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SAIN MÁTYÁS 

A KULTÚRA HELYZETE A TERÜLET- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSBEN

E cikk alapja egy, a Fejlesztéskultúra - kultúrafejlesztés1 konfe-
rencián elhangzott előadás. Az eredetileg megadott címben a 
„kultúra szerepe” kifejezés áll, ami azt sugallja, mintha a kultúra 
valami kisebb, a fejlesztések eszközeként alárendelt terület volna. 
Holott nem éppen maga a kultúra valamennyi erőfeszítésünk 
célja és eredménye? 

Ha már így felvetődik ez a kérdés, vizsgáljuk meg, hogy mit 
értünk, érthetünk a „kultúra” fogalma alatt. Annál is inkább, 
mert látszólag minden fejlesztő szakma használ egy sablont, ami-
vel a kultúra jelentésterületét megközelíti: kulturális örökség, 
képző- és előadó-művészet, közösség, népművelés stb.  

A kultúra definíciójára való internetes rákeresés elsőnek a 
Wikipédia szabad lexikon vonatkozó szócikkét dobja fel, ami 
tudományosan talán nem a leghitelesebb forrás, de az általa 
kínált definíciók nekünk most megfelelnek. Az első megköze-
lítést a lexikon a kulturális antropológiához köti, e szerint a kul-
túra „egy adott társadalom mindazon ismereteinek, normáinak (stb.) 
összessége, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmara-
dását lehetővé teszik”. Nevezzük ezt a fogalomkört a továbbiakban 
általános kultúrának. A második definíció a „magaskultúrát” írja le, 
vagyis „a művészeti alkotások, tudományos és szellemi értékek, műve-
lődési - oktatási intézmények összessége, mindazok a dolgok, amelyek a 
gazdasági élettel szemben a társadalmi élet szellemi oldalát, a tanulással, 
művelődéssel kapcsolatos területeket képviselik”. Érzésem szerint e két 
definícióval be tudjuk fogni mindazokat a területeket, amelyekre 
hétköznapi értelemben kultúraként hivatkozunk. 

Térjünk vissza eredeti kérdésünkhöz, a terület- és vidék-
fejlesztés, valamint a kultúra viszonyához, és vizsgáljuk ezt a 
fenti két definícó mentén. Ha az általános kultúra-meghatá-
rozást nézzük, fel sem merülhet a kérdés, hogy mi a kultúra sze-
repe a fejlesztésben, hiszen maga a kultúra az, ami az emberi kö-
zösség fennmaradását lehetővé teszi, ezért azt eszközzé degradálni 
lehetetlen. A kérdés csak fordítva vethető fel: mi a terület- és 
vidékfejlesztés szerepe emberi, nemzeti, nemzetiségi stb. kultú-
ránk fenntartásában, erősítésében?  

A magaskultúra esetében már inkább beszélhetünk a kul-
túra területi kiegyenlítő és felzárkóztató fejlesztésekben való 
szerepéről, és erre később sort is kerítünk. Itt is fel kell azon-
ban tennünk a kérdést fordítva is: mi a fejlesztések szerepe a 
magas kultúra vonatkozásában? A válasz benne foglaltatik a 
definícióban: a gazdasági fejlesztések mellett a társadalom 
szellemi oldalának megteremtése. 

A két kultúradefiníció természetesen nem áll ellentmondás-
ban, sőt egymást kiegészítve, egymásra hatva teremtik meg egy 
fenntartható, prosperáló társadalom alapjait. Nem véletlen nyil-
ván az sem, hogy a köznapi beszédben ugyanazzal a szóval jelöl-
jük mindkettőt. Az általános kultúra adja meg a közösség kialaku-
lásának és fennmaradásának szabályait, s e közösségben fejlődhet 
ki a lelkileg és testileg egészséges ember, ebben alakulnak ki a 
társadalmi reprodukcióért felelős családok. A magaskultúra ezt 
kiegészítve teret ad a szellemi csúcstelje-sítményeknek, s ezen 
keresztül biztosítja a társadalom számára az iránymutatást, az in-
novációt, megerősíti a közösség alkalmazkodó, megújulási képes-
                                                 

1Fejlesztéskultúra - kultúrafejlesztés, 2007. március 30., Budapest, a 
Magyar Művelődési Intézet szervezésében 

ségét, kreativitását. 
A két definíció értelmében vett kultúra megőrzését, fejlő-

dését a kulturális intézményrendszer hivatott biztosítani. Az 
általános kultúra intézményei az óvodák, az alap- és középfokú 
iskolák, a napközi otthonok, a könyvtárak, a közösségi házak. 
A magaskultúrát szolgálják a művészeti oktatási intézmények, 
a múzeumok és kiállítóterek, a színházak, a koncerttermek, a 
szépirodalmi és kulturális könyvkiadás stb. A kétfajta intéz-
ményrendszer természetesen nem elválasztható egymástól, 
egymásra épül. 

Helyzetfeltárásunkhoz hozzátartozik annak vizsgálata, 
hogy az aktuális államigazgatási változtatások hogyan érintik 
ezt az intézményrendszert. Annál is inkább, mert a kulturális 
intézmények működtetése állami alapfeladat, az alap, amire a 
terület- és vidékfejlesztés normális esetben építeni tud.  

A két definíció szerinti bontást itt is megtehetjük. Az általá-
nos kultúra intézményrendszerével kapcsolatban az aktuális hata-
lom jelszava a racionalizálás, ami elsősorban összevonást, a felada-
tok kistérségi társulások hatáskörébe helyezését jelenti. A racio-
nalizálás alapja nyilvánvalóan az anyagi megtakarítás, bár az in-
doklások a működés hatékonyságára és a társadalmilag előnyös 
hatásokra is hivatkoznak. A követendő példa természetesen 
Nyugat-Európa. Felvetődik azonban a kérdés, hogy Magyaror-
szág vidéki térségei munkanélkülinek felnövő generációi, hete-
rogén, szegregálódó társadalma „kezelés” szempontjából összeha-
sonlítható-e például egy többszáz éves együttműködésben össze-
kovácsolódott holland térséggel? 

A magaskultúra intézményrendszerére napjainkban a pia-
cosítás pecsétje kerül, vagyis a kultúra mint árucikk hivatott a 
fogyasztói társadalomba tagozódni. A hivatkozás ebben is a 
Nyugat. A felvetődő kérdés pedig: kialakult-e Magyarorszá-
gon az a fajta mecenatúra, szponzori réteg, ami a Nyugaton 
ismert módon támogatja a magaskultúrát, illetve van-e a tár-
sadalomnak egy széles, anyagilag is erős, polgárosult középré-
tege, amelynek tagjai igénybe tudják venni a dráguló kulturá-
lis szolgáltatásokat? Ha nem, félő, hogy kialakul egy szűk elit 
réteg, amely hozzájut a magas kultúra nyújtotta minőségi 
„szolgáltatásokhoz”, a nagy többség pedig legfeljebb a TV 
előtt ülve remélheti, hogy a megfelelő mennyiségű reklám 
között neki is jut valami. A társadalmilag előnyös hatások ez 
esetben feltételezhetően elmaradnak. 

Vizsgálódásunknak véleményem szerint ki kell térnie még 
a magaskultúra alkotó - befogadó viszonyát érintő paradigmák-
ra. Az elmúlt évtizedek erősen kategorizáló és engedélyekhez, 
végzettségekhez kötő szabályozása után talán nem is csoda, 
hogy az uralkodó paradigma szerint a művészeti színtér két 
szereplője a hivatásszerű, képzett, elismert művész, illetve a 
befogadó közönség, az „átlagember”. Nevezhetjük ezt elitkul-
túrának. A másik lehetséges megközelítés, amely ez esetben is 
kiegészítője az elitkultúrának, a „mindenki kultúrája” lehet, 
ahol mind az alkotó, mind a befogadó az átlagember, ahol a 
befogadás élményénél még fontosabb az alkotás élménye. 

A két megközelítésre egy gyors példa: Lajkó Félix egyike legki-
válóbb zenészeinknek, ő egy azon elit művészeink közül, akiknek ott 
a helye a világviszonylatban elismert akusztikájú Nemzeti Hangver-
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senyteremben, ahol az „átlagember” kiemelkedő zenei élményhez 
jut. Mindemellett, amit Lajkó csinál, a zenélés, olyan élmény – rá-
adásul hagyományosan közösségi élmény –, amelyhez bárki hozzá-
juthat, illetve hozzá kellene jutnia. Kiemelt fontosságúnak tartom, 
hogy a hazai művészeti, kulturális fejlesztések ne csak az elitkultúrá-
nak helyet adó intézményeket támogassák, hanem az olyan közössé-
gi létesítményeket, alkotótereket, táborokat, ahol az átlagember be-
fogadóból alkotóvá válhat, és az alkotás örömén keresztül gazdagod-
hat mind individuális, mind közösségi szinten. 

E bevezető vizsgálódás, pozicionálás után térjünk rá az 
eredeti kérdésre, a kultúra és a területi fejlesztések viszonyára, 
illetve, ahol lehet, a kultúra szerepére a fejlesztési folyama-
tokban. Ha az eddigieket egyfajta helyzetértékelésnek tekint-
jük, akkor most mgpróbálhatunk egy stratégiát felállítani. 

 
E stratégia átfogó, hosszú ávú céljait véleményem szerint 

nem adhatja más, mint az általános kultúra definíciójából 
következő állítások. E szerint kulturális stratégiánk átfogó 
céljai a következők lehetnek: 

• a közösségi, társadalmi normák – a társadalmi kohézió – 
fenntartása; 

• egészséges, kreatív és reproduktív társadalom kialakítása. 
Az átfogó célok megvalósítását a következő stratégiai cé-

lok szolgálhatják: 
• sokszínű és sokszintű közösségek kialakítása; 
• a települések népességmegtartó és -vonzó képességének 

erősítése; 
• sokoldalú, kreatív munkaerő biztosítása; 
• az idegenforgalom (egyik) alapjának megteremtése, fenntartása. 
 
A célok közül az utolsó kettő közvetlenül kapcsolódik a 

gazdasági jellegű fejlesztésekhez, és ilyen értelemben eljutot-
tunk ahhoz a ponthoz, ahol a (magas) kultúra bizonyos érte-
lemben valóban szóba jöhet a fejlesztések eszközeként is. Ki-
indulásként két tevékenységet állíthatunk csatasorba: 1) Mű-
vészeti tevékenységek, művészeti akciók felhasználása a kö-
zösségfejlesztés érdekében; 2) Művészeti rendezvények, feszti-
válok, táborok létrehozása. E két tevékenységből származó le-
hetséges hatások, illetve az ezekre épülő további akciók (pl. 
egy közösségi tervezési folyamat beindítása) az alábbi semati-
kus ábrán követhetők végig: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ábrából kiolvasva mondhatjuk, hogy kulturális, művé-

szeti tevékenységekre építve elindítható egy olyan térségi fej-
lődési folyamat, amelynek az egyik lába az erősödő helyi iden-
titás és az ebből következő, szépülő táji és települési környe-
zet, valamint megújuló hagyományok, a másik láb pedig a 
térségi imázs kialakulása, a térség ismertségének és attraktivi-
tásának növekedése. Mindkettő a turisztikai potenciál erősö-
dését és jobb kihasználhatóságát eredményezi, s ezen felül a 
közösség megerősödésére és aktivizálódására építve megindít-

ható egy, a helyiek bevonásával működő közösségi tervezési 
folyamat. Az ábrán látható tevékenységek végeredménye a 
vidékfejlesztés klasszikus célja: a munkahelyteremtés és a 
helyben maradás. 

A bevethető kulturális, művészeti tevékenységek, akciók 
számos „prototípusa” ismert, s nem csak vidéki, hanem speci-
álisan nagyvárosi minták is rendelkezésre állnak. S bár termé-
szetesen az adott közegtől, céloktól és eszközöktől függően 
ezek finomhangolása, lefolyása, utóélete minden esetben 
egyedi, azért érdemes a főbb típusokat megismerni. 

 
Vidéki és városi helyszínen egyaránt 
Kultúrházi szakkörök, hagyományőrző és egyéb alkotó csopor-

tok – A „mindenki művészetének” területe, vagyis az alkotás 
örömén, személyiségformáló, közösségformáló hatásán keresz-
tül fejt ki komoly társadalmi hatást. A hagyományőrző cso-
portok inkább vidéken, a helyi identitás erősítésében játsza-
nak szerepet, a kultúrházas foglalkozásoknak viszont városok-
ban, nagyvárosokban lehet hatalmas szerepe abban, hogy a 
gyerekek ne kallódjanak el a városi dzsungelben. 

 
Elsősorban vidéki helyszínen 
Falunap, szüreti fesztivál – A vidéki településeken jellem-

zően meglévő, általában egynapos rendezvény, amely a közös 
élményeken és együttléten keresztül egyrészt közösségépítő 
hatású, másrészt a magaskultúra helyi művelőinek fellépési, 
bemutatkozási lehetőség, a hasonló érdeklődési körű emberek 
találkozási lehetősége. A falunap jó alkalom a civil szerveze-
tek számára az aktivizálódásra, aktivizálásra. 

Nyári alkotótáborok – Szintén a „mindenki művészetének” 
területe, részben városi célközönséggel. Lehetőségeket rejt 
magában a település lakóinak, civil szervezeteinek, művészei-
nek bevonásában, és ezzel a helyi közösség erősítésében, va-
lamint hozzájárulhat a település imázsának kialakulásához, 
ismertségének, turisztikai vonzerejének növekedéséhez.  

Helyi termék-fesztiválok – Elsődleges célja egy adott térség 
speciális termékének népszerűsítése, de a termékhez kapcsolódó 
és más kulturális programokon keresztül a helyi közösséget is ak-
tivizálja. Legnagyobb hatása a térség imázsának, ismertségének 
növekedése, valamint a helyi gazdaság élénkítése. Legismertebb 
példája talán a Makói Hagymafesztivál vagy az Őrségi Tökfeszti-
vál, de az ország számos pontjáról lehet szép példákat találni. 

Fesztiválok – E kategória alatt a célcsoport tekintetében 
kifelé (is) irányuló egy- vagy többnapos tematikus rendezvé-
nyek állnak, megkülönböztetve az „ünnepség” jellegű, pl. fa-
lunapi rendezvényektől. A kettő között a határ gyakran el-
mosódik, színes, színvonalas programkínálatú falunapra ese-
tenként több külső látogató érkezik, mint amennyi a falu la-
kossága. Célja és profilja ugyanakkor más: amíg a falunap a 
település közösségének hivatott ünnepet, közös élményt adni, 
a fesztivál egy célzott közönség számára kínál tematikus prog-
ramot. Ennek megfelelően hatása is inkább a térség ismertsé-
gének, turisztikai vonzerejének növekedése. Veszélye a tele-
pülés túlterhelése a fesztivál néhány napja alatt, lehetősége 
viszont a megélénkülő társadalom energiáinak és a térség 
megnövekedett vonzerejének hasznosítása az év egészében. A 
több éven keresztül rendszeresen megrendezett fesztiválok 
egész generációknak adhatnak meghatározó élményt és kötő-
dést egy adott tájhoz. Legismertebb hazai példánk a 18 éve 
működő kapolcsi Művészetek Völgye, amely sok kritikát kap 
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a túlterheltség, limitálatlanság miatt, ugyanakkor kétségtele-
nül hozzájárult a térség aktivizálásához, ismertségéhez, értel-
miségiek beköltözéséhez, és a hátán a jelek szerint megél a 
Völgy-Köz-Pont nevű civil szervezet, amelynek célja a térség 
komplex, egész évben tartó fejlesztése.  

Nemzetiségi rendezvények, határon átnyúló kapcsolatok – A 
nyelv – mint kultúra – fontos tényező, ezért külön is említést ér-
demelnek a nemzetiségi, általában határokon átnyúló kapcsola-
tokkal is rendelkező rendezvények. Erős közösség- és identitásfej-
lesztő hatással bírnak, de nem elhanyagolható a turisztikai vonz-
erő növekedése sem. A nemzetközi együttműködés a kulturális 
kapcsolatokon túl gazdaságiakat is eredményezhet. 

 
Elsősorban városi helyszínen 
Művészeti fesztiválok – Hasonlóan a vidéki fesztiválokhoz, 

a városi, általában több intézmény összefogásával létrejövő 
rendezvények komoly térségfejlesztési hatással bírnak. A leg-
ismertebb példák: a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amely jelen-
leg már vidéki helyszíneken is működik, és nemzetközi vi-
szonylatban is jelentős vonzerőt gyakorol, a Miskolci Opera-
fesztivál, amelyre más, kisebb rendezvények is rászerveződ-
nek, vagy említhetjük a több évtizedes hagyománnyal ren-
delkező Szegedi Szabadtéri Játékokat. Az ifjúságot célozza 
meg a Sziget Fesztivál, amely jelentős mennyiségű külföldi lá-
togatót vonz Budapestre, illetve az utóbbi években testvére-
ként megszületett a marosvásárhelyi Félsziget Fesztivál, 
amelynek már most hatalmas szerepe van Erdély kulturális 
életében, a közös élményen keresztül a román–magyar köze-
ledésben, és nem utolsó sorban Erdély ismertségének növe-
kedésében a magyarországiak körében. 

Barnamezős kulturális fejlesztések – A városi térségek lecsú-
szott ipari övezeteinek üresen álló gyár- és raktárépületei ha-
talmas kulturális lehetőségeket rejtenek. A fejlesztések spekt-
ruma széles, kezdve az alkalmi hasznosítással (elsősorban 
elektronikus zenei koncertek által), folytatva a szezonális 
vagy néhány éven keresztül tartó, általában sokoldalú hasz-
nosítással, és végül zárva a nemzetközi rangra emelkedő, ál-
landósuló művészeti intézményekkel. A kezdeményezések 
néha fél-legálisak, gyakran civil jellegűek, ahol a társadalmi-
lag hasznos kulturális tevékenység nagyban kiszolgáltatott a 
tulajdonos hasznosítási törekvéseinek, az engedélyező hatósá-
goknak, illetve egyéb nem várt tényezőknek. Az időleges, sze-
zonális hasznosításra példa a sokoldalú amatőr művészeti kí-
nálattal rendelkező, valamint művészeknek műhelyt is bizto-
sító budapesti Tűzraktár/Tűzraktér, amely a Ferencvárosban 
működött két nyáron keresztül egy üres gyárépületben, míg 
végül a kulturális szervezők társadalmi munkáján meggazda-
godott független büfés -vendéglátós társaság átvette a hatal-
mat az épület fölött. Nagyon szép példa viszont a nemzetközi 
szintre emelkedett, stabilizálódott, de úgyszintén újrahaszno-
sított ipari épületben működő Trafó Kortárs Művészetek Há-
za vagy a Fonó Budai Zeneház. A barnamezős kulturális be-
ruházások másik csoportja a belvárosi, szlömösödött, átépítés-
re vagy lebontásra váró lakóépületek hasznosítása. Ennek 
Nyugat-Európában elterjedt válfaja az illegális „foglalt ház” 
mozgalom, amely üresen álló épületeket alakít át ideiglenes 
kulturális lakó- és alkotóközponttá. Legális típusa a szezonális 
vagy néhány évre szóló engedélyekkel rendelkező kulturális 
kávézó, szórakozó-, koncerthely. Budapesten számos jól mű-
ködő példát találunk, a Szimpla Kert vagy a Kuplung gazdag 

kulturális kínálatot is biztosít. 
„Public art” – Magyarországon még kevésbé elterjedtek az ut-

cai, illetve más közterülethez köthető egyszeri kulturális megmoz-
dulások, performanszok, installációk, amelyek az ezekkel véletle-
nül kapcsolatba kerülő lakosság megérintését is célozzák, s emel-
lett világnézeti, környezetvédelmi, kulturális vitákat, beszélgetése-
ket generálnak. A (nagy)városi közegben is fontos szempont a kö-
zösségfejlesztés, bár e közösségek nem elsősorban térben szerve-
ződnek, inkább egyfajta virtuális közösség, egy adott témára, élet-
érzésre stb. fogékony személyek halmaza hozható létre. 

Látjuk, hogy a felsorolt kulturális jellegű tevékenységek 
sokoldalú térségfejlesztési potenciállal rendelkeznek, kezdve a 
közösségfejlesztő, identitásnövelő hatástól a turisztikai poten-
ciál jobb hasznosításán keresztül a nemzetközi kulturális - gazda-
sági kapcsolatokig. Bizonyos típusú fejlesztéseket az Európai 
Unió közvetlenül is támogat, például a Kultúra 2000 program 
keretén belül olyan nemzetközi együttműködési projekteket, 
amely alkotóművészek, kulturális menedzserek és intézmé-
nyek együttműködésében valósulnak meg. Jelentős uniós kul-
turális támogatás az Európa Kulturális Fővárosa cím, amelynek 
keretében például Pécsre 2010-ig mintegy 35 milliárdos be-
ruházási összeg jut, nyilvánvaló pozitív térségfejlesztési hatá-
sokkal. 

Az uniós programok mellett azonban szeretném megje-
gyezni, hogy a kultúra az a terület, ahol mindannyiunk egyéni 
felelőssége leghangsúlyosabban kap teret. A kultúrát az álta-
lános kultúra definíciójának értelmében mi magunk hozzuk 
létre saját életünkkel, cselekedeteinkkel, ezért a példamutatás 
mindannyiunk lehetősége a kultúrafejlesztés területén. A 
magaskultúra kezdeményezéseinek támogatása a rendezvénye-
ken való részvétel is, életünk megnyitása ilyen irányokban. A 
gazdagodó civil társadalom pedig mindannyiunk számára kí-
nál lehetőséget az aktív részvételre, a térségfejlesztési hatással 
is bíró kulturális kezdeményezésekbe való bekapcsolódásra. 

 
 
 




