
K E R E K E S L A S Z L O 

A TÖRVÉNY SZELLEMÉBEN 

- Hangos goiidolkodásra szeretném ösztönözni a törvény 
kapcsán. A minisztérium közművelődési főosztályának helyettes 
vezetőiéként mit tart a törvény legfőbb erényének, ha leltet egyál
talán egy törvényről ilyet kérdezni. 

- Több, egymással szoros összefüggésben lévő ok miatt 
rendkívüli jelentőségűnek tartom a törvényt. Ezek közül né
gyet k i is emelnék. 

Először is, bogy van, már mint bogy mégis lett törvény. 
Lehet, hogy széles körben nem ismert, de még a törvényelő
készítés finisében is jelen volt egy olyan megítélés, hogy ez a 
kulturális terület nem kíván törvényi szabályozást. Anélkül, 
hogy ebbe részletesen belemerülnék, azt azért hangsúlyoznom 
kell, hogy ez a nézet és törekvés nem a közművelődési folya
matokban és a különböző mindennapi tevékenységben részt 
vevő százezrek körében uralkodott, illetve jutott kifejezésre. 

Másodszor a törvény értékének tartom, hogy szellemi
sége és regulái azt a törvényalkotói szándékot tükrözik, hogy 
az értékőrzésben és teremtésben, a hagyományőrzésben és 
ápolásban érvényesülhessen a folytonosság, a stabilnak és biz
tosnak ítélhető, elfogadott alapokon történő továbbépítkezés. 
Itt nem a jó-rossz intézményi működésekre, feltétételekre 
gondolok elsősorban, hanem a tevékenységte, a léttehozott 
értékek védelméte. 

Harmadszor fontosnak ítélem meg, hogy - az előzővel 
magától értetődő összhangban - a törvény egész szellemisége, 
tartalma tükrözi a megváltozott és változó társadalmi viszo
nyokat, ezen belül a kultúra, a művelődés-közművelődés sze
repét. A z állampolgár, a c iv i l társadalom és szervezetei viszo
nyát a közművelődéshez, az állam és az önkormányzatok 
szerepvállalásának fontosságát, jelentőségét a közművelődés
ben. Fontosnak tartom, hogy egyértelműen az állampolgári 
jogokról és az állami-önkormányzati kötelezettségekről szól 
ez az új közművelődési törvény (1997. évi C X L . törvény IV. 
rész). 

Végül, de nem utolsó sorban jelentős eredménynek tar
tom azt, hogy a központi és helyi közművelődési feladatel
látásban törvényben rögzített, rendszerszerű, többcsatornás, 
érdekeltségnövelő és garantált automatizmusokat rögzítő, a 
helyi finanszírozással összefüggő stabil rendje valósult meg. 

Hosszú távra megnyugtatónak tűnőén tisztázódott az ál
lami részvétel ténye, módja és mértéke a közművelődés tá
mogatásában. Visszaigazolja ezt nekem Bauer Tamás az Élet 
és Irodalomban a közelmúltban megjelent cikkének egy gon
dolatsora. A jeles szakértő az államháztartási kiadások gon
dos felülvizsgálatára figyelmeztetve olyan állami tehetvállalá-
sok sorában említi a kulturális szolgáltatásokról hozott törvény 
finanszírozási kötelezettségeit, min t az agrárgazdaság költség
vetési támogatásának GDP-hez viszonyított nagyságának 
folyamatos szinten tartása, és a katonai kiadások GDP-hez 
viszonyított nagyságának évi egytized százalékkal történő 
emelése. Hát - elnézést a nem kifejezetten emelkedett kife
jezésért - nem semmi ebben a hármas sorban lenni (még akár 
utolsónak is). Csak hát az összkiadások atánya még nem az 
igazi. De hát mi, örök elégedetlenek, már csak így vagyunk 
ezzel a dologgal. 

- M i t emelne ki a törvény rendelkezéseiből, mint nagyon 
fontosat? 

- A törvény több, egymással összefüggő fontos szakasza 
közül a helyi önkormányzati közművelődési rendeletalkotásra 
vonatkozó kötelezettségről rendelkezőt emelném k i . Ugyanis 
e jogszabályban fejeződik k i egyértelműen, hogy a közműve
lődés a helyi társadalom ügye. Tartalma, szervezettsége helyi 
meghatározottságú. 

- M i segíti az önkormányzatok rendeletalkotását? 
- A törvényben 76. §-ában a közművelődési formák, tevé

kenységek, szolgáltatások felsorolásra kerültek. Hogy ezek közül 
mit, milyen konkrét formában, módon cs mértékben lát el az 
önkormányzat, abban kell döntenie a testületnek. A települési 
önkormányzatok tattalmakrói gondolkodnak, lakossági igénye
ket és célokat vesznek figyelembe, tehát vállalják, hogy helyi 
intézményeik és a feladat végrehajtásában részt vevő szerve
zetek részvételével a felsorolt tevékenységformák közül azokat 
fogják kötelező feladatukként támogatni, amelyek a helyi tár
sadalom tényleges érdekeit szolgálják. A közművelődési tevé
kenység formáinak felsorolása az a keret, választék, amely mu
tatja, mit ért a törvényalkotó eme tevékenységen, melynek 
támogatása - így már pontosítottan - a települési önkor
mányzat kötelező feladatát jelenti. 

A rendelet előkészítésében fontos szerephez jut a helyi 
közművelődési szakember, a népművelő és mindenki más, ak i 
felkészülten, hozzáértőén képes megfogalmazni és megvalósí
tani a rendeletben foglaltakat. 

Általánosan érvényes modellértékű mintát nem lehet 
adni a rendeletalkotáshoz. Lehet viszont általánosan érvé
nyesíthető szempontokat a helyzetfelméréshez, a leggyakoribb 
megoldási módokhoz, és a rendelet előkészítésében és végre
hajtásában résztvevők kőiének figyelembe vételéhez. 

A z önkormányzati közművelődési rendeletet a település 
középtávú illetve hosszú távú helyi művelődési programjának és 
intézkedési tervének tekintjük, mely minden, a helyi közműve
lődést érintő napi gyakotlati intézkedés és jövőbeli fejlesztési 
elképzelés taktikai és stratégiai követelményét meghatározza. 

Ahhoz , hogy az önkormányzat leghatékonyabb és cél
irányosabb törekvései érvényesüljenek, és a rendelet valóban 
szetvezőerőt képviselő alapdokumentum legyen, az egyik leg
fontosabb előkészítő tevékenységnek az alapos és körültekin
tő helyzetfelmérést és annak elemzését tattjuk. Tehát szám
bavenni mindazokat a településszerkezeti, környezeti, demog-
táfiai, gazdasági, foglalkoztatási, művelődésszociológiai adott
ságokat, hagyományokat, meghatározottságokat, érvényesülő 
tendenciákat, amelyek alapját képezhetik egy racionális 
közművelődési programnak, optimális szervezettségnek és 
egy tudatos fejlesztési stratégiának. 

A helyzetfelmérés részét képezi, hogy áttekintjük a 
település kultúrával összefüggő, feledésbe ment vagy gondo
zott, értékes hagyományait, a napjainkban folyó hagyomány
teremtést, a helyi közművelődés éttékes és hasznos gyakor- . 
latát. Fel kell mérni, hogy a helyi közművelődés formáinak 
megvalósításában milyen intézményi feltételek állnak ren
delkezésre, melyek azok az önszerveződő csoportok, szer
vezetek, állampolgári kezdeményezések, amelyekre egyrészt 
számítani lehet a feladat végrehajtásában, másrészt olyan 
speciális lakossági igényeket fogalmaznak meg, amelyek 
teljesítése kötelezettségeket jelenthet az önkormányzatnak. 
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•A helyt társadalmi, művelődési viszonyokat és az ezekkel 
összefüggő közművelődési funkciók jelenlegi gyakorlatát szűk-
séges összevetni a feltátt lakossági igényekkel, érdekekkel ahhoz, 
hogy konkrétan körvonalazhatók legyenek a törvény 76. §-ában 
kifejtett közművelődési formák helyi megvalósításának formái, 
módjai, mértékei. 

A z önkormányzati szándékot, a lakossági igények kielégíté
sét természetesen befolyásolják a helyi tárgyi, személyi, pénzügyi 
feltételek. Ezért felelősségteljes döntést jelent, hogy az igény sze
rinti vagy szorgalmazni kívánt közművelődési formák közül me
lyiket és milyen mértékben pteferálja az önkormányzat. H o l 
tud a közpénzből több ráfordítást biztosítani és hol támasz
kodik jobban a lakossági önerőre, teherviselésre. N e m szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a művelődéspolitikai szempon
toknak sok esetben szociálpolitikai szempontokkal együtt kell 
érvényesülni. 

A rendelet megalkotását megelőző társadalmi-szakmai 
előkészítés, a helyi lakosság töbségének aktivitása, egyetértése 
nagyban elősegítheti a rendeletben foglaltak érvényesülését -
végső soron a törvény végrehajtását. A tervezéshez a minisz
térium ajánlást készül k iadni a helyi önkormányzatoknak. A z 
ajánlás elkészítéséhez a Magyar Művelődési Intézet és a köz
művelődési szakemberek munkacsoportjai, megyei művelődési 
központok igazgatói járulnak hozzá szakmai, módszertani, tanács
adó, segítő munkájukkal. A z ajánlást a minisztérium juttatja el az 
önkormányzatokhoz, hogy az önkormányzati testületek mielőbb 
hasznosíthassák jogalkotó munkájukban. 

- Ha a település szempontjából lényeges helyi közművelődés, 
s az ehhez szükséges feltételek kialakítása a törvény célja, van-e 
még a törvénynek olyan mozzanata, amely emiatt megemlítendő? 

- Feltétlenül! Mégpedig a Közművelődési Tanácsok 
megalakítására irányuló törvényi szabályozás a közművelődés 
helyi, lakossági képviselete érdekében. A Közművelődési 
Tanácsok ugyanis azt a helyi fórumot jelentik, ahol a lakossá
gi igények megjelenítésére, a kulturális érdekérvényesítésre, a 
közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolására 
kerülhet sor. A végrehajtás folyamatos ellenőrzése is a 
Közművelődési Tanács dolga. A c iv i l szervezetek is e fórum 

keretében fogadtathatják el elképzeléseiket, s lehetnek be-
folyásolói az e területen születő döntéseknek, s folyamatos el
lenőrzői a célszerű felhasználásnak. A Közművelődési Tanácsot 
a közművelődési célú társadalmi szervezetek hozhatják létre, a 
Tanács tagjai lehetnek a helyben működő közművelődési tár
sadalmi szervezeteken kívül a helyi közművelődést támogató 
gazdasági vállalkozások képviselői. A Közművelődési Tanács 
fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen megalakulásával egy 
olyan fórum lesz a településen, ahol a lakosság igényei artiku
lálódhatnak és megfelelő képviseletet kapnak. 

- Önnek , személy szerint, mint a közművelődési főosztály 
egyik vezetőjének, s ezen túlmenően a minisztériumnak mik a 
legsürgetőbb dolgai? 

- A minisztérium feladata a végrehajtási utasítások és 
irányelvek kidolgozása, s a tárca kapcsolatainak megerősítése az 
önkormányzatokkal és szövetségeikkel, annak érdekében, hogy 
a minisztérium a törvény érvényesülése érdekében ágazati fele
lősségének és kötelezettségeinek eleget tegyen, szakigazgatási 
szerepét megfelelően ellássa. Én azt tartom legfőbb dolgomnak, 
hogy ebből a munkából részemet kivegyem. 

- Van-e valami, amit még lujzzáfűzne beszélgetésünklröz? 
- Anny i t , hogy a törvény érvényesülésében, érvényesí

tésében a törvényalkotón túl minden érdekeltnek szerepet 
kell vállalnia. A helyi lakosságnak és szervezeteinek jogaik és 
érdekeik érvényesítésében. Választott képviselőiknek a jogok 
gyakoriásásához szükséges feltételek biztosításában. És minden 
kultúraközvetítő szakembernek a jogok és érdekek érvénye
sülését segítő, a döntéseket előkészítő és végrehajtó szakmai 
munkában. 

A z , hogy minden településen, ahol az országban a helyi 
közművelődés érdemi tevékenységének megteremtése érdeké
ben a törvény jóvoltából és a törvény szellemében tesznek lépé
seket, és érnek el eredményt, igazolja a törvényt. 

- Ezel<£t a j>éldákat szívesen látnánk a Szín-ben, s legyen akkor 

további számaink e témával foglalkozó rovatcíme: A TÖRVÉNY 

SZELLEMÉBEN. 

M Á T Y U S A L I Z 
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