
M A R O T I A N D O R 

A KÖZMŰVELŐDÉS MÍTOSZAI* 
A mítosz - értelmezésemben - olyan hiedelem, amelyben 

sokan feltétel nélkül hisznek, anélkül azonban, hogy annak 
érvényét tényekkel vagy legalább meggyőző érvekkel igazolni 
tudnák. De erre - meggyőződésünk szerint - nincs is szükség, a 
mítoszban megjelenő állítások evidenciák. Vagyis bizonyítást 
nem igénylő nyilvánvalóságok. 

Véleményem szerint közművelődésünk tele van ilyen míto
szokkal. Meghatározzák a gyakorlatát, és senkinek sem jut eszé
be kétségbe v o n n i valóságukat. Ezért feltételezhető, hogy ezek 
bírálata sem lesz népszerű, általános emberi tulajdonság ugya
nis, hogy szeretünk ragaszkodni a tévedéseinkhez. Mer t igazunk 
megrendülése ítélőképességünk gyengeségéről árulkodik. En
nek ellenére talán mégis remélhető, hogy akadnak néhányan, 
akik elgondolkodnak e fejtegetések jogosultságán. 

1. A z első i lyen alapvető mítosz, hogy a közművelődés „a 
kultúra közvetítése, széles körű terjesztése". Ebből következne, 
hogy a művelődés a kultúra átvételével azonosítható. Csak
hogy az átvételnek két mozzanata van: egyrészt találkozás a 
kultúrával, másrészt annak átérzése, megértése és szemléleti 
vagy gyakorlati elsajátítása. A kultúraközvetítésben gondolko
dó csak az elsővel törődik, a másodikat teljesen figyelmen kívül 
hagyja. Vagy azért, mert úgy véli, a kultúra megismerése auto
matikusan együtt jár elsajátításával, vagy pedig azért, mert 
meggyőződése szerint az elsajátítás annyira egyéni, s annyira 
kiszámíthatatlan, hogy ezt a kultúra terjesztői úgysem ismerhetik 
meg. Ez persze igaz, de kérdés, hogy akkor lehet-e a kultúrával 
való találkozást minden esetben „művelődésnek" mondani. 
Egyszerű példával élve: egy könyv megvétele vagy kölcsönzése 
még nem jelenti a könyv elolvasását, elolvasása pedig nem 
azonos a megértésével, lényegének felfogásával. Ugyanez a 
helyzet egy színmű, egy film megtekintése közben, és sorolhat
nánk egyéb eseteket is. H a viszont a kultúra közvetítését mű
velődésszervezésnek nevezzük, akkor nehezen fogadható el, 
hogy épp a művelődés tényét vagy annak hiányát figyelmen 
kívül hagyjuk. 

Egy másik példával élve furcsállnánk, ha egy orvos megelé
gedne azzal, hogy betegeinek orvosságokat ír fel, de nem tö
rődne azok hatásával, vagyis azzal, hogy gyógyul-e a beteg vagy 
sem. Persze igaz, a test működése jobban kiismerhető, mint a 
gondolkodásé vagy a viselkedésé. Es áz orvos-beteg kapcsolata 
- még ha alkalmi is - személyes jellegű, míg a művelődésszer
vező mindig kisebb-nagyobb csoportokkal dolgozik, ráadásul 
úgy, hogy e kapcsolatot gyakran már szakemberekre (csoport
vezetőkre, előadókra) bízza. H a azonban ebből azt a következ
tetést vonnánk le, hogy a művelődésszervezőnek egyáltalán 
nem feladata a művelődési folyamatok figyelemmel kísérése, 
optimális alakulásának a biztosítása, akkor azt is el kellene is
mernünk, hogy e tevékenységhez nem is kell szakértelem, leg
alábbis nem a művelődés vonatkozásában. A z , hogy ez nem 
nyilvánvaló, visszavezethető a népművelés korábbi gyakorlatá
ra, amely kizárólag a kultúra tömeghatására törekedett, azaz 
csak arra, hogy minél több emberhez jusson el, de hogy ez 
valójában műveltséggé válik-e, arról felesleges számot adni. A 
látszat többet ér a tényleges valóságnál. 

2. Ezzel a régebbi beidegzettséggel szorosan összefügg az a 
mítosz, hogy „a kultúraközvetítők feladata az igények kielégítése". 

Ez nagyon demokratikusan hangzik, és szembe is állítható azzal 
a meggyőződéssel, hogy a kultúra értékeivel nevelni ke l l a né
pet. A művelődés személyes szabadságát még az is igazolja, 
hogy minden külső hatás átvétele amúgy is a belső feltételektől 
függ, senkire sem lehet tehát rákényszeríteni olyasmit, ami el
lenkezik a meglevő szemléletével. Csakhogy az igények szabad 
kinyilvánításáról és a nekik megfelelő kultúraközvetítésről szó
ló felfogás nem veszi figyelembe, hogy az igények ritkán egyé
niek. Alakulásukat társadalmi minták befolyásolják, és hatnak 
rá újabban a tömegközlő eszközök is. Ez utóbbiak nemegyszer 
megfordítják a kereslet-kínálat sorrendjét. Bizonyos műsorok 
iránt ezek teremtenek igényeket, amiket azután a hallgatók, 
nézők - velük azonosulva - már saját igényüknek ismernek 
el. A z igénykielégítés jelszava tehát csalóka. A z igényformá
lás rejtett valósága elfedi, hogy az igények kielégítését követe
lők általában csak azt kérik, amit velük előzetesen már elfogad
tattak. 

Persze az igények sugalmazása azért figyelembe veszi, mire 
vehetők rá könnyen az emberek. A kereskedelmi reklám és a 
pol i t ikai propaganda nagy tudatossággal dolgozta k i a befolyá
solás módszereit. Olyannyira, hogy a legtöbb ember nem is 
veszi észre, hogy a hatásukra megszűnt önálló véleményalkotá
suk lehetősége, csak azt mondják, azt hiszik, amit a tömegkom
munikációból átvettek. 

A z emberek közti társadalmi érintkezésnek is hasonló hatá
sa van, de egy differenciáltabb kapcsolatrendszerben ez a hatás 
sohasem annyira lenyűgöző, hiszen az álláspontok különbsége 
kedvez a személyes vélemény fennmaradásának. Hogy ez mégis 
hat reánk, azt bizonyítja, hogy népszerűek a közhelyek, a gya
kori használatban elkoptatott szólamok, amelyek megkönnyítik 
az érintkezést, de egyúttal jelzik az egyéniség sorvadását, a 
„nyájemberré" válást. 

Mindezek ellenére a kultúra közvetítőinek persze építeniük 
kel l az igényekre, mert csak így várhatják, hogy a kínálatuk ér
deklődést kelt. De az igények kritikátlan kielégítése nem vezet 
művelődéshez, mert a meglevő szint tartósítását éri csak el, a 
fejlesztését nem. Ezért az igénykielégítés csak kiinduló pont le
het a művelődésben, bővítése, mélyítése az igazi feladat. Már 
csak azért is, mert igény sokféle lehet. Igény lehet a kulturálat
lan viselkedés, az előítéletes gondolkozás; ezeket aligha lehet 
művelődésnek tekinteni. 

3. Ide kapcsolódik az a mítosz, amely szerint „a közművelő
dés feladata a szórakozás szervezése is". Eszerint művelődés és 
szórakozás közt nincs lényeges különbség, mindkettő kulturális 
programokkal történik. H a már mégis különbséget akarunk ten
n i köztük, akkor annyit kimondhatunk, hogy a művelődés 
„gondolkodtat", a szórakozás „kikapcsolódást ad". 

Ezek a gyakran hallott közhelyek feltételezik, hogy a mű
velődés nem lehet szórakoztató, mert a tanulás kényszerítő jel
legével azonosítható. Nagy kérdés azonban, hogy ki t m i szóra
koztat, és az, amit egyesek szórakoztatónak tartanak, mások 
számára nem lesz-e „halálosan unalmas", semmitmondó. Ugya
nez a helyzet a „kikapcsolódással". Egyesek szerint ez csendet, 
nyugalmat jelent, másokat viszont ez idegesíti, s a kikapcsoló
dást éppenséggel a zajos, lármás időtöltésben keresik. Most már 
kinek van igaza? A kérdés különösen ott me-

* Új rovatot indít a lap, melybe közmú'veló'déssel kapcsolatos gondolatokat, koncepciókat várunk. (Szerk.) 
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rül fel, ahol szomszédok akarják eldönteni, hogyan is pihen
jenek. 

Ez a példa is mutatja, hogy a szórakozás és a kikapcsolódás 
igénye függ az egyén életmódjától, képzettségétől, kulturális 
színvonalától, és közvetve életkorától, emberi kapcsolataitól, 
tevékenységétől is. H a tehát a. kultúraközvetítés ezeket a fo
galmakat egyértelműen használja, akkor rendszerint egyetlen 
igényszintre gondol, arra, amelyik a legkönnyebben nyerhető 
meg a programjain való részvételre. A z igények és igényszintek 
különbségének a tudomásul vétele már lehetetlenné teszi ezt a 
leegyszerűsítő gondolkodást, mert dönteni kel l , melyiket mi 
lyen mértékben kellene előnyben részesíteni. S nem mindegy, 
hogy a mérték, amit ilyenkor alkalmazunk, a művelődés esélye 
lesz-e vagy csak a pénzben kifejezhető nagyobb nyereség, eset
leg annak a bizonyítása, hogy a kínált programoknak van ele
gendő látogatottsága. 

A szórakozás nem művelődés, bár a művelődés lehet egyút
tal szórakoztató is. Ez nem játék a szavakkal, hanem annak 
hangsúlyozása, hogy a művelődés célja a tudás, a készség, s a 
képességszint fejlesztése, míg a szórakozás, mint önmagában 
vett cél, nem több, mint a kellemesség állapotának megszerzé
se. De a két fogalom nincs teljesen elválasztva egymástól. A 
művelődés lehet kellemes szórakozás is, sőt játékos módszerek
kel , s az eredményesség következtében bizonyára kivált ilyen 
hatást. E l ke l l ismernünk, hogy a szórakozás is járhat melléke
sen tudás-, készség- és képességfejlesztő hatással, különösen ak
kor, ha cselekvő részvételt igényel, és nem merül k i abban, hogy 
bennünket szórakoztatnak. Éppen ezért nem mindegy, hogy a 
közművelődés szervezői hogyan fogják fel a szórakozás szervezését. 
Érvényesítik-e benne - eróltetettség nélkül - a fejlesztő hatást 
vagy pedig szabad utat engednek a kulturálatlanságnak, abban a 
meggyőződésben, hogy az a fő, hogy az emberek jól érezzék ma
gukat. Ilyen áron a közművelődés nem tehet engedményeket, 
ennek ugyanis semmi köze sincs a művelődéshez. 

4- A következő mítosz a kultúra mibenlétére vonatkozik. E l 
terjedt vélemény szerint mindaz kultúra, ami zene, tánc, szín
ház, f i lm, könyv, rajzolás, festés, azaz művészet és irodalom, 
függetlenül annak a tartalmát és formáját meghatározó minő
ségtől. Minden , ami ezekben megjelenik kultúra tehát, s mind
az, aminek más a megjelenési formája - nem kultúra. 

Ez a nézet azonban egyszerre szűk is, tág is. Szűk, mert k i 
hagyja a művészeteken kívüli szellemi szférákat, mint például a 
tudományt, s kihagyja az életmód kultúráját, vagyis a táplálko
záskultúrát, a viselkedéskultúrát, a beszédkultúrát, öltözködés
kultúrát, lakáskultúrát, környezetkultúrát, a munka kultúráját, 
a közélet és a pol i t ika kultúráját stb. N o h a megválthatók ezek 
a fogalmak a köznapi szóhasználatból, mégis meglepő, hogy az 
újságok s a televíziós műsorok milyen határozottan mellőzik 
mindezt a kultúra fogalmából. ( A közszolgálati rádió ebben k i 
vétel.) Tág viszont az előbbi értelmezés abban a tekintetben, 
hogy az irodalomra, művészetre korlátozódó felfogás nem alkal
maz minőségi mércét, a legsilányabb terméket, a legártalma
sabb hatásút is kultúrának tekinti . A kultúra azonban a termé
szetes emberi célokra történő átalakítása az általánosított emberi 
tudás felhasználásával. Ez érvényes az emberi természetre is; a 
vegetatív életre korlátozódó ösztönlényből a kultúra csinál 
embert. S ha a kultúrát e fejlettség lerontására és a természeti 
állapotok felerősítésére használják fel (vagyis az elhanyagoltság, 
a durvaság, az ostobaság elfogadtatására), akkor a kultúra kul
turálatlanságot terjeszt. A z olyan szórakozás tehát, ami ugyan 
zenére, táncra épül, de részeg tobzódáshoz, környezetrombolás
hoz, kegyetlenséggel párosuló verekedéshez vezet, nem nevez

hető kulturális eseménynek, még ha egy művelődési intézmény
ben történik is. 

Mindezt azért érdemes elmondani, mert a közművelődés 
gyakorlatát figyelve (beleértve a tömegközlő eszközöket is) 
azt tapasztalhatjuk, hogy a kultúra közvetítői gyakran n in 
csenek tisztában azzal, mi a kultúra és mire való? Ebből követ
kezően nem is érzik a felelősséget ennek kezelésében, s a ku l 
túra által kiváltott hatásokat illetően. Úgy tetszik, általános 
meggyőződéssé vált, hogy a kultúra közvetítéséhez mindenki 
ért, aki össze tud hozni valamilyen produkciót. A kultúra 
piacán tehát szabad a vásár, minden megengedett, ami nem 
törvénysértő. 

5. A következő mítosz ebből születik meg, „a kultúraközve
títés szabadságára" hivatkozva. Csakhogy ez a szabadság a hozzá 
nem értők érdekeit szolgálja. Nyilvánvaló, hogy a hozzáértés 
nem teljesen azonos a szakirányú felsőfokú végzettséggel, bár -
jó esetben - nélkülözhetetlen feltétele annak. A z is nyilván
való, hogy a hozzáértés csak sok gyakorlati tapasztalattal sze
rezhető meg. De ez önmagában csak a rutinhoz elég, a változó 
helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodáshoz és a gyakorlat 
alkotó megújításához kevés. Ehhez szélesebb látókör szükséges 
(a kultúra és az emberi lét, a kultúra és a társadalom kapcsola
tának megértésével), és ezt a felsőfokú szakirányú képzés ad
hatja meg, s amit csak alapos és rendszeres szakirányú önkép
zéssel lehet valamennyire pótolni. A közművelődési szakérte
lem megszerzéséhez tehát mégiscsak kel l a több éven át tartó, 
szisztematikus képzés. 

M i a helyzet a csoportvezetőként, tanfolyami előadóként 
közreműködőkkel? Sokan úgy gondolják, náluk elég annak az 
ismerete, amit tanítanak. Egy jó szakember át tudja adni a 
tudását, feltéve, ha van pedagógiai érzékenysége is. Csakhogy a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az érzékenység csak nyer 
azzal, ha a tanítás-tanulás folyamatának alakításához, egy cso
port vezetéséhez sajátos elméleti, módszertani felkészültséget 
szerez valaki. Még ha mellékfoglalkozásban, tiszteletdíjasként is 
dolgozik, akkor sem teheti meg, hogy a tanítás és a csoportve
zetés módjában felkészületlen marad. A tanítás (előadás, cso
portfoglalkozás) tartalmában szerzett jártasság nem menti fel ez 
alól; neki fel kel l ismernie, hogy a vállalt feladata több mint 
kultúraközvetítés. A kultúra elsajátításának segítése is. 

De hogy a közművelődést helyesen értelmezzük, még egy 
mítosszal le ke l l számolnunk. Ez a legnehezebb feladat, mert 
kulturális életünk egész szerkezete ellentmond ennek. 

6. Ez pedig annak kimondása, hogy a közművelődés nem 
korlátozható a művelődési ágakra. H a ez igaz lenne, akkor azt is el 
kellene fogadnunk, hogy művelődni kizárólag ezekben az in
tézményekben lehet. A z összes többi kulturális intézmény nem 
a művelődést szolgálja. Ez nyilvánvalóan súlyos tévedés lenne. 
M i az oka annak, hogy a közművelődés leszűkítése mégis gya
kori , olykor szakmai és hivatalos körökben is? 

Ez részben azzal magyarázható, hogy sokan máig sem értet
ték meg, miért váltotta fel - 22 évvel ezelőtt - a népművelést a 
közművelődés. O k úgy érzik, e két fogalom tulajdonképpen 
azonos. N e m gondolnak arra, hogy a népművelés eredetileg 
azok felé fordult, akik csekély képzettségük vagy lakóhelyük 
kulturális ellátatlansága miatt nem művelődhettek. A művelő
dési házakat is erre a célra hozták létre. A közművelődés ezzel 
szemben a társadalom egészének, azaz minden embernek a 
művelődését jelenti. S ez valamennyi kulturális intézményre 
vonatkozik, sőt az intézmények programjain kívül az emberi 
kapcsolatokban is történik művelődés. Egyébként e fogalom
váltásban az is meghúzódik, hogy a művelő szándék helyébe az 
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öntevékenységet kifejező művelődés kerül, márpedig ez min
den kulturális eseményen a kultúrát átvevőkre értendő. 

A közművelődés leszűkített felfogása emellett arra is vissza
vezethető, hogy a különböző kulturális intézményekben dolgo
zók többsége feladatát a kultúra nyilvánosságának fenntartásá
ban látja, és nem a művelődés gondozásában. így egyes intéz
mények feladatukat a művészet ápolásában, fejlesztésében jelö
l ik meg, mások a kulturális értékek megőrzésében, feldolgozá
sában. Ebben a felfogásban a művelődés csak járulékos elem, 
ami esetlegesen - magánügyként - kapcsolódik az intézmények 
programjaihoz. Így a közönségkapcsolat is leszűkül a jegyeladás
ra, a látogatottság fokozására, a hatást pedig nem a műveltség
szint alakulásán, hanem a tetszés és siker alakulásán mérik. 
Ezek után nem csodálható, ha a művelődési házak művelődés
szervezői, „népművelői" is hasonlóképp gondolkodnak, kevés 
kivétellel többségük érdeklődésétől távol állanak a művelődés 
problémái. Ehelyett a rendezvényszervezés köti le a figyelmü
ket, s azon belül, hogy mit lehet anyagilag kifizetődővé tenni. 
N o h a az egyes programok a művelődésnek csak eszközei, ebben 

a gyakorlatban céllá válnak, és csak névlegesen - feltételezet
ten - lesznek műveltségfej lesztőek. Persze van rá mentség; az 
anyagi források szűkössége. De ebből az is következne, hogy ha 
ez megváltozna, és az intézmények bőséges anyagi támogatást 
kapnának, a művelődés szolgálata is előtérbe kerülhetne. Nagy 
kérdés azonban, hogy ez csupán a pénzen múlik, hiszen kultu
rális életünknek csaknem az egészét a művelődés periférikus 
helyzete jellemzi. Szóban persze nem, a valóságban azonban a 
kultúra inkább szabadidő eltöltésére irányul kínálataival és a 
reáfordított energiákkal egyetemben. 

A tanítást-tanulást célzó programok persze kivételek, de a 
tanulás nem is azonos a művelődéssel. A z utóbbi kötetlenebb, 
személyesebb választással együtt járó és nem irányul meghatá
rozott végzettség megszerzésére. De hasonlít a tanuláshoz abban 
a tekintetben, hogy célja a műveltségi szint fejlesztése, s ebben 
számít a szakértők segítségére. 

Úgy látszik, ebben még nagyon sok hiánnyal számolha
tunk, s azért az sem véletlen, hogy a közművelődés nem tud 
közüggyé válni. 
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