
P A C S A I L A S Z L O 

BRÜSSZELBEN ÉS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSÁBAN J Á R T A M 

A Művelődési Intézmények Megyei és Regionális Kulturális Szer
veződések Országos Szövetsége ( M I O S Z ) tanulmányutat szervezett a 
kulturális EU-s rendszerek iránt érdeklődő népművelők részére. 

A 36 résztvevő tagjaként jutottam el így Brüsszelbe, az E N C C 
(European Network of Cul tu ra l Centres), az Európai Kulturális Köz
pontok Szövetségéhez, több flamand kulturális központba (22 van 
Brüsszelben), s tanulmányozhattam tevékenységüket. 

A csoportot lvo Peeters, az E N C C titkára fogadta, szervezte a he
lyi programokat, ismertetett meg bennünket a flamand kulturális 
központok tevékenységével, sajátosságaival. 

A tízmilliónyi belga lakosság két részre oszlik: flamand (57,8%) és 
francia anyanyelvűekre (32%). A német ajkú lakosság csak 65.000 főt 
számlál. A franciák és flamandok közti földrajzi választóvonal nagyjá
ból Brüsszel magasságában húzódik keletről nyugat felé. A z északi 
részen flamandul beszélnek, amely a hol land nyelv egy dialektusa. 
Délen a francia nyelv az uralkodó, s a kulturális kapcsolatok Francia
országhoz tűzik a térséget. 

A kétnyelvűségnek megfelelően két kultúra létezik, a hol land és a 
francia, azaz a flamand és a va l lon . A két népcsoport nem vitatkozik 
állandóan, hanem csak egyszerűen egymás mellett él. Viszont külön 
flamand és va l lon szárnyra oszlanak a pártok, a szakszervezetek, az 
egyesületek. Két külön oktatásügyi minisztérium és kettős kulturális 
költségvetés, egyetemi rendszer létezik. 

A Brüsszeli Flamand Egyetemen előadás keféiében kaptunk tájé
koztatást a flamand kulturális politikáról, amely a három régiónak 
megfelelően alakult. így a kulturális intézmények a flamand, a va l lon 
és Brüsszel régiójához tartoznak. Ebből is látható, hogy a nyelv nagy 
fontosságú a kultúra területén. ( A múzeumok nemzeti felügyelet alatt 
vannak.) A szervezet egyik hátránya, hogy pénz nem áramolhat va l lon 
területről flamandra és természetesen fordítva sem. N e m kötnek egy
mással együttműködési megállapodást (Magyarországgal van). 

A kulturális tevékenységet négy területre osztják: 1./ Képzőművé
szet és a múzeumok 2./ Zene, költészet, előadóművészet 3./ Fiatalok 
kulturális tevékenysége 4./ Felnőttoktatás és könyvtári munka. 

A tanulmányúton résztvevő könyvtárosként jó érzéssel tapasztal
tam, hogy az olvasást nagyon fontosnak tartják. M i n d e n önkormány
zat feladata, hogy önálló könyvtárat hozzon létre. 

Belgium 320 önkormányzata közül 314 önálló könyvtárral rendel
kezik. 

Korábban különböző bizottságok működtek, amelyek a támogatást 
megszavazták. U j szervezeti formaként hozták létre a : - Kulturális 
Tanácsot, amelyhez minden művészeti ágazat tartozik - Művészetek 
Tanácsát, amely általános tanácsokat ad művészek számára - Felnőtt
oktatás Tanácsát. ( A tanácsokon belül bizottságok működnek. E 
tanácson belül p l . A könyvtári bizottság.) 

A flamand kulturális központokat a 70-es években kezdték építe
n i , vagy megvásároltak épületet. A kormány támogatásának mértéke 
és az intézmény nyilvántartásba vétele függ a lakosok számától és a 
kulturális központ infrastruktúrájának fejlettségétől. ( A színházak 
támogatása eléggé konzervatív szemléletű, mert székenként történik.) 
Ezenkívül az önkormányzat ad támogatást, szponzorok is segítenek. 
Tevékenységük sokrétű: öntevékenység segítése, információs szolgál
tatás, tanfolyamok, képzőművészeti kiállítások, színházi bemutatók, 
egyéb rendezvények. 

A négy kategóriába besorolt kulturális központok nyilvántartásba 
vételének feltételei elég bonyolultak. P l . : ha a lakosok száma 15.000 
tőnél kevesebb, viszont az épület nagy, infrastruktúrája megfelelő, 
akkor alapkategória besorolást kap. Szintén ebbe kerül, ha a lakosok 
száma 35.000-nél több, de az épület nem megfelelő. A k k o r jut maga
sabb besorolásba az intézmény, ha a lakosok száma is több 35.000-nél , 
és az épület is nagy. 

A Flamand Kulturális Központok Szövetsége koordinálja a 105 
nyilvántartott kulturális központ tevékenységét. Ösztönzőket, előírá
sokat határoz meg, segíti munkájukat, tapasztalatcseréket szervez. 

Elképzeléseik szerint a 2005. évre már nem lesz többségi kultúra, 
mert ugyanúgy globalizálódik ez a terület is, mint a gazdasági élet. 

Nagy élményt jelentett az Európai Parlament meglátogatása, és a 
működéséről szóló előadás meghallgatása az impozáns 700 férőhelyes 
ülésteremben. (Strasbourg a központ, itt a pótlólagos ülések zajlanak.) 
A 626 parlamenti tag 15 ország képviselőiből kerül k i , akik saját 
országuk anyanyelvén szólalhatnak föl, szimultán tolmácsolással. 

Magyarország, mint társult tagország vesz részt a parlament mun
kájában. 

A kulturális bizottság elnökével azért nem találkozhattunk, mert 
az E U tagországaiban június 10. és 14. közötti parlamenti választások 
miatt épp a kampányban vett részt. Pedig neki szerettük vo lna telten
n i a kérdést, hogy az Európai Parlament miért kezeli mostohán a 
kultúrát. A z előadó szerint ma már belátják, hogy ez nem helyes állás
pont, mert a kultúra jelenti a nemzeti szintet (sokszínűséget), a gazda
ság pedig a nemzetközit. Céljuk, hogy a sokféleség megmaradjon, ez 
pedig csak a kultúra nagyobb támogatásával érhető el. 

Csak az esti órákban maradt időnk városnézésre. Napközben lát
tuk, hogy az Európai Közösségek igazgatási épületei - mint szürke 
kartondobozok - meredeznek Brüsszel minden pontján. Megfigyeltük, 
hogy sok régi városi ház és új irodahelyiség üresen tátong. A belváros 
viszont elbűvölő. N e m is beszélve Európa talán legszebb főteréről, a 
Grand-Place-ról, ahol egyébként is csak sötétedés után kezdődik az 
élet. Ez a tér gótikus gyöngyszem Brüsszel szívében az elegáns kávézók
kal, sörözőkkel, ahova mi is betértünk egy jó hideg sörre. 

Belgiumban sok a történelmi város. Középkori kereskedővárosi ar
culatát leginkább Brugge, az egykori Flandria fővárosa őrizte meg. A 
Brüsszeltől 90 km-re lévő várost sok turista látogatja. M i n k e t is elbű
völtek az óváros szép épületei, patríciusházai, templomai és csendes 
csatornái. 

Belgiumból hazafelé, útközben megnéztük Kölnben a Dóm-ot, 
amelynek építése 600 évig tartott. Valóban az egyik legimpozánsabb 
gótikus épület egész Európában. Csipkeszerű díszítésű ikertornya 157 
méter magasan emelkedik a város fölé. 

A tanulmányút befejezéseként egy napot töltöttünk Weimarban, 
amely erre az évre elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet. Egy
ben fennállásának 1100 éves évfordulóját is ünnepli. Igaz, hogy már a 
18. században is Németország kulturális központja volt. Itt élt és alko
tott az európai kultúra számos óriása, köztük Goethe, Schil ler , Bach, 
Liszt Ferenc, aki a város zeneigazgatója is volt. A városnézés során 
favázas házakkal, festett kőépületekkel, barokk palotákkal szépen 
helyreállított várost találtunk. A bonni kormány, Türingia tartomány, 
Weimar városa és magánszemélyek több, mint egymilliárd márkával 
járultak hozzá a helyi infrastruktúra, kulturális létesítmények és egyéb 
épületek felújításához. Így Weimar kicsinosítva várja a látogatókat, 
akiknek száma becslés szerint az év végéig elérheti az ötmilliót. A 
gazdag kulturális program még több hónapig tart. 

Hasznos és új ismeretekkel, nagyszerű élményekkel indultunk haza 
a Savaria Tourist autóbuszával Szombathelyre, és érkeztünk meg a 
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központhoz. Ha t nappal előtte is innen 
indultunk, mert a tanulmányút szervezését a M I O S Z elnökének - és 
természetesen munkatársainak - köszönhetjük, aki ennek az intéz
ménynek igazgatója. 
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