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MIRE VALÓK A MŰVELŐDÉSI HÁZAK? 

i . 
A Népművelési Intézet munkatársai vaskos dokumen

tumkötetet szerkesztettek, amelyben hatvan művelődési 
otthon adatait gyűjtötték össze. A szerkesztők - Koval
csik József, Sipos Zsuzsanna, Szász János - megtiszteltek 
egy példánnyal, s a mű áttanulmányozása után kötelessé
gemnek érzem, hogy szóljak róla, hogy szélesebb körben 
felhívjam rá a figyelmet. 

A háromszáz oldalas kötet adattára félreérthetetlenül 
bizonyítja, hogy a művelődési házak mostani rendszere 
diszfunkcionális. Községi, városi és budapesti intézmé
nyeknél kapott adatok özöne bizonyítja ezt. A tények tö
megében háromszázkét népművelő és ötszázhuszonnyolc 
vezető állású és értelmiségi nyilatkozata is szerepel, s ezek 
is azt tükrözik, hogy a művelődési otthonok nem felelnek 
meg a várakozásoknak. 

Magyarázatot keresve, a dokumentumkötet bőségesen 
részletező adattárából három fő okot emelnék ki. Az első, 
hogy bármekkora összegeket fordít is az állam a művelő
dési otthonok fenntartására, működtetésére, a szükséghez 
képest mégis nagyon kevésnek bizonyul. Ám ezzel a tény
nyel különös ellentmondásban van, hogy a meglévő há
zak, „üzemeltetéséhez" sincsen elegendő alkalmas munka
erő. Noha két egyetemen és két tanítóképzőben képeznek 
népművelőket, a megvizsgált hatvan művelődési otthon
ban mindössze három népművelő szakos képzettségű em
bert találtak. A többiek, akik hasonló végzettséget szerez
tek, más pályán helyezkedtek el, mert a népművelői pálya 
presztízse roppant alacsony. És végül, a művelődési ottho
nok nem kielégítő voltának harmadik fő okaként az úgy
nevezett társadalmi beágyazottságot, vagyis a közvetlen 
környezet fogyatékosságait említhetem a dokumentumok 
alapján. 

Nem akarom ezt az írást további adatokkal terhelni, a 
helyzet ennyiből is világos. Nem kerülhető meg azonban 
a kérdés, mitévők legyünk ezek után? 

2. 
Évek óta mind nagyobb teret kap ennek az ügynek a 

vitatása, ám rendszerint közönybe vagy unalomba fullad, 
mert a kérdést feszegetők többségének fegyvertárából 
vagy a valóságismeret hiányzik, vagy az elszánás, hogy lé
nyeget érintő észrevételeket tegyenek. A vitairatok sorá
ból ezért érzem kiemelkedőnek Gyurkó László beszédét, 
amelyet kulturális bizottsági ülésen mondott el, s amelyet 
a Kritika 2. száma közölt. A tények ismeretéből fakadó 
keserűsége, egyszersmind megoldást kereső szenvedélye, 
méltán irányította újólag a közfigyelmet a közművelődés 
beteg állapotára. Szokatlanul merész javaslata pedig ép
penséggel felbolydulást váltott ki. 

Megjelent az Élet és Irodalom 1973. május 27-i számában. 

Bármennyire rokonszenvesnek érzem is azonban 
Gyurkó közelítésének módját, hibásnak látom tartalmát, 
ezért a dokumentumkötet ürügyén tervezett mondandó
mat vele polemizálva adom elő. 

Minthogy nem ismerem a pontos adatokat, nem tud
hatom megítélni: sok-e az úgynevezett minőségi kultúrára 
fordított összeg és ehhez képest kevés-e a közművelődés 
fejlesztésére szánt pénz? Látatlanban is valószínű, hogy 
sem egyikre, sem másikra nem tudunk eleget költeni. Ám 
súlyos melléfogás lenne, ha úgy akarnánk szabadulni ettől 
a dilemmától, hogy a közművelődést a minőségi kultúra 
rovására fejlesztenénk. A Gyurkóval vitázok (Újfalussy 
József a Kritikában, Mihály András az ÉS-ben) már elő
adták érveiket a központi kulturális létesítmények, védel
mében, én a közművelődés védelmében szeretnék szólni. 

Gyurkó arra a meggyőződésre alapozza javaslatát, hogy 
ha több pénzt fordítunk a művelődési kombinátokra, ak
kor megjavul a közművelés helyzete. Szerintem azonban 
ez a kettő nincs ilyen kölcsönhatásban. A sokkal több 
pénz ugyan bizonyára jó lenne, de valami mást kellene 
vele csinálnunk, mint amit eddig csináltunk. 

A dokumentumkötetből, meg más forrásokból, továb
bi számos, művelődési otthonban gyűjtött személyes ta
pasztalásaimból azt szűrtem le, hogy művelődési kombi
nátjaink lyukas kalaphoz hasonlítanak, amelyek csak 
nyelik, nyelik a pénzt és az energiát. 

Tudom természetesen, hogy a közművelődés szerkeze
tének átépítése nem egyszerű dolog. De Gyurkó is - na
gyon helyesen - távlatokban gondolkozva beszélt a jövőt 
alakító szempontokról, s ilyen módon már nemcsak le
het, de szükséges is a történelmi méretű áttekintés. így 
közelítve már meg lehetne fontolnunk: nincs-e itt az ide
je, hogy a művelődési kombinátokat valami mással, mai 
szükségleteinknek jobban megfelelő intézményekkel vált
suk fel? (Ezt a kérdést egyébként - nagyon óvatosan - a 
szóban forgó dokumentumkötet szerkesztői is felteszik). 

3. 

Amennyire tudom, a művelődési kombinátok őse va
lamikor Lunacsarszkij és munkatársai leleményeként jött 
létre a cári Oroszországtól örökölt kulturális állapotokhoz 
és a végtelen szegénységhez, meg a győztes forradalom 
legközvetlenebb szükségleteihez igazodva. Hasonló in
tézményeket hívott létre Malraux Franciaországban, és 
más országokban mások - és létrejöttek nálunk is a mun
kás kultúrotthonok meg az olvasókörök. Csakhogy ezek is 
mind a szegénység jegyében születtek. A „mindent egy 
helyen" elvet és gyakorlatot a kényszer szülte, mert a 
munkások, parasztok kultúrálódásának - legalább annyi
ra: szervezkedésének - nem voltak más otthonai. A kul
túra és a közösségi élet reprezentatív intézményeiből ki
rekesztették az elnyomottakat. Nyilvánvaló azonban, 
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hogy ma más a helyzet. Nálunk ma senkit nem rekeszt ki 
senki, sehonnan, szabad a bejárás mindenhová, „csupán" 
arra van szükség, hogy igényt támasszunk, hogy felkeltsük 
az érdeklődést és elvezessük az emberek tömegét a kultú
rához. Ilyen körülmények között most még értelmetlen
nek, egy korábbi állapotot tükröző rezervátumnak látszik 
a régi intézmények erőszakolt fenntartása. A meddő gya
korlat mutatja: mennyire balga a remény, ha a kártyázó és 
söröző társaságok majd be-betévednek a színház- és hang
versenyterembe is, ha már ennyire a tőszomszédságukban 
van, és ilyen módon eljutnak a kultúra birodalmába, mi
közben a szocialista ember közösségi tudata is kifejlődik 
bennük. 

Nem. A művelődési otthonok minden berendezésük
kel együtt, holt tárgyak, amelyek sem kultúrát, sem öntu
datot nem szülnek. A művelődés és öntudat mértéke és 
milyensége, csak az országos és helyi, valóságos emberi 
viszonylatokból formálódhat. S ha ezek a viszonyok még 
nem alakultak arra, hogy magasabb rendű kultúráltságot 
és magas fokú öntudatot termeljenek, akkor hiába ho
zunk létre kulturális kombinátokat. S hiába hozunk létre 
működési előírásokat, ha nincsen mód, hogy átültessük 
őket a gyakorlatba. Annál kevésbé, mert a célok maguk 
olyan irreálisak, hogy megvalósításukra nem található 
ember a Földön. 

A dokumentum kötet megfelelő adatait tanulmányoz
va, szinte komikusnak tetszik az a kívánalom, amelyet ma 
a művelődési otthonok vezetőivel szegezünk szembe. Va
lami mesebeli hős személyiségi jegyei rajzolódnak ki belő
lük, olyan ember képe, aki a csillagászattól a bábjátékig, a 
képzőművészettől a közgazdaságtanig, az agrártudomány
tól a sportolásig, mindenhez ért, és mindezek tetejébe 
rendkívüli jellem, aki szakadatlan küzdelmek között, a 
kudarcokat elviselve dolgozik, türelmesen, talpra esetten, 
optimistán, önfeláldozón - és aki ráadásul a székeket is 
kihordja meg behordja, mert az is szükséges. 

Ám ha elképzelnénk is azt a különös helyzetet, hogy 
egy falusi művelődési kombinátot egyszerre vezetné Eras-
mus, Goethe és Arany János - kiegészülve persze minda
zokkal az erényekkel, amelyek a mai előírásokhoz képest 
még belőlük is hiányzanak - ők sem mutathatnának fel 
sokkal nagyobb eredményt az adott körülmények között, 
mint amit a jelenlegi - olyan amilyen - vezetők felmu
tathatnak. Legfeljebb azt tehetnék - sejtésem szerint, azt 
is tennék - , hogy mindenek előtt kitessékelnék a ven
déglői, kártyázó, meg más hasonló részlegeket, mert a sö
rözést nem összeházasítani kell a művelődéssel, hanem 
éppen kirekeszteni onnan. 

Ha egyszer drága pénzen létrehozunk és fenntartunk 
egy házat, amelyet a művelődés otthonának neveznek, 
adjon teret és ne valami másnak - sörözni, kártyázni, a 
vendéglőben is lehet. 

... Aztán azt tennék Arany Jánosék, hogy megkeres
nék azt a néhány helyi értelmiségit, aki szereti és vala
mennyire érti a kultúrát és az ő segítségükkel összetobo

roznák azt a néhány tucatnyi fiatalt és felnőttet, akiben 
érdeklődés mutatkozik és akikkel együtt művelődve -
nagyon hosszú idő alatt - érdeklődést ébreszthetnének 
másokban is. De mindezt csak akkor végezhetnék zavar
talanul, ha olyan szerencséjük lenne, hogy a helyi társa
dalmi, politikai, gazdasági vezetők jóindulattal segítenék 
munkájukat. Ha nem, akkor vesztett ügyük van. 

Ugy gondolom tehát, hogy a művelődés otthonai 
olyan helyek legyenek, amelyekben sehol máshol nem 
kapható művelődési lehetőséghez juthatnak az emberek. 
Ezzel kapcsolatban kitérnék még egy problémára, amely
nek nagy szerepe van a közművelődésünk jelenének és 
jövőjének alakításában. 

4. 
Gyurkó beszédéből is kihullik, az általam szóbahozott 

dokumentumkötet is hangsúlyozza, meg számos egyéb he
lyen is felbukkan, hogy óvakodnunk kell a „kulturális 
arisztokratizmustól". Azt a művelődési otthonok vezetői
nek is gyakran figyelmükbe ajánlják. 

Számomra ez teljesen érthetetlen. Olyan társadalom
ban, ahol egyik réteg kizárhatja a másikat a kultúra bir
toklásából, jogos lehet-e ez a jelszó. Huszonöt évvel eze
lőtt nálunk is jogos volt. Ma azonban roppant nehéz len
ne, ha valaki olyan falust közösséget akarna találni, 
amelyben bizonyos rétegeket vagy csoportokat „kulturális 
arisztokratizmus" jellemez. Ügy alakult a helyzet, hogy 
manapság egy friss diplomás alig-alig műveltebb azoknál, 
akik diploma nélkül keresik a kenyerüket. A diplomások 
ugyanis elsősorban szakmát tanulnak, és nem műveltséget 
kapnak. Egy ifjú agrármérnök vagy orvos kulturális ízlése 
és igénye vajmi kevéssel különbözik egy bádogos mester 
vagy téesz-brigádvezető ízlésétől és igényétől. Művelődési 
otthonok tevékenységéről szólva tehát, merő értelmet
lenség a „kulturális arisztokratizmustól" való aggodalom. 
M i több: egyenest káros is. Mert szüntelen hangoztatásá
val még azt a parányi valódi igényt is degradáljuk, amely 
esetleg ott mocorog néhány emberben. 8 így jutunk el 
oda, hogy tömegművelés címén nívótlan tömegszórakoz
tatást művelünk a kultúrházakban, a legigénytelenebbek 
igényéhez szabva. 

A kultúra fogalma önmagában is minőséget jelent, ha 
igazán kultúrára gondolunk, amikor beszélünk róla. Ha a 
termelésben a mennyiségi célokat lassanként felváltják a 
minőségiek, bizonyára megtehetjük ugyanezt a közműve
lődésben is. Meggyőződésem, hogy ezen az úton jutunk el 
gyorsabban a célhoz. A szocialista embereszmény megva
lósításához. 
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