
Egy művelődési folyóirat tizenöt éve
A Színek és évek Kaffka Margit önéletrajzi regénye. 
Mi azonban Színekről és évekről beszélünk, s ezzel 
a Szín – Közösségi Művelődés c. folyóirat fennállásá-
nak másfél évtizedét köszöntjük. A háttérben itt is 
egy író-szociológus áll: a főszerkesztő, Mátyus Aliz 
neve az alapítástól kezdve összefonódott a lap tör-
ténetével. Az alábbiakban e fejlődési út bemutatá-
sára teszünk kísérletet.

Az 1996-ban indult folyóirat minden évben hat – 
olykor egy-egy összevont – számmal jelent meg (az 
őszi indulás miatt az első évfolyamban csak 1. és 2. 
számokkal). A lap A/4-es formátuma az első bő év-
tizedben az egykori Népművelést idézte, a 13. évfo-
lyamtól alkalmazott B/5-ös formátum és a korábbi 
puritán fehér helyett bevezetett új címlap azonban 
már az irodalmi és tudományos folyóiratok jelleg-
zetességeire utal. A Szín nemcsak külső formájá-
ban, de tartalmilag is színesebb lett. Bár tematikus 
vagy félig tematikus számok korábban is előfordul-
tak, ettől kezdve minden szám elején alcím, „hívó-

szó” áll, jelezve az adott lapszám fő témakörét, mi-
közben az állandó rovatok megmaradtak.

Az induláskor közzétett főszerkesztői előszó ma 
is aktuális. „Színre léptünk. E szándékunk szerint fó-
rum leszünk, ahol mindenki megszólalását várjuk, aki 
az ország (köz)művelődésében dolgozik és erről (köz)
hasznos mondanivalója van, aki gondolataival tisztáb-
bá, egyértelműbbé szándékozik tenni helyzetünket és fel-
adatainkat.” – írta Mátyus Aliz az 1/1-es számban. 
Az alaphang megtalálását elősegítendő e számban 
interjút közöltek a lapot kiadó Magyar Művelő-
dési Intézet egyik jogelődje, a Művelődéskutató 
Intézet legnagyobb hatású egykori vezetőjével, Vi-
tányi Ivánnal, valamint az akkor hivatalban levő 
igazgatóval, Földiák Andrással. Az 1/2-es szám-
ban – még mindig a szellemi háttér megvilágítása 
céljából – bemutatták az Intézet ötven évének öt 
korszakát, kiegészítve mindezt Kozák Gyula inter-
jújával, amelyet Széll Jenővel, a – szintén jogelőd 
– hajdani Népművészeti Intézet alapító igazgató-
jával készített. S már ekkor feltűntek a később ál-
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landósult rovatok: arcképek, kitüntetettek, könyv-
ajánlók, hírek-tudósítások.

Önrefl exiók a lapban később is megjelentek. 
Ezek közül a leglényegesebb a főszerkesztő értéke-
lő–elemző cikke a 7/6-os, illetve a folyóirat fenn-
állásának tízedik évfordulójára írott köszöntője a 
10/4–5-ös számban. Az előbbi írás „programadó” 
jellege némi magyarázatot igényel, hiszen a lap 
ekkor már jócskán a hetedik évfolyamában járt. 
Mátyus Aliz szerint a fordulat Beke Pál igazgatói 
kinevezésével függött össze: az intézet új vezetője 
a 6/3-as számban közzétette igazgatói pályázatá-
nak szakmai programját. A nyílt színvallásra nem 
öncélú aktusként került sor: Beke a továbbiakban 
folyamatosan megjelent terjedelmes és lényegi 
kérdéseket érintő cikkeivel, tanulmányaival a lap 
hasábjain. A 12/5-ös számig – tehát igazgatói meg-
bízását követően is – mintegy tizenöt alkalommal 
adta meg az alaphangot. Ezzel nemcsak elérte, 
hogy a lap mindig kurrens témákra refl ektáljon, 
de a hagyományos értelemben vett közművelődé-
si felfogást és kategóriarendszert is elmozdította a 
közösségfejlesztés irányába. Nem véletlenül válto-
zott meg a folyóirat alcíme a 8/6-os számtól köz-
művelődésiről közösségi művelődésire.

Tegyük hozzá: a lap folyamatos megjelenését az 
intézet valamennyi igazgatója támogatta. A 10/4–
5-ös számban Földiák András, Beke Pál és Borbáth 
Erika erről is vallottak interjúikban. Az Intézet szá-
mára a folyóirat egyfajta dokumentáció is volt, hi-
szen a kutatási osztály eredményei, a munkatársak 
szakmai beszámolói a 7/4-es számtól rendszeresen 
helyet kaptak benne, közölték a Magyar Művelő-
dési Intézet stratégiai tervét (7/5). Természetes, 
hogy a Szín később is foglalkozott az Intézet törté-
netével, e tekintetben a Népművelési Intézet gene-
ziséről szóló 12/1-es szám, illetve a Budai Vigadó 
107 évét áttekintő 12/6-os szám érdemes említésre.

Vajon mi lehet a legértékesebb az utókor számá-
ra a lap eddigi 15 évéből? Egyértelmű válasz aligha 
adható. Ezért inkább sorra vesszük mindazon jel-
lemzőket, amelyek a Színt időtálló és szakmailag 
releváns folyóirattá tették.

Az első nagy témakör a közművelődés állami fel-
adatrendszerének ügye, amelynek a lap több tema-
tikus számot szentelt. Ezek: az 1997-es közműve-
lődési törvényből fakadó teendők összegzése és a 
törvény elemzése (3/1-2); a közművelődési infor-
mációs rendszer és a teleházak bemutatása (3/4); 
a közművelődési koncepciók és fejlesztési irányok 
közzététele (5/5); a közművelődési szakfelügyelet 
kérdései (6/3); a közművelődés szervezetrendszere 
(10/6); a közművelődés jogi háttere: törvénymódo-

sítás, háttérelemzések, számvevőszéki jelentés, he-
lyi önkormányzati feladatok (11/3); a helyi mecena-
túra és a helyi mecénások (11/6); a közművelődési 
szakemberképzés helyzete (15/1); az új és felújított 
művelődési színterek bemutatása (15/3); de külö-
nösen a nemzeti kulturális stratégia (12/2–3) és a 
közművelődési stratégia (12/4) közzététele. Fon-
tosak a közművelődési statisztikák (7/5, 7/6, 8/6, 
14/5, 15/5), amelyeket CD-mellékleten is az olva-
sók rendelkezésére bocsátottak. Köpf László A rend-
szerváltás művelődéspolitikája – közművelődés című 
tanulmánya pedig mellékletként jelent meg (2/2).

A közművelődés kérdései konferencia-ismerte-
tések formájában is megjelentek. Olvashattunk a 
Kárpát-medencei Magyar Közművelődési Intéz-
mények és Szervezetek Találkozójáról (2/1, 2/2); 
a kistelepülések közművelődési szakembereinek 
tanácskozásáról (2/5, 6/4); a Húsz évesek a pályán c. 
művelődés otthoni szakmai konferenciáról (4/3); a 
kárpát-medencei közművelődési civil szervezetek 
fórumáról (5/3); a közművelődés szakfelügyeleté-
ről (6/5); az e-Kultúra 2008 konferenciáról (13/2). 
A lap beszámolt a Magyar Művelődési Társaság 
létrehozását előkészítő tanácskozásról (3/3), kö-
zölte a megalakulásról készült televíziós beszélge-
tés szövegét (3/4) és a társaság nyilvános elnökségi 
ülésének anyagát (3/5).

A közösségfejlesztési modellek, civil és közműve-
lődési tevékenységek beszámolóinak összesítése 
olyan széleskörű áttekintést ad, amely Magyar-
ország szinte valamennyi régiójából megmutatja 
a követésre érdemes példákat, tapasztalatokat. 
Haladjunk talán betűrendben: Baja (13/1), Bara-
nya megye (3/3), Békés megye (2/1), Bélapátfalva 
(2/1), Borsod-Abaúj-Zemplén megye (12/5), Bu-
dafok (14/1), Hajdúnánás (12/5); Hegyhát (14/1), 
Heves megye (3/5), Homokhátság (13/1), Jászság 
(12/5), Magyarkanizsa (6/4), Orosháza (7/4), Pápa 
(4/1), Rozsály és Túristvándi (15/4), Tardos (15/6), 
tatabányai kistérség (12/5), Tolna megye (9/3, 
13/1), Törökszentmiklós (13/2), Veszprém megye 
(3/6), Zala megye (2/1), Zirc (5/2), Zsámbék (2/3).

A következő nagy témakör a felnőttnevelés. A te-
matikus számok és konferencia-ismertetők közül a 
pécsi Tanuló társadalom konferencia (4/1); az egész 
életen át tartó tanulás kérdése, illetve a CONFIN-
TEA VI. konferencia és utórendezvénye (7/1-2, 
11/2, 13/6, 14/6); A művelődés hete – a tanulás ün-
nepe programjai (7/6, 8/6, 13/6); a felnőttképzési 
együttműködések (11/4); az I. Durkó Mátyás Em-
lékkonferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó (11/5); 
a Tudás–kreativitás–fejlesztés konferencia (12/1); a 
felnőtt tanulás hete (15/6) említendők.
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Külön témakörként foglalhatjuk össze a szocioló-
giai, szociográfi ai vonatkozású úti- és konferencia-be-
számolókat az Egyesült Államokról (6/4, 6/5); a ci-
gánykérdésről (6/4); Flandriáról (8/1); a regionális 
és lokális lapokról (8/1, 9/1); a romániai turisztikai 
tanulmányútról (8/3); a falukutatásról (8/5); Az én 
kis falum projektről (15/2); a nemzetközi civil szer-
vezeti konferenciáról (15/4). Fontos feladatot vállalt 
a lap intézmény- és szervezettörténeti cikkek közre-
adásával. A nagykanizsai Honvéd Kaszinó (8/1), az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 
(15/4), a társastáncoktatás (12/1), illetve a népfőis-
kolák (13/1) története máig ható tanulságok tárháza.

A lap humán irányultságát leginkább a művé-
szeti, irodalmi vonatkozású blokkok bizonyítják. 
E tekintetben fontosak a táncház-mozgalomról 
(2/6); a népi ünnepekről (5/6); a vers és közösség 
viszonyáról (10/2); az amatőr művészeti mozga-
lomról (11/1); az anyanyelvről (14/1); a rendszer-
változás és az irodalom kapcsolatáról (14/5) szó-
ló tematikus számok. Nemkülönben az Országos 
Falusi Színjátszó Találkozóról (4/2), a cserszegto-
maji alkotótáborról (8/5) és a közösségi művészet 
konferenciáról (14/2) szóló beszámolók. A Termé-
szet–tudomány–ember alcímű szám (4/6) a kultúra 
természettudományi szemléletét népszerűsítette.

A Színt azonban nemcsak a fent jelzett tematikus 
szerkesztés, hanem az elméleti igényű írások, elemző 
és oknyomozó tanulmányok folyamatos közreadá-
sa is jellemzi. A kultúra, a művelődés, az oktatás 
kérdései ilyen, kisebb-nagyobb lélegzetű írásokban 
már az első évfolyamtól kezdve terítéken voltak. 
Az e tekintetben legtöbbet publikáló szerzők – a 
már említett Beke Pálon kívül – Balipap Ferenc, G. 
Furulyás Katalin, Harangi László, Koncz Gábor, 
Kraiciné Szokoly Mária, Kuti Éva, Lipp Márta, Mók 
Ildikó, Németh János István, Pordány Sarolta, T. 
Kiss Tamás, Talata-Dudás Katalin, Tóth Zsuzsan-
na voltak, de e minőségben (is) megjelent a lapban 
– mások mellett – Balázsi Károly, Borbáth Erika, 
Durkó Mátyás, Földiák András, Halász Péter, Hidy 
Péter, Inkei Péter, Jagasics Béla, Kemény Bertalan, 
Kereszti Ferenc, Maróti Andor, Pécsi Györgyi, Tö-
rök József, Zám Mária; továbbá olyan, nem kifeje-
zetten közművelődési szakemberek, mint Csepeli 
György, Görömbei András, Grétsy László, M. Tóth 
Antal, Nánay István, Pomogáts Béla.

Ami az állandó rovatokat illeti, a hazai kulturá-
lis közélet és a szakma szereplőit bemutató arcké-
pek között tematikai gazdagságával kiemelkedik a 
Kovalcsik József-emlékszám (7/3), de megtaláljuk 
Ágh Istvánt, Barsi Ernőt, Borbély Jolánt, Debrece-
ni Tibort, Gaál Istvánt, Gelencsér Katalint, Kallós 

Zoltánt, Kerekes Lászlót, Kányádi Sándort, Maróti 
Andort, Ratkó Józsefet, Vadász Jánost. Az interjúala-
nyok sorában feltűnik Fodor Tamás, Harsányi Lász-
ló, Lipp Márta, Kalász Márton, Kapitány Gábor, 
Makovecz Imre, Pekár István, Striker Sándor, Varga 
Melinda. A folyóiratban megjelent könyvismertetések 
hosszabb-rövidebb formában felhívták a fi gyelmet 
Beke Pál, Cseke Péter, Durkó Mátyás, Gelencsér Ka-
talin, Halász Péter, Horváth Attila, Jagasics Béla, 
Kamarás István, Kovalcsik József, Kőváry E. Péter, 
Kuti Éva, Lázár Ervin, Oravecz Imre, Pethő László, 
Pordány Sarolta, T. Kiss Tamás, Török József, Vitá-
nyi Iván és mások egy vagy több művére. S végül 
a nekrológok: a névsor kapcsán nemcsak személyes 
sorsok és pályák peregnek le, de egy szakma másfél 
évtizedes veszteséglistáját is olvashatjuk: András-
sy Mária, Beke Pál, Hidy Péter, Idei Miklós, Kaposi 
Edit, Kelner Gitta, Kemény Bertalan, Kicsiny Mik-
lós, Kovalcsik József, Kígyós Sándor, Lehel László, 
Pór Anna, Urbán Gyula, Varga Tamás, Zágon Berta-
lan és mások. Nem beszélve a magyar kultúra azon 
jeles képviselőiről, akiktől a lap – tágan értelmezett 
kulturális elkötelezettsége okán – fontosnak tartotta 
elbúcsúzni, mint például Baross Gábor, Beke Kata, 
Dienes Gedeon, Falvay Károly, Fekete Gyula, Már-
ton János, Püski Sándor, Sánta Ferenc, Sütő And-
rás, Utassy József, Vekerdi László vagy Vészi János.

Tizenöt éves a Szín. Ami benne megjelent, az 
hozzáférhető, elolvasható. Ami létezésének tanul-
ságaként összefoglalható, azt – éppen sokoldalú-
ságából adódóan – már nehezebb megfogalmazni. 
De talán sikerül. Vitányi Iván a nyolcvanas évek 
közepén egy konferencián, így fogalmazott: „Szé-
chenyi és Kossuth még egyszerre gondolkodtak gazda-
ságról, társadalomról és kultúráról, mi azonban szako-
sodtunk. A gazdasági fejlődés (…) útjának keresői nem 
eléggé érzik, hogy az összfolyamatnak mennyire szerves 
része a közművelődés” (Vitányi Iván: Közművelődés-
ügyünk a felszabadulás után. In: Az új Magyarország 
40 éve. Budapest, 1985. 300.).

A Szín – Közösségi Művelődés c. folyóirat legna-
gyobb érdeme, hogy a széles értelemben vett kul-
túra és művelődés ügyét mindenki által érthetően, 
mégis szakszerűen közvetíti, nemcsak a szakmai 
közvélemény, hanem a társadalom egésze számára. 
Ahogy a főszerkesztő írja a Szín honlapján: „A (…) 
folyóirat egyaránt törekszik a szakma – folytonos 
– megújulása érdekében tudósítani a területen fo-
lyó elméleti munkáról, hírt adni az országban zajló 
szakmai tevékenységről, s orientálni és pezsdíteni 
a szakmát a kultúra teljesítményei és a kulturális 
élet jelenségei által.”

Jó lenne, ha még sokáig tehetné.


