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Közösségi művelődés 
Törökszentmiklóson

Gondolatok a 276 éve 
újraalapított város 
társadalmi életéről

Törökszentmiklós huszonegy-

ezer lakosú kisváros az Alföldön, 

egyenes mérnöki utcákkal. Van-

nak szebb városok, mégis, 26 év 

távollét után újra ez a város lett a 

legfontosabb az életemben: haza-

költöztem, és találtam feladatokat 

is hozzá az utóbbi évtizedben. Sok 

hasonló kisváros van Magyaror-

szágon, nagyon hasonló társadalmi 

jelenségekkel; ezért érvényes lehet 

más településekre is néhány itteni 

tapasztalat, amit szeretnék meg-

osztani.

Kulturális gyökereinkben a 

közel 300 esztendős újratelepülés 

máig meghatározó, a  református- 

katolikus nagycsaládok rokoni há-

lózata Törökszentmiklóson egyedi 

helyi kultúrát eredményezett. Ezen 

sajátosságok feltárásával közelebb 

kerülhetünk városunk mélyebb 

megismeréséhez, s  ebből merítve, 

valamint közművelődési tapasz-

talatainkból építkezve elérhetjük, 

hogy a csak ránk jellemző kultu-

rális értékekre építve megtalálja a 

város a saját arculatát, térségi funk-

cióját. Ez jelentősen eltér a szolno-

ki és a közeli kunsági kisvárosok 

tradícióitól. Szakmai hitvallásom, 

hogy feladatunk az itt élők kultu-

rális és közösségi életét teljesebbé 

tenni, s  hosszú távra biztosítani 

az aktív részvétel lehetőségét sa-

ját közösségeik mindennapjaiban. 

Minden generációnak szüksége 

van kortárs közösségi élmények 

megélésére, hogy ne legyen mind-

egy, melyik pontjára költözzön át a 

világnak.

Közösségi kultúra 
a szórakoztatóipar 
árnyékában

A  kultúra fontosságának meg-

ítéléséről is mára kialakult egyfaj-

ta negatív közgondolkodás, mond-

ván: „előbb a gazdaság, aztán majd 

a szórakozás”. Ez téves fogalomke-

veredésre utal, mely a kultúra szá-

mos általános defi níciója helyett 

csak egy szeletével, a  szórakozás-

sal – intézményi szinten a szóra-

koztatással – keveredik. E  téve-

dés akár döntéshozói szinten is 

érzékelhető, mely befolyással van 

a kulturális alapellátás szintjére, 

szakmai színvonalára, elégséges 

fi nanszírozására.

Klebelsberg Kunótól véve a 

gondolatot: a  fejlődés nem a ja-

vakkal kezdődik – elsősorban nem 

a gazdaság fejlődésével –, hanem 

az emberek tanultságával. A  mű-

velődési képességre való hajlam-

ra hivatkozva azt a megállapítást 

tette, hogy politikai és gazdasági 

felemelkedésünket mindig a kultu-

rális felemelkedésünk előzte meg, 

bukásunk a kultúra elhanyagolását 

követte: „ha a politikai demokrá-

ciát nem előzi meg kulturális de-

mokrácia, akkor annak a hatása 

katasztrofális”. Klebelsberg óta az a 

tézis is igazolva látszik, hogy a jövő 

felé mutató politikai tényező, maga 

a kultúra, mert ha a sajátunkban 

nem erősödünk meg, elveszíthet-

jük azt a színt, amit más nem kép-

visel, s helyette valamelyik nyugati, 

vagy más kultúra fordítását találjuk. 

Kodály szavaival: Magyarországon 

európaivá, Európában magyarrá 

kell válnunk!

Mindezek a jelenségek új kihí-

vásokat és következetes napi fel-

adatokat jelentenek a kulturális 

szolgáltatóknak, a szakmai munka-

társaknak, a  kulturális szolgáltatá-

sok igénybevevőinek, – azaz a mű-

velődési házak eddig megszokott 

működésének.

Nyilvánvaló, hogy a kultúra 

nem azonos a szórakozással, hi-

szen általános meghatározása sze-

rint a kultúra jelenti a társadalom 

mindazon ismereteinek, normái-

nak összességét, mely az emberek 

összetartozását és fennmaradását 

lehetővé teszik. Ennek részeként 
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említhetjük a szórakozást is, de 

érdekes, hogy éppen a legfelszíne-

sebb, legkönnyebben befogadható 

összetevőjével keveri a közgondol-

kodás a kultúra szerteágazó,mégis 

felismerhető egységét! A  jelenség 

hátterében a kereskedelmi médiu-

mok által terített szórakoztatóipar 

túlsúlya áll, s  bizonyára vele ösz-

szefüggésben a mindent felülíró 

gazdasági sodrás, gazdaságossági 

szemlélet húzódik. A „megrendelő” 

gyakran a látványosan bevételori-

entált produkciókat helyezi előtér-

be, mindinkább annak a veszélyé-

vel, hogy kereskedelmi vállalkozás-

sá tegye a közösségi házakat.

Kultúránk nem zárt rendszer, 

hanem ma is változik, alakul. Ma 

is kezdődik benne valami, ma is a 

bölcsője ring! A  közösségeink érté-

keket, hagyományt és tudást örö-

kítenek át, és új összefüggéseket 

ismernek fel, valamint egymásra 

is folyamatosan hatással vannak. 

A kultúra fogalma a fentinél is egy-

szerűbb defi níciója: a környezethez 

való alkalmazkodás eszköze, válto-

zó körülmények között változó ki-

hívások megoldása.

Együtt értelmezni

Több évtizedes népművelői és 

művelődésszervezői szemléletünk 

kialakította bennünk és a közön-

ségünkben is a színpad-közönség 

relációt, a  kultúraközvetítés és be-

fogadás passzív fogyasztói viszony-

latát. Az elitkultúra és a tömeg-

kultúra közönség befogadásával 

arányos terjesztését szoktuk meg 

alkalmazni kiismert közegünkben. 

Az ennek a struktúrának több év-

tizedes kialakulása óta azonban a 

közvetítő médiumok túlsúlyba ke-

rültek, a televíziózás túlkínálata és 

az internet hozzáférhetősége által, 

új feladat jelentkezik: az egyedül 

szerzett élményeket közösségivé 

kell formálni, együtt értelmezni a 

látottakat. A  hagyományos kultú-

raközvetítés és az öntevékenység 

feltételeinek megteremtése együt-

tesen feladata a közművelődési in-

tézményeinknek. A  módszerében 

hagyományos kultúraközvetítői 

beállítódás kiegészül a közösség-

fejlesztői szerepkörrel, és a részvé-

telre épülő közösségi folyamatok 

helyi kibontása, a  kapcsolatépítés 

segítése válik hangsúlyossá! Fon-

tosnak tartom, hogy nagyobb fi -

gyelemmel igyekezzünk összefogni 

a helyi erőket, segítsük a helyi kez-

deményezéseket, próbáljuk meg 

fejleszteni a helyi kultúra szereplői 

(intézmények, formális és non-for-

mális civil szervezetek, alternatív 

csoportok, iskolából kikerült fi ata-

lok, mint „láthatatlan generációk” 

stb.) közötti kapcsolatot és „átjár-

hatóságot”. Ez még inkább szük-

séges, ha a gazdasági nehézségek 

ránehezednek a családokra, s a szé-

lesebb közösségekre!

A  családi kapcsolatok hálója na-

gyon fontos minden ember életében, 

születéskor és minden életszakasz-

ban meghatározó szerepe van. To-

vábblépve, a  családi kapcsolatokon 

túli társadalom jelenti a kortárs kap-

csolati háló kialakulását, melyben 

egyénileg megtapasztaljuk a vala-

hová tartozás élményét, s  ez továb-

bi szinteken jelenik meg az életünk 

során. A  közösségeinkbe nemcsak 

beleszületünk (és esetleg életünk 

végéig benne maradunk), hanem 

választásunk is van, hogy milyen 

közösségnek leszünk tagjai! A  mai 

közösségiség egy keresett és meg-
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talált, önmagunk által szervezett és 

életben tartott közösségiség. Aktív 

viszonyt feltételez, – közösséghez 

tartozás védőháló is és részvételi 

lehetőség is egyben! Megközelíté-

sem szerint elsősorban a helyi erő-

források felszabadítására kellene 

törekednünk, mint aktivizáló köz-

művelődési szakembereknek. Az 

aktivizálás célja a képessé tétel, azaz 

a társadalmunk tagjaiban erősíteni 

az öntevékenység és a társadalmi 

részvétel képességeinek kialakítá-

sát, elsajátítását. Ennek egyik fontos 

terepe a kulturális folyamatokban 

való együttes részvétel. Intézményi 

szinten elősegíthetjük formális és 

nem formális civilszervezetek, ama-

tőr művészeti csoportok létrejöttét, 

bármely, a  helyi közösség által lét-

rejövő kezdeményezés kibontakozá-

sát, működési feltételeinek elősegí-

tését, esetleg a működés biztosítását. 

Az alkotó közösségek elterjedése 

segít bennünket e céloknak az eléré-

sében, minthogy a civil társadalom 

alapintézményei hiánypótló intéz-

mények, vagyis olyan szolgáltatáso-

kat is megszerveznek, amelyeket az 

állam vagy nem tud, vagy nem akar 

megszervezni. Az érintettek részt 

vesznek saját társadalmi környe-

zetük mindennapi életében, ezzel 

csökken az egyéni kiszolgáltatottság, 

csökken az ellátórendszerektől való 

függés. A helyi közösségek megerő-

södése a szolgáltatói rendszer alter-

natívájaként az életminőség javulá-

sát eredményezik, erősebbé válik a 

település megtartóereje.

A gyökerek erősítése

A  teljes települési szélessé-

get – vagy ha úgy tetszik, a  teljes 

lokális társadalmi keresztmetsze-

tet – szem előtt tartva lenne ér-

demes meghatározni a követendő 

kulturális koncepciót, s  e hosszú 

távú folyamatépítés részfeladatait 

kiteljesíteni. A  jelen pályázati cik-

lusban elérhető forrásokat fenn-

tarthatósági szemlélet mentén 

célszerű kiaknázni, hosszú távú 

társadalomfejlesztő folyamatokat 

generálva összefüggéseket keresni 

és megoldásokat alkalmazni. Tö-

rökszentmiklós járási székhely is, 

természetes térségi központja a 

környező településeknek is, kul-

turális gyökerei és rokoni- családi 

hálózata révén szerves egységet 

alkot környezetével. A közlekedési 

csomópont és átszállóhely, a  he-

lyi gazdasági élet, a  szolgáltatások, 

a  tanulás és külön foglalkozások 

lehetőségei, a  teljesebb értékű 

könyvtári szolgáltatás értéke ma 

is kiemelt szerepét jelöli a város-

nak. Törökszentmiklóson négy ál-

talános iskola, egy zeneiskola, egy 

gimnázium, egy szakközépiskola 

és egy szakképző iskola működik, 

egy összevont óvodai intézmény-

nyel, melynek 9 tagóvodája van. 

Törökszentmiklóson a 0-18 éves 

lakosok száma több mint 4000 fő. 

Az érettségi megszerzését követő-

en a felsőoktatási intézményekben 

tanulók más városokban szerzik 

meg a tudásukat, innen már keve-

sen jönnek vissza. Az elvándorlás 

mértéke nagyobb, mint ahány kü-

lönböző szakmákkal és kompeten-

ciákkal rendelkező fi atal szakem-

bert szeretnénk az egyensúlyi álla-

Törökszentmiklós, látkép a kaszinóval egy régi képeslapon
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pot megtartásához visszafogadni! 

A  természetes mobilitáson túli 

elvándorlás miatt éppen azoknak a 

törökszentmiklósiaknak a megújí-

tó kreativitását kell nélkülöznünk, 

akik a vándoréveik után képesek 

lennének az itt kialakult helyzeten 

változtatni. Az intézményi összefo-

gás erősebbé tételét elősegíthetjük 

az oktatási intézményeken kívüli 

találkozási lehetőségek tudatos 

bővítésével. Kötetlenebb kortárs 

közösségi élmények megszerzé-

sének helye van az Ipolyi Kulturá-

lis Központban, de a falain túl is, 

a  város egyéb közösségi tereiben 

és közterein is, az intézmény szak-

embereinek közreműködésével. Él-

hetőbb várost alkotni az itt élőkkel 

és azokkal a visszatérő fi atalokkal 

együtt lehet, akik a felsőbb iskolá-

ik elvégzése után a nagyvárosokból 

és az értékes külföldi tapasztalat-

gyűjtéseikről valamivel nagyobb 

számban térnek majd vissza, mint 

amit a jelenlegi tendencia mutat. 

Szakmai hitvallásom szerint a he-

lyi értékeken alapuló kultúra, és a 

hagyományok megismerése a helyi 

identitást erősítik, s  az élő közös-

ség megtapasztalásának megtartó 

ereje alternatívát nyújthat egy fi a-

talnak a magyar és külföldi nagyvá-

rosok elszívó-erejével szemben!

A  város egyéb belterületének 

számító falvak az ottani életminő-

ség szempontjából is halmozottan 

hátrányos helyzetűek, megközelí-

tésük az utak rossz állapota miatt 

nehézkes. A  külterületi hátrány 

300 főt érint. Az Ipolyi Kulturá-

lis Központ telephelyet tart fenn 

ezek közül két kistelepülésen. Itt a 

könyvtári szolgáltatás teljesíthető, 

és ún. kulcsos közösségi házként 

működnek az egykori iskolai épü-

letek. Az egyéb belterületek köz-

művelődési feladatellátását szerves 

egységként gondolom el a központi 

területek feladataival. Természetes 

környezetüket jobban megőrizve, 

ma alkalmasabbak a környék falvai 

rekreációs célpontok kialakítására 

a városiak számára, de a helyi ön-

azonosság megerősítése az ott élők 

és onnan elszármazók élete szem-

pontjából még fontosabb feladat. 

Az élhető vidék, átlátható, befogad-

ható és befogadó közege lehet a tel-

jes értékű mindennapoknak.

Meggyőződésem, hogy a helyi 

kultúra és hagyományok megisme-

rése, megismertetése a lokálpatri-

otizmust, a  helyi identitást erősí-

tik. A gyökerek megerősödésével a 

lombkorona is megerősödve növe-

kedik, teljesebb életet ígér minden 

vele kapcsolatban élőnek.
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