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EDITOR IAL MEGKÉRDEZTÜK 
Közművelődési intézményekkel és civi l szervezetekkel 

foglalkozunk, s tesszük ezt még majd következő számunkban 
is. N e m vcresenyeztctjük a kétféleséget egymással semmilyen 
vonatkozásban, még úgy sem, hogy melyikről közlünk több 
vagy akár nagyobb terjedelműbb vagy netán színvonalasabb 
írást. A z egymáshoz mérésről Nemeskürty István A magyar 
irodalom képes története címet viselő televíziós sorozatának 
tanulságos fejtegetése jut eszembe, miszerint a magyar iro
dalomtudósok mily nagy örömmel boncolgatták Kármán 
József Fanny hagyományai című műve hasonlóságait a nagy 
Goethe Werther keservei című munkájával, s így nem vehet
ték észre, hogy Kármán József Fannyja mennyivel jobban 
átélhető, mint Goethe Werthere. Itt egy nő még ott egy férfi, 
aki kesereg. 

A Szín nyitott műhely, s szeretnénk, ha ez a jellege 
abban is megmutatkozna, hogy a megjelent írásokhoz akár 
szelj egyzetszerűen is megtennék megjegyzéseiket. A lapunk
ban ajánlott Lidérces mennyország című könyv minden 
előadása kínálja az alkalmat a hozzászólásra, az el- és tovább
gondolásra. Szeretnénk, ha minél többen szólalnának meg. 
Annál messzebbre hallatszanánk. S minél több olyan ember 
szólal meg, akit a saját környezete hitelesít, annál súlyosab
ban hangzunk. 

Egy metróutazásnyi ismeretség során Szabó Jenő nyugdí
jas elhelyezte magát viszonyítási pontokat megjelölve tár
sadalmunkban, s e nem egészen fél óra alatt még az is k i 
kerekedett, m i a "bár" és m i a "biztos", mik a történések és 
mik a meghatározó értékek. Szabó Jenő a családot tartja a 
legfontosabbnak. Tartását, látható méltóságát családba ágya-
zottságán túl a családi élethez nélkülözhetetlen házak fel
építése adja. Hármat épített. Egyet, amelyikben feleségével 
felnevelték a gyerekeiket, egyet a kisebb fiának, amikor nő
sülni készült és egyet a Balatonon, nyaralónak. Ez utóbbit 
adta el, amikor nyugdíjba ment, a megélhetéshez kiegészítés
nek használják a kamatot és ebből kérhetnek kölcsön a fiúk, 
ha vállalkozásukhoz időlegesen pénzre van szükségük. 

A m i k o r kiderült, hogy bár a család szent, kisebb fia 
válik, Szabó Jenő egyetértett abban, hogy a ház maradjon a 
feleségé és a gyereké. Még akkor is, ha tapasztala, hogy 
egykori kollegája hasonló válás után tizenöt év múlva jutott 
újra lakáshoz. 

Szabó Jenő tudja, hogy lehet másról beszélni, de a leg
fontosabb, hogy anyagi dolgokban tiszta legyen a helyzet. 
Képes minden az anyagi dolgokon múlni. H a pénz-kérdések
ben nincs korrektség, ezen az erkölcsi téren még legjobban 
követhető területen, képzelhető, hogy az összes többi 
mennyire válik ingataggá. 

Szabó Jenő, mint minden ember, aki rendben van magá
val, nyitott és derűs. Átadja egy fiatalnak a helyét, mert az 
eszik. Nyugodtabban jobban esik neki . A m i k o r elválunk 
egymástól, kezet fogunk és bemutatkozunk. O megy a dol
gára, én meg megállok, hogy jól teleszívjam a tüdőm levegő
vel. H a ilyenek sokan vannak, akkor,.. — Erről is szól a lap. 

M Á T Y U S A L I Z 

"... a lakosság... marad és hosszútávon gondolkodik." 

STRIKER S Á N D O R 

a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelő
dési Főosztályának vezetője. A közművelődési törvényről kér
deztük. 

Striker Sándor: A z 1976-os közművelődési törvény -
bármily különös - már több mint húsz éves, de még mindig 
nincs hatályon kívül helyezve. Igaz, a deregulációs folyamat 
során kivették belőle azokat a kifejezéseket, amelyek a szocia
lista társadalom építésére utaltak. A törvényt azért nem he
lyeztettük hatályon kívül, mert mindenképpen ragaszkodtunk 
ahhoz, hogy új törvény lépjen a helyébe. Azért van erre 
szükség, mert ugyan alapvetően máshogy, de gondoskodni 
kell a közművelődés feltételrendszeréről. A z előző törvény, 
a 76-os egy céltételező törvény volt, feladatokat határozott 
meg, A szocialista társadalom építésének megfelelően a szoci
alista embertípus kialakításához szabta meg a feladatokat. 
Elsősorban intézményeknek, társadalmi szervezeteknek, 
vállalatoknak írta elő, hogy m i a feladatuk. Ehhez képest 
teljesen más megközelítésű törvényre van szükség. Ennek 
megfelelően nem céltételező törvényről van most szó, 
hanem egy feltételrendszert biztosító jogszabályról. A z állás
pont, a koncepció az, hogy a közművelődés az állampolgárok
nak és közösségeiknek joga, és ehhez a feltételrendszert kell 
biztosítani. A z volt a legnehezebb, hogy ezt alá tudjuk tá
masztani, és el tudjuk fogadtatni. Ez egy hosszú évek alatt 
végbemenő folyamat volt, hiszen előbb a piacorientáltság 
gondolatköre diktált, és azt várta csaknem mindenki '89 kör
nyékén, hogy a kultúrát és a közművelődést is átveszi majd 
a polgár, a polgárok közössége. Azonban kiderült, 
körülbelül '93-ra, hogy a gazdasági folyamatok annyira 
kedvezőtlenek, a társadalom vásárló ereje olyan csekély, hogy 
nem tudja eltartani költségvetési támogatás nélkül, piaci v i 
szonyok között ezeket a művelődési tevékenységeket és az in 
tézményeket. Hozzá kell tenni, hogy sehol a világban egyéb
ként a kultúra nem önfenntartó, az antik Róma mecénás sza
va is innen származik. Nyilvánvaló, hogy valaki vagy a gazda
sági szférából vagy az államhatalmi szférából mindenütt támo-. 
gátja a kultúrát és a művelődést, mégpedig az adott hagyomá
nyoktól függő működési rendben. 

A z t kell tehát megfogalmazni a törvényben, m i ez a mű
ködési rend, hogy a magyar struktúra hagyományai mentén 
és jelenlegi lehetőségeinek megfelelően támogathassa az ál
lampolgárok és közösségeik művelődési folyamatait, művelő
dési tevékenységét. 

A törvény így ennek megfelelően tagolódik. Kijelenti , 
hogy a közművelődési tevékenység közérdek, melynek - álla
mi feladatként - a feltételrendszerét valamilyen módon bizto
sítani kell. Elsősorban azonban megfogalmaztuk, milyen tevé
kenységi szférákra, tevékenységi körökre terjed k i a közműve
lődés, készítettünk egy nagyon pontos felsorolást. Ez azért 
nagyon fontos, mert a '76-os törvény ezt nem tartalmazta. 
A k k o r mindenki tudta, m i a közművelődés, vagy úgy tett, 
hogy tudja, a törvény tárgyát nem kellett külön kifejteni. 
M o s t már annyira tagozódott a társadalmi tevékenységek 
rendszere, hogy mindenkinek meg kell határoznia a saját te
vékenységét. A mostani törvényekben már hosszú fejezetek-
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ben van szó az önmeghatározásról vagy a törvényben használt 
kifejezések értelmezéséről. Ezt is tartalmazni fogja az új köz
művelődési törvény. Meghatározza a nagy szférákat a hagyo
mányőrzéstől kezdve az életminőség javítását célzó művelődé
si tevékenységekig, amely utóbbi kifejtve egyébként annyit je
lent, hogy ha valaki hátrányos helyzetben van, akár a földraj
zi helyzete, akár élethelyzete, akár szociális helyzete, akár 
egyéb tényezők miatt, akkor melyek azok a közművelődési te
vékenységek, amelyek élethelyzetén, életminőségén javítani 
tudnak. 

M a tehát meghatározza ez a törvény, hogy mit tekintünk 
közművelődési tevékenységnek. N e m tevékenység típusokat 
sorolunk fel, mint például az ismeretterjesztés, hanem a szfé
rákat, aspektusokat, amelyekben mind-mind megtalálhatók az 
egyéni vagy közösségi közös tevékenységek. Nagyjából azt le
het megfogalmazni, hogy közművelődési tevékenységnek ne
vezzük a személyek közötti együttműködést feltételező, inter
perszonális tevékenységeket. Tehát az olvasás, min t egyéni te
vékenység, egy másik szféra, de az olvasáskultúrát elősegítő 
közösségi tevékenység, egy könyveket megismertető, népsze
rűsítő tevékenység, az már közművelődés. A z egyéni olvasás 
művelődési folyamat. A közművelődés személyközi, interper
szonális, kultúraátadó folyamat. Ennek feltétele, hogy ezek a 
tevékenységek valahol megtörténhessenek. A z önkormányzati 
törvény előírja, hogy az önkormányzatok kötelesek színteret 
biztosítani, így m i meghatározzuk, hogy m i ténylegesen az ön
kormányzat felelőssége. A színtér gyakorlatilag a közművelő
dési tevékenységek folytatásához alkalmas színtér kell hogy 
legyen, megfelelő felszereltséggel. Itt ehhez hozzá kel l tenni, 
hogy az önkormányzatoknak kötelező feladatokat áttételesen 
ír elő a törvény, leírja az említett módon azokat a szférákat, 
ami a közművelődés, s ebből az adott önkormányzatnak a he
lyi hagyományok és a helyi lakossági igények alapján saját 
döntéssel kell kialakítani azt, hogy ő mit vállal az adott évre, 
és akkor erre a vállalásra el kell különítenie a megfelelő tá
mogatási kereteket, és a feltételrendszert is biztosítania kell . 
Tehát ez egy egyszerre rugalmas és egyszerre kötött megfogal
mazás, az önkormányzat választ, dönt, és a döntését megvaló
sítja, így személyre szabott minden település esetében az 
adott profil , az adott tevékenység rendszer. Ellene vagyunk 
annak, hogy valami általánosan kötelező szósz legyen az or
szágban minden lakosnak fölajánlva. M i n d e n régió más és 
más, minden önkormányzat más és más. Döntsék el ők ma
guk. Legyen szoros kapcsolat, az önkormányzat és a lakosság 
között, a helyi intézmények és a lakosság között, hogy mit kí
vánnak tenni az adott térben, és azt valósítsák meg. A z ön
kormányzatoknak a dolga színteret és szakaikai mazottakat 
biztosítani. N e m csak a színtér ugyanis a feltételrendszer ele
me, hanem a szakalkalmazott is. Itt egy jelentős változás az 
eddigiekhez képest, hogy ez nem csak mindenképpen önkor
mányzati fenntartású intézmény és közalkalmazott lehet, köz
ségi szinten nem kötelező önálló intézmény fenn- tartása. A 
színteret biztosítani kell, de társulhat néhány önkormányzat, 
kistelepülések társulhatnak, alkalmazhatnak közösen embert, 
mégpedig nem kell közalkalmazottat alkal mázni, de az illető
nek szakképzettnek kell lennie. 'léhát sokkal inkább az a fon
tos, hogy alkalmas legyen a munkát elvégezni, s nem az, hogy 
ő milyen alkalmazási formában van. Lehet önkormányzati al
kalmazásban, de lehet egyéb alkalmazásban, azonban, és itt 
jön a következő lépcső: a törvény rendelkezik az állami fele
lősségről is. A z állam normatív támogatást biztosít arra, hogy 

az önkormányzatok eleget tehessenek a kötelezettségeiknek, 
és ezt értékállóan próbáljuk meg biztosítani. Úgy, ahogy a 
közoktatási törvényben is az alapfokú oktatási normatíva ér
tékálló, tehát lépést tart a ráfordításokkal és az inflációval. 
Megkíséreljük itt is, hogy értékálló legyen ez a kiegészítő álla
m i költségvetési hozzájárulás, és ezzel olyan helyzetbe lehes
sen hozni az önkormányzatokat, hogy mint mondtam, eleget 
tehessenek a kötelezettségüknek. N e m lesz 100 %-os ez a 
központi költségvetési hozzájárulás, remélhetőleg a 30 %-ot 
továbbra is biztosítja, és az önkormányzatok mellétesznek 50-
60 %-ot, esetleg többet. Azért nekik nagyobb a szerepük, 
mert a lakosság egyelőre nem terhelhető, azaz nem terhelhető 
jobban. A z eddigi adataink szerint a lakosság országos v i 
szonylatban 15-20 %-nál nem tud többet befizetni, évek óta 
stabil, vagyis stagnálónak nevezhető a lakosság vásárló ereje a 
közművelődésben. H a növekedik a díj, akkor kevesebben fog
nak résztvenni. Amíg az életszínvonal, a jövedelmek nem nő
nek, addig nem várható el több. Ugyanakkor városokban, na
gyobb intézményeknél nagyobb bevételeket tesz lehetővé, kis 
településeken meg 5-10 % lehet e bevétel. N e m lehet elvárni 
egy 1500 fős településen, hogy nagyrendezvényeken jelentős 
bevétel keletkezzen. Ezért a normatív támogatás is súlyozni 
fog, átlagosan lesz ez, közelítőleg 1 %-a az alapfokú oktatási 
normatívának. Terveink szerint '97-ben kellene lennie 640 
forintnak. Kistelepüléseken ennek két és félszeresét szeret
nénk. Kétezer fő alatti településen az 1 % kétszeresét, ezer 
alatti településen két és félszeresét. Hogy a színtér fenntartási 
kötelezettsége ne legyen aránytalanul nagy az önkormányzat
nak, mert színteret fenntartani ugyanannyiba kerül 500 főnyi 
lakos esetében, min t 2000 esetében. Azonban a fajlagos költ
sége az nagyobb, s ezt szeretnénk kompenzálni. 

A nagyobb elemei a közművelődési törvénynek tehát: a 
tartalmi körülírás, az önkormányzatok színtér fenntartási kö
telezettsége, az államnak az a kötelezettség vállalása, hogy ezt 
biztosítja. A z utolsó pedig, s ez nem elhanyagolható rész az 
értelmező rendelkezésen kívül, hogy bevezetjük, be kívánjuk 
vezetni a törvénnyel a közművelési tanácsokat. Kistelepülése
ken, ahol három helyi közművelődési szervezet működik, ott 
létrehozhatnak egy közművelési tanácsot, amely véleményez
heti az önkormányzat közművelődési döntéseit, a munkater
vet, hogyha a közművelődési intézmény kialakít, és nyilvá
nosságra hozhatja ezeket a döntéseket, ezeket a kérdéseket 
megtárgyalhatja. Többen mondták, hogy ez egy lebegő szerve
zet, ezt nem bánjuk. A célunk, hogy alakuljon k i ez a fajta 
nyilvánosság a településeken. Városok esetében tíz - és hang
súlyozom - helyi bejegyzésű szervezet kell, hogy létrehozhas
sák a helyi közművelési tanácsukat. Ez kettős célú: egyrészt, 
hogy legyen egy lakossági helyi vitafórum, nyilvánosság, szá
monkérés, másrészt, hogy legyen érdekelt a helyi lakosság ab
ban, hogy létrehozza a c ivi l szervezeteit, mert akkor befolyá
solni tudja a helyi döntéseket. Ugyanis a hosszú távú koncep
ciója ennek a kérdésnek az, hogy az önkormányzatok négy 
évenként változnak, a jó szándékúak is meg a kevésbé jó 
szándékúak is, a jó helyzetben levők is, meg a kevésbé jó 
helyzetben levők is, a lakosság viszont ott marad és hosszútá
von gondolkodik, 

Ezzel kitértem arra is, hogy intézményi vagy civil szerve
zet. A kettő csak szimbiózisban képzelhető el, hosszútávon s 
mindenütt a világban. A civil szervezet nem tud intézményt 
fönntartani egészen addig, amíg nincsenek saját forrásai vagy 
szponzorai. Magyarországon jelenleg a szponzorok a fehér 
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hollók számával vetekednek. Nagyon kevés a szponzor a m i 
szakterületünkön, ezért kel l a helyi nyilvánosságot bővíteni. 
M e r t ugyanakkor helyi vállalkozó hajlamosabb helyi rendez
vényt támogatni, hiszen családja, gyermeke ott él. És egy he
lyi szponzor esetleg tudja nyújtani, ami ott helyben kell . A 
közművelődés központilag nem finanszírozható olyan módon, 
mint egy nagy nemzeti intézmény, egy nagy nemzeti rendez
vény, egy tavaszi fesztivál vagy adott évben egy biennálé, a 
közművelődés mindenképpen egy helyi jellegű tevékenység. 
Nagy rendezvények természetesen vannak, ezek nagyon fon
tos, hogy támogatást nyerjenek a Nemzet i Kulturális Alapból, 
tárca támogatásból vagy egyéb szponzoroktól, de a közműve
lődés lényege szerint mindig helyi, öntevékeny, kisközösségi, s 
ezért helyi döntést, helyi támogatást igényel, helyi feltétel
rendszert. 

A törvényalkotás folyamata minden esetben - és itt is -
érdekütköztetések folyamata is. A partnerek az érdekegyezte
tési és előkészítési folyamatban a különböző közművelődési 
szakemberek, akiket vehetnénk neutrálisnak, de nem neutrá
lisak, mert tudják, hogy a közművelődés kulturális és társa
dalmi értéket képvisel. N e m csak megőriz, hanem a folyama
tos innovációt is képviseli. A közművelődést ismerők tudják, 
hogy a 60-as évektől kezdve a kulturális folyamatok és társa
dalmi folyamatok újdonság értékű elemei a közművelődésben 
kezdődtek nagyon sokszor. 

A művelődés, közművelődés feltételrendszereinek a biz
tosításában az államhatalom, a gazdasági szféra nem nagyon 
kívánt részt venni, húzódozik, vissza szeretne vonulni . Ezért 
nagyon ellenzi javaslatainkat az államháztartási reformot vég
ző vagy azt képviselő gazdasági, pénzügyi oldal. Nagyon ne
héz bebizonyítanunk, folyamatosan ezen dolgozunk, s most 
már egyre jobban elfogadják, hogy innen k ivonni a pénzforrá
sokat, a társadalmi élet más területén nagyobb pénzforrások 
bevetését igényelné. Tehát hogyha kimutatható az ifjúsági kö
zösségek pusztulása közvetlen módon - és ezt ifjúsági kutatá
sok megjelenítették - akkor ez megerősíti a deviáns folyama
tokat, s akkor ezeknek a deviáns folyamatoknak a szociálpszi
chológiai és kriminológiai kezelése sokkal drágább, mint a 
kulturális folyamatokba való befektetés. Ez az egyik rész. És a 
társadalmi kohéziót elsősorban a közösségek, kiscsoportok, 
települések tudják biztosítani, és ennek a fenntartásához je
lentősen hozzájárul a közművelődés. 

A másik oldal, a másik partner a kötelezettségeket ellátó 
önkormányzati oldal, amelyik azt szeretné biztosítva látni, 
hogy nem kap olyan új feladatot, amelyiknek nincs meg a 
mellérendelt gazdasági háttere, és hogy nem kötik meg a ke
zét azon kívül, intézményfenntartási kötelezettségben. A tör
vény tehát intézményfenntartási kötelezettséget nem is ír elő 
primer módon, másodlagos módon igen. Városi vagy 3000 
főnél nagyobb településen kötelező intézményt fenntartani, 
de nem szükséges az önkormányzatnak fenntartani. Bárki 
fenntarthatja, az önkormányzatnak kötelező az intézmény 
működését valamiképpen biztosítani. Tehát hozzá kell járul
nia, akárki tartja fenn. Intézményes formában kell már városi 
szinten és afölött fenntartani, tehát megyei jogú városok ese
tében is, de hozzá kell járulnia az önkormányzatnak akkor is 
és biztosítani kell a folyamatos működést akkor is, ha nem ő 
a fenntartó. Választhat az önkormányzat. Köthet közművelő
dési megállapodást szervezetekkel, de akkor biztosítania kell a 
finanszírozási feltételeket is. Es tulajdonképpen ilyen módon 
kapcsolódik mindez az ugyancsak kialakulóban levő nonprofit 

törvényhez. A nonprofit szféra először teljesen szembeállónak 
tűnt a közművelődési szférával, intézményi szférával, de ne
kik is rá kellett jönniük arra, hogy egyszer csak kapnak egy 
csomó feladatot, intézményt esetleg, és nem kapnak finanszí
rozási forrást. Hát ők is csak úgy hajlandók átvenni ezeket a 
feladatokat, a közfeladatokat, ha kapnak rá közpénzt vagy 
egyéb támogatást. 

Tehát az önkormányzatok a függetlenségüket féltik és a 
működőképességüket. A szakszervezetek a foglalkoztatás biz
tonságát szeretnék látni, ezért a kormánnyal kötöttek egy há
rom éves szerződést, hogy ezek a törvények biztosítani fogják 
a foglalkozási biztonságot. Tehát ennek a törvénynek képvi
selnie kell ezt is. S ezt m i megpróbáljuk létszámnormákban 
megfogalmazni. Ez ellen nagyon hevesen tiltakozik a pénzügyi 
kormányzat. H a nem maradhat, akkor is az, hogy szakembe
reket kell alkalmazni ezeken a területeken - márpedig nincs 
másik 3500 szakember ebben az országban - , tehát ha beve
zetik a jogszabályt, akkor bizony ezeket a szakembereket. H a 
közművelődési megállapodást köt egy önkormányzat bárkivel, 
annak az illető szervezetnek vagy vállalkozásnak közművelő
dési szakembert kell szintén biztosítani erre a célra. Tehát a 
foglalkoztatási biztonságot bármilyen módon is, de biztosítani 
kívánja a törvény. 

így tehát ezek az érdekek ütköznek. Egy visszavonulni 
kívánó finanszírozási szándék, egy szakmai terület, amelyik 
tudja, hogy ez a terület milyen értéket képvisel, egy kötele
zettségeket ellátni köteles önkormányzati szféra, amelyik v i 
szont olyan helyzetbe akar kerülni, hogy dönthessen, s kapja 
meg a feltételeket, ehhez ne kelljen törvényt szegnie, illetve a 
szakszervezeti képviseleti oldal, mely a tagjait, a dolgozókat 
szeretné stabil egzisztenciával tudni. 
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K U T I É V A * 

A N O N P R O F I T S Z E R V E Z E T E K S Z E R E P E A K I L E N C V E N E S É V E K 

M A G Y A R T Á R S A D A L M Á B A N É S G A Z D A S Á G Á B A N * * 

A magyarországi nonprofit szektor 1989 óta bekövetke
zett gyors növekedése bonyolult jelenség, benne a gazdaság 
több különböző szereplőjének törekvései összegeződnek. Ezek 
a törekvések nem mindig mutatnak egy irányba, s ennek 
megfelelően a nonprofit szervezetek is nagyon sokfélék, és 
sok különböző funkció betöltésére vállalkoznak. Egymás mel
lett működnek a c iv i l társadalom szervezetei és a nagy állami 
alapítványok, az adománygyűjtők és az adományosztók, az ér
dekvédők és a szolgáltatók, a néhány ezer forintból gazdálko
dó kicsi és a százmilliók fölött rendelkező óriás szervezetek. A 
tanulmány arra tesz kísérletet, hogy a szektort a maga komp
lexitásában, mint a helyzetből fakadó kihívásokra adott intéz
ményes társadalmi választ tekintse át, szembesítse a statiszti
kai tényeket a szakmai közvéleményben élő hitekkel és tévhi
tekkel, s ezzel hozzájáruljon egy „valóságbarát" nonprofit sza
bályozás és támogatás-politika megalapozásához. 

Bevezetés, avagy megsértődjünk-e a valóságra? 

Van a magyar gazdaságnak egy szektora, amely az általá
nos stagnálás és hanyatlás közepette viharos gyorsasággal fej
lődött. A rendszerváltást követő négy év alatt szervezeteinek 
számát és bevételeit egyaránt megötszörözte, kilépett a perifé
rikus jelenségeket övező homályból, s széles körben ismert, 
bár erősen vitatott jelentőségű gazdasági szereplővé vált. N e 
vet is kapott, ha nagyon idegen hangzásút és kissé félreveze
tőt is: nonprofit szektornak hívják. 

A z alapítványok, egyesületek, klubok, körök, önsegé
lyező csoportok, tömegszervezetek, szakmai és gazdasági ér
dekképviseletek, köztestületek, közhasznú társaságok, vallási 
és polit ikai szervezetek alkotta nonprofit intézményegyüttes 
rendkívül sokszínű. Viszonylag jól megkülönböztethetően el
válik ugyan a profitcélokat követő piaci, illetve a közvetlen ál
lami irányítás alatt működő kormányzati szektortól, ez a belső 
heterogenitás mégis megnehezíti, hogy sajátosságait és műkö
dési mechanizmusait min t egy önálló szektor jellemzőit egy
ségben kezeljük és próbáljuk megérteni. így alakulhatott k i az 
a helyzet, amelyben majd minden elemzőnek „megvan a saját 
nonprofit szektora". 

A gomba módra szaporodó nonprofit szervezetek 
olyan sokféle formát öltöttek, olyan változatos funkciók be
töltésére vállalkoztak, és annyira különböző módokon mű
ködtek, hogy mindenki könnyedén rájuk vetíthette a saját ér
dekeiből és értékrendjéből fakadó praktikus vagy ideologikus 
reményeit, várakozásait, esetleg ellenérzéseit. M e g is tettük 
szinte mindannyian. A sok kisebb-nagyobb egyesület megjele
nésében sokan és szívesen láttuk a c ivi l társadalom erősödé
sének jeleit. Reméltük, hogy az adományosztó alapítványok 
nemcsak a finanszírozást teszik többcsatornássá, az elosztási 
döntéseket demokratikusabbá, hanem a társadalmi egyenlőt
lenségek enyhítéséhez is hozzájárulnak. Voltak, akik a leépülő 
állami szociálpolitika szerepkörének részleges átvételét várták 
a nonprofit szervezetektől. A paternalista állam hívei ugya
nezt a lehetőséget veszélyként élték meg, s ezért elutasították 
a nonprofit megoldásokat. A civi l kezdeményezéseket sokan 
mint az emberi jótékonyság és segítőkészség megnyilvánulását 
üdvözölték, mások - éppen ellenkezőleg - az önérdeket és az 
adócsalási motívumokat keresték a jótékonysági akciók mö
gött. Volt, aki a hatékonyság növekedését várta a nonprofit 
szolgáltatások bővülésétől, mások attól tartottak, hogy a nem 
hivatásos szolgáltatók megjelenése a szakszerűség csökkenésé
hez vezet. Egyesek a fejlődés motorját látták a magánkezde
ményezések innovatív jellegében, mások a nonprofit vállalko
zások gyenge anyagi és szakmai megalapozottságát mint a 

* Kuti Éva közgazdász, Nonprofit Kutatócsoport 
** Megjelent a Közgazdasági Szemle 1996. októberi számában 

szolgáltatások stabilitását és megbízhatóságát veszélyeztető 
tényezőt érezték fontosabbnak. 

A sort még lehetne folytatni, de a probléma ennyi
ből is érzékelhető. A még nagyon kialakulatlan, gyorsan vál
tozó, rendkívül heterogén nonprofit intézményegyüttes az 
egymással ellentétes várakozások és előítéletek kereszttüzébe 
került. Fejlődését, teljesítményeit, a vele kapcsolatos tényeket 
többnyire nem önmagukban, belső összefüggéseiket szem 
előtt tartva értékeltük és értelmeztük, hanem saját feltevése
ink igazolását kerestük bennük. Mindannyian meg is találtuk 
- részben. A nonprofit szervezetek annyira sokfélék, hogy kö
zöttük mindenre elegendő példát és ellenpéldát lehet találni. 
A z már temperamentum és intellektuális igényesség kérdése, 
hogy a szemlélő az előfeltevéseit igazoló tények regisztrálására 
szorítkozik-e, vagy az azokat cáfolni látszó jelenségekről is . 
hajlandó tudomást venni. A z ellendrukkerek dolga persze 
könnyebb: a negyvenezer nonprofit szervezet működésében 
bőven találnak annyi „mutatós" gazdasági és politikai vissza
élést, kudarcot, szakszerűtlenséget, amellyel előítéleteik alátá
maszthatók. A jó rendszerint csendben történik, így azt v i 
szonylag egyszerű figyelmen kívül hagyni. Nehezebb dolguk 
van azoknak, akik pozitív várakozásokkal fordulnak a non-
profit szektor felé. Nagyon elfogultnak kell lenni ahhoz, hogy 
észre se vegyük a sok-sok visszás, vagy önmagában nem is ne
gatív, de a szektorral kapcsolatos ideálképünkbe nem illő je
lenséget. S ha egyszer észrevettük, akkor nehéz megállni, 
hogy csalódottnak ne érezzük magunkat, „meg ne sértődjünk 
a valóságra". 

Pedig a kiábrándultság rossz tanácsadó. A szemlélő
ket és elemzőket a nonprofit szektortól való elfordulásra in 
díthatja; az aktivistákat arra, hogy saját, nemesnek tudott tö
rekvéseiket megkülönböztetve elzárkózzanak a szektor más tí
pusú szervezeteitől; a döntéshozókat pedig arra, hogy a szabá
lyozás és a támogatáspolitika eszközeivel megpróbálják a saját 
ideálképükhöz igazítani a valóságot. 

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy a magyar 
nonprofit szektort a maga komplexitásában, mint a helyzetből 
fakadó kihívásokra adott intézményes társadalmi választ kísé
relje meg áttekinteni. A szerző természetesen nem tudja át
lépni a saját árnyékát, nem ígérhet tehát teljesen értékmentes 
megközelítést, de annyit igen, hogy az elemzés során a té
nyekből indul k i , nem pedig a maga értékrendjének érvénye
sülését kéri számon a valóságon. 

Mennyire „civil" és mennyire „állatni" a magyar 
nonprofit szektor? 

A harmadik szektor rendszerváltást követő gyors fejlődé
se azért következhetett be, mert a nonprofit szervezeti formák 
a gazdaság és a társadalom valamennyi szereplőjének kínáltak 
bizonyos előnyöket, s ezek a szereplők többségükben (ha nem 
is mind azonos mértékben) készek és képesek voltak e lehető
ségek kiaknázására. 

A leglátványosabb, legnagyobb publicitást kapó akci
ókat - paradox módon - maga az állam és a kormányzati in
tézmények hajtották végre. Egymás után hozták létre a nagy 
állami alapítványokat azzal a feladattal, hogy gondoskodjanak 
a kulturális élet, az ifjúságvédelem, a vállalkozásfejlesztés, a 
munkahelyteremtés, a szociális ellátás stb. területére szánt ál
lami támogatások pályázati úton történő elosztásáról. Orszá
gos jelentőségű tudományos, kulturális és szociális intézmé
nyeket alakítottak át előbb alapítvánnyá, majd közalapít
vánnyá, köztestületté, közhasznú társasággá. A helyi önkor
mányzatok szintén követték a központi kormány példáját. 
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Ugyanakkor az egyre súlyosabb finanszírozási problémákkal 
küszködő költségvetési intézmények (iskolák, kórházak, 
könyvtárak stb.) részben saját kezdeményezésből, részben fel
ügyeleti szervezeteik bátorítása nyomán sorra szervezték meg 
a magántámogatások összegyűjtésére szánt alapítványaikat. 

Mindez sokakban azt a benyomást keltette, hogy a 
magyar nonprofit szektor fejlődésében az állam játssza a meg
határozó szerepet, a kezdeményezések és a szektorba áramló 
pénzek egyaránt igen nagy részben a kormányzati oldalról 
jönnek. M i n t az 1. és a 2. táblázatból kiderül, a tömegkom
munikáció híradásaiból leszűrhető összkép és az adatok éles 
ellentmondásban vannak egymással. 

1. táblázat 

A nonprofit szervezetek megoszlása 
alapítók szerint, 1993 

A megoszlás 
A z alapítók megnevezése %-a 

Csak magánszemély 58,3 
Csak kormányzati szervezet 
vagy költségvetési intézmény 10,3 
Csak nem-állami szervezet 15,6 
Magánszemély és szervezet 15,8 
Összesen 100.0 

Forrás: Bocz és munkatársai [1995] 

A kormányzat és a költségvetési intézmények által 
alapított nonprofit szervezetek aránya 1993-ban (későbbi ada
taink sajnos nincsenek) alig haladta meg a 10 százalékot. A 
szektor állami támogatottsága tartósan messze elmarad a nyu
gat-európaitól, m i több, még az amerikai szintet sem éri el . 

2. táblázat 
A nonprofit szektor bevételeinek szerkezete nemzetközi 

összehasonlításban 
_ . . _ _ _ _ 

Ország Állami Magántámogatás 
támogatás 

Tevékenység 
bevétele 

Anglia, 1990 40 12 48 
Franciaország, 1990 60 7 33 
Japán, 1990 38 1 61 
Magyarország, 1990 23 20 57 
Magyarország, 1994 21 21 58 
Németország, 1990 68 4 28 
Olaszország, 1990 43 4 53 
USA, 1990 29 19 52 
A 7 ország átlaga, 1990 43 10 . 47 

Forrás: Salamon-Anheier [1995]; Bocz és munkatársai [1996] 

Adataink határozottan arra utalnak, hogy az állami pén-
zek nonprofit szektorba való átcsoportosítása - bár fontos , 
volt — nem játszott meghatározó szerepet a szektor fejlődésé
ben. M i n t a 2. táblázat Magyarországra vonatkozó soraiban 
látható, a bevételek szerkezete 1990 és 1994 között lényegé
ben változatlan maradt. Ennek a változatlanságnak csak az le
het a magyarázata, hogy a nonprofit szervezetek a költségve
tésen kívüli forrásokat is képesek voltak mozgósítani, s m i n 
den 2 forintnyi közvetlen állami támogatáshoz 8 Ft egyéb 
eredetű jövedelmet tettek hozzá. Meglepő gyorsasággal sajátí
tották el a pályázati technikákat és az adományszerzés egyéb 
módszereit. Megtalálták azokat a rétegeket, amelyek nemcsak 
igényt tartottak szolgáltatásaikra, hanem fizetni is tudtak ér
tük. Ugyanakkor arra is jutott energiájuk, hogy vállalkozási 
tevékenységgel próbálkozzanak, valamelyest ezzel is javítva 
alaptevékenységük anyagi feltételeit. Ezeknek a nem-állami 
forrásoknak a bevonását kezdetben viszonylag nagyvonalú, 

utóbb már egyre szűkülő adókedvezmények segítették. Ennek, 
a közvetett állami támogatásnak kétségkívül volt bizonyos po
zitív hatása a nonprofit szektor adományszerzési esélyeire, i l 
letve gazdálkodási lehetőségeire. A magántámogatásokból és 
a saját tevékenységből származó összegek egy része (durva 
becslés szerint körülbelül 20-25 százaléka) tehát tulajdonkép
pen átengedett költségvetési bevétel volt. A z arányokból 
azonban nyilvánvaló, hogy a bevételeken belül még ennek f i 
gyelembevételével is a magánforrások domináltak. 

Összefoglalva: a magyar nonprofit szektorra gyako
rolt állami befolyás a valóságban sokkal kisebb, a szektor jó
val „civilebb", mint ahogy azt a felszíni jelenségek alapján ál
talában gondolni szokás. Ez a „civil" jelleg azonban a hétköz
napokban egészen mást jelent, mint amit a civi l társadalom
nak a rendszerváltás körüli vitákban divatba jött, s azóta is 
bizonyos áhítattal használt fogalma sugall. 

Jelenti mindenekelőtt azt, hogy a nonprofit szerveze
tek döntő többsége az állampolgárok, illetve a magánszférába 
tartozó szervezetek kezdeményezésére, azok érdekeit követve 
jött létre. A szóban forgó érdekek nem feltétlenül esnek egy
be a csupa nagybetűs társadalom, a köz érdekeivel, de általá
ban olyan szükségletekhez vagy olyan társadalmi kihívások
hoz kapcsolódnak, amelyekre valamilyen formában közösségi 
válaszokat célszerű adni. A szervezetek létrehozásának motí
vumai igen sokfélék lehetnek: 

* A leggyakoribb valószínűleg az, amikor az emberek 
egyszerűen a szabadidejük eltöltése érdekében, a hozzájuk ha
sonló érdeklődésű, társadalmi helyzetű, kulturális hátterű 
partnerek társaságát keresve szerveződnek egyesületekbe. 

* Hasonló a tevékenysége, de más a lélektani funkci
ója azoknak a csoportoknak, amelyek a különböző problé
mákicai (például magány, idős kor, egészségkárosodás) küzdők 
szabadidős együttlétének biztosítására jönnek létre. 

* A közös problémák mentén szerveződő egyesületek 
egészen más típusát alkotják azok a szervezetek, amelyeknek 
nem egyszerűen a társas együttlét a célja, hanem a kölcsönös 
segítségnyújtás, a válságos élethelyzetbe került vagy tartósan 
nehéz körülmények között élő emberek (például munkanél
küliek, alkoholisták, nagycsaládosok, volt állami gondozottak) 
közös erőfeszítése a kiútkeresésre. 

* Lényegében ugyanezeknek, s a még náluk is sokkal 
elesettebb, már önsegítő csoportok létrehozására sem képes 
rászorulóknak (például hajléktalanok, szegények) az ellátásá
ra, támogatására természetesen mások is létrehozhatnak a szó 
klasszikus értelmében vett jótékony szervezeteket. Ezek speci
ális alfaját alkotják a vállalati szociális alapítványok, amelyek 
azonban rendszerint csak az alapító közvetlen érdekeltségi kö
rébe tartozóknak nyújtanak támogatásokat. 

* A kiszolgáltatottak, segítségre szorulók, vagy ép
pen társadalmi diszkriminációtól szenvedők iránti elkötele
zettség motívuma nem okvetlenül a jótékonyság irányába 
visz. Egy másik logika mentén olyan jogvédő szervezetek lét
rehozása is következhet belőle, amelyek az említett csoportok 
számára több figyelmet és kedvezőbb körülményeket követel
nek. 

* Ugyanezt a jogvédő tevékenységet, amennyiben 
nem nagyon elesettek, természetesen maguk az érintettek is 
megszervezhetik. 

* Nagy számban jönnek létre olyan szervezetek is, 
amelyeknek nem egyes embercsoportok, hanem veszélyben 
levő értékek (például a kulturális örökség, műemlékek, népi 
hagyományok, természeti értékek) megvédése a célja. 

* Gyakor i cél a közrend és a közbiztonság védelme, 
valamint a tűz elleni védekezés és a balesetek, természeti csa
pások áldozatainak megmentése. 

* A z állampolgárok jelentős része hajlandó közösségi 
cselekvésre a szűkebb környezetének szépítése, a település 
vagy lakókörzet kommunális fejlesztése érdekében. 

* Sok és sokféle érdek fűződik a gazdaság- és vállal
kozásfejlesztéshez is, az ezzel foglalkozó szervezetekben a ma
gánszemélyek és a gazdálkodó egységek egyaránt szerepet vál
lalnak. 
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* Nonprof i t szervezetek létrehozására indíthatnak 
adott esetben a szakmai (például speciális kutatási területek 
művelésére, avantgárdé művészeti produkciók létrehozására, 
oktatási módszerek, gyógyítási eljárások alkalmazására irányú-
ló) ambíciók is. 

* Nagyon gyakori, hogy elkötelezett szakemberek 
egyszerűen az őket alkalmazó intézmény (például gyermekott
hon, múzeum, könyvkiadó) megmentése vagy finanszírozási 
gondjainak enyhítése érdekében hoznak létre az intézményt 
segítő szervezeteket. 

* Ugyanez a kezdeményezés kiindulhat a szolgáltatá
sokat igénybe vevő fogyasztóktól is, ha esélyt látnak arra, 
hogy a támogató szervezetek közreműködésével számottevően 
javuljon a szolgáltatások minősége vagy választéka. 

* Hasonlóan tipikus célja a nonprofit szervezetek 
alapításának valamilyen nagyobb beruházás (például temp
lomépítés, műszerbeszerzés, emlékmű felállítása), vagy nagy
szabású rendezvény (például fesztivál, sportesemény) tető alá 
hozása. 

* A szakmai, gazdálkodói vagy munkavállalói érde
kek érvényesítésének legkézenfekvőbb intézményes megoldá
sa a különböző szakmai kamarák, szövetségek, gazdakörök, 
ipartestületek, szakszervezetek létrehozása. 

* Alakulhatnak nonprofit szervezetek polit ikai és 
ideológiai célzattal is, akár önállóan, akár valamely párt vagy 
egyház holdudvarán belül, annak törekvéseit támogatva, de 
akár egy-egy személy hatalmi-politikai ambícióinak kielégíté
sére is. 

* A nyugdíjas kor biztonságának megteremtésére, i l 
letve a betegség okozta anyagi kockázat csökkentésére törek
vők is választhatnak nonprofit szervezeti formát, mégpedig az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakét. 

* Végül - kár lenne tagadni - a nonprofit szerveze
tek létrehozásának mozgatórugója néha az adókedvezmények
kel való visszaélés szándéka, a rejtett profitmotívum. 

A fenti felsorolás nem ad ugyan minden részletre k i 
terjedő képet a nonprofit szervezetek által megtestesített 
szándékokról és törekvésekről, de arra talán mégis alkalmas, 
hogy érzékeltesse, milyen jelentős társadalmi erők és milyen 
változatos szükségletek állnak a szektor rendkívül gyors növe
kedésének hátterében. H a nincs is nagyon sok olyan egyesü
letünk és alapítványunk, amely kifejezetten az állampolgári 
jogok érvényesítésére vagy a társadalmi haladás általános tá
mogatására szerveződött volna, maguk az emberek polgárként 
és nem alattvalóként viselkednek, amikor a legkülönbözőbb 
célok érdekében civil szervezeteket hoznak létre. Kétségtelen, 
hogy ezek a szervezetek többségükben a mindennapi élet ap
ró szükségleteihez igazodnak, s közvetlenül nem a társadalom 
egészét, hanem csak annak szűkebb csoportjait szolgálják. 
N e m szabad azonban elfelejteni, hogy a társadalom egészsége 
végső soron legalább annyira függ a bétköznapi problémák 
megoldásában segítséget kínáló, az aktív cselekvés és a k i 
sebb, helyi közösségekbe való beilleszkedés lehetőségeit bizto
sító szervezeti hálótól, mint a makrotársadalmi intézmények
től. 

Valljuk be, amikor „a szabadság kis köreit" emleget
jük, nem a csermelybarakonyi munkanélküli asszonyok nép
művészeti egyesületére szoktunk gondolni, s végképp nem a 
mellette működő alapítványra, amely sejthetően az egyesületi 
tagok által készített szőttesek és hímzett terítők értékesítését 
végzi. Pedig az i lyen „ földhözragadt" próbálkozások jelzik iga
zán, hogy az állampolgárok széles körének vannak saját vá-
laszkísérletei az égető társadalmi problémákra, s ezek a vá
laszkísérletek gyakran öltenek nonprofit intézményi formákat. 
A magyar nonprofit szektor ebben az értelemben mindenkép
pen „civil". Nagyon fontos lenne, hogy a nonprofit jelenség 
megítélése és a szektor szabályozása a továbbiakban egyre i n 
kább a valóságnak erre a misztifikációtól mentes elemzésére 
épüljön. Hasonló jelentőségű a jótékonysági elem tényleges 
súlyának a felmérése, s az erre vonatkozó illúziókkal való le
számolás is. 

Mennyi a jótékonyság és mennyi az önérdek szerepe a 
nonprofit szektor bővülésében, mekkora a szektorban folyó 
tevékenység redisztribúciós hatása? 

Meglepően sokan gondolják azt, hogy az öntevékeny 
szervezetek klasszikus funkciója a jótékonyság, s a mai non-
profit szervezetek legfőbb feladata is a rászorulók megsegíté
se, vagy legalábbis az kellene hogy legyen. Ennek a meggyőző
désnek az elterjedtsége annál is furcsább, mert immár évszá
zadokkal hagytuk magunk mögött azt a fejlődési szakaszt, 
amikor még valóban túlsúlyban voltak a jótékony célú alapít
ványok és egyesületek. Már a reformkori beszámolókban is 
érzékelhető, hogy a gazdaságfejlesztési, oktatási, kulturális és 
szabadidős tevékenységet folytató egyesületek sokkal gyorsab
ban szaporodtak, mint a jótékony szervezetek. 1862-ben, első 
teljes körű statisztikai felmérésük időpontjában a szociális és 
egészségügyi célú egyesületek aránya már együttesen is csak 
30 százalék volt, s ez az arány azóta is tovább csökkent. M i 
több, magukon a szociális szervezeteken belül is szép számmal 
vannak (már a középkorban is voltak - lásd például bány
atársládák, temetkezési egyletek) olyanok, amelyeknek nem a 
kifelé irányuló jótékonyság, hanem a tagok közötti kölcsönös 
segítségnyújtás a funkciója. 

Á szervezetszámból levonható következtetéseket tá
masztják alá a nonprofit szektor bevételi szerkezetéről rendel
kezésre álló adatok is. M i n t a 2. táblázatból már láttuk, a jó
tékonysággal leginkább összefüggésbe hozható magántámoga
tások aránya a fejlett országokban még alacsonyabb is a ma
gyarországinál. A hazai bevételek összetevőit részletesebben 
bemutató 3. táblázatból az derül k i , hogy a nonprofit szerve
zeteknek juttatott magántámogatások nagyobbik fele külföld
ről, illetve alapítványoktól, egyházaktól, szakszervezetektől és 
más nonprofit szervezetektől származik. A belföldi magánsze
mélyek és vállalatok 1994-ben (körülbelül egynegyed-három
negyed arányban) összesen közel 15 milliárd Ft-nyi ado
mánnyal támogatták a nonprofit szektort, s ennek körülbelül 
egyötöde jutott a szociális területen működő szervezeteknek. 

Természetesen nem tudhatjuk, hogy az említett 
összegekből mennyit emésztett fel maguknak a támogatott 
szervezeteknek a működtetése, s mekkora hányaduk szolgálta 
végül a kívülállók, illetve az adományozókhoz szorosan kötő
dők támogatását, de maga a nagyságrend egyszerre két dolgot 
is mutat. A z egyik az, hogy a jótékonyság nem hiányzik a ma
gyarországi gyakorlatból, a másik pedig az, hogy ugyanakkor a 
nonprofit szektor egészén belül a jótékonysági elem semmi
képp sem meghatározó jelentőségű. Témánk szempontjából 
mindkét következtetés egyformán fontos. 

A z első azért, mert új megvilágításba helyezi azt a 
szélsőségesen pesszimista képet, amelyet egyes elemzők - töb
bek között éppen az alapítványi botrányok kapcsán - rajzol
nak a magyar társadalomról. Á magyar polgárok a rendelke
zésre álló statisztikai információk szerint egyáltalán nem ön
zőek és nem közömbösek. Ezt nemcsak a pénzbeni adomá
nyok viszonylag magas összege, valamint az a tény bizonyítja, 
hogy az adományok lakossági jövedelmekhez viszonyított ará
nya Magyarországon semmivel sem alacsonyabb, mint például 
Franciaországban, hanem egy 1993-as lakossági adatgyűjtés 
(Czakó és munkatársai [1995]) is. Ennek során valamennyi, 
az adományozással és az önkéntes munkával kapcsolatos pozi
tív állítás általános egyetértésre talált, különösen az, amely 
szerint a gyerekeken, öregeken, súlyos betegeken segíteni er
kölcsi kötelesség. Szintén erősnek bizonyult a szegények és a 
menekültek iránti szolidaritás. A megkérdezettek nem láttak 
ellentmondást a magánjótékonyság szükségessége és az állam 
azon kötelezettsége között, hogy törekedjen a szociális problé
mák megoldására. Az állampolgárok nyilvánvalóan a jóléti 
társadalom vegyes modelljében gondolkodnak: elfogadják sa
ját felelősségüket ós önként hajlandók bizonyos terheket vál
lalni, de nem akarják magánkezdeményezésekkel helyettesíte
ni az állam ellátási felelősségét. 
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3. táblázat 
A nonprofit szektor bevételei bevételi források szerint, 

1994 

Bevételi forrás 

Normatív 
költségvetési támogatás 
N e m normatív 
költségvetési támogatás 
Normatív 
önkormányzati támogatás 
N e m normatív 
önkormányzati támogatás 
összes állami 
támogatás 

Vállalati támogatás 
Lakossági támogatás 
Külföldi támogatás 
Támogatás nonprofit 
szervezetektől 
Összes 
magántámogatás 

Tagdíjbevétel 
magánszemélyektől 
Tagdíjbevétel 
jogi személyektől 
Alaptevékenység 
árbevétele 
Alaptevékenység 
összes bevétele 

Kamat- és 
hozambevétel 
Vállalkozási bevétel 
Gazdálkodási 
tevékenység összes 
bevétele 

Egyéb bevétel 

Összes bevétel 

A bevétel 
összege 
millió Ft 

3 617,6 

19 971,0 

433,2 

5 738,2 

29 V60.0 

11484,1 
3 428,4 
8 997,1 

6 677,6 

30 587,2 

6 696,8 

7 243,2 

19 943,8 

33 883,8 

13 353,8 
29 797,2 

43 151,0 

6 749,9 

144131,9 

megoszlása 
% 

2.5 

13,8 

0,3 

4,0 

20,6 

8,0 
2,4 
6,2 

4.6 

4.7 

5,0 

13,8 

23,5 

9,3 
20,7 

30,0 

4,7 

100,0 

Forrás: Bocz és munkatársai [1996] 

Hogy ez a segítőkészség nemcsak szavakban van 
meg, azt a pénzbeni támogatásokra vonatkozó információknál 
is megbízhatóbban mutatják a természetbeni adományok és 
az önkéntes munka adatai. 

4. táblázat 
Az egészségügyi és szociális célú nonprofit szervezetek

nek nyújtott természetbeni adományok és a számukra 
végzett önkéntes munka, 1993 

Tevékenységi terület 

A természetbeni 
adományokat nyújtók 

száma 

Az egy év alatt 
végzett önkéntes 
munka időtartama 

munkanap 

Egészségügy 87 930 801431 
Szociális ellátás 381 566 1 289 405 
Határon túli 
magyarok támogatása 169 433 271 668 

Forrás: Czakó és munkatársai [1995] 

A z alapítványoknak nyújtott pénzadományok egy ré
sze adómentességet élvez. (Az Í993-as felvétel tanúsága sze

r int az ilyen adókedvezményre jogosító támogatásoknak nem 
egészen 60 százalékát vonták le az adóalapból.) A z adóked
vezmény természetesen mindig jelent bizonyos csábítást arra, 
hogy olyan összegeket is támogatásként tüntessenek fel, ame
lyeket az alapítványi szolgáltatások igénybe vevői valójában a 
szolgáltatás ellenértékeként fizetnek. A természetbeni adomá
nyokhoz és az önkéntes munkához nem kapcsolódnak hason
ló kedvezmények, így ezekben az esetekben semmi okunk 
nincs kétségbe vonni , hogy a 4. táblázat adataiban valóban a 
segítőkészség, a sorstársak és a rászorulók iránti szolidaritás 
tükröződik. 

A jótékonyság tehát élő, létező, forintban és munka
napokban is kifejezhető fontosságú jelenség, mégis hangsú
lyozni kell , hogy a magyar nonprofit szektor fejlődésének nem 
ez a meghatározó eleme, tehát a se a szektor megítélését, se a 
szabályozását nem célszerű a szervezeteknek erre a vonására 
alapozni. 

Hasonló problémákat vet fel a szektor redisztribúciós 
szerepének vizsgálata is. A z kétségtelen, hogy a nonprofit 
szervezetek, s ezen belül is főleg az alapítványok közvetítésé
vel lezajlik valamiféle jövedelemátcsoportosítás, de ennek a 
méretéről és az irányairól egyaránt keveset tudunk. A jelen
leg rendelkezésre álló adatok alapján a kérdés - a jótékony
sággal összefüggésben elmondottakon túl - két dimenzióban 
elemezhető. 

A nonprofit szektor bevételeinek településtípusok 
szerinti megoszlása igen nagyfokú koncentrációt mutat. A z 
1994-es adatok szerint a lakosság kevesebb mint egyötödét tö
mörítő főváros nonprofit szervezetei az összes bevételnek kö
zel 70 százalékával gazdálkodnak. A megyeszékhelyekre nagy
jából népességarányosan áramlik a bevétel, a lakosság közel 
kétharmadának otthont adó kisebb városoknak és községek
nek viszont csak az összes bevétel 14 százaléka jut. 

.1 táblázat 
A lakosságszám és a nonprofit szektor bevételeinek 

megoszlása településtípus szerint, 1994 
%, 

Településtípus 

Főváros 
Megyeszékhely 
Egyéb város 
Község 
Összesen 

A bevételek A lakosságszám 
megoszlása 

69,4 
16,6 
8,4 
5,6 

100,0 

18,8 
17,7 
26,5 
37,0 

100,0 

Forrás: Bocz és munkatársai [1996] 

Ezek az egyenlőtlenségek túlságosan nagyok ahhoz, 
hogy egyszerűen a különböző településeken működő szerveze
tek szerepkörének eltéréseivel magyarázhatnánk őket. Bár
mennyire igaz is, hogy a többnyire budapesti székhelyű nagy 
állami közalapítványok, országos hatókörű jótékonysági szer
vezetek, nonprofit szövetségek adományosztó tevékenysége és 
szolgáltatásai nem korlátozódnak a fővárosra, a jövedelmek 
ilyen mértékű koncentrációja mégis a vidék, s azon belül is a 
kistelepülések hátrányos helyzetét jelzi. Különösen világosan 
látszik ez az 1. ábrán, amely egy lakosra vetítve mutatja be a 
nonprofit szervezetek településtípusonkénti jövedelmi helyze
tét. 

Figyelemre méltó, hogy a messze a leghátrányosabb 
helyzetben levő községek nonprofit szervezetei a pályázati 
úton szerzett bevételek szempontjából még jobban elmarad
nak a főváros mögött, mint az összbevétel tekintetében. (Az 
előbbinél 29-szeres, az utóbbinál „csak" 24-szeres a különb
ség.) H a feltételezzük is, hogy a nagyvárosi szervezetek a hoz
zájuk befolyt pénz egy részét támogatások formájában eljut
tatják a kistelepülések polgáraihoz és intézményeihez, akkor 
is azt kell mondanunk, hogy a nonprofit szervezetek bevételi 
szintje a kisebb városokban és a községekben túlságosan ala
csony a céloknak megfelelő működéshez. Ez nemcsak az alap
tevékenység ellátatását lehetetleníti el, hanem a pótlólagos 
források, pályázati pénzek megszerzésének esélyeit is rontja, 
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így lényegében konzerválja az egyenlőtlenségeket. A nonprof
it szektor segítségével tehát nem játszódik le számottevő jöve
delemátcsoportosítás a hátrányos helyzetű települések javára. 

1. ábra 
A nonprofit szervezetek összes, illetve pályázati 

forrásból származó bevételeinek egy lakosra jutó összege 
településtípus szerint, 1994 

ÜEeylskosrajutóluizcsbevfte!. Ft 
HEgy lakosra jittdpályizatl bevétel, Ftl 

Forrás: Bocz és munkatársai [1996] 

6. táblázat 
A nonprofit szektor szervezeteinek és bevételeinek 

megoszlása bevételnagyság szerint, 1994 

Bevételnagyság A szervezetek Bevételek 
száma megoszlása összege megoszlása 

ezer Ft db % millió Ft % 

- 50 12 223 30,5 159,3 0,1 
51 - 500 14 821 36,9 3 153,3 2,2 

501 - 5000 9 405 23,4 16599,4 11,5 
5001- 3 710 9,2 124 219,9 86,2 
Osszesen: 40159 100,0 144131,9 100,0 

Adataink azt mutatják, hogy a magyar nonprofit szektor 
szervezeteinek egyharmada kifejezetten kisméretű, bevételei 
1994-ben nem haladták meg az 50 ezer Ft-ot. További egy
harmad a maga 51 és 500 ezer Ft közötti jövedelmével szin
tén viszonylag kicsinek mondható. Ez a több mint 27 ezer 
szervezet együttesen is csak 2,3 százalékban részesedik a szek
tor összes bevételéből. Ugyanakkor az 5 millió Ft-nál nagyobb 
összeggel gazdálkodó szervezetek szektoron belüli aránya alig 
magasabb 9 százaléknál, s mégis nekik jut az összbevétel 86 
százaléka. H a ehhez még azt is hozzátesszük, hogy 1994-ben 
kevesebb mint 400 alapítvány és egyesület, tehát a teljes 
nonprofit szektor szervezeteinek nem egészen 1 százaléka 
döntött a nonprofit szervezetek által kiosztott támogatás 
(közel 24 milliárd Ft) 89 százalékáról, akkor még élesebben 
rajzolódik elénk egy rendkívül polarizált nonprofit szektor 
képe. 

Eléggé nyilvánvaló, hogy egy ilyen szerkezetű non-
profit szektornak a működése nem az egyenlőtlenségek 
csökkenése irányába hat. A kicsik minden szempontból 
kiszolgáltatottak, támogatókat keresve elsősorban tagjaikra és 
a hozzájuk szorosan kötődő magánszemélyekre számíthatnak, 
se a szakértelmük, se a kapcsolataik, se az anyagi eszközeik 
nincsenek meg a professzionális adományszerzéshez. 
Figyelemre méltó, hogy ebben a kategóriában a legmagasabb 
(46 százalékos) a lakossági forrásokból érkező bevételek 
aránya. A központi költségvetésből, a vállalatoktól és a 
külföldről érkező támogatások elsősorban a nagy szervezetek 
számára hoz 

záférhetők, amelyeknél ugyanakkor - jobb infrastukturális 
feltétc-lciknck köszönhetően - az alap- és vállalkozási tevé
kenységből származó bevételek növelésének is nagyobbak az 
esélyei. 

A nonprofit szektor polarizáltsága olyan tény, amely 
re mind a szabályozásnak, mind a támogatáspolitikának 
reagálnia kellene, mert a különböző szereplők közötti esély
egyenlőtlenségek fennmaradása már rövid távon is igen sok, 
jobb sorsra érdemes kezdeményezés elsorvadásához vezethet. 

( A tanulmány folytatását következő számunkban 
közöljük.) 

Forrás: Bocz és munkatársai (1996) 



F R I G Y E S Y Á G N E S 

A KÁRPÁTMEDENCEI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 
ÉS SZERVEZETEK ELSŐ TALÁLKOZÓJÁRÓL 

Kecskeméten szervezte meg a Magyar Művelődési Inté' 
zet a Kárpátmedencei Magyar Közművelődési Intézmények és 
Szervezetek 1. Találkozóját 1996. december 13-15. A nagysi
kerű összejövetelen mintegy hetvenötén jelentek meg, közü
lük negyvennyolc fő a szomszédos országok magyar kulturális 
szervezeteinek képviseletében. A z anyaországból voltak, a 
Művelődési és Közoktatási Minisztériumból, a Határon Túli 
Magyarok Hivatalától, megyei művelődési intézményektől és 
néhány olyan hazai c ivi l szervezettől, amely régóta foglalkozik 
a szomszédos országokban élő magyarok kulturális kérdé
seivel. 

A háromnapos Találkozón a résztvevők megismerkedtek 
egymás munkájával, eredményeivel, gondjaival; a tanácskozás 
végén pedig sokan igényelték, hogy a Magyar Művelődési In
tézet szervezzen máskor is i lyen és ehhez hasonló rendezvé
nyeket. Felmerült, hogy egyrészt bővíteni lehetne a kört, hogy 
a Kárpát-medence valamennyi, de legalábbis a regionális fel
adatokat felvállaló közművelődési szervezete részt vehessen 
a tanácskozásokon, másrészt szükség lenne olyan szűkebb 
körben megvalósuló szakmai összejövetelekre, ahol az amatőr 
művészeti tevékenység egy-egy témakörét vagy a közművelő
dés egy-egy konkrét teriiletét művelő szakemberek találkoz
hatnának az anyaországbeli vagy más, szomszédos országban 
élő kollegákkal. A z Intézet vezetősége biztosította a résztvevő
ket, hogy továbbra is vállalják a határon túli magyar közmű
velődési szervezetekkel a kapcsolattartást és együttműködést, 
ugyanakkor keresni fogják a felmerült igények kielégítésének 
anyagi lehetőségeit. A három napos találkozót Halász Péter, a 
Magyar Művelődési Intézet tudományos főmunkatársa nyi
totta meg, köszöntötte a konferencia résztvevőit, nem feled
kezve meg arról, hogy az Intézet - mely minden időkben 
egyik feladatának tartotta az amatőr művészeti mozgalmak 
felkarolását, támogatását - tavaly ünnepelte fennállásának öt
venedik évfordulóját. 

Földiák András, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója 
a tanácskozás megnyitása után visszatekintett az Intézet el
múlt ötven évére. Felelevenítette, hogy 1946. őszén alakult a 
Magyar Szabadszínjátszók Országos Szövetsége, az első jog
előd, majd ugyanebben az évben megalakult a Magyar Népi 
Művelődési Intézet, a másik szellemi előd, melynek elnöke 
Illyés Gyula, igazgatója pedig Harsányi István volt. Két év 
múlva azonban az Intézetet megszüntették. Ennek ellenére a 
szabad művelődés legszebb korszakának nevezte ezt a két 
évet, amikor a kis falvakban is megkezdték a dolgozók tanítá
sát. A z Intézet nagy elődei Muharay Elemér, Martin György, 
Széli Jenő - miközben ma is nélkülözhetetlen népművészeti 
feltáró munkát végeztek - kemény csatákat vívtak az akkori 
hatalommal. A művelődés, min t szakma a hatvanas években 
épült k i szervezetten. A szakember-képzés 1956-ban kezdő
dött Debrecenben, majd tanítóképzőkön és egyetemeken 
folytatódott - emlékezett vissza az igazgató. A hetvenes évek 
Vitányi Iván nevéhez fűződtek. Nagy társadalmi megújulás: 
nyitottság és szakmaiság jellemezte ezt a korszakot a táncház
mozgalom beindulásával. A nyolcvanas években elsősorban a 
nagy politikai intézményrendszer változott meg, mélyreható 

kulturális mozgalmak ekkor nem születtek - vélte Földiák 
András. Megemlítette viszont, hogy a kilencvenes évek eleje 
óta foglalkozik az intézet a határon túli magyar kulturális kö
zösségekkel és a határon belül élő nemzetiségek közművelő
désével. (1993-ban alakult a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Osztály). M a j d az Intézet működésének belső struktúrájával 
ismertette meg a hallgatóságot. 

Héra Éva, a Magyar Művelődési Intézet Népművészeti 
Osztályának vezetője beszélt arról, hogy a népművészettel 
foglalkozó szakemberek, pedagógusok, tudósok mindig nép
ben, nemzetben és kultúrában gondolkodnak. Szólt a népmű
vészeti osztály felelősségéről, mivel - mint mondta - a magyar 
intézményrendszer talán egyetlen olyan osztályáról, amely a 
hagyományos népi kultúrákkal és népművészettel foglalkozik. 
Beszámolt a nemzetközi tapasztalatokról is, mivel több nem
zetközi népművészeti szervezetben képviseli Magyarországot. 
Ügy látja, az ezredforduló Európájának egyik nagy kérdésér 
hogyan maradnak fönn a kis népek, kis kultúráld Hogyan őr' 
zi meg egy nemzet a saját kultúráját, a kulturális etnikai cso
portjainak kultúráját? Ennek a kérdésnek megválaszolására 
nemzetközi projektek, alapítványok szerveződtek. A z 
U N E S C O következő tíz éves programja, a hagyományos kul
túra és folklór védelme, Magyarországnak is szól. (Akiket ér
dekel a nemzetközi programok, pályázatok valamelyike, veg
yék föl a kapcsolatot Héra Évával). Problémaként vetette föl, 
hogy amíg a gyerekek bekapcsolódnak a táncházmozgalomba, 
a zenészek munkájába, a parasztok levetkőzik a kultúrájukat. 
Vajon mivel lehetne ösztönözni ezeket az embereket, hogy 
táncaikat, zenéiket, mesterségeiket megőrizzék a legkisebb fa
luban is - tette föl a kérdést? A z Intézet háromféle módon 
nyújt segítséget: 

1. Két éve megszervezik a hagyományőrzők szóló tánc
versenyét faluhelyen. 

2. Támogatják a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múze
um Pünkösdi sokadalom című háromnapos népművészeti 
rendezvényét, vásárral és táncegyüttesek fellépésével. 

3. Segítenek a pécsváradi leányvásár megszervezésében, 
amely több évtizedes múltra tekint vissza. 

Kóka Rozália, a Népművészeti Osztály munkatársa a ha
gyományőrzés két stádiumáról beszélt: rohamosan zsugorod
nak azok a területek, ahol még élő a hagyomány, (Gyimes, 
Moldva , Zoboralja stb), illetve az élő hagyomány zsugorodá
sával megnő a tanult hagyományápolás jelentősége. Felhívta a 
figyelmet a szakemberek felelősségére, akik közvetítők lehet
nek a még élő népi adatközlők (kevesen vannak!) és a fiata
lok között. Munkásságáról is tájékoztatta a hallgatóságot: öt 
országos népdalkör-vezetők továbbképző tanfolyamát szervez
te meg, ahová határon kívüli magyar résztvevőket is meghí
vott. A Vass Lajos Népzenei Szövetség titkáraként a Magyar 
Művelődési Intézettel közösen nagyméretű találkozót (150 
csoport 3500 szereplő) szervezett a kárpátmedencei együtte
sek számára. 1997-ben népzenei versenyre készülnek, szólis
ták (szólóénekesek, hangszeresek) részvételével Vass Lajos 
70. születésnapja alkalmából, majd népzenei konferencia kö
veti a sort. 
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Kálóczi Katalin, a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya nevében 
beszámolt arról, hogy a főosztály célzottan a határon túli 
magyar oktatási és művelődési tevékenységekre ad támo
gatást. A jó döntés érdekében Közművelődési Tanács bírálja 
el a pályázatokat. Ettől az évtől támogatják majd a határon 
kívüli magyar könyvtárakat és a népfőiskolai képzést is. 

Halász Péter a Kortárs Művészetek Osztályának pro
gramtervezetét ismertette. 

Tömöry Márta, a Kortárs Művészetek Osztály munkatár
sa az osztályon folyó amatőr bábtevékenységről szólt. 
Országos Betlehemes Találkozót rendeznek immáron hatodik 
éve a határon túliak számára is. Ezen kívül kezdeményezte 
saját balatonalmádi házában az úgynevezett Bábos kurta 
kurzust, kifejezetten határon túliak részére. Említést tett a 
nyírbátori Szárnyas Sárkány Fesztiválról, amelyet ötödik 
ízben tartanak nagy sikerrel. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
1996-ban világ-bábfesztivál zajlott Magyarországon. 

Lászlóffy Zsolt a Kolozsvári Magyar Diákszövetség 
küldötte, a Romániai Országos Zenetársaság választmányi 
tagja az ifjúságot képviselte a háromnapos konferencián. 
Röviden tájékoztatta a konferencia résztvevőit a zenei sza
kosztály munkájáról. 

Horváth György, a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági 
Központ igazgatója (Szombathely) az ott folyó munkáról 
elmondta: jól együttműködnek a burgerlandí és a szlovéniai 
magyarsággal: oktatókat küldenek k i közéjük, közös alkotó 
táborokat tartanak. Közösen megrendezték a magyar néptánc 
hetét. Ez évben pedig megtartják a magyar népdal és népzene 
hetét. 

Romhányi András, a Budapesti Művelődési Központ 
(XI . ker.) igazgatója és a Magyar Kollégium c iv i l szervezet 
vezetője beszámolt a Magyar Kollégium munkájáról, amely 
kizárólag a határon túli magyarság kultúréletével foglalkozik. 
A Kollégium ma már önálló jogi személy, különböző képzési 
lehetőségeket nyújt i t thon és a határon túl. Többek között 
felvilágosítást adnak arról: hogyan lehet pályázni határon 
túriaknak Magyarországra? Székelyföldön másfél éve foly
tatják a kistelepülési kultúrigazgatók képzését. 

Váradi Judit, a Baranya-megyei Kulturális és 
Idegenforgalmi Központ képviselője az idei Határon Túli 
Magyarok Fesztiváljára hívta fel az érdeklődők figyelmét. A z 
idén rendezik meg hatodik alkalommal az összejövetelt (okt. 
16-20.) M a már a három nap helyett tíz napig tart a Fesztivál, 
különböző érdekes programokkal színesítve: képzőművészeti 
kiállítást, fotókiállítást rendeznek, író-olvasó találkozót tar
tanak gyerek írók, újságírók számára. A z Üzletember-
Fórumon különböző cégek mutatják be áruikat, ötleteket 
kaphatnak arra vonatkozóan: hogyan lehet befektetni 
Magyarországon? A hagyományőrző folklór csoportok bemu
tatkozása már hagyománnyá vált Pécs főterén, majd a 
gálaesten. 

Nagy Júlia, a Pest-megyei Művelődési-Információs 
Központ frissen kinevezett igazgatója első tapasztalatairól szá
molt be. Fontosnak tartotta a testvérfalu kapcsolatok 
ápolását, melyek Pest-megyében elsősorban Erdély és 
Felvidék falvaira tejednek k i . A nemzetiségi kulturális élet 
gazdag választékáról is szólt az igazgatónő. Példaként 
említette a ráckevei népzenei népdal és néptánc nemzetiségi 
találkozót. A Bagón megrendezésre kerülő hagyományőrző 
együttesek fórumának szakmai műhelye a Pest-megyei 

Népművészeti Egyesület. Beszámolt a Budapest-környéki 
Népfőiskolai Szövetség munkájáról (1989-ben alakult), amely 
a magyar-magyar-, a magyar-szlovák párbeszédet próbálja se
gíteni. A z Ipoly'Vőlgyi Népfőiskola ezen tervek megvalósítá
sán fáradozik. 

Musát Gyula, a Kovászna Megyei Népi Alkotások Háza 
igazgatója, a Romániai magyar amatőr színjátszók alelnöke 
bemutatta a nem hivatásos színjátszók évkönyvét, illetve 
Kádár Gyula Tanulmányok a Székelyföld történetéből című 
művét. 

Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság vezetője elmondta: 
Társaságuk 1989-ben alakult a "langyos" kultúrával szemben. 

Feladatul tűzték k i : a hagyományőrzést, a tehetségek fel
karolását, identitástudatuk megőrzését és felébresztését, mert 
mint említette, az már éppen elveszőben volt. Kezdetben ha
vonta találkoztak, majd értelmiségi fórumokat, pedagógusta-
lálkozókat szerveztek, meghonosították az emléknapokat. K i 
emelte az Ipolykeszin tartott Ipolyi Arnold Emléknapot 1993-
ból. Madách Imrének harmincegy évig nem volt az 
Alsósztregovai Madách-kastélyon magyar feliratú emléktáblá
ja. Sikerült pótolniuk a hiányosságot és a C S E M A D O K - k a l 
karöltve emléktáblát helyeztek el a kastély falán, 1995-ben. A 
millecentenárium évében négy emlékművet avattak. Jó Faló' 
cok címmel kiadványt jelentettek meg. Társaságuk fontos sze
repet vállalt az iskolák megmentése érdekében. Munkássá
guknak köszönhetően magyar óvoda és egyházi magyar iskola 
nyílt Nagycsalómián 1990 és 1991-ben és azóta még három 
másik a járásban. Ezzel szemben 18 iskolát szüntettek meg 
1978-ban és 1996 őszén nem indult magyar tagozat Busán. 
Ezért a Palóc Társaság iskolabuszt indított a Rákóczi Szövet
ség és egy másik alapítvány anyagi támogatásával, hogy a gye
rekek eljuthassanak a magyar iskolákhoz. Felhívta a figyelmet 
az idei Mikszáth évre. Örömmel közölte, hogy a Mikszáth' 
Emlékház végre rendszeresen nyitva tart. Ma jd idei rendezvé
nyeikről szólt. Javasolta a Magyar Művelődési Intézetnek, 
hogy szervezzen minél több "magyar-magyar" csúcstalálkozót, 
ahol a szervezetek tájékozódhatnának a megfelelő támogatási 
formákról is. 

( A találkozót felidéző részletes beszámoló folytatását kö
vetkező számunkban közöljük.) 
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K A R Y J Ó Z S E F 

(Részletek a szerző "Egy helyi tömegközlési eszköz a kid' 
turális menedzsment hálójában — Bélapátfalvái kábelteleví-
zió" — című szakdolgozatából.) 

A nemzeti és nemzetközi televíziózással szemben a ká
belkommunikáció a polgárok információhoz jutását, a lokális 
társadalmi életbe való bekapcsolódását, a " m i tudatot" erősí
t i . 

N e m hihetjük, hogy csak egy hatékony műszaki megol
dás gyorsütemű terjedéséről van szó. Ellenkezőleg, egy érték 
váltási folyamat részeként a kábelkommunikáció egy alkalmas 
eszköz a globalizációs folyamatok hatásainak gyengítésére, a 
demokratikus fejlődés társadalmi részvételen alapuló fenntar
tására, a helyi társadalom, a lokalitástudat mint érték tudato
sítására, erősítésére. 

Bélapátfalva helyi társadalmának néhány jellemzője 
Lakónépessége 3 500 fő. Jelenleg közös képviselőtestü

lettel és körjegyzőséggel rendelkezik. 
A község Egertől északra 20 km-re fekszik. Közúton és 

vasúton egyaránt jól megközelíthető. A vasúti szárnyvonal 
Putnokig köti össze a településeket. A vasúti menetrend nem 
igazodik az iskola- és munkakezdéshez. A vonalon a személy
szállítás minimális. A piroskának nevezett motorvonat télen 
egy, nyáron kettő kocsival közlekedik. A cementgyártással 
összefüggő ipari szállítás miatt nem merült fel a vasútvonal 
megszüntetésének gondolata. A lakosság legfőbb közlekedési 
eszköze az autóbusz. A járatok indulási gyakorisága megfele
lő, a menetidő átlagosan 20 perc. A főváros közvetlen elérhe
tősége Budapest felé orientálja a továbbtanulókat és a mun
kakeresőket. 

A z útikönyvekben a cisztercita apátság és a korábbi 
keménycserépgyártás nyer említést. Mindkét dologra nagyon 
büszkék az itt élők. Észak felé haladva található Szilvásvárad, 
mint idegenforgalmi látványosság - Fátyol vízesés, Lipicai 
ménes, pisztrángos. 

A z átmenő idegenforgalom, ha kis mértékben is, de segí
t i a község népszerűsítését és hozzájárul a megélhetéshez is. 
A szálláshelyek értékesítéséből, a csoportos étkeztetésből, a 
bakancsos turizmus vásárlásaiból származó bevételek évről-
évre növekszenek. A z itt élők életfeltételeit azonban alapve
tően a cementipar határozza meg. A Cement- és Mészművek 
Bélapátfalvái Rt . eredményessége a település jövőjét is befo
lyásolja. A z alapanyag hosszú évtizedekig biztosított, a Bélkő 
hegység kiváló nyersanyagot ad. A korábban használatos lép
csőzetes hegyművelési technika, ha meg is bontotta a hegy 
egységét, ma már megszokott látványként az itt élők elfogad
ják, és szépnek tartják. A helyi szóhasználat a Bélkő hegyet 
Csonka hegynek is nevezi. A környék védett flórája és fauná
ja sok látogatót vonz. A természeti értékek között meg kell 
említeni a gyári tavat. A mesterséges képződmény a régi ce
mentgyár ipari vízellátását biztosította. M a már ilyen funkció
ja nincs. A gyár és az önkormányzat közös erőfeszítésének 
eredményeként mára üdülőhellyé alakult. Népszerűsége évről 
évre növekszik. A vikendházak száma meghaladja a kétszázat. 
Biztosított az áram, a pormentes út, a sátorverésre és tűzra

kásra alkalmas hely. A nem túl nagy vízfelület használatában 
jól megegyeznek a hidegvizet kedvelő fürdőzők és a horgá
szok. 

A cementgyártás nem tartozik a környezetkímélő tech
nológiák közé. A régi cementgyár nagy mértékben terhelte 
porral a falut. A régebbi építésű házak tetőzetének cserepei 
ma is szürkék a megkötött cementportól. A több tízmilliós 
környezetvédelmi beruházás meghozta eredményét. A mai 
mért porterhelési értékek jóval a szabvány által megengedett 
értékek alatt maradnak. Végső soron tehát jól megfér az ipari 
technológia és az idegenforgalom egymás mellett, 

A z élctkorfa nem mutat kedvező képet. A település fo
lyamatosan öregszik. A lakónépesség száma enyhe emelkedést 
mutat. A születési ráta magasabb, minimálisan magasabb, 
mint a halálozási. A lakónépesség növekedése további két ok
ra vezethető vissza. Egyfelől a 70-es, 80-as években Egerbe a 
nagy lakótelepekre beköltözők visszaáramlása felgyorsult. A 
dráguló városi élet, és az elhaló rokonság üresen hagyott csa
ládi házai visszatelepülésre ösztönöznek. Nagy vonzerőt jelent 
a nagy kert, az állattartás lehetősége. A lakosságszámot ha 
nem számottevő mértékben is, de növeli az önkormányzat 
nagyfokú szociális érzékenysége. A cigánycsaládok életkörül
ményeik átmeneti romlása árán is vállalják a betelepülést. A 
közeli városhoz és a környező településekhez képest sűrűbb 
szövésű szociális háló legalább a szerény megélhetést biztosít
ja. 

A z iskolai végzettség tekintetében a település adatai ked
vező képet mutatnak. A körzetközponti szerepkörből szükség
szerűen adódik, hogy a hasonló nagyságrendű községekhez 
képest magasabb a humán értelmiségiek aránya, valamint a 
gimnáziumot és szakközépiskolát végzetteké. A cementgyár 
működésével magyarázhatom, hogy a műszaki értelmiség szá
ma magas. A z iskolai végzettség i lyen kedvező összetétele 
kedvezően befolyásolja a település közéletét. A más települé
sekről bejárók száma csekély és egyre csökken, A munkáltató 
utazási költségtérítési kötelezettsége a bejárók számának nö
vekedését nem segíti, inkább gátolja. 

A munkanélküliség megjelent a településen is. A megha
tározó munkaadó dolgozói létszáma három évvel ezelőtt még 
1 200 körül mozgott, jelenleg a foglalkoztatottak száma alatta 
van az 500-nak, A nagymértékű csökkenés nem járt együtt 
tömeges elbocsátásokkal. A cég, amíg lehetett élt a korked
vezményes nyugdíjazás intézményével. A vállalatot önként el
hagyók helyét nem töltötte be újakkal. A munkafegyelem szi
gorításával függ össze, hogy nem csekély azoknak a száma, 
akik azért kerültek k i a gyárból, mert megszegték a munkahe
lyi szabályokat. 

A foglalkoztatottság teljes képéhez hozzátartozik, hogy a 
munkaképes korú lakosság egy része - megközelítőleg 10 % -
reggelenként két irányban indul dolgozni. Egerben a F inom
szerelvénygyár, a V I L A T I , az Egri Dohánygyár foglalkoztatja 
a legtöbb helyi lakost. A másik irányban Ózd és 
Borsodnádasd az uticél. A z átalakulások, leépítések vesztesei 
között sok az eljáró. Mára a munkanélküliség feszítő gonddá 
vált. A munkanélküliségi ráta közelíti a 15 %-ot. A z önkor-
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mányzat közmunkásként legfeljebb 20 főt képes foglalkoztat
n i . Helyben új munkahelyek lassan teremtődnek. 

A z induló vállalkozások egy része kényszervállalkozás. 
Legfőbb céljuk a család megélhetőségének biztosítása, alkal
mazottak foglalkoztatására nem igen kerül sor. Fokozatosan 
növekszik a pályakezdő munkanélküliek száma is. Közülük 
egyre többen élnek az átképzés lehetőségével. A munkanélkü
liséggel összefüggően folyamatosan növekszik az állattartók 
száma és a föld megbecsültsége is. 

A község annak ellenére, hogy palóc területen fekszik, 
szinte hagyomány nélküli. Sajátos viselete, népdalkincse, 
mely örökíthető lenne, nincsen. Saját hagyomány megterem
tésére ma már nincs lehetőség, mégis vannak erőfeszítések, 
melyek a helyi kulturális életbe kívánják integrálni a népszín
házi korábbi sikereket, a népdalköri tevékenységet, vagy újfaj
ta nem folklóralapú hagyományokat kívánnak teremteni. 
Ilyenek a falunapok, az egyházi ünnepek, népünnepélyek. 

A település lakói a vérségi kapcsolatok ápolására nagy 
gondot fordítanak. A meghatározó tősgyökeres családok -
Barta, Bercz, Csuhány, Mikó, Bera magyar, Bárányi, Balázs, 
Oláh, Barkóczi, Illés cigány - egyes ágait máig ragadványne
vekkel különböztetik meg. A nagycsalád mint gazdasági egy
ség ma már nem jellemzi a községet. Ez magyarázható a föld 
igen alacsony aranykorona értékével, a kedvezőtlen termőhe
lyi adottságokkal. A családok a mezőgazdasági munkát a gyári 
munka melletti jövedelem-kiegészítő tevékenységként végez
ték. A nagycsaládra jellemző építkezési forma már nem lelhe
tő fel. A helyben található olcsó építkezési anyagok, a szabad 
telkek nagy száma a nagycsaládos lét ellen hatottak. A nagy
család mint gazdálkodóegység az újonnan indult vállalkozá
soknál módosult formában jelenik meg. 

A párválasztásnál a családok közötti kapcsolatok nem 
meghatározóak. A szűkebb-tágabb rokonság azonban hagyo
mányosan részt vállal a fiatalok önálló lakáshoz jutásának se
gítésében. E l mind a mai napig a kalákában építkezés hagyo
mánya. A "családi közmunkában" megszolgált napokat min 
denki számon tartja, s elvárja a viszonzást. 

A szokásjog alapján a keresztelés, bérmálás, áldozás a ro
konságon belül történik. A felelősségvállalás egy életre szól. 
A z idősebbek a fiatalokat szüleik révén azonosítják, s asze
rint, hogy k i kinek a keresztgyereke. A rokonság tagjaira 
nagy terhek rovódnak. Ajándékot i l l ik adni az életpálya egy-

egy állomásához kapcsolódva: lakodalomkor, az óvodai, általá
nos iskolai, középiskolai ballakáskor, felsőoktatási intézmény 
befejezésekor, bevonulásnál, születésnapon, karácsonykor, 
húsvétkor. A sokfajta kötelezettséget a rokonság számon tart
ja, és előrelátható takarékossággal teremti elő a szükséges 
pénzt. A családokon belül a nők regisztrálják a kapott és 
adott ajándékok mennyiségét és értékét. Nagy gondot fordíta
nak a reálérték megőrzésére. Legújabb divat szerint az infláci
ós rátával is kalkulálnak az adandó ajándék értékének megál
lapításánál. 

A rokonság tagjai igyekeznek egymáshoz közel lakni . 
H a lehetséges, megosztják a telket, vagy elköltözés esetén 
megvásárolják a szomszédos portát. 

A családok közötti versengés mindenki számára érzékel
hető megnyilvánulási formája a lakodalom. A menet útvona
la, a kapott ajándékok mennyisége, a fiataloknak épített vagy 
vásárolt lakás nagysága, a menyecske táncon kapott pénz 
összege, a nászút uticélja és időtartama, az ételsor, a csoma
golt sütemények mennyisége sokáig beszédtéma, és alkalmas 

arra, hogy a faluközösségben megszerzett helyet stabilizálja. 
N e m ritka a csütörtöktől vasárnapig tartó lakodalom sem. 

A falu sajátos jellemzője a cigányság magas arányszáma, 
14 % tartozik e kisebbséghez. Jelenleg két nagyobb tömbben 
élnek. A Nagykötél - a szállítószalagról kapta nevét - újon
nan megnyitott településrész. Kisebb értékű ingatlanokat vá
sároltak faluszerte, beköltöztek a gyári lakótelepre és az új la
kótelep lakásaiba. A z arra érdemesnek tartott cigánycsaládok 
településen belüli mobilitását az önkormányzat is segítette. 
Alapvető ellentét a cigányság és a magyarság között nincsen. 
A munkáslét mint azonos élethelyzet a különbségeket inkább 
elmossa, mintsem növeli. Belső ellentéteik azonban gátolják 
összefogásukat. A cigánysoron élők irigyek a Nagykötelen 
élőkre. A Nagykötelen élők a magyarokéhoz hasonló nagy 
házat építettek, s ha nehezen is, de fenntartják. A z itt élők 
kevesebb gyermeket nevelnek, a gyermekek iskoláztatására 
nagyobb gondot fordítanak, munkahelyükhöz a legvégsőkig 
ragaszkodnak. A cigányságot tömörítő két civi l szerveződés is 
a lakóhely alapján verbuválódott. Alacsony szakképzettségük 
vagy szakképzetlenségük miatt őket sújtotta először a munka
nélküliség. Bár megélhetésük egyre nehezebbé válik, számos 
módon segítenek magukon. A z erdőről hozott tüzelő, az al
kalmi munkavégzés, a szociális segélyek, albérlő befogadása a 
családok megélhetését ha alacsony szinten is, de biztosítja. 
Felnőttoktatási keretben több mint húsz fő nemrég fejezte be 
általános iskolai tanulmányait. A nyolc osztály hiánya kizárta 
őket az átképzésben való részvétel lehetőségéből. A lemorzso
lódás szinte minimális volt. 

A hivatkozott két cigány civi l szervezet egymással is ver
seng. Együttműködésük hiányával volt magyarázható az első 
kisebbségi önkormányzati választás sikertelensége. 

A település lakói a római katolikus vallást követik. 
Más vallás képviselői csak elvétve vannak jelen. A szocialista 
építőiparban dolgozó munkásság nem igen gyakorolta vallá
sát. Korábban önálló nagyközségi pártbizottság és önálló 
gyári pártbizottság működött a községben. A megyeszékhely 
akkori pártbizottságai sok kádert csábítottak el vezetőnek 
vagy apparátusi dolgozónak. Nevezték is a falut annak idején 
kis Moszkvának, A nép nyelve találóan utalt arra, hogy mi
lyen erősen volt jelen a párt az emberek életében. Egy koráb
b i nem reprezentatív felmérés adatai szerint a felnőtt lakosság 
több mint egyharmada sorolta magát a "vallásos vagyok a 
magam módján" kategóriába. A rendszerváltás nem hozta 
meg a tőle remélt eredményt a vallásosság gyakorlásában, 
A templomba járók zöme ma is az idős korosztályból tevődik 
k i , A nők gyakrabban vannak jelen a miséken mint a férfiak. 
A keresztelések, bérmálások, áldozások száma mérsékelt nö
vekedést mutat. A beindult hittanoktatásban 40 gyerek vesz 
részt, az iskolai tanulók nem több mint 10 %-a. A z egyházi 
esküvők száma növekedett. A presbiteri tanács jó kapcsolatot 
alakított k i a helyi önkormányzattal. A z egyház a helyi társa
dalomban fokozatosan erősödő pozícióját azt önkormányzat
tól kapott pénzügyi támogatások révén tovább erősíti. 
Megtörtént a volt egyházi iskolarész felújítása, a parókia is 

megszépült, a templom-átalakítás is helyi közérdekként fogal
mazódott meg. A z egyházi szolgálatot esperes végzi. 
Működési területe öt település. Meghatározó személyiség, aki 
közvetetten az első választások idején helyben megalakult 
K D N P - r e is befolyást gyakorolt. A hittanoktatás újraindulása 
idején határozottan képviselte az egyházi nézetet: N e m 
fogadható el oktatásra az a gyermek, akinek szülei nem gya-
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karolják vallásukat, vagy nem élnek keresztény életet. A gyer
mekek érdekében kerülendő a kettős nevelés. A temető üze
meltetése a szokásjognak megfelelően egyházi feladat. A mű
emlék apátság egyházi tulajdon. Karbantartásához az Orszá
gos Műemléki Felügyelőség egyre csökkenő mértékű támoga
tást biztosít. Külföldi támogatásban bízva a ciszterek kísérle
tet tettek az apátság életre keltésére, a rend visszatelepülésé
re. A z építkezés feltételei azonban nem voltak biztosítottak, a 
rend képviselői országon belül másutt telepedtek meg. 

A pártosodás csak az első választások időszakában jelle
mezte a települést. A z M S Z M P nagy létszámmal volt jelen, 
tömegbázisa is jelentős volt. A mintegy 400 fős tagság a ket
téválást követően erősen lecsökkent. A z M S Z P összesen 
nyolc fővel alakult meg, támogatottsága is igen alacsony volt. 
A z akkori tagság nem igen értette meg az átalakulás - szétvá
lás szükségességét. A z átigazolások időszakában a tagság több 
mint fele elveszett, s azóta sem vállal tagsági kötődést egyet
len párthoz sem. A párt iránti szimpátia azonban mindkét vá
lasztáson megmutatkozott a leadott voksokban. A z S Z D S Z 
nagy aktivitással, fiatalos lendülettel, a kampány minden esz
közét felhasználva korteskedett. A z országgyűlési képviselője
lölt menedzselésére fordított rengeteg energia, a nem azonos 
súlyú tagi tehervállalás és anyagi áldozatvállalás megosztotta 
a helyi alapszervezetet. A liberális elv alkalmazása a tagfelvé
telnél a tagság felhígulását eredményezte. A lumpen elemek 
pártszínben megjelenése a szimpatizánsokat eltérítette még a 
holdudvarból is. A z első önkormányzati választáson a párt 
gyakorlatilag felmorzsolódott. A K D N P hathatós megyei tá
mogatással alakult meg. Tagsága a gyenge szervezeti élet miatt 
nem volt kitapintható. A z első parlamenti választások idején 
a választókörzetből az S Z D S Z , a K D N P és az M D F színeiben 
jutottak be a parlamentbe. A z M D F - n e k helyi szervezete nem 
alakult. A F I D E S Z csak néhány szimpatizánst tudott szerezni. 
A kisgazdák meg sem jelentek a településen alapszervezet lét
rehozásának igényével. A második parlamenti képviselővá
lasztás eredményei az M S Z P és az S Z D S Z elsöprő győzelmére 
engedtek következtetni. A pártok ebben az időben már nem 
rendelkeztek helyi alapszervezettcl. 

A z önkormányzati képviselőtestület összetétele az első 
alkalommal sajátosan alakult. A jelöltek zömmel független
ként indultak, valamelyik párt támogatásával. A K D N P 3 he
lyet szerzett, az M S Z M P támogatásával 3 fő jutott be, az ak
koriban már erősnek mondható Parabola Társaság egy képvi
selői helyet szerzett. A z S Z D S Z és az M S Z P támogatottjai 
nem kaptak annyi szavazatot, hogy képviselőjük lehessen. A 
település polgármestere függetlenként elsöprő győzelmet ara
tott. H e l y i születésű, dolgozott a gyárban, volt pártbizottsági 
titkár, volt tanácselnök, elismertsége, életútja, humánus élet
felfogása, egyedüli jelöltsége alapján biztos lehetett polgár
mesteri székében. A testület nem pártalapú. N e m is lehet az, 
mert a képviselők alól időközben eltűntek a helyi szervezetek. 
A képviselők saját értékrendjüket követve szavaztak. A z egyé
n i programok gyorsan összecsiszolódtak. A z elképzelések zö
me a tanácsi rendszerben megkezdett infrastrukturális beru
házások befejezését tűzte k i célú, és a közvetlen lakóhelyi 
környezet többi településrésztől való elmaradásának csökken
tését. A polgárok a pártpropaganda ellenére személyes szim
pátia alapján döntöttek. A z első választáson a lakosság közel 
száz százaléka vett részt. A falu lakói józan megfontolással a 
folyamatosságra, a kiszámíthatóságra, a lassú változásra sza
vaztak. A második önkormányzati választáson a választói 

magatartás nem változott. A z első képviselő testületből csak 
három korábbi tag esett k i . 

A civi l szervezetek száma az első választások óta nem 
növekedett. A település meghatározó szervezete a Parabola 
Társaság Közművelődési Egyesület. Nagysága az előnye és a 
hátránya. A társaságba belépés automatikus, hiszen a kábel
televízióhoz való hozzájutás feltétele a tagsági viszony. A helyi 
közélet meghatározó tényezője, hiszen a társaság üzemelteti a 
helyi csatornát. A tagok aktivitása és érdeklődése a belépést 
követő első félévben nagy, utána mozgatásuk nehézkes. Ki i s 
merik magukat a rendszerben, szolgáltatás fogyasztókká vál
nak. Jogaik gyakorlását biztosítottnak látják a felhatalmazott 
elnökségen keresztül. A társaság alkalmas arra, hogy teljes 
egészében megjelenítse a település érdekstruktúráját. 

A cigányszervezetek száma kettő. A z egyiket a Megyei 
Cigányszövetség, a másikat a Lungo D r o m hívta életre. A z 
utóbbi az első ellenlábasaként jött létre. Tagságuk száma 
összesen 150 fő. Mindkét szervezet folyamatosan vezetőség 
válságban van. Közgyűlés közgyűlést követ. A rokonságok 
egymással vetélkedve harcolnak a vezetésért. Alapvető felada
tukat az érdekérvényesítésben fogalmazták meg. Részt kértek 
és kaptak a segélyek elosztásának véleményezésében. Külön-
külön hoztak létre zenei együttest. Kulturális életük megpezs
dült, több cigánybált szerveztek, meghívott folklóregyüttesek 
találkozóinak voltak házigazdái. A z első önkormányzati cik
lusban felmerült a részönkormányzat létrehozásának igénye 
is. Ezzel azonban a képviselőtestület nem értett egyet. 

A szabadidős Társaság a teniszezni, focizni szeretőket tö
möríti. Célkitűzésük szerint a folyamatos testedzés feltételei
nek megteremtésén fáradoznak. Tagjai elsősorban a középkor
osztályt képviselik. A z öregfiúk csapata jó eredményeket él
ei. A tenisz oktatásával új sportágat honosítottak meg. A tag
ság lazán szervezett, mégis meghatározó eleme a helyi társa
dalomnak, mert a tagok között több vállalkozót, értelmiségit 
találunk. 

A z Építők S C és szakosztályainak taglétszáma meghalad
ja a 200 főt. Eredményeikre büszke a település minden lakó
ja. Kezelésükben működik a sport- és a tekepálya. Ez utóbbit 
a tekecsapat Szuper Ligába kerülése miatt fejleszteni volt 
szükséges. Kiépítésre került a második vonal is. A közel tíz
milliós beruházás a cementgyár és az önkormányzat közös 
erőfeszítésének eredménye. A működtetés költségeit is közö
sen vállalják. Szinte minden szakosztályban megnőtt a más
honnan igazoltak száma. A z asztalitenisz szakosztály már csak 
nevében bélapátfalvai, helyből igazolt játékosa már nincsen. 
A z egyesületi élet igen aktív, hagyományai kialakultak. A 
részközgyűlések, közgyűlések rendszeresek. A sportügyek 
mellett rendre napirendre kerülnek a település közügyei is. 

A z önvédelmi csoport megjelenése a rendszerváltás ter
méke. Létszámuk a kezdeti 50-ről mára 20 főre csökkent. Jár
őrözéseik rendszeresek. A felderítetlenül maradt bűncselek
mények számának csökkenésében jelentős szerepet játszanak. 
Tagságukat a középkorosztály adja. A helyi közéletben megje
lenésük esetleges. 

A z önkormányzati lakótelep lakásainak eladásával függ 
össze a két lakásszövetkezet léte. A 187 család ezeken a szer
vezeteken keresztül is képes bekapcsolódni a község életébe. 
Képesek saját érdekeiket sikerrel becsatornázni az önkor
mányzat döntési folyamataiba. A lakótelepek közötti közterü
let tisztántartása, karbantartása, a távfűtés problémái, a díjak 
kezelése, a szemétszállítás, a közvilágítás sokszor kerül téma-
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ként a képviselőtestület elé. 
A gyári tó környékén osztott telkek tulajdonosai a 

Környezetvédelmi Szövetségbe tömörülnek. A több mint 
200 családot magába foglaló szervezet elsődleges célja a tó 
és környékének fejlesztése, az üdülőtelkek környezetének 
megóvása. A villany és vízvezeték soron kívüli kiépítéséért 
sikerrel harcoltak. A z önkormányzat a nem tervezett fejleszté
shez hozzájárult. 

A tóval függ össze a horgászegyesület működése. A 
mintegy 150 tagnak a horgászat feltételeinek biztosítása folya
matos feladatot jelent. A tó karbantartása, a haltelepítés szer
vezése, a horgászversenyek a sikeres tevékenységek közé 
tartoznak. 

A tűzoltó egyesület a kisrégióban oltási feladatokat is 
vállal. A tűzoltóságokról szóló törvény szerint helyi tűzoltóság 
működtetése kötelező. A korábbi egyesületi lét hagyományai 
azonban még nem vesztek k i egészen. 

A vállalkozók klubja új képződmény. A helyben 
működő vállalkozók polgármesteri bíztatásra tömörültek. 
A működéstől mindkét fél előnyöket remél. A hivatal felha
talmazott képviselőkkel tárgyalhat. A tagok számára alkalmas 
fórum a közös érdekek megfogalmazására, a képzésre, az 
egyre növekvő szponzori igények arányos elosztására. 

A Máltai Szeretetszolgálat aktivistái a szervezet célkitű
zései szerint adománygyűjtésben, osztásban jeleskednek. 
Rajtuk keresztül az arra rászorultak jutottak már gyógyszer
hez, ruházathoz, élelemhez. A gyűjtött adományok eljutottak 
Kárpátaljára, Erdélybe. 

A gazdakör feltett szándéka az állattartás és a földműve
lés népszerűsítése. A szétvert termelőszövetkezet helyébe 
újat nem akarnak létrehozni, de tagjaik számára közösen 
finanszírozott szolgáltatásokat szerveznek. A falujegyző segít
ségével tájékozódnak a piac sajátosságairól, az igénybe 
vehető támogatási formákról. Egymást is tanítják a földműve
lés és állattartás fogásaira, ez utóbbira különösen a fiatalok 
esetében van nagy szükség. 

A szervezetek mindegyikére jellemző, hogy támogatás 
nélkül nem tudnának működni. A z önkormányzati költségve
tések készítésének időszakában külön-külön alkufolyamatok 
eredményeképpen alakul k i az egy közösségre eső támogatási 
mérték. A pályázati lehetőségekkel majd minden szervezet 
próbálkozik több-kevesebb sikerrel. A tagdíjak a működési 
kiadásokat sem fedezik. Saját tulajdonnal csak a lakásszövet
kezetek és a parabola társaság rendelkezik. 

A művelődési házon belül vagy ahhoz közelállóan 
működnek állandó művelődő közösségek. A nyugdíjasok 
népdalköre nemrég alakult. A z idős emberek mintegy fiatal
ságukra emlékezve hívták újra életre a csoportot. A sikeres 
fellépések, a helyi adásokban való rendszeres szereplési lehe
tőség erőt ad a további munkához. 

A paxit ifjúsági klub a középiskolás fiatalokat tömöríti. 
Társasági életük a hétvégékre és a nyárra koncentrálódik. 

A műszaki klub a gyárban a dolgozók találkozási helye. 
A rendelkezésre bocsátott külön épületrész alkalmas a képzé
sek és továbbképzések szervezésére, a névnapok, a nyugdíjas 
búcsúztatók, az üzemi bulik megtartására. 

A z aerobic klub a nevében foglalt tevékenység iránt 
érdeklődő 20-30 nő részére biztosítja a közösséghez tartozás 
érzését. 

A művelődési házban működő gyermekközösségek felso

rolásától eltekintünk, mert a helyi társadalom szerkezetének 
alakulásában meghatározó szerepük nincsen. A művelődési 
házban ma működő közösségek mindegyike előtt ott volt 

az egyesületté alakulás lehetősége. A csoportok mind
egyike úgy gondolta azonban, hogy biztosabb az intézmény k i 
számítható ingyenes segítsége. 

A helyi társadalom sajátos képződményei az asztaltársa
ságok. A nyilvános helyen vagy lakáson szerzett összejövete
leket a helyi nyilvánosság érzékeli, neki jelentőséget tulajdo
nít. A szerveződéseket a kártya, a gyerekkori barátság, az 
azonos munkahely, az azonos érdeklődési kör, az azonos évjá
rat tartja össze. A társaságok igen zártak. 

A település szerkezetére a ma is használatos településré
szi elnevezések jól utalnak: Alvég, Felvég, Réteskert, 
Újváros, Templomköz, Gyári lakótelep, Új lakótelep, Lordok 
háza, Recska, Túlsó sor, Cigánysor. A kisvárosias település 
infrastrukturálisan igen fejlett. A régi cementgyár miatt, de 
különösen az új cementgyár építéséhez kapcsolódóan 
Bélapátfalva megelőzte a többi hasonló nagyságrendű telepü
lést. A szilvásváradi Fogathajtó Világbajnokság révén 
kapott a falu crossbáros telefont, akkor amikor másutt még 
dugdosóst használtak. A gyár gáztüzelésre való áttérése indo
kolta a település bekötését is. A z elszármazott, hatalomba ke
rült állami és pártvezetők sokat lendítettek a községen. A z 
akkor még állami vállalatként működő régi cementgyár igaz
gatója, egyben országgyűlési képviselő érte el, hogy a terve
zett új cementgyárat Bélapátfalván építsék fel. A kész tervek 
Eger határában Felnémetre gondolták a létesítményt telepíte
n i . A tízmilliárdnál nagyobb összeget a község területén épí
tették be. N e feledjük megemlíteni, hogy a mindenkori taná
csi és önkormányzati vezetés kiemelt figyelmet fordított és 
fordít ma is a városias életfeltételek megteremtésére. A tele
pülés egészében biztosított az ivóvízellátás, a szennyvíztisztí
tás, a gáz, a hulladékszállítás. Egy-két bekötő út kivételével ' 
mindenütt pormentes út épült. A z intézmények kiépítettsége 
megfelelő. A z egészségügyi ellátás differenciált: gyermekor
vos, két körzeti orvos, hétvégi ügyeleti ellátás, labor, reumate
rápia, nőgyógyászati szakrendelés, két fogorvosi körzet, anya 
és csecsemővédelmi tanácsadás, gyógyszertár. Működik óvo
da, általános iskola körzeti feladattal, idősek napközi otthona, 
házi szociális gondozás, szociális otthon, művelődési ház, 
szálló, tűzoltóság, 8 élelmiszerbolt, 2 étterem, 4 kocsma, 2 
presszó, műszaki cikkek boltja, 2 autóalkatrészbolt, 
bébiruházati bolt, posta, takarékszövetkezet, TÜZÉR regioná
lis vízmű. Talán nem is véletlenül fogalmazódik meg az itt 
élőkben, hogy kihasználva a kisrégió centrumában elfoglalt 
központi hely előnyeit, mielőbb várossá szeretnének válni. 
Összességében megállapítható, hogy a település lakónépessé
géhez képest az állampolgár számára sok lehetőség nyílik 
arra, hogy megélje a közösséghez tartozás élményét. A köz
ügyekről mondott egyéni vélemények megméretnek egy-egy 
csoporton belül, a szerveződések véleménynyilvánítási lehető
sége adott. Mód van arra, hogy az egyén saját vagy közösségi 
érdekeit megfogalmazza, s azt maga vagy vélemény irányítója, 
esetleg választott vezetője révén artikulálja. A társas lét 
fentebb leírt megjelenési formái alkalmasak arra is, hogy a te
lepülés irányítói folyamatosan érzékeljék a kontrollt, a lakos
sági beleszólási igényt. 
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A bélapátfalvai kábeltelevízió 

Faluhelyen vasembernek nevezik azt a hangosbemondó 
rendszert, melynek elsődleges célja a közérdekű információk 
továbbítása, a lakosság tájékoztatása. A közlemények mindig 
így kezdődtek: Halló, halló figyelem! Ezen hirdette a tanács a 
kutyaoltás idejét és helyét, a vásárok időpontját, a tanácsi 
közleményeket. Ezt vették igénybe a nem helyben lakó áru
sok, a település közintézményei. Innen tudhatták meg a polg
árok mikor van az óvodai és iskolai beíratás, mikor lesz a tan
évnyitó, tanévzáró. 

A vasember elöregedett, nem fedte le a község egész te
rületét. A közleményeket csak a főutca környékén élők hall
hatták és csakis akkor, ha házon kívülre jöttek és nagyon f i 
gyeltek. A hangszórók egy része nem működött, más része re
kedtesen szólalt meg. 

A Nagyközségi Közös Tanács a problémát érzékelte és 
programot dolgoztatott k i a vasember felújítására. A kalkulált 
bekerülési költség meghaladta az egymillió forintot. 

A frissen alakult pártok képviselői az utolsó hónapokban 
már állandó meghívottként ott ültek a V B üléseken. 
Javaslatukra a vasember teljes felújítását elvetették a testület 
tagjai. A Z T V kedvező működési tapasztalatai alapján az a 
döntés született, hogy kezdődjék meg a településen a kábel
rendszer kiépítése. A végleges döntés kialakulását segítette, 
hogy a településrészek lakói gyakran kérdezgették a tanácsta
gokat, náluk mikor lesz kábeltévé. A Z T V kapcsán a közvéle
ményben formálódóban volt ezidőtájt egy negatív vélemény 
is. A lakótelepen élők amúgy is kivételezett helyzetét a Z T V 
működése tovább növelte. 

A faluban élők szénnel tüzelnek, a lakótelepen élők 
állami támogatást kapnak a távfűtéshez. Kevesebb pénzéit 
folyamatos melegben élnek, miközben nem kell bajlódniuk a 

szén beszerzésével, behordásával, a hamuzással. 
A kérdést sarkosan úgy is megfogalmazták, hogy miért 
mindig a lakótelepen élők részesülnek először a jóból s csak 
másodjára a faluban élők. 

A vasember ügye lekerült a napirendről. A z erre a 
célra szánt 1 millió forintot a kábelrendszer kiépítéséhez 
támogatásként megadta a Végrehajtó Bizottság. A kötelezett
ségvállalást azonban már az újonnan alakult önkormányzat 
teljesítette 1990 májusában. 

A település egészét átfogó rendszer kiépülésére több 
mint öt esztendőre volt szükség. A z öt esztendő minden éve 
hozott valami újdonságot. Bővült a bekötöttek száma, a néz
hető csatornák száma emelkedett, a kazettaadást felváltotta az 
élőadás, megjelent a képújság, a keverőpult beszerzésével a 
durva váltások helyett úsztatott képek váltak láthatóvá a kép
ernyőn, a stúdióban riportok készültek, megjelent a főcím, az 
embléma... 

1996-ra a rendszerbe 720 család van bekötve, a rendszer 
kiépítettnek tekinthető. 

1990 nyarán az időközben megalakult Parabola Társaság 
közgyűlési határozatával pályázatot hirdetett a nagyközség 
családi házaiban történő műholdas adások vételét szolgáló 
rendszer kiépítésére. A pályázaton 2-4 utca lakóiból alakult 
társulások pályázhattak. Elvárásként fogalmazódott meg, hogy 
a pályázó társulás alakulási jegyzőkönyvvel, jelenléti ívvel bi
zonyítsa megalakulását. Be kellett csatolni a társulási szerző
dést, a telepítésre vonatkozó térképet, a rendszerre rákötni 
kívánók nyilatkozatait és fizetési kötelezettségvállalását. 

A helyben lakók hozzáedződtek és el is fogadták azt a 
gondolatot, hogy a település, s benne az egyén fejlődése csak 
úgy biztosítható, ha mindenki kiveszi részét a költségekből, 
így juthattak ivóvízhez, úthoz, gázhoz, telefonhoz. Miért ju
tottak volna más módon közösségi televízióhoz? 

1992 elején az élő adások helyszíni közvetítéséhez szük
séges kábelek beszerzéséhez a Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselőtestülete újabb támogatást biztosított 100 ezer 
forint értékben. A vásárlás eredményeképpen a település há
rom közintézménye vált arra alkalmassá, hogy az ott történő 
eseményeket egyenes adásban lehessen továbbítani. 

A helyszínek kiválasztását talán nem is kellene külön 
indokolni . A polgármesteri hivatalban tartja üléseit a képvi
selőtestület. A z ülések élő közvetítése régóta szerepelt a tár
saság programjában. A templom egy falu közösségének 
ugyancsak fontos intézménye. így vált lehetővé az egyházi je
les alkalmak megmutatása. A z idős, templomba már nem járó 
nem kis számú néző különösen örömmel fogadta a lehetősé
get. A művelődési ház a kulturális események színhelye, sok 
olyan rendezvénynek ad rendszeresen helyet, mely megér
demli a közfigyelmet, a tévé nyilvánosságát. A csatlakozópont 
itteni kiépítését az is indokolta, hogy a művelődési házba ke
rült kialakításra a stúdió. 

A helyi csatorna T V 3 elnevezésű. Leggyakoribb műsor
fajtája az élő stúdióműsor. 

A híradó, korábban falumagazin legfőbb célja a tájékoz
tatás. Hetente egyszer, kedden jelentkezik. Szerkezete a kez
detektől a mai napig alakul, változik. Jelenleg a szignállal, a 
településről készített felvételekkel és a híradóban megjelent 
személyiségek felvillanó képeivel, sikeres saját kezdeményezé
sű programok kockáival kezdődik. Ezt követi a híradó műsor
vezetőjének rövid köszöntője és a program rövid, tömör, f i
gyelemfelkeltő áttekintése. A nézők előre is tájékozódhatnak 
a képújságban a híradó részletes programjáról. 

A z adást követő szerdától az adásnap keddjén kora dél
utánig készített előre felvett anyagok bejátszása, a konzerv
anyagok vetítése folyik. A kettőnél több azonos témájú, vagy 
tárgyában hasonló anyagokat együvé szerkesztik és összefogla
ló rovatcím alatt mutatják be. Ilyen például a Hírturmix, 
mely a település életével kapcsolatos rövid információkat tar
talmazza. Új vállalkozások címszó alá kerülnek az időközben 
megnyitott vállalkozásokról szóló tudósítások. A z önkormány
zati közlemények a polgármesteri hivatal lakosságot érintő 
anyagait dolgozza fel. 

A híradó elsősorban a gyors, pontos információátadás 
eszköze. A T V 3 , tekintettel a ritka jelentkezésre megengedi a 
hosszabb lélegzetű riportok készítését a híradón belül. 

A hírekben, információkban a település lakóit érintő, 
az állampolgári és a fogyasztói léttel összefüggő információk 
hangzanak el. A hírek szólhatnak a gyerekekhez, szülőkhöz, 
tudósítanak azokról az eredményekről, melyeket a község la
kói értek el bármely területen. A fontosabbakat a nézők 
másnaptól a képújságban is olvashatják. 

A játék a híradó profilt a magazinműsor felé eltoló része 
a programnak. A stáb a nézettség növelésére vezette be. 
A műsor első részében két-három kérdés hangzik el, a 
nyeremények kisorolása még a híradó befejezése előtt meg
történik. 

A stáb szívesen emlékszik vissza arra az egész napos csa
ládi játékos vetélkedőre, melyet külső helyszínről, a pártok 
házából közvetítettek egyenes adásban. 
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A feladványok helyes megfejtése sikerélményt ad, az iga
zi vonzerőt azonban a nyerés lehetősége biztosítja. A játékok 
megkívánta nyereményekre sem a társaság, sem a T V 3 költ
ségvetésében nincs fedezet. A kialakult gyakorlatnak megfele
lően a helyi vállalkozói kör biztosítja az ajándékokat. 

A televízió fontos feladatának tekinti, hogy a település 
egészét, vagy kisebb közösségeit érintő eseményeket rögzítse. 
A programokon résztvevők nagy száma, a téma közérdekűsé
ge indokolhatja a rögzítést. 

A parlamenti választások időszakában tizenkét jelölt 
mondhatta el gondolatait, fejthette k i véleményét, vitatkozva 
akár a többi jelölttel is. A z önkormányzati képviselőválasztás 
időszakában minden jelölt elmondta programját. Ezek a felvé
telek jól szolgálták a választópolgárok tájékoztatását. A vissza
jelzésekből tudni lehet, hogy igen magas volt a nézettsége 
ezeknek a műsoroknak. 

A képviselőtestületi ülésekről készített összefoglalók a 
község zömét érdeklik. A vallási ünnepekhez kapcsolódó m i 
sék azokhoz is eljutnak, akik azon részt venni nem tudtak. A 
felvételek révén is közüggyé válik a ballagás, a farsangi ün
nepségek és bálok, a Callange Day eseményei, az október 23-
i ünnepség, a búcsú, az Építők Napja, a húsvéti locsolkodás, 
a közmeghallgatás, a falugyűlés, a sportesemény, az iskolások 
fordított napja és művészeti jellegű versenyei, az utcabál, a 
horgászverseny, a Parabola Társaság közgyűlése, a nótaest, az 
idősek ünneplése, a nyugdíjasoknak szánt műsor. 

A z eseményrögzítés a tévé epikus műfaja. A lcamera rá
érősen arcokon, tevékenységeken elidőzve lassú kameramoz
gással követi az eseményeket. A totálképek és a premier plá
nok váltogatják egymást. A jövendőbeli néző számára igen 
fontosak az arcok. A helyi televízió varázsát többek között 
éppen az adja, hogy a dobozba zárt képen ismerősök jelennek 
meg. A z azonos korosztályúak egy ekkora településen szemé
lyesen és névről is ismerik egymást, szívesen nézik a másikat. 
A z emberek azonban szívesen nézik önmagukat is. A rögzített 
műsor külön érdekessége, hogy az aki részese volt az ese
ménynek, az is megnézheti. A z emberek napokig beszélnek 
egy-egy ilyen felvételről. N e m szabad azonban azt hinnünk, 
bár sokat beszéltünk róla, hogy csak a külsőségek a fontosak. 
Éppen az érzelmi közelség miatt a megszólalások, a gondolat
tartalmak is jobban rögződnek. A társaság a nézők kérésére 
arról döntött, hogy az eredeti felvételekből kiválasztott részt, 
részeket ingyenesen másolja át azoknak, akik leérik. 

A konzerv műsorban a mára már általános iskolából bal
lagó óvodás gyermekkel találkozhatnak szülei A z akkor még 
általános iskolás lehet, hogy ma már szülő. A z idősebbek még 
élő családtagjai és rokonai azóta elhalt szeretteikkel találkoz
nak a képernyőn. A népszerű program hetente jelentkezik. 

A z önálló csatornán a képújság jelenti a T V 3 megjelené
sének folyamatosságét. A nap huszonnégy órájában üzemel. 
Kikapcsolására csak adásidő alatt, vagy a szerkesztés idején 
kerül sor. A képújság a nézők kedvenc olvasmánya. A nézői 
szokások úgy alakultak, hogy a munkából hazatéréskor, a csa
tornák váltogatásakor akár naponta többször is beleolvasnak 
az anyagba. 

A szerkesztő a képújság frissességének, folyamatos tölté
sének érdekében rengeteget foglalkozik az információk gyűj
tésével, feldolgozásával. A fizetett hirdetések házhoz jönnek, 
velük van a kevesebb feladat. A helyi vállalkozói kör a 
kezdeti idegenkedés után elfogadta a képújságot, mint rek
lámeszközt. A saját pénztárgépen tapasztalt forgalomnöveke

dés jó ajánlólevélnek bizonyult. Gyarapszik az egyéni 
hirdetések száma is. Sikerességét m i sem bizonyítja jobban 
annál, hogy a több millió forintot érő ingatlant a képújságban 
megjelenést követő két órában sikerült eladni. A legtöbb 
energiát a közérdekű információk naprakészségének 
biztosítása emészti föl. Folyamatos, kétoldalú kapcsolat 
kialakítása vált szükségessé a polgármesteri hivatallal, az 
önkormányzati fenntartású intézményekkel, a civil szerveze
tekkel. 

A Parabola Társaság Közművelődési Egyesület elnöke, 
a helyi adás szerkesztője és a művelődési ház népművelője 
ugyanaz a személy. Ez a funkciósokszorozás előnyökkel 
is jár. A művelődési háznak, mint szűkös költségvetéssel ren
delkező intézménynek nem sok lehetősége van saját 
érdekeinek érvényesítésére. Önmagában a költségvetési tár
gyalásokon rendre alul marad a többi ugyancsak a polgármes
teri hivatal fenntartásában működő intézménnyel szemben. 
A pénzügyi korlátok ugyan a művelődési ház nyitva tartásá
nak folyamatosságát nem veszélyeztetik, de a lakosság 
számára érzékelhető szolgáltatások körét szűkítik. A közös 
fenntartás korábbi előnyei megszűntek. A cementgyár és az 
önkormányzat egyre kevésbé támogatja a közművelődési 
tevékenységet. A használói kör sem jelenleg, sem a közeli jö
vőben önállóan eltartani az intézményt nem tudja. A 
Parabola Társaság Közművelődési Egyesület szervezettsége 
révén a település nagyobb hányadát reprezentálja. Igénymeg-
fogalmazásának nagyobb a súlya, teljesítésük elől az önkor
mányzat kitérni nem nagyon tud. Kitérni nem is akar, mert 
saját szerepértelmezése szerint a lakosság boldogulását 
hivatott segíteni, s a boldogulás, a közérzetjavítás egyik lehet
séges eszközét látja a kábeltelevízió működtetésében. 
Végső soron a társaság problémái megoldandó közügyként 
jelennek meg. 

A helyi adás a nyilvánosságszervezés eszköze, s mint 
ilyen hatalmi tényező. Közvéleményt formál tárgyszerűségé
vel, szerkesztési elveivel. Függetlenségével sok mindenre 
alkalmas. 

A T V 3 működésével és a művelődési házba telepítéssel 
olyan feladat jelent meg az intézmény falai között, mely 
áttételesen az intézmény fennmaradását hosszú távon is 
garantálja. 

A Parabola Társaság 1991-es alakulásakor Heves megyé
ben fehér hollónak számított. 

A z újszerűségből a társaság erkölcsi és szakmai tőkét ko
vácsolt. A Heves Megyei Művelődési Központtal és a Nagy
községi Polgármesteri Hivatal lal közösen 1992 februárjában 
tasnácskozást szervezett " A helyi televíziózás lehetőségei és 
megvalósítása" címmel. Harmincnyolc település képviseltette 
magát. A z egész napos programon népművelők, műszaki 
szakemberek, polgármesterek vettek részt. A helyszíni bejá
rást követően megtekintették a stúdiót, találkoztak a stábbal, 
megnézték az adásokról készült felvételeket. A kábelrendszert 
kiépítő vállalkozó is válaszolt a kérdésekre. A kiadott segédlet 
tartalmazta az alapszabályt, az engedélyezési kérelmet, a 
vállalkozói szerződést, a belépési nyilatkozatot, a K S H beso
rolást, az A P E H állásfoglalását, a fizetendő szerzői díjat, a 
megkötött biztosítást, a költségvetést, munkaprogramot. A 
társaság tehát közreadta az alakuláshoz és működtetéshez 
szükséges teljes dokumentációt. Utólag derült csak k i , milyen 
nagy jelentőségű volt ez a fórum. Mára az akkor jelenlevő te
lepülések mindegyikén működik kábelrendszer és helyi adás. 
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LIDÉRCES MENNYORSZÁG címmel, A kultúra 
szerepe a változó világban alcímmel jelent meg az 1995 
március 9'10'én Győrben megtartott országos tudomá
nyos konferencia anyaga, Striker Sándor szerkesztésé' 
ben és előszavával. 

Részietek a szerkesztő előszavából: 

A z 1995. március 9 4 0 - é n Győrött megrendezett tanács
kozás nem közvetlenül a közművelődés vagy közművelődés 
szervezőinek problémáit tűzte programjára, 

Különböző társadalomtudományi területek néhány ne
ves képviselőjét kértük fel, hogy meghatározott kérdéspárok 
figyelembevételével k i - k i vázolja fel korunk portréját: saját tu
dományágának nézőpontjából. 

Rendszer- vagy paradigmaváltás, adaptáció vagy moder
nizáció, szocializáció és átörökítés, egyetemes és helyi kultú
rák, valamint műveltség és életsratégia - e dichotómiák felve
tésével kértünk választ az előadóktól, nem törekedve valami
féle mesterkélten egységes és ellentmondásmentes koncepció 
kialakítására. A tanácskozás meghirdetésével egyidejűleg azo
nos tartalmú pályázatot írtunk k i egyetemi és főiskolai hallga
tók részére, s a szakértői bizottság által legjobbnak ítélt pályá
zatok szerzői a tanácskozás pódiumán együtt szerepelhettek 
az akadémikusokkal. 

A jelen kötetben közreadjuk a tanácskozáson tézisszerű-
en ismertetett elemzések és díjnyertes pályázati munkák teljes 
szövegét... remélhetőleg hasznos olvasmány lesz mindazok
nak, akik napjaink valóságán maguk is töprengenek. A 
tanácskozás szervezői - a Bartók Béla Megyei Művelődési 
Központ (Győr) és a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium Közművelődési Főosztálya - a meghívott elő
adók értékes gondolatait megköszönve nyújtja át most az o l 
vasóknak e tanulmányokat. 

S T R I K E R S Á N D O R 
A konferencia zárszavából (részletek) 

A m i helyzetünket i l leti , úgy tűnik, hogy egy csapdahe
lyzetszituációt érzékeltettek az előadók. Tamás Pál nemzetközi 
aspektusból közelítette meg esélyeinket s e tekintetben úgy 
vélte, nincs külső segítség, helyzetünk foglyai vagyunk. Vitá
nyi Iván megnyitója egyébként már ezt megelőzően saját ha
zai társadalmi állapotunkat, gazdasági helyzetünket hasonló
képpen mint csapdahelyzet vázolta fel, melyben nagyon kevés 
a mozgási lehetőség. Zelnik József le lki csapdahelyzetet ábrá
zolt a lidérc-metaforával, mely szerint lelkileg tűnünk alkal
matlannak a kiszabadulásra. Totálisan viszont Bőhm A n t a l 
zárta ránk a csapdát azzal, hogy kijelentette: történelmileg 
szintén csapdahelyzetben vagyunk: a múltunk nem szolgál 
pozitív mintákkal. 

... azonban, éppen a múltba tekintve mégis föltűnt egy 
olyan, különös kincs, amelyet ha tetszik - elcsépelt szóval élve 
- kitörési pontnak vélhetnék. Ez a kincs azonban, ahogy az az 
előadásokból kiderült, bizony nagyon sajátos valami. Ugyanis 
hagyományaink világa, magyarságunk, nemzeti múltunk -
ahogy ezt az előadóktól hallottuk - olyan kincs, mely a vilá
gon páratlan, azonban, s ezt hozzá kell tennünk, önmaga is 
egy lidérc. Jobb, ha óvatosan betesszük a ládába és ráülünk, s 
azt csak néha-néha nyitjuk k i , meghívván barátainkat, roko
nainkat, ismerőseinket, hogy együtt örülhessünk neki, ha fel
nyitjuk a ládát, de aztán jól be kell zárnunk megint - hiába 
jelentene, mint azt Pesovár Ernőtől és Voigt Vilmostól 
egyaránt hallottuk e nincs felmutatása világelsőséget szá
munkra - más csakis félreértheti, mert számára teljesen 

másként, mint afféle lidérc jellenik meg. Van tehát egy benső 
kincsünk, mely nagyszerű és halhatatlan kincs, de el kell dug
nunk, s így - talán mindörökre - csak számunkra lehet az ... 

... létezésünk kérdéseire Hankiss Elemér történelmi átte
kintéssel, de voltaképpen tipológiai választ adott. Rövidítve, 
egymondatosán összefoglalva azt az alapképletet vázolta fel, 
miszerint minden adott kultúra válasz egy emberi csoport 
fennmaradásának kihívására. M i n d e n csoport valamiképpen 
megszervezi magát és ez a megszervezési mód a kultúra. A z 
emberiség minden korban máshogy szervezi meg önmagát, s 
Hankiss Elemér megragadta ezeknek különféle megjelenési 
formáit, melyek mindegyike a közösségi létfenntartás egy-egy 
válasza a megmaradás kérdésére. Ugyanakkor azt is előrevetí
tette előadásában, hogy vannak olyan esetek, amikor a kultú
ra, tehát az a fajta kultúra, amely az egész társadalom létfenn
tartását szolgálja, nélkülözhetővé teszi vagy egyszerűen nem 
támogatja a szűk értelemben vett kultúrát... 

Andorka Rudolf az üzleti morál színterének, míg Cseh-
Szombathy László és Huszár Tibor a család, valamint az élet
indítás egyaránt szétesett színtereinek képeit vázolta fel... 

... amikor mai életünk és társadalmi valóságunk veszé
lyes elemként a morál hiánya által szétrombolt színtereket 
említették az előadók, felötlött bennem A z ember tragédiájá
nak londoni színe...s 

.. .Csaknem éppen fél évszázada írta le Bibó, hogy az a 
magyar társadalom tragédiája, hogy szervezettsége nagyon ha
sonlít a gazdaasszony és a cselédlány kapcsolatára. Ugyanis a 
gazdaasszony és a cselédlány kapcsolatára az jellemző, hogy 
azokat az eseteket, amelyekre szerződés van, szívességi és sze
mélyes alapokon rendezik, míg azokat az eseteket, amelyeket 
szívességi és személyes alapokon kellene rendezni, azokra sza
bály és szerződés van. M a is tapasztalható e két viszonyrend
szer ötvöződése és keveredése, s tényleg ez kérdőjelezi meg a 
paradigmaváltás megtörténtét. Ehhez hozzá kell még tennem 
a konferencia során ugyancsak idézett Polányi Mihály egyik, 
szintén idevágó megállapítását. A z idézett Bibó metaforával 
egyidőben tette azt az észrevételt a totalitáriánus államokról 
Polányi, hogy a totalitáriánus államokban a tudományos ku
tatás nem lehet olyan hatékony, mint a demokratikus, nyitott 
társadalmakon, mégpedig a következők miatt. A tudományos 
kutatás olyan, mint az összerakó játék, a puzzle: a kutatók 
mintegy körülülik az asztalt, s így teszik hozzá saját kis eleme
iket a folyamatosan kialakuló képhez. Mindenk i , aki az asztal 
körül ül, azonnal látja, hogy m i volt a legutoljára kirakott 
puzzle-darab, s ehhez alkalmazkodva keresi a következő ele
met. A totalitáriánus rendszerben azonban a kutatás és álta
lában a társadalom nem átlátható, tehát a lépések kénytelen
kelletlen a közvetítettség miatt közvetettek s ezáltal késlelte
tettek lesznek. A tudományos eredményt a hivatalos csator
nákhoz kell eljuttatni előbb, amelyek majd - ha úgy vélik -
közlik a nyilvánossággal, de ezáltal a kutatás már mindenkép
pen fáziskésésbe kerül, hiszen a többiek nem láthatják át az • 
éppen folyó kutatások legfrissebb eredményeit. M e g kell ezu
tán kérdeznem: vajon átlátjuk-e ma a társadalmi összerakójá-
tékot? Van-e olyan nyilvánosság, ami betekinthetővé teszi a 
törvényadta lehetőségeket mindenkinek, s az állampolgárok 
felett hozott döntések vajon következnek-e abból a deklarált 
szabály- és törvényrendszerből, ami egyébként érvényesnek 
várható el? H a számítógépes hálózatunkon bepillantunk a 
törvénytárakba, vajon akkor a társadalmi élet tényleges szabá
lyozóit látjuk? Ezek véleményem szerint a paradigmaváltás 
alapvető kérdései az elmúlt ötven év vonatkozásában. 
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J A G A S I C S B É L A 

Z A L A I C I V I L Á L L A P O T O K 

1992-ben "Félúton" címet adtam a zalai nonprofit szer
vezetek helyzetét elemző tanulmányomnak. M a ugyanezt a cí
met viselhetné a jelenlegi írás, hiszen a c iv i l mező - fejlődése 
ellenére - máig sem kiépült rendszer, roppant instabil, sérülé
keny és törékeny. 

A z országos összehasonlításokban rendkívül előkelő he
lyet elfoglaló Zalában, i l l . a c iv i l szervezetek mérőszámaiban 
egybefüggő régiót alkotó Somogy-Zala-Veszprém térségében is 
így van ez. Zalában ma - kerekítve - 1.000 egyesülettel és 350 
alapítvánnyal számolunk. Csakhogy az adatoknál kénytelenek 
vagyunk a cégbírósági bejegyzésekre hagyatkozni, amelyek 
mára rendkívül megtévesztőkké váltak. A nyilvántartási törlé
sek elmaradása miatt ma senki sem tudja - még megközelítő
leg sem-, hogy ténylegesen hány nonprofit szervezet műkö
dik. Kalandorság bármiféle adatra hivatkozni, annyi azonban 
a napi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a bejegyzettnél 
lényegesen kevesebb az élő, működő szervezet. 

Történeti áttekintés a zalai c ivi l mezőről 

1. A két világháború közötti helyzetről nincs áttekintő 
történeti munka Zalában. A rendelkezésre álló adatok, rész
elemzések szerint a települések zömét alkotó falvakban kizá
rólag csak vallási közösségek léteztek. Más tartalmú, a polgári 
értékrendszerre fölkészítő szervezetek nem. (Ez azt is jelenti, 
hogy az 1980-as évek elején a nonprofit szerveződés gondola
ta nem annyira újjászületett, hanem sokkal inkább meg kel
lett teremteni. A kulturális modellhiány miatt a gondolatot 
be kellett csempészni az emberek közé, hogy ott csellengjen, 
szokják a jelenlétét.) 

2. A z 1980-as évek elejéig a pártállamnak a civi l társada
lomhoz fűződő viszonya ismert. Egy ideológiai alapokon sze
lektáló gyakorlat valósult meg. 

3. A z 1980-as évek elejének bontakozó egyesületi 
mozgalmához többféle értékelés, várakozás kapcsolódott. A 
legmarkánsabbak: 

- megvalósítható a kádári szocializmus kereteiben, 
- mindenféle szocializmus szöges ellentéte, a klasszikus 

polgári rend alapvetése, 
- egy harmadik utas alternatíva ígérete. 
A b b a n mindegyik nézet képviselői megegyeztek, hogy az 

egyesületek egy demokratikus berendezkedés előhírnökei. Er
ről a közös alapról szóltak mellette vagy ellene. 

Zalában az első új típusú egyesület a németfalui Felső-
Göcsej Közművelődési Egyesület. 

E korszak c iv i l mozgalmának sajátos jellemzői: 
- A z adminisztratívnak álcázott polit ikai szempontok m i 

att nehéz volt egyesületet alakítani. Németfalu, 
Balatongyörök és sok más település közösségei hol szabályos 
harcokat vívtak, h o l Canossát jártak. Több közösség emiatt 
nem vállalta az egyesületté válás procedúráját. Ezért az ekkori 
civi l szerveződés nem födte le, nem reprezentálta az érdekvi
szonyokat, a csoporttörekvéseket. 

- Zalában a falvak 74 %-át alkotó társközségekből indult 
el az egyesületi mozgalom. Vagyis az állami- és lakópolgári 
mivoltukban megsértett emberek mozgalmaként jelentkezett. 
(Jelentős különbség a nyugat-európai fejlődéstől.) 

- Ebből adódóan a megalakult egyesületek diffúz szerve
zetek: a település minden ügyét fölvállalják, alig specializálód
nak. 

- E korszakban nem csak az egyesületalakítás, de általá
ban a közösségépítés önfölmutatás volt, szimbólumértékkel 
telítődött. Fölívelt a színjátszók, a népdalkörök tevékenysége, 
a népművészeti kismesterségek mozgalma, faluházak épültek, 
fafaragó alkotótáborok és népfőiskolák létesültek, polgárjogot 
nyert a lokalitás, majd a helyi társadalom fogalma, a helytör
téneti kutatás hobbiból identitási értékké vált stb. 

- A z új helyzetre reagáló közművelődés ösztönözte, segí
tette az egyesületi mozgalmat. Szinte munkatervi föladatává 
vált a támogatás. A megyei igazgatás is partner volt, pályázati 
pénzforrásokat hozott létre. 

- Mindez azt is magával hozta, hogy az egyesületek szin
te belekényszerültek a közművelődés "álcájába", belebújtak 
köpönyegébe. Ugyanis a közművelődés sajátos "varázsszavai
va l" (helyi igény, szükséglet) k i lehetett küszöbölni a politikai 
görcsöket, akadályokat. Sajnos ez az állapot a 80-as évek vé
géig így is maradt, mintha egyedül a kulturális szféra ügye lett 
volna az egész civi l társadalom fejlesztése. 

Számos probléma jelentkezett már ekkor az egyesületi 
fejlődésben. A túlzottan lelkesedő vélemények hajlamosak 
voltak túldimenzionálni a civi l szféra fejlettségét, lehetősége
it. 

Egyre szaporodtak a figyelmeztető jelek, p l . : 
- A z egyesületek szegények voltak. A lehetőségek huza

mos szűkössége pedig hosszú távra eltántorítja az embereket a 
közösségi tevékenységtől. 

- A z egyesületek működése egy túlzottan személyfüggő 
mintára állt rá. A z általános képlet: egy vagy pár ember 
túlaktivitása mellett egy passzív, elfogadó tagság kialakulása. 

- A domináló külső fejlesztés is visszaütött. P l . Németfa
lu belefáradt példakép mivoltába, nem volt ideje önmagára, 
nem volt idő az érlelődésre, a szerves fejlődésre. 

4. 1987-re közhasználatúvá vált a civi l társadalom fogal
ma. Új fejlemények jelentkeztek a civi l szektorban: 

- Fölerősödött a rétegek, érdekcsoportok szerinti szerve
ződés, s vele együtt a célok szintjén a specializálódás. Mar 
kánsabbá válik a tevékenységi jelleg, a célirányosság megjele
nik az újonnan alakuló egyesületek elnevezésében is. A legki
sebb falvakban azonban továbbra is megmaradt az egyesüle
tek diffúz jellege (1989 végén 36 ilyen szervezet volt Zalá
ban). 

- A civi l szféra védekező jellegének fölerősödésével meg
indult átpolitizálódása is. A valós közélet, az autentikus ér
dekartikuláció terepeivé, a meglévő rendet erodáló és egy új 
értékrendet építő fórumokká válnak. A z ellenfelet a "helyi ál
lamban", a tanácsban mint hivatalban és testületben találják 
meg. A z addigi elfogadóbb viszonyból konfrontáció alakul k i . 
A z egyesület már úgy tudja, hogy ő a helyi hatalom része, és 
ebből a pozícióból is nyilatkozik. A z egyesületek tehát mint
egy protopárt szerepben jelennek meg. 

- Megindul egy kezdeti intézményesedés, integráció te
rületi, megyei és országos szinten. Fontossá válik tehát az 
együttműködés és a szövetkezés. Kibontakozik a "mozgalom 
vagy intézmény" vita is. 
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- Az eddigi falusi dominancia helyett egyre erőteljesebb 
a városok civil szervezeti mezőjének kiépülése. (A városok ja
vára az arány véglegesen csak 1990/91 fordulóján tolódik el.) 
A város szerveződés egy igen erőteljes szakosodottságot, vala
mint egy értelmiségi cél- és értékrendszert hozott be a képbe. 

5. 1989-től megjelent egy viszonylagos professzionálódás. 
A belső szervezeti élet és a civil mező hierarchizáltabbá vált. 
Kifejlődött terminológiai, elméleti hálója, megszaporodtak a 
terület kutatásai és publicisztikái. A civil szektor sajtótermé
kekkel, kiadványokkal jelentkezett. A nagyobb szervezetek 
már főállású munkatársakat is kezdenek alkalmazni. 

1990-ben új lendületet kap a mozgalom. A tét: jelöltjeik 
pozíciókat nyerhetnek az önkormányzati választásokon. 
Az egyesületek célja kettős: 

- a tanácsi szisztéma lebontása, 
- megmutatkozás a már létező pártok omnipotens, kizá

rólagossági törekvéseiben szemben (a protopárt jelleg pedig 
lebomlik). 

Zalában mintegy 40 egyesület állított jelölteket. Ahol in
dítottak személyeket, ott - megyei átlagban - a képviselőtestü
letek 50 %-át ők adták. Ez az arány a volt társközségekben 
sokkal magasabb volt, mint a székhelyközségekben. Úgy tűnt, 
a civil szervezetek a helyi döntésekben jelentős befolyásra tet
tek szert, s mindenki egy újabb civil szervezeti föllendülést 
várt. 

De a politikai-társadalmi változások az egyesületi elitet 
kiszippantották. Az kivette értékrendjét, mozgatóerejét, új ér
dek- és értékkörökbe került. Az egyesületek ellenségképüket 
is elvesztették, hiszen a tanácsok helyett önkormányzatok ala
kultak demokratikus helyi hatalomként. Azokon a települése
ken, ahol az egyesületek továbbra is helyi hatalmi tényező
ként kívántak megjelenni, hamarosan rivalizációba, összeüt
közésbe kerültek az önkormányzatokkal, akik egyfajta nép
front-szerepben kívánták csak az egyesületeket ("szervezd 
meg a társadalmi munkát, de a döntésbe ne szólj bele"). 

6. 1991-re az egyesületek belső politikai töltete leépült, 
ám egy részük direkt politikai érdekek játékterévé vált. Az 
egyesületi és pártszféra szembenállása enyhült. Egyrészt azért, 
mert a választások után a helyi pártcsoportok zöme egyszerű
en megszűnt létezni. Másrészt azért, mert a pártok taktikát 
változtattak: már érdekeik bázisául kívánták megnyerni az 
egyesületeket. Ezzel többfele formában egyfajta "idegenérde-
kűség" jelenik meg a civil mezőben. 

Zalában az alapítványok késve, csak 1990 tavaszától 
kezdtek alakulni (1987-től volt rá lehetőség). A falvak pedig 
még egy év késéssel léptek erre az útra. Az alapítványok kö
zött hamarosan kialakult az oktatási-kulturális túlsúly, szem
ben a klasszikus alapítványi célnak tekintett szociális, karita
tív jelleggel. 

Az egyesületek mennyiségi gyarapodása lefékeződött. A 
fő trend áttevődött a szakmai és a szakmai-érdekképviseleti 
jellegre. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy az egyesületek 
egy nagy részének tevékenysége megrekedt, fejlődése elakadt, 
főleg a kistelepüléseken. Az egyesületi mozgalom végérvénye
sen és túlsúlyosan városi jelenséggé vált. 

7. Napjainkban erőteljes a szférán belüli polarizálódás a 
lehetőségekben, a vagyonbirtoklásban. A pályázati rendszerek 
beszűkültek. Addigi működésük nem hozott esélykiegyenlí
tést, nivellálást, inkább fölerősítették a meglévő különbsége
ket. Helyben szinte csak az önkormányzat jóindulatára ha
gyatkozhatnak a civil szervezetek. 

A helyi és megyei alapítványok kicsiny tőkéjüket általá
ban pihentetik. A vagyonukról alig vannak adatok. 5 %-uk 
kezében van az alapítói tőkék 75 %-a. 

Összességében tehát rendkívül polarizálttá vált a civil 
társadalom, helyi szinten és országosan is. A fővárosban a ci
vil lehetőségek, pénzforrások, vagyonok hatalmas túlsúllyal 
koncentrálódnak. 

Jelenleg átalakulóban van a civil mező. A szervezetek zö
me a megmaradásért, a túlélésért küzd. Nagyon sok kihullik, 
s éppen ott, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk. Száz kö
rüli zalai kisfaluban semmiféle civil szervezet sincs, további 
nagy részükben csak tűzoltó egyesület. 

A zalai egyesületi, alapítványi mező (s nem lehet ez más
ként az ország más részein sem) számbelileg lényegesen ki
sebb a regisztráltnál, területileg aránytalanul csoportosul. 
Ami más esetben rugalmasságként lenne értékelhető, az iga
zából a standard belső szerkezet hiánya miatti állandó válto
zékonyság, labilitás. Szegényes és alacsony hatásfokú az ala
pítványi mező, kiszolgáltatott az idegenérdekűségnek. 

Reményt keltő viszont a szféra "kemény magjának" spe
cializálódása, intézményesedése, tevékenységeik hagyo
mánnyá gyökerezése. Még akkor is, ha nagyon kicsike ez a 
mag. 

Tehát a civil szektor még nem föl- és kiépült rendszer. 
Roppant sebezhető. Az új kihívásokat alig tudja kezelni. 
Megfelelő fejlődéséhez védernyő, új technikák, támogató for
mák szükségeltetnek. Többek között ez is a készülő nonprofit 
szabályozás tétje. 
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PÁL M I K L Ó S N É 

BÉKÉS MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI ADATOK (1995) 

1. Intézmények száma, fenntartása, felszereltsége 
Békés megyében a beküldött adatlapok alapján 1995-ben 

91 közművelődési tevékenységet folytató szervezet működött, 
amelynek 83 %-a önkormányzati fenntartású. ( A közölt 
számadatok nem tükrözik a valóságot, mert több olyan egye
sületről, alapítványról van információnk, amely dolgozik, de 
adatlapot nem töltött ki.) 

Szervezetek megoszlása településtípus és fenntartók sze
rint: 

Város Község 
Önkormányzati fenntartású 19 57 
Szakszervezeti fenntartású - 1 
Alapítványi fenntartású 1 3 
Egyesületi fenntartású 1 3 
Egyházi fenntartású - 1 
Egyéb fenntartású - 5 
Összesen: 21 70 

A szervezetek gazdálkodási forrás szerinti megoszlása: 

Önkormányzati támogatással dolgozó 91 % 
Önnfenntartó: 9 % 
Összesen: 100 % 

A szervezetek 43 %-a a gazdálkodását saját maga bonyo
lítja, ez elsősorban a városokban és a nagyközségekben műkö
dőkre jellemző. A z intézmények 43 %-ának a helyi önkor
mányzatok, 4 %-ának pedig a G A M E S Z - o k látják el a gazdál
kodási teendőit. A maradék 10 %-nak a gazdálkodással kap
csolatos adminisztratív teendőit más közművelődési vagy ok
tatási intézmény végzi. 

A z adatokat elemezve tendenciaként megállapítható, 
hogy évről-évre csökken a G A M E S Z - e k szerepe. Növekszik 
azoknak az intézményeknek a száma, amelyek gazdálkodási 
teendőit erre kijelölt más művelődési szervezet látja el. A z 
önkormányzati fenntartású intézmények 52 %-ának gazdasági 
teendőit a helyi önkormányzat közvetlenül végzi. A városok 
közül Tóthkomlóson, az 57 községi intézmény közül 39-nél. 

A z elmúlt évben megyénként 20 Á M K - közművelődési 
és közoktatási intézmény - volt. Ez az összes szervezetek 23 
%-a. Közülük kettőt ebben az évben átszerveztek. 

A művelődési otthonok épületében 28 helyen működik 
könyvtár, 20 helyen mozi és 16 helyen vendéglátó egység. 

A z intézmények szakmai felszerelési tárgyaiban és tech
nikai eszközeiben 1994-hez viszonyítva minimális változás kö
vetkezett be, amely azt jelenti, hogy e tekintetben a meglévő 
rossz állapot tovább romlott. A 91 intézményben 5 autó, 101 . 
db videomagnó, 19 db videokamera és 50 számítógép találha
tó. 

A minimális változás a következő: a 91 intézménynél 
összesen 1 személyautót, 2 videomagnót, 2 db videokamerát 
vásároltak, s eladtak 3 db számítógépet. 

A 21 városban működő közművelődési intézmény közül 
háromban (14 %) nincs videomagnó és kilencben (43 %) 
nincs számítógép. A községekben működő 70 közművelődési 
intézmény közül 30-ban (43 %) nincs videomagnó és 63-ban 
(90 %) nincs számítógép. 

2. Személyi ellátottság 
A z adatlapot beküldött intézményekben 171 szakmai és 

164 gazdasági, technikai és kisegítő munkatárs dolgozik. A z 
elmúlt évhez képest növekedett a szakmai munkatársak szá
ma (a növekedés 9 %-os) és csökkent a kisegítő munkatársak 
száma (a csökkenés 11 %-os). A z intézmények összes főállású 
munkatársainak száma 1994-hez képest 2 %-kal csökkent. A 
15 szakszervezeti, alapítványi, egyesületi, egyházi és egyéb 
fenntartású intézményekben összesen 5 szakmai és 3 kisegítő 
munkatárs dolgozik. A z önkormányzati fenntartású intézmé
nyekben 16 fővel (11 %) nőtt a szakmai munkatársak száma 
és 20 fővel (11 %) csökkent az egyéb munkakörben foglalkoz
tatott dolgozók száma. E számadatok azt mutatják, hogy az 
egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozók helyett szakmai 
munkatársakat alkalmaznak. 

A 171 szakmai munkatárs 64 %-a a 21 városi intézmény
ben dolgozik (átlaglétszám 1 intézménynél 5 fő). A 70 községi 
intézményben összesen 62 főállású népművelő dolgozik (a 
teljes létszám 36 %-a) az átlaglétszám 1 fő. 

A községekben működő 57 önkormányzati intézmény 
közül 23-ban (40 %) nincs főállású népművelő! 

A z önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó 
166 népművelő közül 35 %-nak van szakirányú felsőfokú és 
15 %>-nak egyéb felsőfokú, 50 %-nak középfokú végzettsége. 
1994- hez képest 18 %-kal nőtt a felsőfokú végzettek aránya. 
A n n a k ellenére, hogy a főállású szakalkalmazottak közül a fe
lének nincs felsőfokú végzettsége, az egy év alatt bekövetke
zett változás pozitív tendenciának értékelhető. 

3. Gazdasági ellátottság 
A közművelődési tevékenységet folytató intézmények 

1995- ös összes bevétele 366 millió 121 ezer forint volt, amely
nek 62 %-a önkormányzati támogatás, 38 %-a pedig az előző 
évi pénzmaradvány, ÁFA visszaigénylés, saját bevétel. 

A 76 önkormányzati fenntartású intézmény esetében 
63 %-os volt az önkormányzati támogatás, a maradék 37 % 
több mint felét a működési célú egyéb támogatások tették k i , 
amely elsősorban pályázati pénzeket jelent. 

A működési bevételek 56 %-át alaptevékenységből, 
31 %-át a termek bérbeadásából, a maradék 13 % pedig alap
tevékenységen kívüli tevékenységek bevételéből származik. 

A z adatlapot beküldő 91 intézmény 16 millió forint pá
lyázati támogatást kapott, amelynek 72 %-a országos, 24 %-a 
helyi és 4 %-a megyei meghírdetésű pénzalap volt. 

A béralap a teljes kiadás 38 %-át tette k i . Bérfejlesztésre 
összesen 880.000.- Ft-ot fordítottak, amely egy főállású mun
katárs esetében havi 218.-Ft-ot jelentett, az önkormányzati 
intézmények esetében 158.-Ft-ot. A teljes munkaidőben fog
lalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 25.756.-Ft. 

Átlagosan egy városi közművelődési intézmény működé
si bevétele meghaladja a 3 millió forintot, ezzel szemben a 
községi intézményeknél nem éri el a 250.000.- Ft-ot. A vá
rosi intézmények bevétel növekedése megállt (94-hez viszo
nyítva, 16 %-kal csökkent). A községi intézményeknél fordí
tott helyzet tapasztalható, ott 4 %-kal növekedett 1 év alatt a 
saját termelésű pénzalap. 
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A z adatokat összehasonlítva az 1994. évivel azt tapasztal' 
juk, hogy a 91 szervezet esetében 2 %-kal , az önkormányzati 
fenntartású intézményeknél 9 %-kal növekedett az összes be
vétel (az infláció meghaladta a 20 %-ot). 

Növekedett az önkormányzati támogatás és a működési 
bevétel, csökkent az induló pénzmaradvány, a szponzori és a 
pályázati támogatás. Sikeres helyi, megyei, országos pályázat
ból 3 millió forint forráshoz jutottak az intézmények. A z el
múlt évhez viszonyítva a helyi feladatfinanszírozási pénzalap 
az összes intézmény esetében 28 %-kal csökkent. A z országos 
alapokból nyert összeg, az összes intézménynél 10, az önkor
mányzatiaknál 14 %-kal csökkent. A konkrét számadatot néz
ve nem magas összeg a megyei pályázaton elnyerhető pénz
alap, viszont önmagához viszonyítva 1 év alatt arányában je
lentősen növekedett. 

A működési bevétel belső tételeinek aránya 1 év alatt 
annyiban változott, hogy csökkent a nem alaptevékenységből 
és a nyelvtanfolyamokból származó bevétel, minden más tétel 
- műsorok, táncos rendezvények, képzések stb. - növekedett. 

4. Tartalmi tevékenység 
a. Amatőr művészeti csoportok 
A 91 közművelődési tevékenységet folytató szervezetben 

1995-ben 325 amatőr művészeti csoport működött, 7062 fő
vel. Egy év alatt a csoportok száma 9 %-kal , a tagok száma 
7 %-kal növekedett. 

M i n d az előadóművészeti, mind a vizuális, mind pedig az 
egyéb művészeti csoportok száma növekedett, de meghatáro
zóan a vizuális csoportok száma magasodott k i . A városi i n 
tézményekben található a művészeti csoportok 53 %-a (egy 
intézményben átlagosan 8 csoport működik). A községi intéz
mények felében - 35 - egyáltalán nem működik művészeti 
csoport, a másik felében található az amatőr csoportok 47 %-
a. A személyi ellátottság című fejezetben leírtuk, hogy a köz
ségi intézmények közül 36-ban nincs főállású népművelő. 
Ezen intézmények közül 25-ben nem működik művészeti cso
port. Úgy véljük, hogy az összefüggés egyértelmű. 

A z amatőr művészeti csoportok 1995-ben 1688 bemuta
tót tartottak, amelyből 81 külföldön került bemutatásra, 
amely 22 kiutazó csoporthoz fűződik. Viszonzásként 18 hatá
ron túli amatőr művészeti csoportot fogadtak a megye köz
művelődési intézményei, akik 78 produkciót mutattak be. 

b. Rendszeres művelődési formák 
1995-ben 91 intézmény 272 tanfolyamot szervezett, 

7282 fő részérc (a tanfolyamhallgatók 52 % a gyermek volt). 
E közművelődési forma 94 %-a az önkormányzati fenntartású 
intézményekben zajlott. Ez évben is folytatódott a tanfolyam
ok számának csökkenése egy év alatt 22 %-kal . (1992-ben 
még 585 tanfolyam volt, 1995-ben 272, a csökkenés 3 év 
alatt 46 %-os.) A klubok száma 205, taglétszáma 8661 fő. 
Hasonlóan a tanfolyamokhoz a klubok száma is csökken 10 
%-kal . 

A rendszeres művelődési formák 59 %-át városban, 41 
%-át községben szervezték. (2 városi és 23 községi intéz
ménynél egyáltalán nem volt tanfolyam és nem működött 
klub.) 

A városi intézményekben átlagosan 13 rendszeres műve
lődési forma működött, a községekben 3. 

c. Kiállítások 
1995-ben 137 képzőművészeti, 41 népművészeti és 30 fo

tóművészeti kiállítást rendeztek az intézmények, amelyet 

165.109 látogató nézett meg. A kiállítások száma 21 %-kal , a 
látogatók száma pedig 32 %-kal növekedett egy év alatt. A k i 
állítások 94 %-át önkormányzati intézmények szervezték. 

d. Ismeretterjesztés-oktatás 
1995-ben 1708 ismeretterjesztő rendezvényt szerveztek a 

közművelődési tevékenységet végző intézmények, amelyen 
több mint 100 ezer ember vett részt. 

A z ismeretterjesztő tevékenységen belül az előadások 
36 %)-ot jelentettek, a maradék 64 %-át a filmvetítések, kiál
lítások és a komplex programok jelentették. A résztvevők 
66 %-a felnőtt volt. 

A településtípusok között az ismeretterjesztő tevékeny
ség megoszlása 50-50 % volt. 1994-hez viszonyítva e tevé
kenységben is növekedés tapasztalható, az alkalmak száma 
16 %-kal , a résztvevők száma 18 %-kal nőtt. 

A 91 közművelődési szervezetben 25 általános képesítést 
és 34 szakképesítést nyújtó tanfolyam volt, amelyen 1125 
hallgató vett részt. A z adatok 13 %-os csökkentést mutatnak 
94-hez viszonyítva. 

e. A l k a l m i rendezvények 
A 91 intézményben 1474 önálló játékfilmet, 806 műsort 

és 704 táncos rendezvényt szerveztek, amelyen 461.789 fő 
vett részt. A táncos rendezvények számában növekedés, a 
másik két formánál csökkenés tapasztalható. A z egyéb ren
dezvények - játszóházak, évfordulók, bemutatók, népünnepé
lyek stb. - száma 2998 volt. E közművelődési formánál egy év 
alatt 45 %-os növekedés tapasztalható. Tovább növekszik a 
közművelődési intézményekben mások által szervezett progra
mok száma, vagyis 9317 alkalommal adták bérbe az intéz
ményt műsoros rendezvényekre, tanfolyamokra, családi és 
poli t ikai eseményekre. 
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70 É V E S A K A R C A G I K U L T Ú R P A L O T A 

Garai Katalin köszöntője 

A Városi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivata l és a 
magam nevében tisztelettel köszöntők mindenkit a 
Millecentenárium évében, ezen a szép őszi délelőttön. Kö
szöntök mindenkit, akik úgy érezték, hogy a 70. esztendejét 
ünneplő kultúrpalota születésnapi ünnepségén itt kell lenni
ük. Köszöntöm azokat is, akik elfoglaltságaik miatt ma nem 
tudtak eljönni, s azokra is szeretettel gondolunk, akiknek éle
te összefonódott ennek az intézménynek az életével, de ma 
már nem lehetnek közöttünk. Emlékük, ha csak villanásnyira 
is, de felidéződik bennünk. 

Ri tka pillanat ez, hiszen majd egy emberéletet ölel fel ez 
a 70 év. A z épület megépítése a város akkori polgárai kultúra 
iránti szeretetének, fogékonyságának a bizonyítéka. Bizonyítja 
ezt az is, hogy alapjában véve az elmúlt 70 év alatt a funkció
ja változatlan maradt. M i n d i g a "kultúra" otthona maradt. 
A z építtetők, az építők, a felújításban résztvevők nevét külön 
nem kívánom felsorolni, hiszen a ház művelődéstörténetéből 
ízelítőt nyújtó kiállítás első tablója ezt hitelesen ismerteti 
Önökkel. 

Magáról az épületről annyit szólnék, hogy méltón lett 
"kultúrpalota", hiszen abban az időben a környéken nem volt 
nála impozánsabb épület. Avatására a karcagiak még verset is 
írtak. Ezt a szépségét napjainkra is megőrizte, bár számos át
alakítást megélt. Gondol junk csak a hetvenes években történt 
felújításra - ekkor épültek meg a jelenlegi irodahelyiségek, 
megszépült ismét a színházterem, megépült a moziterem, 
majd 1985-ben öltözők és vizesblokkok létesültek. 

A hetven év azonban nem múlt el nyomtalanul, az épü
let megérett a külső felújításra, a szobrok - puttók felújítását 
(közel 3,5 millió forintba fog kerülni) jövőre a város elvégez
teti. 

Ezt a szép épületet az elmúlt 70 évben több millió ember 
látogatta. Hívhatták Kultúrpalotának (1926-1953 között), H a 
ladás Kultúrotthonnak (1955-1957 között), Járási kultúrott-
honnak (1957-1958 között), Rákóczi Kultúrotthonnak (1957-
58 között), Déryné Művelődési Háznak, Déryné Művelődési 
Központnak, vagy 1990-től Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központnak. Volt számos telephelye, mozija, klubkönyvtára, 
klubja. Működött itt étterem, biliárd-terem, könyvtár is. 

Dolgozott itt többszáz népművelő k i rövidebb, k i hossz
abb ideig és többszáz lelkes közösségvezető és szakkörvezető, 
karnagy, klubvezető, pedagógus és ismeretközvetítő. M i n d e n 
k i örömmel és jószívvel tette a dolgát, s ha a történelem so
rán a különböző ideológiák rá is nyomták a bélyeget a kultúra 
borítékjára, azért a lényeg a borítékba tett tartalom maradt. 
Ez a mindenkori érték: a kultúra, a tudás, a művelődés, s a 
közösségi együttlét, az egymáshoz-tartozás öröme, a város sze
retete, a hagyományok felkutatása, megismerése, megismerte
tése és megőrzése, valamint továbbadása. 

Ez az épület 70 éven át adott hajlékot a kultúrának. V o l 
tak időszakok, amikor a fényes bálok, látványos hangverse
nyek, színházi előadások korszakát élték meg az akkori karca
giak. Volt - a hetvenes években -, amikor a hangsúly a belső, 
kiscsoportos, kevésbé látványos munkára tevődött át. A min
denkori művelődési pol i t ika alakította a tartalmat (tűrt, t i l 
tott és támogatott). Ezt az épületet - s ezt bizonyára építésé
nek körülményei is indokolták - mindig minden karcagi a ma
gáénak érezte, érezhette. Volt aki a gyermekét kísérte el ide, 
volt aki maga is alakítója, részese volt a "ház" életének (éne
kelt vagy ma is énekel a 85 éves kórusban), színészkedett 
vagy táncolt, fotózott, rajzolt vagy nyelvet tanult, volt aki 

rendezvényekre vagy csak moziba járt el. Volt aki kiállításokat 
látogatott, volt olyan, aki táborokat szervezett és táborozta
tott, volt olyan is, aki csak benézett. Talán nincs is olyan la
kosa a városnak, aki valamilyen formában ne kötődne a 
"Dérynéhez". ( A köztudatban így él a neve.) 

Ez azonban nem csak az épületen múlt és múlik. 
Mindannyiónkon múlik, hiszen azáltal, hogy m i mit igény
lünk, mire váltunk jegyet, milyen alkalom szólít egybe ben
nünket, meghatározza nem csak ennek az intézménynek, de 
az egész városnak a kulturális életét és ennélfogva a városla
kók jó közérzetét is. A szakemberek - a közművelődési dolgo
zók (vagyunk vagy 35-en) - önmagukban a közönség, a lakos
ság, Önök nélkül nem érhetnek el sikert, nem örülhetnek 
egy-egy eseménynek, hiszen akkor eredményesek, ha minél 
több ember arcára sikerült mosolyt, könnyet, vagy megelége
dettséget varázsolni. 

Ez a város és mindenkori vezetése mindig is fontosnak 
tartotta a kultúra - ezen belül ennek az intézménynek - az 
ügyét. Fontosnak tartotta, hiszen nem vitás, hogy funkciója, 
szellemi kisugárzó ereje, adottságai, a város, illetve a régió 
kulturális életének meghatározó szereplőjévé tette. Ez nagy 
feladat, ennek mindig is nehéz volt megfelelni. 

Napjainkban is nehéz, bár - s ezt őszintén és örömmel 
elmondhatjuk - kultúrapárti önkormányzatunk szerény pénz
ügyi lehetőségei ellenére igyekszik megteremteni mindazokat 
a személyi, tárgyi és dologi feltételeket, amelyeket egy 25 ez
res lélekszámú város elsőszámú művelődési intézménye joggal 
elvárhat. Nekünk, a kultúra "munkásainak" ennek ellenére 
naponta meg kell küzdenünk a bevételszerzés kínjával, azzal a 
feladattal, hogy ha kevesebbet ugyan, de jó minőségű szolgál
tatást vagy rendezvényt kell nyújtanunk mindazoknak, akik 
ezt joggal elvárják tőlünk. 

Ez naponta megújulásra, szellemiségünk, tudásunk, ötle
teink felfrissítésére késztet mindannyiunkat. Ehhez segítenek 
Önök, részben ötletekkel, javaslatokkal - hiszen az itt dolgo
zók már bebizonyították, hogy minden tisztességes és hasznos 
célra fogékonyak - részben azzal, hogy elfogadják a meghívást 
és jelen vannak, nem csak a ritka ünnep-, de a szürkének lát
szó hétköznapokon is. 

Kollégáim nevében ezúton is köszönetet szeretnénk 
mondani mindazoknak a segítőknek - legyenek pedagógu
sok -, akik valamilyen módon segítettek, illetve segítenek az 
intézmény napi szervező, végrehajtő munkájában. 

A z t kívánom, hogy ez az épület még további évtizedekig 
szolgáljon valamennyiünket, kívánom, hogy az elkövetkezen-, 
dő 70 év is hasonló eredményeket hozzon. Kívánom azt is, 
hogy minél több embernek a jövőben is legyen lehetősége lá
togatni ezt a házat, legyen módja igénybe venni szolgáltatása
it, s ne csak lehetősége legyen, de jó közérzete is, hiszen énei
kül végül is csak a falak maradnak. 

Kedves jelenlévő ünneplő Közönségünk, kedves 
Vendégeink! 

Engedjék meg, hogy a Városi Önkormányzat, a 
Polgármesteri Hivata l és magam nevében megköszönjem a 
ház valamennyi munkatársának néhány évtizedes, néhány 
éves vagy néhány hónapos munkáját. További sok sikert, szá
mos jól sikerült rendezvényt, és kiegyensúlyozott, harmonikus 
munkakörülményeket kívánok valamennyiüknek. 

Köszöntöm az intézményt, boldog születésnapot kívánok 
és azt remélem, hogy az elkövetkezendő kerekszámú születés
napjára - például a 75.-re - ünneplő ruhát is ölthet. 
Köszönöm. 
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BOKA MARIA VÁLOGATÁSA 
az 1996. második félevében megjelent könyvekből 

BOZÓKI András: 
Magyar panoptikum. 
Bp. Kávé K., 330 old. 680 Ft. 
Válogatás az1988-1996közötti cikkek
ből, melyek többsége a Magyar Narancs
ban jelent meg. 
ES2TEÍUIÁZY Péter: 
Egy kék haris. 
Bp. Magvető, 320 old. 880 Ft. 
Publicisztikai írások gyűjteménye. 
A Granla legjobb tiuoiijai. Modem 
újságírás. 
Bp. Osiris K., 315 old 980 Ft. 
(Osiris Könyvtár) 
Válogatás a cambridge-i folyóirat, a 
Granta frásaibóL 
KOSÁRY Domokos: Hat év a 
takmiáiiypollíika s^Qáiatában. 
Bp. MTA Történettud. Int 377 old. 580 Ft. 
LÁNYI András: Valahol megint uiat 
vesztettünk. 
Bp. Liget, 243 old. 420 Ft 
(Liget könyvek) fi 
Esszégyűjtemény a 90-es évek belpolitikai 
eseményeiről, az elmulasztott 
lehetőségekről. 
LŐRJNCZY Éva, B . : 
Vigyázó, mint mondasz az éjszkáról? 
Bp. Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtud.i Intézet. 250 old. 390 Ft 
Századvégi gondolatok a következő 
században élő polgár szarnám. 

AGAZZI, Evandro: A jó, a rossz és 
a tudomány. 
Pécs. Jelenkor K., 349 old. 
660 Ft. (Dianoia sorozat) 
Tanulmányok a tudományfilozófía és az 
etikai teóriák köréből. 
JASP1ÍRS, Kari: Bevezetés a filozó
fiába. 2. kiad. 
Bp. Európa Kvk., 168 old. 
520 Ft. (Mérleg sorozat) Ó 
HAMVAS Béla: Eksztázis Bp. Medio 
K, 55 old. 248 Ft. (Mérték sorozat) 
KENNY, Anthony: Aquinói Szent 
Tamás. 
Bp. Akad. K., 106 old. 880 Ft 
(Ykönyvek) 
A Szent Tamás-kép újszerű, korszerűbb
nek tekinthető bemutatása. 
MOLÍ1S, Ábrahám A.: 
A giccs, a boldogság művészete. 
Bp.HáttérK.,188old. 998 Ft. 
AgkxsldfhibceőtródlahTak, visel(edésfbnmi-
nakbemutatása, keklkezéstötíá^eiÉndiés 
f^lsstaláwténekátteláitése. fi 
NIETZSHE, Friedrich: Adalék a 
morál genealógiájához. 
Bp. Holnap K, 197 old, 690 Ft. 
Kiemelkedően jelentős mű a Nielzsbe-i 
gondolkodás megértéséhez, a morál 
Nietzshe-i értelmezéséhez. Ó 

PASCAL, Blaiso: 
Gondolatok. 
Szeged, Szűkíts Kvk. 261 old. 890 Ft (A 
bölcselet mérföldkövei) 
Elmélkedés az Isten és az ember 
viszonyának alapkérdéseiről 
VAJDA Mihály: 
Nem az öröMtévalóságiictk. 
Bp. Osiris K., 449 old. 790 Ft (Horror 
Metaphysicae) 
Változatos műfajú írások a filozófia, az 
igazság, a korkritíka lehetőségeiről, a 
szerző sajátosan filozófiai gondolkodás
módjában, 
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GYŐRFFY László: 
Szembenézve. 
Bp.NapK.,158oE475Ft 
(Álarcok) 
Riportok a magyar költészet tíz ismert 
alakjával 
FEIB.ÍR Ferenc: Az antinómiák 
költője. Dosztojevszkij és az indi
viduum válsága. 2. jav. kiad. 
Bp. Cserépfalvi K., 368 old. 880 Ft. 
FODOR András: A hetvenes évek 
(Napló 1975-1979). 

Bp. Nap K„ 659 old. 999 Ft fi 
"Szubjektív krónika" és korrajz a hétköz
napokról, a közélet és a kultúra világáróL 
FŰZI László: Balvégzetű évihed? 
Pozsony. Kalligram K., 156 old. 
390 Ft 
Esszék, tanulmányok a kortárs 
magyar irodaloniról, költészetről. 
STANDEISKY Éva: Az írók és a 
hatalom 19564963. 
Bp. 1956-os Intézet, 480 old. 880 Ft 
Az irodalompolitika változásai 1956-1963 
között, ezen belül az írók és a liatalom 
viszonyának alakulása, 
Száz rejtély a magyar irodalomról. 
(Szerk.: Halmos Ferenc) 
Bp. Gesta Kvk, 207 old. 2850 old. 
Érdekes történetek a magyar irodalom 
hét évszázadának legendás alakjairól. 
SZEIÜJAÍ BíLYI István: 
Irodalomelmélet mindenkinek. 
Bp. Nemzeti Tankvk., 404 old. fi 
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BUZA Péter: Egy város játékai. 
Budapest a millennium színpadán. 
Bp. Irodalomért Kulturális Alapítvány. 
81 old. 1490 Ft. 
A millenniumi Budapest hétközmjairól, 
lumenéiről, lakótól. 
FÜRSTNER László: Történelem 
és kultúra új megvilágításban. 
Dunakeszi, Szerzői kiad. 1. köt 
Afrika, Ázsia, Európa 526 old. 2. köt. 
Amerika, Ausztrália, Óceánia 
240 old. 2431 Ft 

Az emberiség eddig megismert kul
túrtörténeti nézeteinek újragondo
lása. 
GRÁUAM, Jam.es: 
Az alkohoWuís története. 
Bp, HolistkK., 248 old, 998 Ft. 
Művelődéstörténeti szempontból is 
érdekes és tanulságos olvasmány híres 
személyiségek sorsképletének bemtatásá
val. 
História és kulturhistória az 
évszámok tükrében. 
Bp. Aqua Kiadó. 3 köt. 
Kötetenként 300 Ft fi 
KERTÉSX István: Az ókori 
olümpiai játékok története. 
Bp. Nemzeti Tankvk., 171 old. 1512 Ft. 
MAGYAR Zoltán: Szent István a 
magyar kutuítörténeíben. 
Bp. HelikmK, 206 cM 848 Ft fi 
Művelődéstörténeti kézikönyv a Szent 
István kultusz legfontosabb adatairól, 
legendákról, a néphagyománybeli 
elképzeléséből, a képzőművészeti és to-
dalmi ábrázolások forrásairól, emlékbe-
Iveiről 
Mitológiai kislexikon. (Szerk: Pintér 
Zoltán, Padár Éva, Nagy Emese) 
Kisújszállás, Szálai Kvk., 317 old. 898 Ft 
PLATI', Richárd: Kalózok. Bp. Park 
K , 63 old. 1400 Ft. (Szemtanú) 
A kalózok története az ókortól a 
19, sz.-ig, gazdag művelődéstörténeti 
tényel<, adatok, érdelcességek 
ismertetésével. 
SZABÓ Árpád: Hellász hősei. 
Bp. Lord IC, 316 old. 790 Ft 
Az ókor 300 esztendejének szemé
lyiségeiről és tístóriájáról. 
TÓTH Bála: Mendemondák. 
Hasonmás kiadás, Bp. 
CustosK.,418old. 950 Ft. 
A magyar és a világtörténelem furcsasá-
gainak gyűjteménye. 
VÁRICONYI Nándor: 
Ax ötödik ember II. 
Bp. Széphalom műhely 534 old. 
2200 Ft 
A szellemi autonómia megőrzéséről, a 
reneszánsz ember eszmeiségéről. 
VEKERDI László-Í RÍRCZEG János: 
A véges végtelen. 
Bp. Typotex, 363 oH 1370 Ft. fi 
Az emberiség történetének, a nemzetközi 
szaktodalomban is egyedülálló, 
jellegzetesen Vekerdi-féle egyetemes, 
komplex bemutatása. 
VEKERDI László: 
A "Tuckmánynak háza vagyon" 
Piliscsaba-Bp. Magyar Tudománytört. 
Intézet-Tájak Korok Múzeumok 
Egyesület. 
227 old. 895 Ft fi 
A hazai tudománytörténet kialakulásá
nak gazdag művelődéstörténeti közegben 
való bemutatása. 
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DANTO, Ailhur C : A közhely 
sanwálftBása, 
Bp. Enciklopédia, 201 old. 980 Ft 
(Művészeti világ) fi 
Művészetíilozó&ú problénmfelvetések és 
válaszoka XX. század fontos esztétikai 
kérdéseiről (reprezentáció, műalkotás, 
stílus, metafora stb.). 
FEKETE Kálmán: Első magyar 
blues könyv. 
Pécs, Alexandre K., 526 old. 2980 Ft. 
Magyarország múzeumai 
(Szerk.: Balassa M. Iván). Bp. Kuhittrade 
K,282cH1295Ftfi 
Kalauz 725 magyarországi múzeum és 
kiállítóhely legfontosabb tudnivalóiról. 
MAROSI Ernő: A középkor 
művészete. 
Bp. Corvina, I. köt 1000-1250.252 oE 
1850Ft.fi 
SZIÍÁGYl Gábor: A magyar 
fotográfia története. 
Bp. Magyar Filmmtézet. 332 old. 
1079 Ft 
TRUFFANT, Francois: Önvallomá
sok a filmről. (Szerk.: Zalán Vince) 
Bp. Osiris K., 435 old. 980 Ft 
W l ' J T K O V M , Rudolf-
WITTKQVER, Margót: 
A Szaturnusz jegyében. 
Bp. Osiris K., 470 old. 980 Ft. (Osiris 
könyvtár Művészet-történet) 
A művészek társadalmi értékelésének, 
megítélésének és önértelmezésének vizs
gálata az ókortól a francia forradalomig. 

' N É P R A J Z 

HELLER Bernát: A héber mese. 
Bp. Makkabi K , 121 oE 800 Ft 
Tudományos összefoglalás a zsidó 
mesevilágirodalmi, néprajzi gyökeretői, 
fejlődésének útjáról. 
NAGY Gábor, O: 
Magyar szólások és közmondások. 
Bp.GaTdok,860cU1990Ft fi 
SALAMON Gábor-
ZALOTAY Melinda: Graffki. 
A falia írni muszáj. 
Utánnyom. Bp. Biográf K,, 143 old. 
348 Ft 

Válogatás a műfaj "g)>öngysze-
meibői". 
A régi világ falun. 
(Vál. Fogarasi Klára) 
Bp. Helikon K. - Néprajzi Múzeum. 
165 old. 2280 Ft. 
A század első harmadában készült 
fényképek gyűjteménye. 
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NYELVÉSZ);'! ' 

BÁRCZI. Gáza: A magyar nyelv 
életrajza. 
Bp.QisiDsIC,462cy.l350Ftfi 
KERTÉSZ Manó: Szállok az Urnák! 
Bp.K.u.K.K.,256old.980Ft. 
A társas érintkezés nyelvtörténeti, 
művelődéstörténeti feldolgozása. Az 
udvarias magyar beszéd története. 
MONTÁGH Imre: Figyelem vagy 
fegyelem. 
Bp. HolnapK, 135 dd, 580Ft; fi 
Hasznos tanácsok a közszereplésre, nyil
vános előadás megtartására vállalkozók
nak. 

BIHARI Mihály: Magyar politika 

P O l f f i K A , POLITIKAI 
IIJ!«)|IÍ:;I\ 

1945-1995. Bp. Korona K , 170 old. 
809Ft.fi 
Tanulmányok a magyar politikai 
viszonyok alakulásáról, a rendszer
es hatalomváltás problémaköréből. 
GSEKE Hajnalka: Határhelyzetek. 
Bp. Pallas Stúdió. 247 old. 790 Ft. 
(Politikusok. Arcképek) 
Interjúkötet Vitányi Iván politikus-
portréjáról, a teljes pályaképről, 
világnézeti, poitikai eszméinek 
alakulásáról. 
1956 kézikönyve. 
(Szerk.: Hegedűs B. András) 
Bp. 1956-os Intézet. I-IIT. kötet 2490 Ft 
I köt Kronológia 433 old., ü. köt 
Bibliográfia 309 old., III. köt Megtorlás 
és emlékezés 388 old. 
lidérces mennyország. A kulúra szerepe 
a változó világban. 
(Szerk.: Striker Sándor) Bp. 
Magyar Művelődési Intézet 
191 old. 490 Ft. 

Karunk portréja neves társadalomtudósok 
szerint saját tudományáguk nézőpontjábótO, 
LFM}YELLás?Ió: Aimásmtválió elit 
tündöklése és bukása. 
Bp. Helikon K., 260 old. 798 Ft 
Az ismert közgazdász esszéi a magyar tár
sadalom 1985-1996közötti időszakáról. 
PATAKI Iván: A vonakodó stövEísígps. 
Bp. Zrínyi IC, 171 old. 728 Ft 
Csehszlovákia 68-as megszállásának 
történeti és hadtörténeti feldolgozása -
kiemelve annak magyar vonad<ozását. 
SZÉLIG-hite: ÜximtamáttóketédjŐL 
Bp. Kédili Anna Alapítvány, 
139 old. 300 Ft 

Cikkgyűjtemény a század első felének 
szociáldemokrata politikusáról, a szo
ciáldemokrácia hazai és emigrációbeli 
múltjáról. 
A s*'ütv-.i o í i á s kii»)iá'<-rf!i. 

(Szerk.: Gombár Csaba, Hankiss Eleméi; 
Lengyel László, Várnai Györgyi) 
Bp. Politikai Kutató Közp. 
(Korridor kötetek) 261 old. 750 Ft. fi 
A tanulmányok arra keresik a választ, 
hogy mit jelent a mai Magyarországon a 
szuverenitás. 

PSZICHOLÓGIA 

JUNG, C. G.: Gondoláink a jóról és a 
rosszról 
Bp. Kossudr Kvk., 139 old. 698 Ft. 
Önnevelést segítő bölcsességek arról, 
hogy mi a jó és a rossz oka, 
FROMM, Erich: Az emberi szív. Bp. 
Háttér IC, 171 old. 548 Ft 
Válaszkeresés arra, hogy miért vagyunk 
egyaránt képesek a rosszra és a jóra. 
I'RÖCÍÍLXCILW.D.: 
Pszichológiai szótár. 
Bp. Springer Hungarica, 
534. old. 2690 Ft 
LAJKÓ Károly: Vferlkedésünk és lelki 
egyensúlyunk, 
Bp. Akad. IC, 214 old. 1200 Ft. 
Pszichológia. 
Bp. Osiris K, 677 old. 2480 Ft 
(Osiris tankönyvek) fi 
Kézikönyv a pszicliológiai tudomány 
egészének összefoglalásához. 

SZOCIOLÓGIA, 
-./(): Ti 

ALEXANDER, Jeííky C,: 
&/.Dcio?őgiaetóle.t a U. világliáború után, 
Bp. Balassi IC, 363 old. 1200 Ft 
Tanulmányok a szociológiatudonmny 
kialakulásáról, főbb elméleteiről, kiemelkedő 
teoretikusairól 
BABBIE, Earb Atái^alomüidoiiiányi 
kutatás gyalcoilaía, 
Bp. Balassi IC, 704 old. 1950 Ft 
A szociológiai laitatás módszertanánál^ 
fontos kézikönyve. 
FORGÁS, Joseph P.: A íáísasérintkezés 
IxrfdioMgíája, 
3. ldad. Bp. Gondolat-Kariosz. 
381 old. 790 Ft fi 
LASCH, Clisistopher: Az önimádat tár
sadalma. 
Bp. Európa Kvk, 373 old. 650 Ft. 
(Mérleg sorozat) 
Az amerikai életforma változásáról "a 
szabadversenyes individualizmustól" az 
"én - be feledkező önimádatig". 
PRATKAMS, Aníhony R-
ARONSON, EJk* A rabeszélfigép. 
Utánnyom. Bp. AB OVO K., 212 old. 
680 Ft. 
A manipuláció, a reklám lélektanáról, 
eluralkodásának veszélyeiről, fi 
SZEPESI J&ssf: Puíiík fa paloták. 
Szerzői kiad. 174 oE 320 Ft 
Publicisztikai írások a magyarországi cigányság 
helyzetéről 
Táis;'.cM.!í)i ilijoit 1996. 
(Szerk.: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, 
Vukovich György) 
Bp. Tárki-Századvég 616 old. 1350 Ft 6 
Átfogó elemzések az adatok, tények 
tükrében társadalmunk jelen álkijxitáról. 
Többség-kisebbség. 
Bp. Osiris K . - M T A 
- ELTE Kommunikációeknéletí Kuta
tócsoport. 234 old. 780 Ft 
(Jel-Kép) 

Három tanulmánya nemzeti identitástu
datról, a sztereotípiákról, a 14-15 éves 
fiatalok világképének alakulásáról. 

TH:HNIKA, 
KOMMUNIKÁCIÓ 

CRUMLIÜH, Ckisüau: Inteuisf. A 
rohanó cmbr-reliii.dr, 
Bp, Panem.291oE1800Ft 
Kalauz az INTERNET'könnyű, gyors meg
tanulásához, Imsználáshoz. 
VWVSlíí Tiboj: PubfeRdaíbris. A 
ketumumkádó szm>ezésémk gyakorlati 
kéakönyveéskk^aítöszatímeKtel 
Bp. KTK., 162 old. 650 Ft fi 
Hasznos kézikönyv azoknak, akik amatőr 
módon, egyszemélyién kénytelenek egy kis 
intézmény PR munkáját elvégezni 
Tallózás a markfttingkommunkifcá.-
ció területéről. (Vál.: Kádár Kata) 
Bp. KIT, 348 o E 1000 Ft 

• i n i l i i . \ - n i - \ i . 

TÖRIÉNELEMTUIX)MÁNY. 

ÁCS Zoltán: Nemzetiségek a történelmi 
Magyarországon. 
Bp. Kossuth IC 201 old. 950 Ft. 
CSORBA Csaba: "Árpád jőve magyar 
néppel". A magyarság ósLöiíéíicte (a a 
honfoglalás. 
Bp. Magyar Könyvklub-Helikon IC, 
94 old. 1480 Ft. (Officina Nova) 
JUHÁSZ Júlia: Hitek, sorsok, vallomá
sok 
Bp. Belvárosi Kvk, 217 old. 498 Ft 
Interjúk a XX. század ismert közéleti 
szereplőivel, a kortárs irodalom, 
művészet néhány neves személyével. 
KENEDI János: Kis álhmhizionsáoi 
ohasókönyv. 
Bp. Magvető 1. köt 510 old. 2. köt 
443 old. 1989Ft.fi 
"... A dokumentumg)'űjtemény arra vál
lalkozik, hogy megrajzolja az ívet az 56-os 
forradalom megtorlásánalí évétől a kon
szolidáció rafináltabb időszakáig" - írja 
bevezetőjében a szerző. 
KDPÁTSY Sándor: Ami XX. 
srásKÍmik 
Bp. Belvárosi K., 391 old. 880 Ft. 
KRISJfÓ Gyula: A székelyek aedci&óL 
Szeged. Szegedi Középkorász Műhely. 
169 old. 750 Ft 
LUKÁCS, John; 1945. A nulla éve. 
Bp. Európa Kvk., 251 old. 750 Ft. 
A 45-ös év eseményeit meghatározó, 
személyi vonatkozású tényanyagok 
esszészerű feldolgozása. 
Magyarország a XX, században, 
Szekszárd. Babits IC, I. köt Politika és 
társadalom, hadtörténet, jogallwtás. 
492 old. 3000Ft.fi 
A többkötetesre tervezett történelmi 
szintézis első kötete. 

MAICKAI Jáiios: Indul a magyar Attila 
földjére. 
Bp. KÖZDOK Kft. 154 old. 672 Ft. 

Feyer György laikus olvasó utószavából: 
"...[a szeizűj számmá a magyar 
történelem évezredekkel ezelőtt 
kezdődött egyeden egész, aminek még 
évezredekig kell tartania," 
Az ókoii görögök és rómaiak története, 
Bp.879oE3600Ft. 
(Maecenas könyvek) 
A nagy monográfia az ókon Mediter-
lanum, az antikvitás liárom nagy perió
dusát, annalí esemény- és kiitúrtörténe-
tét mutatja be. 
ROMSÍCS Ignác Helyünk és sorsunk a 
Dima-medsíicéíjai, 
Bp. Osiris K , 378 old. 980 Ft. 
Tanulmányok az eknúlt hetvenöt év 
sorsfordító korszakairól. 
SZEGBDI-M ASZÁK Aladár: 
Az ember ősszel visszanéz, 
Bp. Európa-História 1-2 köt 456 old + 
509 o E 1500 Ft 
Egy volt magyar diplomata emlékiratai. 

VALLÁS 

ARMSTRONG, Karén: Jstm története. 
A judamiius, a kereszténység és az isztóra 
4000 éve. 
Bp. Európa Kvk, 536 old. 950 Ft. 
Az istenkép változásiinak bemutatása, 
mentalitástörténeti, vallás, eszme - és 
művelődéstörténeti fonások felhaszná
lásával 
BALOGH Margit - GERGELY Jenő: 
Egyházak az újkori Magyarországán 
1790-1992. Adattár. Bp. História - MTA 
Történettud. Int. 549 oE 880 Ft. 
(História könyvtár) fi 
NYÍRI Tamás: A keresztény ember 
küldetése a világban, 
3. jav. kiad. Bp. Akad. IC, 
221 o E 874 Ft. 
Filozófiai, teológiai tanulmányok az egy
ház lakozásának szükségességéről a világ 
változásánál^ függs'ényében. 
TILLICH, Paul: Rendszeres teológia. 
Bp. Osiris IC, 688 old. 1680 Ft 
(Osiris tankönyvek) 
Századunk egyik legldválóbb teológusá
nali műve, a XX. századi keresztény 
teológia summázata. 

A válogatás nagy része a székesfehérvári 
ÜDE SZÍNFOLT Könyvesbolt kínála
tából készült 

fi - az MMK Szaklcönyvtárában is meg-
találhatő. 
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D Í J A K , K I T Ü N T E T É S E K 

1996 október 26-án Planetáris Tudat Díjat kapott intézetünk dolgozója, Halmos Béla, valamint Sebő Ferenc és Tímár 
Sándor a magyar néptánchagyomány magyarországi és külföldi úttörése, kutatása, megőrzése és újjáélesztése elismeréseként. A 
díjat Yehudi M e n u h i n adta át a Budapest Kongresszusi Központban. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmával 1997. január 21-én a Magyar Köztársaság elnöke - a művelődési és közoktatási m i 
niszter előterjesztésére - a Magyar Köztársasági A r a n y Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta Halász László' 
nak, a Tököli Művelődési Ház igazgatójának a népi hagyományok ápolásában végzett tevékenységéért, valamint a Magyar Köz
társasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést Roma Lászlónénak, a Nyíregyházi Váci Mihály Városi Művelődési 
Központ és Gyermekcentrum gazdasági igazgatóhelyettesének több évtizedes eredményes szakmai munkásságáért. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Abádszalók Nagyközség Önkormányzata (5241 Abádszalók, Deák E út 12. sz.) pályázatot hirdet az Abádszalóki Önkor
mányzat Szabadidős és Információs Szolgálat vezetői állásának betöltésére. A munkakör betöltésének feltételei: — művelődési 
szakon szerzett felsőfokú végzettség, - 5 év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlattal rendelkezők előnyben részesülnek. A pályá
zatnak tatalmaznia kell: - a pályázó szakmai önéletrajzát, - a Szabadidős és Információs Szolgálat irányítására, tevékenységére, 
menedzselésére vonatkozó vezető programot, - iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi er
kölcsi bizonyítványt. Bérezés: M t k . szerint megállapodás alapján. Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani, lakás megoldásában 
segítséget nyújtunk. A z állás elfoglalásának ideje: 1997. szeptember 1. A PÁLYÁZAT B E N Y Ú J T Á S Á N A K HAT ÁR IDEJE: 
1997. március 30. A pályázatot az önkormányzat címére kérjük benyújtani: Felvilágosítást ad: Szivák Ilona az 59/355-144-es 
telefonszámon. 

INFORMÁCIÓK 

Lapunk megjelenése időpontjában került sor a Grassalkovich Művelődési Központ felújítás utáni ünnepélyes átadására 
Hatvanban. A rendezvénysorozaton 1997. január 22. és 31. között többek között országos kiállítás nyílt meg "Kézműves Szak
iskolák remekei" címmel, megnyitotta Borbély Jolán néprajzos, a Magyar Művelődési Intézet munkatársa, s ugyanő vezette " A 
kézművesség, mint nevelési eszköz" c. országos szakmai tanácskozást. Vol t "Térségi művelődési szakmai konferencia" a Heves 
megyei Művelődési Központ támogatásával és kiállításmegnyitók a Hatvan i Galériában. 

G Y E R E K K U L T U R Á L I S S Z A K M A I T A L Á L K O Z Ó T rendez 1997. február 28 - március 2.-ig az Újpesti Gyermek- és If
júsági Ház Budapest, 1042 István út 17-19. Rendezők: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház, Zabhegyező Gyerekanimátorok Egye
sülete Telefon: (06-1) 169-7166, Fax: (06-1) 189-0180 

MEGHÍVÓ 

Tisztelettel meghívjuk, vegyen részt az immár hagyományos C S O M A KIÁLLÍTÁS 1997-es rendezvényén. A kiállítás té
mája: A F A . Természetesen k i -k i a maga értelmezése szerint viszonyulhat a témához. Jelenthet a fa életet, kitartást, erőt, időt, 
időfelettiséget, anyagot, anyagelvűséget... Lehet "libanoni cédrus", zarándoklathely, életfa, bármi, s névadónk: Körösi Csorna 
Sándor megtestesítője, szimbóluma bármilyen vonatkozásban. Semmi esetre sem táj- vagy (csak) faszobor kiállítás van a gon
dolatunkban. A művek - alkotónként egy munka - beadási határideje: március 20. Kérjük, mellékelje lehetőség szerint műve 
reprodukcióját, adatait, s az Ö n fontosabb személyi adatait, címét. A kiállítás tiszteletbeli meghívottja: Kusztos Endre. A tárlat 
április 4-e és október 1-je között lesz nyitva Kovászna fürdővárosban, októberben Kézdivásárhelyen is bemutatjuk az anyagot 
(Céhmúzeum). Hivatalos megnyitó ünnepély: április 11-én, pénteken du. 4 órakor. Szokásunkhoz híven Csíkszeredába, M a 
rosvásárhelyre és Kolozsvárra járművet küldünk a munkák után és vissza is juttatjuk azokat nov. 15-ig. Magyarországon Buda
pestre a Magyar Művelődési Intézethez (1011 C o r v i n tér 8.), illetve Debrecenbe (Dr. Kalmár István, Hatvan u. 1/B) várjuk 
március 15-ig, s ugyanoda juttatjuk vissza nov. 30-ig. M i n d e n résztvevő művésznek 5 db katalógust biztosítunk. Gondoskodunk 
a megfelelő sajtó- és tévévisszhangról, s ezek adatait, i l l . fénymásolatait mellékeljük. Részvételüket szeretettel várjuk a megnyi
tóra is. Ittlétükről - előzetes bejelentkezés esetén - gondoskodunk. 

Kérjük, a meghívót juttassák el művészbarátaikhoz is, minden alkotóművészt szeretettel várunk tárlatunkra, mellyel cé
lunk: összetalálkozni a szétszóratottságban. 

Körösi Csorna Sándor Közművelődési Egyesület Kovászna-Csomakőrös Postacím: 4055 Covasna, Petőfi u . 59. 
Telefon: 004067-340715 
Kovászna, 1996. november 15-én Tisztelettel: Gazda József 

FELHÍVÁS 

M i n d e n adófizető állampolgárnak jogában áll adójának 1 százalékát az 1996. évi C X X V I . törvény értelmében, a törvény
ben ismertetett intézmények, alapítványok stb. javára felajánlani. 


