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KÖPF LÁSZLÓ 
A R E N D S Z E R V Á L T Á S M Ű V E L Ő D É S P O L I T I K Á J A 

K Ö Z M Ű V E L Ő D É S 

Mottó: "Az emberek mindenfélét csinálnak, anélkül, 
hogy tudnák, hogy miért, aztán megpróbálják kitalálni." 

(Joseph Heller: Záróra) 

1. A REND KÁOSZÁTÓL A KÁOSZ RENDJÉIG (19854990) 

Lassan történelmi féltávolba kerülnek a magyar nyelvben rendszerváltásnak nevezett kelet- és közép 
európai világfelfordulás legzajosabb évei. S ma is úgy tűnik, hogy a folyamat kezdetei meghatározhatatla
nok, végeredménye bizonytalan. 

A nyolcvanas, kilencvenes évek fordulóján, amikor a változások a leglátványosabbak voltak, gyakran 
olvashattuk, hogy az események tudatosabb befolyásolását nehezíti, hogy a "kapitalista-szocialista" átme
netnek könyvtári irodalma van, a fordított út problémái azonban teljesen feltáratlanok. Nos, a kilencve
nes évek közepén túl ez már egyáltalán nem igaz. Keleten és nyugaton se szeri, se száma a rendszerváltó 
gazdasággal, politikai intézményrendszerrel, állammal, szociálpolitikával, környezetvédelemmel etc. fog
lalkozó írásoknak, de a bizonytalanság alig-alig enyhül. Igaz, a kultúra nem véletlenül maradt ki az imén
ti felsorolásból. Lehet, hogy a tanácstalanságnak ez is az egyik oka? Némileg önkényes a rendszerváltás 
művelődéspolitikájáról éppen 1985-ig visszanyúlva írni. Egy indok mégis elfogadhatóvá teszi. Az állam
szocialista szisztéma pártkongresszustól pártkongresszusig tartó léptéke szerint ez az öt év egységes politi
kai kurzusnak ígérkezett. Igaz, végül nem lett az. A periódus közepétől már szabadabban, majd szabadon 
jelentkezett az MSZMP előbb "modell-váltást", majd rendszerváltást követelő politikai irányzata, vala
mint a demokratikus ellenzék. 

1.1 BELPOLITIKA ÉS MŰVELŐDÉSPOLITIKA 

A címben jelölt időszak a belpolitikában három részre tagolható: 
Az első időszak az 1995-ös XIII. MSZMP kongresszus határozatainak végrehajtására tett kísérlet, ami 

1987 nyaráig tartott. E kurzus a gazdaság megélénkítésével, növekedésével számolt, s ehhez mérte társa
dalmi, szociális, és művelődési céljait. De a fellendülés elmaradása, az állami túlköltekezés, eladósodás, a 
szovjet kísérlet a gazdasági lépésváltásra ennek véget vetett. Az SZKP KB 1987. június 25-26-i plénuma 
elhatározta a korábbi tervutasításos modell átépítését, s az MSZMP kádári vezetése is elfogadta, hogy a 
szocializmus korszakváltáshoz érkezett. 

A következő időszak hozzávetőlegesen egy évig tartott: 1987 nyarától 1988 nyaráig. Ennek tartalma 
gazdaságilag már a kormány vezérelte restrikció, s egy új szocialista politikai modell keresése (modellvál
tás). Ez még a Szovjetunió tartós közép-európai jelenlétével számok, s a szocializmus demokratizálásában 
gondolkodott. 

Végül 1988 nyarától - miközben a gazdaság lefékezése, a lakossági fogyasztás korlátozása folytatódott-, 
a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális rendszerváltás programja bontakozott ki. Nemcsak az egyre 
nagyobb teret és nyilvánosságot kapó demokratikus ellenzék, hanem az MSZMP bizonyos meghatározó köreiben is. 

Az MSZMP-ben, mondhatni a pártközvéleményében is széles körben folyt annak latolgatása, hogy 
hasznos lenne, ha az akkor még mozdulatlannak tűnő Kelet-Közép Európából Magyarország politikailag 
"kilépne". Vagyis párosítaná a nagy, igénytelen és nyersanyagban gazdag szovjet piacon megszerzett elő
nyeit annak hasznával, hogy a "tábort" elhagyva egyedül csatlakozna a politikai nyugathoz. 

Aztán néhány hónapon belül, elsősorban a csehszlovákiai és a kelet-németországi események megmu
tatták, hogy egyedül nem "dezertálhatunk a létező szocializmusból." Vetélytársak akadtak a térségben, s 
az elképzelés gazdasági alapja, a szovjet piac is szétesett és anarchizálódott. S mivel politikailag mindenki 
"dezertált", egycsapásra a gazdasági elszakadás lett érdekes. Ebben pedig a különböző országok önálló 
gazdasági ereje volt a meghatározó. Az, hogy a csehek olyan látványosan megtagadták "a visegrádi kvar
tettet", elsősorban ezzel magyarázható. Klausék ugyanazt tették, amin a magyar politikai elit törte a fejét. 



Csak amíg a mieink az akkor valóságosnak látszó politikai előnyünket akarták kihasználni, a csehek a va
lóságos, - s a szovjet-orosz kiegyenlítő szerep megszűnésével egyre erősebb-gazdasági elsőbbségükre ját
szottak, játszanak, úgy tűnik eredményesen. 

A tényleges társadalmi folyamatok tartalmilag és dinamikailag mindenki számára váratlanok voltak. 
Ezeknek csak látszólag voltak ágensei az újjonan alakuló politikai pártok, a politikusok és a gazdaság kü
lönböző szereplői. 

A változások közepette a művelődés, a kultúra háttérbe szorult, a modellváltás, majd a rendszerváltás 
lázában az értelmiség teljesen természetesnek vette, (s ez valljuk be, ma már kissé nevetséges) hogy ami 
a gazdaságban, társadalomban, politikában történik, a kultúrát, a művelődést, s az értelmiséget minden 
tekintetben jobb helyzetbe hozza. A mítosszá emelkedett szabadpiac és privatizáció fényében mitizálódott 
a kultúra és a művelődés is. 

1.2 A KÖZMŰVELŐDÉSPOLITIKA ÉS A Z M S Z M P XIII. K O N G R E S S Z U S A 

Az MSZMP vezetése a XIII. kongresszust a "legszebb időkre" emlékeztető alapossággal készítette elő 
a művelődéspolitikában, s ezen belül a közművelődés-politikában is. A kongresszus előtt a legfontosabb 
állomás az 1984 október 4-5-cn a parlamentben tartott Országos Közművelődési Tanácskozás. A konfe
renciának apropója volt az is, hogy a "közművelődési KB-határozat" óta éppen tíz év telt cl. 

A pártot a tanácskozáson legmagasabb szinten Aczél György képviselte. Aczél, ha nem is kritikusan, 
de többé-kevésbé reálisan szólt a tíz évvel korábbi KB-határozat végrehajtásának tapasztalatairól. Megál
lapította, hogy a közművelődési határozat" ... a gyors ütemű gazdasági növekedés periódusában keletke
zett...", majd némi eufémizmussal írta le a kialakult helyzetet: " A közművelődésben is tudomásul kell 
venni, hogy megváltozott az életmód..., újra kell gondolnunk, és az új feladatokhoz kell igazítanunk teen
dőinket."1 

Az újragondolást azonban rögtön korlátozza. Részint a következőkkel: " K i kell mondanuk: a kultúra a 
mi viszonyaink között nem áru, még akkor sem, ha bizonyos viszonylatokban - a könyv, a kép a hangle
mez stb. - áruként is viselik. " 2 Az aczéli művelődéspolitika egyik sarokköve tehát változatlan. Ezzel azon
nal lehetetlenné is teszi az előbb említett "kiigazítás" komolyságát, hiszen miként lehetne a megváltozott 
életmódnak megfelelőbb művelődésről, közművelődésről szó, ha a kultúrában tilos lépést tartani a piaci 
viszonyok - igaz állandóan korlátozott -, de mégis folyamatos kiszélesedésével? 

Másfelől a kísérletezés lehetőségének is határokat szab. " A nagyközönségnek szánt művek terjesztése
kor az elkötelezett, a máról vagy a múltról felelősen szóló alkotások rovására nem kaphat teret az értel
metlen, öncélú "kísérletezgetés."3 Igaz, a példa művészeti, de általánosabb érvénye nyilvánvaló. 

Ez azért is érdekes, mert a közművelődési határozat és a törvény kijelölte utak járhatatlanságát látva a 
70-es, 80-as évek fordulójától a közművelődést, a népművelőket is jellemzi a kísérletező kedv. (Már csak 
a gazdasági kényszer miatt is.) Gondolok elsősorban a Beke Pál vezette Művelődési Otthon Osztályra a 
Népművelési Intézetben. Bekéék sokféle próbálkozást indítottak el, a dolog természeténél fogva változó 
sikerrel. Kísérlet az is, amivel 1983 után (a művelődési otthoni gazdálkodást némileg szabaddá tevő mi
niszteri utasítást követően) próbálkozik néhány nagyobb, jobban dotált, tőkeerősebb művelődési köz
pont. Például a kecskeméti Erdei. A mindennapi élet szükségletei után erednek a mozgáskultúrában, a 
táplálkozásban stb., s programjaik árát a fizetőképes kereslethez igazítják. 

Visszatérve a tanácskozáshoz: a pártközpontot képviselő Aczél és Köpeczi miniszteri felszólalásában 
átpolitizáltságukat tekintve lényeges különbség van. Aczél lépten-nyomon politikai síkra tereli mondan
dóját. A nemzetközi politikai környezet ecsetelése után (enyhülés helyett ismét "ideológiai háború", 
romló nemzetközi légkör - ez még a Reagen-Gorbacsov találkozók előtti időszak), a következőképp fogal
maz: "Ezzel végképp tarthatatlanná válik a közművelődésnek mindenfajta depolitizált koncepciója: nem 
egyszerűen az államhatalom szándéka, hanem maga az élet, a társadalmi igények azok, amelyek a közmű
velődésnek is politikai tartalmat adnak."4 Ezzel szemben vegyük például Köpeczi tanácskozási zárszavá
nak főbb témaköreit: 

- a kialakult helyzet szociológiai értelemben vett realista értékelése, 
- a kultúra tartalma, középpontba állítva a mindennapi kultúra kérdéseit, 
- társadalom és kultúra, 
- gazdaság és kultúra, 
- az irányítás. 
Mindez szigorúan szakmai megközelítésben.5 

Ha a korábbi, hasonló tanácskozások miniszteri, miniszterhelyettesi felszólalásaival vetjük egybe 
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Köpeczi szövegét, érzékelhető az eltolódás a "szakmaiság" irányába. Anélkül, hogy túlságosan messzeme
nő következtetéseket vonnánk le e tényből (amiben nyilván szerepet játszik Köpeczi tudós, történész mi
volta is), jól érzékelhető, hogy miközben a pártvezetés "nem enged", a folyamatok ettől függetlenül 
depolitizálódnak, még az ideológiára legérzékenyebb kultúrpolitikában is. A párt és állam összefonódása 
itt is erodálódik. Legalábbis a szerepvállalás szintjén. 

Köpeczi immár nem pártpropagandista miniszter, a szakma már nem fogadná el. 
Emlékezetem szerint - a tanácskozás szerkesztett szövegeiből ez kimaradt -, Vitányi Iván említette fel

szólalásában valamilyen összefüggésben sárospataki református diákoskodását. Aztán hirtelen - legalábbis 
egy darabig - néhai református, illetve katolikus diákok párbeszéde lett a konferencia. A Vitányi-korosz
tályból felszólalók révén fontos gondolati vonulat lett ez. Korábban, - mondjuk a hasonló 1970-es Orszá
gos Népművelési Konferencián - ez még elképzelhetetlen lett volna. (A Kádár-éra "nagyívű" felületes 
elemzései összemossák a korszak periódusait. Formálisan a "díszletek" és a "szereplők" ugyanazok 1970-
ben és 1984-ben, mégis - s ez a természetes - már semmi nem ugyan-az.) A tanácskozáson - mint az a 
nyolcvanas évek második felében általános - "hivatalosan" is lega-lább három szellemi, ideológiai irány
zat jelenik meg. Az egyik az Aczél idézetekkel jellemzett pártpolitika. Ez "konzervatív". A magyarországi 
államszocializmus a hatvanas évek elején, közepén kialakított változatához foggal-körömmel ragaszkodik, 
a kontinuitást hangsúlyozza a hetvenes-nyolcvanas évek változásaival szemben. A másik törekvés a szak
maiság, szakszerűség jelszavával operál. Értékei - s ez Köpeczire különösen jellemző - az aufklerizmus, a 
racionalizmus, keverve egyféle pragmatizmussal. Végül a művelődés, közművelődés minden aspektusá
ban (tevékenység, intézményrendszer, irányítás, tartalmak kiválasztása, illetve kiválasztódása stb.) megje
lenik a demokrácia igénye. Idézem Poszler György gondolatmenetének egy részét. "Köztudomású, hogy 
ezt (t.i. a demokráciát K. L.) tanulni kell, de nem eléggé köztudomású, hogy alulról építkezve lehet iga
zán megtanulni. Közösségekben, amelyeket nem létrehoznak, hanem amelyek létrejönnek. Nem felülről, 
koncepció alapján, hanem alulról, félig a spontenaitás alapján. Vagyis nem létrehozzák a közösségeket a 
bennük élők számára, hanem a bennük élők létrehozzák a maguk számára. Ez pedig, mármint a létreho
zottnak az elsajátítása helyett a létrehozó elsajátítás nem csupán a közösség teremtésének, hanem kultúra 

demokratizálásának is ábécéje. 
Ilyen közösségeket teremt - valóban teremt! - a közművelődés a sokszor elmeszesedett testületi for

mák megmerevedett léte és pszeudo demokratizmusa helyett."6 

A kitűnő esztéta az ELTE rektorhelyetteseként szólalt fel. Pár mondatában a korszak "haladó" köz
művelődési felfogásának szinte minden kulcsmozzanata benne van. A demokráciát tanulni kell; közössé
gekben; ezek "alulról" építődnek, "félig spontánul"; ez nem is csak alkotás, ez egyenesen "teremtés"; s 
mindez - renkívül fontos kulcsszó - a kultúra demokratizálása. Ez a "közművelődési univerzum" nyilván
valóan marxi ihletésű, s elsősorban az aufklerizmuson akar túllépni. 

A XIII. kongresszus programja aztán közművelődési szempontból (is) használhatatlan. Részint csu
pán általánosságokat mond, de nagyobb probléma, hogy az általánosságokban csupán a régi patronok 
durrognak. 

" A közművelődés segítse a társadalmi, gazdasági feladatok megoldását, a szocialista demokrácia érvé
nyesülését, az emberek életmódjának tartalmasabbá tételét. A közművelődésben a tartalmi fejlesztés 
alapkövetelménye a közvetített értékek tudatosabb kiválasztása. Korszerűsíteni kellene a művelődési in
tézmények munkáját. A művelődési igények felkeltésében és kielégítésében különösen fontos szerepe 
van a televíziónak és a rádiónak. Helyezzük szélesebb alapokra az öntevékeny művelődési csoportok 
munkáját. Tegyük színvonalasabbá a milliókra kiterjedő szórakoztatást."7 

Ebben a szövegben, mint az "állatorvosi lovon", felfedezhető a művelődéspolitika minden betegsége. 
A bizonytalan irányú és tárgyú voluntarizmus, a helyzetértékelés elnagyolása, a "mindenről" a műkedve
lő művészeti mozgalom jut eszünkbe effektus stb. 

Ugyanakkor három mozzanat is jelzi, hogy a nyolcvanas évek közepén vagyunk. A közművelődés 
összefügg a gazdasággal, a társadalommal és az életmóddal, a televízió és a rádió szerepe "különösen fon
tos", végül a passzus a szórakoztatással zárul. E három dolog közül az első kettő lassan, fokozatosan érle
lődött, értékelésük változása hosszú folyamat. De a "szórakoztatás" tipikusan a nyolcvanas évek közepé
nek "slágere". Köpeczi minisztersége idején szinte nincs év szórakoztatásról szóló tanácskozás nélkül. A 
korabeli élcelődés szerint ezek legérdekesebb vonása, hogy "dögunalmasak" voltak. A művelődéspolitika 
a kommercializálódással, a "tömegkultúrával" szemben "szocialista alternatívát" akart, ami persze nem 
sikerülhetett. 

Tény, hogy a pártpropagandát nehéz helyzetbe hozta az idézett szöveg, annak szemlélete. A tartal
makkal, formákkal javában kísérletező népművelők többsége messze túl volt ezen. 5 



Sokan ugyanakkor inkább a kongresszus optimista gazdasági programját akarták meglovagolni. "Szi
lárd meggyőződésem, hogy (a XIII. kongresszus kapcsán K. L.)... pozitív változásokat kell kiharcolni az 
infrastruktúra, ezen belül különösen a kultúra javára a népgazdasági költségvetésben." írja Sóós Pál.8 

Nála is előbukkan, hogy a fogyasztói kultúrával szemben valamiféle alternatívát kellene felmutatni, 
egyébként "... szocialistának vallott művelődéspolitikai cselekvéseinkkel... az elit- és tömegkultúra... el
lentétét, sőt szakadását fogjuk előmozdítani nap mint nap."9 

1.3 A MŰVELŐDÉSI O T T H O N O K 

Javarészt még az előzőekben elemzett folyamat része az 1985. december 16-17-én tartott művelődési 
otthoni konferencia. 

Mint láttuk, az 1984-es országos közművelődési tanácskozáson nincs szó új koncepcióról, s az 
MSZMP XIII. kongresszusa sem újító szelleméről vált nevezetessé. Az előkészítő folyamatban működnek 
ugyan a "szocialista demokrácia" szokásos formái: a szakmai viták, az előkészítő bizottságok, de ezek in
kább csak a mindennapi tapasztalat alapján rögzítik a hetvenes évek közepétől megkezdett különböző kí
sérletek (nyitott ház, metálhigiénés programok stb.) eredményeit vagy éppen balsikereit. De ezekben a 
vitákban megfigyelhető egy lényeges, a művelődési otthoni mozgalom egész további sorsa szempontjából 
is figyelemre méltó elem, az intézmények helyi jellegének hangsúlyozása, sőt e vonás bizonyos értelmű 
túlfeszítése. Az ugyanis, hogy a művelődési otthon helyi intézmény, az ötvenes évek elejétől minden ren
deletben, állásfoglalásban megtalálható. Itt azonban már többről, minőségileg másról van szó. " A műve
lődési központ... az emberek egymás iránti érdeklődésének lehetne a központja, és azon töprengéseinek, 
hogy ügyeikben el tudjanak igazodni, érdekeiket érvényesíteni tudják, és hogy képesek legyenek hozzá
férni az ehhez szükséges tudáshoz, adatokhoz." 10 - olvashatjuk a Mozgó Világnak egy, a tanácskozást 
megelőző vitájában. Vagy ugyan-ott: " A művelődési központ a helyi társadalom és a nyilvánosság köz
pontja lehet."" " A művelődési otthon ... a helyi közösségi élet, a helyi közélet központja."12 Ezek a véle
mények, Beke Pál, Varga Tamás és mások álláspontja már nem egyszerűen azt sugallják, hogy a művelő
dési otthon vagy központ lokális kulturális intézmény. Itt már arról van szó, hogy ez az intézmény a szer
veződő helyi társadalom fészke. Érdekérvényesítés, nyilvánosság, közélet-, ezek a kulcsszavak. Vagyis az 
előzetes vitákban akkor is (mint az országos közművelődési tanácskozás előtt is) már az eredeti művelő
dési otthoni gondolathoz képest valami egészen másról is szó van. Nem a központi tervezésbe épített 
kultúrprognosztizálás által szükségesnek vélt értékek "helyi kiszereléséről", s nem is csak arról, hogy a 
művelődési otthon helyi kulturális intézmény. Ha pontosan értelmezzük a fenti szavakat, akkor az általuk 
körülhatárolt feladatokból, funkciókból helyi kulturális egyesületek, mozgalmak éppúgy kialakulhatnak, 
mint politikaiak, akár politikai pártok is. Az utóbbiakról ugyan 1985-ben még nem lehetett szó, de a 
gondolkodás iránya, tendenciája önkéntelenül is (vagy éppen nagyon is tudatosan) ez. 

E véleményekkel összehasonlítva talán nem volt ennyire túlfeszített a Magyar Népművelők Egyesüle
te Művelődési Otthoni Szervezetének előzetes véleménye, de sok tekintetben hasonló irányba mutatott: 
a lakosság érdekei legyenek meghatározóak az intézményekben. A társadalmasítás alapvető kérdésként 
vetődött fel. E szakmai közösség szerint a minisztérium előzetes vitaanyagának törekvései helyett (hogy 
tudniillik az intézmények számára állítsanak fel normatívákat) a tanácsokat kell központilag bizonyos 
normatívák betartására kötelezni.13 Az előzetes vitaanyag ugyanis így fogalmaz: "Új besorolási rendezést 
kell megjelentetni, amelyet követően bizonyos minimális működési feltételek és tevékenységbeli minimu
mok alatt nem nevezhető az intézmény művelődési otthonnak." 14 A gyakorló szakemberek - azzal, hogy 
egyértelműen a fenntartókra, s így a helyi társadalomra akarják áthárítani a felelősséget - egy több évtize
des vitát szeretnének lezárni. A központi vezetésnek ugyanis a "büntetés-jutalmazás" logikáján alapuló 
felfogása (ahol nincs "elegendő" művelődés, onnan megvonjuk a művelődési otthon "címet", illetve azo
kat "jutalmazzuk" vele, akik eleget tesznek a követelményeknek) szinte végigkísérte a művelődési ottho
nok egész történetét, s rendszerint az egyébként is rossz követelmények között dolgozó kiszolgáltatott in
tézményeken, népművelőkön csattant a "követelményrendszer ostora." 

Két egymástól élesen eltérő vélemény fogalmazódott meg a vitában. Az egyik a központi művelődés
politikai akarat következetesebb, több pénzzel támogatott érvényesítését sürgette, s lényegében kiállt a 
hagyományos művelődési otthoni gondolat mellett. A másik irány viszont véglegesen lejártnak tekintette 
a művelődés otthoni "lemezt", s tartalmában, szervezetében, finanszírozásában egészen mást akart. 

Ha az első felfogás eredetét keressük, akkor-gazdasági párhuzamot vonva - megállapítható: a hetvenes 
években a reprezentatív megyeszékhelyek kialakításával - azok központjának részeként - létrejöttek a 
nagy művelődési otthonok, s ezzel együtt a "nagyintézményi lobby" is. Kétségtelen, hogyha egységes há-



lózatnak tekintjük a különböző települések művelődési célú, nem iskolai épületeit, akkor ezek a nagy há' 
zak a hálózat legértékesebb, legmodernebb, leghasználhatóbb egységei. Eleve jelentős központi, illetve 
megyei támogatással működtek, 1983'tói, a gazdálkodás bizonyos mértékű felszabadításával művelődési 
vállalkozásokba is kezdhettek. Ezzel többé-kevésbé kiegyensúlyozták a folyamatosan romló anyagi körül
ményeket, sőt az ott dolgozók perspektívája némileg javult. E pozícióból érveltek azok, akik elsősorban a 
hagyományos művelődési otthoni koncepció fejlesztését szorgalmazták. "Ha megmaradtunk volna a 70-
es évek derekára egyre mértéktartóbban kirajzolódó művelődési otthoni alapfunkciónál, hogy tudniillik a 
művelődési otthonok - a többi művelődési intézménytől eltérő - elsődleges differencia specifikája a kö
zösségi művelődés, s ennek mentén fejlesztettük volna tovább teóriánkat éppúgy, mint kísérleteinket, 
koncentráltuk volna pénzeszközeinket, ha nem állítottuk volna mindezzel szembe - szakmai, ideológiai 
alapot adva a parttalansághoz - az úgynevezett korszerűbb törekvéseket (előtér- és konténer kultusz, 
"nyitott ház" és vidéke a varrókonténertől a vizesuborka receptjéig), talán már azóta is közelebb kerül
tünk volna a sajátos művelődési otthoni arculat felismeréséhez..." 15 - mondja a konferencia vitájában az 
egyik nagy megyei művelődési központ igazgatóhelyettese. Egy másik mamutintézmény munkatársa úgy 
vélekedik, hogy a soron lévő legfontosabb feladat"... a szakmai kérdések általános áttekintése... Hogy ne 
egyedi, helyi vonások jellemezzék a közművelődést továbbra is, mert az már kevéssé hatékony, idejét
múlt. Ezért mindazt, ami helyi vonások, a decentralizálás törekvését mutatta, időszerűtlennek, hátrá
nyosnak érzem," - mondja. Majd hozzáteszi: "Sajnálatos lenne, ha ezekre építenénk a közművelődés 
perspektíváját..."16 Az egyik megyei központ szociológusa szintén szembeszáll a "kizárólag" a helyi lakos
ság érdekei, kívánságai szerint szerveződő, alapvetően liberális szemléletű tevékenységgel. így csak egy 
másik ideológia kerül az előző, a "szocialista" helyébe - mondja - , a tevékenység pedig annyiféle lesz, 
hogy parttalanná válik. "Nem kevesebbről van szó ebben az esetben, mint az eddig elfogadott művelődé
si otthoni koncepcióval való leszámolásról... Abba a tévhitbe eshetünk, hogy a nagyon differenciált helyi 
érdekmotívumokat (azt eleve értéknek tekintve) egyaránt ki tudják elégíteni az intézmények."17 

E felfogással szemben több karakteres ellenvélemény is megfogalmazódott, tengelyükben a helyi jelleg 
erősítésével. Amint a sárbogárdi Művelődési Központ igazgatója határozottan leszögezi: a tevékenység a 
helyi közösségi mozgalmaktól függ, nem standardizálható. Éppen ezért szakítani kell az egész jelenlegi 
működési struktúrával, "... törvénnyé kell válni, hogy a művelődési közösségek szabadon szerveződhesse
nek, önállóan gazdálkodhassanak, jogi személyek legyenek." A közművelődés egészét fel kell szabadítani 
az állami fennhatóság alól: "... nem lehet állami feladatul szabni a közművelődési intézmények fenntartá
sát és működését. Ennek független rendszernek kell lennie...", melyet a tanács támogasson bizonyos kö
telező mértékig, de azon belül - alku alapján - csak annyira, amennyire szükségesnek és jónak lát, a többi 
múljon az állampolgáron, a helyi közösségeken. Csak így változtatható meg a népművelő szakmai érde
keltsége is. " A jelenlegi helyzetben a kinevezett népművelő az őt kinevező tanácsi hivataltól függ, annak 
van alárendelve, ezen belül ő tetszés szerint állapítja meg, mely formák kibontakozását gátolja. Ebben a 
művelődés cselekvő részeseinek aktív beleszólása nincs. így természetes, hogy a felfele függő népművelő 
az ő érvényesülését inkább támogató felső elvárásoknak igyekszik eleget tenni, mint a helyi lakosság igé
nyeinek."18 Ez átfogó támadás a művelődési otthoni koncepció ellen. 

Egyéb felszólalásokban bizonyos részkérdések kapnak nagyobb hangsúlyt. Van, aki a helyi jelleg ki-
domborítását azért tartja szükségesnek, hogy támadhassa a működésképtelen és alapjaiban elhibázottnak 
ítélt módszertani hálózatot.19 A konferencián is visszaköszön az előzetes vitákból már ismert, a művelődé
si funkciót elsősorban a közélet irányába szélesítő felfogás. " A művelődési otthon a jelenkori társadalmi 
küldetésének megfelelően a helyi közéleti szerveződésnek, az állampolgári aktivitásnak, a megerősödő au
tonómia érdekfeltáró, szelektáló és konfrontáló dinamizmusának az otthona, ezen funkciójából követke
zően munkatársaival ezen folyamatok szakértője, anyagi eszközeivel pedig mecénása is."2 0 Megint mások 
a gazdasági mechanizmus módosítását, továbbfejlesztését is rendkívül lényegesnek látták, mint olyan ga
ranciát, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos gazdaságos tevékenységekkel (például turizmus) bővülhessen 
a hagyományos művelődési otthoni profil. 

A különböző véleményeket elsősorban a "hollét" determinálta. Az, hogy ki melyik szeletéből figyelte 
az intézményrendszert. Mindenesetre a különböző megítélés mutatta, hogy ennek a közel két és fél 
ezer intézménynek a valószínűleg soha nem volt, de sokáig mégis természetesnek vett egysége a 
nyolcvanas évek közepére végleg illuzórikussá vált. 

A vitának volt ideológiai, politikai színezete is. Voltak, akik az adott társadalmi-politikai-művelődési 
intézményrendszert továbbfejleszthetőnek vélték. Ezek számára a szakmaiság volt a kulcskérdés. Hozzá
juk közel álltak azok, akik a szabadabb vállalkozásban, a gazdasági lehetőségek bővítésében látták a meg
oldást. Mások a művelődési otthonokban vélték megvalósíthatónak azt, ami a politikai rendszerből jó-



részt hiányzott, a tényleges helyi politikát. Számukra a közéletiség jelentette a centrális problémát. Végül 
megfogalmazódott - azok részéről, akik már akkor is látták az adott politikai, intézményi struktúra fej-
leszthetetlenségét -, hogy egyszerűen ki kellene lépni belőle, s mintegy "mellette" létrehozni az "új" in
tézményt, ami csak a legszükségesebb pontokon érintkezne a "régi struktúrával", például a tanáccsal. Az 
"új" bizonyos értelemben "rendszeridegen" lenne, ugyanakkor helyi művelődési igények szerint nagyonis 
"környezetbarát". Tehát itt is, mint a társadalom szinte minden területén, jelentkeztek azok, akik az 
adott keretek megtartásában, de azok fejlesztésében, reformálásában gondolkodtak, illetve színre léptek a 
rendszerváltás sürgetői is. 

Az MSZMP K B Agitációs és Propaganda bizottsága 1987. július 7-én megtárgyalta " A művelődési 
otthonok helyzete és fejlesztésének feladatai" című előterjesztést, és meghatározta a legfontosabb teendő
ket.2' Az akkori elemzés sommásan a következőket állapítja meg a kialakult helyzetről. A mintegy két és 
félezer intézménynek közel ötöde az, ahol az össztevékenység bő fele zajlik. Ezek az új, nagy központok, 
házak. Stagnál 8-900 munkája. Ez egy-két művelődési közösséget és időnkénti szórakoztató rendezvénye
ket jelent. 1000-1100 intézményben e hivatalos értékelés szerint is romlott a helyzet a korábbiakhoz ké
pest. Nemcsak a művelődéspolitikai követelmények, de a helyi igények kielégítésére is egyre kevésbé ké
pesek. Jóformán semmi nem történik bennük. A kistelepülések és az új lakótelepek szinte teljesen műve
lődési otthon nélkül maradtak. Az anyag szerint a tanácsi művelődési otthonok költségvetése hat év alatt 
901 millióról 1,5 milliárdra növekedett, illetve az állami támogatás 502 millióról 1,05 milliárdra emelke
dett. A fenti összegzésből azonban világos, hogy a növekedést részben felemésztette az infláció, részben 
pedig a belépő új, nagy intézmények költségei. 

A válságos helyzet ellenére az "Agitprop-bizottság" ráolvasásszerűen felsorolta a feladatokat, amelye
ket évtizedek óta minden hasonló anyag számbavett. A közösségi művelődés erősítését, a kulturális szol
gáltatások bővítését, a közművelődési szervezetek tevékenységének összehangolását. Felül kell vizsgálni -
állapította meg - a tanácsi irányítást és a hálózati munkát, növelni, bővíteni kell a társadalmi vezetőségek 
egyetértését, ellenőrzési, döntési jogkörét, nagyobb figyelmet kell fordítani az iskolák és a művelődési ott
honok együttműködésére, meg kell oldani a művelődési otthoni szakemberek képzését. 

Az ötvenes évek elejétől született, művelődési otthonokkal foglalkozó párt- és állami állásfoglalások, 
határozatok ismeretében megállapítható, hogy a művelődéspolitikusok nem felejtettek és nem tanultak. 
A kulturális bürokrácia "darált" a maga megszokott ritmusában. A dokumentumra egy közép- és egy 
hosszú távú feladatokat tartalmazó intézkedési terv épült. A terv általam ismert részleteinek fő ellent
mondása, hogy bizonyos formai engedmények mellett (például az elnevezésekben már nem teszi kötele
zővé az 1968-ban kifundált formulák használatát - művelődési központ, művelődési ház, klubkönyvtár) 
számos, az ötvenes éveken kialakított, és a valóságra folyamatosan rá is erőszakolt elképzelést fent akart 
tartani. Ezek "csúcsa" kétségtelenül az úgynevezett "hálózati elv" volt. A modernizációnak, a helyi kö
zösségeknek, a helyi társadalom kezdeményezéseinek ezeken belül kívánt helyt adni. Vagyis úgy akarta az 
intézmények, a helyi társadalom szabadabb mozgását biztosítani, hogy közben megmaradjon a merev ver
tikális struktúra. 

A hazai politikai színkép változásával, az ellenzék erősödésével és egyre aktívabb politizálásával pár
huzamosan a közművelődésben is az erősen politikai tartalmú társadalmasítás került előtérbe. A hivata
los politika - elébe menve a változásoknak - igyekezett ezt "szocialista" keretek között tartani. Például 
úgy, hogy a szabadabbá lett egyesülési lehetőségeket nagy példányszámban népszerűsítette az egykori 
"Házi Jogtanácsadó"". A művelődési otthonoknál ez 1988 áprilisában a "hagyományos módon", a társa
dalmi vezetőségek kérdését napirendre tűzve vetődött fel. A Békéscsabán e témában rendezett tanácsko
záson a minisztérium is arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 1979-es, a társadalmi vezetőség felállá
sát kötelezővé tevő rendeletet el kell törölni, s mindenütt a helyi viszonyoknak megfelelően, az egyesüle
tekkel közösen kell kialakítani az új társadalmi vezetést.22 Ez hagyományos mércével mérve jelentős lépés 
volt. A minisztérium negyvenéves dogmát adott fel. Annak előírását, hogyan szabad és hogyan kell meg
szervezni a társadalmi vezetőségeket. 

A vitának azonban ekkor már más dimenziói voltak érdekesek. Felerősödött az a már 1985 decembe
rében is megfogalmazódott felfogás, hogy: " A ma működő intézmények irányítását - teljes döntési képes
séggel - a szakigazgatástól független testület kezébe kell adni."23 Itt már nem arról van szó, hogyan széle
sítsék ki a hagyományos társadalmi vezetőségek bázisát, hanem hogy miként vehetne át minden lényeges 
jogkört - a munkáltatóit is - egy, a korábbiakhoz képest teljesen új bizottság. E felfogás már nem ismeri el 
népképviseleti testületként a tanácsokat, a művelődési otthonokkal kapcsolatos ilyen jellegű funkciókat 
másra akarja átruházni, más megoldást keres. 

A dologban azonban nem alakult ki konszenzus. Itt már nyilvánvaló, hogy a hatalom által ajánlott 
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megoldások nem lehetnek érvényesek, mert a lényeges problémákat nem érintik. A másik oldal elképze
lései viszont az adott politikai struktúrában értelmezhetetlenek, alapvetően ellentmondanak logikájának. 

A békéscsabai vita egy másik vonulata a társadalmi vezetőségek ürügyén már egész politikai rendszert 
kérdőjelez meg. E felfogást tükrözik az alábbiak: "... társadalmasításra mai viszonyaink között sokkal in
kább a társadalom szorul, vagyis hagyni kellene a társadalmat működni. A kardinális problémához képest 
a művelődési otthonok társadalmasításának felvetése nem más, mint a társadalmi önigazgatás iránti, de 
eleddig társadalmi méretekben frusztált vágy játszótéri méretű kiélése."24 

Az eredetileg a művelődés otthoni "agitprop" állásfoglalás végrehajtása jegyében összehívott tanács
kozás tehát már "más ügyet szolgált." A nagypolitikai mozgások erőterében teljesen más üzenete volt. 
Történni persze semmi nem történt e tanácskozás után sem, ehhez elég ereje kinek már, kinek még nem 
volt. 

Az 1987-es politikai állásfoglalás farvizén még egy vitaanyag került nyilvánosságra 1988 júliusában, 
tehát már a májusi MSZMP pártértekezlet után. Ezt a Művelődési Minisztérium Közművelődési Főosztá
lyának felkérésére készítette egy munkabizottság.25 A kiindulópont az, hogy a művelődés otthon (miként 
a "létező szocializmus") reformálható. Ebből következik, hogy a cím a "fejlesztés irányelveiről" beszél. A 
válságok közt vergődő államszocializmus még fel-fellobbanó optimizmusa nemcsak a címben érhető tet
ten. Lcgkézzelfoghatóbban talán abban, hogy a gondoskodó, tervező, szervező, redisztributiv "szocialista 
jóléti állam" képe érezhetően mindvégig ott van a szerzők gondolkodásában. 

E vitaanyagnak összességében sok színvonalas, érdekes része van. K i kell emelni például a 
"Társadalom-művelődés-közművelődés" című szociológiai jellegű, alapozó és lényeges fogalmakat tisztázó 
bevezető részt. A helyi társadalom világos, jó kiindulópontként kezelhető értelmezését, a közművelődés 
és pluralizmus együttes kezelését, viszonyuk tisztázását stb.26 Lényeges vonás az is, hogy a művelődési 
otthoni reformot a szerzők csak a társadalmi, politikai, gazdasági reformokkal együtt tartották kivitelez
hetőnek. 

Az új művelődési otthoni tartalmak felvázolásakor azonban sajnos a team fantáziáját is megkötötték a 
szokványos "kultúrházi" tevékenységek, és a "hálózatban" gondolkodás. A használható tradíciókat példá
ul leszűkíti "a közművelődési gyakorlat élő és értékes hagyományaira", és szó sincs az egyetemes, magyar, 
iskolán kívüli művelődés ennél sokkal színesebb palettájáról. A "strukturális reform" tárgyalása közben 
pedig, sürgetve az intézmények közös érdekeltségének feltárását, az ennek megfelelő újszerű kapcsolato
kat, végül csak abba bonyolódik bele, hogyan szervezzék meg a "módszertani központok" ilyen tevékeny
ségét. 

Nem tudom pontosan, de az a benyomásom, hogy - valószínűleg politikai okokból - a Beke féle, "te
vékenységreformot" sürgető szakmai csoport ekkor már kimaradt e csapatból (vagy távol tartotta magát 
tőle), s így az anyag korszerű szociológiai szemlélete nem párosult a tevékenység modernebb, az új társa
dalmi mozgásoknak jobban megfelelő felfogásával. Persze éppen ebben volt a vita lehetősége, ha valami
féle párbeszéd kialakult volna az anyagról. De erről már szó sem volt. A z 1988 májusától felgyorsuló 
politikai események árnyékában a művelődési otthonok ügye (is) bagatellizálódott. E vitaanyag így 
torzó. Mint minden vitaanyag vita nélkül. Művelődéstörténeti érdekesség marad. Azt mutatja, hogy a 
nyolcvanas évek végén - közvetlenül a rendszerváltás előtt - hol húzódtak a művelődési otthonok megújí
tásában a "hivatalos művelődéspolitika" számára elfogadható kiindulópontok.27 

1.4 NÉPFŐISKOLÁK ÉS EGYÉB KEZDEMÉNYEZÉSEK 
Az 1948 után, a művelődési otthonok szervezésével "egységesített" népművelés a 80-as évek elejétől 

fokozatosan színesedett. Többek között azzal is, hogy a szabadabb politikai légkörben a korábbi mozgal
mak szervezői ismét, főleg évfordulók apropóján színre léptek. Ezek eredetileg különböző ideológiai, poli
tikai indíttatású mozgalmak voltak, de most egy táborba sodorta őket ellenzéki "beütésük". 

Az egyik legerősebb vonulat a hajdani népfőiskolásoké volt. Ezek "legalitásához" nyilván hozzájárult, 
hogy a hivatalos közművelődés nyugati kapcsolatteremtései során a partnerek között a népfőiskolák, 
népfőiskolai szövetségek igen előkelő helyet foglaltak el. E kapcsolatok fejlődése mintegy a hivatalos mű
velődéspolitika számára is legitimálta a hajdani hazai népfőiskolákat és népfőiskolásokat. 

A hazai népfőiskolák új korifeusai nyilván számon tartják a mozgalom újjáéledésének pontos kronoló
giáját és történetét. Én csupán az akkori művelődéspolitikába ágyazva próbálom kiemelni a folyamat né
hány momentumát. 

Elsősorban a Pozsgay vezette népfront segítette, hogy a valamikori népfőiskolások korábban is meglé
vő baráti társaságai, összejövetelei a privát szférából visszakerüljenek az intézményrendszerbe, "hivatalo-



sakká" váljanak. Gondolom, hogy a résztvevők számára nem az volt fontos, hogy "a szocialista közműve
lődés" részesei legyenek. Összejöveteleik szellemi kisugárzását, nyilvánosságát azonban ugrásszerűen 
megnövelte, hogy így a "magyar művelődésügy" részévé váltak. Ez viszont számított. 1983-ban a Csiliben 
már országos népfőiskolai találkozó volt, amelyet később számtalan regionális követett. Különösen aktí
vak voltak a korabeli sajtó tanulsága szerint a hajdani sárospataki református népfőiskola hallgatói. Az 
1985 július 6-7-én tartott találkozójukon, - melyet Ujszászy Kálmán nyitott meg - például Csurka István 
is részt vett. Gondolatmenetének kulcsszavait idézve képet kaphatunk az összejövetelek hangulatáról, 
légköréről. íme: önigazgatás; demokrácia; közösségtudat és erkölcs; a nemzettudat problémái; hagyo
mány és értékőrzés; a "nemzeti sorskérdések". 

A személyes hírverés, de főleg a televízió, a rádió és a sajtó segítségével a népfőiskola divat lett. Nem 
is a forma, hanem a név. A nyolcvanas évek közepétől egy-egy előadássorozatra könnyen "ráfogták", 
hogy népfőiskola. A név általában nem a klasszikus népfőiskolai formát takarta - ennek alig-alig voltak 
meg a feltételei-, inkább egy szellemiséget jelzett, vagy legalábbis a törekvést arra. Megjelentek a mozga
lom vezéregyéniségei is. Gondolok itt elsősorban Sz. Tóth Jánosra és Varga Csabára. Varga Csaba 1987-
ben a következőkben foglalja össze a közel harminc népfőiskola tartalmi irányait: a hátrányos helyzetűek 
problémáinak elemzése, a velük való foglalkozás; köznapi, közhasznú ismeretek közvetítése; a helyi társa
dalom kérdéseinek megtárgyalása; az autonóm, civil kezdeményezések felkarolása; közösségformálása. 

Varga aztán így ír. "Ezt a mozgalmat eredetileg megint úgy álmodták meg, hogy lehetőleg alulról szer
veződjék, de a gyakorlatban nem egyszer előfordult, hogy a népfőiskolát felülről indítványozták."28 A 
népműveléssel, sőt a közművelődéssel való szakítás közben is visszaköszön a központosítás. Miért? Talál
gathatunk. A népművelők csak így tudtak gondolkodni. A régiek, akiket éppen az államszocializmus szo
rított ki, az előző negyven év ismeretében nem akartak mindent az önszerveződésre hagyni. Végül (s sze
rintem itt a lényeg), hogy az elképzelés, miszerint "hagyni kell a népet, tudja ő mit akar" (ez később 
számtalanszor visszaköszön még), a népfőiskoláknál illúzió. Nem véletlen, hogy e forma nevében is ben
ne van: iskola, méghozzá főiskola. Visszatérve Vargára: ez az "álom" nem az az "álom". 

Ez a mozgalom Európában határozott vallási, politikai, gazdasági, erkölcsi, művelődési értékek men
tén alakult ki, terebélyesedett, s vált fontos elemévé számos ország iskolán kívüli művelődésének. Vagyis 
az "alulról jövő kezdeményezés" mint meghatározó elem, és a népfőiskola mint szellemiség és forma el
lentmond egymásnak. A művelődéstörténet fintora, s a korábbi erős centralizálásra és folyamatos állami 
beavatkozásra való tipikus reagálás, hogy a népfőiskolákban akarták megtestesíteni a "sponteanitást." 

1986 elején megalakult az Országos Népfőiskolai Tanács, s 1988 június 2-án az Országos Közművelő
dési Központban megtartotta ünnepélyes alakuló ülését a Magyar Népfőiskolai Társaság. Az utóbbi elnö
ke Benda Kálmán, alelnöke Huszár István (!), titkára Sz. Tóth János lett. 

A mozgalomnak volt itthoni, szellemi hagyománya, voltak kitűnő nemzetközi kapcsolatai (ne felejt
sük, Nyugat-Európában Magyarország ekkor volt igazán divatban), voltak ideái, viszont nem voltak léte
sítményei. Nálunk egyébként is jelentős késéssel honosodott meg a népfőiskola gondolata, és soha, tehát 
az államszocialista fordulat előtt sem rendelkezett skandináv- vagy német mintára kiépült intézmény
rendszerrel. . 

A Hazafias Népfront nemcsak a népfőiskolákat karolta fel. Pozsgay, aki ekkor a társadalmi stabilitás 
egyszemélyes garanciájának vélte magát, úgy gondolta, hogy a nehezedő gazdasági körülmények között a 
fokozódó állampolgári aktivitást a művelődés irányába kell terelni. S ez végső soron egybe is esett a nép
front államszocialista politikai struktúrán belüli céljaival. 

Ezzel együtt joggal írta az akkor népfrontos Kirschner Péter: " A napjainkban alakuló helyi művelődé
si egyesületek, irodalmi és művészeti társaságok, baráti körök, városvédő-városépítő egyesületek prog
ramjai egyben azonosak: az állampolgári kezdeményezésnek, a közös cselekvésnek teremtenek újabb te
ret. Feladatuk és társadalmi szerepük rokon a Hazafias Népfront céljaival."29 

Kétségtelen, hogy részben a Népfront segítségével, részben anélkül vagy éppen annak ellenére (gon
dolok azokra a helyekre, ahol a népfront titkára "igazi bolsek volt", s Pozsgay egyik helyettese is a szek
tás baloldaliságáról híres Ribánszky Róbert, aki egyáltalán nem rejtette véka alá, hogy nem ért egyet "re
vizionista" főnökével) a magyar iskolán kívüli művelődésnek is pezsgő időszaka volt a nyolcvanas évek 
második fele. Az egyesületek, társaságok alakításának lehetőségei mind jogilag, mind gyakorlatilag egy
szerűsödtek, s "mindenki" akart valamilyen (művelődési) fórumot vélt vagy valós érdekei képviseletére, 
vagy csak hobbija kiélésére. Sokszor maga a tény volt érdekes, hogy "lehet". S noha a különböző szervez
kedések anyagi lehetőségei akkor sem voltak túlságosan kedvezőek, jobbak voltak mint később. A könyv
tárak, művelődési házak, faluházak - melyek helyet biztosítottak "az állampolgári kezdeményezéseknek" -
költségvetési támogatása már csökkent, azonban helyzetük még többnyire, elfogadható volt. Működött a 

10 



közművelődési alap. A népfront sem csak politikai hátteret jelentett, hanem bizonyos mértékig anyagi 
bLíTrs Végül az emberek többsége is képes volt még "áldozni" valamennyit a saját jövedelméből üyes-

mire. :e. 
Eleinte sokféle tevékenység volt. Később ezek szelektálódtak. Volt közöttük, amely országos jelentősé

gűvé nőtt, mint a városvédő mozgalom. 
Ennek a folyamatnak nagy nyeresége volt az egyházak ismételt színrelépése a művelődésben. Egyrészt 

a misék, istentiszteletek, mint kulturális értékhordozók megnövekedett vonzereje. Másrészt, ahogy 
Frenkl Róbert, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének felügyelője nyilatkozza: a 
szeretet, a béke és a kultúra egységében igyekeztek közösségeket teremteni.30' 

A nyolcvanas években a közművelődés perifériáján feltűnik a szociális munka. A hetvenes évek vége 
óta tartó recesszió következményeként a szegénység bizonyos rétegeknél és egyes földrajzi körzetekben 
olyan koncentrációban jelent meg, amire a társadalmi folyamatokra érzékeny emberek felfigyeltek. A nyi
tottabb művelődési házakban egyre nyilvánvalóbban jelentek meg a szociális feszültségek, s a szociális 
munkát tanuló népművelők pedig vonzották is e rétegeket. 

A hivatalos művelődéspolitika többi résztvevője is szorgalmasan igyekszik megfelelni kiosztott szere
pének. A szakszervezetek újra és újra próbálkoznak, hogy a munkahelyi művelődés "fogalmát és gyakor
latát" korszerűen értelmezzék. 1988-ban Kósáné Kovács Magda mint SZOT titkár érvel a termelést segí
tő munkahelyi művelődés mellett a Népművelésben, Maróti László pedig hosszú tanulmányban taglalja 
"a munkahelyi művelődés funkcióit."31 

A KISZ "regionális információs stúdiók" létrehozásával akarja felkészíteni tagjait, mint leendő egye
sületi tagokat az egyesületi életre. 

Érdemes néhány szót szólni a felnőttoktatásról is. A művelődéspolitikában hagyományosan a népmű
velés része az iskolán kívüli felnőttoktaktás, s ezt a tendenciát a debreceni egyetemi képzés - elsősorban 
Durkó Mátyás - meg.is erősítette. 

A nyolcvanas évek második felében - az általános foglalkoztatás problémái következtében - a felnőtt
oktatás a művelődésügy közművelődési (puha) oldaláról átsodródott az oktatásügy munkaerőpiaci (ke
mény) oldalára. "Úgy tűnik, hogy a munkaerő dinamikus mozgása a hatékony gazdaságban nem képzel
hető el dinamikus képzési szisztéma nélkül... a felnőttoktatás sok csatornáját kell igénybe venni, azaz a 
felnőttoktatás egész rendszerét mozgásba kell hozni."32 Persze Csorna is határtalanul optimista, - s ma 
már látszik, megalapozatlanul. A felnőttoktatási rendszer valóban mozgásba jött az elmúlt években, de 
mögötte nem annyira a gazdaság átépülése és dinamizmusa állt, hanem a munkaerő különböző iskolá
zottságéi, képzettségű csoportjainak menekülése a munkanélküliség elől. A továbbképzési irányokról rö
vid időn belül kiderült, hogy szinte teljes a tanácstalanság. A kulcs ugyanis a gazdaságban van. Amíg az 
ipar, a szolgáltatás nem "indul be", addig ki-, tovább- és átképezni lehet ugyan, de csak véletlenszerű, 
hogy az ismeret piacképes lesz-e. 

Másfelől viszont azok a felnőttoktatók, akik kitaláltak egy-egy valóban társadalmi igényeket kielégítő 
képzési formát, irányt, kincsesbányára leltek. A tanulók, hallgatók súlyos (és egyre súlyosabb) tandíjat 
hajlandók fizetni. (Pl. a főiskolai képzés és a köztisztviselői státuszt befolyásoló rendeletek összefüggése.) 

1.5 SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA, KULTURÁLIS DEMOKRÁCIA, 
ÖNIGAZGATÁS 

A szocialista demokrácia és a kulturális demokrácia a kádári Magyarország jellemző fogaíompárja a 
hetvenes-nyolcvanas években. Korlátozott "függetlenségünk" egyik megnyilvánulása. Ugyanis sem az 
etalonnak számító szovjet politikai frazeológiában, sem máshol Kelet-Európában nem terjedt el a haszná
lata. 

A szocialista demokrácia kulturális megfelelője eredetileg a "kultúra demokratizálása", ami a közpon
tilag kijelölt művelődési, művészeti értékek széles körű terjesztését jelentette, s ezzel a "társadalom építé
sét." 

A "kulturális demokrácia" fogalma először a kultúra demokratizálása mellett jelent meg, majd a 
nyolcvanas években lassan kiszorította azt. A kulturális demokrácia azonban minőségileg volt más. Azt 
sugallta, hogy a kultúrában, a szellemi életben pluralizmus van, a szellemi irányzatok szabadon megnyil
vánulhatnak, az "egyesülés" a művelődésben elfogadott. 

A "kulturális demokrácia" tehát bizonyos mértékig áttörést jelentett, más irányt, új törekvést. (Emlé
kezetem szerint Aczél szóhasználatában nem is nagyon fordult elő, ha csak véletlenül nem.) A "kulturá
lis demokrácia" kategóriája a nyolcvanas években hasonló szerepet játszott, mint 1968-ban "az új gazda-11 



sági mechanizmus". Az utóbbi a piacgazdaság "álneve" volt, a jelző nélküli demokrácia előrenyomulásá
nak fedőneve pedig - sajátos módon - a kulturális demokrácia. 

Értelmezésénél sokáig tartotta magát egy önigazgatási aspektus, mint a szocialista fejlődés egyik alter
natívája, ami alternatíva a polgári fordulattal szemben is. Ennek az értelmezésnek viszonylag jelentős po
litológiai háttere volt akkor, s ez az irányzat búvópatakként jelen van ma is a baloldali megoldást kereső 
értelmiségnél - igaz, csak elméleti lehetőségként. 

A kulturális demokrácia jegyében 1988 tájékától egyre több szakmai jellegű reform elképzelés látott 
napvilágot. 

Kétségtelen, hogy a reformkoncepciók elsősorban az Országos Közművelődési Központ "környékéről" 
származtak. 1988 áprilisában az Intézet munkatársainak egy csoportja mintegy három ív terjedelemben 
tette közzé helyzetelemzését és fejlesztési elképzeléseit a "Reform és művelődés" című brossurában.33 En
nek lényegét a következőkben foglalták össze: "Szerintünk a művelődés elméleti és gyakorlati célja nem 
más, mint mindenekelőtt a helyi társadalom, és ebből következően az egész nemzeti társadalom újraépí
tése, avagy a kultúra segítségével a társadalom konkrét humanizálása, az emberi-társadalmi viszonyok 
gyökeres reformja. Másképpen mondva: a helyi közösségek szétesettségének megváltoztatása, a kultúra 
tradicionális szerkezetének átalakítása, azaz demokratikus, önfejlődő, organikus helyi társadalmak létre
jöttének segítése. Ezt a társadalmi újraépítkezést felülről, központilag aligha lehet vezényelni, ezért az 
alapvető módszer az önrendelkezés, az önigazgatás, a helyi reform."34. E törekvések négy fő iránya: a kul
turális jogok, a lokális kultúra, az országos intézmények és a kulturális finanszírozás reformja. Ideológiai 
tekintetben a koncepció talán legfeltűnőbb sajátja, hogy a nép-nemzeti és liberális elképzelések ötvözete. 

Vitányi Iván ezt írja 1988-ban. " A következő időszak kulcskérdése mindenképpen a kulturális demok
rácia, a kultúra társadalmasítása. Sok dolgot jelent most ez. Jelenti a kulturális egyesületek, szövetségek 
alakulását és szabad tevékenységét, a nonprofit szervezetek egész új rendszerének kibontakozását. Megje
lennek ezek az egyesületek, társaságok a szűkebben vett szellemi életben és a közművelődésben mint a 
laikusok, a civil társadalom szervei. Magában foglalja ez a folyamat az állami keretekben működő intéz
mények egy részének társadalmasítását, akár teljes körűen (úgy, hogy a társadalmi testületek birtokába 
kerülnek), akár részlegesen (választott társadalmi vezetőségek, tanácsadó testületek útján)."35 Vitányi a 
fentiek mellett szükségesnek tartja az állam főleg anyagi felelősségvállalásának erősítését is. Kapitány Ág
nes és Kapitány Gábor arra teszi a hangsúlyt, hogy az egész művelődési rendszer "ember- és világcentri
kusságát fel kell szabadítani." Erre az egyetlen, de mindennél fontosabb reformra van szükség. Ezután az 
egész művelődési rendszert "békén és szabadon kell hagyni." - írják.36 

Kerékgyártó István - azt fejtegetve, hogy a közművelődés soha nem "fedte le" a köz valóságos műve
lődését, intézményei annak csak egy részét foglalták magukba - egyértelműen leszögezi"... a különböző 
társadalmi csoportok előbb-utóbb saját használatukba fogják venni a rájuk nehezedő intézményeket."37 

Magam is megállapítottam 1989 nyarán: a közművelődés vége egy új szabadművelődési korszak kezdete, 
annak minden jellemzőjével együtt.38 

Kovalcsik József is körülbelül ebben az időben vethette papírra pár hónappal később megjelent cikkét, 
melynek címe: " A közművelődéstől a szabadművelődésig." Ebben a közművelődési törvény felülvizsgálá
sának, és egy új kulturális törvény megalkotásának szükségességéről is szól. Bizonyos "részletkérdéseket" 
bővebben is tárgyal. Az új korszak művelődésirányításának fő intézményeiről így ír: " A szabadművelődé
si tanácsok feladata a kulturális tevékenységek demokratikus játékterének működtetése, társadalmi szer
vezése és ellenőrzése, valamint az állami és a civil szféra közötti kapcsolat biztosítása."39 Beke Pál az álla
mi szerep visszaszorítását, pontosabban az "államosítottság" meghaladását szorgalmazza: "... hiszem, 
hogy a közösségi művelődés államosítottságának elmúltával nem kevesebb és beszűkültebb, hanem több 
és gazdagabb lesz az a tevékenység, amelyet a jövőben művelődési otthoniként jellemezhetünk."40 

Az előbbi idézetek tanúsága szerint ekkor már szinte mindenki úgy látja, hogy végét járja a negyvenes 
évek utóján kezdődött, s közben oly sokszor és sokféle módon reformálni kívánt népművelési-közműve
lődési korszak. 

Nyilvánvaló, hogy a kulturális demokráciában a politikai értékek válnak fontossá, a demokrácia, az 
önigazgatás, az egyesülés szabadsága és így tovább. A kultúra "átpolitizálódik", mint a 40-es évek végén, 
csak fordított előjellel. 

E problémakör zárásaként álljon itt Vitányi Iván egyik 1988-ban írt tanulmányának néhány sora. M i 
közben a cím szerint a művelődéspolitika esélyeit latolgatja, ezt írja: "További problémákat jelent a kultu
rális mechanizmusban a pártok hiánya, illetve... "álruhás" jelenléte. Társadalmi rendszerünk jelenlegi 
statútuma nem engedi meg a pártok prularizmusát; a szellemi élet pluralizmusa viszont tény. Óhatatla-
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nul, megakadályozhatatlan..., hogy a dolgok átmenjenek egymásba: szellemi irányzatok pártpótló szerepet 
töltsenek be..."41 Világos, hogy Vitányi itt már nem a művelődéspolitika esélyeit latolgatja. 

1.6 A KÖZMŰVELŐDÉS FINANSZÍROZÁSA 

A politikai gondolkodás úgy tartotta számon, hogy az 1968-as gazdasági reform hatása jóformán alig 
érhető tetten a művelődésügyben, s ezen belül a közművelődésben. Ez 1978-ig többé-kevésbé igaz is volt. 
Ezt követően azonban a gazdasági nehézségek miatt a művelődésügyből is kezdték kivonni a pénzeket. 
Ennek kivédésére követelésként fogalmazódott meg, hogy az állam ne vonuljon ki a kultúra finanszírozá
sából, sőt növekvő mértékben vállaljon feladatokat. 

Megintcsak Vitányi imént idézett cikkét citálom. " A társadalmasítás nem jelenti azt, hogy az állam ki
vonulhat a kultúra anyagi támogatásából, és azt átadja a civil társadalomnak. Az államnak nemcsak a 
szovjet típusú, központosított gazdasági rendszerben feladata a kultúra támogatása, hanem a legpluráli-
sabb liberalizmusban is..."42 A szerző azt mondja, a leendő kultúrpolitikának mindenekelőtt tisztáznia 
kell, hogy mi a viszonya a pénzhez. Az előremenekülés logikája Ágh Attila szerint - (tegyük hozzá, akár 
rendszer-, akár modellváltásról van szó) nem a kultúrára fordított összegek drasztikus visszafogását, ha
nem éppen annak növelését követeli meg"43 Kamarás István pedig így ír: "... minden nép, így a miénk is 
képes önmaga érdekeinek felismerésére, művelődésének megszervezésére, a kulturális javak hasznosításá
ra. Ehhez csak minél jobb feltételeket kell (kiemelés tőlem K. L.) teremteni."44 

Egyfelől tehát szorgalmazzák a régi politikai rendszer felszámolását, küzdenek a "beavatkozó állam" 
ellen, másfelől ugyancsak rögtön kikötik, "pénzt vissza nem adunk". A politikai és művelődéselméleti 
deklarációk mellett megjelenik egy másik hang is. " A jelen helyzet szorítása, meg a fejlődés előkészítése 
egyaránt változásokat igényel: ... A közművelődés feladata egy új gazdálkodási rend kialakítása, amely le
hetővé teszi a források jobb felhasználását."4' - írja Hidy Péter. 

1983 után a művelődési intézmények egy része elkezd "gazdálkodni". A gond az, hogy ennek látszata 
alig van. Hiszen miközben a népművelők, színigazgatók, könyvtárosok gazdálkodni kezdenek, folyamatos 
a tőke kivonása a művelődésből, az egész büdzsé szűkül, és a lakossági fogyasztást is tudatosan szűkítik 
(kivéve 1985-1986-ot). így a jól gazdálkodóknak is legfeljebb az az élményük, hogy ők lassabban mennek 
tönkre. Meg kell említeni, hogy ebben az időszakban bontakozik ki Kuti Éva és Marschall Miklós elméle
ti munkássága a művelődésgazdaságtanban. Valószínűleg a világon először veszik módszeresen és együt
tesen számba, hogy melyek a piacgazdaság és a tervgazdaság kultúrafinanszírozásának sajátosságai. M i 
lyen előnyök és hátrányok mutatkoznak egyiknél vagy másiknál. Elméletileg hatalmas űrt pótolnak, s 
kétségtelenül előfutárai a ma "nonprofit szférának" nevezett kérdéskör hazai kimunkálásának. 

1.7 A KÖZMŰVELŐDÉS DOLGOZÓI 

Az alaphelyzet: a szakképzettség jelentős növekedése és a fruszturáltság. A könyvtárosoknak, a nép
művelőknek, a tanácsi művelődési szakembereknek, egyszóval mindenkinek a közérzete rossz. Az egyete
mi, főiskolai szintre emelt képzésben megtanították a kultúra döntő jelentőségét a társadalmi mozgások
ban, minőségük meghatározásában. A pártpropaganda a jelszavak szintjén újból és újból elmondta 
ugyanezt. Viszont a napi gyakorlatban azt tapasztalták, hogy bérük a "szocialista szektorban dolgozók" 
átlagához képest is szerény, az intézményeket "maradványelv" alapján finanszírozták, a hetvenes évek vé
gétől folytatott recessziós gazdaságpolitika áldozataiból is az elsők között voltak. Többnyire hatalmas el
lentmondás feszült az egyetemen, főiskolán tanult elmélet és a mindennapi élet között. 

A feszültségeket részben úgy próbálták levezetni, hogy amint mód adódott rá, szerveződni kezdtek ér
dekeik érvényesítésére. Először a Magyar Népművelők Egyesülete alakult meg 1979-ben, amelytől - ma
gam is emlékszem rá - átütő sikert remélt mindenki. Az M N E "szakmai szervezeteinek" összejövetelei, 
éves közgyűlései valóban fontos eseményei lettek a közművelődési dolgozók életének, de semmit nem 
változtattak a közművelődés helyzetén, s a hatalom belső köre és a népművelők, könyvtárosok stb. kap
csolatán sem. Az M N E demokratikus légköre - együtt a kulturális demokráciával - azonban, mint később 
kiderült, komolyan segítette egy új politikus generáció érlelődését (Csengey, Baja, Jánosi). A modellvál
tásért, majd a rendszerváltásért lelkesedő közművelődési értelmiség számára a "szabad szakszervezet", a 
SZOT-tal szembeni alternatíva kialakítása jelentett újabb lehetőséget. 1988 május 5-én kelt a körlevél, 
amely javaslatot tett a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének létrehozására. Az 
indítvány részben a Közalkalmazottak Szakszervezete Közművelődési Dolgozók Bizottságától származott, 
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másrészt a Vadász János vezette, ezzel foglalkozó M N E munkacsoporttól. 
Az önálló szakszervezet 1989-ben létrejött, Vadászt ez az "országos ügyeket intéző nagyságok" közé 

emelte. 

1.8 A D E M O K R A T I K U S ELLENZÉK ÉS A KÖZMŰVELŐDÉS 

A vizsgált időszakban a demokratikus ellenzék legátfogóbb művelődéspolitikai dokumentuma a Buda
pesten, a helsinki folyamat részeként 1985-ben rendezett kulturális fórumhoz intézett felhívása. Ennek 
számos közművelődési vonatkozása van, bár a cél nyilván nem a közművelődéssel, hanem a társadalmi 
nyilvánossággal kapcsolatos. 

Idézet a dokumentumból. "Számolják fel a közkönyvtárakban a "zárt osztályok" botrányos rendsze
rét... Vezessék be a nyugati, nem kommunista hírlapok, folyóiratok utcai árusítását..."46 

"Szűnjék meg az állam monopóliuma a művészeti kapcsolatok terén: magánszemélyek is kapjanak en
gedélyt hangversenyek és előadásrendező irodák létesítésére."47 

A következő érdekesség az Inconum művészeti csoport levele 1987 február elején Pál Lénárdhoz, az 
akkori kulturális KB-titkárhoz. " A nemzeti kultúrát, ezen belül az alkotóközösségek helyzetét, munkáját, 
körülményeit, jogi kereteit nem érintették a népgazdaságban tapasztalható felszínes és következetlen re
formok. Ebben a mozdulatlan közegben a művészet politikai és jogi szabályozásának többségét az ötvenes 
években alkották."48 

Kronologikus sorrendben következik az utolsó "pártállami országgyűlés" tagjaihoz intézett, száz ma
gyar állampolgár aláírásával jegyzett levél, mellyel a Grósz kormány beiktatásakor fordultak a házhoz. 
"Meg kell szüntetni a kultúra bürokratikus irányítását, amely évtizedek óta tékozolja a nemzeti értékeket, 
a kultúrát pillanatnyi értékeknek veti alá. Helyre kell állítani az alkotó műhelyek, kulturális szövetségek 
autonómiáját." Ilyen és hasonló megállapításokat, követeléseket az "az első nyilvánosságban" is lehetett 
olvasni, legfeljebb a frazeológia, illetve az írások politikai indulatának iránya volt más. 

A ma már híres 1987-es lakitelki nyilatkozat nem kulturális dokumentum, noha az aláírók döntő 
többsége író, művész, értelmiségi. De itt már tömény politikáról van szó. Ami újraolvasva a dokumentu
mot most a szemembe ötlött, az annak kimondása, hogy a súlyos válságból, amibe a magyarság jutott, 
csak "közmegegyezéssel", "társadalmi összefogással" lehet kijutni. 

A nyolcvanas évek második felében széles körben közkézen forgó, vagy éppen előbb-utóbb az 
"első nyilvánosságban" is publikált dokumentumok művelődési vonatkozásai szegényesek. Gondolok 
itt a "Fordulat és reform"-ra a "Reform és demokrácia" (Nyilvános Klub), vagy a Beszélőben megjelent 
"Társadalmi Szerződésre." 

1989-ben a már több táborra szakadt ellenzék liberális vonala mint SZDSZ, programjában a követke
zőket írja: a modern állam feladatait "... egyre szélesebb körben engedi át hivatalai helyett az önkormányzattal 
rendelkező társadalmi szervezeteknek (társadalombiztosítási szervezeteknek, alapítványoknak, egyesüle
tek kulturális intézményeinek stb.), a területi önkormányzatokat is afelé kell terelni, hogy feladataik ellá
tását, az intézményeik működtetését feladatra szerveződött önkormány-zatokra bízzák (iskolatanács, 
egészségügyi tanács, közművelődési egyesületek stb.) Az önkormányzatokon belül, illetve az önkormányza
tok között kialakulhat az értékeik érvényesítésére és a feladatok jobb ellátására irányuló vetélkedés."49 

Az úgynevezett jobbközép erőknek az első választáson hatalomra jutott koalíciója, az Antall-kormány 
"A nemzeti megújhodás programja" címmel közreadott fehér könyvével sok bizonytalanságot hagy az ol
vasóban, noha majd tíz oldalon külön fejezet foglalkozik a művelődéspolitikával. Ebbe egyébként beleérti 
a művészeteket, de sajátos módon a tudományos kutatásnak külön alfejezetet szentel. Viszont a kutatás
sal együtt tárgyalja az oktatást, ami ezek szerint nem művelődés. Noha a "Bevezetés" szerint: "Magyar
ország legfőbb gazdasági erőforrása maga a magyar nép."50 - a továbbiakban éppen a legfőbb erőforrások 
szellemi karbantartásáról feledkeztek el szinte teljesen a szerzők. (Ha lenne kedvem tréfálkozni, azt mon
danám, a nemzeti megújhodást valószínűleg csak az iskolás generációktól várták, lévén hogy az oktatás
üggyel komolyan foglalkozik a program. De ha ez egy húsz év múlva időszerű terv, amikor majd a mosta
ni gyerekek hordozzák a vállukon a nemzet sorsát, hogyan került az alcím alá: " A köztársaság első három 
éve".) A művelődéspolitikai fejezetben egy a művészekre, művészetre és a művészet terjesztésére szűkí
tett, arisztokratikus, aufldérista vízió bontakozik ki. " A magyar kulturális élet résztvevője" itt csak a kul
turális, s ezen belül is a művészeti elit, s az "istenadta nép" bizony kimarad belőle. Legfeljebb mint "új 
közönség" szerepel, melyet "nevelni" kell. Ha ezt a közművelődés szemszögéből nézem, formailag a 
"legkonzervatívabb" felfogás, csak a sztálinista ideológiát és értékrendszert cserélték fel "nép-nemzeti
vel". 
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2. " A Z EGYÖTÖD ORSZÁG" 

2.1 A " P U H A DIKTATÚRÁTÓL' A Z O P T I M I Z M U S TERRORJÁIG 

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján pillanatok alatt szétesett a világ régi rendje. Ami történt, a 
kelet-európaiak számára kétségtelenül meglepetést okozott. Még meglepőbb talán csak az volt, hogy 
mind Nyugat-Európa, mind Észak-Amerika is meglepődött, ahol pedig "elvileg" évtizedek óta várták ezt 
a pillanatot. 

Az első eufórikus órák, napok (amelyek természetesen heteket, sőt hónapokat jelentettek), a politiku
sok első beszédei még (az addigi propagandát folytatva) úgy hatottak, hogy tudják a szükséges lépéseket, 
a következő, várható eseményeket. A gyakorlatban azonban rövidesen kiderült, hogy korábban nyugaton 
is hamis feltételezésekből indultak ki. Amint világossá vált, hogy itt már nem propagandáról van szó, új
ra kellett értékelni mindent. 

Miközben (joggal) mindenki örült és örül a "békés" átmenetnek, nyugat és kelet szerepzavarát végül 
is a békés átmenet okozta. Amennyiben a folyamatnak nyíltan lettek volna győztesei és vesztesei a "szo
cialista világrendszer" szétesése után, vélhetően minden simábban ment volna. A helyzet azonban világ
történetileg is példátlan volt. A kelet-európai összeomlás úgy zajlott le, hogy mindenki győztesnek érezte 
magát. Ehhez szükséges volt a tömegkommunikációra alapozott, kifinomult totális propaganda. A győze
lem általános, egész Európára kiterjedő légkörében azonban természetesen mindenki, azonnal és személy 
szerint jobbat várt a korábbiaknál, s ha valakinek akár egy halk szava volt a jövő iránti kétségekről, azt 
tele torokból hurrogták le, maga lett a "régi rendszer bűne". Bizonyos értelemben minden a visszájára 
fordult. Azok az értelmiségiek, akiknek korábbi kétkedését a bukott politikai hatalom valóban 
nehezen tűrte, maguk váltak minden kétkedés ellenségeivé. A "puha diktatúrát" az "optimizmus 
terrorja" váltotta fel. A piacgazdaság, a magántulajdon és a nyugati politikai rendszer minden jó meg
fellebbezhetetlen forrása lett. 

2.2 MŰVELŐDÉSPOLITIKA, KÖZMŰVELŐDÉSPOLITIKA 

A probléma rendszerváltásbeli története mondhatni a hamleti kérdéssel kezdődött: lenni vagy nem 
lenni? Kevésbé patetikusan: 1990-ben tele voltak az újságok és a folyóiratok annak vitatásával, hogy az 
államszocializmus megszűnésével vajon a művelődéspolitika is megszűnik-e, mint pártállami huncutság. 
A háttérben az az érvelés húzódott meg, hogy a társadalom, az ember, amely most a diktatúrából a polgá
ri demokrácia és a piacgazdaság, egyszóval a szabadság birodalmába lép, legszabadabb a művelődésben le
het, ebbe tehát semmiféle politikát nem szabad belekeverni. Az állam egyetlen feladata minden eszközzel 
segíteni, támogatni a jóért és szépért epedő "piacosított kebleket." 

A józan ész és a napi gyakorlat persze cáfolta ezt az illúziót. A józan ész alatt itt elsősorban az európai 
kultúra megfellebbezhetetlen értékeit értem, vagy ahogy akkor a forrást szívesen megjelölték, a zsidó-ke
resztény kultúrkör értékeit. 

Vagyis a szellemi élet jó néhány hónapig tartó szinte csaknem teljes "önzetlenségének" idején is meg
mozdultak a társadalom (?), az értelmiség (?) egészséges reflexei, ha a könyvkiadásban vagy a politikai 
élet fórumain, a kultúrában megnyilatkozott a fasizmus, az antiszemitizmus, a szadizmus stb. (A naciona
lizmus megítélése már bonyolultabb volt, számomra legalábbis úgy tűnt, hogy ennél kevésbé működtek a 
már említett "józan reflexek.") Bármilyen zsibvásár is volt például az aluljárókat 89-ben, 90-ben elárasz
tó könyvpiac, egy bizonyos tűréshatár felett (alatt?) határozott szellemi ellenállásba ütköztek az európai 
értéken és mértéken aluli (felüli) dolgok. (Itt nem a pornóra, vagy a tömegkultúra más termékeire gon
dolok, hanem "fajsúlyosabb" ízléstelenségekre.) 

Az, hogy működik egy "civil kontroll", persze még nem nevezhető par excellance művelődéspolitiká
nak. De jelzi, hogy egy normális társadalomban bizonyos értékek kulturális vetületei éppen úgy működ
nek, mint a politikai, gazdasági, társadalmi, szociális, mentális stb. aspektusai. Az ezek mentén, ezek ér
dekében intézményesült formák, kulturális szervezetek, társaságok, egyesületek, alapítványok stb. előbb-
utóbb megjelennek. S a kulturális intézmények a politika oldaláról (is) mindig meghatározottak, vagyis a 
művelődéspolitika vagy kultúrpolitika egyszerűen a modern társadalom szerveződésének része. (Ezt a 
"szabályozást", amit ebben az értelmezésben művelődéspolitikai kontrollnak is tekinthetünk, persze kü
lönleges, a társadalom nagy csoportjait érintő erős sokkok, az ezekre rátelepedő rossz ideológiák ideig-
óráig felbillenthetik, eltörölhetik. Sajnos ez is a X X . század sajátja. Láthattuk ezt a náci Németországban, 
vagy a posztjugoszláv Boszniában. S a tömegkommunikáció totalizálódásával kialakult manipulációs 



mechanizmusok erre kitűnően felhasználhatók. De nincs modern társadalom művelődéspolitika nélkül, a 
társadalmi integráció olyan erős, hogy az önmagában létrehozza a "különböző politikákat", így a művelő
déspolitikát is.) 

A napi gyakorlatra térve: Egyetlen pillanatig sem szünetelt a kultúrát felügyelő főhatóság, vagy a ta-
nácsok (majd önkormányzatok) szakosztályai stb. Az államigazgatás részeként létezett a művelődést irá
nyító (?), felügyelő (?), koordináló rendszer. Külön probléma a közművelődés, illetve a közművelődés-po
litika léte vagy nem léte, esetleg átalakulása. Az előző fejezetben szóltam róla, hogy mások is, én is a 
rendszerváltással a közművelődés "végét" jósoltuk, s nyilván a hagyományok miatt is, nomeg a liberaliz
mus értelmiségi divatja miatt a szabadművelődés visszatérésére voksoltunk. Először röviden a 
közművelődéspolitikáról. Erről mit sem változott a véleményem. (Igaz itt eddig erről nem szóltam, koráb
bi írásaimban azonban annál többet.) Amennyiben az iménti gondolatmenet szerint haladunk, akkor 
ezen a logikán oda jutunk, hogy az "iskolán kívüli művelődésnek" (hogy ismét az andragógiai kifejezéssel 
éljek) is vannak politikai meghatározottságai (mi több - mondhatnánk - ennek vannak csak igazán), s így 
a közművelődés-politika (nevezzük így) léte is szükségszerű. Ami azzal a tevékenység-együttessel történt, 
amit a 70-es évek elejéig népművelésnek, később közművelődésnek neveztünk (a névváltozása persze - s 
ezt szintén ma is így látom - nem csupán formális volt) már másként áll a helyzet. A közművelődés ke
ményebben tartotta magát az elmúlt 6-8 évben, mint gondoltam. A politikai rend változásával itt is sok
minden átalakult, demokratizálódott, a konkrét művelődési formák összetétele, szerkezete is formálódott, 
de sem a felsoroltakban, sem az irányításban, sem az egészet laza egységgé kovácsoló "szemlélet
ben" nem történt olyan alapvető változás, amely indokolná, hogy a közművelődés végéről beszél
jünk. Ez ennek a tanulmánynak alighanem alaptétele. A továbbiakban főként erről lesz szó. Itt csak váz
latosan utalok néhány okra, amely indokolja ezt. így fontos talán, hogy a közművelődési intézmények, 
formák - s ezt az előző fejezetben láthattuk - a nyolcvanas évekre annyira szétfeszítették a nálunk 
48/49-ben "koncepciónak" népművelés kereteit, hogy a rendszerváltás csak "szinkronba hozta" 
velük a társadalmat._(Senkit ne tévesszen meg, hogy mi volt a "hivatalos szöveg". Az intézmények má
sak voltak. Sajnos kevés a tudományos értékű bizonyíték, hisz a nyolcvanas években - emlékezetem sze
rint - erről egyetlen átfogó szociológiai vizsgálat sem zajlott. 

Hathatott itt az is, hogy a művelődés 88/89-es "teljes liberalizálásakor" felszínre buggyant kulturális 
szeméttől és mocsoktól a liberálisok is megrettentek. A legmérgezettebb források eltömítése, illetve a 
szenny, szemét, mocsok mederbe terelése vált inkább programmá, (s ebben konszenzus is alakult ki). A 
névcserét, s a szemlélet-váltást ez is visszatarthatta. 

Külön ok lehet, hogy a társadalomra (legalábbis a szociális piacgazdaság iránt elfogult értelmiség szá
mára váratlanul) olyan nyomor, annyi megrázkódtatás, és (ami itt lényeges) olyan mértékű elbizonytala
nodás szakadt, hogy a "felvilágosításra" megint társadalmi méretekben lett szükség. 

S minden bizonnyal hatott az is (legalábbis 90 és 94 között), hogy a társadalom "sikeres és gyors át
nevelését" bizony a jobbközép rezsim is szívesen elvégezte volna - ezúttal keresztény-nemzeti szellemben.-

2.3 K O N F L I K T U S O K A MŰVELŐDÉSPOLITIKÁBAN 
2.31 Helyi hatalom és centralizáció 
A rendszerváltás értelme, célja ebben az összefüggésben azt volt, hogy a korábbi túlsúlyos központi 

hatalommal szemben erősítse a helyi társadalmat, erejét, önállóságát, intézményeit. A törvénykezésben 
ez a folyamat már 1990 előtt megkezdődött, s a választások után az új parlament első helyen számon tar
tott ügyei között volt ennek befejezése.51 

A változások megerősítették az alsó szintet, sok jogosítvány maradt a kormányzati szerveknél, s csök
kent a középső szint, a megyék hatalma. Budapesten a fővárossal szemben a kerületek, az akkor még 22 
"tartomány" jelentősége növekedett. Külön tárgyalást érdemelne (persze nem ebben a dolgozatban), 
hogy akkor és ott milyen lobbik harcának eredményeként alakult mindez éppen így. Az önkormányzati 
törvény születésekor kialakult erőviszonyok azonban ideiglenesnek bizonyultak. A hatalom 
újraelosztásáért ugyanis azóta is folytatódik a harc. 

A tradíciók, az infrastruktúra kiépültsége erős megyét indokol, s a konfliktusok forrása mind a mai 
napig jelentős mértékben ez. A közművelődés szempontjából mindennek voltak pozitív és negatív követ
kezményei. Maga a közművelődés végső soron "helyi dolog", intézmény, tevékenység, rendezvény stb. A 
helyi erők nagyobb hatalma ezért hasznos, hiszen a hatalomgyakorlók és a helyi művelődés közelebb ke
rült egymáshoz, így a döntések nagyobb helyi ismerettel, a lokálig viszonyok reálisabb mérlegelésével szü
lethetnek. 

Kedvezőtlenül érintette ugyanakkor - elsősorban a kisebb teleüléseket - legalább két dolog. A 60-as, 
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70-es évek nagy közművelődési beruházásai a megyeszékhelyeken voltak, s az akkor létrehozott intézmé
nyek feladata lett volna segíteni szolgáltatásaikkal a környéket, a megye kisebb településeit is. Nos a vál
tozások következtében a megyei intézmények szolgáltató funkciói mögül végleg elfogyott a pénz. Kétség
telen, hogy mind a szolgáltatásokkal, mind az úgynevezett hálózati munkával korábban is számos problé
ma volt, tehát a történteket lehet úgy is tekinteni, mint egy már amúgy is kialakult helyzet legalizálását. 
De összességében a kisebb településeket e tekintetben mindenképpen hátrány érte. 

1990-ben a törvényalkotók a következő évek negatív gazdasági folyamataival sem számolhattak. A 
külföldi adósságok törlesztése (illetve legalább a kamatok visszafizetése), az államháztartás egyensúlyának 
felborulása a kormányt (kormányokat) erős központosításra kényszerítette a monetáris szférában, s kény
szeríti ma is. (Az önkormányzatoknak visszaosztott rész évről-évre csökken.) A kistelepülések, illetve a 
"kisebb települések" önkormányzataival szemben a mindenkori kormány könnyebben tud fellépni e cé
lok érdekében. Az erős megyék részint a saját érdekeiket védenék, részint a megyei települések érdekei
nek lobbistái is lennének. (Az önkormányzati szövetségek súlya nem mérhető a megyékével.) Ebben a 
vonatkozásban az önkormányzati törvény bizonyos mértékig diszfunkcionálissá vált, hiszen megkönnyíti 
a központi hatalom, a kormány "szabad rablását", s ezzel az önkormányzati érdekekkel szemben hat. 

E problémakör zárásaként ugyanakkor megemlítem, hogy az önkormányzatok megnövekedett hatal
mának, jogosítványainak minden bizonnyal nagy szerepe volt abban, hogy a romló anyagi körülmények 
ellenére sem vált tömegessé a közművelődési intézmények bezárása, a közművelődésben dolgozók szél
nek eresztése. E téren kétségtelenül jó, hogy a polgármester, illetve az önkormányzati tagok közvetlenül 
érzékelik, hogy jobbára valós igény van a művelődési házra, könyvtárra, hogy még az egyesületek is haté
konyabban működnek, ha vannak létesítmények, hogy a falu, kisváros, város "népe" szórakozni is akar, 
bármilyen mértékű is a szegénység (vagy annál inkább), hogy bálra, lovasnapokra és isten tudja még mi 
mindenre igény van, s hogy áldás egy jó szervező, ötletes ember, akár népművelőnek hívják, akár műve
lődésszervezőnek. 

2.32 Gazdaság és művelődés konfliktusa I. 
A 70-es évek vége óta remélt, s a rendszerváltással biztosra vett fellendülés elmaradt. Ez több szem

pontból éles konfliktus forrása lett a művelődés korábban kialakult intézményrendszere, értékei, illetve a 
gazdaságpolitika között. 

Elsőként azt említem, hogy a gazdaság mint megrendelő, mint "műveltségi piac" nem, vagy csak na
gyon szerény mértékben működik. Egyebütt érintettem már ezt a kérdést, így itt bővebben nem térek ki 
rá. Ennek a konfliktusnak egy összefüggését azonban mégis szeretném kiemelni. Földrajzilag mindez na
gyon differenciáltan zajlik, így nagy szerepe van abban, hogy az ország "három részére szakad": A 
balkánizálódó Tiszántúlra, a "művelt Európát" közelítő Dunántúlra, s a köztük inkább nyugat felé törek
vő, de keletre csúszó harmadik "tartományra". 

A munkalehetőségekhez kapcsolódó művelődési kényszer nyugatról keletre haladva gyengül. A Ti
szántúl és Dunántúl (különösen annak az osztrák határhoz közelebb eső részei) a 60-as, 70-es, 80-as 
években is (s nyilván a magyar történelem során mindig) nagyon eltérő kulturális szemléletet, környeze
tet, értékeket képviselt, de a gazdasági pozíciók között megközelítőleg sem voltak olyan hatalmas különb
ségek, mint napjainkban. 

2.33 Gazdaság és művelődés konfliktusa II. 
A korábban kialakult művelődési viszonyok, a felhalmozott kulturális tőke és a gazdaság között abban 

az értelemben is konfliktus (terméketlen konfliktus) keletkezett, hogy: 
- először: a gazdaság csökkenő teljesítménye miatt egyre kevesebb jut művelődésre. Itt gondolok az 

intézmények fenntartására éppúgy, mint az állampolgári kezdeményezések támogatására. 
- másodszor: a növekvő (méghozzá megdöbbentő ütemben növekvő) jövedelmi különbségek miatt, 

ami úgymond kultúrára "fordítódik," - eloszlása miatt - az is inkább növeli, semmint csökkenti az egyen
lőtlenségeket, vagyis öngerjesztő módon működik egy - a köz művelődését elnyomorító - folyamat. 

2.34 Gazdaság és művelődés konfliktusa III. 
A harmadik aspektus , amit itt felvetek, a kulturális piac és a kulturális értékek konfliktusa. A piac 

alapos "rendet vágott" a kultúrában. Megerősödött a tömegkultúra, s jelentős "üzleti pozíciókat" vesztett 
a magas kultúra. Az elektronikus és nyomtatott tömegkommunikációban ez jól nyomon követhető, már
pedig ezek hatása a meghatározó. Ez a piacgazdaság törvénye. Ak i mást várt, álmodozott. A hazai specifi
kum az, hogy a fogyasztás (így a kulturális fogyasztás) szűkülése miatt, a kultúrára fordítható pénzek tár
sadalmi méretű csökkenése miatt, végül azért,mert gyaníthatóan a korábban a művelődésben, kultúrában 
mozgó tőke egy részét is "átszivattyúzták dolgos kezek" nagyobb profitot hozó ágazatokba, a magas kultú-



ra leépülése nagyobb mértékű, mint ami a társadalom felhalmozott kulturális igényeiben "kódolva" len-
ne. Egyszerűbben: a magas kultúra iránti igények nem párosulnak fizetőképességgel. Ezért a társadalom 
valóságos igénye alatt művelődik, jut hozzá a magas kultúra értékeihez. (Ez azt hiszem, történetileg ilyen 
méretekben páratlan, ám nyilván átmeneti állapot. A kulturális igények előbb-utóbb elkopnak, kínálat és 
kereslet kiegyenlítődik, kulturálisan alacsonyabb szinten kialakul az egyensúly, s megszűnik a most érzett 
frusztráció.) Ennél a pontnál még valamire ki kell térni, amiről a művészeti életben, irodalomban ma 
rengeteg szó esik, amivel kapcsolatban sok a panasz. A gazdaság hatalmasai a szellemi élet diktároraivá is 
váltak. Még jobb, ha csak saját ízlésüket erőltetik rá a lapokra, folyóiratokra stb. (mert esetleg jó ízlésük 
is lehet). De általában a kultúra szponzorálásában is durván megjelenik a közvetlen üzleti érdek. Ez már 
súlyosabb probléma, mert végső soron cenzúrához vezethet és vezet. Ezért is kellene az államnak több 
pénzt pumpálni a magas kultúrába, hogy a szponzorok hatalmát csökkentse. (Nem arra gondolok, hogy 
aztán az állami tisztviselő legye a cenzor, a "hivatalnak" semlegesnek kellené maradnia.) Erre azonban 
nincs esély. 

2.35 Röviden az intézményrendszerről 
Röviden, mert a 90-es években nem voltak tudományos vizsgálatok e téren, melyek adatai között el 

lehetne bogarászni._Nem hiszem, hogy van ma Magyarországon olyan kutató, művelődési szakem
ber, akinek átfogó és hiteles képe lenne a közművelődési intézmények valóságos helyzetéről. 

A közművelődés korábbi "alapintézményei" még többnyire állnak és működnek. Igaz, évről-évre sze
gényesebben. A könyvtárakra, művelődési házakra, múzeumokra gondolok. (Az elmúlt hat-hét év fő jel
lemzője a kétségbeesett törekvés a szintentartásra.) Gyarapodás alig van. A rendszerváltás után az első új 
könyvtárat 1996-ban(!) adták át, művelődési ház talán nem is épült, s a többnyire művelődési házi bázi
son nekilendült, a 80-as években gyökerező mozgalmak, kezdeményezések is, miközben nagy szellemi 
energiák feszülnek bennük, többnyire egyik napról a másikra élnek. Sajnos Lakitelek, a Lezsák-féle nép
főiskola inkább csak kirakat. Nem tudok róla, hogy további tucatnyi hasonló építésére készülődnének 
akár az egyházak, akár a szakszervezetek, akár a pártok, akár az állam. Pedig 88-ban, 89-ben ezt remél
tük. (Mi az, hogy reméltük? Biztosak voltunk ebben.) 

A meglévő intézmények bázisán kétségtelenül sokféle egyesület, egylet, társaság, baráti kör stb. ala
kult. Elnevezéseik aszerint változnak, hogy a pillanatnyi szabályozás melyik forma számára biztosít na
gyobb adókedvezményt. Többnyire önszerveződéssel jöttek létre, irányításuk az önkormányzatiság vala
milyen formáját gyakorolja, demokratikusak oly mértékben, amilyen szinten a demokráciát általában ma 
"elviseli" az állampolgár. Tartósan és jól - tapasztalatom szerint - azok működnek, amelyek helyi összefo
gással jöttek létre. Összességében a rendszerváltás utáni közművelődés talán legfontosabb elemei ezek. 
Valójában már csak a gazdag állampolgárok és a gazdag állam hiányzik ahhoz, hogy ezek igazán "nyugati
asak" legyenek, (de ez nagyon). 

A műkedvelő művészeti mozgalom is elsősorban szponzorok után szaladgál, s eközben ha jut rá idő, 
produkál is. Tehetségekben nem lettünk szegényebbek, s a kevesebb pénzt ellensúlyozni látszik a szabad 
légkör. 

Az egyházak egyelőre keresik azokat a kulturális formákat, amelyekkel mozgósíthatnak. 
A televízió mint közművelődési intézmény szétesett. Részben áldozatul esett a pártok média-marako

dásának, részben az intézményben uralkodó rossz légkörnek. Persze ma is a legnagyobb, leghatásosabb 
eszköz. Tehetséges emberek többnyire jó, időnként sziporkázó ötleteit látni, de műhelyeket, műhelymun
kát nem. 

A rádió eddig sokkal többet őrzött meg saját, korábban felhalmozott értékeiből, kérdés, hogy a média
törvény "kiteljesedése" mit hoz. Nyilvánvaló, hogy mind a tévénél, mind a rádiónál a helyi műsorszórás 
a következő években robbanásszerűen előretör majd. Sok a nyitott kérdés. A gazdaság, a társadalom, a 
kultúra általános tendenciái nem sok jót ígérnek e téren, a politikáé még annyit sem. A folyamat azon
ban feltartóztathatatlan, s a körülötte zajló marakodást figyelve, hatalmas pénzek lapulnak ugrásra ké
szen. 

Szégyen, hogy a "Népművelés" hét évvel ezelőtti megszűnte óta a közművelődésnek nincs szakmai 
lapja, hogy a "Kultúra és Közösség" is csak névleg létezik. A művelődési kormányzat ostobasága, hogy 
hagyta kialakulni ezt a helyzetet, s ezzel a "szakmát" is, magát is hihetetlen mértékben gyengítette. 

2.36 Néhány szó az irányításról 
A rendszerváltás óta a kulturális, a művészeti élet, az oktatás érdekeit a művelődési tárca képtelen 

volt hatékonyan képviselni a Pénzügyminisztériummal szemben. Mindig gyenge miniszter volt? Nem, de 
mindegyikük minisztersége idején gyenge volt a kultúra pozíciója. így aztán majdnem mindegy, ki ült a 
kultuszminiszteri székben, nem a kultúra, hanem a pénzügyminiszter "szolgája" volt. S ha a pénzügymi-
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raszterek (gyorsan változó) sorában akadna egy, aki a "kultúra barátja", a művelődés számos nagy gond
ján enyhíthetne a "költségvetés farzsebéből." A többi ágazathoz képest itt ugyanis "aprópénzek" látvá
nyos változásokat hozhatnának, mégcsak a féltve őrzött maradvány-elvet sem kellene feladni. 

Az irányítás fontos eszközei lettek a különböző alapítványok, illetve az alapítványok kuratóriumai, 
élükön a Nemzeti Kulturális Alappal. Fölösleges részleteznem a szisztéma előnyeit. Egy dolgot mégis ki
emelek (a köztudottak közül). Általuk a minisztériumtól a legkisebb önkormányzat kulturális bizottságáig 
a demokratikus irányításnak és a szakmai színvonal javításának hatalmas lehetősége nyílott meg. Ahol 
demokrácia van, ott persze a politika is tombol, ami nem tesz mindig jót a szakmaiságnak. Nem ez a ba
jom. Hanem az, hogy ténylegesen nem támogatást, csak alamizsnát osztogatnak (sokszor nevetséges 
összegeket). Pedig a mai helyzetben itt (ismétlem), nagyon csekély pénzügyminiszteri jóindulattal föld
rengésszerű változásokat lehetne produkálni. 

E fejezet elejére azt írtam címként: "egyötöd ország". Talán nem mindenki számára nyilvánvaló, mi
ért. Vitányi Iván a nyolcvanas években sokszor leírta, egyharmad ország vagyunk. Mindent megcsiná
lunk, amit a fejlett nyugati társadalmak, de csak egyharmadnyi hatékonysággal, eredménnyel. Ha volt va
lakinek türelme végigrágni magát e kissé hosszúra sikerült irományon, az két dolgot érzékelhetett. Az 
egyik, hogy noha semmiféle zászlóvivést, lobogtatást nem vállaltam a "rendszerváltás" idején, (a promi
nensek túl sok mindent akartak túl nagy hévvel szétverni a kultúrában, amit politikai rendszertől függet
lenül értéknek véltem, s vélek ma is, el is menekültem mind a politika, mind az ideológia közeléből), de 
azért élt bennem a remény, hogy az "egyharmadból" e nagy felfordulás eredményeként mégiscsak "felibe
harmadába" lesz. A másik dolog viszont éppen az, hogy immár (s ezt nem győzöm hangsúlyozni) nem 
kevés idővel a fordulat után azt látom, hogy nem fel, de "leküzdöttük" magunkat, talán az "egyötödre", 
de "minimum az egynegyedre". 

Budapest, 1996. augusztus 
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sorral, egy kis köszöntővel, beszél a polgármester, beszél a 
művelődési ház igazgatója is, ez természetes, beszél az 50 éves 
és úgy csináltuk ezt tavaly és tavaly előtt, a jövőre is gondol
va, hogy a 49 évesek közül is meghívtunk három párt, akik 
már látják, akik már ott vannak és akik szintén köszöntik az 
50 éveseket, akik mindig előttük járnak, és van egy nagy kö
zös vacsora, amit ők maguk fizetnek, és van az 50 évesek bál
ja. A z 50 évesek egy ekkora faluban olyan 45-50 pár. Erre az 
alkalomra hazajönnek azok is, akik nem itt élnek csak itt szü
lettek. Hozzákezdünk a szervezéshez a tél folyamán és húsvét 
előtt, még áprilisban szoktuk megcsinálni. Ugyanígy csináltuk 
meg az állampolgárrá fogadom, tehát a régi legényavatásnak 
megfelelő alkalmat a 18-20 éveseknek. Első esztendőben 
együtt csináltuk a három korosztálynak, a 18-19-20 évesek
nek, most már csak a 18 éveseknek csináljuk, az egy évben 
születetteknek. Evenként ismétlődik a falunap, negyedik éve 
volt az idén, augusztus 20-án csináljuk, az az egész falunak az 
ünnepe. Erre az idén már Svájcból is hazajöttek, itthon volt 
Svájcból a három testvér, a volt főjegyzőnek a fiai. Mos t küld
tünk nekik épp egy 20 perces filmet, reklám anyagnak, mert 
szeretnénk elküldeni az asszonykórust jövő nyárra egy svájci 
kirándulásra. A filmet magunk csináltuk, van egy hallatlanul 
jó videó stúdiónk és egy rádió stúdiónk, a helyi eseményekről 
megcsináljuk az éves összefoglaló filmünket, menet közben 
mindenről készül f i lm és akkor összevágjuk, van vágóappará
tusunk, tudunk vágni mindent. A sok dokumentumból Em
lékidéző címmel az asszonykórus 25. évfordulójára a 25 év 
krónikáját tudtuk adni képben és hangban. 

Nagy eseménye a falunak a bál a kocsmadombon, a volt 
két kocsma között, a Slézinger Salamon kocsmája és, a H a n 
gyaszövetkezet kocsmája között, ami együtt volt az Urikaszi-
nóval. Ezt a részt hívták kocsmadombnak, ahol voltak a bálok 
és ilyen kocsmadombi mulatságokat szoktunk rendezni, ami
kor 6-700 ember járja a táncot és együtt van." 

A művelődési ház tehát a legkisebb egységtől, a családtól, 
a nemzedékeken át az egész falut megmozgató alkalmakig 
szervezi és segíti szerveződni tevékenységeit. Mos t nem be
szélnék a művelődési ház egyéb, máshol is szokásos munkájá
ról, a szokásos csoportokról, a gyerektánctól a nyelvoktatáson 
keresztül a zeneoktatásig, vagy a klubokról, de ide kívánkozik, 
hogy egy nyugdíjas klub, a tevékenységek ilyen gyűrűjében, 
természetesen nem azonos azzal a nyugdíjas klubbal, amely 
egy művelődési intézmény esetleg egyetlen működő közössé
ge. 

A művelődési ház tehát dolgozik, s munkájához pénzre 
van szüksége, amelyet az igazgató, Fercsik Mihály szerint 
megkap az önkormányzattól vagy hozzájut pályázati lehetősé
gekből. A z t gondolom, hogy a művelődési ház k i nem szolgál-
tatottsága az önkormányzatnak, másképpen szólva a művelő
dési ház jól finanszírozott helyzete szintén következmény. 
Láttuk, hogy a hévizgyörki önkormányzat tudja finanszírozni 
a művelődési ház tevékenységét, érdekes viszont számunkra 
az is, hogy lássuk, miért akarja, sőt, hogy maga az anyagi tá
mogatás bogy történhet úgy, hogy a művelődési ház igazgató
ja, mint az intézmény gazdája, egyértelműen érezheti anyagi 
téren a biztonságát. A z , hogy a művelődési ház igazgatója szá
mol az önkormányzat támogatásával, egyfajta nem hierarchi
kus viszonyt feltételez önkormányzat és művelődési ház, azaz 
ezen intézmények képviselői között. Hévizgyörkön ez abból 
adódik, hogy a falu megújulását előkészítő, s magában a meg
újításban tevékenyen részt vevő kis falusi csoport, a falu ba
ráti köre, a későbbiekben olvasóköre, egy céljaiban (érték
rendjében) azonos társaság, a tagjai között tudta egyebek kö
zött a mai polgármestert és a művelődési ház igazgatót is, s a 
falu meg nem változott érdeke és céljai a nem változott, nem 
cserélődött vezetők által biztosítja a valóságos együttműkö
dést, kizárja a hierarchiát. 

"Először harcot indítottunk a falu önállóságáért, mert a 
faluegyesítések idején Hévizgyörköt is társközséggé minősítet
ték. Harcoltunk, hogy visszakapja ez a falu az önállóságát, ke
mény munka volt ez, s akadt hozzá 10-12 ember, aki azt 
mondta, csináljuk meg. T i tokban jöttünk össze házaknál, es
téről estére, sikerült rést ütni az akkori M S Z M P - n , sikerült a 
nagy párttitkárt leváltatnunk a párttagokkal, aztán sikerült a 

tanácsból visszahívatni, mint tanácstagot. Ez volt az életünk 
egy nagy eseménye, ami percnyi pontossággal k i volt dolgoz
va, össze kellett gyűjteni aláírásokat, de úgy, hogy egy péntek 
este 6 órakor 5 pár elindult megszerezni az aláírásokat, 7 óra
kor az akciót be kellett fejezni, nem volt szabad, hogy valaki 
annak az illetőnek a tudomására hozza, mert ha megtudja, 
belép, akkor még elég keményen mentek ezek a dolgok, nem 
lett volna esélyünk rá, hogy új választás, s hogy visszahívható 
legyen, mint tanácstag. Ezt tényleg megcsináltuk, egy óra 
hossza alatt megvolt a szükséges aláírások mennyisége, más
nap reggel leadtuk a listát, hogy ezek kérik az új választást. 
Ennek az idézőjelben összeesküvő társaságnak tagja volt a 
mostani polgármester, először tanácselnök lett, körülbelül egy 
fél évig, ami még a választások előtti időszak volt, aztán el
söprő többséggel polgármester lett. Ez meghatározta a viszo
nyokat. A polgármester, a képviselő testület, a közművelődés 
viszonyát. A képviselő testületnek két tagja korábban népmű
velőként dolgozott a faluban, utódomnak közülük jön az 
egyik. Ez a 12 fős társaság, amelyik a falu önállóságát vissza
szerezte, legális együtt maradását és erősödését a Hazafias 
Népfront, ahogy mondani szokás a Pozsgai köténye alatt szer
veződő olvasókörben tudta leginkább elképzelni. 
Hévizgyörkön olvasóköri mozgalom nem volt, mert itt kaszi
nók voltak a faluban a háború előtt, tehát egy-egy kocsma kö
ré csoportosulva voltak a közösségek, de elmentem 
Balmazújvárosba, Hódmezővásárhelyre, ahol tavaly télen jár
tamban már 18 olvasókör volt, és meghatározó tényező, óriási 
erőt képvisel. Fedőszervet kerestünk, így alakult meg az olva
sókör, ami azóta is igen jól működik. 1994-ben az Olvasókö
rök Országos Találkozója Hévizgyörkön volt, Pozsgaival meg 
mindenkivel, nagy esemény volt a falunak, nagy élmény. Ez a 
korábban 12 ember most már 50-re szaporodott, ennyi em-
berreUnűködik ez a kis társaság, és meghatározó ereje a falu
nak. O k azok, akik, amikor a gázprogramot a falu elhatározta, 
szócsövei voltak a képviselő testületnek. Nek ik köszönhető a 
telefon. Havonta egyszer jövünk össze, havonta egyszer jön 
össze a társaság, s zömmel a falu közéletével foglalkozunk." 

A m i k o r Hévizgyörkön jártam, a polgármester éppen a 
művelődési házban volt, megbeszélni valamit Fercsik M i 
hállyal. Talán nem tévedek, ha azt gondolom, azért ő jött a 
művelődési házba, mert ő a fiatalabb. (Ha valaki nem ismer
né a szokásokat, egyébként ha beszélni való van vele, a műve
lődési ház igazgatót szokták hívatni.) És ha valakinek egy kér
vényt kell megírnia, falubeli létére ugyanilyen zavar nélkül 
léphet be a művelődési házba. Ez így látszik működni: "felül
ről" idejönnek és nem elvárnak, "alulról" jönnek, mert nem 
szembesülnek tekintélyt parancsoló személyekkel, illetve kör
nyezettel. A polgármesteri hivatalból át is küldik a művelődé
si házba, ha valakinek szociális segélyre van szüksége és nem 
tud kérvényt írni. Ezek egy kapcsolatrendszer fontos láncsze
mei. 

M i n d a fent összefoglaltak miatt nevezhető a hévizgyörki 
művelődési ház tevékenysége ideálisnak. A falu életéből szer
vesen következik a közművelődési tevékenység, s hogy követ
kezhet, adódik a falu folytonosságot őrző, jól jövedelmező 
gazdasági életéből, a falu ebből adódó összetartozásából és ko
héziós erejéből, mely érdekcsoporttá alakította a falu vezető 
magját, de épp az okokból adódóan a falu érdekében tevé
keny csoporttá, amely a falusi közéletet teremtő erő. Ilyen fel
tételek között képzelhető el és mondható ideálisnak művelő
dési házi tevékenység. Érdekes lenne tudni, hány ilyen egység 
(falu, városrész, kerület) veszi körül ma az országban művelő
dési házainkat, hiszen az ideális működés bármelyik elem hiá
nyában megkérdőjeleződik, s ezekben az esetekben a művelő
dési házaknak valamely vagy egyre több területen is harcra 
kell berendezkedniük, harcra pénzért, harcra a fennmaradá
sért, s különböző elképzeléseik egy folytonosságot őrző embe
r i környezet hiányában vagy esetlegesek vagy a megszakadt 
szálak újraszövése érdekében folyók, de a mai viszonyok kö
zött mindenképpen heroikusak. 
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