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GONDOLATOK A KÖZMŰVEIŐDÉSRŐL A TÖRVÉNY KAPCSÁN 

A magyar kormányok hosszú ideje nem rendelkeztek 
megalapozott kulturális stratégiával. A z 1976-ban elfogadott 
közművelődési törvény hiányosságai és ellentmondásai is nagy
részt abból eredtek, hogy hiányzott belőle a kultúra egészét át
fogó hosszú távú koncepció. 

A kultúra korszerűsítését célzó stratégia kidolgozását 
különösen fontossá, sürgőssé tette a rendszerváltás. A z önkor
mányzatok szerepének módosulása és megerősödése, az új 
demokratikus intézmények és szervezetek kialakulása megvál
toztatta az állampolgár szerepét és felelősségét a kultúra helyi 
irányításában. 

A társadalmi-politikai változásokkal a demokrácia érvé
nyesülése, az állampolgárok szabad társulása nyilvánosságot 
teremtenek az környezetünkben észlelt problémáknak, képvise
lik cs védik közösségük érdekeit, a civil társadalmat teszik szer
vezettebbé, az állam partnerévé. 

A társadalom közösségi szerveződésének állapota több
nyire összefügg a közművelődéssel, kölcsönös egymásra utalt
ságuk, hasznos, együttműködésük a mindennapok gyakor
latában is beigazolódik. 

A művelődési otthonok jelenleg is fontos társadalom
szervező szerepet töltenek be és a tátsas élet szintetek A kul 
túra terjesztését, közvetítését, s a lakosság aktivitásainak 
elősegítését szolgáló, e feladatta szakosodott helyi hatókörű 
kulturális intézmények. Megteremtett, létrehozott és működő 
anyagi-szellemi értékek. Ezt láttuk, látjuk elismerni és mege
rősíteni a „kulturális alaptörvényben". 

A z elmúlt évtizedekben a kultúra demokratizálásáért tett 
erőfeszítések - a kulturális intézmények tevékenysége révén -
nem lebecsülendő eredményeket értek el, miközben ütköznek 
ma is manipulációs szándékokkal. 

A demokratikus átalakulás éveiben a közművelődési in
tézményhálózat gondjai, állapota különösebb érdeklődést, ten-
niakarást nem váltottak k i a közvéleményből, sőt a közvé
leményt befolyásoló személyiségek, politikusok, újságírók 
részéről igen sok negligáló, a művelődési otthonok létjogosult
ságát is megkérdőjelező vélemény, állásfoglalás látott napvilá
got. A művelődési otthonok helyzete iránt kritikus hangvétel 
azonban nem jelent teljes elfordulást, azóta bebizonyosodott, 
kellenek kulturális szolgáltató intézmények, az amatőr tevé
kenység számára a műhelyek, a helyi társadalom számára „a 
közösségi tér". 

A rendszerváltás után az anakronisztikussá váló jogi sza
bályozás és a kultúra alulfinanszírozásának együtthatása kész
tette az önkormányzatokat kulturális intézményeik takatékos 
működtetésére, átszervezésére, esetleg működőképtelen- ség 
miatti megszűntetésére. A z intézmények országos helyzete így 
nagy egyenetlenségtől tanúskodik, van ahol nincs, van ahol 
elavult az intézmény, s határozottan megnyilvánuló közvéle
mény sürgeti megteremtésüket, van ahol az intézmény kapaci
tása nem kihasznált. 

* A szerző a Fejér Megyei Önkormányzat Humán Politikai Főosztályának 
főtanácsosa 

Több éves elhúzódó törvényalkotást követően 1997. 
decemberében a meglévő törvényeket - önkormányzati, állam
háztartási, hatásköri - figyelembe véve a közművelődésről szóló 
alaptörvényt az Országgyűlés elfogadta, 1998. január l-jétől 
hatályba lépett, és lehetőséget ad a magyat kultúra stabilitásá
nak. Reményeink szerint fontos szerepet tölt be a kultúra 
nemzeti értékeit őrző, ápoló, azt fejlesztő intézményrendszer 
demokratizálásában, a közművelődés elősegítésében. 

E törvény az állampolgári jogokról, ezek érvényesítéséről, a 
felelős állam és a helyi önkonuányzatok kötelezettségeiről, fela
datairól rendelkezik, megerősíti az intézményeket és a c iv i l szer
vezetek létjogosultságát. A szaktörvény rendelkezik a feladatel
látás intézményi feltételeiről, szabályozza a több-funkciós 
intézményekkel kapcsolatos kérdéseket. Nyílott tetet ad köz
művelődési megállapodás keretében a civil szervezetek számára 
a közösségi színtér működtetésére, ugyanakkor szabályozza, hogy 
az intézmény átszervezéséhez, összevonásához, megszüntetéséhez 
előzetesen a minisztérium véleményét meg kell kérni. A törvény 
központi finanszírozási garanciákat is szavatol. 

A z önkormányzatok kezében van a „helyzet kulcsa", raj
tuk múlik, hogy a központi költségvetésből biztosított pénzfor
rások mennyiben növekednek a következő években, hogy az 
önkormányzat költségvetéséből mennyi anyagi eszközt biztosít a 
helyi közművelődési feladatellátásra. Remélhetőleg, az önkor
mányzatok a pragmatikus, rövidtávú gondolkodás helyett 
hosszú távú kockázatot vállalnak értékteremtő kulturális fel
lendülést elősegítő döntésük érdekében. A z önkormányzatokon 
múlik, hogy az érdekeltségnövelő támogatás eléri-e a célját, és 
hozzásegíti-e őket a közművelődési intézmények infrastruk
túra j ának. fej lesz réséhez. 

A törvény gyakorlati megvalósításában így fontos szere
pe a helyi rendeletek megalkotásának van, mert ettől függ a 
település további kulturális élete. A helyi rendeletekkel a 
települések közművelődési felelősségvállalása növekszik, 
ugyanakkor nagy próbatétel az önkonuányzatok számára, mi
lyen feltételekkel lesznek képesek biztosítani a rendeletben 
foglaltakat, hogy folyamatosan emelkedő, az életet javító mi
nőséggel találkozzék a polgára. 

A közművelődési alaptörvénnyel az önkormányzatok 
felelősségteljes döntés előtt állnak, hogy meghatározzák köz
művelődési alapellátást szolgáló fejlesztéseiket, a helyi hagyo
mányokat ápoló, megőrző és gazdagító közművelődési feladata
ikat. Félő azonban - már mutatkoznak ilyen jelek is -, hogy a 
nehezebb vagy hátrányos helyzetben lévő települések - főleg a 
kistelepülések - képtelenek lesznek mindennapi gondjaik, azon
nali megoldására váró feladataik terhei alatt-mellett vállalni a 
hosszabb távon mérhető, emelkedő kultutális támogatáshoz 
szükséges helyi források bővítését. A z önkormányzatokkal és 
civil szervezetekkel a közművelődés szakemberei továbbra is 
együtt kívánnak működni, kompromisszumkészek a társa
dalomvezérelt közművelődés kialakításának elősegítésében. 
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