
Kutatási előfeltevések
A megyei közművelődési szolgáltatás és tanács-
adás 2008. évi működési feltételeit a közművelő-
dés országos szakfelügyelete célvizsgálat kereté-
ben összesítette. Ennek eredményeként sor került 
a szakmai munka elemzésére, minősítésére, össze-
hasonlítására úgy, hogy a feladatellátás különböző 
módozatait modellálni is sikerült. A megyékben 
2000-ben végzett általános szakfelügyeleti vizsgá-
lat összesítő jelentését fi gyelembe véve a szakterü-
letre jellemző tendenciák kiemelésére is volt mód a 
közel tíz esztendőt felölelő időtávban.
A felgyűlt anyag gazdagsága ugyanakkor lehe-
tővé teszi további kutatások végzését is. Jelen ta-
nulmányban annak a folyamatnak a feltárására 
törekszem, amelyre a megyei intézmények tartal-
mi munkájának elemzése során fi gyeltem föl, ne-
vezetesen annak bemutatására, hogy a megfelelő 
feltételek között működő megyei közművelődési 
szervezetek miként lehetnek a szakterület megúju-
lásának motorjai, hogyan vehetnek részt ezekben a 
változásokban, különösen a társadalmi tőke terme-
lésének napjainkban kitüntetett jelentőséggel bíró 
folyamatában.

A közművelődés és a társadalmi, illetve kul-
turális tőke kapcsolatával elméleti felvetésként 
ugyan foglalkozott a szakma (B. Gelencsér 1996: 
261–268, 2005, F. Gál 2007, 2008, Molnár 2006), és 
noha e tárgyban konferencia szervezésére is sor 
került1, az időszerű kérdéskör kutatáselméletileg is 
releváns fogalmi kereteinek kidolgozásában lénye-
gi előrelépés alig történt.

Örvendetes ugyanakkor, hogy a hagyományos 
közművelődési szervezetek működését és a részt-
vevői szokásokat elemző legutóbbi összefoglaló 
kutatás már utal a lehetséges kapcsolatokra, és erre 

1  Bővebben lásd: http://konferenciakalauz.hu/
konferenciak/2727-tudas-toke-tarsadalmi-toke

nézvést empirikus alátámasztással is szolgál. Ter-
mékeny perspektívát nyitva ezzel a kulturális és 
társadalmi tőke, valamint a közművelődés közötti 
szoros kapcsolat mind árnyaltabb bizonyításához 
(Dudás – Hunyadi 2005: 98–108). A kulturális és 
társadalmi tőke feltárásának kezdeti lépéseit a kö-
zösségfejlesztés szakemberei is megtették (Vercseg 
2004). A közeljövő egyik ígéretes kutatási feladata 
lesz a két rokon gyökerű, mégis eltérő szakterület 
kötődése a kulturális és társadalmi tőkeképződés-
hez. Szerencsés körülmény továbbá, hogy az okta-
tási intézményekre vonatkozó hazai kutatások már 
számos tapasztalatot, felhasználható elméleti hát-
teret biztosítanak a közművelődés és a tőkeelmé-
letek közötti kapcsolatok módszertanilag kidolgo-
zott bemutatásához (Pusztai 2001, Pusztai – Verdes 
2002). Meg kell még itt említeni, hogy jelen dolgo-
zat készítésével azonos időben, ettől a munkától 
függetlenül, egy most készülő kutatási tervben is 
megjelenik hipotézisként a közművelődés és a tár-
sadalmi tőke kapcsolatának szakterületi relevan-
ciája (Ponyi 2010).

A kapcsolat mind sokoldalúbb feltárását sürgeti 
továbbá az a körülmény is, hogy a reformok újabb 
generációiban – ilyennek tartjuk a közművelődés 
jól leírható tartalmi és szervezeti változásait is – 
megkerülhetetlen a társadalmi tőke fi gyelembe vé-
tele (Orbán – Szántó 2005).

A megyei közművelődési intézmények és ön-
kormányzatok körében végzett empirikus kutatás 
is ezt az összefüggést támasztja alá, megvizsgálva a 
közművelődési paradigmaváltás centrumában álló 
tőkeképződés szervezeti kereteit, valamint a me-
gyei közművelődési tevékenységekben és szakmai 
kapcsolatokban kimutatható „tőkefajták” differen-
ciáltságát, kötődését a helyi társadalmakban leját-
szódó folyamatokhoz. Mindezen problémafölvetés 
hipotézisekbe történő rendszerezése előtt megke-
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rülhetetlen a megyei közművelődési feladatellátás 
sajátosságainak modellálása, a szervezeti keretek 
és a tevékenységek átalakulásának tendenciáját ér-
zékeltetve (G. Furulyás 2007, Török 2007).

A 2003-ban megjelent elemzés, mely a megyei 
művelődési központok átalakulását vizsgálja, mu-
tatott rá arra a tényre, hogy ezek az intézmények 
az évtizedek során milyen sikeresen illeszkedtek a 
megyei jogú városok kulturális rendszerébe, máig 
élő jelentős program- és közösségfejlesztő folya-
matokat megalapozva és kibontakoztatva ezekben 
a városokban. Emellett természetesen a megyei 
közművelődési intézmények módszertani segíté-
sére is kialakítottak számos, az akkori viszonyok 
között nagyon hasznos munkaformát. Úgyszintén 
ez az összegző jelentés nyomatékosítja azt a tényt, 
hogy ezeknek az intézményeknek a sorsa szorosan 
összefügg a megye közigazgatási szerepkörével, s 
az ebből következő minden változásra érzékenyen 
reagál napjainkban is (Kiss 2001). A kezdetben 
tisztán megyei fenntartást követte a megyei–vá-
rosi közös intézményfenntartás általánossá válása 
1989-ig.2

A megye teljes körű közigazgatási, közhatalmi 
és gazdasági funkcióváltására a kilencvenes évek 
elején, a demokratikus társadalmi átalakulás része-
ként elfogadott önkormányzati koncepció törvé-
nyi kodifi kálásával került sor. Ebből következően 
mind a települési, mind a megyei önkormányzat 
autonóm, választott testületekből áll és az egymás 
közötti kapcsolatokban a teljes körű egyenrangú-
ság érvényesül. E törvényi szabályozás meghatá-
rozza az önkormányzatok működésének feltételeit, 
amelyek között valamennyi önkormányzat alanyi 
jogon – minden közbeiktatott áttétel nélkül – kap-
csolódik a központi költségvetéshez. A megyei 
szint ebben az átalakulásban elvesztette koráb-
bi – a magyar történelemben jellemzően meglévő, 
és a tanácsi rendszerben megerősödött – gazdasá-
gi, igazgatási és hatalmi jogköreit és erőforrásokat 
újraelosztó pozícióit (Agg 2009, Ágh 2003, Glatz 
2000, Vass 2004). A megyei közművelődési szol-
gáltatások igénybevétele csak a kölcsönös érdek-
azonosság mentén elképzelhető, kiiktatva minden 
kötelezettséget a települések részéről és feladva a 
hatalmi attitűdöt a megyék szereplőinek részéről 
(G. Furulyás 2007:46).

Ebben az átalakulási folyamatban joggal hang-
zott el annyiszor, hogy vajon mitől lesz valami me-
gyei? Mi adja meg bizonyos dolgoknak a megyei 
jelleget, és mi hiányzik mindabból, ami nem az. Ta-
2  Ekkor jött létre a közismert VMMK-mozaikszó, ami a 
városi–megyei közös fenntartásra utal.

lán a legfontosabb, hogy a megye az a területi kép-
ződményünk, amelyben legerősebb az egyezményes 
jelleg (Bibó 1986b, Agg 2009).

A megye napjainkra egy intézményszervezeti 
és szolgáltató funkciókkal és önkormányzó testü-
lettel bíró sajátos közigazgatási egységgé egysze-
rűsödött. A megyét bizonyos természeti, történeti, 
mentális, kulturális és strukturális adottságokon és 
meghatározottságokon túl különböző intenzitással 
ható, megyei identitást képző funkciók (szerepkörök) 
tartják össze.

A megye gazdasági újraelosztó szerepét a rendszer-
változás után megerősödő önkormányzatiság a 
minimálisra zsugorította. A költségvetési, úgyne-
vezett fejkvóta-rendszer működése a hajdani megyei 
befolyásolási lehetőséget kiiktatta. Napjainkra a me-
gye gazdasági szerepköre nem jelentős. Elsősorban 
a gazdasági tőkebevonás és munkahelyteremtés 
más formáinak katalizálásában kimutatható. Ez 
helyenként és megyénként nagyon eltérő. A megye 
gazdasági funkciójától jórészt független a megye gaz-
dasági jellege. Ez utóbbi erős természeti és történeti 
meghatározottsága okán lényegesen több és álta-
lánosabb, mint egy közhatalmi szinthez társítható, 
noha a megye mindennapi életét alapjaiban meg-
határozó funkció.

Jól érzékelhető a megyei jelenlét a munkaügyi, 
kommunális, infrastrukturális és szociális feladatellátás 
jórészt jogszabályok által meghatározott területein. 
Az ide tartozó programok jelentős költségvetési és 
egyéb pénzforrásokat érintenek, amelyek elosztásá-
ban a megyei önkormányzat és/vagy intézményei, 
szervezetei, szakértői komoly befolyással bírnak (ivó-
víz, csatorna-, energiaprogramok, közlekedés, útfej-
lesztés, a szociális gondoskodás és közegészségügy 
jelentős területei). Ám e feladatok és programok a 
polgárok és közösségeik tudatában – elsősorban par-
tikuláris jellegük miatt – csak közvetve és gyengén 
társulnak a megyei önazonosságot tápláló befolyásokkal.

A közigazgatás és jogalkalmazás területein a me-
gye továbbra is kulcsfontosságú feladatokat lát el. 
Ez különösen a kis- és közép-megyék esetében sze-
rencsés, hiszen a megyeszékhelyeket meghatározó 
munkaadóvá teszi. Az igazságügyi szervezetek 
(bíróságok, ügyészségek, büntetés-végrehajtás), 
valamint a rendészeti és egyéb köztisztviselők 
megyei hierarchiája mára megkérdőjelezhetetlen-
né vált. A közigazgatás és jogalkalmazás megyei 
identitáserősítő funkciója jelentős és tartós.

A kulturális élet szereplői, szervezetei, intézményei 
és eseményei egyaránt az intenzív – ha nem a leg-
intenzívebb – önazonosságot erősítő és fejlesztő 
megyei funkció alkotóelemei. Ez érvényes a kul-
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turális örökségre, de a jelenkori folyamatokra is. 
A jelenkori folyamatokat befolyásoló kulturális 
intézményrendszer léte és tevékenységi köre egy-
aránt a hagyományok legkülönbözőbb köréhez 
köthető, a régészettől, a műemlékvédelemtől a 
művelődéstörténeten át a népművészet kulturá-
lis örökség-együtteséig. Mindenesetre valamennyi 
szakterület meghatározó a megye önazonossága 
szempontjából.

A megyei közigazgatás 1990-től jórészt ebben a 
koordináta rendszerben működik, találja meg he-
lyét és szerepét a társadalomban. Az önkormány-
zatiság elvéből és az önkormányzati törvényből kö-
vetkezően a települési és megyei önkormányzatok 
és az országos hatáskörű irányítás nincs egymással 
alá- és fölérendeltségi viszonyban, a hatásköröket 
és illetékességet egyaránt konkrét jogszabályok 
rögzítik.

Ebből a helyzetből okszerűen következett az 
1991–1998-as időszakban a közművelődés megyei 
intézményeinek jórészt teljes körű átalakulása, 
nagyarányú leépülése. A megyei közművelődési 
helyzettel foglalkozó kutatási eredmények (G. Fu-
rulyás 2007) azt igazolják, hogy a teljes szakmai 
leépülésnek az 1997. évi CXL. törvény (később 
szaktörvény) állított gátat, sőt tette bizonyos érte-
lemben visszafordíthatóvá a negatív folyamatot. 
Mindenekelőtt a közművelődési feladatellátás ön-
kormányzati kötelezettségének kodifi kálásával.

A megyei közművelődési feladatellátás kiin-
dulópontja továbbra is a megyei önkormányzat, 
hiszen a szaktörvény ezt az igazgatási szintet je-
löli meg a közművelődési szakmai szolgáltatás és 
tanácsadás felelőseként, évente külön meghatáro-
zott kvótát rendelve a feladatokhoz, amelyeket a 
szaktörvény 4. szakasza (85 §) hét pontban csopor-
tosít. Kódolt problémaként a feladatok ellátásához 
szükséges intézmény-fenntartási és -működteté-
si kötelezettséget már nem írja elő a hivatkozott 
 jogszabály.

Itt kell rámutatnunk a megyei közművelődési 
gyakorlat kutatási szempontból meghatározó sa-
játosságára, arra nevezetesen, hogy a „d” pontban 
meghatározott kötelezettségen túl közvetlen lakos-
sági szolgáltatások nem jelennek meg a feladatok 
között, így ezekben az intézményekben a bevételi 
kötelezettségek összes nyomasztó terhe nem, vagy 
kevésbé fékezi a szakmai megújulást. Ezzel a sajá-
tos helyzettel magyarázható a kutatás egyik mód-
szertani következménye, hogy a szakmai tevékenysé-
gek hatásának közvetett jellegét kellett a hipotézisek 
igazolásakor fi gyelembe venni, azzal a kikötéssel, 
hogy a jelen kutatás eredményeinek sokoldalú alá-

támasztása feltétlenül igényli majd a helyi műve-
lődési intézményekben folytatott vizsgálatokat is, 
alapvetően az itt kidolgozott fogalmi keretek lehet-
séges alkalmazásával.

Ez a sajátosság feltételezésünk szerint elősegíti 
azt a modellváltást, ami az 1990-es évek nyitányát 
követően megindult az egész szakterületen, és 
amelynek, mint látjuk, ha nem is mintája, legalább 
motorja lehet a szükséges működési feltételek bir-
tokában még és már (újra) létező megyei közműve-
lődési intézményhálózat.

A korábbi kutatások egybehangzóak és meg-
győzőek abban a kérdésben, hogy szükség van a 
társadalom demokratikus átalakulásának folya-
matában a közművelődés megyei intézményei-
nek tanácsadó és szolgáltató jelenlétére. Helyes 
volt a törvényalkotási folyamatban ragaszkodni 
e feladatkör kötelező jellegéhez. Kíváncsiak vol-
tunk arra, hogy a korábbi szakmai diskurzusokban 
(Kiss 2001, Török 2007), és vizsgálati jelentésekben 
a megyei közművelődési szerepvállalás irányá-
ban megfogalmazódott elvárások mennyire alátá-
maszthatók a kutatás során rendelkezésünkre álló 
adatokkal. Milyen arányban és intenzitással van-
nak jelen azok a szakterületek, amelyek hatására 
az intézményekben folyamatos elmozdulás törté-
nik a települési és kisebbségi önkormányzatok, a 
civil szervezetek kulturális tevékenységének segítése, 
a modern társadalom dinamikáját fokozó informá-
ciós tartalmak és technikák, a korszerű képzési rendsze-
rek kiépítése, működtetése, a megyei identitást kifejező 
kulturális értékek ápolása, fejlesztése és nem utolsó-
sorban a települések erőforrásait bővítő társulások, 
együttműködések térségmenedzselő, projektgeneráló 
szakmaiságának érvényesülése irányában.

A feladatokban is konkretizálódó szakszerű-
ség pontosan kifejezi azt az irányváltást, ami a 
hagyományos, intézmény központú, program- és 
eszköz-portfóliót szolgáltató, erőforrásokat újrael-
osztó megyei módszertani munkához képest meg-
valósul napjainkban.

Az 1991-től eltelt közel két évtized alatt lezaj-
lódó jelentős változások, adott esetben szélsősé-
ges megoldások ellenére (G. Furulyás 2007, Török 
2007, Kiss 2001) 2008-ban annak a helyzetnek a 
tudatában kezdhettük el a kutatási terv összeállí-
tását, hogy van a magyar közművelődés rendsze-
rében megyei szintű feladatellátás, igényli ezt a 
szerepkört a szakterület, jelenléte kimutatható a 
társadalmi tőke generálásának folyamatában.

Dolgozatunk kiinduló feltételezése szerint a 
változások – a már részletezett sajátos megyei 
helyzetből következően – a megyei közművelő-
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dési intézmények által preferált tevékenységek-
ben, munkaformákban és kapcsolatokban (humán 
oldal) nyilvánulnak meg. Ezek a változások már 
az adatok feldolgozásának szakaszában megmu-
tatkoztak a hagyományos megyei szerepkörhöz, 
a szolgáltatás-kosár szervezéséhez képest új pre-
ferenciákban. Az adatfelvétel módszere a lehető-
ségekhez képest átfogó képet biztosított e tevé-
kenységekről, amelyek legtöbb esetben a megyei 
közművelődési rendeletekben vagy munkatervek-
ben nem jelennek meg (G. Furulyás 2007). Az elem-
zés feladata lesz, hogy e paradigmaváltó tevékeny-
ségek társadalmi és kulturális tőkeképző hatását 
kimutassa, illetve bebizonyítsa.

Ezért képezi kutatásunk tengelyét az a megálla-
pítás, hogy a megyei közművelődési intézmények 
közreműködésével végzett tevékenységek elkülö-
níthetők, osztályozhatók a társadalmi és kulturális 
tőkeképző szerepük szerint. Ezt az állítást egyfelől 
a szakirodalomban elfogadott és a tőkeképződés 
befolyásolására vonatkozó kutatások fi gyelembe-
vételével végezzük el (Fukuyama 1999:13–14, Or-
bán – Szabó 2005:67, Skrabski – Knopp 2008), másfe-
lől viszont a társadalmi tőke kutatásunk szempontja 
és a közművelődés sajátosságai szerinti csoportosí-
tását is szükségesnek tartjuk a kapcsolat lehető leg-
pontosabb kimutatása érdekében.

Véleményünk szerint a közművelődés történe-
ti és szakmai hagyományát hordozó sajátos civil 
tevékenységeknek, a közös érdek, érdeklődés és 
érték mentén a művelődési házakban szerveződő 
közösségeknek (F. Gál 2007, Talata-Dudás 2009) 
differenciáltan van tőkeképző szerepük, a társa-
dalmi tőke különböző értelmezéseihez szervesen 
kötődve (Bourdieu 1998, Coleman 1998, Granovet-
ter 1999, Fukuyama 1997, 1999, 2000, Putnam 1993, 
2000, 2006).

Nézetünk szerint e kötődés kimutatható, inten-
zitása mérhető, miként magának a társadalmi tő-
kének a mérése is lehetséges (Fukuyama 1999, Put-
nam 1993, 2000). Ezúttal azonban külön feladatot 
jelent annak a módszernek a kidolgozása, amely 
többek között a közművelődési tevékenységekre 
vonatkozó szakirodalmi hivatkozások, valamint 
tudományos kutatások alátámasztásával mutat rá e 
szakszerűségek tőkegeneráló intenzitására, hatásá-
ra (Bóka 2001, Forray R. – Juhász 2009, Kozma 2001, 
Kovácsné – Tóth – Kiss 2001, Szigeti Tóth 2009).

Kutatásunk időben a 2006–2008-as időszakot, 
térben Magyarország valamennyi megyéjét és a 
fővárost, illetve a megyei önkormányzatok által 
működtetett közművelődési feladatellátó szerve-
zetet érinti. Az információk felvétele egy komplex 

adatfelvételi lapon történt, amelyet a kutatásban 
résztvevő közművelődési szakértők és a vizsgált 
szervezetek által jelölt munkatársakból létrehozott 
csoport állította össze. Az adatfelvételi lap alapját 
képezte a közművelődés országos szakfelügye-
lete által lefolytatott célvizsgálatnak is 2008-ban. 
A vizsgálat tapasztalatait konferencia dolgozta fel, 
amelyen újabb hasznos adalékokkal bővült a kuta-
tás rendelkezésére bocsátott szakmai anyag.

Az adatfelvételt a vizsgált helyszíneken több 
alkalommal személyesen jelen lévő közművelő-
dési szakértők végezték, akik a 18/2000. (XII. 18.) 
NKÖM rendelet szerint szerepelnek a szakértői 
névjegyzéken.

Jelen tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, 
hogy a megyei közművelődési tevékenységek sok-
színűségét bemutatva, azok sajátos elemzésével 
bizonyítsuk a közművelődés kitüntetett szerepét 
a társadalmi és kulturális tőke generálásában. Ez 
egyben kutatásunk legfontosabb állítása is.

A közművelődés kötődése a társadalmi és kulturális tő-
keelméletekhez
Kutatási hipotézisünkben azt állítjuk, hogy a me-
gyei közművelődési intézmények által, illetve az 
ő közreműködésükkel végzett tevékenységek és 
szakterültek elkülöníthetők, osztályozhatók a tár-
sadalmi és kulturális tőkeképző funkciójuk sze-
rint. A hazai társadalomtudomány és -politika az 
utóbbi években egyre intenzívebben foglalkozik a 
társadalmi és kulturális tőke kérdéseivel. A prob-
lémakör jól ismert és gazdag szakirodalommal bír 
a gazdasági fejlődés és az emberi tényezőbe törté-
nő beruházás összefüggésének kimutatása óta (Fü-
zér – Gerő – Sík – Zongor 2005, Orbán – Szántó 2005, 
Sík 2006). Magyar közgazdász nevéhez köthető a 
gazdasági fejlődés trendvonala mögött kimutatott 
emberi tényező minőségének bizonyítása (Jánossy 
1975), miként a kérdést világméretűvé tágító könyv 
is jó időben olvasható volt magyarul (Schultz Th. 
W. 1983). Az emberi tényezőbe történő beruházás 
és a tőkeelméletek kiteljesedése közötti időszakban, 
azaz a múlt század hatvanas–nyolcvanas éveiben a 
kérdéskör tárgyalásában egyfajta generáció-váltás 
játszódott le, melyben az emberi erőforrás fejlesz-
tésének jórészt közgazdasági irányultságú prob-
lémakezelését fokozatosan felváltotta az egyre 
markánsabb szociológiai szemszög, majd napjaink 
kognitív szemlélete és kutatási gyakorlata. Szeren-
csére a magyar nyelvű szakirodalom kitűnő lehe-
tőséget ad e változások akár fi lológiai pontosságú 
nyomon követésére is (Gyekiczky 1994, Heleszta 
1998, Imre 1996, Pusztai – Verdes 2002, Sík 2006).
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A tőkeelméletekkel átfogó igénnyel foglalkozó 
összefoglaló munkák napjainkra néhány kérdés-
ben megnyugtató konszenzusra jutottak (Orbán–
Szántó 2005, Schuller et al, 2000).

Először is abban teljes az egyetértés, hogy nincs 
egységes értelmezése, fogalom defi níciója a társa-
dalmi és a kulturális tőkének (Füzér 2005, Sík 2006). 
Ebből adódik az elmélet számos gyenge pontja a tu-
dományos egzaktság nézőpontjából, ugyanakkor 
ez a sajátos helyzet magyarázza számtalan prob-
léma érzékelésére és kezelésére alkalmas nyitott-
ságát is. A differenciált tőkeértelmezések, mint a 
gazdasági, a kulturális és a társadalmi tőke, sajátos 
tudományos problémát vetnek fel (Orbán – Szán-
tó 2005, Sík 2006). Egységes felfogás helyett sokkal 
jellemzőbb a közismert szerzőkre jellemző tőkeér-
telmezések és irányzatok együttese, az értelmezé-
sek sokfélesége. E vonatkozásban elég, ha csupán a 
társadalmi tőke működésének össztársadalmi kö-
tődésére, közjószág jellegére, vagy a társadalmi tő-
kében is a magánvagyon primátusát hangsúlyozó 
szemléleti eltérésekre utalunk (Bourdieu 1998, Co-
leman 1998, Lín 1991, Putnam 2004). Másodsorban 
a kérdéskört tematizáló szerzők között ugyancsak 
egyetértés van abban – arra való tekintettel, hogy 
tudományos értelemben fi atal fogalmi apparatúrá-
val állunk szemben –, hogy minden olyan törek-
vésre, kutatásra szükség van, amely a társadalmi 
és kulturális tőkefajták működésével foglalkozva 
ezt a fogalmi készletet fi nomítja, empirikus tapasz-
talatokkal támasztja alá (Angelusz – Tardos 1991).

A közművelődés és a tőkeelmélet kapcsolódá-
si lehetőségeit vizsgálva fi gyelembe kell venni azt 
a tényt, hogy e viszony feltárásának meglehetősen 
kezdeti szakaszában vagyunk. A már klasszikus-
nak számító szerzők gondolatmenetének alapvo-
nalai mentén először csak utalok a közművelődési 
szakszerűség és a társadalmi, valamint kulturális 
tőkeképződés szerves összetartozását bizonyító 
kapcsolatokra.

A fentiekből következően a társadalmi és a 
kulturális tőke szerepét és tartalmát illetően ka-
rakterisztikus irányzatok erősödtek meg az el-
múlt két-három évtized nagyszámú kutatásainak 
eredményeként. E sokféleségből ki kell választani 
azokat a tőkekoncepciókat, amelyek a közművelő-
dési tevékenységekkel meggyőző relevanciát mu-
tatnak. A szerves kapcsolat bemutatása előtt ezért 
a társadalmi tőkefelfogások sokféleségében egyfaj-
ta rendszerezést kell elvégeznünk.

A rendszeralkotás területén természetesen már 
vannak jól ismert kezdeményezések. Ilyennek 
tartjuk a társadalmi tőke gazdasági, társadalmi és 

kulturális hatásai mentén kialakított tipizálási kí-
sérleteket (Fukuyama 1999, Orbán – Szántó 2005). 
A kérdéskör egyik legnagyobb hatású kutatója sze-
rint a társadalmi tőkének három alaptípusa van, a 
kötelezettségek/elvárások, az információs csator-
nák és a normák/szankciók (Coleman 1998).

A társadalmi tőke jelenlétének másfajta rend-
szerét alkotta meg az Egyedül kuglizni című kötet 
szerzője (Putnam 2000). Szerinte beszélhetünk ösz-
szetartó (bonding) társadalmi tőkéről, melyet erős 
kötések (például családon vagy etnikai közössé-
gen belüli kapcsolatok) jellemeznek. Az összetartó 
társadalmi tőke a családon, rokonságon, nemzeti-
ségen belüli kölcsönös segítséget, szolidaritást is 
erősítheti, mint egyfajta erős társadalmi ragasztó-
anyag, de forrása lehet a kirekesztő, másik család-
dal, népcsoporttal, nemzetiséggel szembeni ellen-
séges magatartásnak is.

Összekötő (bringing) társadalmi tőkefajtát is 
vizsgálhatunk, amelyet gyengébb, kevésbé sűrű, 
de csoporthatárokat áttörő kötődések jellemeznek. 
Ez a forma inkább alkalmas a különböző társadal-
mi csoportok, rétegek közötti kapcsolatteremtésre, 
integrációra. Az összekapcsoló (linking) társadalmi 
tőke a civil társadalom és a kormányzat, illetve más 
hierarchikusan elkülönülő társadalmi egységek 
összekapcsolását szolgálja. Mint ilyen egyaránt le-
het a civil társadalom és a kormányzat közötti jobb 
együttműködést elősegítő „áttétel”, de lehet akár 
korrupciós kapcsolatrendszer is. A szerző többször 
hangsúlyozta, hogy ennek a rendszernek és alkotó 
elemeinek a kutatás szempontjából teljesen érték-
mentesen kell működni, valamint annak fontossá-
gát, hogy e tőkefajták soha nem fordulnak elő ab-
szolút tiszta formában, lényeges a hangsúlyok és a 
belső arányok érzékelése (Putnam 2008).

A társadalmi tőke és a bizalom viszonyával 
foglalkozó egyik hazai tanulmányban a szerzők 
elméleti alapvetésükben a társadalmi tőke szocio-
lógiai, politológiai, antropológiai és közgazdasági 
megközelítéseihez rendelnek eltérő tartalmakat, 
és ezekből választják ki a számukra meghatáro-
zó jellemzőket kutatásuk operacionalizálásához 
(Skrabski – Kopp 2008). E munkák eredményeit 
messzemenően felhasználva, tárgyunkhoz kötő-
dően ezúttal a társadalmi tőkeféleségeket irányult-
ságuk, funkciójuk, a kutatók által számukra tulaj-
donított szerepük szerint csoportosítjuk.

Bourdieu a közgazdaságtan tőkefogalmát je-
lentéstanilag jelentősen bővítve a kulturális, társa-
dalmi és szimbolikus tőkéről fejtette ki elméletét, 
alapvetően a társadalmi egyenlőtlenségek újrater-
melésének okát határozva meg ebben a tudomá-
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nyos paradigmában. A közvetlenül anyagi tőkévé 
váltható gazdasági tőke, valamint a bizonyos fel-
tételek mellett gazdasági tőkévé konvertálható tár-
sadalmi és kulturális tőke fogalmából kiindulva 
jut el a tőkeátváltások elemzéséhez. Felfogásában 
a társadalmi tőke azokat az erőfeszítéseket foglalja 
magában, amelyeket az egyének a társadalmi kap-
csolathálók kialakítása céljából fejtenek ki. A társa-
dalmi tőke magánvagyon, hangoztatja, amely ré-
vén az érintettek erősíthetik társadalmi státusukat, 
sőt hatalomra tehetnek szert. Mindhárom tőkefajta 
hajlamos bizonyos minőségekben megjeleníteni 
szubsztanciális képességét, így a gazdasági tőke a 
tulajdonban, a kulturális tőke a képesítésekben, a 
társadalmi tőkeféleségek a szimbólumokban (Bo-
urdieu 1998). Ebből következően kutatásunk szem-
pontjából fi gyelemre méltó összefüggés, hogy az 
egész életen át tartó tanulás folyamata, amelynek 
fontos alrendszere a magyarországi közművelő-
dés, a Bourdieu-féle inkorporációs tőkefelhalmozás 
kitüntetett terepe. A művelődési házakban megva-
lósuló nonformális és informális tanulás is igazolja 
a szerző azon állítását, hogy a kulturális tőke elsajá-
títása teljesen öntudatlanul, a tervezés hiánya elle-
nére is végbemehet (Bourdieu 1998, Harangi 2000).

Coleman az oktatás társadalmi környezetének 
vizsgálatába vonta be a társadalmi tőke fogalmát 
(Coleman 1998), miután az emberi viszonyok szé-
les körére kiterjesztette. Szerinte a társadalmi tőke 
a személyek közötti viszonyokban testesül meg, és 
akkor keletkezik, amikor az emberek közötti viszo-
nyok úgy változnak meg, hogy elősegítsék a cselekvést 
(Coleman 1998:17). A társadalmi tőke erőforrás-
ként hasznosítható kapcsolatrendszer, amelynek, 
mint már utaltunk rá, három alaptípusa van: a kö-
telezettségek/elvárások, az információs csatornák 
és a normák/szankciók. A társadalmi tőke meg-
teremtésének, megőrzésének és megváltozásának 
feltételeit a kapcsolatháló zártságát és stabilitását 
biztosító társadalomszerkezeti sajátosságok, ideo-
lógiák és társadalmi szervezetek alkotják. A szü-
lők és a gyermekek közti viszonyok, valamint az 
iskolát övező közösségek – mint feltételezésünk 
szerint például a közművelődési intézményekben 
működő klubok, körök, szakkörök és más közös-
ségek – egyaránt meghatározó jelentőségűek az 
oktatás eredményessége, vagyis az emberi tőke 
felhalmozása szempontjából. Később tovább fi no-
mította hipotézisét, és a korábbi típusok mellett a 
hatalmi viszonyokat, valamint a kisajátítható és 
szándékosan kialakított szervezeteket is bevonta 
a társadalmi tőke hatókörébe. Coleman felfogásá-
ban a hangsúly továbbra is a társadalmi tőke egyé-

ni cselekvést előnyösen előmozdító vonatkozásán 
van, noha megjelenik nála a társadalmi tőke köz-
jószág-jellege is: bizonyos típusainak előnyeit nem 
csak azok élvezhetik, akik létrehozzák, mivel ne-
héz kizárni másokat a „fogyasztásukból”, és min-
den cselekvés fedezetét az intenzív együttműkö-
dés biztosítja (Orbán – Szántó 2005). Ugyanakkor 
a magyarországi viszonyok és társadalmi-történeti 
hagyományok közegében Coleman társadalmi 
tőkeelméletének helyenként kendőzetlen haszo-
nelvűsége, vagy Bourdieu rendszerében a jórészt 
személytelen inkorporációs reprodukció néha ide-
genül hat (Coleman 1998:12–23). Ez a körülmény 
azért is fontos, mert lehetőséget ad a társadalmi 
tőke további árnyalására, többek között a hazai 
közművelődési tevékenységek jellegéből követke-
ző társadalmi tőkefajták fogalmi megragadásával. 
Jelen kutatásunk során a fenti két szerző műveiben 
reprezentált és mások által is képviselt értelmezést 
a hasznossági társadalmi tőkefajták közé soroljuk, 
jórészt azonosulva a korábbi kutatások rendszere-
zési törekvéseivel, természetesen más kontextusba 
helyezve a társadalmi tőkefajták differenciált keze-
lését (Skrabski – Kopp 2008).

A társadalmi tőke fogalmának rohamos elter-
jedése és meghonosodása Putnam munkájához 
köthető, legalábbis a hivatkozások gyakoriságát 
illetően (Molnár 2006). A társadalmi tőke közjó-
szág-felfogása, valamint ebből kinövő közösségi 
koncepciója az ő munkáiban teljesedik ki (Putnam 
1993, 2000). Szerinte ugyanis, míg a fi zikai tőke fo-
galma tárgyak, az emberi tőke fogalma emberek 
egyedi sajátosságaira utal, addig a társadalmi tőke 
inkább kollektív ismérv: egyének közti kapcsolato-
kat, szoros társadalmi kapcsolathálókat, erős civil 
szervezeteket, valamint a kölcsönösség, a szoli-
daritás és a bizalom ezekből fakadó normáit, a 
különböző társadalmi csoportok problémamegol-
dó-potenciálját jelenti. A társadalmi tőke szorosan 
kapcsolódik a „civil kurázsi” fogalmához; felhívja 
a fi gyelmet arra, hogy a civil kurázsi sokkal haté-
konyabb, ha a kölcsönös társadalmi kapcsolatok 
sűrű, intenzív és kiterjedt hálózatába ágyazódik 
(Orbán – Szántó 2006, Putnam 2000:19). Putnam 
szerint a társadalmi tőke kulturális jelenség, egy-
szerre jelenti a kollektív cselekvésre való készséget 
és a közintézményekbe vetett bizalmat, nagy kö-
zösségek (akár nemzetek vagy régiók) jellemzője.

Ebben a láncolatban a putnami társadalmi tőke-
értelmezésnek hangsúlyos politikai, társadalmi, 
közéleti kötődése van, akár korai korszakának itá-
liai kutatásaira, akár világhírű könyvének üzeneté-
re gondolunk (Putnam 1993, 2000, Vercseg 2004.)
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Putnam elsősorban a társadalmi szolidaritás és 
politikai cselekvés területén jelent kifogyhatatlan 
hivatkozási alapot. Ehhez a politikai–közéleti tár-
sadalmi tőkefajtához a magyarországi szakmai 
törekvések közül közvetlenül kapcsolódik a Kö-
zösségfejlesztők Egyesületének helyi társadalom-
fejlesztő munkája. Az eltérő társadalmi tőke-gene-
ráló hatás lehetőleg pontos kimutatása érdekében 
ezen a ponton kell felhívni a fi gyelmet arra a fi nom 
különbségre, ami az úgynevezett független civil 
szervezetek vagy önkéntes segítő közösségek, a 
szociális és politikai programokat vállaló együtt-
működések között és a magyarországi művelő-
déstörténeti hagyományban gyökerező és jórészt 
a közművelődési intézményekhez kötődő civil 
szervezetek, művészeti, érdekvédelmi, valamint 
azonos érdeklődés mentén szerveződő önkéntes 
közösségek, alkalmak és programok között húzó-
dik (F. Gál 2007).

Kutatási hipotézisünk szerint a közművelődési 
tevékenységek egyaránt részt vesznek a társadalmi 
és kulturális tőke termelésében. Mégpedig jól leha-
tárolható területeken érvényesülve és differenciált 
tőkefajtákat konstituálva. Ennek a hipotézisnek az 
igazolásához meg kell határozni, hogy a tőkeelmé-
letek melyik irányzatával tudjuk megtalálni a szer-
ves, vagy legalábbis a közvetlen kapcsolatot.

Fukuyama könyveiben és tanulmányaiban or-
gonapontként van jelen a társadalmi tőke és a bi-
zalom összefüggésének a kutatása (Fukuyama 
1997, 1999, 2000). Alábbi gondolatmenete véle-
ményünk szerint a magyarországi közművelődés 
legnemesebb hivatásának kifejezésére is alkalmas: 
„A demokrácia és a kapitalizmus intézményei csak 
akkor működnek megfelelően, ha bizonyos pre-
modern kulturális szokások továbbra is együtt él-
nek velünk és zavartalanul elláthatják feladataikat. 
A törvények, a szerződések, a gazdasági ésszerű-
ség megteremti a szükséges, ám nem elégséges ala-
pot a posztindusztriális társadalmak stabilitásához 
és felvirágoztatásához, de viszonossággal, erkölcsi 
kötelezettségekkel, a közösség iránti felelősségtu-
dattal és bizalommal kell kiegészíteni és ’feljavíta-
ni’ őket, s ezeknek a forrása a szokás, nem a ráció. Az 
előbbi nem anakronizmus a modern társadalom-
ban, sőt inkább sikerének sine qua non-ja” (Fuku-
yama 1997:25–26, a szerző kiemelései). A kulturális 
funkciók bemutatásánál már utaltunk arra, hogy a 
„társadalmi tőkefelhalmozás” amúgy is bonyolult, sok 
tekintetben titokzatos kulturális folyamat (Fukuyama 
1997:25). Legátfogóbb célkitűzésünkhöz igazodva 
hangsúlyoztuk, hogy a tőkegenerálás „bonyolult” 
és „titokzatos” kulturális műhelymunkája és a köz-

művelődés intézményei között természetes a kap-
csolatot. Amennyiben a közösségépítésre képes 
személyiségeknek otthont adó közművelődési in-
tézmények és civil szervezetek jelentős része jelen 
van a társadalmi kohézió és integráció fejlesztésé-
nek folyamatában, ezzel a társadalmi tőke közösségi 
funkciójának érvényesülését segíti elő (Orbán – Szántó 
2005). Ez a kohéziós hatás a tapasztalatok szerint 
hasonló szekvenciális folyamatban érvényesül 
a közművelődési intézményekben, mint akár az 
egyházi iskolák belső közösségi kohéziójának ha-
tása az abban résztvevők életpályáját befolyásol-
va (Pusztai – Verdes 2002). Álláspontunk szerint a 
társadalmi tőkének a Fukuyama által kidolgozott 
kohéziós és kooperációs hangsúlyokat kiemelő 
felfogása kapcsolható a közművelődés közösségi 
együttléteinek sajátos minőségéhez. Ez a kohéziós 
társadalmi tőke a közművelődés sokszínű közös-
ségeiben szerencsésen kiegészül a Granovetter 
híres kutatásából ismert erős és gyenge kötések 
variabilitásával (Granovetter 1991, Hidy 1997, Ko-
vácsné et al, 2001, Kuti 2005). Figyelembe kell ven-
ni természetesen azokat a kutatási tapasztalatokat, 
amelyek a közművelődési intézmények használa-
tára vonatkoznak, amennyiben ez esetben is, mint 
akár az iskolák, akár a kórházak esetében, diffe-
renciált működés jellemző. A közművelődési in-
tézményekben működő közösségek és résztvevők 
statisztikai adatai meggyőzőek a közművelődés 
és a társadalmi tőkegenerálás fontosságát illetően 
(Talata-Dudás 2009).

Jelen kutatásunk a megyei közművelődési in-
tézmények tevékenységszerkezetének változásá-
val, azok közvetett tőkegeneráló hatásának bemu-
tatásával támasztja alá ezt az állítást. Ugyanakkor 
tisztában vagyunk azzal, hogy a helyi, vagy lakos-
sági feladatellátó közművelődési intézményekben 
végzett eddigi és későbbi kutatás, vagy kutatások 
sora tudja csak teljes biztonsággal igazolni, illetve 
tovább fi nomítani az itt bemutatott előfeltevésün-
ket a hasznossági, a politikai-közéleti és a kohéziós tár-
sadalmi tőkefajták és a közművelődés kapcsolatáról.

Hangsúlyozzuk, hogy a társadalmi tőkefajták 
általunk történt megkülönböztetése elsősorban 
a kutatók által e tőkefajtáknak tulajdonított irá-
nyultságára, szerepkörére utal, hasonló kitétellel, 
mint ezt már korábbi tipológiák is megtették, hogy 
tiszta formában nyilván egyik itt elkülönített tőke-
féleség sincs jelen a gyakorlatban, jellegüket min-
dig a hangsúlyok és az arányok döntik el (Putnam 
2008). Kétségkívül kimutatható a haszonhoz jutás 
szándéka számos emberi viszonyban vagy egyéni 
törekvésben, persze ezek megnyilvánulási formá-
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ja eltérő lehet a hagyományoktól, a közösségeket 
befolyásoló kulturális mintáktól függően (Benedict 
2006, Coleman 1998, Szigeti Tóth 2009). Vitán felü-
li az egyetértés abban, hogy a közösségi aktivitás, 
az egyéni részvétel kondicionálása, az önkéntes 
segítő együttműködések erős hálózata számtalan, 
egyébként szinte kezelhetetlen politikai–közéleti 
probléma megoldásának a kulcsa (Putnam 1993, 
2004, Utasi 2005, Vercseg 2004). Ugyanakkor a 
közművelődési intézményekhez kötődő, a közös 
értékek, célok, hagyományok mentén szerveződő, 
sokszor látszólag öncélú vagy közvetlen pénzben 
kifejezhető haszonnal nem járó – sőt, nemegyszer 
az egyéntől anyagi áldozatot követelő – közösségi 
együttlétek szerepe is fontos a helyi társadalmak 
kohéziójának fenntartásában, a személyes életvitel 
minőségének formálásában, az együttműködések 
mikro- és makrokozmoszában (Fukuyama 1999, 
Hunter 2003).

A társadalmi tőkefajták egyfajta tipizálása után 
már csak a közművelődési tevékenységek társa-
dalmi és kulturális tőkegeneráló intenzitását ki-
mutató módszer leírása igényel bővebb magyará-
zatot, hiszen ez az eljárás képezi a hipotézisünket 
verifi káló eljárás alapját. Ennek a feladatnak a 
megoldása során hasonló nehézségekkel kellett 
szembenéznünk, mint magának a társadalmi tőke 
mérésének az esetében (Orbán – Szántó 2005:7). 
Putnam klasszikus itáliai kutatásaiban – kötődve 
A. Tocquevillhez, a „társulások művészetét” ár-
nyaltan leíró klasszikushoz (Tocquevill 1983) – az 
elsők között kísérelte meg a társadalmi tőke méré-
sét, összehasonlítva a civil szerveződések intenzi-
tását olyan mérőszámokon keresztül, mint a szava-
zásokon való részvétel, az újságolvasási szokások, 
a kulturális és sport-közösségekhez tartozás, vagy 
a közintézményekkel szembeni bizalom mértéke. 
Észak-Olaszországban, ahol minden mutatószám 
magasabb volt, ugyancsak szignifi káns összefüg-
gés mutatkozott a részvétel, az intézmények telje-
sítménye, a gazdasági fejlődés és a társadalmi tőkét 
mérő mutatószámok között (Putnam 1993).

Ugyancsak az ő útmutatása alapján Kawachi I. 
három dimenzió mentén tartotta lehetségesnek a 
társadalmi tőke mérését, mint a környezetbe ve-
tett bizalom és megbízhatóság, a másoktól kapott 
és másoknak nyújtott segítség, továbbá a civil szer-
vezettől kapott segítség és a civil szervezetben vál-
lalt kötelezettség (Kawachi 1999, Skrabski – Kopp 
2008) viszonyát.

Számunkra a közművelődési tevékenységek 
tőkegeneráló intenzitásának bemutatásához Fuku-
yama módszere jelentette a legnagyobb segítséget, 

aki a közösségi összetartozás intenzitásának méré-
sére bevezette a minőségi együtthatót, azaz a quali-
tive coeffi cient amit „c”-vel jelölt (Fukuyama 1999), 
és ezt a koeffi cienst, vagyis k-t alkalmazta a tagok 
számával, csoportok számával leírható társadalmi 
tőke mérésére: TT= Summa (kn) l….t. A módszer 
vitathatatlanul sebezhető pontja a szubjektív elem 
túlsúlyából adódik, tekintettel arra, hogy külső 
megfi gyelő határozhatja meg az együttható érté-
két, mégis fontos mérőszáma a társadalmi tőkének 
(Orbán – Szántó 2005).

Ehhez hasonló módszert dolgoztunk ki a köz-
művelődési tevékenységek „tőkegeneráló képes-
ségének” kimutatására. A tőkeelméletek itt bemu-
tatott szerzői, valamint a nagyhatású nemzetközi 
és hazai kutatások beszámolói szinte maradékta-
lanul egyetértenek abban, hogy a társadalmi tőke 
központi kategóriája, működési garanciája a bi-
zalom, amely az emberi viszonyok kényes egyen-
súlyában leledzik, napról-napra változó állapot-
ban (Füzér et al, 2005). Továbbá számos kutatás 
igazolja – többek között a játékelmélet klasszikus 
fogoly-dilemmájából (pd) kiindulva –, hogy a bi-
zalom utánpótlását az egyének közötti együttmű-
ködés folyamatos fenntartása, vagyis a kooperáció, 
az együttműködés formáinak intenzitása, vagyis 
a kohézió, valamint az adott közösségre, kulturális 
entitásra, netán tőkefajtára jellemző szimbolikus 
minőség (Bourdieu 1998), a kvalitás együttes jelen-
léte garantálja.

A tőkegenerálás jellemző feltételeit a koope-
ráció–kohézió–kvalitás fogalom-tengely mentén 
rögzíthetjük. A kutatásban vizsgált tevékenységek 
tőkegeneráló intenzitására vonatkozóan indikátort 
képeztünk a fenti három fogalom kezdőbetűjének 
kiemelésével – egyfajta összevont együtthatóként 
–, a három k jelenlétét, vagy hiányát vizsgálva az 
adott tevékenységben. Ezúttal a vizsgált közmű-
velődési tevékenységekre vonatkozó szakiroda-
lomból és az esetleges korábbi kutatásokból ki-
következtethető és a tevékenységekben egyedileg 
elemezhető mutatók – mint a személyközi koope-
ráció gyakorisága és viszonossága, a közösségi ko-
herencia intenzitása és a tevékenység által kiérlelt 
kvalitás szimbolikus rögzülése – alapján határoz-
hatjuk meg a 3 k értékét egy 0–5–10–15-ös pontozá-
si skálán, amely értéket azután a k3 indexben fejez-
zük ki százalékos arányban 0–100 %-között.

A módszer szubjektív elemének lehetséges mi-
nimalizálása érdekében az értékmeghatározó fo-
lyamatban a lehető legnagyobb pontossággal kell 
eljárni a megadott indikátorok ellenőrzését ille-
tően, hogy ne essünk a kutatás során egyébként 
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is mindenhol megbúvó rábeszélő defi níció-képzés 
csapdájába (Nowak 1981:148). Amennyiben az 
elemzés során meggyőző lesz ennek a mérési mód-
szernek a működőképessége, remélhető, hogy egy, 
a helyi közművelődési intézmények nagyobb min-
táján elvégzett kutatás során a k3 index most még 
elnagyolt belső arányai a megadott mutatók egzakt 
mérésével és összehasonlításával fi nomíthatóak 
lesznek.

Jelen kutatásunkban többek között arra va-
gyunk kíváncsiak, hogy a megyei közművelődési 
tevékenységek szerkezetátalakulásának részeként 
kimutathatóan megjelennek-e azok a tevékenysé-
gek, amelyek tőkegeneráló képessége, azaz a k3 in-
dexe viszonylag magas. Ehhez áttekintjük az adat-
felvételi lapon felsorolt tevékenységeket a k3 index 
segítségével, és az így kapott értékekkel minősítjük 
a közművelődési gyakorlat társadalmi tőkegenerá-
ló hatását.
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