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„magyarországon a kultúrán 
belül is a rendszerváltozás 
befejezése zajlik…”

1 Az előadás 2013. április 10-én Lakiteleken, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani irodái vezetőinek tartott képzésen hangzott el.

„Értelme úgy van támogatni egy területet, hogyha az a terület 
működik a társadalomban, ha hatást fejt ki, hogyha a közjót el 
lehet vele érni, hogyha az emberek érzik azt, hogy őértük van, az ő 
mindennapjaikban valamilyen segítséget tud adni.”

Jó napot kívánok, kedves Hölgyeim 
és Uraim, tisztelettel köszöntöm Önö-
ket!1

Én Lakitelekre kicsit hazajöttem, 
nem először vagyok itt. Amikor a mi-
nisztériumban, illetve az államtitkársá-
gon a kollégáimmal dolgozom együtt, 
főosztályvezető úrral, főigazgató asz-
szonnyal, kicsit úgy érzem, hogy otthon 
vagyok. Nyilván nem titok, hogy jóma-
gam is ehhez a területhez kapcsolódom, 
mint egykori szakember. 

Sok minden történt az elmúlt – 
most már lassan – három évben, ami a 
szakmánkat érinti, és úgy látom, hogy 
mindaz, ami történt, beteljesíti remé-
nyünket, és valóban elérjük, hogy Ma-
gyarországon a közösségi művelődés a 
társadalmat segítő, mindenki által – a 
politika által is – elismert, támogatott 
és vágyott területté váljon. 

Mi az, ami történik, és ami történt? 
Magyarországon – mint ahogy any-

nyi más területen a sok-sok változással 
együtt – a kultúrán belül is a rendszer-
változás befejezése zajlik. Itt aztán külö-
nösen ez kell, hogy történjen. De ennek 

értelme akkor van, ha olyan új rendszer, 
új szervezeti helyzet áll elő, amely mű-
ködőképes, egymást segítő, átlátható, 
és a közösségi folyamatokat erősítő. A 
magyar színházi világban kialakult a 
feladatellátásnak az a gyakorlata, hogy 
vannak a kormány által fenntartott 
intézmények, például az Operaház, 
a Nemzeti Színház, és vannak egyéb 
színházak, amelyeket az állam és a he-
lyi közösség együtt tart fenn. Ugyanez a 
helyzet most már a múzeumoknál. Van 
a  tizenkilenc országos, nagy múzeum, 
például az Iparművészeti Múzeum, a 
Szépművészeti Múzeum és vannak a te-
lepüléseken működő közgyűjtemények, 
amelyek a települések fenntartásába ke-
rültek, de úgy, hogy az állam közel há-
rommilliárd forintos támogatást ad en-
nek az intézmény-együttesnek. Ugyan-
ez a helyzet a zenekaroknál, megvannak 
a központi, nemzeti, kiemelt zenekara-
ink Budapesten, viszik a világba a hí-
rünket, és megvannak, főleg megyeköz-
pontokban – Szombathelytől Miskolcig 
és a debreceni Kodály Filharmóniáig – a 
zenekarok, melyek helyben működnek, 

és a helyi közösség is szerepet vállal 
fenntartásukban, miközben a központi 
támogatás is megvan. A közművelő-
désben ma már az a helyzet, hogy van 
egy országos szervezet, amely iránymu-
tató, és megvannak – mint ahogy meg-
voltak korábban is – a helyi közösségi 
házak, művelődési házak, művelődési 
otthonok – hol hogy hívják –, amelyek 
fenntartásához a helyi közösség is hoz-
zájárul, és az állam is ad támogatást. 
Tehát a rendszernek a kultúra minden 
területén ez a sajátja. Nemzeti intéz-
ményeink, a központi intézmények az 
adott területnek zászlóshajói, szakmai 
segítői. Amikor a közművelődésről be-
szélünk, és ezen a területen arról, hogy 
a kulturális rendszerváltozást be kell 
fejezni, akkor hirtelen minden telepü-
lés elénk tárul. Én azt hiszem, hogy az 
új szerkezeti rend nagyon jó, ahol tisz-
títani kell még, azt meg kell tenni, de 
amikor arról beszélünk – leginkább én 
szoktam mostanában –, hogy a kulturá-
lis rendszerváltozást be kell fejezni, ak-
kor erre a rendre, erre a rendszerre, erre 
a területnek szabadságot adó átgondolt 
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helyzetre gondolok. És a területnek 
nemcsak szabadságot kell adni, hanem 
támogatást is, és ha egy ilyen szerkezet 
működik, joggal számíthat a kultúra is 
arra, hogy a nagy egész, a nemzeti kö-
zösség áldoz arra, hogy ez a terület mű-
ködjön. Ez történik most, és ez történt 
az elmúlt két-három évben. 

A mi ágazatunkban, hogyha sza-
bad ezt mondanom, tehát a közösségi 
művelődés, közművelődés területén is 
ez a helyzet. 2013-tól újra van közmű-
velődési normatíva, a településeknek 
elérhető. És az az átalakulás, ami tör-
tént, amire utaltam, amit végig kellett 
csinálni az elmúlt egy évben, mutatja 
a támogatási oldalt is. Értelme úgy van 
támogatni egy területet, hogyha az a 
terület működik a társadalomban, ha 
hatást fejt ki, hogyha a közjót el lehet 
vele érni, hogyha az emberek érzik azt, 
hogy őértük van, az ő mindennapjaik-
ban valamilyen segítséget tud adni. Ez 
általában is fontos a kormányzati mun-
kában, a mi területünkön, a közösségi 
művelődésben pedig mindennél inkább 
kézzelfogható. 

Van egy központi intézmény, ame-
lyet mindenfélének, néha Népművelési 
Intézetnek, néha Magyar Művelődési 
Intézetnek hívtak. Most egy nagyon 
jó, egy olyan neve van, ami kifejezi azt 
a tevékenységet, amit végez. Nemze-
ti Művelődési Intézet – április 1-jétől. 
Ez már egy közös eredményünk. Van 
egy országos intézmény, amely annak 
idején a közművelődés, most mondjuk 
úgy, hogy a közösségi művelődés szak-
mai letéteményese és országos köz-
ponti intézménye, amelyet a kormány, 
a mindenkori minisztérium tart fenn. 
És vannak művelődési házak, közösségi 
házak is, kisebbek, nagyobbak. Kisebb 
településen, nagyobb településen mű-
ködnek. Képzeljük el, hogy öt évvel ez-
előtt vagyunk! Nem egy jó helyzet. Én 
már szeretném azt nagyon elfelejteni, 
de néha azért nem akarom, mert ahhoz 
képest lehet látni, hogy ami most van, 
az egy átgondolt, előremutató rendszer, 
és támogatott. Akkor ennek nyoma 
nem volt. De hat éve, hét éve, nyolc éve, 
kilenc éve sem volt. Ugyanis én azt lát-
tam, hogy az a központilag kitüntetett 
állami szerv, amelynek a feladata, hogy 
egy szakmát képviseljen és segítsen, 
teljesen kiürült. A közjóért nem tett, a 
régi struktúra meglétét erősítette. Na-
gyon fontos volt, hogy ezen változtas-
sunk. Én nagyon büszke vagyok arra, 
hogy ez sikerült. Büszke vagyok arra, 
hogy új értelmet lehetett adni ennek a 
szervezetnek. Büszke vagyok arra, hogy 

Závogyán Magdolna a főigazgatója. 
Mert az nagyon fontos, hogy milyen 
szakember, milyen szakmai szemlélet-
tel irányít egy ilyen intézményben. Egy 
ilyen változás önmagában – természe-
tesen – nem tud megújítani egy egész 
szakmát. Ehhez sok-sok minden más is 
kell. Kellett, hogy a megyei szakmód-
szertani irodáknak súlyt, rangot adjunk. 
Korábban súlytalan, rangtalan, meg-
tűrt, megalázott szervezetként működ-
tek ezek a szakmai csapatok a megyék-
ben. Aki résztvevője volt, gondoljon 
vissza, hogyan érezte magát 2007-ben. 
A megyei önkormányzat a megyei szak-
módszertant épp meg akarta szüntet-
ni, alig adott rá támogatást, központi 
támogatás rég nem volt, hiszen a kor-
mány direkt büntette a megyéket – ez 
az akkori, szocialista kormány volt. 
Nagyjából ebben élték ki magukat, és 
hát ennyire voltak képesek. A szak-
ma elkezdett leépülni mentálisan. Én 
ezt láttam. Rangot kellett adni tehát és 
erőt, ezért volt fontos, hogy tavaly egy 
kormányhatározat kimondta, hogy a 
korábbi megyei szint átalakításával, 
minden megyében megerősítve az otta-
ni közművelődési, közösségi művelődé-
si tevékenységet, jöjjön létre egy olyan 
módszertani, szakmai, megyére figyelő 
testület, csapat, közösség, amely egyéb-
ként a Nemzeti Művelődési Intézet he-
lyi szerveként működik. Ennek egyrészt 

az a fontossága, hogy nincs kiszolgál-
tatva a helyi, közösségi, közművelődési 
tevékenység annak a régi szemléletnek, 
ami korábban uralta. És van egy anyagi 
biztonsága is, hisz körülbelül hatszáz-
millió forint, ami ennek a rendszernek 
– állások, járulékok, egyéb – a biztosí-
tására szolgál. És megjelent egy új, a fel-
adatfinanszírozásra jutó négyszázmillió 
forint. Megyénként húszmillió – ami 
korábban sehol. Legfeljebb szerencsé-
sebb megyékben. Jómagam a Nemzeti 
Kulturális Alap miniszteri keretének se-
gítségével harmincmillió forintot tud-
tam biztosítani otthonunk, Hajdú-Bihar 
programjára. De máshol nem nagyon 
emlékszem, hogy lett volna ilyen jelen-
tős összeg. Az harmincmillió volt, ez 
most csak húsz, de majd haladunk elő-
re. Szóval egy feladatfinanszírozási ösz-
szeg is rendelkezésre áll. Amikor átala-
kítjuk a szervezetet, és látjuk, hogy egy 
jól működő, átlátható szervezet műkö-
dik, oda van értelme a támogatást adni. 
És a kettőt együtt léptük meg: létrejött 
az intézet, alakul, létrejött szervezetileg 
és támogatási értelemben a megyei há-
lózat. Én ezt rettentően nagy értéknek 
tartom. És nem követjük el azt a hibát, 
ami nagyjából tíz évvel ezelőtt még ré-
sze volt a rendszernek, hogy minden-
ütt voltak – bár megyei önkormányzati 
fenntartásban – megyei közművelődési 
szakmai tanácsadó szervezetek, ilyen-



6

w
w

w
.e

r
ik

a
n
e
t
.h

u

Halász János

olyan formában, de nem volt forrásuk, 
gyakorlatilag egy fillér sem a működé-
sükre. Nem követjük el azt a hibát, hogy 
azoknak a szakembereknek, azoknak 
az elhivatott, tudással rendelkező kol-
légáknak, akik ennek a rendszernek a 
részei és dolgozni akarnak, ne legyen le-
hetőségük dolgozni, vagy arra legyenek 
kárhoztatva, hogy hát oldjátok meg ott-
hon, ahogy gondoljátok. Oda kell adni 
az államnak azt a támogatást is, amivel 
el lehet kezdeni a munkát. 

Azok, akik ebben a rendszerben 
dolgoznak, tudják, hogy a munkának, 
a munkánknak az egyik alapja az, hogy 
találunk partnereket, hogy együttmű-
ködünk másokkal. És akkor ez persze 
meghozza azokat a javakat, azt a tá-
mogatást is, amivel meg lehet va-
lósítani az elképzeléseinket. De 
ha mi magunk, az állam oldaláról 
– merthogy az a feladatunk, hogy 
közösségeket segítő, támogató 
munkát végezzünk – nem tudunk 
valamilyen induló forrással ren-
delkezni, akkor nem vettük komolyan 
magunkat. 

Nagyon-nagyon örülök, és büsz-
ke vagyok arra, hogy komolyan tudjuk 
venni ezt a területet, és komolyan tud-
juk segíteni. Innen kezdődik az egész. 
Most van egy működő szervezet, meg-
van hozzá az az állami támogatás, ami 
ennek a munkának az alapja, az induló 
pénz, most kell elkezdeni dolgozni, vin-
ni tovább a folyamatokat. És én azt lá-
tom, hogy e tekintetben olyan irányok 
vannak, amelyek mind-mind feltárják 
ennek a szakmának a sokszínűségét, azt 
a sok-sok értékét, ami benne rejlik. 

A közművelődésben, a közösségi 
művelődésben dolgozók – én úgy vé-
lem – sokkal inkább élő kapcsolatban 
vannak az emberekkel és a közössé-
gekkel, mint a kultúra bármely más 
területén dolgozók. Egy színháznak 
van nézőközönsége, rajongói, ugyanez 
igaz lehet más előadó-művészeti szer-
vezetre is. De nincs megélt kapcsolat 
egymás között, színpad van és nézőtér. 
A mi munkánk – olyan aktivitásokon 
keresztül, mint népi-kézművesség, 
néptánc, általában a közösségfejlesz-
tési folyamatok – egész más kapcso-
latot teremt ember és ember között. 
A közösségek működése szolidaritást 
és bizalmat teremt az emberek kö-
zött. A szolidaritást és a bizalmat egy 
társadalomban leginkább a közösségi 
művelődés teremti meg. Az ember azt, 
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ben, a Fidesz jelöltjeként. Debrecen kulturális ügyekkel foglalkozó alpolgármestere volt. 1998 óta or-
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2 2013. április 10-én Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet hét hagyományőrző és egy közösségfejlesztő civil szervezettel kötött stratégiai megállapodást.

hogy odafordul a másikhoz, közösség-
ben tanulja meg. Hogy bízik valakiben, 
akkor tudja igazán megtanulni, ha kö-
zösségekben létezik. Családon belül. 
Ez az alap, innen indul minden dolog. 
De önmagában ez nem elég. Az érzés, 
hogy kiteljesedjen bennünk, ehhez kö-
zösségek kellenek. Hogyha egy társa-
dalomban ezek az értékek nem erősöd-
nek meg, akkor az a társadalom nem 
tudja elérni azt, amit szeretne. A ma-
gyar társadalom, amit Magyarorszá-
gon szeretnénk elérni. Nem tud igazán 
önbecsüléssel rendelkezni, nem tud 
igazán segíteni a másiknak, a nehéz-
ségekben nem tud összekovácsolódni, 
úgy ahogy kellene, és nem tudja kivé-
deni a veszélyeket. És adott esetben, az 

örömökben sem lesz együtt, nem tud 
egy dolognak örülve, a közös örömök-
ben részt venni. A szolidaritás és a bi-
zalom nagyon-nagyon fontos valuta a 
nagy nemzeti közösségben. És az a kis 
közösségeken belül termelődik, jön lét-
re, lehet átélni, lehet megtanulni. Ezért 
nagyon fontos, amit csinálunk. Tehát 
amikor szerkezetről beszélünk, szerve-
zeti rendről, meg támogatásról, akkor 
persze tudom, arról kell beszélnünk, és 
én azért is beszélek erről, hogy elérjük, 
hogy a közösségek működésével minél 
erősebb legyen a szolidaritás, és minél 

nagyobb a bizalom. Érje el a lelkünket. 
Azokét is, akik ezt a munkát végzik – 
mert ne tagadjuk, ez is benne van. És 
éljük át bátran! Nagy öröm ez a sok-
sok kínlódás mellett. És azokét is, aki-
ket közösségként elérünk. És hogyha 
ezt a munkát kiteljesítjük, akkor egyre 
több embert elérünk. Akkor egyre in-
kább, nemzeti értelemben is tudunk 
segíteni – Magyarországnak. 

Erről szól az a munka, amit vég-
zünk. Nem nagyon fennkölt szavak. 
Vagy lehet, hogy azok. De ennek a 
szakmának ilyen eredményei vannak. 
És amikor szerződést köt a Nemzeti 
Művelődési Intézet egy, a néptánccal 
foglalkozó közösséggel vagy egy népi 
kézművességgel foglalkozó közösséggel 

egy megyében, akkor a végén ilyen 
dolgok termelődnek, ilyen dolgok 
jönnek létre. Ezért nagyon üdvöz-
löm, hogy ma odáig eljutottunk, 
hogy ezeknek a szerződéseknek a 
megkötésére is sor került.2

Megjegyzem, nem véletlenül 
jöttem el Lakitelekre. Nem a szemé-
lyemről van szó, hanem arról, hogy 
odafigyel az állam, a kulturális államtit-
kárság erre a fontos területre. És én na-
gyon szépen köszönöm minden partne-
rünknek azt, hogy ebben az együttmű-
ködésben részt vesz. Köszönöm szépen 
a főigazgató asszonynak, hogy mindezt 
mozgatja, és biztatom a partnereinket 
és az intézetünket is arra, hogy ez a do-
log kiteljesedjen. A támogatás, az állam 
figyelme, ami ehhez kell, az megvan, 
meglesz, ezt garantáljuk. 

Köszönöm szépen a figyelmüket! 

A szolidaritást és a bizalmat egy 
társadalomban leginkább

a közösségi művelődés teremti meg.


