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Helyzetfeltárás

Társadalmi és kulturális tőke – 
válságok és folyamatok

Bevezető gondolatok 

A „Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi szerepvállalás” 
(továbbiakban Cselekvő közös-
ségek) című Emberi Erőforrások 
Operatív Program keretében el-
indult projekt főbb célkitűzései 
a társadalmi aktivitás segítése, 
a társadalmi integráció és ko-
hézió erősítése többek között a 
társadalmi tőke fejlesztésével, 
a lakosok, az önkormányzatok, 
valamint a kulturális intézmé-
nyek közötti kapcsolatok erő-
sítése, továbbá az együttmű-
ködés kultúrájának magasabb 
szintre emelése. Mindezek el-
éréséhez a Cselekvő közösségek 
projekt közvetlen célja szakmai, 
módszertani támogatás nyújtá-
sa a települések és azok kultu-
rális intézményei, civil szerve-
zetei számára. A projekt olyan 
közösségfejlesztési folyamatok 
megvalósítását segíti elő, ame-
lyek a közművelődési, muzeális 
és könyvtári intézmények egye-
di eszközrendszerén alapulnak. 
A célok elérésére szolgáló tevé-
kenységek eredményeit és rövid 
távú hatását a projekten belül 

a monitoring és kutató-fejlesz-
tő tevékenység keretében ter-
vezett felmérések és kutatások 
mutatják ki. A közösségi sze-
repvállalás ösztönzése mellett 
fontosnak tartjuk a már meglé-
vő jó példák felderítését, adap-
tálását, az elinduló folyamatok 
eredményességének mérését és 
a mérési-kutatási eredmények 
közzétételét. 

Az alábbiakban a projekt cél-
kitűzéseiben is említett társa-
dalmi tőkével, annak jelenlétével, 
állapotával kapcsolatos megál-
lapításaink és következtetése-
ink olvashatóak. Cikkünkben 
bemutatjuk a társadalmi tőke és 
a közművelődés kapcsolatát, va-
lamint vázlatosan ismertetjük 
a társadalmi tőkét befolyásoló 
válságok és krízisek modern tár-
sadalmakat jellemző vonásait. 
Mindezek indokolják azoknak a 
kutatásoknak a szükségességét, 
amelyek segítségével a „Cselekvő 
közösségek” projekt – többek kö-
zött a társadalmi tőke erősítésére 
vonatkozó, a krízisekkel szembe-
ni folyamatot elindító – eredmé-
nyeit egzakt, számszerűsíthető 
módon mérni tudjuk.

Társadalmi és 
kulturális tőke 
a közművelődési 
intézményekben

A tőkeelméletek tanulmányo-
zása során számos megközelítést 
és dimenziót találhatunk a tár-
sadalmi és a kulturális tőke vo-
natkozásában. A társadalmi tőke 
lényegében viszonyfogalomként 
értelmezhető, hiszen meghatáro-
zóan az egyén és valamilyen kö-
zösség viszonylatában merül fel. 
Mindig valamilyen interakciót 
feltételez az egyén és a közösség 
vonatkozásában. A cselekvés az 
egyén részéről egyrészt törekvést 
jelent a fontosnak tartott erő-
források megtartására, másrészt 
pedig a megszerzésére (Lin 1997, 
383-418). Hálózatokban működő 
cserekapcsolatokon alapul (Bec-
ker 1998; Bourdieu 1998; Coleman 
1998). A szervezeteken keresztül 
képes az intézményesülésre (Bour-
dieu 1998). Köze van a hatalom-
hoz, maga is a hatalom egyik faj-
tája (Weber 1987, 66-68; Orbán – 
Szántó 2005; Flap – DeGraf 1998; 
Coleman 2001). Közjószágként 
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(Bourdieu 1998; Putnam 2000), 
valamint kulturális jelenségként 
is értelmezett (Becker 1998; Bour-
dieu 1998; Coleman 1998), és mint 
ilyen, az integráló hatása rend-
kívül erős. Sajátossága továbbá, 
hogy megjelenésében és műkö-
désében a normák és szankciók 
meghatározó jelentőséggel bírnak 
(Coleman 1998; 2001). Alapvető 
működési feltétele az egyének vo-
natkozásában a bizalom (Fukuya-
ma 1997; Csermely 2005). Becker 
a kultúrát is a társadalmi tőke egy 
fajtájának tartja (Becker 1997, 13-
31): „A kultúra és a hagyományok 
olyan közös értékek és preferen-
ciák, amelyek egyik nemzedékről 
a másikra szállnak a családon, a 
kortárs csoportokon, az etnikai 
csoportokon, a társadalmi osztá-
lyokon és más csoportokon keresz-
tül.” (Becker 1998, 117)

Bourdieu 1983-ban lép túl a 
közgazdaságtan hagyományos 
elméletein, és a tőke három for-
máját különbözteti meg: a kultu-
rális, a társadalmi és a gazdasági 
tőkét. A kulturális tőkét alapve-
tően újabb három nagy csoportba 
osztja. Az inkorporált kulturális 
tőke (1) individuális jellegű és va-
lamilyen belsővé tételt (inkorpo-
rációt) feltételez. Ennek az inkor-
porált kultúrának a felhalmozá-
sát egy elsajátítási folyamat előzi 
meg, amelyhez tanulási időre van 
szükség. Az objektivált kulturális 
tőke (2) kézzel fogható, materiáli-
san is megjeleníthető (festmények, 
írások, hangszerek). Az intézmé-
nyesült kulturális tőke (3) pedig 
általában a címek, titulusok for-
májában realizálódik, pl. iskolai 
végzettség vagy tudományos fo-
kozat. A kulturális tőke elsajátítá-

sa teljesen öntudatlanul is, terve-
zés nélkül is végbemehet. 

A társadalmi tőke Bourdieu 
megközelítésében: „…azon ak-
tuális és potenciális erőforrások 
összessége, amelyek a kölcsönös 
ismeretségek vagy elismerés töb-
bé-kevésbe intézményesült viszo-
nyai tartós hálózatának birtoklá-
sához kapcsolódnak” (Bourdieu 
1998, 165). A társadalmi tőke 
egyik feltétele tehát, hogy vala-
milyen csoporthoz tartozzon az 
egyén. Az egyes csoporttagok 
által birtokolt tőke összeadódik, 
és valamennyi csoporttag szá-
mára erőforrásként szolgál. Az 
egyén társadalmi tőkéje két té-
nyezőtől függ. Egyrészt az általa 
birtokolt kapcsolatok hálójának 
kiterjedtségétől, másrészt pedig 
a vele kapcsolatban állók tőkéjé-
nek (kulturális, gazdasági, szim-

A sióagárdi Fecske Bábcsoport fellépése  (Fotó: Nemzeti Művelődési Intézet, 2016)
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bolikus) nagyságától. Bourdieu a 
szimbolikus tőkét rejtett vagy fel 
nem ismert erőforrásnak defini-
álja, vagyis olyan tőkének, amely-
nek „tőketermészete” nem is-
mert, vagy rejtetten fordul elő. A 
kapcsolathálók léte a csoportok 
tagjainak folyamatos kapcsolat-
tartása, ahogy „intézményesítik” 
a társadalmi tőkét. Az egyének 
tevékenységének célja a közvet-
len haszon. Ebben a folyamatban 
a véletlenül kialakult kapcsolatok 
tartós, bizonyos kötelességekkel 
járó, fontos és értékes kapcsola-
tokká alakulnak. Fontos jellem-
ző az állandó csere (ajándékok, 
szavak), amelynek feltétele az 
ismertség és elismertség. Ez az 
intézményesült kapcsolatháló 
helyszíneket, társasági alkalmakat 
biztosít. Másik fontos sajátosság a 
delegáció, amelynek lényege, hogy 
segítségével egy vagy néhány em-
ber kezében összpontosul az ösz-
szes társadalmi tőke, amellyel a 
csoport rendelkezik (Bourdieu 
1998, 165).

James Coleman (2001, 99-
129) alapján a társadalmi tőke két 
alapvető jellemzője, hogy mindig 
valamilyen társadalmi struktú-
rában értelmezhető, és segíti az 
adott struktúrán belül lévő akto-
rok cselekedeteit. Akkor jelenik 
meg, amikor a személyek közötti 
interakció viszonyai megváltoz-
nak. A kötelezettségek és az eb-
ből adódó elvárások, valamint a 
struktúra megbízhatósága olyan 
erőforrások, amelyek az egyén ré-
szére társadalmi tőkét képezhet-
nek. Coleman a társadalmi tőke 
egyik fontos formájának tartja a 
társadalmi viszonyokban rejlő in-
formációs potenciált, valamint a 
normák és szankciók rendszerét, 
amelyben az egyén saját érdekeit 
nem egyszer háttérbe szorítja a 
közösség érdekében. A társadalmi 

tőke formáinak kialakulására jó-
tékony hatással van a társadalmi 
kapcsolathálók zártsága, valamint 
a kisajátítható társadalmi szerve-
zetek azon képessége, hogy tár-
sadalmi tőkét tudnak képezni. Ez 
lehet információ és kötelezettség 
is. Coleman fontos megállapítása, 
hogy a családban és az egyéb kö-
zösségekben megjelenő társadal-
mi tőke rendkívül fontos szerepet 
játszik különösen a felnövekvő 
generációk emberi tőkéjének fej-
lesztésében. Okfejtésünk szem-
pontjából fontos, hogy véleménye 
szerint a társadalmi tőke megta-
lálható a családon kívüli dimen-
ziókban is (Coleman 1990; 1998, 
11-45). 

Egy másik értelmezésben a 
társadalmi tőkének három nagy 
funkciója ismeretes: a gazdasági, 
a politikai és a társadalmi (Fu-
kuyama 1999; 2000, 32-44). A 
legfontosabb gazdasági funkció 
a tranzakciók folyamán fellépő 
költségek csökkentése a gazdasági 
koordinációs folyamatok esetében 
(Fukuyama 1999; Orbán – Szántó 
2005). A szakirodalom által jel-
zett legfontosabb politikai funk-
ció a civil társadalom fejlesztése. 
A társadalmi tőke megléte alap-
vető feltétele a közösségek, a civil 
szervezetrendszer működésének. 
Úgy gondoljuk, hogy a társadalmi 
tőke az alapja a civil közösségek-
re jellemző önkéntességnek, az 
önkéntes feladatellátásnak is. A 
civil társadalom, az abban meg-
jelenő önkéntes munka, közösségi 
szerepvállalás pedig a közösségek 
létének feltétele, a demokratikus 
jogállamok működésének egyik 
legfontosabb tényezője. 

Coleman (1998, 14-17) logiká-
ja alapján is – amely jelzi, hogy a 
társadalmi tőke a családon kívüli 
dimenziókban is megtalálható – 
úgy gondoljuk, hogy a közműve-

lődési intézményrendszer, vagy a 
közművelődési közösségi színte-
rek hálózata is társadalmi tőke-
forrásként jelentkezik. Mégpedig 
éppen olyan módon, mint az is-
kola (Pusztai 2009), vagy egy szü-
lőváros, mert a társadalmi tőke 
szempontjából olyan körülmé-
nyeket, társadalmi kapcsolatokat 
biztosít, amire a művelődő közös-
ségek épülnek. Maguk a közmű-
velődési intézmények, az azok-
ban működő klubok, egyesületek, 
művelődő, tanuló közösségek 
a formáját jelentik a csoportba 
szerveződésnek. A közművelődési 
intézményrendszer keretein belül 
létező klubok, egyesületek, mű-
velődő közösségek a formáját, a 
keretét jelentik a társadalmi tőke 
szempontjából rendkívül jelentős 
csoportba szerveződésnek (Ponyi 
2014, 33-41). A közösségi színte-
rek, alaptevékenységük alapján 
lehetővé teszik a kulturális és tár-
sadalmi tőke intézményesülését is, 
hiszen a Bourdieu által is megfo-
galmazott alkalmakat, helyeket 
és gyakorlatokat teremtenek az 
egyén közösségbe szerveződése 
számára (Bourdieu 1998, 168). A 
kulturális tőke különböző formá-
inak az elsajátítására alkalmasak 
egyrészt azok a közösségek, ame-
lyek a közművelődési intézmény-
rendszerben működnek, másrészt 
pedig azok a művelődési, közös-
ségfejlesztési folyamatok, infor-
mális tanulási alkalmak, nem for-
mális képzések, amelyek ugyan-
csak a részét képezik a közmű-
velődési intézmények, közösségi 
színterek tevékenységének. 

A közművelődés, mint intéz-
ményrendszer, és mint kulturá-
lis tevékenység időt és teret ad a 
Bourdieu-féle (1998) inkorporált 
kultúra elsajátítási folyamatához. 
Ez a folyamat tulajdonképpen 
nem más, mint a közösségi szín-
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tereken zajló művelődési folyama-
tok és tevékenységek összessége. 
Másként fogalmazva, a közösségi 
színterekben folyó közművelő-
dési tevékenység az inkorporált 
kultúra elsajátítása folyamatának 
is nevezhető. Ugyancsak a Bour-
dieu-féle objektivált kulturális 
tőke közvetítése pedig lényegében 
olyan tevékenység (kultúraköz-
vetítés), amely a közművelődés 
egyik legmarkánsabb tevékeny-
ségi formája (kiállítások, művész 
mozi, író-olvasó találkozók, szín-
házi produkciók stb.). A kulturális 
tőke elsajátítási folyamata tehát 
ebben a logikai összefüggésben 
nem csak a családban és az iskolá-
ban zajlik, hanem a közművelődé-
si intézményrendszerben is (Ponyi 

– Fekete 2013, 63-70). 

Egy harmadik módja a társa-
dalmi tőke megjelenési formá-
jának, amikor a különböző kö-
zösségek közötti kapcsolatokból 
szövődik a társadalmi tőke. Ezt 
többszörös viszonynak is nevez-
hetjük, hiszen a közösségek egy-
mással is kapcsolatban állnak és 
a különböző közösségek tagjai 
egyszerre szülők, munkatársak, 
hittársak is. Vagyis az egyén az 
egyik aspektusban létrejött tár-
sadalmi tőkét egy másik, sőt egy 
harmadik viszonyban is felhasz-
nálhatja (Coleman 1998, 11-45). A 
közösségi terek többszörös viszo-
nyai között megjelenő társadalmi 
tőke végső soron az emberi tőkét 
fejleszti azáltal, hogy javítja az 
életminőséget, bővíti a társadalmi 
kapcsolatokat, fejleszti az egyéni 
kompetenciákat.

Összességében, a fenti elméle-
ti megfontolások után, úgy gon-
doljuk, hogy a közösségi színte-
reken zajló közösségi művelődési 
folyamatok, az informális tanulás, 
a nem formális és formális kép-
zések, felnőttképzési programok, 
a közösségfejlesztési tevékenység 
társadalmi tőkeforrást jelentenek, 
azt fejlesztik és végső soron az 
emberi tőke gazdagodásához já-
rulnak hozzá. 

A társadalmi tőkét 
befolyásoló válságok  
és krízisek

A társadalmi tőke lényegében 
a társadalmi kohéziót és integrá-
ciót erősíti. Gyengesége és/vagy 
hiánya is elmélyíti azokat a válsá-

II. Magyar Értékek Napja - táncház. (Fotó: Nemzeti Művelődési Intézet - Hajnal Ágnes, 2015)
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gokat, amelyek a 20. és a 21. szá-
zadot jellemzik (Fukuyama 2000, 
32-44; Kiss 2007; Csaba 2006, 
182-185). Ez azonban fordítva is 
igaz, hiszen a társadalmi tőke hiá-
nyát, gyengeségét azok a válságok 
is okozzák, amelyek rövid bemu-
tatására az alábbiakban teszünk 
kísérletet. 

Közismert tény, hogy a magyar 
lakosság nemzeti és közösségi 
azonosságtudata gyengül. Jellem-
ző a jelenkori társadalmak érték-
válsága, az értékek viszonylagossá 
válása, az egymással ellentétes 
értékek egy időben és egy helyen 
való megjelenése. A társadalmi 
tőke működésének egyik legfon-
tosabb feltétele a bizalom, a ma-
gyar társadalmat pedig szinte 
minden eresztékében annak hiá-
nya, a bizalmatlanság jellemzi. A 
társadalmi és kulturális tőke hi-
ánya, illetve gyengesége ma már 
általános jelenség a modern tár-
sadalmakban, amelyet a kultúra 
20-21. századi minőségi, mennyi-
ségi és értékbeli változásai, a glo-
balizáció folyamatai lényegében 
elmélyítettek. 

A globalizáció alighanem 
legszembetűnőbb, leginkább 
nyomon követhető, legdinami-
kusabban terjedő dimenziója a 
kulturális globalizáció, amely 
két fő indikátorral rendelkezik: 
a telekommunikáció forradalma 
és egy-két világnyelv kialakulása 
(Bayer 2000, 3-9). Földiák And-

rás (2006) szerint a globalizáció 
hat szignifikáns – a társadalmi 
tőkét is befolyásoló, azt gyengí-
tő – hatással bír a kultúrát illető-
en. Az egyik az uniformizáltság 
a tömegkultúra korában, ahol, és 
amikor homogénné válik maga a 
kultúra és a kultúra fogyasztása 
is (1). A másik nagy globalizáci-
ós hatás az atomizáció (2), ami-
kor az ember elmagányosodik, az 
individuum már közvetlenül áll 
kapcsolatban a médiával, a számí-
tógéppel és egyéb adathordozók-
kal. Valóságos emberi közösségek 
így már nincsenek is jelen ebben 
a relációban. A következő elem a 
passzivitás (3), amely a fogyasz-
tásra és nem az alkotásra kész-
tet. Mindezek hozadéka, hogy új 
egyenlőtlenségek alakulnak ki (4). 

Akik nem férnek hozzá az új erő-
forrásokhoz, a társadalmi tőkéhez, 
technológiákhoz, szakemberek-
hez, azok a perifériára kerülnek. 
Sok esetben ebből már nincs is 
kiút, mert lényegében alternatívák 
sincsenek (5). Nincs prognosz-
tizálhatóság (6), akár pillanatok 
alatt összeomolhat egy nemzet 
gazdasága, vagy akár a globali-
zált pénzügyi rendszer is (Földiák 
2006). A közvetített tömegkul-
túra elsősorban az amerikai élet-
forma mintáit, magatartásformáit, 
eszményeit képezi le. Olyan stan-
dardokat vezet be, amelyek segít-
ségével az eladást szorgalmazzák, 
és amelyekkel egyben homogeni-
zálják is a közölt tartalmakat, do-
minánssá téve egyetlen kultúrát. 
Visszaköszönnek Horkheimer és 
Adorno gondolatai a Felvilágo-
sodás dialektikájából: „A kultú-
ra ma mindent egyformasággal 
sújt. A �lm, a rádió és a magazi-
nok egyetlen rendszert alkotnak. 
Mindegyik ágazat önmagában és 
valamennyi együtt egyazon szóla-
mot fújja. (…) Az A és B kategóriás 
�lmek, vagy a különböző árfekvé-
sű magazinok hangsúlyos megkü-
lönböztetései nem annyira a do-
log természetéből fakadnak, mint 
inkább a fogyasztók osztályozását, 
megszervezését és megragadását 
szolgálják.” (Horkheimer – Ador-
no 1969, 147) 

Az információk digitalizá-
lása átalakítja a kultúra eddig 
megszokott struktúráját. A glo-
bális kultúra háttérbe szorítja a 
hagyományos kultúrát és annak 
képviselőit a transznacionális 
elittel szemben. A nemzetek ezzel 
szemben próbálják védeni saját 
kultúrájuk önállóságát (nyelvtör-
vények, hazai kultúra védelme, 
filmiparok támogatása), mert a 
globális kereskedelmi médiakul-
túra akár le is rombolhatja a helyi 
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és nemzeti kulturális tradíciókat. 
Megjegyzendő az is, hogy a világ-
háló adottságai a nemzeti kultúra 
bemutatására is kitűnően alkal-
masak. A globális kultúra egyik 
legfontosabb vonása talán a terü-
letenkívüliség és olyan kulturális 
minták létrehozása, amelyek egy 
adott nemzet kultúráján belül is 
egyre nagyobb hatással bírnak 
(Bayer 2000, 3-9). 

A kor nagy kihívása az, hogy 
– hasonlóan más földrészek tár-
sadalmaihoz – hogyan lehet meg-
tartani, megőrizni, fejleszteni 
az európai és nemzeti kultúrát, 
annak szegmenseit és az euró-
pai és nemzeti identitást (Prá-
ger 2000, 127-139). A 20. századi 
adatközlésben bekövetkezett és 
folyamatosan zajló, korábban el-
képzelhetetlen dinamikus fejlő-
dés (számítógép, internet, DVD, 
CD. MP3, mobiltelefonok, GPS 
stb.) alapvetően elkerülhetetlen 
és mély változásokat hozott az 
emberek mindennapi életében. 
Nőtt az életmódbeli, kulturális és 
társadalmi különbség az ezeket 
az eszközöket használó és nem 
használó társadalmi rétegek kö-
zött. Előtérbe kerültek az otthoni 
szórakozás, kulturálódás eszközei 
(Bárdosi – Lakatos – Varga 2004). 
Elkezdődött az internet tömeges 
használata, ami párhuzamosan 
zajlott a hagyományos kultúra, a 
közművelődési tevékenység iránti 
érdeklődés drasztikus csökkené-
sével. Az új technikai hordozók 
teljesen más tartalmakat közve-
títenek, mint a kultúraközvetítés 
korábbi színhelyei, intézményei. 
Ez nemcsak szerkezeti, hanem 
tartalmi, strukturális változást is 
jelent. Az új technológiák terjedé-
se azonban nem jelent automati-
kus esélyegyenlőséget. Azok esé-
lyeit növeli elsősorban, akik már 
eleve nagyobb kulturális tőkével 

rendelkeztek (Kuti 2009, 151-201). 
Az internetet nem használók két 
nagy típusa figyelhető meg. Azok, 
akik minden szempontból és ko-
rábban is depriváltak voltak (régi 
szegénység) és azok (új szegények), 
akiknek lehetőségük lenne az in-
ternet használatára, de nem élnek 
a lehetőséggel (Csepeli – Prazsák 
2009, 87-115). 

A Kapitány házaspár szerint 
a rendszerváltás hozadékaként 
tovább erősödött az individua-
lizmus, sokan a hagyományos 
közösségi művelődés intézmény-
rendszerén kívül rekedtek. Néze-
tük szerint az új időszakban csök-
ken a tradicionális kultúraközve-
títés és intézményeinek súlya és 
nagymértékben változik a kultúra 
fogyasztásának szerkezete. Az 
átrendeződő kulturális térben a 
képiségnek, a látványnak elsőd-
leges a szerepe az írásbeliséggel 
szemben. Az új digitális kultúra 
lebontja az évezred alatt szerve-
sen kialakult kultúra és társada-
lom szöveteit (Kapitány – Kapi-
tány 2009, 18-42). 

A rendszerváltás egyértelmű-
en pozitív hozadéka, hogy meg-
nőtt a társadalom, ezen belül a 
kultúra önszervező képessége. A 
helyi társadalmak és civil szerve-
zetek kulturális aktivitása egyre 
jelentősebbé vált – elsősorban a 
nemzeti és helyi ünnepek alkal-
mainak megszervezésében (helyi 
fesztiválok, falunapok, búcsúk). 
Bővült a kínálat a szolgáltatói 
szektor kiszélesedésének köszön-
hetően. A választás szabadsága 
kiszélesedett a kulturális fogyasz-
tásban. Egyre vonzóbbá váltak 
az otthoni szabadidős tevékeny-
ségek, megváltoztak az igények, 
nőtt a tömegkultúra viszonylagos 
súlya. Csökkent ugyanakkor a 
kultúra fogyasztásának közössé-
gi és szakrális jellege. Megnőtt 

az egyéni tájékozottság értéke és 
nőtt a társadalmi egyenlőtlenség 
mértéke (Hunyadi 2004a, 112-
116; 2005, 67).

A Kapitány házaspár alapján 
további nagy csoportja a magyar 
kultúra helyzetét meghatározó 
tényezőknek a paradigmaváltá-
sok és a válságok problematikája. 
Ezek a társadalmi tőkét is nagy-
mértékben befolyásoló, gyengítő 
krízisek, lényegében már a múlt 
század hetvenes éveitől kezdtek 
egymásra torlódni: az energiavál-
ság összefüggésben az ipari társa-
dalom válságával, az individualiz-
mus térnyerése, a hagyományos 
közösségek gyengülése, egoizmus, 
a családok szétesése. A nyugati 
fogyasztói társadalmak válsága 
szoros összefüggésben jelentke-
zett a szocializmus válságával is. 
Az ugyancsak kialakuló erkölcsi 
válságnak pedig olyan dimenzi-
ói vannak napjainkban is, mint 
a közügyektől való elfordulás, a 
korábbi erkölcsi alapértékek meg-
kérdőjelezése, gyengülése és az 
értékrelativizmus kialakulása is 
(Kapitány – Kapitány 2009, 35-
42).  

A 2009-ben készült Társadal-
mi Jelentés című tanulmányban 
többek között az általános biza-
lom megoszlásának országonkénti 
jellemzőit tanulmányozhatjuk. Az 
eredmények elemzéseiből egyön-
tetűen következik, hogy a skan-
dináv országokban a legnagyobb 
az általános bizalom értéke, míg 
a déli és a kelet-közép-európai 
országokban – köztük hazánk-
ban – a legkisebb. A társadalmi 
tőke aspektusába tartozó civil 
társadalmi aktivitás szintjét vizs-
gáló elemzés – a civil szervezetek 
aktív tagságának arányának mé-
résével – arra mutatott rá, hogy 
Bulgária és Románia mellett ha-
zánkban a legalacsonyabb a civil 
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társadalmi aktivitás. A kapcsolati 
tőke aspektusából nézve Magyar-
ország tekintetében született mu-
tatók szerint a barátokkal való 
havi találkozás viszonylag alacso-
nyabb a többi európai országhoz 
viszonyítva. A szomszédokkal 
való havi találkozás, valamint a 
segítségnyújtás ezen értékektől is 
alacsonyabb eredményeket mutat. 
Ezek a mutatók alátámasztják és 
megerősítik a társadalmi elszi-
getelődés jelenlétét hazánkban. 
(TÁRKI 2009)

A társadalmi tőkét 
fejlesztő folyamatok 
mérése a „Cselekvő 
közösségek” 
projektben

Passzivitás, általános bizalom-
hiány, gazdasági válság, kulturá-
lis részvétel csökkenése… Ezek a 
tünetek mind a társadalmi rész-
vétel egyre csökkenő tendenciája 
felé mutatnak. Azonban van kiút, 
hiszen a fejlődéshez és fejlesztés-
hez nélkülözhetetlen társadalmi 
minimumnak tekinthető a helyi 
közösségek megléte, a társadalmi 
tőke megfelelő szintje, valamint 
a különböző tevékenységű társa-
dalmi szervezetek jelenléte. A cél 
a természetes társadalomfejlődés 
elemeinek megerősítése (közös-
ségek fejlődése, formális és in-
formális szervezetek kialakulása 
stb.), megteremtve ezzel az ön-
gondoskodáshoz és érdekérvénye-
sítéshez szükséges tudatosságot 
és kapcsolatrendszert, egyszóval 
társadalmi együttműködések ge-

nerálása. Ennek a célnak a meg-
valósítására törekszik a „Cselekvő 
közösségek” kiemelt projekt, vala-
mint a Területfejlesztési Operatív 
Program azon kiírásai, amelyek a 
helyi identitás és kohézió erősíté-
sére irányulnak. (TOP-5.3.1-16. és 
TOP-6.9.2-16) Az említett projek-
tek alapkoncepcióinak meghatá-
rozó elemei a közösségi kezde-
ményezések, a közösségi alapú 
strukturált, összetartó és szoli-
dáris helyi társadalom megerő-
sítése, a folyamatban résztvevők 
közötti együttműködés és part-
nerség fejlesztése. A helyi cselek-
vési programok tervezése során 
lehetővé válik egy-egy probléma 
közösségi szintű megoldása, nö-
vekszik az információhoz és a for-
rásokhoz való hozzáférés esélye. A 
helyi közösségi kezdeményezések 

Mediawave Fesztivál (Fotó: Nemzeti Művelődési Intézet, 2015)
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eredményeként erősödik a helyi 
szolidaritás, az együttműködés a 
helyi lakosok között, amely elő-
segíti a hosszútávon fenntartha-
tó programok kidolgozását, vagy 
formalizált civil szervezetek 
megalakulását. (TOP-5.3.1-16. és 
TOP-6.9.2-16. projektek felhívá-
sai)

A kulturális területen nem volt 
még példa olyan kutatásra, amely 
a teljes kulturális intézményrend-
szert vizsgálta volna, mintegy ál-
lapotfelmérésként. A „Cselekvő 
közösségek” projekt keretében 
több kutatás irányul a kulturális 
intézményrendszerre, amely ku-
tatások egymásra épülve keresik 
és adják meg a válaszokat a kul-
turális területen megfogalmazó-
dó kérdésekre. Az első felmérés a 
kulturális intézmények tevékeny-
ségi rendszerének mérésére fóku-
szál, főként az egyes intézmények 
társadalomban betöltött szere-
pére, társadalmi és kulturális tő-
kéjük állapotára, az intézmények 
társadalomra gyakorolt hatásának 
mérésére vonatkoztatva, valamint 
az egyes intézmények társadalmi 
hasznosságára. Előbbiek alatt el-
sősorban az intézmény közössé-
giségét, működésének társadalmi-
asítottságát, a település közösségi, 
társadalmi hálójába való beágya-
zottságának mértékét értjük. Bő-
vebben arra is keressük a választ, 
hogy milyen a kapcsolat az intéz-
mények és a helyi lakosok között, 
milyen mértékben vonódnak be a 
helyiek adott intézmény tevékeny-
ségébe, működésébe. Továbbá fi-
gyelembe veszik-e az intézmények 
a helyi igényeket, elősegítik-e az 
intézmények a lokális közösségek 
megerősödését, milyen hatással 
vannak egyáltalán a társadalomra. 
A kutatás országos, reprezentatív, 
összesen 1227 kulturális intéz-
mény kerül megkérdezésre kérdő-

íves módszerrel. A kutatásnak az 
elemzési egységeit a Magyaror-
szágon működő, közfeladatot ellá-
tó, hatályos jogszabálynak megfe-
lelően alapító okirattal, vagy szer-
vezeti és működési szabályzattal 
vagy működési engedéllyel ren-
delkező, folyamatos szolgáltatást 
nyújtó, a 2015. évi Kulturális Sta-
tisztikában szereplő kulturális in-
tézmények, valamint – könyvtári 
területen – ezek szolgáltatóhelyei 
adják. A kulturális intézményeket 
a három szakterület intézménytí-
pusai mentén rétegeztük, úgy-
mint könyvtári, közművelődési, 
muzeális intézmények, majd pe-
dig szakterületenként, az egyes 
szakterületekre jellemző intézmé-
nyi struktúra, illetve a területi sa-
játosságok figyelembevétele men-
tén történt a mintavételi eljárás. 

A kutatás során kapott hely-
zetkép kiinduló alapja lesz két to-
vábbi kutatásnak, amelyek szintén 
a kulturális intézményrendszerre 
fókuszálnak. A „Cselekvő közös-
ségek” projekt keretében több 
olyan alkalomra kerül sor, ahol a 
kulturális területen dolgozó kol-
légák, szakemberek képzésére lesz 
lehetőség, valamint különböző 
találkozási alkalmakra, tapasz-
talatcserére, párbeszédre, a pro-
jekt során keletkező módszertani 
szakmai anyagok közzétételére, 
megismerésére. Ezen alkalmak 
elsődleges célja az intézmények 
munkájának segítése, új módsze-
rek megismertetése, pozitív hatás 
elindítása a három szakterületen. 
A projekt hatásának mérése a kul-
turális területre izgalmas kérdé-
seket vethet fel mindhárom szak-
terület tekintetében, ezért fontos-
nak tartjuk, hogy az előzetesen 
már megkérdezett 1227 intéz-
mény tekintetében hatásvizsgála-
tot folytassunk le. A hatásmérés 
célja az, hogy a projekt elindulá-

sától számított időintervallumban 
milyen változások következtek be 
az egyes intézményekben, ame-
lyek alapvetően a „Cselekvő kö-
zösségek” projekt hatásának tud-
hatók be. Elsősorban a bevonás és 
bevonódás tekintetében milyen 
elmozdulások történtek, a helyi 
igényekkel összehangban, a helyi 
közösségekkel együttműködve 
milyen eredmények születtek kö-
zel 1,5-2 év távlatában. A társa-
dalmi részvétel milyen mértékben 
növekedett, esetleg stagnált, ha 
utóbbi, akkor annak milyen okai 
lehetnek. 

A társadalmi hasznosság kér-
désköre mentén kiemelt cél, hogy 
az intézmények – ahol még nem 
bevett működési módszer – meg-
ismerjék a társadalmiasított mű-
ködés módját, és alkalmazzák is 
azt. A kulturális intézményrend-
szer reprezentatív felmérése so-
rán lehetőséget kapunk arra, hogy 
megismerjünk olyan intézménye-
ket, ahol a társadalmiasított mű-
ködés már gyakorlat. Társadalmi-
asított működés alatt röviden azt 
értjük, hogy adott intézmény mű-
ködésébe bevonja a helyi közössé-
geket, a lakosokat, például adott 
intézmény bevonja a helyi közös-
ségeket az intézményi stratégia 
tervezésébe, vagy véleményezteti 
az éves munkatervet. Kutatásaink 
során kontrollcsoporttal történő 
vizsgálattal kívánunk minimum 
108 intézményt megvizsgálni a 
társadalmiasított működési mód 
szempontjából. A kontrollcsopor-
tos vizsgálat során kiválasztásra 
kerül minimum 54 olyan intéz-
mény, akiket egyszeri alkalom-
mal nézünk abból a szempontból, 
hogy a társadalmiasított műkö-
dési mód mennyiben van jelen az 
intézményekben. Ez a kutatás leg-
inkább dokumentumelemzésen 
alapul, elsősorban a szervezeti és 
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működési szabályzat, munkaköri 
leírások és egyéb szervezeti do-
kumentumok kerülnek elemzés 
alá. Ezzel párhuzamosan további 
minimum 54 intézmény esetében 
végzünk hasonló elemzést, azzal 
a különbséggel, hogy ezen intéz-
ményeket utómérés keretében 
1-1,5 évvel később újból megvizs-
gáljuk. Ennek oka, hogy a kétszeri 
mérésre kiválasztott intézmények 
a társadalmiasítási módszertant 
alkalmazzák majd intézményük-
ben mentori segítséggel, így a 
bevezetett módszer hatásai ke-
rülnek elsősorban górcső alá. Az 
utómérés alkalmával az újbóli do-
kumentumelemzésre azért kerül 
sor, hogy képet kapjunk arról, a 
társadalmiasítási módszer az in-
tézmények működését alapvetően 
meghatározó dokumentumokban 
miként jelenik meg. Ezek mellett 
továbbá intézményvezetői inter-
júkra is sor kerül. Ezzel a kutatás-
sal az a hosszútávú cél, hogy a mi-
nimum 54 intézmény vegye át ezt 
a működési módot, és a folyamat 
adaptálható legyen más intézmé-
nyek számára is a jövőben.

Az intézményi vizsgálatok 
alkalmával a kulturális közös-
ségfejlesztés, a közművelődés, a 
múzeum és a könyvtár területei-
hez kapcsolódóan a jövőbeli vár-
ható szakmai trendek kutatása is 
célunk, elsősorban a statisztikai 
tendenciák felvázolásával hazai 
és európai szinten, továbbá dön-
téshozói és szakértői interjúk 
segítségével, valamint a jövőku-
tatási eredmények adaptálásával. 
A Delfi jövő- és trendkutatás1 
folyamatába mindhárom szak-
területről összesen 58 hazai és 

1  A Delphoi jósdáról elnevezett 
módszer kvalitatív kutatási technika, 
amely a vizsgált témában szakértő-
nek tekinthető, egymástól fizikailag 
távol lévő személyek véleményét 
használja fel. 

nemzetközi résztvevőt kívánunk 
bevonni, többek között a projekt 
során szervezett nemzetközi kon-
ferenciák alkalmával. A kutatás 
három körben történik, amelyek 
során ugyanazon személyek ke-
rülnek megkérdezésre, az egyes 
körök egymásra épülnek, vagyis 
az első körben megfogalmazott 
vélemények, jövőbe mutató el-
képzelések mentén kerülnek ki-
dolgozásra a második kör, majd 
pedig a harmadik kör kérdései. 
A megkérdezettek körét az aláb-
bi személyek adják: múzeumok, 
könyvtárak, művelődési házak 
vezető tisztségviselői, szakmai 
szervezetek vezetői, valamint kö-
zösségfejlesztő szakmai/egyesü-
leti vezetők, továbbá szakterületi 
döntéshozók főosztályvezetői, ál-
lamtitkári szintekről, a fejlesztési 
folyamatokba bevont városok pol-
gármesterei/képviselői, képzésben 
részt vevő kulturális szakemberek, 
valamint nem utolsó sorban kül-
földi vezető intézmények/szakmai 
szervezetek képviselői (összesen 
7 országból, országonként min. 4 
fővel). 

A „Cselekvő közösségek” pro-
jekt keretében alkalmazott kultu-
rális közösségfejlesztő mentorok 
360 településsel fognak együtt 
dolgozni, segítik őket az elinduló 
közösségfejlesztési folyamatok-
ban. A közel 1,5 évet átölelő idő-
szakban zajló fejlesztési folyamat 
eredményeit több lépcsőben is 
elemzés alá vesszük. A beavatko-
zási helyszíneken három alkalom-
mal – a fejlesztést megelőzően, a 
folyamat közepén és a fejlesztés 
végén – tervezünk kutatásokat. 
Első alkalommal az adott 360 
település aktuális helyzetképét 
vázoljuk fel, egyrészt statisztikai 
adatok segítségével, másrészt pe-
dig a helyi érintettekkel folytatott 
interjúk segítségével. Helyi érin-

tettek alatt elsősorban a helyi vé-
leményformálókat értjük, illetve a 
településvezetőket és a kulturális 
intézményvezetőket. A kulturális 
állapotfelmérés részét képezi egy 
15.000 fős lakossági megkérde-
zés is, amelynek keretében a részt 
vevő települések 18 éven felüli la-
kosságából reprezentatív kiválasz-
tással kerülnek a mintába a meg-
kérdezendő személyek. A fejlesz-
tési folyamat közepére tervezett 
felmérés célja a kiinduló állapottól 
való eltérések, hatások mérése, eb-
ben az esetben lakossági megkér-
dezésre nem kerül sor. Ekkor el-
sősorban a statisztikai adatokban 
történő változásokat vizsgáljuk, 
valamint a helyi érintettek véle-
ményében bekövetkezett válto-
zásokat, esetleges elvárásokat. A 
közösségfejlesztési folyamat végén 
egy lezáró kutatásra is sor kerül, 
ahol a kezdő állapotfelméréshez 
hasonlóan lakossági megkérde-
zésre (szintén 15.000 fővel) is sor 
kerül a statisztikai elemzéseken, 
és helyi véleményformálókkal ké-
szített interjúkon kívül. A három 
alkalomból álló kutatás célja a 1,5 
évet átfogó fejlesztési folyamat 
nyomon követése, hatásainak mé-
rése, eredmények adaptálása. 

A kutatások részét képezi a 
projektben alkalmazott kulturális 
közösségfejlesztő mentorok tevé-
kenységének monitoringja, érté-
kelése. A mentorok – ahogyan azt 
jeleztük – 360 településen lesznek 
jelen munkájuk során. Ahhoz, 
hogy képet kapjunk a mentorok 
munkájának minőségéről, fontos 
a helyben érintettek véleményének 
megkérdezése. A projekt időszaka 
alatt két alkalommal kerül sor a 
mentorok munkájának értékelésé-
re a 360 településen, településen-
ként négy szereplő megkérdezésé-
vel. A kutatás egyúttal a mentori 
minőségbiztosítás részét is képezi. 
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A kutatások segítségével mind 
települési, mind intézményi szin-
ten nyomon követhetjük a társa-
dalom jelenlegi állapotában – vél-
hetően bekövetkező – elmozdu-
lást, továbbá rávilágíthatunk ed-
dig még számunkra is ismeretlen 
ok-okozati tényezőkre a társadal-
mi aktivitás hiányt tekintve.

Záró gondolatok

Mindezek alapján úgy véljük, 
hogy a monitoring és kutató-fej-
lesztő szakmai és tudományos 
tevékenységek, valamint a mind-
ezek alapján levont, a jelenre és 
jövőre egyaránt irányuló szak-
mafejlesztési javaslatok megfo-
galmazása megfelelően szolgálja 
majd mind a projekt szakmai cél-
jait és azok megvalósulását, mind 
a kulturális terület szakmai in-
novációját. A Cselekvő közössé-
gek projekt és az általa mentorált 
TOP fejlesztések keretében zajló 
tevékenységek kiindulópontjai 
lehetnek olyan hosszútávú társa-
dalmi-gazdasági folyamatoknak, 
amelyek a helyi közösségekbe 

épülnek, és fenntartható közössé-
geket hoznak létre. A fenntartha-
tó közösségek pedig megtalálják 
a kihívásokra a saját válaszaikat, 

amelyeknek a megvalósításával 
külső támogatásoktól és projek-
tektől függetlenül is segítik a te-
lepülésfejlesztés céljait.
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