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MARÓTI ANDOR 

Elmélet és gyakorlat viszonya  

a közművelődésben 

Egy kiadvány került nemrég a kezembe: a közművelődési oktatók és kutatók XXIV. 

tanácskozásának előadásait tartalmazta. A tanácskozást Kaposvárott tartották 1978 

augusztusában. Az előadások közt megtaláltam a magamét is, amelyről azóta el is 

feledkeztem. Újra olvasása közben döbbentem rá, hogy amit akkor elmondtam, az 

ma is  időszerű. Nyersebben fogalmazva: az ott fölvetett problémák többségét máig 

sem oldottuk meg. Sőt, az a látszat, hogy nem is nagyon akarjuk. Ezért talán nem 

indokolatlan a szövegét ismét nyilvánosságra hozni, hátha most többen fognak el-

gondolkodni rajta. Ime a több mint három évtizede elhangzott és leírt előadás rövidí-

tett változata. 

„Évekkel ezelőtt egy megyei központban tartottam előadást a kultúra új fogal-

máról. Részletesen ismertettem a kultúra kutatásának legújabb eredményeit, elmond-

tam, hogy a művelődéstudomány hogyan bírálja a szellemi javakra szűkített kultúra -

felfogást, és mi az, amit a helyébe állít. Hallgatóim pedagógusok és népművelők 

voltak. Az előadás után hosszan vitatkoztak, s a hozzászólások reményt nyújtottak 

arra, hogy a szavaimon elgondolkodtak, s legalább néhányan megpróbálták annak 

tanulságait a munkájukra alkalmazni. Hideg zuhanyként ért azonban a tanácskozás 

elnökének vitazáró megállapítása: »Elméletben mindez szép és  meggyőző, de ez 

csak elmélet. Nekünk, gyakorlati szakembereknek azonban továbbra is meg kell 

maradnunk a megszokott felfogásunknál.« Az illető a megyei tanács művelődésügyi 

osztályának vezetője volt. Akkor megértettem, hogy ebben a megyében jó időre 

elvetették a közművelődés elméleti megalapozásának problémáját. Legalább is hiva-

talosan, a szakirányítás álláspontja alapján. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy erről 

gondolkodni, ennek megfelelően a gyakorlatot megújítani – nem kívánatos dolog. A 

művelődéselmélet eredményeit elhárító álláspont attól fél, hogy az elmélet összeza-

varja a valóságról kialakított képet, megrendíti a stabilitását, és arra kényszeríti az 

embereket, hogy újrafogalmazzák nézeteiket, s átrendezzék megszokásba merevedett 

gyakorlati eljárásaikat. És egyszerre megértettem, hogy írhatok, beszélhetek bármi-

lyen elvont színvonalon, kimondhatok új tudományos felismeréseket, ez senkit sem 

fog ellentmondásra késztetni. Ha azonban megpróbálok az elméletből gyakorlati 

következtetéseket levonni, és az netán kritikailag érinti a meglévőt, rögtön szembe-

találom magam egyfajta felzúdulással, amely szerint »mindez elméletieskedés«, 

»íróasztal mellett kitalált spekuláció«”. 

Ehhez hasonló tapasztalatok késztettek arra, hogy csaknem öt évvel ezelőtt cik-

ket írjak a Népművelés c. lapba az elmélet és gyakorlat viszonyáról. Abban azt ír-

tam, hogy a közművelődés eredményessége és jövőbeli fejlődése függ attól, hogy 

sikerül-e a gyakorlatát elméletileg megalapozni. Javasoltam, indítsunk vitát a köz-

művelődés megoldásra váró kérdéseiről, s nézzük meg, mit tud mondani ezekről az 

elmélet, és az hogyan ítélhető meg a gyakorlati tapasztalatok fényében. Közös vizs-
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gálódásra kértem az érdeklődőket; az eredmény egyetlen hozzászólás volt. A téma 

láthatólag senki mást sem izgatott. Ám ma is állítom, hogy ez a közművelődés fejlő-

désének kulcskérdése. Ha nem leszünk képesek megteremteni az elmélet is gyakorlat 

egységét, akkor a közművelődés fejlődéséről is csak beszélni fogunk, de az elképze-

léseinket megvalósítani nem leszünk képesek. Ez a hiány kérdésessé teszi a közmű-

velődési szakemberek képzését is, legalább is bizonyos fokig. Ha ugyanis a tanult 

elmélet csak arra lesz jó, hogy azt a vizsgákon elmondják, de a gyakorlati alkalma-

zása már szükségtelen, akkor senki sem tudja megmondani, miért nem lehet tovább-

ra is olyanokat alkalmazni ezen a területen, akiknek nincs ilyen szakképzettsége.  

Ahhoz azonban, hogy ez az egység megvalósulhasson, néhány problémát tisz-

táznunk kell még. Sokan úgy képzelik például az elmélet és gyakorlat egységé t, 

hogy az elmélet írja le, értelmezze, ami a gyakorlatban található, de ne adjon olyan 

feladatokat, amelyek az elméletből következnek, ám a gyakorlatban még sehol sem 

találhatók. Egyrészt azért, mert az ilyen javaslatoknak nincs fedezetük a valóságban, 

másrészt meg azért, mert az elmélet a van és nem a legyen birodalma. 

Ha az elmélet elfogadná ezt az álláspontot, akkor sohasem léphetne túl a felmé-

réseken. Megállapíthatna tényeket, statisztikai adatokkal rögzíthetné az egyes prog-

ramok látogatottságát, ezeket még értékelhetné is, de nem mondhatná meg, hol van-

nak a kultúraközvetítő gyakorlat hibái, s merre kellene keresni azok kijavításának 

lehetőségeit. Mindazok, akik erre a szerepre akarják korlátozni az elméleti vizsgála-

tokat, alighanem vissza is rettennek attól, hogy a gyakorlat lényegi változtatásáról és 

így a fejlesztéséről gondolkodjanak. Problémát csupán az anyagi feltételek elégte-

lenségében látnak, esetleg az embereknek a kultúra iránti közönyében.  

Elismerhető, hogy azok sem képesek eltérni az elméletileg megalapozatlan gya-

korlattól, akikben lenne igény a gyakorlat mélyebb elemzésére. Az akadály az időhi-

ány. A közművelődésnek ma oly rossz a személyi ellátottsága, hogy a helyzetek 

alaposabb vizsgálatára és az ebből adódó tanulságok levonására nem marad idő. 

Ráadásul a munka irányítói sem nézik jó szemmel az ilyen feleslegesnek vélt elfog-

laltságot. Ők gyakran még ma is az 50-es évek elejének gyakorlatát kérik számon, a 

látványos nagy rendezvényeket, a tömeges részvételt igénylik, mert ebben látják 

biztosítottnak, hogy a kultúra közkinccsé válik.  

A közművelődés felsőszintű irányítása támogatja a kutatómunkát. Egyes állás-

foglalásai előtt kéri a kutatók véleményét. Ennek ellenére nincs rendszeres együtt-

működés a problémák feltárásában, a szakirányítás nem ad  feladatokat az elmélet-

nek, s az nem jelzi azokat a neuralgikus pontokat, amelyek változtatást kívánnak, és 

nem dolgozza ki a lehetséges megoldásokat sem hozzá. Ennek következtében az 

irányítás többnyire megelégszik a területek felületes áttekintésével, ál talánosságban 

történő értékelésével. A kutatásnak ma bázisa a Népművelési Intézet. Itt azonban 

csaknem kizárólag művelődésszociológiai és kis mértékben művelődéspszichológiai 

vizsgálatok folynak. Ezek fontosak az elméleti alapozás tekintetében, hiszen a segít-

ségükkel érthető meg, mi az a társadalmi és személyes valóság, amire a tervek épít-

hetők. Ugyanilyen fontos lenne viszont a közművelődés gyakorlatában az egyes 

mozzanatok vizsgálata, ami szervezés- és neveléstudományi megközelítést igényel-

ne. Ilyen vizsgálatokat ma senki sem végez. Nem végeznek azok az oktatási intéz-

mények sem, ahol közművelődési szakembereket képeznek. Ha van kutatómunka, 

akkor az az oktatók tananyagához vagy disszertációjához kapcsolódik. Ezért az okta-

tásban is elválik egymástól az elmélet és a gyakorlat, s az utóbbit sokszor olyanok 
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vezetik külső intézményekben, akik nem ismerik azokat az elméleti alapokat, ame-

lyeket a hozzájuk küldött egyetemi, főiskolai hallgatóknak előzőleg el kell sajátíta-

niuk. 

Az elmélet és gyakorlat párhuzamossága abból is adódik, hogy a gyakorlat elmé-

leti vizsgálata állandó terepmunkát feltételezne, s ez roppant időigényes. Adott he-

lyen és időben kell megfigyeléseket végezni, emelett interjúkat készíteni, hogy feltá-

ruljon, mi is történik a művelődés folyamataiban.  Az ilyen munkáról a közművelő-

dés dokumentumai semmit sem árulnak el. Mert azt megtalálhatjuk a különböző 

jelentésekben, hogy milyen programok voltak, azokon hányan vettek részt, de arról 

már semmit sem mondanak, hogy a foglalkozásokon milyen problémák merültek fel, 

a résztvevők mit kérdeztek, mit nem értettek meg, min vitatkoztak. A közművelődés 

írásbeli anyagai e folyamat eseményeit nem rögzítik, csak olyan adatokról számol-

nak be, amelyekből egyedül a szervezés eredményességére lehet következtetni. Ha 

valaki ezen túl a művelődés lényegéig is el akar jutni, úttörő munkát kell végeznie, 

amelyben a közművelődés dolgozói nem is tudnak segíteni, mert őket nem foglal-

koztatja, mi a hatása munkájuknak.  

És itt jutunk el a közművelődés és a művelődéselmélet összefüggéséhez. Mai 

gyakorlatunkat olyan kultúrafelfogás határozza meg, amely a kultúrát az irodalmi, 

művészeti, tudományos eredmények összességének tekinti. Ebből következik, hogy 

ezeket az eredményeket kell közvetíteni minél szélesebb körben. A gyakorlat esze-

rint így alakul: kiválasztjuk a kultúra értékeit, ezekből művelődési alkalmakat, ren-

dezvényeket szervezünk, és megpróbáljuk részvételre bírni az embereket. A közfel-

fogás szerint egy ilyen rendezvény akkor szolgálja jól a közművelődést, ha olyanok 

is látogatják, akik különben maguk nem mennének el oda. Ebben a gondolkodásban 

a kultúra szellemi javak halmaza, a művelődés pedig ezek fogyasztása. Föl sem me-

rül, hogy a kultúrának közvetlen kapcsolata is van az emberek életmódjával, élette-

vékenységével. Márpedig a kultúra tudományos elmélete ezt tekinti a művelődés 

alapjának, és csak erre épülve szól arról, hogy az úgynevezett ’szellemi kultúrának’ 

mi a szerepe az emberek életében. Ha ezt elszakítjuk attól az alaptól, amelyben a 

kultúra az emberi tevékenység sajátos módját és eredményét jelenti, akkor a kultúra 

sem lesz általános létszükséglet, csak a szabadidő kitöltésére, az unalom elűzésére 

kínálhat lehetőséget. Ha viszont abból indulunk ki, hogy miként segítheti az élet 

jobbá tételét, az életkörülmények és hozzá a személyes készségek, képességek fej-

lesztését, akkor alapvető kérdésként fogalmazhatjuk meg: hogyan érhető el, hogy a 

felhalmozott kulturális eredmények elsajátításával az ember ne csak alkalmazkodni 

tudjon környezetéhez, de azt alkotó módon képes legyen alakítani is. Ebben a kér-

désfeltevésben az alkotás nemcsak az irodalomban, a művészetben és a tudomány-

ban lehetséges, hanem az élet minden területén is, és ezt a képességet nemcsak a 

zseniális alkotók tudják gyakorolni, hanem minden szellemileg egészséges ember, ha 

a hozzá szükséges készséget, tudást elsajátítja. Az alkotás ugyanis nem más, mint a 

látszólag össze nem tartozó tapasztalatokból, ismeretekből új egység kialakítása és 

annak a gyakorlatban való felhasználása. Ez tanulható és tanítható, ahogy Erika 

Landau könyve, A kreativitás pszichológiája bizonyítja. Csakhogy ez feltételezi, 

hogy a közművelődés alkalmi rendezvények helyett összefüggő folyamatokat adjon, 

amelyekben az egyes részek egymást erősítik, kiegészítik.  Így a folyamatban a kul-

turális eredmények eszközzé válnak, a cél pedig a személyi fejlődés lesz.  
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Érdemes erről felidézni Lóránd Ferenc megállapítását a Kultúra és Közösség c. 

folyóiratban, 1975-ben megjelent cikkéből. Kétféle viszonyulást mutat be itt az em-

ber és kultúra kapcsolatában. Az egyik – a legelterjedtebb – szolgai viszony, amely-

ben a művelődés nem más, mint a kultúra termékeinek átvétele és megismerése. Itt 

az egyén csupán alkalmazkodik ahhoz, amit neki adnak. A másik viszony ellenben 

uralkodó jellegű: alkotó elsajátítással, gyakorlati alkalmazással, átformálással lehet 

a kultúra fölött hatalmat szerezni. Ha a közművelődés gyakorlata ennek kifejleszté-

sét tekintené fő feladatának, figyelemmel kellene kísérni a személyi fejlődés alábbi 

problémáit is: 

1. Minthogy a művelődés egyik legnagyobb akadálya az az ellenállás, ami a 

mindennapi gondolkodásban mutatkozik meg az elvonatkoztatással szemben, a köz-

művelődés alkalmait arra kellene felhasználni, hogy megtanítsuk az embereket ta-

pasztalataik összefüggéseinek a felismerésére, bennük az ellentmondások érzékelé-

sére és értelmezésére, a valóság változásainak megértésére, a dolgoknak és esemé-

nyeknek folyamatban való szemlélésére, és végül a tapasztalatokon túl levő és csak 

elvonatkoztatással felfogható lényegi sajátosságok megfogalmazására és gyakorlati 

alkalmazására. Enélkül sem a művészet, sem a tudomány, sem az eszmék rendszere 

meg nem érthető, de a kultúra szélesebb köre sem birtokolható.  Az a gyakorlat, 

amely lemond erről a feladatról, s megelégszik a közművelődésben ötletszerűen 

kiválasztott kulturális értékek népszerűsítésével, valamilyen praktikus tudás átadá-

sával és a szórakoztatással, nem képes a személyi fejlődést szolgálni.  

2. Az így alakuló közművelődésnek – bármennyire is az elvont gondolkodás ké-

pességének kialakítása az egyik célja – az emberek meglevő, sokszor a mindennapi 

jelenségek szintjén megrekedt kultúrájából kell kiindulnia. Tehát a tapasztalataikból, 

a meglevő ismereteikből és készségeikből, és ezeket kell tudatosítani, hogy alkalma-

sabbak legyenek a társadalmi szerepek jobb ellátására. (A családban, a munkahe-

lyen, a lakóhelyen) Ezzel együtt nem lehet megfeledkezni a személyes szükségletek-

ről sem: az egészségről, a higiéniáról, a nyelvi kifejezőkészségről,  a társas kapcsola-

tokról, a viselkedésről, az önismeretről. Mindez kifejezheti, hogy kinek milyen kul-

túrára van szüksége, azaz a felkínált kultúra nem lehet mindenkinek ugyanaz. A 

közművelődés persze nem differenciálhatja annyira a szolgáltatásait, hogy azok 

teljesen egyéniek legyenek. Célcsoportokat kell keresnie, amelyekben a hasonló 

szükségletek hozhatják össze az érdekelteket, ezeken belül azonban mégis csak le-

hetséges az egyéni problémák tisztázása.  

Annak érdekében, hogy e konkrétság ne zárja be az érdekelteket szűkebb tájéko-

zódási körbe, a közművelődési programokon résztvevőket egyúttal nyitottá is kell 

tenni, hogy ne csak az érdekelje őket, ami a létfenntartásukhoz és a közvetlen kör-

nyezetükhöz tartozik. A nyitottság többféleképp vehető: a/ Nyitottság a szélesebb 

környezet iránt, ami úgy érhető el, ha a magunk szűkebb életterét nagyobb egészben 

helyezzük el. b/ Nyitottság a tágabb környezet problémáira, ami az összefüggések-

ben való gondolkodással megteremthető készséggé válhat bennünk. Ez a közvetlenül 

adott munkakörön túl a munkahely és a szakterület problémáit, a családon és a lakó-

helyen túl a társadalom és az egész emberiség problémáit jelenti. c/ Nyitottság más 

emberek iránt, ami nemcsak az ő gondjaik, tapasztalataik, tudásuk iránti érdeklődést 

jelenti, hanem az együttműködést is a közös problémák megoldására. Ez felvetheti 

az információcsere szükségességét is, ami arra jó, hogy az egyének tudása kiegészít-

heti egymást. Így azután a művelődés is kiléphet abból a korlátozottságból, hogy 
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elsajátítás legyen; az információcserében mindenki átadója is a kultúrának. d/ Nyi-

tottság sajátmagunk állandó fejlesztésére, ami a tanuláson túl egész életmódunk, 

életformánk alakítását is jelenti. Csak az önmagát változtató ember lehet egyben 

művelődő is, enélkül a művelődésnek csak a látszatáról lehet szó.  

3. Az így értelmezett közművelődésnek arra kell tehát irányulnia, hogy az embe-

rek ismereteiket, tapasztalataikat szerves egységbe legyenek képesek rendezni, azaz 

megalapozott világképük legyen. Ez korántsem egyszer s mindenkorra megszerezhe-

tő szemlélet, mert állandóan újjá kell alakítani az újabb felismerések segítségével. 

Minthogy a körülöttünk lévő valóság is állandóan változik, az elénk kerülő helyze-

tek, problémák és feladatok is mások lesznek. Aki ezeket a problémákat megszokott 

módon, vagy készen kapott sablonokkal akarja megoldani, az kénytelen tapasztalni, 

hogy kudarcot vall. És ezért – hogy mentesüljön a bizonytalanságtól – önmagát és a 

világát is egyre szűkebb területre fogja korlátozni. Ha viszont valaki képes alkotó 

módon viszonyulni a változásokhoz, akkor képes lesz az új helyzetek megértésére, a 

közrejátszó tényezők reális számításba vételére, és mindezek alapján olyan eljárások 

kidolgozására, amelyekkel eredményesen válaszolhat az őt ért kihívásokra.  

Aránylag könnyen felismerhetjük, hogy a személyi fejlődésben gondolkodó 

közművelődési szakembernek feltétlenül ismernie és alkalmaznia kell a művelődés 

elméletét. Meg sem tud mozdulni nélküle, míg a hagyományos népművelésnek erre 

nem volt, és nem is lesz szüksége. Önkényesen kiválasztott tartalmú, formájú ren-

dezvényeket szervezni lehet mindenféle elméleti alap nélkül. De megfelelő progra-

mokat csinálni, amelyek az imént felsorolt célokat szolgálják, már lehetetlen. Ve-

gyük csak számításba a személyi fejlődést célzó közművelődés gyakorlati tennivalóit: 

a/ Mielőtt a tervezéshez kezdünk, diagnosztizálni kell az adott helyzetet. Kikre 

akarunk hatni, mi a foglalkozásuk, társadalmi helyzetük, érdeklődésük, tudásuk, 

képességük, s milyen hatások érik őket? Miféle motiváció vezeti őket a felkínált 

művelődési alkalmakhoz? Ez az igény mennyire erős, fejlődőképes? Milyen a befo-

gadói kapacitásuk? Milyen a reagálásuk bizonyos művelődési hatásokra? Milyen 

szerepet tudnak vállalni egy művelődési közösségben?  

Sokan azt hiszik, hogy az ilyen tényezők felderítésének egyetlen módja van: a 

kérdőív. Egy ilyen felmérés elkészítésére, kitöltetésére és az adatok feldolgozására 

azonban gyakran nincs elég idő, arról nem is szólva, hogy az értékelés elhúzódása 

közben a feltárt helyzet változhat, s a következtetések már nem felelnek  meg annak. 

Alkalmasabb lehet a felmérésre a beszélgetés (a mélyinterjú), bár igaz, hogy ez ke-

vesebb embert érinthet, mint egy kérdőíves vizsgálat. De az utóbbinak megvan az a 

veszélye, hogy a válaszok a kérdések félreértésével születnek meg, hogy felületesek 

lesznek, s hogy sokan nem is küldik vissza az íveket, ezért a feldolgozott válaszok 

nem lesznek jellemzőek a megkérdezettek egészére.  

A kapott információk feldolgozásánál nagy szerepe van az elméleti felkészült-

ségnek. Mégpedig olyan felkészültségre, amely nemcsak adatsorok, táblázatok ösz-

szeállítására képes, hanem arra is, hogy következtetéseket vonjon le ilyen kérdések-

re: Mire építhetünk a művelődési folyamat megkezdésekor? Hogyan fog változni ez 

várhatóan a folyamat során? Mit kell figyelembe vennünk,  amikor a művelődés tar-

talmát és módját meghatározzuk? 

b/ A diagnózis alaposságától és lényegre vonatkoztatottságától függ a tervezés 

megalapozottsága. Sokan a tervezést fölösleges kötelezettségnek tartják, vagy for-

málisan – néhány általánosságban megfogalmazott feladat felsorolásával, a határ-



Maróti Andor 

 8 

idők és felelősök megemlítésével – próbálják elintézni. Az így készült terv csak arra 

jó, hogy elfedje azt a meggyőződést, hogy „a gyakorlat megy a maga útján”, a ko-

rábbi beidegzettségekkel és megszokásokkal, és a tervben leírt általánosságokat 

(„erősítenünk kell a fiatalok hazaszeretetét”, „hatékonyabbá kell tennünk a munká-

sok művelődését”) – nem kell komolyan venni. A helyzetelemzésre épülő tervben 

viszont minden részletnek konkrétnak és megalapozottnak kell lennie. Választ kell 

például adni arra, hogy ha ez az adott helyzet, s annak ilyen tényezői vannak, akkor 

a fejlesztés érdekében ezt és ezt kell tennünk. Bizonyos persze, hogy a legreálisabb 

terv is csak hipotetikus értékű lehet. Még ha feltételeztük is, hogy eredményes lesz a 

megvalósítása, akkor is számításba kell vennünk, hogy mindent nem számíthatunk ki 

előre. Ezért a tervnek kerettervnek kell lennie, tehát a kiinduló helyzetet, az elérendő 

állapotot, a hozzávezető utat, és az induló szakasz első programjait kel l tartalmaznia. 

A további lépéseket pedig a folyamat közben kell meghatározni a tapasztalatoknak 

megfelelően. 

c/ Rendkívül fontos, hogy a terv megvalósítása rugalmas legyen. Ezért a műve-

lődés folyamatát állandó megfigyeléssel, a szerzett tapasztalatok értékelésével és az 

így levonható következtetéseknek a gyakorlatba építésével kell összekötni. Ez csak 

akkor lehetséges, ha az elméleti felkészültség és a gyakorlati készség együtt van a 

művelődés szervezőjében.  

d/ A folyamat értékeléséhez és módosításához visszajelzés szükséges, hogy a ha-

tásról értesülhessünk. Az intenzív keretek ezt minden külön felmérés nélkül megte-

remthetik, hiszen a résztvevők állandóan elmondják a véleményüket, és abból meg-

ítélhető, hogy hol tartanak, hogyan reagálnak az őket ért hatásokra.  

Az így kialakított rendszerről persze elmondható, hogy alkalmazása a közműve-

lődésnek csak egyes részeiben lehetséges: a tanfolyamokon, a szakköröknél, tehát 

ahol rendszeres a részvétel, s ezért a művelődőknek nyújtott segítség is szisztemati-

kussá tehető. A közművelődés nagy részében ma viszont alkalmi a kapcsolat a szer-

vezők és a résztvevők között, s ráadásul a résztvevők nagy száma nem is engedi meg 

az egyének művelődési problémáinak megismerését. Ez igaz ugyan, de két példával 

bizonyítható, hogy az extenzív kultúraközvetítés is átalakítható intenzív nevelő munkává. 

Az egyik példa egy könyvtárból való. Egy olvasó Krúdy-könyveket kért a 

könyvtárostól. Amikor elment, megkérdeztem a könyvtárost, ki ez az ember? Nem 

tudta, de az olvasólapjáról hamar kiderítette: 45 éves, kazánfűtő, 8 osztályos általá-

nos iskolai végzettséggel. Kérdeztem: vajon miért kért éppen Krúdy-könyvet? Már 

az is feltűnő volt, hogy határozott kéréssel jött, noha Krúdy nem tartozik a szórakoz-

tató írók közé. A könyvtáros vállat vont. – Biztosan azért kérte, mert Krúdy-

évforduló van, és most ajánljuk a szocialista brigádoknak.  

Meglepett a könyvtáros közönye. Láthatólag nem izgatta, hogy egy általános is-

kolai végzettségű munkás Krúdynál tart már az olvasásban, és valószínűleg az sem 

jutott eszébe, hogy ha tényleg az évfordulóhoz kapcsolódó ajánlás hatására kérte az 

illető a könyveket, képes lesz-e azokat érteni, élvezni. Ennek a könyvtárosnak az 

olvasóval kialakított kapcsolata leszűkült a visszahozott és elvitt könyvek adminiszt-

rálására. Az olvasónak adható személyes tanácsadás lehetősége és a fejlődését kísérő 

figyelem szükségessége föl sem merült benne. Úgy gondolom, ez a példa jól illuszt-

rálja a kultúra terjesztésében gondolkodó és a személyiség fejlődését ápoló magatar-

tás különbségét. És azt is, hogy a kihasználatlanul maradó segítség mennyi további 
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lépést kínált volna egy megtervezett művelődési folyamat kialakítására, amelyben az 

átlagnál jobban érdeklődők közös programokon találkozhatnának. 

Összegezve elmondhatjuk: a kultúra közvetítése állandóan kínálja az elmélyül-

tebb és folyamatokat alkotó közművelődés lehetőségét, de erre az útra csak az térhet 

rá, aki elméleti felkészültséggel és az elmélet alkalmazásának igényével dolgozik. 

Ahol ez nincs meg, ott szükségszerű, hogy az intézményesen szervezett közművelő-

dés megmaradjon az önkényes tervezésnél, az alkalomszerűségnél, és sohase jusson 

el a nevelési folyamatok szervezettségéig. 

A szemléletváltás szükségességét bizonyítva is vissza kell azonban térnünk még 

egyszer az időhiányra, mint akadályra. Kétségtelen, hogy az ilyen igényesség nem 

várható ott, ahol egy közművelődési intézményben csak néhány főfoglalkozású em-

ber dolgozik. El kell jönnie azonban annak az időnek, amikor felismerjük, hogy ha a 

közművelődést bizonyos értelemben szervezett nevelő munkának tartjuk, akkor leg-

alább olyan személyi ellátottság kell az intézményeiben, mint ma egy iskolában. A 

státuszok számának növekedésével annak a felismerésnek is be kell következnie, 

hogy olyan munkamegosztás kell, amelyben létrejön a művelődési helyzeteket és 

folyamatokat elemzők munkaköre. Ahogy az iparban is vannak tervező mérnökök, 

akik előkészítik a gyártási folyamatokat. A gyakorlattal közvetlenül összekapcsoló-

dó elméleti munkának lehet azután még egy biztosítéka. Ez pedig a társadalmi rész-

vétel fokozása. Véleményem szerint mennél több embert tudunk bevonni a közműve-

lődési programok tervezésébe és szervezésébe, annál inkább kerülhet a szakképzett 

és főfoglalkozásban dolgozó közművelődési szakember olyan helyzetbe, hogy irá-

nyítsa, szabályozza, koordinálja e társadalmi aktivitást, és ez legyen a munkája lé-

nyege. Kimondhatjuk tehát, hogy mennél jobban fokozódik a közművelődés társa-

dalmi mozgalmi jellege, annál inkább lehet elméletileg megalapozott, és teremtheti 

meg az elmélet és gyakorlat szerves egységét.” 

Utólagos megjegyzéseim: Eddig tart tehát a több mint három évtized távolságá-

ból felidézett gondolatok rövidített változata. Lehet, hogy lesznek olyan olvasói, 

akik túlzottan utópistának tartják az itt leírtakat, én azonban úgy gondolom, ha nem 

is a ma közművelődésként említett – és a művelődési házak programjaival azonosí-

tott - gyakorlat igazolja a fejlődés ilyen irányulását, de az, amit ma andragógia né-

ven említünk, legalább a lehetőségeiben efelé mutat. Érdemes talán a „Felnőttkép-

zés” c. folyóirat 2005. 1. számában megjelent cikkemet („Kell-e önálló elmélet a 

felnőttek képzéséhez?”) és a Magyar Művelődési Intézet „Szín” c. folyóiratának 

valamelyik 2010-es számában megjelenő írásomat („Közművelődés és/vagy közös-

ségi művelődés?”) összevetni az itt most felelevenített régi gondolataimmal, és kide-

rülhet, van összefüggés az akkor és a mostanában megfogalmazottak között. A téma 

és a benne rejlő probléma ismételt felvetése jelzi, hogy e probléma megoldatlan, 

feltehetően nagyon nehezen alakulnak ki a feltételei, és még nehezebben lehet elérni 

a vele összefüggő gondolkodás átalakulását. Ezért nem mellékes, hogy hallgatunk -e 

róla, vagy újból és újból kísérletet teszünk a figyelem felkeltésére és a megvalósulás 

szükségességét bizonyító gondolatoknak a szakmai nyilvánosság elé tárására.   

 
 


