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Ideálképek 

 

 „- És ott volt az a rémes ügy, Arthur Garvey Ulmmal. - Ulm költő volt, és 

Eliot tízezer dollárt adott neki, amikor az Alapítvány még New Yorkban volt. 

 - Az a szegény Arthur azt mondta Eliotnak, szabad akar lenni, hogy 

kimondhassa az igazságot, tekintet nélkül annak anyagi következményeire, és 

Eliot azon nyomban kiállított neki egy óriási csekket. Ez egy koktélpartin történt - 

mondta Sylvia. - Emlékszem, ott volt Arthur Godfrey ... meg Robert Frost ... meg 

Salvador Dali ... meg még sokan mások. 

 - »Menjen és mondja ki az igazságot, az ég szerelmére! Legfőbb ideje, hogy 

valaki kimondja«, mondta neki Eliot. »És ha még több pénzre lenne szüksége, 

hogy még több igazságot mondhasson ki, csak jöjjön vissza hozzám.« 

 - Szegény Arthur kábultan kóválygott a társaságban, mutogatta az 

embereknek a csekket, és egyre azt kérdezgette tőlük, elképzelhető-e, hogy a csekk 

valódi. Mind azt mondták neki, hogy ez egy tökéletesen valódi csekk, akkor 

visszajött Eliothoz, újra megbizonyosodni róla, nem tréfa-e a csekkje. Aztán 

majdnem hisztérikusan könyörgött Eliotnak, mondja meg neki, mit írjon. 

 - »Az igazságot!« - mondta Eliot. 

 - »Maga az én mecénásom ... és én úgy gondoltam, hogy mint mecénásom, 

maga, maga talán ...« 

 - »Én nem vagyok a maga mecénása. Én a maga honfitársa vagyok, egy 

amerikai, aki azért fizet magának, hogy kutassa ki, mi az igazság. Ez egészen más 

dolog.« 

 - »Helyes, helyes«, mondta Arthur. »Ennek így is kell lennie. Én is így 

akarom. Csak eszembe jutott, hátha van valami különleges téma, amit maga ...« 

 - »Maga válassza ki a témát, és írja meg jól és rettenthetetlenül.« 
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 - »Helyes.« És mielőtt még észbe kapott volna, hogy mit is csinál, szegény 

Arthur szalutált, pedig nem hiszem, hogy valaha is katona lett volna, vagy 

tengerész vagy valami. És otthagyta Eliotot, de megint körbejárta a társaságot, és 

mindenkitől megkérdezte, milyen témák érdeklik Eliotot.”...1 

 

 A későbbiekben - tizennégy év múlva - Arthur Garvey Ulm mégiscsak 

megírta az igazságot könyvében, azonban akit ez érdekel, vagy legalábbis ennek 

egy amerikai változata, az lapozza fel Kurt Vonnegut Jr. könyvét, melyet egyéb 

értékeiért is mindenkinek ajánlok. 

 Szempontunkból azonban a modell-helyzet érdekes: van pénz, valaki 

dönthet róla és úgy dönt, hogy egy alkotás megszületését segíti vele elő. S ahogy a 

modelleket rendszerező társadalomtudósok a nyolcvanas évek végén le is írták, 

nem szól bele semmi egyébbe. Hiába tiltakozik a főhős, a saját alapítványát 

működtető Eliot Rosewater: ő mégiscsak mecénás.  

 A művész álma: a sokat adó, keveset kérdező mecénás. Igaz, az idézett Ulm 

még kezdő lehetett, hiszen nem tűnt el azonnal a pénzzel, hanem nevetséges 

módon nekiállt kipuhatolni, vajon a mecénás milyen művet látna szívesen, de 

vegyük figyelembe, hogy a jelenet a régmúlthoz kötődik, hiszen Vonnegut 1965-

ben vetette papírra ezt a kisregényt. Akkoriban Amerikában sokan kutatták az 

igazságot és sokféle módon, s furcsa világ- és személyiség-magyarázataikat, 

hóbortos törekvéseiket diákok ezrei hallgatták és követték. Egyébként többnyire 

éppen azt szónokolták, hogy nincs szükség pénzre. Csak békére és szeretetre. 

 

 Bentlakásos népfőiskola Dániában. A hallgatók 17-22 éves fiatal 

munkanélküliek, a tanrendet ők maguk határozzák meg. Politikát, szociológiát, 

közgazdaságtant, művészettörténetet, filmesztétikát vagy éppen hangszeres zenét 

is választhatnak. A népfőiskolán személyzet nincs: maguk vásárolnak, főznek és 

  
     1 Kurt Vonnegut Jr.: Áldja meg az Isten, Mr.Rosewater 62-63.old, 

     Európa, 1973, fordította: Szilágyi Tibor 
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takarítanak. Tanulmányaikat bizonyos arányban elismerik egyetemi elővizsgaként. 

Legalább fél évet töltenek a népfőiskolában, ösztöndíjukat és tanulási költségeiket 

lakóhelyük önkormányzata biztosítja. 

 A népfőiskolát bemutató fiatal lány két éve végezte el az egyik neves angol 

színiiskolát. Hazajött Dániába s azóta munkanélküli. 

 

 Kisvárosi, de hatalmas kulturális központ Franciaországban, nem messze a 

svájci határtól. Nagytermük komoly színházi előadások és szimfonikus koncertek 

tartására is alkalmas. Alkalmanként a térség jómódú közönsége zsúfolásig megtölti 

ezt a nyolcszázfős nézőteret, mondja az igazgató. Párizs messze van, de csak a 

közönségnek - teszi hozzá - én kéthetenként odaküldöm az aktuális pénzügyi 

beszámolót, hogy továbbra is megkapjam a működési költségeimet. 

 

 Minták, modellek, sémák: óvatosan kezelendők. 

 

 A hatvanas években egy Pesten tanuló bolíviai diák feleségül vett egy 

magyar lányt és vele együtt tért haza. Hamarosan gyerekeik születtek és a 

kisebbiknek igen gyakran fájt a füle. Az orvos gyakran járt hozzájuk, de nemigen 

tudott segíteni. A bolíviai nagymama, akit magyar menye boszorkánynak tartott, 

szeretett volna segíteni, de a fiatalasszony nem engedte a gyerek közelébe. Egyszer 

aztán olyan hosszú ideje és olyan fájdalmasan jajgatott már a kisfiú, hogy az anyja 

hosszas vívódás után megengedte anyósának, hogy tegye amit jónak lát. Ő pedig 

tölcsért formált egy újságpapírból, a hegyét óvatosan bedugta a gyerek fülébe és a 

túlsó végét meggyújtotta. Ahogy a papír égett, a meleg levegő kitisztította a 

füljáratokat és a kis beteg azonnal jobban lett. A későbbiekben gyakran segítettek 

rajta ezzel a módszerrel és a kezelés mindig bevált. 

 Egyik nyáron hazalátogattak és a baj megismétlődött. A magyar nagymama 

azonnal orvoshoz akarta vinni unokáját, hogy felszúrassa a fülét. Ezúttal azonban 

már ez ellen tiltakozott az édesanya, aki magabiztosan tölcsért formált egy 

újságból, gyakorlottan bedugta a gyerek fülébe és meggyújtotta. 
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 A lángrakapó újságtól csaknem leégett a fiú feje. 

 A nagy tengerszint feletti magasság miatt Bolíviában ritka volt a levegő és a 

papír lassan égett - de nálunk egy pillanat alatt fáklyaként lobbant fel s okozott 

csaknem tragédiát. 

 

 Vajon mi köze van mindennek a művelődésigazgatáshoz? Mit keresnek itt 

ezek a bárgyú történetek? Kérem, gondoljanak a magyar alapítványi világra: vajon 

annak alapeszméjét nem annak a bizonyos, Vonnegut által említett Rosewater 

Alapítványnak és más hasonlóknak a mintájából merítették? S mi volt ez az 

ideálkép? 

 

 „1947-től 1953-ig a Rosewater Alapítvány tizennégy millió dollárt költött. 

Eliot adományai átfogták a jótékonykodás teljes spektrumát, egy detroiti 

születésszabályozási klinikától a floridai Tampa számára adományozott El 

Grecoig. A Rosewater-dollárok harcoltak a rák, az elmebetegség, a faji előítélet, a 

rendőri brutalitás és számtalan más nyavalya ellen, egyetemi tanárokat ösztönöztek 

az igazság keresésére, és szépséget vásároltak - bármely áron.”2 

 

 Hazai pénzből, magánerőből létrejött ilyen nagyszabású alapítvány léte nem 

ismeretes, legalábbis szponzorként nem. Gazdasági szempontból természetesen 

nem kizárt, hogy vannak köztük, amelyek megfelelnek az ideálkép egy másik 

vonásának: 

 

 „Végül is az Alapítvány pontosan azt csinálta, amit meg akartak csináltatni 

vele: átruházta a vagyont az apáról a fiúra anélkül, hogy az adószedő egy lyukas 

garast látott volna belőle.”3 

 

  
     2 id. mű 20.old. 

     3 id. mű 50.old. 
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 A másik két példáról. Átképzéshez hozzájárulnak néhol az önkormányzatok 

is, de nemigen várható, hogy egyhamar ösztöndíjakkal és tandíj-átvállalással 

támogassák azokat a helybéli munkanélküli fiatalokat, akik egy másik településen 

bentlakásos népfőiskolában készülnek jövendő egyetemi tanulmányaikra s az 

egyenletből korántsem a munkanélküliek hiányoznak. Ami a francia kulturális 

központot illeti, nem valószínű, hogy a Malraux-féle központosított beruházó 

program Magyarországon elindulna, azonban az úgynevezett kincstári program 

keretében az elszámoltatás központosítása 1997-től kiterjed a nem központi - 

önkormányzati - művelődési intézményekre is. 

 A művelődés irányítói előtt azonban mégsincs más út, mint növelni a 

valóban működőképes, feladatukat betöltő alapítványok megszületésének és 

megmaradásának lehetségességét, elősegíteni a legkülönbözőbb önképzési és 

önművelődési formák finanszírozhatóságát, valamint javítani vagy megőrizni a 

művelődési intézmények működőképességét annak érdekében, hogy a lakosság 

által helyben igényelt, saját és adott esetben több más forrásból támogatott 

programok és öntevékeny folyamatok folytonossága megmaradhasson. 

 Végső soron ugyanis a közművelődési tevékenységeket elősegítő 

költségvetési, régi szóhasználattal élve állami finanszírozás és jogalkotás célja az, 

hogy lehetővé tegye a kultúra folyamatos, öntevékeny átörökítését és megújulását. 

 Rendkívül fontos a mintaképek áttekintése és számbavétele, de az 

eredményesség érdekében még fontosabb annak gondos, előzetes elemzése, hogy 

egy-egy választott minta átvétele esetén az hogyan működne a hazai, helyi 

közegben. A mintaadó társadalmi intézmények - ideértve az intézményesülésre 

hajlamos különböző önszerveződéseket is - és mozgalmak nem zárvány-jellegű, 

mozdulatlan tényezők, s nem is egyirányú befolyást gyakorló hatóerők, hanem a 

társas és gazdasági kapcsolatrendszer, hagyományos nevén a társadalmi környezet 

hatására módosuló, a metamorfózisig elmenő alkalmazkodásra (adaptációra) 

erősen hajlamos, saját vágyakkal és szándékokkal rendelkező emberek és 

közösségek által működtetett szervezeti formák. 
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 E szervezeti formák univerzalitása korántsem korlátlan. Az emberei 

közösségek mindennapi működése értelmi, érzelmi és érdek-momentumok 

szövevényes érintkezéseinek és ütközéseinek nyomán létrejövő történések 

eredménye. Minden emberi közösség kialakítja belső hierarchiáját és működési 

rendjét, melynek részelemei mutathatnak ugyan hasonlóságot, azonban ezek a 

momentumok mégsem „csereszabatosak” Az emberi történelem különös 

tendenciát mutat az igen specializált, tehát univerzálisan felhasználható, 

alkatrészként alkalmazható élő és élettelen „termékekből” álló világ kialakítására, 

s így a társadalom egyre több, tetszőleges helyen felhasználható alkotóelemet és 

módszert termel ki. Minél specializáltabb egy termék, annál univerzálisabban 

használható fel arra a bizonyos, igen speciális célra. Induljunk el a 

specializáltságtól mintegy visszafelé az időben. Az ipar (tárgyi világ), 

mezőgazdaság (élővilág) és kultúra (szellemi világ) jellegzetességei szempontjából 

mindháromnál az egyedi lényegből fakadó (ontológiai) és történeti különbségeket 

találhatunk. Leegyszerűsítve a kérdést a különbségek megvilágítása érdekében azt 

mondhatjuk, hogy könnyű és többé-kevésbé kockázatmentes egy bárhol elkészített 

csavart (tárgyat) valamilyen műszaki berendezésben felhasználni - a csavarokat e 

célra fejlesztették ki (s ezért lett az önállótlan, behelyettesíthető személyek 

pejoratív hangvételű elnevezése is a „csavar a gépezetben”). A mezőgazdasági 

termékek (élő szervezetek) lényegükből fakadóan jóval inkább a környezet 

függvényei vagy éppen potenciálisan környezetük pusztítói is: ennek példái szinte 

már a legenda szintjén a magyar narancs-, gumipitypang- és gyapottermesztési 

kísérletek kudarcai mellett az angolnák és muflonok új közegbe telepítéséből 

származó természeti konfliktusok. Végül a társadalmi-kulturális minták átvétele 

csaknem minden esetben társadalmi konfliktushoz vezet: minél átfogóbban és 

mélyrehatóbban érinti az adott társadalmat a befogadandó jelenség, annál 

totálisabb konfliktust eredményez „megérkezése”. A kereszténység a Római 

Birodalmon belül több száz éves üldöztetést követően nagyobb konfliktus nélkül 

vált végleg elfogadottá, amikor Nagy Konstantin államvallássá tette, ám tudatos és 

igen gyors államvallássá emelése Szent István által közismerten komoly ellenállást 
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váltott ki. II. Józseftől korunk rendszerváltásáig - szinte pontosan kétszáz év alatt - 

számos kívülről érkezett társadalomreformáló gondolat és modell bukott el vagy 

(ha volt rá ideje) alakult át Magyarországon olyan mértékben, hogy szinte rá sem 

lehetett ismerni eredeti tartalmára és formájára. Ugyanakkor társadalmi életünk és 

kultúránk belső mozgalmai, mint a reformkor és a kiegyezés időszaka tartós irányt 

szabtak az ország életének. 

 Nem azt állítjuk mindazonáltal, hogy nem vehetők át minták, intézmények 

vagy módszerek egyik kultúrából a másikba. Azonban látnunk kell, hogy minden 

társadalmi modell, intézmény vagy eljárásmód hosszú társadalmi folyamatok 

végeredményeként jön létre és bárhová kerül is át, ott be kell illeszkednie, hiszen 

más-más módon, vagy ha éppenséggel hiszünk a fejlődés gondolatában, akkor azt 

mondhatjuk, hogy más-más fejlettségi szinten, de mindenütt totalitásként szervezi 

meg magát minden társadalom. A befogadó totalitásban kell megtalálnia helyét az 

új társadalmi jelenségnek, így természetes módon azonnal kölcsönhatásba lép 

azzal. Nem csodálkozhatunk, ha más szerepet fog betölteni, mint 

„szülőhazájában”, hiszen, mint említettük más történetű, más hagyományokkal, 

szándékokkal és vágyakkal rendelkező egyének és közösségek fogják működtetni. 

A legutóbbi évek példáját említve: szorosan vett tárgyunk, a kultúra területén a 

kulturális alapítványi rendszer „intézményének” beültetése jószerivel ki sem 

mutatható mértékben növelte a kulturális finanszírozás egészét, ellenben apránként 

pejoratív értelmet nyert maga az „alapítvány” szó. 

 A számottevő amerikai és magyar kulturális alapítványok közötti 

különbségek igen érzékletesen illusztrálják levezetésünket, miszerint egy-egy mai 

jelenség mögött hosszú történelmi előkészítő szakasz húzódik meg. A Vonnegut-

könyvben szereplő Rosewater Alapítvány a valóságban is létező nagy, 

magánvagyonokból létrehozott alapítványok kicsinyített mása (Ford Foundation, 

Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Fulbright Foundation stb). 

Ezek az alapítványok túlnyomórészt a II. világháborút követően jöttek létre, nem 

kis részben a háború alatt és azt követően kialakult mammut-vagyonokra épülve. 

Kialakulásuk magyarázata mégsem kizárólag a pénzfelhalmozódásban rejlik. 
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Létrejöttük valódi hiányt pótolt: az Egyesült Államokban ugyanis a szövetségi 

állam születése óta sohasem játszott számottevő szerepet az ország kulturális 

életének finanszírozásában és irányításában. Az Újvilágba ki-ki magával hozta 

kulturális örökségét és helyi közösségében őrizte meg - a közösség erejétől 

függően. A Pennsylvania állambeli amish közösség máig is szigorú szabályai 

szerint él és szervezi meg termelését, léteznek kvéker, mormon és hasonló más 

közösségek az ország több pontján. A saját kormánnyal rendelkező tagállamok 

külön-külön hozták létre oktatási, egészségügyi és kulturális infrastruktúrájukat 

(sőt, rendőrségüket is: közismert kép az amerikai filmekben a bűnözőt az 

államhatárig üldöző és ott kénytelen-kelletlen visszaforduló bosszús seriff). A 

szövetségi kormány pénzügyi ereje és befolyása, tehát tényleges hatalma így 

rendkívül korlátozott s míg a New Deal éppen ezzel a hagyománnyal szakított, 

második világháborús magatartásuk - késői hadbalépésük - mégis mutatja az 

elnöki- és kormányhatalom egyébként azóta is fennálló korlátait. A nagy 

magánalapítványok tehát nem ütköztek már létező kultúrafinanszírozó központi 

állami-politikai szervekkel amikor megkezdték működésüket, ugyanakkor új 

forrást nyitottak előbb az egész ország, majd később szinte az egész világ 

pályázóinak. A későbbiekben létrejött az amerikai rendszerben is a National 

Endowment for the Arts (NEA), a szövetségi pénzből gazdálkodó művészet- és 

kultúrafinanszírozó szervezet, azonban pénzügyi forrásai nem érik el az említett 

alapítványokét. S meg kell jegyeznünk, hogy szerepe sem olyan nagy, mint 

gondolnánk, hiszen az 1992-es évet véve példának azt kell látnunk, hogy a NEA-

hoz akkor valamivel több mint 4000 pályázat érkezett, míg az azévi magyarországi 

közművelődési pályázatra több mint 9000. Tehát a 10 millió magyar a 250 millió 

amerikaihoz képest több mint ötvenötszörös mértékben igényelt központi 

kulturális-alkotói támogatást és ez is az alapvetően eltérő kultúra-finanszírozási 

hagyományokra és attitűdökre utal. 

 De már Franciaország is példa lehet erre az eltérő valóság- és attitűd-

szituációra. Nem véletlen, hogy Franciaország kulturális életében a 

magánvagyonokra épülő alapítványoknak koránt sincs az amerikaiakhoz mérhető 
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nagy szerepük. Franciaország Nagy Károly óta centralizált állam és centrális 

„állami” kultúrafenntartó mind a mai napig. Ha az ő birodalmáig nem is megyünk 

vissza, de a Napkirálytól egészen Francois Mitterrand-ig számos uralkodó és 

politikus kívánta művészeti és kulturális-építészeti beruházások garmadájával 

kifejezésre juttatni a francia nemzet (és önmaga) nagyságát. Az amerikai és a 

francia kultúrák közötti különbség még politikai szinten is feszültségeket okoz, s a 

franciák az ország földrajzi helyzete, lakosságának nagysága és gazdaságuk 

erejének köszönhetően képesek is vállalni a konfliktusokat. 

 A méretek ugyanis szintén olyan adottságok, amelyek döntő mértékben 

képesek befolyásolni egy-egy ország társadalmi-kulturális lehetőségeket. 

Hollandia ilyen szempontból jóval „védtelenebb” Franciaországnál, Ausztria 

Németországnál és a példák folytathatók: nem véletlen, hogy a kis országok 

tartanak legjobban az egyesülő Európa esetleges homogenizáló szerepétől. 

Ezekben az országokban mindenütt megfigyelhető a többihez képest fokozott 

központi-állami szerepvállalás a kultúra és oktatás területén4. Az a paradigma 

tehát, hogy - példánknál maradva - az alapítványok megoldják majd a kulturális 

finanszírozás kérdését van ahol érvényes, van ahol pedig nem. 

 A két tényező - az államszervezet hagyományos szerkezete és az ország 

mérete - együttesen meghatározta azt is, hogy milyen szerepet tölt be a kultúra egy-

egy adott ország életében s végső soron történelmében. A kisebb, történelmük 

során létükben veszélyeztetett s ugyanakkor centralisztikus hagyományokkal 

rendelkező országok (Lengyelország, Magyarország) életében saját kultúrájuk 

sokkal inkább maga is központi, politikai fontosságú tényező lett, mint egy nem 

  
     4 A művelődésigazgatás szűk tárgyánál maradva megjegyzendő, hogy a holland 

Közoktatás- Művelődés- és Tudományügyi Minisztérium kulturális területén 

mintegy 500 fő dolgozik, vagy hogy Dánia az utóbbi időben állami támogatású 

kulturális intézetek láncolatát hozta létre az európai államok jelentős részében, így 

Magyarországon is. 
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veszélyeztetett szövetségi állam (Svájc) vagy egy gazdasági-katonai nagyhatalom 

(Anglia, U.S.A) esetében. Ez utóbbiaknál a kultúra ügye sohasem vált központi 

kérdéssé, míg az elsőknél évszázadok óta szétválaszthatatlan az államiság és a 

nemzeti kultúra kérdése. E nemzeti hagyományok viszont a helyi közösségek 

életében folyamatosan attitűd-formáló, eleven tényezőkként hatnak. 

 Ki kell-e zárni tehát a minták átvételét? Korántsem. El kell tekintenünk 

azonban a minta fetisizált prioritásától és a helyi közösségben tapasztalható hiányt 

vagy megoldandó kérdést kell - mint kiindulópontot - előnyben részesíteni. 

Figyelembe kell venni minden helyi előzményt és adottságot, a szokásoktól a 

nagyságrendekig. Ezekhez kell felkutatni, áttekinteni és számba venni a létező 

mintákat. Széchenyi nem azért kezdeményezte a lóversenyzést, mert 

lóversenypálya nélkül hazánk nem lett volna kellőképpen európai, hanem hogy 

katalizálja a rendszeres társas együttlét és hasonló hiányzó társadalmi jelenségek 

mihamarabbi kialakulását. S meg tudta találni azokat a katalizáló eszközöket, 

amelyek kultúránkban egyébként már más szerepben is értékként szerepeltek, így 

bővített társadalmi funkciójuk nem módosította negatív irányba sem a korábbi 

értékeket, sem önmagát a beültetett új funkciót. Különösen érvényes ez különböző 

igazgatási minták átvétele esetén, hiszen ekkor egy máshol kialakult rendszer 

irányító-szabályozó idegrendszerének átültetéséről van szó. 

 

Valóságkép - rémképek és eszményképek 

 

 Valóságképünk a közművelődésről egyrészt hiányos, másrészt pozitív és 

negatív előítéletekkel terhes. Mást tapasztal egy tanfolyami oktató mint hallgatója, 

mást gondolnak az őket esetleg gyakran zavaró néptánc együttes tagjai, a 

helyiségbért fizető érmegyűjtők vagy a gyermek-kerámiaszakkör „anyukái” s 

mindenképpen mást lát az egyesületi székházat kereső népfőiskola vagy egyéb 

szervezet tagsága, mint az intézmény dolgozói (kivéve, amikor a kettő egybeesik). 

Végül végletesen mást tapasztal a hétköznap déltájban az üres házba bekopogtató 
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újságíró vagy tv-riporter, mint az esti-hétvégi program-csokrokon végig ügyelő 

igazgató.5  

 A személyes benyomásokat meghaladó országos ismereteink hiányosságai 

nem kis részben abból fakadnak, hogy a statisztikai rendszer előállítása - nem 

egyedül a sokáig kötelező, tehát „ingyenes” társadalmi-állami szolgáltatások 

között - megszenvedi a szerződéses viszonyok formálódását s azt a hiátust, ami 

jelenleg tapasztalható egy szándéka szerint totalitariánus rendszer önigazoló 

(legitimációs) igényei és egy demokratikusan döntéseket hozó politikai-igazgatási 

apparátus valójában még meg sem fogalmazott, döntés-előkészítést szolgáló 

megrendelései között. 

 A művelődésirányítás - mely helyett, e ponton már megfogalmazható, a 

művelődésigazgatás kifejezés jóval pontosabb - elsődleges feladata a szakterület 

valóságos helyzetének felmérése, éppen az említett döntés-előkészítés céljából: 

mind az országos, mind a területi és helyi szintű döntéshozókat olyan helyzetbe 

kell juttatnia, amely lehetővé teszi az adott szintű művelődési ügyek valóságos 

helyzetből fakadó, azokból valóban következő döntések meghozatalát. Ez a 

valóságkép egyrészt a statisztikai rendszer üzemeltetése, másrészt a folyamatos és 

módszeres struktúra- és életmódkutatás fenntartása révén alakítható ki. 

 Így, noha a mindennapi életben a finanszírozás, politikai szinten pedig a 

jogalkotás tűnik elsődlegesnek, a valódi alapokat a művelődésigazgatás az adatok, 

korrelációk, tendenciák és trendek feltárása révén tudná megteremteni mindkét 

említett, egyébként valóban központi jelentőségű befolyásolási eszközrendszer 

  
     5 Érdekes, hogy a riporterek az iskolákba sohasem este vagy hétvégén mennek 

riportot készíteni. Véleményem szerint jóval több anyagi kárt és személyes 

bosszúságot okoz az, hogy a bankok és a különböző lakossági-szolgáltató 

hivatalok délután már zárva vannak, mint az, hogy a művelődési házak - 

szerepükből, sajátosságaikból fakadóan - délelőtt nem nyitnak ki (még a riporterek 

kedvéért sem). 
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számára. A kultúrakutatás és a hozzákapcsolódó, a korrelációk szempontjából 

alapvető jelentőségű szociológiai (életmód, időmérleg, háztartáskutatási, stb.) 

felmérések és elemzések a szakstatisztikákhoz hasonlóan új megrendelőikre 

várnak. Korántsem lehetünk azonban bizonyosak abban, hogy a valóságfeltáró 

statisztikai és kultúrakutató, szociológiai munka iránti igény legyűri majd azt az 

akár történelmi hagyománynak is tekinthető sémát, mely populárisan egyrészt 

rémképekben, másrészt magányos hősökben láttatja velünk (kulturális) 

valóságunkat. Szűkebb területünkön, a közművelődésben a rémképek már az 

1970-es évek kezdete óta az intézmények rohamos lepusztulását vetítik elénk,6 

melynek oka az intézmény fenntartás gazdasági ellehetetlenülése. Ezzel 

egyidejűleg, de a rémképektől teljesen függetlenítve jelennek meg évtizedek óta 

tanulmányok, cikkek és riportok a körülményekkel dacoló, a közművelődés egy-

egy területén - amatőr művészeti ágak, hagyományőrző tevékenységek, új 

közösségi kezdeményezések és fejlesztések, vagy éppen felújított hagyományok, 

stb., - kiemelkedő teljesítményeket elérő nagyformátumú személyiségekről és 

szigetszerű kezdeményezésekről s az általában így létrehozott közösségi 

értékekről.7 Noha a két szélsőséges megközelítést gyakran összeköti a fokozottabb 

  
     6 pl.:  Csákiné Bári Olga: Népművelő vagy kereskedő?, Élet és Irodalom, 

   1972.július 1. 2.old. 
  Szále László: Művelődési ház, árván, gazdátlanul, Szabad Föld, 
   1977,15.szám 16.old. 
  R.Szabó Lajos: Elnéptelenedett művelődési házak, Magyar Nemzet, 
   1981.február 1. 14.old. 
  Guba Zoltán: Mit ér a kultúra háza, ha raktár?, Magyar Ifjúság, 
   1982,49.szám 11-12.old. 
 stb. 

     7 G.Szabó László: Hodályok helyén. A szellemi központ: Jánosháza, 

   Magyar Hírlap, 1977.március 29., 8.old. 
   Tóth Antalné: Zalavári példa, Népművelés, 1977. 3.szám 7.old. 
   Valachi M.Anna: A hajósi faluházban, Magyar Ifjúság, 
   1977,11.szám 18-19.old. 
   Győri Illés György: A szabolcsi csoda, Munka, 1982, 6.szám 28-29.old. 
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anyagi támogatási igény iránti felszólalás nyílt vagy burkolt szándéka, azonban 

mégis szinte ijesztő az a tudathasadásos állapot, ami alig-alig teszi lehetővé a két 

végletes beállítás tárgyilagos összekapcsolását, elismerve egy kaleidoszkópikus 

valóságkép létjogosultságát. Vélhetően e valóságkép hiányában alakul ki a 

hajlandóság a kívülről vett modellek és mintaképek felmutatására - ahol a kívülről 

vett kifejezés nemcsak más ország mintáit, hanem más települések, közösségek 

mintáit is jelenti -, ami önmagában nem elítélendő, azonban magában hordozza az 

előző fejezetben leírt konfliktusok kialakulását. 

 A mintaképet eszményképpé alakítani ugyanis logikai tévedés, amennyiben 

eszménykép alatt azt az állapotot értjük, amelyhez az adott előzmények, történeti 

hagyományok, tehát belső determinánsok, valamint a várható külső körülmények 

figyelembevételével tartjuk kívánatosnak megközelíteni. A minta ugyanis 

valamilyen, valahol másutt született, esetünkben kulturális-társadalmi 

végeredmény, melynek másolása ugyanolyan eredményre semmiképp sem 

vezethet az első fejezetben leírt adaptációs problémák miatt. Sőt, mivel élő 

társadalmi folyamatokról van szó, a másolási kísérlet alatt maga a minta is változni 

fog, így vállalkozásunk még a beteljesülés előtt ellehetetlenülhet. Jó példa erre az 

olyanfajta igazgatási átszervezés, amelyet külföldi munka alapján dolgoznak ki és 

hajtanak végre, de amelyek olyan hosszú ideig tartanak, hogy a végrehajtásuk 

befejezésének idejére az eredeti minta képviselői már maguk is átértékelik 

munkájukat, s a korábbi modellt az eredetire változtatják vissza. Így az átvett 

minta önmaga már megszűnik mire az átvétel megvalósul, és az egész folyamat 

indokoltsága megkérdőjeleződik. 

 Eszménykép alatt azonban nem egy messzi jövőbe vetített, mennyország- 

vagy kommunizmusszerű állapotot kell ez esetben érteni, hanem az adott település 

vagy közösség, sőt kultúra saját, öntörténetéből fakadó, szokásrendszerre építkező 

és önmagára reflektáló kapcsolatrendszerét, mely nem haladja meg a közösség 

anyagi erejét az intézmények működtetése és a tevékenységek finanszírozása terén, 

                                                                                                                                     
   stb. 
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s mégis a korábbinál jobb vagy fenntarthatóbb feltételek mellett teszi lehetővé a 

közösség tagjainak az öntevékenységet s az esetleg megmutatkozó egyéni 

tehetségek kibontakozását. 

 Az eszménykép esetünkben tehát a közművelődési terület alapvető 

sajátosságának, az állandóan változó tartalmak és ugyancsak változó szerveződési 

formáknak megfelelően nem kötött modell, séma, vagy struktúra, nem általános 

érvényű recept alapján kidolgozható helyi, regionális vagy országos megoldás, 

hanem fordítva, a helyi, egyedi megoldásokból kialakuló, konvencionális 

kifejezéssel élve eleven, vagy divatos megnevezéssel interaktív, önmagát 

folytonosan alakítani képes országos rendszer. 

 

Feladatok és lehetőségek 

 

 A művelődésirányítás-igazgatás eszközei között hagyományosan a 

jogalkotás és a finanszírozás szerepelnek elsődleges szerepkörben. Mint az előző 

fejezetben jeleztük, álláspontunk szerint az adatokon és korrelációkon nyugvó 

valóságkép létrehozása és folyamatos megújítása meg kell hogy előzze e két 

eszköz alkalmazását. E feladat közvetlen elvégzése nem, de felelőssége a 

művelődésigazgatásé. Az országos - jogszabály által kötelező erejű - 

szakstatisztikák rendszeres előállítása tekintetében közvetlen részvétel a 

Művelődési és Közoktatási Minisztérium közművelődési főosztálya és statisztikai 

osztálya, valamint a tárca gazdasági vezetése részéről szükséges. A két felelős 

szervezeti egység, közművelődési szakemberek igénybevételével 1994-95 

folyamán elvégezte a statisztikai adatlapok korszerűsítését annak érdekében, hogy 

a változó szerveződési formák és tartalmak a statisztikákban önálló helyükön is 

megmutatkozhassanak, azonban mivel az adatfelvétellel és adatgyűjtéssel 

megbízandók immár szerződéses viszonyban vállalják ezt a munkát (korábban, 

mint említettük, ez alapfeladatukból következő kötelezettségük volt), évente 

ismétlődő alku-szituáció jön létre a megbízó és megbízandó felek között. A 

középszintű művelődésirányítás szerepe nem pusztán az alku létrejöttének 
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elősegítése, hanem a folyamat felgyorsítása is, hiszen ha a statisztikák a tárgyévet 

követő év helyett - az utóbbi évek gyakorlata szerint - az azt követő második, 

harmadik évben látnak napvilágot, akkor meggyőző erejük a helyi és országos 

döntés-előkészítési folyamatokban nagymértékben csökken. Ugyanakkor feladat 

az is, hogy a statisztikai szolgáltatásra a megyei művelődési hálózata vállalkozzon 

és vállalkozhasson annak érdekében, hogy az alapfeladatokhoz tartozó 

közművelődési szolgáltatások kontrolljaként saját tevékenységük 

eredményességével, illetve hiányosságaival is szembenézhessenek valamint hogy a 

közművelődési szolgáltató munkájuk részét képező információs tevékenységet 

ezekkel a statisztikai adatokkal is kiegészíthessék. 

 A közhasznú közművelődési információs adatbázisok rendszerének 

kialakításában a központi művelődésigazgatásra más megközelítésből is hárult 

felelősség. A közművelődés mint keretfogalom tevékenységek és rendezvények 

ugyancsak kaleidoszkópikus összessége, esetenként egymára épülő struktúrája. Az 

egyedi rendezvények és események a statisztikában nem jelennek meg tematikai és 

időrendi bontásban, így ezek figyelemmel kísérése és népszerűsítése érdekében 

naprakész információs rendszerre is szükség van. Ennek kialakítását elősegítendő 

támogatta a minisztériumi szakfőosztály 1992-től a közösségi adattár létrehozását 

a Magyar Művelődési Intézetben, majd 1993-tól hozzájárult a rendszer 

bővítéséhez is, melynek eredményeképpen a megyei művelődési központokat 

magába foglaló országos hálózat jött létre. A további fejlesztést igénylő 

számítógépes hálózat alapgondolata a helyben gyűjtött adatok helyi 

elérhetőségének biztosítása mellett az, hogy a helyi adatokból alakuljon ki egy 

országos adatbázis, melyet - saját, rendezvényekre és más helyi hírekre vonatkozó 

adatainak átadása fejében minden csatlakozó megyétől választ kapva - ki-ki végül 

országos adatrendszerként tud használni. Az elérendő állapot természetesen az, 

hogy az információs tár minden egyes megyéhez decentralizáltan is telepíthető 

legyen, annak érdekében, hogy a használók költségei és a hozzáférési idő a lehető 

legkedvezőbb legyen. 
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 A feladat nem titkolt művelődésigazgatási eleme a művelődési terület 

autonómiájának, önmozgásának erősítése az önépítő információs rendszer 

kialakítása révén. Közvetlen résztvevő és a feladat felelőse a minisztérium szakmai 

intézménye, a Magyar Művelődési Intézet. A művelődésigazgatás közvetett 

eszköze az intézet hatékony munkája, melynek igazgatási szempontból e téren a 

már említett informatikai munka mellett a felmérések, elemzések, azaz a valóság 

összeállítására vonatkozó munka és a későbbiekben említendő képzési feladatok 

szerepelnek. A Magyar Művelődési Intézet rendeltetése szerint a tevékenységek és 

közművelődési intézmények elemzésére egyaránt hivatott, így a döntés-előkészítő 

munkához várhatóan igen nagy mértékben hozzá tud majd járulni.  

 Az irányítás hagyományos eszközeként felsorolt jogalkotás és finanszírozás 

a közművelődés esetében, a terület sajátosságai folytán az úgynevezett állami 

szerepvállalás szempontjából óriási körültekintést igénylő eszköztár. Mind a 

készülő közművelődési törvénynek, mind az adott évi központi és önkormányzati 

finanszírozási döntéseknek voltaképpen hidat kell teremteniük az Alkotmány 70/F. 

§-ban kifejezésre jutó tételnek, mely az állampolgárok művelődéshez való jogát 

biztosítja és az öntevékeny módon megvalósuló, vagyis a tevékenységek tartalmát 

és szervezeti formáit saját elhatározásaként eldöntő egyéni és közösségi szereplők, 

tehát e szabadságjogok gyakorlói között. Formális jogi szempontból a kettő között 

nincs távolság, hiszen az előbbi művelődéshez való jog az utóbbi, az egyéni 

szabadságjogok és egyesülési jog kifejtése révén valósul meg. Azonban a fizika 

területéről vett példával élve a helyzet hasonló az atomok és elemi részecskék 

mozgását leíró valószínűség-számításokhoz, amikor is a fizikus meg tudja 

mondani, hogy bizonyos számú részecske bizonyos energiájú mozgást fog 

végezni, ám nem tudja megállapítani a mozgást sem az egyes részecskékre, sem a 

konkrét időpillanatokra pontosítva. Vagyis a közművelődés terén a rendelkezésre 

álló adatok és többéves tapasztalatok alapján hasonló módon megállapítható, hogy 

a mintegy 10 millió állampolgárból évente (egyénenként esetleg több alkalommal) 

2-3 millió „közművelődési tevékenységet” fog végezni, de hogy ki, mit és hol az 

bizony csak az esemény bekövetkezte után lehet regisztrálni. 
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 A szaktörvény feladata így részben azon nagy-tevékenység típusok 

meghatározása, amelyeken belül az élő kulturális közösségi értékek öntevékeny 

elsajátítása, létrehozása, őrzése, átadása vagy éppen megújítása minél nagyobb 

teljességében leírható, másrészt pedig azoknak az intézményi és szervezeti 

kereteknek a rögzítése, amelyek mindezen tevékenységek alanyi jogon történő 

megvalósításához a színtereket és működési formákat biztosítani tudják. 

Figyelembe kell venni ugyanis, hogy az alkotmány és az állampolgár között az 

önkormányzatok viselik a közművelődési színterek és szolgáltatások 

biztosításának kötelezettségét, s ezen önkormányzatok döntéseik tekintetében 

éppen annyira autonóm joggyakorlók, mint maguk az öntevékenységet kifejteni 

szándékozó polgárok. A törvénynek tehát meg kell alkotnia azokat a jogcímeket, 

melyek lehetővé teszik az önkormányzati testületeknek - s nem utolsósorban az 

Országgyűlésnek - hogy közvetlenül közpénzt rendeljenek egy alkotmányos 

állampolgári jog kifejtéséhez, de oly módon, hogy a helyben szükséges és 

fenntartható tevékenység-struktúrát az érintettek maguk dönthessék el. 

 A finanszírozás nagyságrendjének tekintetében a művelődésirányítást 

meglehetősen korlátozza az ország mindenkori általános gazdasági állapota. 

Tudatosítani kell azonban, hogy mivel maga a nagyságrend az éves költségvetés 

törtszázalékaira vonatkozik, nem várható el, hogy jelentős gazdasági nyereségre 

lehessen szert tenni a közművelődési területek finanszírozásának csökkentése 

révén. Köznapi példává egyszerűsítve a kérdést azt mondhatnánk, hogy egy félig 

rakott teherautón nem akkor érünk el megtakarítást, ha leszívjuk belőle a benzint, 

hanem ha olyan rakományt teszünk még rá, amit egyébként is oda kell vinni, 

ahová a kocsi tart. A közművelődési intézményekben - pontosabban a művelődési 

otthon jellegű intézményekben - átlagosan dolgozó 1,5 szakalkalmazott számának 

nagyarányú csökkentésén jelentős összeget nyerni eleve kudarca ítélt elképzelés. 

Az egyesületi vagy vállalkozási formában történő üzemeltetés tapasztalatai 

elenyésző kivétellel azt mutatják, hogy kénytelen-kelletlen nagymértékben 

megváltozik az intézmény profilja, ha fő törekvése önmagának finanszírozása lesz. 

Az ilyen, például egyesületi működtetésű intézmények mintájául szolgáló francia 
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és más nyugat-európai házak esetében ugyanis különböző stabil állami kiegészítő 

támogatások még az egyesületi működtetésű művelődési intézmények - közösségi 

házak, népfőiskolák - esetében is biztosítottak: Franciaországban az egyesület által 

alkalmazott munkatársak fizetésének 50 százalékát biztosítják központi forrásból, 

míg a német népfőiskolák esetében többek között a tanfolyami órák száma után 

kapható tartományi támogatás. Az új szervezeti megoldások tehát nem jelentenek 

automatikusan radikális költségcsökkenést, hiszen nem a működtetési forma, 

hanem az ellátott feladatok határozzák meg a ráfordítások nagyságrendjét. 

 Amennyiben azonban - mint azt a teherautó példával illusztrálni kívántuk - 

a megfelelő infrastruktúrával és szakképzett állománnyal rendelkező 

közművelődési intézmények elláthatnának más, helyben vagy kistérségükben 

igényelt szolgáltatásokat is - mint amilyen többek között a munkanélküliek 

átképzése és hasonló felnőttoktatási, iskolán kívüli szakképzési feladatok -, akkor 

a mindeddig ezen célokra központilag (úgy tűnik kevésbé kedvező) más 

struktúrákba irányított összegeken valóban lehetne takarékoskodni. A 

művelődésigazgatás feladata tehát az intézményrendszer ilyen jellegű, bővülő 

kihasználtságának elősegítése a központi döntések koordinálásával és 

befolyásolásával. 

 A tevékenységek terén a közművelődési társadalmi szervezetek működési 

támogatása és az egyéb, közösségekben, valamint intézményekben folyó 

tevékenységek támogatására pályázati úton a központi költségvetésből és 

járulékokból származó források összességükben sem érik el ezekben az években 

(1995-96-os időszak) a 200 millió Ft-ot. A döntéshozó testületek közül néhányban 

a középszintű művelődésirányítás egy-egy fővel képviselteti magát, így közvetlen 

szerepe az ilyen jellegű finanszírozásban értelemszerűen csekély. Meg kell 

jegyeznünk, hogy ez teljes mértékben megfelel a demokratikus irányítási elveknek, 

ám korántsem felel meg a pályázók és a sajtóban megjelenő cikkek elvárásainak. 

(Jelentős a hatóereje máig is annak a kérdésnek, mely a kézi irányítás közvetlen 

módszerének szellemét idézi: „Mit tesz a tárca ... ügyében?” Ennél nagyobb 

hatóereje általában csak azoknak a kérdésfeltevéseknek van, amikor valamilyen 
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módon lehetőség nyílik közvetlen pénzügyi támogatásra, ekkor ugyanis a „Miért 

éppen azt?” egyébként jogos kérdése szokott felmerülni.) Demokratikus 

igazgatási-finanszírozási struktúra működtetése esetén nem is várható el közvetlen, 

egyedi beavatkozás a művelődésigazgatástól, azonban, hogy egy részkérdést 

példaként említsünk, az éves közművelődési rendezvénytervek  országos 

áttekintésének időben történő összeállítása révén folyamatosan elősegíthető a 

kiemelkedő nemzetközi, országos és regionális rendezvények megszervezéséhez 

elengedhetetlen kiegészítő támogatások esélyeinek javítása. 

 A közművelődés finanszírozására tehát korántsem a „mi kérünk - ők adnak” 

alaphelyzet stabilizálása az igazgatás feladata. A tartós megoldás a helyi források 

növelésére és a helyi döntések szakmai megalapozottságának megerősítésére 

irányuló törekvések támogatása, mely utóbbi szervezeti kereteit az 

önkormányzatok mellett létrehozandó, döntés-előkészítést végző kulturális-

közművelődési társadalmi testületek adhatják. A művelődésigazgatás dolga így a 

finanszírozás területén - a mindenkori valóságkép feltárása alapján - nem pusztán a 

források mechanikus őrzése és képviselete, hanem a közművelődés szélesebb, az 

említett felnőttoktatási példán kívül számos más területen is létező társadalmi - 

közvetve gazdasági - szereplehetőségeinek feltárása és kiaknázásuk elősegítése. 

 Mind a jogszabályok, mind a finanszírozási eszközök túlnyomó része az 

önkormányzatok cselekvési kötelezettségeit és lehetőségeit meghatározó, vagy - a 

második esetében - erősen befolyásoló tényezők. Így, noha maguk az 

önkormányzatok a Belügyminisztérium felügyeleti köréhez tartoznak, hárulnak 

igazgatási feladatok a művelődési tárcára is. Az önkormányzati testületek 

művelődési vagy kulturális bizottságainak, illetve az önkormányzati hivatalok 

tisztviselőinek tájékoztatása révén a tárca egyrészt növelheti a közművelődési 

feladat-ellátások rendszerszerűségét, másrészt megismerheti azokat a helyi 

igazgatási gondokat és elképzeléseket, amelyeket viszont saját munkája során kell 

figyelembe vennie. 

 Végül, ugyancsak közvetett módon szerep és felelősség hárul az igazgatásra 

a szakmai képzés és felsőfokú szakemberképzés területein is. A közművelődési 
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szakemberképzés, a kulturális menedzser valamint a népi játék és kismesterség 

oktatójának bizonyos szakképzési kérdéseiért a Magyar Művelődési Intézet lát el 

jogszabályban meghatározott kötelezettségeket, melynek ágazati felügyelete a 

szakfőosztály felelősségi körébe tartozik. Szervezetileg még kevésbé formalizált 

módon kifejezésre juttathatja felelősségét a szakfőosztály a felsőfokú - főiskolai és 

egyetemi szintű - közművelődési szakemberképzésért, mely a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény és a követő rendeletekben rögzített, adott munkakörök 

betöltéséhez előírt képzettségi szintek követelményrendszere miatt, s ugyanakkor a 

többezer működő közművelődési intézmény folyamatos igényei alapján a hallgatói 

oldal tekintetében várhatóan újból számszerű növekedés előtt áll. S a napi 

igényeken túl távlataiban is elengedhetetlen a szakmai önreflexióra alkalmas és 

társadalomtudományi elemzésekre felkészült értelmiségi generációk képzése.8 

 

Összegzés 

 

 A közművelődés Magyarországon egyének és közösségeik öntevékeny, 

tartalmában és szervezeti formáiban öntörvényű tevékenységrendszere, melynek 

intézményi hátterét csekély kivétellel az autonóm helyi és területi önkormányzatok 

tartják fenn a központi költségvetéstől kapott kiegészítő támogatás 

igénybevételével. Ez a tevékenység- és intézménystruktúra Magyarországon több 

évtizedes hagyományok öröksége, mely egyben rendkívül nagymértékű 

alkalmazkodó- és önszabályozó képességet mutat. Mind a tevékenység, mind az 

intézményrendszer jóval nagyobb mértékben kötődik a helyi hagyományokhoz és 

lehetőségekhez - és éppen e sajátossága miatt gyorsabban is reagál a változó 

igényekre -, mint a kulturális terület egyéb, nagyobb tartalmi és formális 

kötöttségeket feltételező szférái. E sajátosságok óvatosságra intenek a külső 

minták átvételének terén, minthogy azok átvételükkor mindenképpen azonnal 

  
     8 lásd: Striker Sándor: Egy szájból hideget-meleget, Magyar Hírlap, 

   1995. június 17. Ahogy tetszik II. 
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kölcsönhatásba lépnek a helyi, nagyobb hagyományú tényezőkkel, s így a 

végeredmény igen ritkán az, mint amit az eredeti szándék kitűz. 

 A művelődésigazgatás demokratikus rendszere túlnyomórészt közvetett 

eszközökkel rendelkezik s felelőssége kétirányú: jogszabály-előkészítő és 

finanszírozási eszközeivel megőrizni, s lehetőség szerint növelni a szakterület 

működőképességét - és ily módon végrehajtani a kormány által rárótt 

kötelezettségeket - s ugyanakkor a közművelődés világának, valóságának feltárása 

révén hozzájárulni a területet érintő országos, területi és helyi döntések 

előkészítéséhez és kellő szakmai megalapozásához. Így az élő kultúra öntevékeny 

elsajátító, alkotó és átörökítői tevékenységeit mint folyamatokat támogathatja 

anélkül, hogy azok tartalmába külsődleges eszközökkel beavatkozna. 


