
művelődés
közművelődési havilap

melléklet • 2017 • 4

művelődés 70



Mellékletünk szerzői:
Adorjáni Dezső Zoltán – a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke
Bartis Ferenc (1936, Gyergyószárhegy–2006, Budapest) – író 
Balázs Imre József – író, költő, egyetemi oktató, Kolozsvár
Cseke Péter – író, szociográfus, ny. egyetemi tanár, Kolozsvár
Demény Péter – író, költő, Marosvásárhely
Gábor Csilla – irodalomtörténész, egyetemi tanár, Kolozsvár
Jakab Gábor – pápai káplán, szentszéki tanácsos, plébános, Kolozsvár
Kocsis Tünde – rendező, Kolozsvár
Kovács Levente – rendező, ny. egyetemi oktató, Marosvásárhely
Laczkó Vass Róbert – színművész, Kolozsvár
Lakatos Artur – történész, tanár, Kolozsvár
Maróti Andor – művelődéskutató, egyetemi docens, Budapest
Nagy Miklós (1913, Torda –1988, Kolozsvár) – agrármérnök 
Pap István (1915, Verespatak–1994, Kolozsvár) –
Rostás-Péter István – újságíró, szerkesztő, Kolozsvár
T. Szabó Csaba – történész, újságíró, Kolozsvár
Szekernyés János – ny. újságíró, helytörténész, Temesvár
Vetési László – református lelkész, szórványügyi előadó, Kolozsvár

A címlapon Klösz József: Dombormű Salamon József szobordíszes sírkövén
A hátsó borítón László Miklós felvétele

Mellékletünket László Miklósnak a Házsongárdi temetőben található művészi alkotások-
ról készített felvételeivel, valamint lapunk régebbi borítóival illusztráltuk.

Nyomdai előkészítés:
IDEA PLUS – Kolozsvár
Lapterv: Könczey Elemér
Műszaki szerkesztés: Fazakas Botond

Nyomdai munkálatok:
IDEA nyomda – Kolozsvár
Igazgató: Nagy Péter

Szerkesztőségi tanács:
Egyed Ákos
Kása Zoltán
Péter István
Pozsony Ferenc
Széman Péter

A szerkesztőség:
Dáné Tibor Kálmán (főszerkesztő)
Balla Sándor
Benkő Levente
Demeter Zsuzsanna
Péter János

Postacím:
400183 Cluj-Napoca,
str. Gheorghe Lazăr nr. 30.,
Of. op. 1. Cluj, C. P. 123
tel/fax: +40 264 434 110
honlap: www.muvelodes.net
e-mail: muvelodes@yahoo.com
Bankszámlaszám: Redacția Művelődés
RO57TREZ21621G335000XXXX
Adószám: 9549909

ISSN 2457–5305

A Művelődés folyóirat megjelenik a  
Kolozs Megyei Tanács támogatásával
Revista „Művelődés” apare sub egida
Consiliului Județean Cluj

A melléklet támogatói:
Communitas Alapítvány
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

A Művelődés folyóirat ingyenes melléklete.
Supliment gratuit al revistei culturale  
„Művelődés”.

Médiapartnerek: 

művelődés
közművelődési havilap

Tartalom
Dáné Tibor Kálmán: Hét évtized a közművelődés szolgálatában   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Bartis Ferenc: A közművelődés egy nép önkultiválásának folyamata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Nagy Miklós: A közművelődés iránti igénynek az emberből kell fakadnia  .  .  .  .  .  . 10
Pap István: Az ember mozgékonyságára kell alapozni a közművelődést  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Adorjáni Dezső Zoltán: A közművelődés célja a teljes ember 

művelése a kiegyensúlyozott életre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Balázs Imre József: Ahol közösség van, ott lennie kell 

intézményes önképzésnek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Cseke Péter: A fogalmi töltetet a szellemi igényszint jelenti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Demény Péter: Épületfantázia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Gábor Csilla: A közművelődés képes értéket kínálni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Jakab Gábor: A cselekvő magyarok mindig előbbre tudták vinni 

a közművelődés ügyét  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
Kocsis Tünde: A kőszínházak egyre nyitottabbak 

a színházi nevelés beindítására  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
Kovács Levente: Nagyobb szükség lenne a helyi közösségek érdeklődésére  .  .  .  .  .28
Laczkó Vass Róbert: „Kalákában” is tudunk még művelődni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
Lakatos Artur: Az erdélyi magyar közművelődési háló erős  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Rostás-Péter István: A közművelődés szellemi otthonosságérzetet hozhat  .  .  .  .  .  .32
T. Szabó Csaba: A közművelődés ma átköltözött a virtuális terekre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
Szekernyés János: A közművelődés tudományággá és szakmává rangosult .  .  .  .  .35
Vetési László: Művelődést a mélyszórványba!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
Maróti Andor: Népművelés vagy közművelődés?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Dáné Tibor Kálmán: A Közművelődés Napja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43



a művelődés melléklete • 2017 • 3

művelődés 70

Hetvenedik évében ballag a Művelő-
dés közművelődési folyóirat. 1948 
júliusában jelent meg Művelődési 

Útmutató címmel az a kiadvány, amely 
később, 1957. január 1-től egyszerűen 
csak Művelődésként jelentkezett, s közel 
hét évtizeden keresztül (egy ötéves poli-
tikai kényszerszüneteltetéssel) napjain-
kig a hazai magyar közművelődési élet 
vezető sajtóorgánuma. A folyóirat szüle-
tésekor I. Mihály román király már fél 
éve elhagyni kényszerült az országot, 
az Erdélyi Magyar Közművelődés Egye-
sületet, az EMKE-t, már egy éve felszá-
molták, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
felszámolás alatt állt. De már működött 
a magyar nyelvű Bolyai Egyetem, ala-
kulófélben volt az Állami Magyar Ope-
ra kolozsvári székhellyel. A romániai 
magyar politikai élet képviseletét még 
a Magyar Népi Szövetség gyakorolta 
(1953-ig), s annak művelődési szakosz-
tályvezetője, Balogh Edgár A népi kul-
túránk megújulásáról van szó címmel 
az első lapszámban vezércikket közölt, 
amelyben „irányelveket” fektetett le 
a Romániában beköszöntött új, kom-
munista világrendnek főleg a magyar 
nemzetiséget érintő kultúrpolitikájáról. 
Az 1948 júliusában megjelent első lap-
számban megemlékeztek Petőfi Sán-
dorról, az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc költőjéről, kihangsúlyozva 
a „világszabadság” eszméjének örökér-
vényűségét, amelyet az új kommunista 
ideológia is a zászlajára tűzött.

Rövid laptörténeti 
visszatekintő
A lap 1948-as indulásakor a címe Műve-
lődési Útmutató, a román „testvérlapjá-
nak”, az Îndrumător cultural kiadvány-
nak volt a tükörfordítása. A folyóirat(ok) 
azzal a szándékkal indult(ak), hogy a fa-
lusi műkedvelő csoportoknak (színját-
szóknak, néptáncosoknak, kórusoknak, 

versmondóknak stb.), tehát a közműve-
lődési élet alakítóinak az irányításá-
ban segédkezzen(ek). De egyértelműen 
a kommunista tudatformáló propagan-
da szócsöve is volt az Útmutató, ameny-
nyiben ötleteket adott például az in-
tézmények Vörös sarok címet viselő 
kulturális propagandistáinak a munká-
jához, vagy éppen az agitációs brigádok 
fellépéseinek a tematika választásá-
ban, s számtalan fordítással szemléz-
te a lap a nagy Szovjetunió szocialista 
kultúráját népszerűsítő „gyöngyszeme-
ket”. A folyóiratot Bukarestben szerkesz-
tették, kiadója kezdetben a Művelődési 
Minisztérium, később a Művelődési- és 
Művészetügyi Állami Bizottság, majd a 
Szocialista Művelődési és Nevelési Ta-
nács volt. Tekintettel arra, hogy a fo-
kozott iparosítás a kis- és nagyvárosok 
munkás társadalmát jelentősen nö-
velte, (egyértelműen a falu rovására), 
s ezeknek az új, alakulóban lévő kö-
zösségeknek az ideológiai nevelésére is 
ugyancsak oda kellett figyelnie a rend-
szernek, ezért a folyóirat fokozatosan az 
egyre sokasodó kultúrházak művelődé-
si életének az általános útmutatója lett. 
(Közben a Művelődési Útmutatóval pár-
huzamosan, 1951 januárjától Népmű-
velődés címmel, másfél évig, kizárólag 
kultúrotthonok munkájának a támoga-
tására egy másik közművelődési témájú 

folyóirat is megjelent.) Mint arról már 
szóltam, a lap tartalmán és szerkesztési 
módján mit sem változtatva, 1957. janu-
ár 1-től a Művelődési Útmutató, leegysze-
rűsített címmel, Művelődés-ként jelent 
meg. A folyóirat azóta is ezzel a főcím-
mel kerül a közművelődés iránt érdek-
lődők asztalára. 1967-ig a folyóirat, mint 
arról már fentebb szóltam, jórészt a ro-
mán ikerlapjának a magyar változata 
volt, de azért átlapozva az akkori lap-
számokat, találunk benne a kommu-
nista ideológiát dicsőítő hazai magyar 
szerzőktől is verseket, rövid színdara-
bokat, novellákat, és időnként a magyar 
kultúránkhoz köthető, főleg megemlé-
kező írásokat is felfedezhetünk. Ebben 
az időszakban nincsen feltüntetve a fo-
lyóiratban, hogy ki a lap főszerkesztője, 
és hogy általában kik szerkesztik a fo-
lyóiratot. 1968-tól kezd felerősödni a lap 
önálló jellege, megjelenik V(istai). And-
rás János írónak, műfordítónak a neve, 
mint a főszerkesztő-helyettesé, majd 
később, 1969 elejétől, mint a főszer-
kesztőé. A lapnak 1969 júliusától szer-
kesztőbizottsága is lett, amelyben Sütő 
András, Beke György, a néprajzkutató 
dr. Kós Károly, a zeneszerző Szabó Csa-
ba, a régész Székely Zoltán vettek részt. 
Számtalan rovatot indít ekkor a megú-
jult Művelődés, mint a Vadrózsák (nép-
költészeti kutatásoknak), a Játék szín 
(főleg a műkedvelő színjátszás részére), 
az Enciklopédia (művelődéstörténeti 
írásoknak), a Tárlat (hazai magyar kép-
zőművészet bemutatására), a Muzsika 
(zenei írások, kórusművek, de külön év-
fordulós Bartók-számot jelentettek meg 
1970-ben és Kodály-számot 1972-ben). 
A Pegazus rovatban a kortárs magyar 
költők műveit közöltek, a Naptár rovat-
ban pedig főleg a magyar kultúrához 
kötődő évfordulókra emlékeztették az 
olvasókat. Művelődési életünk akkori 
nagy személyiségei közöltek a lapban 
olyan írásokat és tanulmányokat, ame-
lyek mind a mai napig meghatározó 

1957. január 1-től 
a Művelődési Útmutató 
leegyszerűsített címmel, 

Művelődés-ként jelent 
meg. A folyóirat azóta is 

ezzel a főcímmel kerül 
a közművelődés iránt 
érdeklődők asztalára.

Dáné Tibor Kálmán

Hét évtized a közművelődés 
szolgálatában
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forrásanyagként kezelhetők az egyes 
kulturális szakterületeken. A teljesség 
igénye nélkül említünk néhány nevet: 
Kallós Zoltán, Faragó József, Nagy Olga, 
Gazda Klára, Jagamas János, Nagy Jenő, 
Almási István, Szabó T. Attila, Márton 
Gyula, Murádin László, Péntek János, 
Jakó Zsigmond, Benkő Samu, Csetri 
Elek, Demény Lajos, Pap István, Nagy 
Miklós és sokan mások. A Művelődés ek-
kori korszakáról a kép nem lenne teljes, 
ha nem említenénk meg, hogy a múlt 
század hatvanas éveinek a végén és 
a hetvenes évek elején kissé „lazított” 
a kommunista hatalom, s így a ma-
gyar kulturális élet is levegőhöz jutott. 
Ebben az időszakban jött létre például 
a román televízió magyar adása, meg-
alakult a Kriterion Könyvkiadó, meg-
indult A Hét nevű magyar kulturális és 
közéletű folyóirat. (Megjegyezzük, hogy 
ha valaki végigszemlézi a Művelődés fo-
lyóirat 1948 és 1989 közötti számait, nyo-
mon követheti a romániai kommunista 
kultúrpolitika ideológiai hullámzásait, 
s azt is, hogy benne hogyan vergődött 
a magyar kisebbségi közművelődési 
élet, hogyan kereste a különböző idő-
szakokban a lehetőségeket az identitás 
megtartására, a kulturális értékek át-
adására, vagy az éppen új értékeknek a 
felmutatására.)

1975-ben leváltották V. András Jánost, 
Kovács János irodalomkritikus, szer-
kesztő került a lap élére. 1976 márciusa 
és 1977 júliusa között új szerkesztőbi-
zottság jegyezte a lapot, amelynek má-
sok mellett tagjai voltak Balogh József és 
Beke György írók, Faragó József folklór-
kutató, Jakó Zsigmond történész, László 
Ferenc zeneesztéta, valamint főiskolai 
és középiskolai tanárok, szerkesztők, a 
közművelődési élet irányítói. Megjelent 
az akkori impresszumban a belső mun-
katársak névsora is: Balogh József, Ba-
rabás Sándor, Béres Katalin, Gyarmath 
Annamária, Horváth Arany, Lőrincz 
Kálmán, Znorovszky Attila. Bár meg-
maradtak az addigi rovatok, és a folyó-
irat esztétikai kivitelezésében is kissé 
megújult, a lap nemzetiségi jellege visz-
szafogottabbá vált. Például a fedőlapjá-
nak grafikai alapmotívuma az Apáczai 
Csere János Magyar Encyklopédiájáról 
a tudás fája lett. 1979-től a kiadvány ter-
jedelmében is apadt (66-ról 50 oldalra), 
s egyre több írás inkább a hazai magyar 
közművelődési élet elméleti-ideológiai 
kérdéseivel foglalkozott, mint a gyakor-
latival. 1981-től Kovács János nyugdíjba 
vonulása után már senki sem jegyezte 
főszerkesztőként névvel a lapot, az elkö-
vetkező években az önálló nemzetiségi 
jellege egyre visszafogottabbá vált. Ezen 
időszak szemlézése alapján úgy tűnik, 

egyfajta gazdátlanság jellemzi a kiad-
ványt. Az 1985. decemberi lapszámban 
hivatalosan is bejelentették a folyóirat 
megszűnését, illetve annak beolvasztá-
sát a Megéneklünk, Románia (Cântarea 
României) romány nyelvű kiadványba. 
Attól kezdve az 1989-es rendszerváltásig 
ebben a kultúraktivistáknak szóló, főleg 
módszertani kiadványban jelentkeznek 
magyar és német nyelvű oldalak.

A sajátos román forradalom után, 
1990-ben az egykori munkatársaknak, 
de főleg Horváth Arany ügybuzgalmá-
nak köszönhetően, a XXXIX. évfolyam-
mal, a lap Művelődés címmel újraindult, 
„közművelődési folyóiratként” jegyezve 
a kiadványt. A szerkesztőség Bukarest-
ből Kolozsvárra költözött, a megjelené-
séhez az anyagi feltételeket a román 
Művelődési Minisztérium biztosította. 
1991-ben Szabó Zsolt irodalomtörténész 
került a lap élére, újraszerveződött a lap 
körüli szerkesztőségi élet, a folyóirat 
külalakjában is változott. Az új főszer-
kesztő a kiadvány 1991/7-8. számának 
Töprengjünk együtt című vezércikkében 
kijelentette, hogy a Művelődés „a he-
lyi, területi és országos közművelődési 
egyesületeknek, együtteseknek, cso-
portoknak kíván nyilvánosságot bizto-
sítani”. A főszerkesztő-helyettes előbb 
Mezei József, majd pedig rövid ideig 
Horváth Arany lett, felelős szerkesztő 
Gábor Dénes, olvasószerkesztő R. László 
Ferenc, fotóriporter Lévay K. Zsuzsa volt. 
A lap fiókszerkesztőséget állított fel Bu-
karestben és Csíkszeredában.

Az 1989-es változások után a romá-
niai magyar művelődési életet jórészt 
a gombamód szaporodó, országos, regi-
onális vagy éppen helyi szinten működő 
kulturális civil szervezetek tevékenysé-
gei jelentették, amelyek jól tükröződtek 
a lapban. Így a folyóirat az egyre jobban 
erősödő hazai magyar közművelődé-
si élet tükörképe is lett. 1995-ben pél-
dául a lap különszámban emlékezett 
az EMKE 110. évfordulójáról, és többször 
is megjelentette a főleg könyvtárosok-
nak szóló Könyvesház mellékletét . Azon-
ban a minisztériumi támogatás egyre 

jobban akadozott, a lap vezetőségének 
egyre inkább kellett külső források be-
vonásához folyamodnia, hogy életben 
maradjon a folyóirat. Végül Kerekes 
Sándor, majd pedig Fekete Emőke, a 
Kolozs Megyei Tanács egykori RMDSZ-
es alelnökeinek a hathatós közbenjárá-
sára a lap 2009-ben átkerült ennek az 
intézménynek a fennhatósága alá. Bár 
a lap anyagi helyzete konszolidálódott, 
de a Bukarestből való átigazolás első 
évében a szintén Kolozs Megyei Tanács-
hoz tartozó Tribuna kulturális folyóirat 
költségvetésében szerepelt a Művelődés 
is. A lap 2010-től önálló gazdálkodású 
intézménnyé vált, egyetlen működő 
főszerkesztői státusszal, mivel a ki-
adó többi munkakörét, a költségvetés-
ből működő intézményekre vonatkozó 
egyik általános, országos rendelet értel-
mében, zárolták. Így a folyóirat kiadá-
sát, a Művelődés Egyesület jóvoltából, 
bedolgozói munkakörökkel biztosította 
Szabó Zsolt főszerkesztő, a következő 
személyekkel: Benkő Levente, H. Szabó 
Gyula, Murad Betty, Péter János. Ez volt 
a helyzet, amikor alulírott 2013. július 
1-vel átvette a lap irányítását.

Egyértelmű, hogy a régebbi koncepci-
ón túl, újabbakat jelentettünk meg a fo-
lyóirat szerkesztésében. Igyekeztünk 
egy minél átfogóbb általános művelt-
séget nyújtó lappá tenni a Művelődést . 
Természetesen odafigyelve a közműve-
lődési életünk folyamataira, valamint 
számtalan írásunkkal a művelődés- és 
közösségszervezők gyakorlati munká-
jához adtunk jó ötleteket. 2014 márciu-
sától a lap már színes borítóval jelenik 
meg, továbbra is harminckét oldalon, 
egy magazinosabb jellegű, levegősebb 
belső tördeléssel, minden lapszámban 
valamilyen kulturális témához, ese-
ményhez kötődő vezércikkel. Az elmúlt 
négy évben a Kolozs Megyei Tanács tá-
mogatásával kiadott havi lapszámokon 
kívül évente négy tematikus mellékle-
tet is megjelentettünk, a hazai magyar 
házakról, a közművelődésben jeleskedő 
erdélyi díjazottak méltatásairól, vala-
mint Erdély különböző kisebb régióinak 
magyar művelődési életéről, kulturális 
értékeiről. A nyomtatott sajtótermék 
mellett mind a muvelodes.net honlap, 
mind pedig a Facebook-oldal egyre lá-
togatottabb, egyre keresettebb. A szer-
kesztőség 2014 tavaszától az EMKE ko-
lozsvári Szabédi Emlékházába költözött, 
s így az egyre sokasodó kiadói munkát 
megfelelő körülmények között lehe-
tett szervezni. 2014 szeptemberében 
két munkatársat sikerült alkalmazni 
a Művelődéshez: Benkő Levente szer-
kesztőt és Péter János adminisztrátort, 
akik addig bedolgozói státusban voltak. 

1991-ben Szabó Zsolt 
irodalomtörténész 

került a lap élére, 
újraszerveződött a lap 

körüli szerkesztőségi élet, 
a folyóirat külalakjában is 

változott.
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2016 áprilisától újabb két taggal bővült 
a kiadói közösség: Demeter Zsuzsanna 
fotós, képszerkesztővel és Balla Sándor 
szerkesztővel.

A közművelődésről – 
nem könnyű írni
Életem jelentős részét a közművelődés 
szolgálatában töltöttem. Vagy legalább-
is úgy hiszem, úgy érzem. Hisz az el-
múlt negyedfél évtizedben voltam sza-
badegyetem-szervező, álltam húsz évet 
az EMKE szolgálatában, s közel öt éve 
vagyok vezető szerkesztője a Művelődés 
közművelődési havilapnak. Mégis azt 
mondom, hogy a közművelődésről írni 
nem könnyű dolog. Ugyanis magyar 
kulturális életünk talán levitatottabb 
fogalma, ami körül olyan banális kér-
dések is felmerülnek, hogy: van-e egy-
általán közművelődés? S ha van, akkor 
mi a közművelődés?

Az első kérdésre a legkézenfek-
vőbb válasz az, hogy lennie kell, hisz 
ez a fogalom több mint másfél évszá-
zada benne él nemcsak a Kárpát-me-
dencei, hanem az egyetemes magyar 
köztudatban. A második kérdésre pe-
dig százötven éve nem született pontos 
válasz. Legfentebb időnként körülírták 
a fogalom lényegét, amely főleg az is-
kolán kívüli, felnőtt közösségek bizo-
nyos kulturális foglalkozásairól szólt, 
no meg arról, hogy hozzá milyen in-
tézményi hátteret rendeltek az éppen 
aktuális kultúrpolitika alakítói. Talán 
nem tévedünk, ha kijelentjük, hogy 
inkább a művelődési élet bizonyos 

megnyilvánulásait nevezték közműve-
lődésnek.

A közművelődés szavunk a 19. század 
második felében terjedt el nyelvünkben, 
s annyira sajátosan magyar kulturális 
elveket (is) jelent, amit értelemszerűen 
semmilyen más nyelvre nem lehet le-
fordítani. (Talán azért nem, mert nyel-
vünkben is képlékeny fogalomként él?) 
Tény, hogy közművelődést az 1867-es 
kiegyezés utáni kultúrpolitika állította 
sínre, majd szalasztotta bele a magyar 
köztudatba, olyannyira, hogy társada-
lomformáló hatása mind a mai napig 
él, létezik. Annyi bizonyos, hogy a köz-
művelődés eszméje, amikor egykor 
megjelent, valamilyen magasztos célt 
szolgálhatott a magyar köztudatban, 
talán a kultúra demokratikus úton tör-
ténő közkinccsé tételét, hisz a 19. század 
végén épült szegedi múzeum homlokza-
tán például ma is olvasható „A közmű-
velődésért” felirat. Ugyancsak ebben az 
időben számtalan társadalmi szervezet 
jött létre, amelyek nevükben hordozták 
a „közművelődés” kifejezést, s célki-
tűzésük a kultúra szervezése volt a fel-
nőtt lakosság részére. Gondoljunk csak 
az 1882-ben Nyitrán alakult Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesületre, 
vagy az 1885-ben Kolozsváron létrejött 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü-
letre, az EMKE-re, vagy akár az 1904-től 
néhány évig működő Délvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesületre, az Uránia 
Tudományos és Közművelődési Egylet-
re s számos más hasonló intézményre. 
Többek között olyan javaslat is született 
ebben az időben Magyarországon, hogy 
a Vallás- és Közoktatási Minisztériumot 

Közművelődési Minisztériumnak ne-
vezzék el, ami viszont végül nem való-
sult meg. Ellenben megalakult az Or-
szágos Közművelődési Tanács. Úgy 
tűnik, hogy ebben az időben a közmű-
velődés fogalomkörébe utaltak minden 
olyan kulturális cselekvést, ami az is-
kolán kívüli, nem hivatásos intézmé-
nyi keretek között működő kulturális 
tevékenységekhez volt köthető. Gyűjtő-
fogalommá is vált a különböző kultu-
rális irányzatok számára, hisz ebben 
az időben gyakran használták a sza-
badtanítás, szabadoktatás, majd ké-
sőbb, a 20. század elején a népművelés 
(népmívelés) kifejezéseket is, amelyek 
szintén a közművelődéshez tartoznak, 
akárcsak az olvasókörök, a dalárdák, 
az amatőr színjátszók. Számomra úgy 
tűnik, hogy annak az ideológiája, hogy 
a kultúrához minél szélesebb társadal-
mi köröknek lehessen hozzáférni – ami 
abban az időben már általános társa-
dalmi szükségletté vált –, a közművelő-
dés jelentette a gyakorlatot, a cselekvés 
fórumát.

Erdélyben a 19. század végén és a 20. 
század elején a kulturális folyamatokat 
általában a közművelődés fogalomköré-
ben alkalmazzák. A Monarchia periféri-
áján, ahol a magyarság már nagyon sok 
helyen kisebbségben élt, az önszervező-
dő kulturális folyamatok felértékelőd-
tek, különösen az EMKE koordináló és 
szervező tevékenysége hatására, s így 
nem csoda, hogy Erdélyben a közműve-
lődés szavunk általános közmegbecsü-
lésnek örvend.

A két világháború között a közműve-
lődés amolyan búvópatakká vált a Kár-
pát-medencében. A trianoni sokk után 
Magyarországon előtérbe kerül a nem-
zetnevelés, mint általános népnevelési 
probléma, a közművelődés fogalomkö-
re kevesebbet került szóba. Erdélyben 
viszont egyrészt politikai okokból az új 
román hatalom „fojtogatni” kezdte 
az EMKE-t, szinte a jogi felszámolásig 
menően, ami a magyarság körében 
erős ellenállásba ütközött. Másrészt 
éppen a kisebbségi sors hozta magával 
a belső energiák mozgósítását a kultu-
rális élet fenntartására, ezen a téren is 
az önszerveződés egyértelműen „nem-
zetmentő” értékké vált. Mind a két em-
lített erdélyi jelenség a közművelődést 
hozta előtérbe, a kulturális események 
gyakran kimondatlanul is ennek a mű-
velődési gyűjtőfogalomnak az égisze 
alatt zajlottak .

Magyarországon a második világ-
háború után főleg két fogalom köré 
csoportosult az iskolán kívüli kultu-
rális élet szervezése. Az egyik a sza-
badművelődés, a másik népművelés. 

Kuun Géza síremléke. A reliefeket Keller Klotilda mintázta, Vágó Gábor készítette el, a bronz-
díszítések ma már hiányoznak.
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A szabadművelődés közvetlenül a há-
ború után kapott szárnyra, nagy ideo-
lógusa a kiváló, egyidejűleg elméleti és 
gyakorlati pedagógus szakember, Kará-
csony Sándor volt. Ideológiája szerint: 
„Nem lehet passzív valaminek tekin-
teni a kulturálandó felet – a kulturá-
landó fél csak abban részesíthető, amit 
igényel.” Az ő értelmezésében a „műve-
lődés” alapgondolata az, hogy a művelő-
dő fél akarata kell hogy érvényesüljön, 
a „szabadművelődés” folyamatában pe-
dig lényegében a nép magát műveli, és 
a kultúrpolitika irányítóinak ezt kell 
szem előtt tartaniuk. Vagyis a szabad-
művelődés a nép öntevékenységét je-
lenti. Az 1946-ban megalakult Országos 
Szabadművelődési Tanács Karácsony 
Sándort választotta elnökévé. Azonban 
a kommunista ideológia egyre jobban 
bekeményített, s ekkor a népművelés 
kifejezése került előtérbe a kultúrmun-
ka területén, a Karácsony-féle „népi ön-
tevékenykedés” gondolata kezdett egyre 
kényelmetlenebbé válni. Persze, ha jól 
belegondolunk, a „művelés”, mint foga-
lom, magában hordozza a kívülről ér-
kező hatást, így a „népművelés” olyan 
értelmezést kaphatott, hogy „másnak” 
kell művelnie a népet. Vagyis a népmű-
velés így tudatformáló értelmezéshez és 
szerephez jutott, teret engedve az álta-
la képviselt kulturális folyamatokban 
a kommunista ideológia „erőszakos” 
terjesztésének. Így Magyarországon 
az 1960-as évek elejétől a különböző 
egyetemeken megindulhatott a népmű-
velési szakképzés. Ugyanennek az év-
tizednek a második felében egy új gaz-
dasági mechanizmust kezdeményez a 
pártpolitika, amely a kultúra terén is 

egy engedékenyebb szemléletváltáshoz 
vezetett a népművelés terén. Az erősza-
kos tudatformálás helyett a „történelmi 
haladás nagy értékeinek népszerűsíté-
se” került előtérbe a művelődésszervező 
munkában, s fontossá vált ebben a fo-
lyamatban a lakosság részére a szaba-
didő kulturált eltöltésének a megszerve-
zése is. Így a népművelés már nem fedte 
a kultúrpolitika ezen a téren kidolgozott 
szándékait, ezért áttértek a „történel-
mi hangulatú” közművelődés kifejezés 
használatára. 1974-ben párthatározat-
tal, 1976-ban törvénykezéssel a kulturá-
lis minisztériumban felállították a Köz-
művelődési Főosztályt. Magyarországon 
minisztériumi szinten mind a mai na-
pig foglalkoznak a közművelődés orszá-
gos irányításával, jelenleg az Emberi 
Erőforrások Minisztériumában a Kultú-
ráért Felelős Államtitkárság keretén be-
lül a Közösségi Művelődés és Művészeti 
Főosztály égisze alatt.

Erdélyben, még be sem fejeződött 
hivatalosan a világháború, de már 
1944 decemberében az EMKE és az alig 
megalakult Magyar Népi Szövetség 
(MNSZ) együttes ülésén máris nekilát-
tak a kisebbségi magyar kulturális élet 

szervezéséhez. Balogh Edgár az MNSZ 
kulturális szakosztályának vezetője és 
munkatársai, az EMKE agg elnökének, 
a 92. életévében járó Sándor Józsefnek 
az egyetértésével arra törekedtek, hogy 
a művelődés terén a két intézmény kö-
zös munkakört alakítson ki. A közmű-
velődési tevékenységen kívül már szóba 
jött az ideologikusabb hangzású „nép-
nevelés” – mint a felnőttekkel való is-
kolán kívüli foglalkozás új társadalmi 
igényű feladatköre –; olyannyira, hogy 
Népnevelési Tanács létrehozásán gon-
dolkoztak. Ebben az időben az EMKE és 
az MNSZ közös kulturális elképzelései 
között népfőiskolai oktatás elindítása 
is szóba került. Három év sem telt el, 
amikor 1947 nyarán frontális támadás 
indult a sajtóban – minden bizonnyal 
felsőbb utasításra – a még működő 
magyar közművelődési egyesületek el-
len. Például ilyen sorok jelentek meg 
a kolozsvári Igazságban az EMKE-ről: 
„A Magyar Népi Szövetség központja 
éppen most intézkedett, hogy megyei 
tagozatai vonuljanak vissza a vidéki 
EMKE-fiókokból, és vegyék saját kezük-
be a magyar népfőiskolák, népkönyv-
tárak s más fontos közművelődési fel-
adatok intézését.” A vád az EMKE ellen 
többek között az volt, hogy „elszigetel-
te” az értelmiséget a munkásságtól és 
a parasztságtól. Megszűnésének pon-
tos dátumát sem ismerjük. Talán el-
fogadhatjuk 1947. július 1-ét, amikor 
Kiss Jenő főtitkárnak hivatalosan, 
munkakönyvileg megszűnt a munka-
viszonya az EMKE-vel. Így nem csoda, 
hogy amikor 1948 júliusában megin-
dult a Művelődés elődlapja, a Művelő-
dési Útmutató, már említett vezércik-
kében Balogh Edgár egyáltalán nem 
használja az akkor már „rossz hang-
zású” közművelődés kifejezést, helyet-
te „új népi kultúráról”, „élő kultúráról” 
beszél. Írásában egyértelműen kijelölte 
a kultúra jövőbeni ideológiai irányult-
ságát, amikor ezt írta: „Nem igaz, hogy 
a kultúra politikamentes, hogy lehet jó 
kultúrát jó politika nélkül kifejleszte-
ni.” (Csak halkan állapítjuk meg: ma 
is sok szempontból érvényes ez a kije-
lentés.)

Az elkövetkező bő két évtizedben 
a Művelődési Útmutató, majd a Művelő-
dés számait átforgatva azt tapasztaljuk, 
hogy akárcsak Magyarországon, a köz-
művelődés szavunk, feltehetően ideoló-
giai alapon, használaton kívülre került. 
A Művelődésben főleg a népművelési te-
vékenységet népszerűsítik, valamint 
a „kultúrotthonok felvilágosító munká-
jában” adnak hasznos tanácsokat.

Mint arról már szóltunk, az 1960-
as évek végén és a 1970-es évek elején 

Immár tartalmilag 
is egyértelműen 

felvállalhatta a kiadvány 
a közművelődést, mint 

az egyik legjelképesebb 
kulturális értékünket.
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valamelyest enyhült a kommunista 
pártpolitika szorítása, és ebben az idő-
ben V. András János lett a Művelődés fo-
lyóirat főszerkesztője. Az ő egyik nagy 
érdeme, hogy rögtön felismerte: lehe-
tőség nyílt a magyar kulturális hagyo-
mányból ideológiai alapon kiutasított 
„közművelődés”-nek a rehabilitálásá-
ra, és azt a lapban, mint a legkompe-
tensebb fórumban, rögtön meg is tette. 
A Művelődés 1970. januári lapszámában 
Hagyomány és haladás – a romániai 
magyarság közművelődéséről című ve-
zércikkében a hazai népművelési tevé-
kenységünk jövőbeni tennivalójáról írt, 
az új politikai helyzetben egy nyitott 
kulturális programot hirdetett. Egyebek 
mellett ezt mondta: „Nyomós okunk 
van rá, hogy így fogalmazzunk és vi-
lágosan kimondjuk: közművelődésünk 
akkor tudja betölteni az egész országot 
átható megújhodásban reá háruló je-
lentős hivatását, ha abból a forrásból 
merít, amelyet a romániai társadalmi 
valóság és a román kultúra hatóköré-
ben fejlődő romániai magyarság hala-
dó szellemű nemzeti művelődése hozott 
és hoz felszínre s tesz hozzáférhetővé 
mindenki számára.” Majd a továbbiak-
ban így folyatta: „… hagyományaink, 
szellemi örökségünk legszebb értékei, a 
régi erdélyi magyar művelődés nagyjai, 
akárcsak a romániai magyar irodalom, 
művészet és tudomány művelői az őket 
megillető helyre kerülnek az ország 
történelmi-kulturális kincsestárában, 
elevenen ható kultúrájában, a hala-
dás, az alkotás megbecsült képviselői 
közt .” Aztán a Művelődés előbb említett 
esztendő februári lapszámában Alkotó 
közművelődés címmel V. András János 

főszerkesztő már a korszerű közműve-
lődéssel szemben támasztott követel-
ményekről írt rövid tanulmányában. 
Ebben az írásában azt is jelezte, hogy 
ankétot kíván indítani annak érdeké-
ben, hogy a jövőben a közművelődés mi-
nél hatékonyabban legyen jelen a lap-

ban. A folyóirat következő számaiban 
Körkérdés a közművelődésről címmel 
három tárgykörből álló kérdéscsomag-
gal fordult néhány ismert kulturális 
szakemberhez, akiknek válaszait, a be-
érkezés sorrendjében közölte a folyóirat 
hasábjain. Ezt a körkérdést ismételtük 
meg közel ötven év után, s közöljük e 
mellékletben közéletünk néhány jeles 
személyiségének a válaszát, értékelé-
sét kulturális életünknek erről a so-
kat vitatott fogalmáról. Bár 1975-ben V. 
András Jánost leváltották a lap éléről, 
s aztán az egyre keményebb politikai 
megpróbáltatások esztendei következ-
tek kisebbségi kulturális életünkben is, 
de a lapból nem tűnt el a közművelődés 
fogalma, s ilyen címekkel találkozunk 
a kiadványban még a nyolcvanas évek 

elején is, mint Színjátszás és közművelő-
dés, vagy Múzeum és közművelődés . 1986 
és 1989 között, mint arról már szóltunk, 
a román nyelvű Megéneklünk, Románia 
(Cântarea României) című kiadványban 
jelentek meg kultúréletünknek szóló 
magyar oldalak, ám ezekben az írások-
ban a közművelődés kifejezéssel már 
nem találkozunk.

Az 1990-ben újrainduló Művelődés 
alcímeként megjelent, hogy Közműve-
lődési folyóirat, majd később Közmű-
velődési havilap. Immár tartalmilag is 
egyértelműen felvállalhatta a kiadvány 
a közművelődést, mint az egyik legjel-
képesebb kulturális értékünket, jelez-
ve, hogy e fogalom égisze alatt kívánják 
a jövőben szerkeszteni a lapot. Közben 
újraalakult az EMKE, számos helyen 
jöttek létre fiókszervezetei, és megala-
kultak azok az országos és helyi jellegű 
kulturális civil szervezeteink, amelyek 
egyértelműen közkincsként tekintet-
tek és tekintenek a közművelődésre, 
s tevékenységükkel felvállalták/-ják 
annak közösségteremtő értékeit. Mert 
a közművelődés különösen a kisebbsé-
gi létben hordoz nagy értéket, hisz ál-
lami támogatás hiányában kulturális 
életünk jelentős folyamatai főleg a köz-
művelődés keretei között bontakozhat-
nak ki. Ennek ellenére az utóbbi időben 
társadalmi elismertsége mintha kopna, 
a köznyelvünk a fogalmat egyre vissza-
fogottabban használja, bizonyos kultu-
rális elitkörökben nincs elismerve, s ta-
lán azért nincs, mert a közművelődési 
folyamatok igyekeznek a kulturális éle-
tünk perifériáján is hatni, és a művelt-
ség megszerzésére ezen a területen is 
minél több lehetőséget teremteni.

Kérdések a közművelődésről

Mint arról már szóltunk, V. András Já-
nos, a Művelődés akkori főszerkesztője, 
kihasználva a politikai enyhülést, meg-
kísérelte a közművelődést feléleszteni 
„hivatalosan” is a hazai magyar kultu-
rális köztudatban. Két méltató és progra-
malkotó vezércikket is írt a közművelő-
désről a lap előbb említett évfolyamának 
első két számában, majd egy három 
pontból álló körkérdéssel fordult a hazai 
közvéleményhez. Több neves személyi-
ség, közéleti vezető, egyetemi tanár, tu-
dományos kutató, író, művész válaszolt 
a kérdésekre, s a szerkesztőség célja ezzel 
egyértelműen az volt, hogy a beérkezett 
válaszok kiértékelése alapján alakítsa a 
jövőben, immár a közművelődés szelle-
mében, a lapszerkesztési törekvéseket.

Úgy gondoljuk, hogy ezek a kérdések 
ma is időszerűek, s a 70. évében járó 

Művelődés jövőképének alakításához, 
a hogyan továbbhoz? nem árt megis-
mételni V. András János közel ötven 
évvel ezelőtt feltett kérdéseit, szellemi 
kísérletét. Mi most olyan személyisé-
geket kértünk fel a válaszadásra, akik 
a hazai magyar kulturális életünknek 
ismert alakjai, de ha közvetlenül nem 
is vesznek részt művelődésszervezés-
ben, mint a kulturális közélet alakítói, 
időnként szereplőivé válnak közműve-
lődési folyamatoknak. Összehasonlítás-
ként – hogy a közművelődésről alkotott 
esetleges koncepcióváltást is érzékel-
ni lehessen –, közöljük három neves 
közéleti személyiségnek, Bartis Ferenc 
írónak, valamint Nagy Miklós és Pap 
István agrármérnököknek, mezőgaz-
dasági szakíróknak a V. András János 
által megfogalmazott kérdésekre adott 

egykori válaszaikat. Anélkül, hogy ki-
értékelnénk a most kapott válaszokat – 
amelyeket ezúton is köszönünk minda-
zoknak, akik felkérésünkre részt vettek 
ebben a szellemi kalandban – közöljük 
írásaikat, gondolataikat, értékelésüket 
a közművelődésről s annak mai helyze-
téről, intézményi hátteréről.

Nos, íme a kérdések:
1. Mi a közművelődés? Ön hogyan 

határozná meg e fogalom jelentését, 
korszerű tartalmát?

2. Hogyan látja közművelődésünk 
helyzetét, feladatát, hogyan ítéli meg 
intézményeink munkáját?

3. Ön hogyan, mivel járult hozzá 
pályája folyamán a közművelődés-
hez: munkái, tervei közt milyen he-
lyet kap a romániai magyarság köz-
művelődése?

V. András János, 
a Művelődés akkori 

főszerkesztője 
megkísérelte 

a közművelődést 
feléleszteni „hivatalosan” 

is a hazai magyar 
kulturális köztudatban.
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1. 

Mint minden fogalom meghatározása-
kor, ebben az esetben is figyelembe kell 
vennünk a fogalom kör állandó terebé-
lyesedését, bővülését, azonban helyte-
len volna mesterkélten kitolni, tágíta-
ni a fogalom határait, sőt, szükséges 
hangsúlyoznunk, hogy a közművelődés 
és a művelődési közélet nem azonos, bár 
az előbbi magába foglalja az utóbbit, 
amely viszont sok vonatkozásban befo-
lyásolja, meghatározza a közművelődés 
irányítását, meg szervezését, kibonta-
kozását, lévén a közművelő dés folya-
mán létrejött szubjektív kapcsolatok és 
viszonyulások összessége. Ezt a disz-
tingválást azért tartom fontosnak, mert 
a sajtóban gyakran összetévesztik e két 
fogalmat vagy fölcserélik, így az egyik 
szempontjából figyelik, elemzik a má-
sik jelenséget, fogalmat.

Véleményem szerint a közművelődés 
fogalmát nem szabad leszűkíteni a mű-
velődési otthonok, klubok, intézmények 
rendezvényeire s éles határt vonni az is-
kolai oktatás és az iskolán kívüli kultu-
rális törekvések közé, hiszen ez teljes 
formalizmus volna, ugyanis mindkettő 
esetében több-kevesebb rendszeresség-
gel, de érvényesül az oktatás és tanulás 
tendenciája, persze, más-más formá-
ban és különböző eszközökkel.

Tehát, a közművelődés egy nép ön-
kultiválásának társadalmasított folya-
mata. S ilyen értelemben ebbe a kate-
góriába kell sorolnunk mind az egyén, 
mind a tömegek tanítási-tanulási tény-
kedését, függetlenül attól, hogy ez a te-
vékenység iskolában, iskolán kívül, 
kötelező módon vagy fakultatívan tör-
ténik; fokmérője az általános művelt-
ség, gyakorlati vetülete pedig a szellemi 
és az anyagi javak alkotásában, az em-
berek egymáshoz való viszonyulásá-
ban konkretizálódik, és meghatározza 
az egyén és tömegek nemzeti általáno-
san-emberi öntudatát, annak jellegét.

Éppen ezért a közművelődés első fel-
adata az adott kor haladó törekvéseinek 
a fölismerése, elősegítése, hogy a nemze-
ti szellemi kincsek átmenjenek az egyete-
mes emberiség tulajdonába, és fordítva. 
Ezen a szinten elemezve a közművelődés 
tartalmának korszerűségét, a kiinduló-
pont csak ez lehet: az igények. Az igények 
fölismerése nélkül nincs helyes tájéko-
zódás, minthogy szükségszerűség sincs, 
amelynek tisztán-látása határozza meg 
törekvéseinket. Tehát: először az igénye-
ket kell fölismernünk, hogy a szükség-
szerűségnek megfelelően korszerű tartal-
mat adhassunk közművelődésünknek.

2. 

Ezen a téren a megvalósításokkal csak 
az lehet elégedett, aki igénytelen vagy 
pedig nem ismeri a lehetőségeket, 
ugyanis nagyon messze vagyunk a ki-
tűzött céloktól s céljaink még távolabb, 
visszább állnak az igényektől. S ami a le-
hetőségeket illeti, egy szemléletes példát 
említenék: ha a lehetőség — mondjuk 
— óránkénti száz kilométeres sebesség, 
a mi megvalósításunk alig egy kilomé-
ter óránként. S ha a közművelődés is-
kolán kívüli oldalát elemezzük csupán, 
a helyzet még rosszabb: miközben a tö-
megművelődés általános (mennyiségi) 
jelleget öltött, megfeledkeztünk a minő-
ségről; a tradíció, a hagyományok hang-
zatos hangoztatása közben elfeledtük, 
hogy tradíciót, hagyományokat is kelle-
ne alkotni: úgy hódoltunk a primitívség-
nek, hogy magunk is sok vonatkozásban 
primitívek lettünk: általános művelt-
ségre való törekvésünk margóján meg-
jelent a fölszínes tudálékoskodás stb. 
Sorolhatnám még a ráolvasásos szigorú 
szavakat, de akkor valaki azt ál líthatná, 
teljesen rosszindulatúlag, hogy szemet 
hunyok eredményeink fölött.

Igen, van eredmény is, például 
az írástudatlanság fölszámolása, ha 

egyáltalán eredménynek szá mít a hu-
szadik századiban és Európában, hogy 
az emberek tudnak írni és olvasni. Ered-
mény az is, hogy alig van falu művelő-
dési otthon nélkül, is kolahálózatunk 
átfogja az ország egész területét, lé-
teznek népi alkotási házak, mozik, 
színházak, és szaporodnak a rádió- és 
tévékészülékek. Mindez viszont lehe-
tőség a közművelődésre és nem a köz-
művelődés eredménye; föltétel, objektív 
föltétel csupán.

Az örvendetes, hogy fölszámoltuk 
az írástudat lanságot, az viszont, hogy 
érettségiző diákjaink kevésbé tud-
nak helyesen írni, már bántó; örven-
detes, hogy sok mozitermünk van, 
kevésbé örven detes azonban, hogy 
közönségünk többnyire az olyan fil-
meket kedveli, amelyek kísérőzené-
je a pisztolydörgés; örvendetes, hogy 
szépülnek, nő nek színházaink, de el-
szomorító, hogy a komoly darabok ha-
mar lekerülnek a színről; örvendetes, 
hogy egymást érik a képzőművészeti 
kiállítások, s lehangoló, hogy a láto-
gatási naplókba alig kerül be egy-egy 
értelmes bejegyzés; örvendetes továb-
bá, hogy a hangversenyek már nem 
a kiváltsá gosok szórakozási lehető-
ségei, de elfog a szomo rúság annak 

Bartis Ferenc

A közművelődés egy nép 
önkultiválásának folyamata

... a közművelődés 
fogalmát nem szabad 

leszűkíteni  
a művelődési otthonok, 

klubok, intézmények 
rendezvényeire, s éles 
határt vonni az iskolai 

oktatás és az iskolán kívüli 
kulturális törekvések közé.
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tudatában, hogy a tömegek zenei mű-
veltsége szinte nulla.

A művelődési házak és szakszerve-
zetek kereté ben folyó tevékenység sem 
különb, talán a tánc és könnyűzene le-
hetne kivétel, no meg helyenként egy-
két kórus, de ez még nem minden.

A színjátszás? Ez külön fejezetbe kíván-
kozik, hiszen soha ennyi jó és rossz da-
rabot nem játsztak ilyen rosszul, mint 
ma. S éppen ezért időszerű volna felül-
vizsgálni a népi alkotások házainak 
a ténykedését, különösen a színjátszás 
és az irodalmárkodás tekintetében. 

Ezek az intézmények már-már verse-
nyeznek a kiadókkal, annyi litografált, 
nyomtatott füzetet, könyvecskét, anto-
lógiát hoz nak napvilágra, s ezek java ré-
sze, sajnos, dilet tantizmus és kontárko-
dás — az állam drága pén zén. S érthető 
is, mivel az említett intézmények alkal-
mazottai között több a dilettáns, mint 
a szak ember. Például a népi alkotások 
házainál miért nincs egyetlen író, kö-
zíró, dramaturg? Többnyire azok a ké-
pesített tanárok fészkelték be oda ma-
gukat, akiknek nem ízlett falura menni 
taní tani.

A bürokrácia és a beszámolókészí-
tés betegsége olyan általános tünet, 
hogy a közművelődésnek sem róhat-
juk fel, azonban az ügyvitel túltengé-
se és a fölösleges pénzkiadás veszélyes 
méreteket ölt, erre föl kell figyelni. 
S végeredményben: ne azért szervez-
zünk tánccsoportot, színjátszó csopor-
tot, hogy jelenthessük a felettes szer-
veknek, hogy mi lyen jó fiúk vagyunk, 
hanem azért, hogy neveljük a népet 
s önmagunkat, és ha tettünk valami 
ér demlegeset, akkor talán tájékoztat-
hatjuk főnö keinket is.

Van egy lélektani feltétele is a köz-
művelődés nek: nem szabad kötelező-
vé tenni a kötelességün ket! Úgy látom, 
szükségszerűvé vált a közműve lődés 
megújhodása, aminek elsődleges föl-
tétele ez: úgy kell irányítani, hogy ne 
legyen irányí tott; úgy kell megszervez-
ni, hogy ne legyen szer vezeti kerete, 
úgy kell tömegméretűségét biztosí tani, 
hogy minőségét ne a tömegek kulturá-
lis szintje határozza meg, hanem igé-
nye; mert lehe tőségek vannak.

3. 

Ha erről személyesen nekem kell beszá-
molnom, ez azt jelenti, hogy szegény-
ségi bizonyítványt írok. Így inkább ar-
ról szólnék, amit tennem kell, és amit 
tenni szeretnék: írni. Ezt válaszolhatom 
egyetlen szóban. De ha az ember ír, an-
nak csak úgy veszik hasznát, ha olvas-
sák is. És itt van a bökkenő. Egyetlen 
példa: eddig írtam kilenc egyfelvonásost 
és több mint harminc színpadi jele netet; 
közülük egyet előadott a Sepsiszentgyör-
gyi Állami Magyar Színház, hármat az 
egyik művelő dési ház, kettőt egy iskola. 
De mit kezdjek a töb bivel? Egyetlen köz-
művelődési jellegű kiadvá nyunk a Mű-
velődés, szerző viszont nagyon sok van... 
Tehát, a lehetőségekről is lehetne vitáz-
ni, mármint ami a kiadást illeti.

(Művelődés, 1970. július, XXIII. évfo-
lyam, 7. szám, 20-21. oldal)

Úgy látom, 
szükségszerűvé vált 

a közműve lődés 
megújhodása, aminek 

elsődleges föltétele ez: 
úgy kell irányítani, hogy 

ne legyen irányí tott.

Dombormű a Mauksch-Hintz kripta bejárati ajtajának jobboldalán
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A kik a közművelődést előbbre 
akarták lendíteni, mindig nagy 
fába vágták a fejszéjüket. Érzé-

sem szerint most ezt teszi a Művelődés 
is. Mert számoljunk egy kicsit. Nagyon 
szerény becsléssel is van a Művelődés-
nek száz olyan barátja, munkatársa, 
aki válaszolni fog a körkérdésre. Ha 
minden lapszámban egy választ kö-
zölnek, kereken 9 évre, ha kettőt, úgy 
nagyjából 5 évre lesz közölnivalójuk. 
Kérdés, hogy a jelenlegi konstelláció-
ban megírt válasz, amely 5–9 év múlva 
kerül közlésre, mennyire lesz, meny-
nyire lehet még időszerű. Na, de hát 
ezen a Művelődés szerkesztőségének 
kell a fejét törnie, ezzel már az első lé-
pésnél bebizonyosodván, hogy a köz-
művelődés istápolása sok fejtöréssel 
jár. S íme: a skatulyázásból máris ki 
kellett törnünk, mert az 1. pont csak 
ezután következik. Hiába, a skatu-
lyáknak csak skatulya-sorsuk lehet.

1. 

Ha az olvasó – és még veszedelmesebb 
fajtáját: az író – embert két kategóri-
ára osztanók: a lexikon-majszolókra 
és a saját definíciókat alkotókra, ak-
kor én a második csoportba sorolnám 
magamat. Azért az önkontroll érdeké-
ben megnéztem egy ócska lexikonban 
a „közművelődés” címszót. Ilyen nem 
volt, csak Közművelődési Tanács. Utá-
na három szótárban kerestem a szót, 
de egyikben sem találtam. Végül a 
mindentudó Larousse-hoz folyamod-
tam, amelyben közművelődés címszó 
ugyan nincsen, de a legújabb kiadás 
„tömegművelődés” szavát nagyjából 
a következőképpen határozza meg: 
„Ideológiai tények együttese, amely 
olyan személyek egy tömegének közös 
tulajdona, akik a társadalmi szerke-
zet megkülönböztetésein (kiváltsá-
gain?) kívülállóknak számítanak, s 

amit saját kebelében az ipari technika 
eszközeivel terjeszt.” Ez, ugyebár, elég 
nyakatekert. Az viszont világos, hogy 
ma már a közművelődés, népműve-
lés, tömegművelődés fogalmai (…) ösz-
szeolvadnak.

A közművelődés egyik leglényegesebb 
jellegzetessége – azt hiszem, nem téve-
dek – az, hogy az iránta való igénynek 
belülről, az emberből, az egyénből kell 
fakadnia. Mivel a közművelődés ezek 
szerint az azt igénylő egyének sajátos 
társadalmi szükségletévé válik, jellegé-
nek is meg kell felelnie az illető közös-
ség sajátos lelkialkati, művelődésszin-
ti adottságainak. Ezzel magyarázható, 
hogy az egyes országok, népek, népcso-
portok a közművelődés munkálásának 
más-más útját, más-más eszközeit vá-
lasztották. Csak mint általánosabban 
ismertebbként említeném ebben a vo-
natkozásban a skandináv népek (külö-
nösen a dánok) népfőiskola-rendszerét, 
amelynek eredményei vitathatatlanok. 
Igaz, ezek iskolák, tehát tulajdonkép-
pen nem lehetnének – szigorúan véve – 
az iskolán kívüli közművelődés eszkö-
zei, de mert látogatásuk nem kötelező 
és állások betöltésére jogosító bizonyít-
ványt sem adnak végzettjeiknek, még-
sem sorolhatók a közoktatás tipikus in-
tézményei közé.

A közművelődés munkálásának cél-
ját talán legegyszerűbben úgy folga-
mazhatnók meg: a műveltség átlagos 
szintjét egy adott történelmi korszak, 
ország, nép vagy népcsoport műveltebb 
rétegének szintjéhez közelebb hozni. 

Ebből – ha így elfogadjuk – kiviláglik, 
hogy ma ez a feladat milyen nagy erő-
feszítéseket igényel, hiszen az átlagos 
műveltségi szint és a legkiválóbb kimű-
velt fők műveltségi szintje között – a 
kozmikus sebességgel halmozódó isme-
retanyag akár részbeni elsajátításának 
nehézségei miatt – a különbség egyre 
növekszik.

A magasabb műveltségnek a huma-
nizmus magasabb fokát kell jelentenie. 
Végső konklúzióban tehát a közmű-
velődésnek mindazt kellene szolgál-
nia, ami a humánum magasabb foká-
ra emeli az embert, mert csakis ebben 
az esetben töltheti be történelmi szere-
pét. Az a műveltség, amely alkalmas, 
arra, hogy az emberek közötti kölcsönös 
megértést gátolja, már nem nevezhető 
műveltségnek.

Mivel egyének, társadalmi közös-
ségek, népcsoportok egyénisége, bel-
ső szükséglete, művelődési igénye kü-
lönböző, világos, hogy a közművelődés 
is ezek tiszteletben tartásával, a belső 
önigazgatás kereteiben hozhatja meg 
a legjobb eredményeket.

… a közművelődésnek 
mindazt kellene 

szolgálnia, ami 
a humánum magasabb 

fokára emeli az embert.

Nagy Miklós

A közművelődés iránti igénynek 
az emberből kell fakadnia
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2. 

Eredményesen, jó hatásfokkal csak 
olyan tevékenységi területen tud dol-
gozni az ember, amelyet szeret. Külön-
ben elfecsérli erejét, hogy a frusztrá-
ciókat leküzdje. Ez általános lélektani 
szabály. A kifejezetten termelő munká-
ra éppúgy vonatkozik, mint a játékra, 
műkedvelő színjátszásra, szórakozásra, 
tudományos kutatásra, bármilyen al-
kotó tevékenységre.

Közművelődésünket sok intézmény, 
szerv, szervezet munkálja. Amelyik 
ezek közül a fenti felismerést magáévá 
teszi s annak megfelelően végzi mun-
káját, az eredményeket ér el. Amelyik 
a belső, helyi és pillanatnyi igénytől 
távol álló tartalmat, keretet akar adni 
ennek a munkának, az lényegében 
közművelődési beszámolókat gyártó 
hivatallá válik. Ma és itt a közműve-
lődés munkálásában elsősorban a falu 
felé kell fordulni. S azt hiszem, ezt fö-
lösleges is újra indokolni, hogy miért. 
S ebben a munkában nem szabad vesz-
ni hagyni a falusi ember világképéből 
következő szellemi, lelki potenciális 
energiákat.

Leegyeszerűsítve és konkrétizálva 
a kérdést: nem a kereteken, a hivatalos 

intézményesítésen múlik – elsősorban 
– az eredmény, hanem azon, hogy sza-
bad teret engedjünk a kisebb egységek 
önálló kezdeményezésének, a szerve-
zés önkéntes egyesülésen, összeálláson 
alapuló megoldásának és központilag 
biztosítsuk ehhez az anyagi feltételeket, 
alapokat.

A (…) társadalomban a közművelődés 
közügy. Elég nehéz lenne fellajstromoz-
ni, hogy a Művelődés- és Művészetügyi 
Bizottságoktól kezdve, a községi műve-
lődési otthonokon, a Képzőművészeti 
Alapon, Filharmóniai Társaságokon, 
műkedvelő színjátszó és tánccsopor-
tokon, mezőgazdasági tömegoktatási 
tanfolyamokon, a Tudomány- és Mű-
velődésterjesztő Egyesületen, rádión 
és televízión, könyvkiadó vállalatokon, 
sajtótermékeken, operákon és szín-
házakon kívül még hány fóruma van 
a közművelődés szolgálatának. Ezek – 
a maguk területén – az ország társadal-
mi rendjének megfelelő világnézeti ne-
velést minden szinten eredményesen 
szolgálják.

De az alapfokon túl – az országban 
mindenki olvas és ír – a közművelődés 
sokszínű, szerteágazó feladatainak 
megoldásában most már az árnyala-
toknak hangsúlyozottabban érvényt 
lehet szerezni. A korlátozott terjede-
lemre való tekintettel vizsgáljuk meg e 
szempontból kizárólag a sajtót. (A saj-
tóhoz szervesen hozzátartozónak te-
kintve a sajtóterjesztést is, amely je-
lenleg – úgy látszik – önállósult, és 
attól a terméktől, amelynek terjeszté-
sére hivatott, elidegenült.) Teljesen ön-
kényesen, a pillanatnyi látószög alap-
ján, a sajtótermékeket két csoportra 
osztanám: napisajtó és más sajtóter-
mékek. Nos: ha a hazai magyar nyelvű 
sajtótermékeket abból a szempontból 
vizsgálnók, hogy milyen mértékben 
szolgálják a közművelődést, kiderülne, 
hogy hírlapjaink, napilapjaink nagy-
jából kielégítik az igényeket, ellenben 
folyóirataink a közművelődés szám-
talan igénye közül – néhány tisztelet-
reméltó kivétellel – szinte kizárólag 

az irodalmi művelődés igényeit elégítik 
ki, de nincsenek időszaki sajtótermé-
keink a természettudományos érdek-
lődés kielégítésére, a honismeret gya-
rapítására, a természetjárás, turisztika 
felkarolására, nem is beszélve a mű-
szaki és orvosi tudományokról, a köz- 
és pénzügygazdaságról, bel- és külke-
reskedelemről, agrártudományokról 
és így tovább. Ha mondjuk minimális 
programot állítanánk fel ezen a té-
ren, legsürgősebb szükségletként egy 
természettudományi ismeretterjesztő 
hetilapra vagy havi folyóiratra lenne 
szükségünk, amelynek tematikáját – 
a szerénység nevében – honismereti, 
mezőgazdaságtudományi, helytörté-
neti, könyvészeti és más anyaggal le-
hetne bővíteni.

A lapterjesztést és főként a könyv-
terjesztést pedig egészen új alapok-
ra kell helyezni, mert mit ér mind-
megannyi sajtótermék és könyv, ha 
az nem jut el azokhoz, akiknek műve-
lődési, információs igényeit kielégíteni 
hivatott?

3. 

Erre a kérdésre – úgy vélem – csak 
az fog érdemeinek lajstromos felsoro-
lásával válaszolni, akinek csak itt ada-
tik meg a bizonyítás látszatának lehe-
tősége. Mert ki lenne – azok közül, akik 
tényleg tettek és tesznek közművelődé-
sünkért valamit – elég szerénytelen 
ahhoz, hogy saját munkásságának re-
pertóriumát itt állítsa össze? Bízzuk 
ezt talán a most készülő irodalmi le-
xikonra vagy a közvéleményre. Lehet, 
hogy ezek fukarabbak lesznek a meg-
ítélésben, de remélhetőleg tárgyilago-
sabbak is.

De ezen túlmenően: akiknek válaszát 
5–10 év múlva közli a Művelődés, azok 
még nagyon sokat írhatnak a számlá-
juk javára.

(Művelődés, 1970. augusztus, XXIII. 
évfolyam, 8. szám, 21-22. oldal)

Ma és itt a közművelődés 
munkálásában 

elsősorban a falu felé kell 
fordulni. S azt hiszem, 

ezt fölösleges is újra 
indokolni, hogy miért. 

S ebben a munkában nem 
szabad veszni hagyni a 

falusi ember világképéből 
következő szellemi, lelki 

potenciális energiákat.
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1.

Első megközelítésben talán azt mond-
hatnánk, hogy közművelődésen az is-
kolán kívüli irányított tudatalakítást 
értjük.

Mindazokat a követelményeket, ame-
lyeket a kommunista nevelés eszmé-
nyei az embernek, magatartásának és 
környezetének esztétikai kia lakításával 
kapcsolatban körvonalaznak, a rend-
szeres iskolázás csak részben valósít-
hatja meg. Bármilyen tökéletes legyen 
az ifjúkori, az is kolás nevelés, részben 
mert életkorhoz kötött, részben mert az 
iskola lehetőségei mindig kor látozottak, 
és végül, mert mindig a jelenben fo lyik, 
s a jövőbe nem nyúlhat, mindig héza-
gos, mindig adós marad.

Ezen kívül az iskola áltálában a tár-
sadalmi munkamegosztásban közvet-
lenül szükséges és hasznos tulajdonsá-
goknak gyakran egyoldalú fej lesztésére 
helyezi a hangsúlyt, s ezért a szemé-
lyiség sokoldalú, harmonikus kifej-
lesztése ezek ben a keretekben nem le-
hetséges. Ezek szerint a közművelődés 
a kommunista nevelés alapvető célki-
tűzéseinek iskolán kívüli munkálása. 
Mivel egyik fő feladata az ember értékes 
tulajdonsá gainak, alkotó készségének 
harmonikus fejlesz tése, tartalma, for-
mái, eszközei nem korlátoz hatók egyik 
vagy másik műveltségi szintre – alsó, 
közép-, és felsőfokra –, sem egyoldalú 
tevékenységre – az ismeretterjesztés-
re –, sem egyik vagy másik társadalmi 
osztályra vagy ré tegre, mert a művelt-
ségnek lehet alsó határa, de felső hatá-
ra nincs.

A közművelődést nem azonosít-
hatjuk a „népművelés“ régebbi fo-
galmával, amely a többség ben lévő, 
de nagyon elmaradt földműves nép 
számára óhajtott több igyekezettel, 
mint lehető séggel kultúra injekciókat 
adni, sem a régebbi, többnyire zárt és 
kis létszámú társadalmi egye sületek 

művelődési tevékenységével. Mai érte-
lemben a közművelődésnek társadal-
munk minden rétegét át kell fognia, és 

minél egyoldalúbb az ember igénybevé-
tele a termelő munkában, annál gaz-
dagabb lehetőségeket kell biztosítania 

Pap István

Az ember mozgékonyságára 
kell alapozni a közművelődést

Botár István: Kócsi Andor sírszobra
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ennek kiegyensúlyozására s az értékes 
tulajdonságok harmonikus kibonta-
kozására.

2. 

Ha az eddig megtett útra tekintünk 
vissza, nyugodtan mondhatjuk, hogy 
óriásit fejlődtünk. Ha a célkitűzéseket 
nézzük, nagyon sok a ten nivaló, ha az 
eszközöket és módszereket latolgat juk 
és ezeket a lehetőségekhez mérjük, tá-
volról sem lehetünk elégedettek.

Sokat fejlődtünk, mert nagyon ala-
csonyról in dulva megteremtettük – jó-
részt – anyagi és személyi feltételeit. Ki-
fejlődött a rádió és tv-hálózat; a mozi és 
színház, a sajtó; a klubok, művelődési 
otthonok jóformán gombamód elszapo-
rodtak; a könyvtárhálózat oly kiterjedt, 
a könyvek száma oly nagy, hogy min-
denki számára hozzáférhetővé váltak; 
múzeumok, műalkotások gyűjteménye 
kínálja magát megtekintésre; elterjedt 
a műkedvelés, tömegmozgalom má nőtt 
az országjárás; közkedveltté vált a test-
kultúra, a sport; kulturális intézmé-
nyek há lózata, magasan képzett szak-
emberek tömege áll a közművelődés 
szolgálatában. Nőtt a tömegek művelt-
ségi színvonala, kulturális igénye, olva-
sókedve; fejlődött a lakás-, öltözködés-, 
megjelenésigénye; országos mozgalom 
a falu- és város szépítés, a munkahely 
ízléses berendezése. Ez a napos oldal.

A napos oldal azonban többet mutat 
a lehetőségek fejlődéséből, mint magá-
ból a tartalomból. Ha a közművelődési 
tevékenységben részt vevők abszolút 
számát nézzük, valóban beszélhetünk 
tömegekről. Ha az iskolán kívüli felnőt-
tek arányszámához viszonyítjuk az ak-
tívát, 5–10%-os részesedés senkit sem 
elégíthet ki. A művelő dési munkával 
szemben megnyilvánuló gyakran töme-
ges közöny, a tömeges kocsmába-áram-
lás, a munkahelyen, úton-útfélen, 

mindennapi érintke zésben megnyilvá-
nuló fegyelmezetlenség, durvaság, kul-
turális értékek lebecsülése, művelődési 
tevékenység ócsárlása – erősen meg-
gondolkoztató jelenségek.

Magában az intézményes munká-
ban sok a hiányosság, a formalizmus, 
a bürokrácia, a látszattal takarózás. 
Az intézmények, az anyagi és szerve-
zési keretek által biztosított lehető-
ségek sokkal gazdagabbak, mint az 
eredmények, s ez utóbbiak sehogy sin-
csenek arányban a ráfordított mun-
kával. A közművelődéshez elsősorban 
lelkes munka kell, és legtöbbször ezzel 
van baj .

Az ember elsősorban cselekvő, moz-
gékony, alkotó természet. Erre a mozgé-
konyságra, alkotó kedvre kell alapozni 
elsősorban a közművelődést, ez irányul 
elsősorban a személyiség harmonikus 
kifejlődésére. A passzív művelődés, a 
mozdulat lan „hallgatás“ csúszik a többi 
között, feltéve hogy tartalmában szóra-
koztató s így közvetlenül élvezetes, vagy 
pedig az elkövetkező cselekvés sor szem-
pontjából hasznos. Ha ettől az elvtől el-
térünk, az érdeklődés elalszik.

Ha vidéki szinten a nyelvi készség 
csiszolá sára, folklórra nagy gondot 
fordítunk, s a ter mészettudományos 
képzést népszerűsítő előadá sok kereté-
ben valahogyan visszük, a rádió és tv 
cseppenkint csak felhalmoz bizonyos 
ismeretanya got, a magatartás, visel-
kedés csiszolása falun és városon egy-
aránt nagyon hézagos. A fegyelem ről, 
a munka iránti magatartásról rengete-
get be szélünk, az elemi jóérzést bántó 
magatartás gyak ran kerül napilapjaink 
hasábjaira – ilyenkor az íratlan erköl-
csi törvényekre hivatkozunk –, a vég-
eredmény azonban azt mutatja, hogy 

ezeket a problémákat nem lehet a pusz-
ta beszéd útján, diszkurzive megoldani. 
A nyers ösztönök leféke zése, csatorná-
zása, megszelídítése sokkal nehe zebb, 
mint az elme kiművelése. Hosszan-
tartó szoktatás, gyakorlás, társadal-
mi értékelés vég eredménye. Ezeket 
a problémákat közművelődé sünk óva-
tosan kerülgeti, egyik intézmény a má-
sikra hárítja, s végső soron rendszerint 
a csalá dot tesszük felelőssé.

Közművelődési intézményeink rész-
letes bírá latára nem térhetek ki. Ezek 
egyenként sokkal részletesebb elem-
zést, igényelnek, mint egy rövid eszme-
futtatás, s a végeredménynek is túl kell 
nőnie a Művelődés hatósugarán.

3. 

Ezt a hozzájárulást tulajdonképpen 
másnak kel lene megítélnie, még ak-
kor is, ha a végeredmény a nullával 
egyenlő.

A szakmai művelődés vonalán dol-
gozgattam. Néhány mezőgazdasági vo-
natkozású könyvecske, szakmai cikkek 
sorozata s egy pár téli tanfolyam az, 
amire hivatkozhatom. A lehetőségekhez 
mér ten jövőbeli terveim sem terjednek 
ezeken túl. Beszélek, amikor kérdeznek, 
írok is, ha kérik, se gítek is, ahol tudok, 
de a közművelődési tevé kenység for-
máinak, tartalmának, módszereinek 
lényegbevágó módosításai nálam sok-
kal hatalma sabb tényezők hatáskörébe 
tartoznak. Örvendek, ha elgondolásaim 
hellyel-közzel meghallgatásra lelnek, 
s egy-egy részlet belőlük megvalósul.

(Művelődés, 1970. április, XXIII. évfo-
lyam, 4. szám, 20-21. oldal)

Az ember elsősorban 
cselekvő, mozgékony, 

alkotó természet. Erre 
a mozgékonyságra, 

alkotó kedvre kell 
alapozni elsősorban a 

közművelődést, ez irányul 
elsősorban a személyiség 

harmonikus kifejlődésére.
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A felvilágosodás kori gondolkodók értel-
mezése véleményem szerint, ha nem is 
teljes, mégis ma is iránymutató. E sze-
rint a közművelődés célja nem más, 
mint a minden emberre jellemző sze-
mélyiség formálása és fejlesztése, an-
nak első sorban szellemi, azaz erkölcsi 
és esztétikai dimenziójában. A sajátos 
művelődés-fogalom köré felépített el-
mélet mögött a korabeli filozófia által 
megfogalmazott emberkép húzódik 
meg, mely az embert szellemi lényként 
határozta meg, akiben valami maga-
sabb rendű nyilvánul meg. A közmű-
velődés ilyenszerű, egyoldalúan csak 
a szellemi vonatkozást hangsúlyozó 
meghatározása a felvilágosodás filozó-
fusainak, az újhumanistáknak (Fried-
rich Schiller, Wilhelm von Humboldt), 
valamint a német idealizmus képvise-
lőinek köszönhető (Johann Gottlieb Fi-
chte, Frie  drich Wilhelm Joseph Schel-
ling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel).

A közművelődés fogalmát új szín-
nel és tartalommal gazdagította a dán 
evangélikus lelkész, filozófus, író és 
népnevelő, Nikolai Frederik Severin 
Grundtvig, aki ugyan szintén a felvi-
lágosodás korának szülöttje, mégis 
merőben más, sajátos álláspontot kép-
viselt, és nemzetközileg éppen a nem 
állami szervezésben működő nép-
főiskolák megalapítójaként lett híres. 
Az első ilyen jellegű népfőiskolát 1844-
ben alapította meg. Grundtvig pedagó-
giai princípiumai között nemzetközileg 
is a legnagyobb hatást gyakorolta és 
a közművelődésre nézve is talán a leg-
jelentősebb a minden állampolgár-
ra érvényesítendő „élet iskolájának”, 
azaz a gyakorlati tanulásnak, illetve 
„az életen át tartó tanulásnak” alapelve. 

A mai korszerű közművelődésnek sem 
lehet más, ennél találóbb célkitűzése. 
Az ún. Socrates Program megnevezés 
alatt az Európai Unió által 2000-ben 
indított, főként a felnőttképzést támo-
gató kezdeményezés egyik ágazatát, 
a Grundtvig-programot, szintén a dán 
lelkész-pedagógus elképzelésein alapu-
ló nevelési elvek mentén építették fel.

Bár a nép oktatása, nevelése már 
a korábbi évszázadokban is szerepet 
játszott, de az akkori társadalmi vi-
szonyok miatt mégsem terjedhetett ki 
mindenkire (lányok, szegények, egysze-
rűbb emberek), és főként a tanító szer-
zetesrendek révén, majd reformáció 
után a felekezeti iskolákban, elsősor-
ban az egyház gondoskodott az oktatás-
ról és nevelésről. Erdélyi társadalmunk 
csak hálával tekinthet vissza a protes-
táns oktatási-nevelési modell kima-
gasló személyiségére, a brassói szász 
Johann Honterusra, illetve a magyar 
Heltai Gáspárra, aki kolozsvári Hoffg-
reff-Heltai nyomdából kikerül könyvek-
kel is elősegítette az irodalmi magyar 
nyelv kicsiszolását. Ugyanígy meg kell 

emlékeznünk a művelődéstámogató er-
délyi fejedelmekről és főurakról, akik 
ösztöndíjak biztosításával segítették 
elő, hogy egyre többen részesülhesse-
nek színvonalas oktatásban.

A 18. századot megelőző időszakban 
éppen úgy, mint a közművelést már 
programként megfogalmazó felvilágo-
sodás korában a művelés célja és fel-
adata az volt, hogy olyan embereket 
formáljon, akik az elsajátított tárgyi, 
etikai és esztétikai ismeretek révén jól 
boldogulnak majd a társadalmi élet 
minden területén. A társadalom felől 
nézve a művelésnek nem elhanyagol-
ható célja, hogy olyan személyek él-
jenek egy adott társadalomban, akik 
életük végéig szüntelenül gazdagodó 
műveltségükkel, mindig újabb tényezők 
által alakuló személyiségükkel biztosít-
ják egy gördülékenyen működő, közös-
ségben is gondolkodni képes és toleráns 
társadalom létét.

A közművelődés fogalmát, illetve an-
nak feladatát ma sokan leegyszerűsítik a 
számon kérhető ismeretek elsajátítására. 
Német nyelvterületen ez még inkább tet-
ten érhető abban, hogy a közművelődés 
fogalmát (Allgemeinbildung) szó szerint 
is felváltva használják az általános mű-
veltség, mint tudáshalmaz fogalmával 
(Allgemeinwissen). Egész biztosan a tel-
jesítmény központú pedagógia és a poli-
tika vezetett oda, hogy ma sokkal többet 
szánnak a tárgyi tudás gyarapítására, 
mint az ember személyiségét nem mér-
hető kategóriákban fejlesztő erkölcsre, 
és talán még ennél is kevesebbet az esz-
tétikai érzék formálására. Másképpen 
fogalmazva az egyén pontokban mér-
hető teljesítménye és az egyén jogainak 
hangsúlyozása következtében háttérbe 
szorult a jó és rossz megkülönbözteté-
sére való nevelés, illetve a szép és rút 

Adorjáni Dezső Zoltán

A közművelődés célja 
a teljes ember művelése 
a kiegyensúlyozott életre

Az egyén jogainak 
hangsúlyozása 

következtében háttérbe 
szorult a jó és rossz 

megkülönböztetésére 
való nevelés, illetve a szép 
és rút kategóriájában való 

gondolkodás elsajátítására 
való személyiségformálás.
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kategóriájában való gondolkodás elsa-
játítására való személyiségformálás.

Véleményem szerint a közművelő-
dés célja a teljes ember művelése egy 
kiegyensúlyozott egyéni és közösségi 
életre. Ezt a célt egy olyan művelődé-
si mintával lehet megvalósítani, mely 
egyszerre tekint az emberre, mint auto-
nóm egyénre és mint társas lényre, és 
az embernek egyszerre van segítségére 
abban, hogy úgy valósítsa meg önma-
gát, hogy közben érzékeny marad tár-
sadalom érdekeivel szemben, saját ér-
dekei mellett a közjóra és mások iránti 
szolidaritásra is kiterjed a figyelme. Ke-
resztény nevelésben és erkölcsrendben 
nevelkedett felnőttként nem tekinthe-
tek másként a közművelés és közmű-
velődés feladatára, mint a teremtésben 
kapott emberre szabott örök feladat-
ra, azaz hogy az ember feladata, hogy 
„művelje”, tegye élhetővé a „Földet”. Úgy 
gondolom, hogy a hagyományos keresz-
tény európai közművelődési modell az 
előbbi feltételeknek minden tekintetben 
megfelel, az emberre annak egészében 
tekint, művelését testi, szellemi és lel-
ki valóságában látja megvalósítható-
nak. Ez a közművelődési minta külö-
nösen akkor lehet ma is eredményes, 
ha tartalmát úgy fogalmazzák meg és 
eszközeit úgy választják meg, hogy el-
sősorban nem doktrínákba kapaszko-
dó, hanem az Isten által szabad életre 
teremtett és a Krisztusban szabadság-
ra újjáteremtett ember egy magabiztos, 
és mégis mások felé nyitott és elfogadó 
személy lehessen.

2. 

Az erdélyi hagyományos közművelődési 
intézmények haszonnal végzik felada-
tukat. Talán több támogatásra, anyagi 
háttérre volna szükségük ahhoz, hogy 
új tartalmakat, esetleg új stratégiákat 
is meg tudjanak fogalmazni, és főként, 
hogy nagyobb népszerűségük legyen 
az új nemzedék körében. Fontos előre-
lépésnek tartom, hogy a 19. század vé-
gén, 20. század elején alakult egyletek, 
egyesületek példáját követve az 1990-es 
években újabb ilyen jellegű társaságok 
alakultak, melyek bár szakmai szer-
vezetek, de ezzel a közművelődés újabb 
területeit is lefedik (Erdélyi Magyar Mű-
szaki Tudományos Társaság, Romániai 
Magyar Közgazdász Társaság).

Nem lehet figyelmen kívül hagy-
ni, hogy szemmel látható különbségek 
vannak a nagyváros és a vidék köz-
művelődési intézményeinek működése 
között. Saját tapasztalat, hogy vidéken 
még mindig erőteljesebben van jelen 

a felekezetek közművelődési tevékeny-
sége, mint valamilyen intézmény ha-
sonló jellegű munkája. Álljon itt néhány 
példa az evangélikus egyház életéből, 
a teljesség igénye nélkül. Az erdélyi 
evangélikus közösségek között Oltsza-
kadát az egyik olyan szórvány gyüle-
kezetünk, ahol színjátszókör működik, 
a parókián magyar nyelvoktatás fo-
lyik. A halmágyi kis közösségünkben is 
hangsúlyos az anyanyelv oktatása, de 
odafigyelnek az élet minden kérdésé-
re, ezért például anya-gyermek köröket 
is szerveznek. A bánsági Simonyifal-
va evangélikus gyülekezetében szinte 
a tömbmagyarságban élőket megszé-
gyenítő közművelődési tevékenységet 
szerveznek. Évek óta művésztáborba 
hívják az érdeklődő festőket, grafiku-
sokat, a község gyermekeinek hangsze-
roktatást (gitár) biztosítanak, de nem 
feledkeztek meg a nyelvművelés fontos-
ságáról sem, hiszen rendszeresen szer-
veznek nyelvművelő köröket is.

3. 

A lelkipásztori hivatással járó szolgála-
tokat kiegészítve, egész lelkészi szolgá-
latom idején, annak minden helyszí-
nén fontosnak tartottam a protestáns 
hátterű közművelődési tevékenység 
szervezését és támogatását. Bukares-
ti szolgálati éveim alatt Magyar Estek 
címmel olyan igényes népnevelő ren-
dezvényeket szerveztünk, melyeken 
irodalmárok, művészek, politikusok 
és más közéleti személyiségek közér-
dekű témákat dolgoztak fel a szélesebb 
közönség számára. Rendszeresek vol-
tak a főként egyháztörténeti vagy ma-
gyar művelődéstörténeti események-
hez kapcsolódó jubileumi ünnepségek, 
megemlékezések. A Brassói Evangéli-
kus Egyházmegye espereseként kap-
csolódhattam be a brassói és Brassó 

környéki magyar közművelődési élet-
be, ott lehettem a Brassói Evangélikus 
Egyházmegye által megalapított Bar-
talis János Keresztyén Egyesület in-
dulásánál, és jelenleg is támogatom 
és figyelemmel kisérem a kerek aszta-
lok szervezését, kiállítások rendezését. 
Szintén Brassó környéki evangélikus 
közművelődési kezdeményezés a hét-
falusi Borcsa Mihály Egyesület, mely-
nek tevékenysége közül kiemelném 
az Ambrus Attila által vezetett fórum-
beszélgetéseket. Egy sajátos közösség 
a Via Barcensis Egyesület, mely kimon-
dottan pedagógia témákat dolgozz fel, 
hangsúlyosan a reáltudományok iránt 
érdeklődőket célozza meg, ugyanakkor 
fontos szerep jut az egyesület életében 
a szórvány lét kérdéseit feldolgozó al-
kalmaknak is. A brassói egyesülete-
inkhez hasonló jellegű, de korábbi ala-
pítású a Kolozsváron immár tizenkét 
éves múltra visszatekintő Járosi Andor 
Keresztyén Kulturális Műhely. A ko-
lozsvári evangélikus püspöki hivatal 
boltíves pincéjében kialakított kelle-
mes teremben meghirdetett közéleti 
kérdéseket feldolgozó rendszeres kere-
kasztal beszélgetések, képzőművészeti 
kiállítások mára már Kolozsvár egyik 
saját színfoltját adják. Nagy érdeklő-
désnek örvendenek a Colloquia Fami-
liaria – Meghitt Beszélgetések rendez-
vénysorozat alkalmai, amikor egy-egy 
kérdés szakembereinek felvezetését 
követően egy-egy kérdésről kötetlenül 
beszélgetünk a kolozsvári értelmisé-
giekkel.

A fentiekben felsorakoztatott közmű-
velődési tevékenységek felületes szem-
lélő számára talán nem jelentenek 
többet, mint bármely más népnevelő 
egylet hasonló jellegű alkalmai. Szán-
dékunk szerint azonban olyan alkal-
makról van szó, ahol a templom falain 
kívül, a tantételekben megfogalmazott 
tanításon túl a hétköznapokban és a 
közéletben úgy vagyunk jelen, hogy 
közben a világi közegben is jelen legyen 
a krisztusi lelkület, és a mi esetünkben 
jelen legyen a sajátosan lutheránus spi-
ritualitás. A közművelődés terén elkép-
zelt tervünk sem lehet más, mint fris-
sen tartani és megújítani a keresztény 
kultúrát. Mindezt szeretnénk úgy meg-
valósítani, hogy a hagyomány és a ha-
ladás, a hitvallásos lelkület és az auten-
tikus mai keresztény szempont jelenjen 
meg általunk az erdélyi társadalom-
ban. Ha ez sikerül, akkor sikerült visz-
szahoznunk a köztudatba a keresztény 
gondolkodást, keresztény életszemlé-
letet, és akkor sikerült eleget tennünk 
a teremtésben kapott örök feladatnak: 
„gondozzunk és műveljük a Földet”…

A közművelődés terén 
elképzelt tervünk sem 

lehet más, mint frissen 
tartani és megújítani 

a keresztény kultúrát. 
Ha ez sikerül, akkor 

sikerült visszahoznunk a 
köztudatba a keresztény 

gondolkodást, keresztény 
életszemléletet.
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1.

Nem szoktam használni a közművelő-
dés szót, valószínűleg azért nem, mert 
számomra a kultúra fogalma annyira 
tágassá vált olvasmányaim és szer-
teágazó tevékenységeim következté-
ben, hogy voltaképpen relatívvá vált 
az a határ, amit a fogalom használa-
ta a művelődés és a közművelődés kö-
zött implikálna. Hogyha a kultúrába a 
köznapi társadalmi gyakorlatokat, a 
mindennapokban megélt népszerű és 
magaskultúrát is bele tudjuk érteni, 
akkor nincs szükség külön közművelő-
dés-fogalomra. A fogalmat tehát legin-
kább az intézményi sajátosságok felől, 
illetve a közösségképződés sajátosságai 
felől látom megragadhatónak. Innen 
nézve a közművelődés a kultúrának 
az a szegmense, amelyik a legkisebb 
településeken is jelen van valamifé-
le intézményesült formában, akár ál-
lami-önkormányzati, akár civil, akár 
egyházi jellegű intézményesülésről 
van szó. Ahol közösség van, ott létez-
nie kell valamiféle intézményi háttér-
nek a szabadidős közösségi tevékeny-
ségekhez, az ismeretterjesztéshez, (ön)
képzéshez, művészeti tevékenységek-
hez. Ezek által ismerheti fel és élheti 
meg az egyén saját közösséghez tar-
tozását és élhet azokkal az előnyökkel 
és lehetőségekkel, adott esetben akár 
segítséggel, amit a közösségi létezés 
nyújthat számára. Egy nagyobb város-
ban sem magától értetődő dolog a kö-
zösségi létezés vagy közösséghez tar-
tozás megélése, úgyhogy nyilván ilyen 
helyeken is rengeteg funkciója lehet 
egy tudatosan közösségépítő kulturá-
lis intézménynek.

Azt hiszem, a közösségben léte-
zésünk sokat alakult az elmúlt év-
tizedekben: a szétforgácsolódási, 
atomizálódási folyamatok az életfor-
ma-változásokkal függnek össze. Ta-
lán ennek ellensúlyozásában lehet 

legfontosabb szerepe a közművelődési 
típusú intézményeknek, illetve a kép-
zés-ismeretszerzés-önfejlesztés terén, 
hiszen az említett életforma-változás-
hoz az is hozzátartozik, hogy a tanulás, 
új körülményekhez való alkalmazko-
dás képessége, munkahely- és lakó-
helyváltás jelensége egyre inkább át-
fogja az élet teljes időtartamát.

Szakemberek ki szokták emelni még, 
hogy a közművelődési intézménynek 
nagyon érzékenynek kell lennie a lo-
kális, helyi közösség problémáira, sa-
játosságaira, igényeire. Épp ezért nem 
uniformizálható, hogy milyen cso-
portokkal, milyen területekkel a leg-
fontosabb foglalkozni egy adott in-
tézménytípusban: egészen más dolog 
kultúraszervezőnek lenni egy szórvány-
településen vagy tömbmagyar vidéken, 
faluban vagy nagyvárosban. Talán épp 
a jelenség és a terület sokarcúsága az, 
ami miatt nehezen ragadható meg egy-
ségesen.

2. 

A kérdéssor elgondolkodtatott ab-
ból a szempontból, hogy valamiért el-
sősorban a civil szférához asszociáltam 
a közművelődési tevékenységek haté-
kony, látványosabb végzését. Talán ez 
az intézményi szegmens tűnt mozgéko-
nyabbnak, rugalmasabbnak, látványo-
sabbnak számomra a rendszerváltást 
követően, ott történtek az újdonságok. 
Ugyanakkor helyesbítenem is kell saját 
perspektívám egyoldalúságát, mert én 
magam is használom önkormányzati 
fenntartású intézmények szolgáltatá-
sait – könyvtárakba és ott szervezett 
eseményekre járok, értékelem a helyi 
művelődési intézmények, múzeumok, 
iskolák kultúraszervező, közvetítő 
munkáját, akár részt is veszek bennük. 
És lehet, hogy a kistelepüléseken épp ez 
a legfontosabb lehetőség továbbra is.

Azt gondolom tehát, hogy az önkor-
mányzati háttérrel zajló kultúraközve-
títés innovatívabb, látványosabb jelen-
léte a nyilvánosságban mindenképpen 
továbblépést jelenthetne ezen a terüle-
ten, és a civil és egyházi szféra közös-
ségszervező tevékenységében is további 
lehetőségek vannak a kultúra szem-
pontjából. A popkultúrával, népszerű 
kultúrával kapcsolatos tevékenységek, 
reflexiók bevonása a kultúraszerve-
zésbe például egyre fontosabb feladat, 
hiszen a szocializációnk vagy akár az 
ismereteink, emberi kapcsolataink 
alapjaihoz sem csupán a család, az is-
kola vagy az úgynevezett magaskultúra 
járul hozzá, hanem egyre erősebb mér-
tékben a populáris kultúra is.

Nagyon tudok örülni ugyanakkor 
akár az üzleti, vállalkozói szféra részvé-
telének is az ilyen területek dinamizá-
lásában: ha például egy könyvesboltban 
rendszeres gyermekfoglalkozások zaj-
lanak, az elsődlegesen semmiképpen 
nem kereskedelmi tevékenység – teljes 
mértékben betöltheti a közösségépítés 
funkcióját.

Balázs Imre József

Ahol közösség van, ott lennie 
kell intézményes önképzésnek

… ha például egy 
könyvesboltban 

rendszeres 
gyermekfoglalkozások 

zajlanak, az elsődlegesen 
semmiképpen 

nem kereskedelmi 
tevékenység – teljes 

mértékben betöltheti 
a közösségépítés 

funkcióját.
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3. 

Mindkét eddigi, lényegében párhuza-
mosan betöltött „munkakönyves állá-
som”, a Korunk-szerkesztői státus, majd 
az egyetemi oktatói munkaköröm is 
kapcsolódik a közművelődési intézmé-
nyek munkájához, noha egyik mun-
kahelyem sem „közművelődési”-ként 
definiálja magát. A Korunk civil szer-
vezeti, egyesületi háttérrel működik, 
és a kilencvenes évek folyamán ugyan-
úgy alkalmazkodott a projektmenedzs-
ment típusú szemlélethez, ahogy az er-
délyi civil szervezetek döntő többsége. 
Ez azt is jelentette, hogy az önmagá-
ban is a közművelődés körébe sorolható 

ismeretterjesztés funkciónak, amit a Ko-
runk folyóiratként betöltött, további csa-
tornákat kerestünk és találtunk: első-
sorban rendezvények, ismeretterjesztő 
előadások, művészeti események szer-
vezésére gondolok, de akár azokra a kép-
zéseinkre is, amelyeket Korunk Akadé-
mia néven indítottunk 2007-ben. Azok a 
kreatívírás-műhelyek például, amelye-
ket szerveztem, s amelyekre egyetemis-
ták, de aktív vagy nyugdíj közeli felnőt-
tek is jelentkeztek, szerintem egyszerre 
voltak önképzési, önismereti illetve kö-
zösségformáló alkalmak.

Irodalomtörténészi, írói, tanári mi-
nőségeimben minden évben több hely-
re hívnak előadást tartani, képzést/

foglalkozást vezetni, kiállítást megnyit-
ni, művészeti alkalmakon részt venni – 
helyi kulturális intézményekbe, könyv-
tárakba, iskolákba, közösségi terekbe. 
Szívesen veszek részt ilyen alkalmakon, 
hiszen azt tapasztalom, a kultúra köz-
vetítésének és megélésének egyre in-
kább a személyesség és élményszerűség 
a kulcsa – fontos a kultúra befogadá-
sának elvonulós, magányos, elmélyü-
lős formája is, de talán felértékelődött 
a kultúra egyszerre közösségiként és 
személyesként (tehát nem formális-
ként) való megélése, mert egyre több 
energiát, szervezést, tudatosságot igé-
nyel az ember társas kapcsolatainak, 
közösségeinek a fenntartása.

Szabó Vera: Angyalszobor Laday István síremlékén
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1. 

Huszonkét évig dolgoztam a rendszer-
váltás után kimúlt Falvak Népénél, és így 
alkalmam volt megismerkedni 1968 utá-
ni közművelődésünk mindennapi gya-
korlatával. És persze annak – modellte-
remtő – történelmi előzményeivel. Ezek 
birtokában váltam magam is közösségi 
művelődésszervezővé. S ezzel már azt is 
jeleztem, hogy számomra a kifejezés fo-
galmi töltetét a helyi önszerveződés által 
életre keltett szellemi igényszint artiku-
lációja jelenti. Ekképpen a közösségépí-
tés fundamentumát.

Ennek életszerű megnyilatkozásait a 
hetvenes évek második felében megje-
lent szociográfiai köteteim (Víznyugat-
tól vízkeletig, 1976; Látóhegyi töprengések, 
1979) riportjaiban igyekeztem ábrázolni. 
A számomra is legemlékezetesebbek kö-
zül A szellemi folytonosság őrzőire utal-
nék, amelyik a nagyzerindi (Arad megye, 
Körösköz) képtárteremtés történetét me-
séli el. A határszéli falusi környezetben 
teljesen újszerű közművelődési intéz-
mény megteremtése szó szerint a szü-
lőföldjük holnapjáért felelősséget vállaló 
zerindi születésű értelmiségiek segély-
kérése alapján született. Az ötletgazda 
Fazekas József történelem–földrajz sza-
kos tanár 2017-es kötetének (A visszajáró 
történelem útjain) széles körű visszhang-
ja azt bizonyítja: a Zerindi Képtár immár 
fogalom a szűkebb és tágabb közösség 
értéktárában .

Másik példámat a tömbmagyarság 
köréből veszem, a Szászfölddel szom-
szédos Homoródok vidékéről. A hetve-
nes években ez a székely kistáj fehér 
foltnak számított a Hargita megye köz-
művelődési térképén. Engem pedig szü-
lőföldem emberei arra kértek: segítsek 
ennek a „fehér folt”-nak az eltünteté-
sében. Akkori tudásom és korabeli új-
ságírói „kapcsolatrendszerem” igénybe 
vételével igyekeztem megtenni a tőlem 
telhetőt. Ma a Hála József budapesti 

néprajzkutatóval szerkesztett (A Homo-
ród füzes partján) tanulmánykötet két 
kiadása tanúskodik a vidék – Orbán Ba-
lázs és Jánosfalvi Sándor István után 
– harmadik felfedezéséről; a Hazatérő 
szavak című szociográfiai riportgyűj-
teményem 1985-os és 1994-es (bővített) 
kiadása, a képzőművészeti táborozások 
nyomán évről évre gyarapodó Homoródi 
Képtár ugyancsak azt jelzi, hogy közös 
akarattal mire jutottunk.

Hogy a kommunista hatalom meny-
nyire érzékeny volt a közművelődési 
eszközökkel kialakítható művelődési 
alakzatokra, arra három „intézkedését” 
hozhatom fel példaként:

a) nagyzerindi barátaimat a Securita-
te vegzálta, gyűjteményük bővítését cél-
zó körútjukon letartóztatta;

b) 1987-ben, a soron következő műve-
lődési hét szervezése közben engem Har-
gita megyéből kitiltottak;

c) ugyanabban az évben a romániai 
magyar sajtó Központi Bizottsági osz-
tályvezetője megtiltotta, hogy a továb-
biakban közművelődési témákról írjak; 
mondván: „az agrikultúra is kultúra”.

A nem központi kultúrpolitikai célki-
tűzések jegyében létrejövő helyi közössé-
gi kezdeményezések hatósugara már a 
Ceaușescu-korszakban is áttörte a falu, 
a kistáj vagy akár a megye határát. Gon-
doljunk a Jobbágytelki Népi Együttesre, 

melynek tagjai többször is teltházas előa-
dást tartottak a Kolozsvári Magyar Ope-
rában, illetve a Béke téri diákszínpadon. 
Ugyanakkor minden fontosabb kolozs-
vári színház- és operaelőadáson ott le-
hetett látni az autóbusszal nyárádmenti 
népviseletben érkező jobbágytelkieket. 
A nyolcvanas évek derekán élénk sajtó-
visszhangot váltott ki, hogy Homoród 
mentére vissza-visszajáró művészek cso-
portos tárlaton mutatkoztak be a rangos 
Korunk Galériában. A helyszíni szemlét 
tartó Kántor Lajos galéria-szervező meg-
hívása olyan művészeknek szólt, mint 
Balázs Imre, Bocskai Vince, Kedei Zoltán, 
Kusztos Endre, Maszelka János, Petkes 
József, Szécsi András, Tirnovan Vid, akik 
külön-külön is esélyesei voltak egy-egy 
kolozsvári megmérettetésnek. Ami visz-
szaigazolta Balázs Imre elgondolását: 
művészileg kiérlelt alkotásokkal kell 
megalapoznunk a homoródmenti gyűj-
teményt is. (Ennek értelmében minden-
ki a műtermében véglegesítette a gyűjte-
ménynek szánt alkotásait.) Autóbusznyi 
kultúrszomj – ezzel a címmel jelent meg 
a nem mindennapi eseményről az Utunk 
krónikája. A szerzőt meglepte, hogy a ho-
moródmentiek elkísérték művészeiket a 
tárlatmegnyitóra. Azt emelte ki, hogy ez-
zel a Kolozsvár-látogatással átléptek egy 
küszöbön: a kultúra tágabb közösségi há-
lózatával ismerkedtek.

Az 1989-es korszakváltás után rendre 
kiépülő testvértelepülési kapcsolatok ré-
vén lehetővé vált az is, hogy a helyi kö-
zösségi kezdeményezéseknek fokozato-
san helyük és szerepük legyen a nemzeti 
együttműködés hálózatában.

2. 

Ha szakszerűen akarok fogalmazni, ak-
kor azt mondom: a közművelődés is kor-
függő és helyzetadekvát. Vegyük csak 
a népfőiskola intézményét. A Tessedik Sá-
muel nevéhez fűződő nagyszentmiklósi 

… a romániai magyar 
sajtó Központi Bizottsági 

osztályvezetője 
megtiltotta, hogy 

a továbbiakban 
közművelődési témákról 

írjak; mondván: 
„az agrikultúra is kultúra”.

Cseke Péter

A fogalmi töltetet  
a szellemi igényszint jelenti
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népfőiskola mezőgazdasági mintais-
kolaként indult be 1803-ban, és ingyenes 
oktatásban részesítette a tanulni vágyó 
gazdaifjakat. Az Erdély Széchenyije által 
alapított makfalvi kollégium „az életre 
hasznos mesterségeket” tanította 1838-
tól. A két világháború közötti kisebbségi 
helyzetben Balázs Ferenc a maga vidék-
fejlesztő elgondolásainak megvalósítá-
sában szánt központi szerepet a népfőis-
kolának. Márton Áron pedig a családi, 
honismereti és nemzeti nevelés érde-
kében szorgalmazta a népnevelés kere-
teinek a kiépítését és tervszerű, egysé-
ges irányítását, amelynek igen lényeges 
része a gazdasági műveltség állandó 
gyarapítása is. A harmincas évek má-
sodik felében hasonló funkciót töltöttek 
be a katolikus, református és unitárius 
téli gazdasági iskolák. A negyvenes évek 
elején Észak-Erdélyben ugyancsak meg-
nőtt a népfőiskolák presztízse: a művelt 
nép eszméjének jegyében neveltek ki 
ifjú faluvezetőket. Jancsó Béla ez időben 

szervezte a kolozsvári írók, művészek or-
vosok falujárását az EMKE égisze alatt. 
Kevesen tudják, hogy Kolozsvárnak még 
a Ceaușescu-korszakban is működött 
egy ideig a felnőttnevelés magyar fó-
ruma az ARLUS (Asociația Românească 
pentru Strângerea Legăturilor de prie-
tenie cu Uniunea Sovietică; a Román–
Szovjet Barátság Erősítéséért Társaság 
– szerk. megj.) székházában. Természet-
tudományi, zeneművészeti, helytörténe-
ti stb. tárgyú szabadegyetemi előadások 
hangzottak el, jeles színművészek köz-
reműködésével. Amikor Kós Károly (új-
ból) anatéma alá esett, ez az önművelési 
színfolt is eltűnt a város életéből.

Az EMKE 1991-es újraindításának tör-
ténetét, feladatvállalásait megörökítette 
a sajtó. Tevékenysége nyomon követhe-
tő a Művelődés hasábjain. Helyzetértéke-
lésre már csak azért nem vállalkoznék, 
mert értesüléseimet 1991 után jórészt 
a sajtóból szerzem, nem pedig közös-
ségiművelődés-szervezőként. Évek óta 

követem például a Kossuth Rádió Ha-
tárok nélkül című műsorát. Így jutnak 
tudomásomra a Kárpát-medence leg-
különbözőbb helyszíneinek művelődési 
eseményei. Legutóbb arra lettem figyel-
mes, hogy a Daróc nevű községek fül-
pösdaróci (Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye) találkozóján ott vannak szülőfalum 
képviselői is. Homoróddaróc helyett? De-
hogy! Fülpösdaróc testvérfaluja Recse-
nyédnek. Ahol ugyan nincs óvoda, elemi 
iskola, de van egy közösségszervező lel-
késznő, aki híressé tudta tenni szülőfa-
lumat. Annyira, hogy 2011-ben a Duna 
televízió Recsenyédről közvetítette Nagy 
Adél március 15-i prédikációját. Alkalmat 
adva arra is, hogy „megcsodálja” a világ 
a homoródmentiek népviseletét.

Szilágynagyfaluba Falvak Népe-szer-
kesztő koromban sokat jártam. Major 
Miklós tanár úr Időjárás, éghajlat és me-
zőgazdaság című 1980-as kötetéhez beve-
zetőt is írtam. Ezt megelőzően a nagyfa-
lusi Toldi-mondák is izgalomba hoztak. 
Az is, hogy a falu főutcáját kétszáz éve 
Budának hívják. Most tudom meg a Ha-
tárok nélkülből, hogy Arany János fel-
menői valóban Szilágynagyfaluból szár-
maznak, és hogy Toldi-mondáknak van 
valóságalapjuk. Mindez nem kisebbí-
ti Nagyszalonta kultikus jelentőségét. 
Nagyszalontán a költő születésnapján, 
Szilágynagyfaluban elhalálozásának 
év fordulóján emlékeznek meg Arany Já-
nosról. Ez a „munkamegosztás” pedig 
gazdagítja mind a határon innenieket, 
mind a „határon túliakat”. Szilágynagy-
faluban a Petri Mór Általános Iskola és 
a Báró Bánffy György Kulturális Társa-
ság közreműködésével szervezett hete-
dik Arany János Napokon félezren tették 
tiszteletüket a költő emléke előtt. Ez pe-
dig nem kis dolog egy olyan település 
esetében, ahol félezernyi kisdiák csügg 
Arany szavain.

3. 

Aki fellapozza a Művelődés korábbi év-
folyamait, találkozhat a Visszahódítha-
tó értéktartományok című írásommal. 
Amit aztán – a szerves építkezések meg-
szállottjaként – fejezetépítővé „léptettem 
elő” a Hazatérő szavak 1985-ös kiadásá-
ban. Ebben hét olyan szociográfiai riport 
is szerepel (Egy önkéntes múzeumpárto-
ló feljegyzései fejezetcímmel), amelyek 
múzeumaink korabeli állagát próbál-
ták felmérni. A Művelődésben megjelent 
teljes sorozat – a mai állapottal egybe-
vetve – érdemes lehet az újrakiadásra. 
A népfőiskolákról írt tanulmányaim 
régóta igénylik, hogy kötetben új életre 
keljenek .Benczédi Sándor: Márkos Albert zeneszerző síremléke
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Emlékszem, kamaszkoromban egy-
szer hevesen vitáztam az egyik 
szomszédunkkal (később tanköny-

ves lett), hogy Ady vagy Brassai nélkül 
nem menne-e előbbre a világ. Ő azt 
mondta, mindketten kivételek, de Ady 
a megközelíthetetlen és követhetetlen, 
Brassai a megközelíthető és követhető, 
én meg persze a zseni kizárólagos jogá-
ra esküdtem.

Ma már másként látom, noha a hosz-
szú szakállú utolsót azóta sem sikerült 
megszeretnem, holott a róla elnevezett 
iskolába jártam. Mégis az a meggyőző-
désem, hogy a Brassai jellegű emberek 
nélkül még az a néhány ember sem fog-
ja fel Ady újdonságát, akinek annak ide-
jén sikerült.

Mindabból, amit mondok, már-
is kikövetkeztethető, hogy fontosnak 

tartom az építkezést, de semmisnek, ha 
az épületek egyformák maradnak. A ta-
lajt csakis akkor tartom megművelésre 
érdemesnek, ha a kivételesnek legalább 
a reménye megvan benne. A kultúra 
számomra folyamatosság és lávaszerű-
ség örök dinamikája.

Következésképpen úgy gondolom, 
a közművelődésnek az lenne a legfőbb 
feladata, hogy provokáljon is, miköz-
ben gondozza kertjeit. Ma már (és nem 
véletlen, hogy sokadjára írom le ezt 
a szintagmát), ma már tehát sokkal 
türelmesebb vagyok, és belátom, hogy 
sokan nemhogy nem tehetségesek, ha-
nem meg sem értik a tehetséget, mi-
közben mégis azt hiszik, hogy a kul-
túra befogadói, és fontosnak tartják, 
hogy ezt a mások és a maguk számá-
ra is jelezzék. Állandó a hüledezésem, 
ahányszor látom, hogy akik verseket 
lájkolnak, esetleg mennyire nem értik, 
aki írta őket, vagy hogy akik színház-
ba járnak, mennyire nem értik, hogy 
a művészet kaland, amelynek nincs 
megjósolható eredménye, így aztán 
szabályzata sem lehet.

A kérdőív V. András Jánost és a zord 
időket idézi. Szerintem éppen azok az 
idők tehetnek sok mindenről. Az esze-
veszett kontroll akaratlanul is beköltö-
zött az emberek agyába, és megfogant 
bennük az az előítélet, hogy a művészet 
illemtudó, közösségépítő valami, hol-
ott szerintem a művészet az az eszköz, 
amely ébren tartja a szellem és a lélek 
üdeségét.

Olyan közművelődést képzelek el, 
amelynek aktorai szelíden, de fáradha-
tatlanul küzdenek a közegellenállással. 
Vajon megtalálhatjuk-e a mai Brassai-
kat, akik ragaszkodnak a közösséghez, 
de észreveszik az újdonságot? Akik úgy 
beszélnek Bajorról vagy Kőrösi Csomá-
ról, hogy nemcsak megérintik, de fel is 
kavarják a hallgatóságot? Én ismerek 
néhány szerkesztőt, középiskolai ta-
nárt, rendezőt (a leckeelőadások szin-
tén a közművelődés eszközei), törté-
nészt, idegenvezetőt, akiknek sikerül. 
És örömmel látom, hogy a Művelődés is 
jó irányba jelzett.

Demény Péter

Épületfantázia

Sándor Józsefné 2009-ben még álló sírszobra
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1. 

A kérdésre a manapság leginkább egye-
temi-akadémiai keretben mozgó „pro-
fesszionális” kutató tapasztalataira 
 refl  ektálva tudok egyfajta válaszkísér-
letet megfogalmazni. Középiskolás és 
egyetemista koromban állandó részt-
vevője, alkalmanként aktív szereplője 
voltam olyan rendezvényeknek, fóru-
moknak, amelyekről akkor nem tudato-
sítottam, hogy a közművelődés köréhez 
tartoznának, de tanulságos és identi-
tásformáló volt benne lenni az általuk 
létrehozott közegben. (Kémiatanárunk 
mondogatta volt: csak az kultúrember, 
aki eljár legalább a Korunk Galéria kiál-
lításaira és szimfonikus hangverseny-
re; hát én a szüleimmel és a barátaim-
mal együtt szorgalmasan látogattam 
mindkettőt.) A vizsgaidőszak kellős kö-
zepén, magas lázzal küszködve is hatá-
ridőre megírtam a Művelődés számára 
a korábban elvállalt évfordulós Kale-
vala-cikkecskét.1 Brassó megyei kény-
szer-kihelyezett tanárként a Brassói La-
pok volt az egyik mentsváram: eljártam 
a rendezvényeikre, írtam helyi kötődé-
sű, de egyetemes érvényű könyvekről, 
szerzőkről, sőt a cenzúra éberségét ki-
játszva volt egy rövid, irodalomtörté-
netinek álcázott, de közéleti témákat 
elemző sorozatom a lap két világháború 
közötti számairól is.2 A másik menekü-
lési útvonal (azaz: menekülés az értel-
mes tevékenységekhez) a brassó-bolo-
nyai plébánia ifjúsági csoportja volt, 
ahol az oda járó fiataloknak versmű-
sorokat, színdarabokat tanítottam be,3 
és az akkor ott szolgáló lelkészek nagy-
vonalúságának meg a Securitate vizs-
lató tekintetével dacoló bátorságának 
köszönhetően a tele templom lehetett a 
„bemutatók” helyszíne.

A fentieket nem a nosztalgiázás 
kedvéért emlegettem fel, fontosabb a 
hátterükben levő motiváció: friss tu-
dással a tarsolyomban, a pályakezdő 

lelkesedésével kívántam közkinccsé 
tenni mindannak tartalmát és szem-
léletét, amit az egyetemen elsajátí-
tottam. Vagyis próbáltam egy, a nem 
szakmabéliek számára is befogadható 
nyelvre lefordítani azt, amit az egye-
temen szakszerűség tekintetében be-
gyakoroltam. Abban a kontextusban 
mindez persze a totalitárius diktatú-
ra szembegrimaszolásának gesztu-
sa is volt, de legalább ennyire fontos-
nak éreztem az általános színvonal 
fölé emelés-emelkedés-emeltetés fel-
adatát. A kényelmes kulturális kli-
sék lebontásának gondolati és cselek-
vő izgalmát. Gondolatban átpörgetve 
a korszak közművelődési jellegűnek 
tekintett sajtóorgánumait (például 
a Művelődést és mellékleteit), rendre 
találkozunk a tudósvilág emblemati-
kus neveivel. Írásaik pedig egyáltalán 
nem akadémiai értekezések lebutított 
változatai: olykor friss felfedezéseket, 
eredményeket itt először bemutató 

közlemények, amelyek egyszerre felel-
nek meg a tudományos szakszerűség 
kritériumainak és a szélesebb közön-
ség általi olvashatóság és befogadható-
ság feltételeinek.

... az akadémiai szféra 
fokozatosan kiépítette 

a maga intézményi és 
publikációs rendszerét 

a minőségbiztosítás 
szigorú, olykor 

túlságosan is formalizált 
kritériumaival, és ebben 

sajnos nem nagyon kapott 
helyet a közszolgálatiság.

Gábor Csilla

A közművelődés  
képes értéket kínálni
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2. 

Azt gondolom, a közelmúlt egyik vál-
lalható és folytatásra érdemes öröksé-
ge éppen ez: törekvés a szakszerűség és 
a „laikusbarát” megszólalás összehango-
lására, ezt azonban a mai adottságok kö-
zött talán nehezebb megvalósítani, mint 
anno: az akadémiai szféra fokozatosan 
kiépítette a maga intézményi és publi-
kációs rendszerét a minőségbiztosítás 
szigorú, olykor túlságosan is formalizált 
kritériumaival, és ebben sajnos nem na-
gyon kapott helyet a közszolgálatiság. 
Másfelől a közművelődés intézményi 
hálózata is örvendetesen kiépült, házak, 
változatos programok és kiadványok áll-
nak az érdeklődők rendelkezésére, a he-
lyi igényeket figyelembe vevő profillal és 
a közművelődés ügye iránt elkötelezett 

munkatársakkal (ennek belátásához 
elegendő szétnézni az EMKE honlap-
ján). A specializálódás jó, de megvannak 
a hátulütői: a két szféra teljes elszakadá-
sa egymástól reális veszély, amit azon-
ban tudatos tervezéssel, fokozott oda-
figyeléssel meg lehet előzni. És vannak 
reményre okot adó példák: a rendszer-
váltás után az EMKE égisze alatt meg-
jelent kiadványok szinte mindenikét fel 
lehetne sorolni a Kolozsvár 1000 évétől 
az Erdély reneszánszáig: olyan kötetek-
ről van szó, amelyek a legkifinomul-
tabb szakmai igényeket éppúgy kielégí-
tik, mint ahogyan a távolabbról érkező 
érdeklődésének is képesek megfelelni. 
Ékes bizonyítékai tehát annak, hogy na-
gyon is lehetséges az érintkezés az úgy-
nevezett tudományos és az úgynevezett 
közművelődési szféra között.

Ma a kultúra szervezését és terve-
zését szerencsére nem kötik gúzsba 
ideológiai előírások, elvileg plura-
lizmus van; ez a pluralizmus pedig 
felszínre hozott, kanonizált olyan 
trendeket, amelyek létjogosultságát 
rétegkultúraként nem kívánom el-
vitatni, de mint afféle ódivatú értel-
miségi egyáltalán nem tudok örülni 
annak, amikor a látványos igényte-
lenség, kreativitásnak álcázott műve-
letlenség válik „menővé”, a klasszikus 
pedig nevetségessé. A közművelődés 
bizonyára képes erre értékorientált al-
ternatívát kínálni és ezt feladatának 
tekinteni .

3. 

A kérdés múlt időre vonatkozó első ré-
szét az előbbiekben talán megvála-
szoltam. Jelen munkám fókuszában 
a magyar régiség irodalom- és művelő-
déstörténeti anyagának feltárása, értel-
mezése, új szempontokból való megkö-
zelítése áll. Intézményi hovatartozásom 
nyilvánvalóan tudományos fórumokon 
való rendszeres megjelenést és közlést 
vár el tőlem. És bár ebben a tekintet-
ben panaszra nincs okom, fájdalma-
san érzem a bőrömön a múltvesztés 
(néha a múlttal való tudatos szakítás) 
egyre erősödő divatját – olykor hiány-
zik nekem a tágabb kontextus. Talán 
éppen emiatt igen fontosnak tartom, 
mondhatni, szívügyem, hogy időnként 
szélesebb körben is megmutathassam: 
a múlttal való foglalkozás több, mint 
öncélú múltba nézés. A múlt értékeinek 
feltárása a jelen megértésének egy sajá-
tos feltétele.

Jegyzetek

1 Gábor Csilla, Évfordulók évadja – Kale-
vala, Művelődés, 1985/10, 39–40.
2 A Szolgálattevő újságírás felcímű soro-
zat írásai 1988 őszén jelentek meg.
3 Karácsonyi gyermekelőadásként a 
Balogh Elemér–Kerényi Imre-féle Csík-
somlyói passió részletét adaptáltam 
elemista gyermekek számára; közép-
iskolásokkal és egyetemistákkal pedig 
Robert Bolt Kinek se nap, se szél című 
Morus-drámáját vittük színre (sokukon 
évekre rajtamaradt a szereposztásban 
kapott név). Mivel Vas István fordításá-
hoz akkor nem tudtunk hozzájutni (de 
nekem, minthogy kötelező tananyag 
volt az angol szakomon, birtokomban 
volt az eredeti szöveg), magam fordí-
tottam le a szöveg részleteit (és évekkel 
később elképedve konstatáltam, hogy a 
saját fordításom helyenként szóról-szó-
ra egyezik a Vas Istvánéval).

Szervátiusz Jenő édesanyjának faragott síremléke
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1. 

A Magyar Értelmező Szótár szerint 
a közművelődés egy adott társadalom-
nak a művelődése, illetve szellemi fejlő-
dése. Másképpen mondva ugyanezt: ál-
talános kulturális életállapot, és annak 
fejlesztése egy közösség – a mi esetünk-
ben az romániai magyarság – javára. 
Nincs mit a magam részéről ehhez hoz-
zátennem, ezért nem is törekszem más 
meghatározásra. A mindennapi gya-
korlatban ez zavartalan magyar nyel-
vű oktatást jelent az iskolázás minden 
szintjén, nyomában pedig cenzúra nél-
küli magyar nyelvű sajtót, színházat, 
eleven kulturális és egyházi (templomi) 
életet. A művelődés konkrét lehetősé-
gének a biztosítása a felsorolt intézmé-
nyeknek, illetve az intézményeket veze-
tő személyiségeknek a felelősségteljes 
feladata.

2. 

Sajnos, a számbeli kisebbségben élő 
közösségeknek mindig számolniuk 
kell a többségi oldal támasztotta ne-
hézségekkel, hátrányokkal, hiányos-
ságokkal, akadályokkal és akadályoz-
tatásokkal. Ügybuzgó lelkes emberek 
azonban ilyen körülmények között 
is találnak túlélési és megmaradá-
si lehetőségeket a művelődés vonat-
kozásában. Márton Áron püspök írta 
1945-ben húsvéti körlevelében a kö-
vetkezőket: „A teremtő Isten elgondo-
lása szerint a kis népek létjoga éppoly 
erős, mint a nagyoké. Élni akaró nép 
még kisebbségi sorsban sem törődhe-
tik bele abba, hogy magát feláldozza 
a többség nemzeti önzésének, mely 
a természetjog és az isteni törvények 

Jakab Gábor

A cselekvő magyarok 
mindig előbbre tudták vinni 
a közművelődés ügyét
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által megvont határokat túllépi. Va-
lamint abba sem, hogy idegen test-
nek tekintsék, s mint ilyen, szabad 
vadászterülete legyen annak a másik 
önzésnek, melyet a közélet bírálói kor-
rupció néven ostoroznak. Egy nemzet 
élni akarása sohasem jelenthet egyet 
egy másik halálos ítéletével”. Itt rögtön 
eszembe jut a két világháború közötti 
magyar vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek, Klebelsberg Kunónak egy 
ma is időszerű, nagyon súlyos megál-
lapítása, mely szerint „háromféle ma-
gyar van: a hencegő, a panaszkodó és 
a cselekvő magyar”. Az első kettőből 
soha nincs hiány, annál inkább a cse-
lekvő magyarból. Cselekvő magyarok 
viszont nehéz időkben és helyzetek-
ben is előbbre tudták vinni a közmű-
velődés ügyét mind a tömbben, mind 
a szórványban, mind a zárványban, 
mind pedig a „szigetnek” számító sa-
játos régióban. Konkrét példákat azért 
nem sorolok fel, mert valamennyien 
ismerünk joggal híressé vált cselek-
vő személyiségeket és jól működő in-
tézményeket, amelyek sorában a 70 
éves Művelődés is jelentős helyet fog-
lal el, amelynek a további munkájá-
hoz erőt és kitartást kívánok. Ad mul-
tos annos!

3. 

Katolikus papként az igehirdetés fel-
adatára vállalkoztam elsősorban. Tel-
jesen új helyzet állt elő számomra 
az 1989-es politikai változásokkal. Ad-
dig, éppen 1948-tól, a Művelődés szüle-
tése évétől kezdődően, nem volt lehető-
sége egyházunknak, illetve papjainak, 
hogy írásban is vállaljanak közműve-
lődést szolgáló feladatokat, nem lévén 
egyházunknak semmiféle sajtója. Bi-
zonyos kompromisszumokkal lehe-
tett volna ugyan, mint volt a protes-
táns testvér egyházaknak, de amikor 
felajánlották a lapindítás lehetőségét, 
az ajánlatot tevő állami funkcionári-
usoknak a legendáshírű Áron püspök 
ezt a kérdést tette fel: „Mondják, ura-
im, lesz-e cenzúra”? Válasz: igen. Mire 
a főpásztor: „Akkor mi megvárjuk azt 
az időt, amikor nem lesz”. Nos, ez az 
idő az említett ’89-es év decemberé-
vel érkezett el számunkra, s 1990 feb-
ruárjában meg is jelent a Keresztény 
Szó című hetilap, amely időközben 
havi kulturális folyóirattá terebélyese-
dett, megszülve ugyanakkor a heten-
ként megjelenő Vasárnapot. Az alapí-
tó főszerkesztő Bajor Andor volt. Alig 
egy évvel később, 1991-ben bekövet-
kezet halála után püspöki kinevezés 

alapján én lettem főszerkesztője mind-
két lapnak, s ilyen minőségben végez-
tem munkámat 16 éven keresztül.

Papként nagyon fontosnak tartot-
tam Jézus tanításának a rövid, könyv 
formájában is olvasható összefogla-
lását, s így rendre megjelentek aláb-
bi címeken a köteteim: Mindannyiunk 
Miatyánkja (1997), Mindannyiunk hit-
vallása (1999), Mindannyiunk Tízparan-
csolata (2002), Isten vasár- és ünnepna-
pi igéinek breviáriuma Á-év (2003), B-év 
(2005) C-év (2006), Húsz éve szabadon 
Csíksomlyón (2009), valamint Címzettek 
és feladók (2011). Baráti elismerésként 
tartom számon a „néhány tisztelőm” 
által 70-ik születésnapomra összeállí-
tott Örökérvényű igazságaink című em-
lékkönyvet is. A felsorolt kiadványokon 
kívül két dokumentumfilm is készült 

közreműködésemmel a tovatűnt idő-
ben, felerészben a magam, felerészben 
pedig a Xantus Gábor szövege alapján: 
az Áron püspök életét elsőként (!) bemu-
tató Emelt fővel (1993–1994) és a Duna Te-
levízió által készített portréfilm, a Far-
kaslakától Kerekdombig Jakab Gáborral 
(2015) című.

Nagyon szerényen azt gondolom, 
hogy a felsorolt művekkel, három kis 
közösségben tartott rendszeres igehir-
detésemmel és jelentős személyiségek 
(Bajor Andor, Fodor Sándor, Lászlóffy 
Csaba, Cs. Gyimesi Éva, Csávossy György, 
Senkálszky Endre, Guttmann Mihály, 
Bács Lajos, Kántor Lajos, Venczel Árpád) 
temetése alkalmával elmondott gyász-
beszédeimmel valamelyest hozzájárul-
tam 56 éves papságom alatt a romániai 
magyarság közművelődéséhez.

Botár István: A Boronkay család síremléke
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1. 

Közművelődés számomra minden 
olyan rendezvény, esemény, konkrét, 
reális térben és időben megvalósuló ta-
lálkozás, amely által főként kulturális, 
művészeti, tudományos, társadalmi, 
vallási és más tartalmak a hétköznapi 
(azon a téren nem képzett) emberekhez 
építő jelleggel jutnak el.

Továbbá közművelő jelleget tulajdo-
nítok minden olyan (szellemi és tárgyi) 
alkotásnak is, amely által az emberek 
szellemileg, lelkileg, ön-, ember- és vi-
lágismeretben gyarapodhatnak.

Úgy vélem, hogy az internet virtu-
ális terében is jelentős mértékben je-
len vannak a közművelődési lehető-
ségek: tartalmas, interaktív fórumok, 
közösségek igényeit szolgáló portálok, 
önképző programok, tartalmasnál tar-
talmasabb honlapok, hatalmas adat-
bázisok, és jelentős kapcsolati hálók 
áll(hat)nak a közművelődés szolgá-
latában .

Számomra a közösség mindig 
az egyénnel kezdődik. A munkámat 
úgy próbálom végezni, hogy az egyének 
érezzék: minden művészet, minden tu-
dás és minden találkozás az ő boldogsá-
gukat szolgálhatja – de ez nagymérték-
ben rajtuk is áll. Azon múlik, hogy ők 
mennyire nyitottak a kulturális kínála-
tokra, egyáltalán bármilyen kérdésben 
mennyire nyitottak a „másságra”, és 
minden új ismeretekre, mennyire tájé-
kozottak maguktól, anélkül, hogy bárki 
bármit „házhoz” vinne. A közművelő-
dés fogalmától kicsit tartózkodom, egy-
részt mert nagyon tételszerűnek érzem, 
másrészt soha sem lehet tudni, lemér-
ni, hogy a közművelődési kínálatok-
nak, lehetőségeknek pontosan mekko-
ra tényleges hatása van az egyénekre.

A közművelődés – mint jeleztem –, 
a 21. században a világháló-használat-
tal is szorosan összefügg. A közművelés 
korszerűsége azon is múlik, hogy az ér-
dembeli, minőségi tartalmak mennyire 
érik el a világháló használóit, és meny-
nyire sikerül a 21. századi személyek-
nek az információ áradatban jól tájéko-
zódó, jól szelektáló, művelt és igényes, 
öntudatos, empátiával bíró és cselekvő 
személyeknek lenni, és ilyen képessé-
gekkel, tulajdonságokkal rendelkező 
nemzedékeket nevelni .

2. 

A közművelődési intézmények alkal-
mazottai hol jobban, hol gyengébben 
végzik a munkájukat. Nem hiszek 
a minden tekintetben makulátlan tö-
kéletes működésben, a kudarcmenetes 
hatékonyságban, hiszen a legprofibb-
nak tűnő kulturális intézményeknél is 
egy adott ponton túl változó a minőség, 
a szervezettség, az összeszedettség, 
a világtörténések is folyamatosan új 
és új kihívások, impulzusok, megfele-
lési szempontok elé állítják a gyakran 
nehézkes struktúrával, kevés támo-
gatottsággal rendelkező intézménye-
ket. A sikeres működéshez hozzáér-
tő vezetés, szakképzett és elhivatott 
munkaközösség és rengeteg különböző 
adottság, feltétel szükséges. Úgy érzem 
viszont, hogy közművelődés szolgála-
tában álló intézményeknek (lényegé-
ben az ott dolgozóknak) a gyerekek és 
fiatalok adekvát módú művelésére na-
gyobb, több hangsúlyt kellene fektetni-
ük. (Elnézést azoktól az intézményve-
zetőktől, akik ezt már megtették, vagy 
folyamatosan tesznek érte.) Az öre-
gek klubja, önképzőköre mindenhol 

megbecsülendő jelenség, de talán 
nem szolgálja annyira a jövő minősé-
gét. Fontosabb volna talán, de legalább 
ugyanolyan fontos a fiatalokat időben 
tartalmas, igényes képzési, nevelési, 
fejlődési lehetőségekkel és tartalmak-
kal, közösségi élményekkel gazdagí-
tani, sőt megbízható szórakozási le-
hetőségeket, alkalmakat biztosítani 
számukra. A szülőföld megismerteté-
se, megszerettetése, az otthonosságér-
zet kialakítása is mind a társadalmi 
kisközösség, a család, mind a közmű-
velődési intézmények feladata, hiszen 
sokak itthon maradása vagy távozása 
múlhat ezen is.

Szakmai ismereteim jegyében 
az erdélyi magyar közművelődésnek 
csak néhány szegletére látok rá ala-
posabban, így csak ezekkel kapcsolat-
ban osztom meg konkrétabb észrevé-
teleimet .

Az erdélyi magyar műkedvelő szín-
játszás területén, azt tapasztalom, hogy 
a vidéki felnőtt és vegyes színjátszó kö-
zösségek száma a demokráciában na-
gyon megcsappant. A létfenntartási 
gondok és az ahhoz gyakran szükséges 
ingázás a családok és a kisközösségek 
összetartó, fejlesztő, kulturális életére 
bomlasztó hatással vannak.

A műkedvelő színjátszás sok idő- és 
energiabefektetést is igényel, a kénye-
lemre és felszínes szórakozásra köny-
nyebben kaphatók a munkában amúgy 
is megfáradtak. Ahhoz, hogy újra je-
lentős mértében fellendüljön a diák- és 
felnőtt színjátszás, sokkal nagyobb fi-
gyelmet és támogatást kellene kapni-
uk a helyi politikai és kulturális intéz-
mények vezetőitől az erre még nyitott 
és alkalmas személyek. Ehhez hason-
ló helyzetben lehetnek más önképző-
köri tevékenységek is (versmondók, 

Kocsis Tünde

A kőszínházak egyre 
nyitottabbak a színházi nevelés 
beindítására
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kórusok, zenészek, néptáncosok közös-
sége stb.).

A mégis elkészülő produkciókra sok 
esetben a felhígult kulturális kínálat mi-
att a faluközösség nagymértékű közönye 
a válasz. Klasszikus és korszerű promo-
válási tudással és lehetőségekkel kellene 
érintetté tenni a tágabb közösséget, de 
erre sok esetben sem anyagi és techni-
kai adottságok, sem kellő mértékű szak-
tudás és figyelem nincs fordítva. A ku-
darcélmény pedig nem minden esetben 
a fejlődési lehetőség garanciája.

A műkedvelő diákszínjátszás is csak 
a kitartó, önfeláldozó önkéntes mun-
káknak köszönhető, amelyre a tanügyi 
alkalmazottak nagyon kis része tud kü-
lön időt, energiát szakítani. Az iskolák 
vezetősége jobban kellene értékelje és 
támogassa ezt a diákok számára is von-
zó és nagyon hasznos foglalkozást.

Magyarországon országos szinten 
elterjedt, és a tanrend részét képezi 
a drámapedagógia és drámapedagógiai 
eszközök használata a különböző tan-
tárgyak tanításakor. Ez a nagyon építő, 
modern eszköztár Erdélyben, Romániá-
ban nincs elterjedve, hivatalosan nincs 
elfogadva, és a pedagógusok sincsenek 
ebben kiképezve. Az ezen a területen 
dolgozni kívánók a kiszolgáltatott hely-
zet miatt nem végeznek huzamosan, 
érdemi munkát, hisz anyagilag sem 
kifizetődő, és semmivel sem könnyebb, 
mint bármilyen más tantárgy hiteles 
gyakorlása.

A kőszínházak egyre inkább nyitot-
tabbak a színházi nevelési programok 
beindítására, de sok helyen nincs külön 
személyzetük a pályázásra, a program-
koordinálásra, a csoportszervezésére és 
főként nagyon kevés a színházi nevelési 
szakember.

Ezek után nem tűnök valami biza-
kodónak a közművelődésünk helyzetét 
illetően, de higgyék el, mégis bizako-
dom, hiszen minden változásban van 
és a felsorolt területeken magam is 
azon dolgozom, hogy jó irányba alakul-
jak a dolgok.

3. 

Az alábbi önéletrajzi felsorolást ne úgy 
vegyék, hogy én úgy terveztem, hogy 
ezekkel hozzájárulok a romániai ma-
gyar közművelődéshez. Arról van csu-
pán szó, hogy ilyen irányokba vezetett 
az érdeklődésem, belső motivációm 
és ilyen utakra vezettek a külső, tő-
lem nagyrészt független történések, 
tényezők. Ott próbáltam és próbálok 
cselekedni, ahol úgy éreztem szüksé-
ges, és érdemben hozzá tudok járulni 

az emberek lelki gazdagodásához vagy 
fejlődéséhez.

Két évet félállásban (a színházrende-
zői egyetemvégzéssel párhuzamosan) 
magyartanár voltam (2007–2008-ban 
a marosvásárhelyi Művészeti Líceum-
ban, 2008–2009-ben az Electromaros Lí-
ceumban). Kolozsvárra költözésem után 
2011–2012-ben drámapedagógus voltam 
a János Zsigmond Unitárius Kollégium-
ban. (Rendezéseim: Háy János A Géza-
gyerek – társrendezés Solymosi Zsolttal, 
és Michal Walczak Homokozó).

Létrehoztam (még 2009-ben) egy 
az erdélyi magyar műkedvelő szín-
játszóknak egy honlapot, amely idén 
megújult arculattal próbálja össze-
gyűjteni, számon tartani és bemu-
tatni a működő erdélyi magyar szín-
játszó társulatokat, és tájékoztatni 
próbál az erdélyi műkedvelőket érin-
tő színjátszó hírekről. Rövid nevén 
az e-színjátszó- (és a hozzá kapcsolódó 
Facebook-) oldalt önkéntes munkával 
működtetjük Jakabos Orsolya szer-
kesztőtársammal.

Virgil Fulicea (?): Ion Goia sírszobra
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2005 és 2009 között bibliodráma kép-
zésben vettem részt, 2010-től életkörül-
ményeim függvényében bibliodráma 
önismereti csoportok vezetésével, bib-
liodráma-ismertetők tartásával is fog-
lalkozom. A bibliodráma a résztvevők 
hitben megerősödését és önismeretük 
gyarapodását, a bibliai történetek el-
játszása által közös tanulást kínáló 
gyakorlat.

2010 őszén alapítottam egy ver s-
színházi társulatot ŐszinTE versszínház 
néven, akikkel egy konkrét versszínhá-
zi előadást hoztunk létre – Lehetne ez 
a fordulat volt a címe, és 2011-ben hat-
szor adtunk elő –, majd 2012-ben rövid 
versfilmecskék készítésébe kezdtünk. 
Ez a tevékenység „hobbiként” most is 
tart. A versszínház egyik programja 
a Kolozsvári Magyar Napok alatti ver-
ses műhely, amelyben minden évben 
egy kortárs költő verseit dramatikus 
eszközökkel, önismereti és találkozási 
céllal közelítünk meg.

2015 őszén Deák Katalin dramaturg, 
a Kolozsvári Állami Magyar Színház 

ak  kori alkalmazottja elindította az 
ESziK vagy isszák? nevű, különböző kor-
osztályoknak szóló edukatív színházi 
különórát, színházi nevelési programot. 
Azóta ebben a programban drámapeda-
gógusként, színházi nevelési szakem-
berként veszek részt, és társaimmal 
azóta sok száz résztvevővel dolgoztunk 
az egy-egy színházi előadás kapcsán ki-
bomló csoportfoglalkozásokon.

A Kolozsvári Puck Bábszínház 2016 ja-
nuárjában alkalmazott a magyar tagozat 
irodalmi titkári tisztségébe. Azóta mun-
katársaimmal és a művészekkel a reper-
toár megújításán, minőségi színvonalá-
nak emelésén és a bábszínházi kínálat 
korszerűsítésén dolgozunk kisebb-na-
gyobb eredményekkel. 2017 őszétől a Puck 
Bábszínház keretében is vezetek egy Mi 
a manó? cím alatt futó, havonta egyszer 
megvalósuló, gyerekeknek szóló, egy-egy 
bábszínházi előadáshoz kapcsolódó szín-
házi nevelési programot.

Idén a kolozsvári Shoshin Színhá-
zi Egyesülettel is együtt dolgoztam, 
drámapedagógusi munkámmal egy 

utcaszínházi előadás előkészítésében 
volt szerepem. Az együttműködést 2018-
ban is folytatni szeretnénk.

Egyetemista korom óta időközön-
ként különböző országos rendezvények 
bíráló bizottságának tagja vagyok, töb-
bek között a Kolozsváron megvalósuló 
Atlantisz Országos Versmondó Verse-
nyen, az Erdőszentgyörgyön megren-
deződő Kis-Küküllő Menti Műkedvelő 
Színjátszó Találkozón és a szilágycsehi 
Partiumi Diákszínjátszó Fesztiválon 
zsűrizek.

Középiskolás korom óta írogatok, fő-
ként irodalommal vagy színházzal kap-
csolatos szövegeim jelentek meg (legtöbb 
a Játéktér folyóiratban, néhány a Műve-
lődés folyóiratban, egy-egy a Korunk-
ban, Székelyföldben, két irodalmi szö-
veg a Látóban, két tudósítás az Art Limes 
magyarországi báb- és képzőművészeti 
szaklapban, valamint a Szabadság na-
pilap EKE-oldalán néhány túraleírás).

Az erdélyi magyar közművelődés jö-
vőjéhez két kisgyermek nevelésével já-
rulok hozzá.

Max Emil: gróf Rhédey Mária sírszobra a Rhédey-Mikó sírboltban (részlet)
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1. 

Közművelődésen értem mindazon tár-
sadalmi (nevezzük civil?) tevékenységek 
összességét, amelyek a hivatásos (okta-
tási és művészeti) intézmények keretein 
kívül szerveznek oktatási, nevelési, kul-
turális és művészeti tevékenységeket, 
akár folyamatosan, kiérlelt koncepci-
ók, stratégiák mentén, akár alkalmilag, 
egy-egy esemény szervezésére szorít-
kozva. Legfőbb területe a műkedvelői 
mozgalom, az ismeretterjesztő akciók, 
főleg az oktatás növekvő hiányosságait 
is pótolni igyekvő rendezvények, a ha-
gyományőrzés, valamint a közösség-
építő, kreatív kezdeményezések. Nem 
tartom a közművelődés körébe tartozó 
tevékenységnek a sport- és a vallási te-
vékenységeket, amelyeknek megvan-
nak a külön szervezeti keretei.

2. 

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján ál-
lítható, hogy a fentebb jelzett területe-
ken általában fellendülő ágazatba ke-
rült a közművelődés. Nagyobb szükség 
lenne a helyi közösségek érdeklődésére, 
kezdeményezéseire és tevékenységére 
az alkalmanként jelentkező közömbös-
ség és tunyaság leküzdésére. Különösen 
fontosnak tartom a szórványvidékek 
közművelődési életének támogatá-
sát, ösztönzését, ami igen fontos lenne 
e nemzetrész fogyásának, sorvadásá-
nak megakadályozásában.

3. 

Ezen a téren fő tevékenységi területem 
a műkedvelő színjátszás támogatása, 

csoportok irányítása, szakmai felké-
szítése és fesztiválok zsűrijében való 
részvételem révén az értékelések szak-
szerűségének biztosítása volt. Más-
más tapasztalataim voltak az egye-
temi színjátszás területén (amely 
mozgalom két évtizeden át a hazai 
avantgárd egyik fő területe volt). A szé-
kelyudvarhelyi Népszínház alapításá-
ban és művészeti irányításában meg-
tapasztaltam, milyen jelentős erők 
mozgósíthatók a helyi közösségek ak-
tivizálódása révén. A középiskolai szín-
játszóknál tapasztaltam, milyen fele-
lősségteljes ez a munka az iskolákban 
az oktatás miatt egyre inkább háttérbe 
szoruló nevelés kiegészítése szempont-
jából. Ezen a téren örvendetes fejlődést 
tapasztalhatunk az elmúlt években 
mind Székelyföldön, mind a Partium-
ban. A jövőben is támogatni szándéko-
zom az iskolai műkedvelő színjátszók 
tevékenységét, és minden más, hason-
ló próbálkozást, akár az élet más terü-
letein is.

Örök és gyógyíthatatlan fájdal-
mam, hogy az egyetemi színjátszás 
– amelyre 25 évet áldoztam életemből 
– az érdeklődés teljes hiánya miatt 
nyomtalanul kiveszett közművelődési 
életünkből.

Kovács Levente

Nagyobb szükség lenne a helyi 
közösségek érdeklődésére

Szervátiusz Jenő: Szabédi László és Asztalos István síremlékei

Örök és gyógyíthatatlan 
fájdalmam, hogy 

az egyetemi színjátszás 
– amelyre 25 évet 

áldoztam életemből 
– az érdeklődés teljes 

hiánya miatt nyomtalanul 
kiveszett közművelődési 

életünkből.
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1. 

Azt hiszem, fölösleges lenne ilyesmivel 
fáradozni, egyszerűen csak komolyan 
kellene venni mindazt a tudást és ta-
pasztalatot, ami e tárgykörben évszá-
zadok óta felhalmozódott. Úgy tartják, 
hogy a közművelődés a felvilágosodás 
korának a találmánya. Akkoriban még 
népművelésként emlegették, ami szinte 
bántóan egy iránynak hangzik, ellentét-
ben a kölcsönösséget sokkal inkább ki-
fejező közművelődésnél. Pedig soha nem 
volt egyirányú ez a folyamat. A művelni 
kívánt „nép” leleményessége, szépérzé-
ke, napi valóságából táplálkozó bölcses-
sége, jóra és magasabbrendűre törekvése 
termékenyen visszahatott mindazokra, 
akik vették a fáradságot, hogy a maguk 
naprakész, csiszoltabb és magasabbren-
dű tudományosságához, művészetéhez 
fölemeljék azokat a közösségeket, ame-
lyeknek az erőforrásaira támaszkodhat-
tak. Számtalan példát lehetne mondani 
erre a kölcsönhatásra, külön lapszám 
kellene hozzá, de hadd ragadjunk ki 
egy irodalmi vonatkozású példát a re-
neszánsz idejéből. Balassi Bálint, a ma-
gyar nyelvű költészet első kiemelkedő 
képviselője lényegében énekverseket 
írt, melyeket akkoriban divatos, olykor 
az írni-olvasni sem tudók által is jól is-
mert dallamokra szerkesztett, és úgyne-
vezett nótajelzéssel (ad notam) látott el, 
így a szó szoros értelmében magyarul 

felcsendülő Balassi-versek a népszerű 
dallamok vivőközegén át beépülhettek 
egy szélesebb népréteg kultúrájába, há-
lából mintegy megtermékenyítve azt 
a versformáért, amit a dallamok su-
galltak. Mi ez, ha nem a kölcsönösség és 
a kölcsönhatás ékes bizonyítéka?

Az intézményesülő népművelés vagy 
közművelődés a maga társaságaival, 
egyesületeivel (ilyen a mi EMKE-nk, 
amely a 19. században tevékenyen ki-
vette a részét a népiskolák megszerve-
zéséből is) persze jóval későbbi rend-
szer, amelynek szerepe egy közösség 

Veressné Kozma Erzsébet: Téglás Gábor 2006-ban még álló sírszobra

Még mindig túl közel 
vagyunk egy olyan 
korszakhoz, ahol a 

klasszikus értelemben 
vett közművelődés 

búvópatak módjára 
láthatta el a feladatát.

Laczkó Vass Róbert

„Kalákában” is tudunk  
még művelődni
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összetartásában, szellemi életének job-
bá tételében, moráljának fenntartásá-
ban, identitásának megőrzésében meg-
kérdőjelezhetetlen, a maga nemében 
nélkülözhetetlen, a tiltások és az ön-
kény korszakaiban pedig rendre bebi-
zonyosodott, hogy létszükséglet is. Még 
mindig túl közel vagyunk egy olyan kor-
szakhoz, ahol a klasszikus értelemben 
vett közművelődés búvópatak módjára 
láthatta el a feladatát. Ebből adódóan 
talán még mindig görcsösen ragaszko-
dunk az olyan típusú önszerveződéshez, 
amelynek sok ideig híjával voltunk, de 
amely korszerűtlenné is válhat, ha nem 
termékenyítik meg azok az újszerű ér-
tékek és lehetőségek, amelyek a hétköz-
napjainkat működtetik. Gondolok itt 
például a finanszírozás vagy az érték-
teremtés és értékközvetítés különféle 
módozataira, az újszerű kulturális ja-
vak hatékony beépítésére az eddig fel-
halmozottakba, a kulturális igények, 
szükségletek változásának és diverzifi-
kációjának figyelembe vételére, vagy ép-
pen az intézményesített közművelődés 
humán erőforrásának megbecsülésére, 
képzésére, körének bővítésére.

2. 

Lévén, hogy Erdélyben a magyar köz-
művelődési intézmények a rendszer-
változás után viszonylag rövid idő 
alatt újra kiépültek, illetve hatékonyan 
működő hálózatba (EMKE, mint er-
nyőszervezet) szerveződtek (még akkor 
is, ha a fejlődés bizonyos értelemben 
fordított irányú volt), ez egyfajta ma-
gabiztosságot és bázist jelent, amelyre 
támaszkodva a különböző közműve-
lődési céhek, társaságok, egyesületek 
összehangolt módon végezhetik az ér-
tékteremtés- és közvetítés csöppet sem 
könnyű, helyzetünkből adódóan sok 
esetben hagyományápoló és identi-
tásmegőrző, de számos alkalommal 
érdekvédelemmel is társuló, igen sok-
rétű munkáját. Ez a munka minden 
szépségével együtt némiképp hálátlan 
feladat, hiszen az összes kínálkozó le-
hetőség és forrás ellenére (hagyatékok, 
pályázatok, alapítványi támogatások, 
stb.) hézagos az anyagi bázis, vékony az 
önzetlen mecenatúra, amely egyrészt 
a humán erőforrás – például a műve-
lődésszervezők – munkáját nehezíti, 
másrészt az intézmények hatékonysá-
gát (és tekintélyét) erodálja. Építeni kell 
az önkéntességre, ami bizonytalansági 
faktor. Ezzel együtt az erdélyi közmű-
velődés intézményhálózatát egyfajta 
nimbusz övezi, bár generációs okok-
ból sok esetben már magyarázni kell, 

miről is beszélünk tulajdonképpen, 
amikor például erdélyi magyar közmű-
velődést emlegetünk. Hál’ istennek a jó 
szándék és az önzetlenül végzett mun-
ka becsülete megvan az emberekben 
(éppen elég példaképünk van elismert 
nagyjaink köréből), a jó példa pedig ra-
gadós, és ez mindig olyankor bizonyo-
sodik be, amikor szükséghelyet áll elő. 
„Kalákában” is tudunk még művelődni 
(lásd: táncházmozgalom), és számomra 
ez sokkal értékesebb a manapság oly di-
vatos „civilkedésnél”.

3. 

Hivatásom szerint a színpadon moz-
gok otthonosan, de közhely volna arról 
értekezni, mi mindennel járul hozzá 
a közművelődéshez bármely színhá-
zi alkotó. Valamit azonban mégiscsak 
meg kell említenem, ez pedig a tájo-
lás hagyománya (és igénye!), amelyet 
anno annyira természetesnek vettünk, 
hogy ma szinte fáj a lehetőségek be-
szűkülése. Egy-egy hivatásos társulat 
bármely előadása egy falusi kultúrott-
honban – ma már tudom, ez gyakran 
húsba vágó kompromisszumokkal jár! – 
rendkívül inspiráló módon tudott hatni 
mindarra, ami közművelődés terén ab-
ban az esztendőben a faluban történt. 
A magam részéről épp ezért megyek 
szívesen bárhová saját előadóestjeim-
mel, hiszen érzékelem és tapasztalom 
az igényt, amely alkalomról alkalom-
ra különleges élménnyé tud varázsolni 
egy-egy előadást. Vállalni kell az ezzel 
járó fáradságot és apró bosszúságokat 
is, hiszen ezeknek az alkalmaknak 
szórványosodó közösségünk végvárai-
ban bizony missziós jellegük is van, és 
nemcsak azért, mert megerősít identi-
tásában egy közösséget, hanem olyan 
kulturális tartalmakat is tudunk ezál-
tal nyújtani, amelyekhez helyzetükből 
adódóan egyáltalán nem, vagy csak 
nehezen juthatnának hozzá. (Gyorsan 
hozzá kell tennem: a szellemi szórvá-
nyosodás legalább akkora probléma 
erősebb közösségekben is, mint a tulaj-
donképpeni a peremvidékeken! Ennek 

kifejtése azonban terjedelmesebb írás, 
beszélgetés tárgya lenne.) Miközben tet-
ten érem magam, hogy mondandómba 
némi pátosz is vegyül, azt is jeleznem 
kell, hogy az imént említett kompro-
misszumok sosem a megfogalmazódó 
kulturális vagy művelődési igények-
nek való megfelelési kényszert jelentik, 
sokkal inkább technikai természetűek, 
vagy a kulturális cselekmények kontex-
tusához van közük. Minden alkotó em-
bernek (bármely területen is működjön) 
van viszont egy el nem hanyagolható 
kötelezettsége és felelőssége a közös-
ség felé, amely a saját erőforrásaira tá-
maszkodva maga fölé emelte, vagy ha 
úgy tetszik: kitermelte őt. Mint azt már 
említettem fentebb: ez egy társasjáték, 
annak pedig öröme van, ha nyújtani 
tudunk, miközben mi magunk is fejlő-
dünk, tapasztalunk, szélesedik a látó-
körünk, egyszóval: művelődünk.

Ezért akkora élmény az a beszélgető-
sorozat is, amelynek épp egy közműve-
lődési intézményben lehetek a házigaz-
dája, és amelynek nemcsak érdeklődő 
közönsége alakult ki az elmúlt hat év 
során, amióta beillesztettük a Nyitott 
szemmel című sorozatunkat a kolozsvá-
ri Györkös Mányi Albert Emlékház más 
tartalmas és közösségépítő rendezvé-
nyei közé, hanem alkalmanként, a té-
mának megfelelően a legkülönfélébb 
társadalmi csoportokból képes megszó-
lítani Kolozsvár magyarságát, középis-
kolástól a nyugdíjas korosztályig. Ehhez 
persze kell egyfajta önkéntes munkára 
való nyitottság is, hiszen a közművelő-
dési projektek sosem profitorientáltak 
(nem is ez a lényegük!), többnyire mini-
mális anyagi ráfordítással kell az alkal-
makat megszervezni. Ha ezt tudomásul 
vesszük, akkor az sem jelent különösebb 
problémát, ha például egy hasonló soro-
zat összefoglaló kiadványait gyakorlati-
lag nullszaldósan rakjuk össze anélkül, 
hogy a színvonalból jottányit is enged-
nénk. (Fokozottan ez a helyzet a Nyitott 
szemmel eddig megjelent mindhárom 
köteténél!)

De közművelődési jellege van minden 
olyan közösségi alkalomnak is, amely-
hez egy színművész a maga tehetségé-
vel, művészetével, tudományával hoz-
zájárul. Mivel azonban jövőbeli tervekre 
is irányul a kérdés, hadd említsek egyet 
a sok közül: mifelénk méltánytalanul 
elhanyagolt része az előadóművészet-
nek az irodalmi szövegekre komponált 
klasszikus dalok képviselete, márpedig 
az erdélyi, vagy ilyen-olyan vonatkozás-
ban Erdélyhez köthető komponistáink 
jelentőset alkottak e területen is. Ez ép-
pen elég motiváció, hogy a magam ré-
széről feladatot lássak bennük.

„Kalákában” is tudunk 
még művelődni (lásd: 

táncházmozgalom), 
és számomra ez sokkal 

értékesebb a manapság 
oly divatos „civilkedésnél”.
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1. 

Számomra a közművelődés fogalma ne-
vében hordozza definícióját: olyan, kö-
zösségi érdekben, közönséget megcélzó, 
művelődést elősegítő tevékenység, ami 
egyúttal a közösség számára is hasznos. 
Ugyanakkor a fogalom rendkívül tág, 
mivel mind a célközösség, mind a mű-
velődési tevékenységek spektruma is 
rendkívül változatos. Óvódásoknak szóló 
bábszínház-előadástól egészen a proto-
nok kvarkszámának változásairól szóló 
tudománynépszerűsítő előadásig bármit 
ide lehet sorolni, ami egy akármilyen 
kis célközönség művelődését szolgál-
ja. A Wikipédián és más lexikonokban, 
enciklopédiákban persze ennél komple-
xebb meghatározások is olvashatók.

2. 

A kérdés általános jellegéből fakadóan 
általános jellegű lesz az erre adott vála-
szom is. Jelenleg, szerintem, az erdélyi 
magyarságot szolgáló közművelődési 
háló erős és komplex, ennek részei mind 
az állami vagy önkormányzati költ-
ségvetésből fenntartott intézmények, 
mind a civil kezdeményezés eredmé-
nyeképp született nonprofit szervezetek 
is. Hogyan ítélném meg intézményeink 
munkáját? Erre éppen a spektrum rend-
kívüli gazdagsága miatt nem tudnék át-
fogó választ adni. Azt érzékelem, hogy 
amennyiben egy intézmény munkáját 
nem megfelelőnek érzi a célközönség, 
erre vonatkozó kritikáit megfogalmaz-
hatja; ugyanakkor a kívülálló által alko-
tott kép csakis torz lehet, mert számára 
elsősorban a sikerek, a sikeres rendez-
vények „jönnek át”, és ritka esetben sze-
rezhet tudomást a hamvába holt ötletek 
kudarcának hosszú soráról. A kép te-
hát torz, de az ezt leképező tükör pozi-
tívan torzít, és ennek megfelelően az én 
egyénileg alkotott képem is elsősorban 

pozitív, mivel a sikeresen elvégzett 
munkát érzékelem és értékelem. Véle-
ményem szerint a meglévő tevékenysé-
gek sorozata két irányba fejleszthető to-
vább, és a két irány némiképp egymást 
is kiegészíti. Az első a szórványmagyar-
ság identitásának erősítése a kultúra, 
jobban mondva ennek közvetítése ré-
vén. A második pedig a szélesebb érte-
lemben vett magyar közösségek mű-
veltségi szintjének emelése, olyan tudás 
átadása révén, ami versenyképessé teszi 
közösségünk tagjait, egyénileg is. Persze 
nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
kultúraközvetítés szórakozást, igényes 
kikapcsolódást nyújtó szerepét sem.

3. 

Az én önéletrajzom e téren elég hosz-
szú lenne, és akit különösebben érde-
kel, úgyis utána tud nézni. A több száz 
tudományos és tudományos igény-
nyel megírt kulturális publikációm, 
különböző munkahelyeken végzett 
szervezési tevékenységem, valamint 
oktatói tevékenységem és előadásaim 
révén úgy érzem, a zérónál azért vala-
mivel többet járultam hozzá a romá-
niai magyarság műveltségi szintjének 

emeléséhez, még ha sokan is vannak 
azok, akik életkoruk, pozíciójuk és le-
hetőségeik következtében nálam is 
sokkal többet „tettek le az asztalra”. 
Gondolok itt elsősorban iskolaalapító 
egyetemi tanárainkra, akadémiku-
sainkra, a kultúra és az oktatás te-
rületén tevékenykedő szakpolitiku-
sainkra, nagy munkabírású íróinkra, 
újságíróinkra, szerkesztőinkre, de 
azokra az irodai alkalmazottakra, 
tisztviselőkre is, akik a rendezvény-
szervezések nagy részét lebonyolítják, 
és akiknek nevét igen sokszor még 
a szóban forgó rendezvényekről szóló 
riportok sem említik meg. Amennyi-
ben sikerül elhelyezkednem a szak-
mámban, természetesen jóval többet 
fogok tudni tenni közművelődésün-
kért is. Ez viszont egyelőre a „majd 
meglátjuk” kategória.

...az erdélyi 
magyarságot szolgáló 

közművelődési háló 
erős és komplex, ennek 

részei mind az állami 
vagy önkormányzati 

költségvetésből 
fenntartott intézmények 
mind a civil szervezetek.

Szervátiusz Jenő: Tavaszy Sándor és  
Borbáth Lujza síremléke. 

Lakatos Artur

Az erdélyi magyar 
közművelődési háló erős
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1. 

Amennyiben a közbiztonság és köz-
egészségügy fizikai komfort érzetünket 
szolgálná, a közművelődés egyfajta 
szellemi otthonosságérzetet szavatol. 
Hogy ez alatt a gyűjtőfogalom alatt mi 
minden értendő, arról érdemes lenne 
külön lapszámot, akár kerekasztal-so-
rozatot indítani. A téli népfőiskolák-
tól a nyári tematikus táborokig terje-
dő spektrumban bizonyára még akad 
néhány szelet, amelyet nem tudnánk 
beazonosítani, de akár hiátusokra is 
bukkanhat a szemlélődésről kutako-
dásra váltó tekintet. Ha azt mondom, 
hogy az amatőr, de évtizedek óta még-
is pászmáját uraló helytörténész gyűj-
tő-kalauzoló-krónikási ténykedése 
többet hoz a köz konyhájára, mint egy 
lepályázott, ötlettelenül kipipált kon-
ferencia, gyanítom, nem ácsorgok egy-
magamban ezzel a sarkos, s mint ilyen 
enyhén didakticista véleménnyel.

2. 

Helyzetteremtő időszakot vizionálok: 
törvényt a közművelődésről, mint 
megannyi nálunk előbbre való tájé-
kon, kiszámítható állami apanázst, 
koherens pályázati rendszert, minő-
sítő és rangsoroló technikákat. Ötlet-
börzét és kultúrbrókereket, szakmai 
profilt tisztító folyamatokat, és még 
álmodhatnék ennél vadabbakat is, de 
úgy tudom, itt többek fognak e három 
kérdésre rezonálni, és lehet, hogy ér-
demben, míg én a kívánalomlistám-
mal csak a Nagy Erdélyi Jeremiád 
című ópuszhoz szolgálnék újabb ada-
lékokkal .

3. 

Keveset és rapszodikusan: napi sajtó-
ban, jelesül rádióban lehozni az ese-
mények-rendezvények rovatban, hogy 
éppen mi és mikor történik ez ügyben, 
nem egyéb, mint a közszolgálatiságnak 
megfelelni. Hogy közben kóruskoncer-
tektől volt hangos a terem vagy az elő-
csarnokban kiállítások is helyet kaptak, 
ez rádiós kollégáim kitartásáról és válla-
lásairól szól inkább, én legfeljebb druk-
koltam és támogattam őket. A tervekről 
pedig egy ideje nem szívesen beszélek. 
Inkább csak jelen időben épp zajló, vagy 
retrospektív módon már abszolvált téte-
lek ürügyén. Ha ütik a mércét.

Ha azt mondom, hogy  
az amatőr, de évtizedek 

óta mégis pászmáját uraló 
helytörténész gyűjtő-

kalauzoló-krónikási 
ténykedése többet hoz  

a köz konyhájára, mint egy 
lepályázott, ötlettelenül 

kipipált konferencia, 
gyanítom, nem ácsorgok 

egymagamban  
ezzel a sarkos és  

enyhén didakticista 
véleménnyel.

Rostás-Péter István

A közművelődés szellemi 
otthonosságérzetet hozhat

Szervátiusz Jenő: László Endre sírszobra
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1. 

Nehéz meghatározni ezt a fogalmat, 
talán pont azért, mert szerteágazó és 
igen bonyolult. A fogalom ugyanakkor 
nagyon plasztikus, szépen összesűríti 
a lényegét a jelenségnek: művelni a kö-
zönséget, a köztérbe vinni a művelő-
dést. Míg a köz, köztér fogalma talán 
érthetőbb – hisz szöges ellentétben áll 
az egyén elefántcsonttornyával, privát 
szférájával, egyéni mozgásterével – ad-
dig a művelődés fogalmát már sokkal 
nehezebb megragadni. Manapság pél-
dául a német Hochkultur, azaz ma-
gas kultúra részeként tartják számon 
a techno templom Berghain épületét 
is, mint a kortárs zeneipar és a né-
met technokultúra egyik ikonikus 
helyszínét. Egy kategóriában szerepel 
a Berlini Filharmonikusokkal például. 
A művelődés és közművelődés fogalma 
ma, a 21. század második évtizedének 
hajnalán tehát igen relatív. Közmű-
velődést végezni valószínűleg telje-
sen más egy veszélyeztetett kopt kö-
zösségben, egy szomáliai kis faluban, 

London egyik művészeti központjában, 
Berlinben vagy Erdély magyarok lak-
ta településein. Más igényeket, más 
közönséget kell művelni. Márpedig 
a közművelődés párbeszédet és élénk 
együttműködést, együttgondolkodást, 
együttalkotást jelent közönség és tu-
domány, művészetek között. 2017-ben 
már nem lehet egyetemes közműve-
lődésről beszélni. Erdélyben sem igen 
tudnánk már egységes közművelődé-
si folyamatokról tárgyalni: más lehe-
tőségekkel indul egy szórványvidé-
ki kis magyar város és mást jelent ez 
a fogalom Kolozsváron, a szellemi élet 
egyik pezsgő és néha túlzsúfolt köz-
pontjában. A közművelődés elsősorban 
egy adott mikro társadalom kulturális 
örökségét, hagyományait régi és új ér-
tékeit hozza közelebb a nagyközönség-
hez és alakítja azt ezáltal. Persze, lehet 
egyetemes értékeket és művészi, tu-
dományos eredményeket is úgy átad-
ni egy helyi közösségnek, hogy az, az 
adott társadalom javára váljon, annak 
szellemi gazdagodását és fejlődését 
szolgálja. A 21. század embere napon-
ta ezerféle forrásból kap információt 
a világ minden eseményéről, sétál-
hatunk az interneten a világ legna-
gyobb múzeumainak virtuális másá-
ban, megtekinthetjük online a legjobb 
filharmóniák előadásait, nemzetkö-
zi hírű tudósok előadásait érhetjük el 
egy klikkeléssel és kötetek ezreit tud-
juk ma már ingyen letölteni. A közmű-
velődés ma egyértelműen átköltözött 
a virtuális terekbe, így a hagyományos 
formái válságba kerültek, vagy új utak 
után kell nézzenek. Bár elsőre úgy tűn-
het, hogy a virtuális világ lehetősége-
ivel már nem tudják a hagyományos 
terek felvenni a versenyt, a külföldi és 
néhány hazai sikeres példa azt mutat-
ja, hogy igenis lehetséges a mai, infor-
mációáradatban és vizuális dömping-
ben szenvedő társadalom igényeihez 
mérten olyan modern és interaktív 

közművelődési programokat szervezni, 
amelyekkel mind a fiatalokat, mind 
az idősebbeket meg lehet szólítani. Eh-
hez azonban jó koncepció, változatos 
arculattervezés, sokszínű program és 
flexibilis témák kellenek.

2. 

Az erdélyi magyar közművelődést csak 
az elmúlt tíz év távlatából tudom ele-
mezni, hisz 2007 óta vagyok részese 
és aktív tagja a kolozsvári magyar ér-
telmiségi és közművelődési köröknek, 
eseményeknek. Kolozsvár helyzete – 
ahogy története során mindig – ma 
is privilegizált: az ide érkező több ezer 
egyetemista, fiatal ötletekkel, új pro-
jektekkel, egyre bővülő és a nyuga-
ti standardokkal is bátran versenyző 
programokkal tud új lelkületet, len-
dületet vinni a nemegyszer öreges, 
régies és kissé elfáradtnak tűnő köz-
művelődési egyesületek működésébe. 

Benczédi Sándor szobra saját síremlékén

… igenis lehetséges a mai, 
információáradatban 

és vizuális dömpingben 
szenvedő társadalom 

igényeihez mérten 
olyan modern és 

interaktív közművelődési 
programokat szervezni, 

amelyekkel mind 
a fiatalokat, mind 

az idősebbeket  
meg lehet szólítani.

T. Szabó Csaba

A közművelődés ma átköltözött 
a virtuális terekre
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Kolozsvár virágzó kulturális életének 
eseményeit látogatva és a helyi köz-
művelődési egyesületek, szervezetek 
és társaságok törzsközönségét tekint-
ve néha elmélázom azon, hogy kik 
fogják látogatni a Művelődés Este-
ket, a Kolozsvár Társaság eseményeit, 
a Korunk rendezvényeit vagy az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület üléseit 2-3 év-
tized múlva? A jelenlegi törzsközönség 
döntő többsége ugyanis már egy olyan 
generációt képvisel, amely még a múlt 
század magyar kultúrájának hordo-
zója és igénylője. Számomra az tűnik 
aggasztónak – bár lehet, itt a pesszi-
mista beszél belőlem – hogyan tudják 
majd ezek a hagyományos kolozsvári 
közművelődési egyesületek megfogni 
az elkövetkező 2-3 nemzedék fiatal-
ságát. Kolozsvár állandó, egyetemista 

társadalmában persze biztos mindig 
lesz egy szűk – vagy nagyon szűk – 
réteg, akiket meg lehet majd szólíta-
ni a közeljövőben is a hagyományos 
közművelődési programokkal, de úgy 
gondolom, ha ezek a régi, nemegy-
szer évszázados vagy több évtizedes 
múltra visszatekintő erdélyi magyar 
intézmények, közösségek és szerve-
zetek fenn akarnak maradni és a 21. 
század fiatalságát – a most kamasz, 
majdani fiatal és az ország erejét adó 
társadalmat – akarják megszólítani, 
alapvető változáson kell átmenjenek. 
Reméljük, hogy lesz kapacitása, ere-
je és kreativitása ezeknek a szerve-
zeteknek a megújulásra és az aktua-
lizálódásra anélkül, hogy minőségi 
romlást mutassanak, vagy netalán, 
megszűnjenek.

3. 

Régészettudományi és római vallástu-
dományi közleményeim mellett 2009 
óta, még egyetemistaként kezdtem el 
írogatni a Szabadság napilap hasáb-
jain, ahol azóta több mint 250 kultu-
rális és ismeretterjesztő vagy közéleti 
témával foglalkozó írásom jelent meg, 
de megjelent írásom a Szatmári Friss 
Újság, a Transindex és a Művelődés ol-
dalain is. Közel egy évtizede vezetek 
online blogot is, ahol az említett publi-
cisztikák mellett néha ismeretterjesztő 
írásokat, közéleti témákat boncolgatok. 
Megalapítottam és négy éven át több 
szerzőtársammal írtam a História – 
történelmi csemegék című nagysikerű 
tudományos ismeretterjesztő rovatot a 
Campus diáklapban Kolozsváron. Több 
mint félezres követői táborral ren-
delkeznek azok az angol nyelvű Face-
book-oldalaim, amelyeket én igazgatok 
római vallástudomány, régészet vagy 
kulturális örökségvédelem területén 
(Roman religion, I love Apulum, Házson-
gárd – place of eternity, Géza Alföldy).

2017 őszén adtam ki Erdélyi Régészet – 
írások régészetről és kulturális örökség-
védelemről című kötetemet a kolozsvári 
Exit Kiadó gondozásában, amely első íz-
ben mutatja be Erdély régészeti öröksé-
gét, a régészet kortárs kihívásait és pró-
bálja meghonosítani magyar nyelven 
a közönségrégészet (public archaeology) 
fogalmát és jelenségét.

Bízom benne, hogy ezt a munkát to-
vább tudom folytatni és írásaimmal és 
további köteteimmel – különösen Er-
dély régészeti örökségét bemutató to-
vábbi kötetekkel – sikerül az erdélyi 
magyar nagyközönség köztudatában 
meghonosítani a föld alatt rejlő régé-
szeti kincsek értékét, múzeumaink ré-
gészeti öröksége iránt érzett felelősségét 
és épített örökségünk iránti elkötelezett 
társadalmat építhetünk – közösen, kö-
zösségként, ahogyan a közművelődés 
ezt feltételezi.Kósa-Huba Ferenc: Antal Dániel síremléke

Számomra az tűnik 
aggasztónak – bár lehet, 

itt a pesszimista beszél 
belőlem –, hogyan tudják 

majd ezek a hagyományos 
kolozsvári közművelődési 

egyesületek megfogni 
az elkövetkező 2-3 

nemzedék fiatalságát.
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1. 

A közműveltség fogalma a 21. század 
első évtizedeiben gyökeresen megválto-
zott s folyamatosan tovább dúsul, bővül 
és módosul. Roppant nehéz kitapinta-
ni, meghatározni, hogy mi az állandó, 
a maradandó a kultúrában a rohamos, 
feltartóztathatatlan és gyökeres meny-
nyiségi, minőségi és értékbeli változá-
sokban, mélyreható átalakulásokban. 
A 21. század a tudástársadalom meg-
teremtésére, kiépítésére összpontosít, 
ami új követelményeket, kihívásokat 
támaszt az általános, az alap- és a köz-
műveltség átfogó, összetett rendszeré-
vel szemben is. Átható transzformáción 
megy át a közműveltség, a kultúra fo-
galma, társadalmi dimenziója és szere-
pe is. A nagy metamorfózisban, átstruk-
turálódásban közművelődés céljainak, 
eszközeinek és formáinak is folyama-
tosan korszerűsödnie, fejlődnie kell, ha 
ténylegesen hozzá akar járulni a továb-
biakban is az egyének és közösségek a 
kultúra, a civilizáció javaiból való része-
sedése mértékének és eredményessé-
gének növeléséhez. Korunk emberének 
olyan szolid tudásanyagra és művelt-
ségre kell szert tennie, amely felvértezi 
az életben, a változó világban való eliga-
zodás és szerepvállalás valamennyi fon-
tos kellékével, az önálló továbbfejlődés 
feltételeivel, kereteivel és lehetőségei-
vel. A globalizáció, a digitalizáció, a high 
tech-forradalom felbolydult, áldásos és 
átkos korszakában a műveltség képezi 
az egyéni, a közösségi és a társadalmi 
identitás megtartásának egyedüli zálo-
gát, legszilárdabb biztosítékát. Alapvető-
en nemzeti-nemzetiségi kultúránk je-
lenti napjainkban azt a mentőövet, sok 
veszélynek kitett lélekvesztőt, amelybe 
keményen, konokul és okosan kapasz-
kodva az integrálódás felerősödő hul-
lámveréseiben, sodró örvényeiben, zord 
sziklazátonyai között felszínen tarthat-
juk etnikumunkat, átvezethetjük akár 

a távoli jövő partjaira is. A kultúra ha-
talmas érték, közös kincs, amely szét-
osztva, széles körben terítve növekszik, 
gyarapodik, veretesül.

2. 

A közművelődés elsődleges célja a szel-
lemiekben teljesebb és gazdagabb élet 
iránti igény felébresztése maradt. A le-
hetőségek, az eszközök, az utak a pallér-
ozódásra, a műveltségi szint hatékony 
emelésére látványosan megszapo-
rodtak, rohamosan fejlődnek és kor-
szerűsödnek. A digitalizáció nemcsak 
hétköznapjaink, hanem földi létünk, 
jövőnk szerves részévé is vált. Művé-
szeti és közművelődési intézményeink 
döntő hányada igyekszik lépést tar-
tani a gyorsiramú haladással, az új-
donságokkal. Modern eszközökkel és 
formákkal kell őrizniük, továbbéltet-
niük a hagyományt, szellemi és tár-
gyi örökségünket, s ugyanakkor a 21. 
század megvalósításait, korszakos vív-
mányait, igényeit és elvárásait is asz-
szimilálniuk és hasznosítaniuk kell. 
A kultúrjavak megszerzésében, elsajá-
tításában az egyének és a közösségek 

igénye, elvárása és esélye végletesen 
differenciálódott. A kultúra ugyanakkor 
nemcsak felhalmozott ismeretanyag, 
hanem élet- és magatartásforma is 
egyben. Viselkedési és életviteli etalon. 
A személyiségfejlesztés a népnevelés, a 
közművelődés legfőbb célja és feladata 
az informatikai forradalom eszkaláció-
jának sodrában is.

Az elkötelezett népművelőket, az ön-
feláldozó „lámpásokat”, a közelmúlt 
lelkes „kultúrmunkásait” felváltották 
vagy felváltják a szakképzett, az okle-
veles andragógusok, a művelődésszer-
vezők, kulturális mediátorok, közműve-
lődési előadók, s kurátorok, művelődési 
és felnőttképzési menedzserek. A köz-
művelődés tudományággá és szakmává 
rangosult. Nagyon sok múlik azon, hogy 
mennyit és mit vesznek, örökítenek át 
az elődök példájából, gyakorlatából és 
tapasztalataiból a kultúraközvetítők 
újabb nemzedékei. A közművelődés és 

Küldetéstudat, 
felelősségérzet, empátia, 

lelki ráhangolódás és 
kötődés nélkül lehetetlen 

sikeres népművelői 
tevékenységet – 

felnőttképzést, 
műkedvelést, 

ismeretterjesztést, klubot, 
vitakört stb. – folytatni…

Szekernyés János

A közművelődés tudományággá 
és szakmává rangosult

Szervátiusz Jenő: Márton János síremléke
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a szabadművelődés szervezése, irányí-
tása nem csupán mesterség, beosztás, 
egzisztencia vagy hivatal, hanem bizo-
nyos fokig meg kell maradnia szolgá-
latnak, szenvedélynek és hivatásnak 
is. Küldetéstudat, felelősségérzet, em-
pátia, lelki ráhangolódás és kötődés 
nélkül lehetetlen sikeres népművelői 
tevékenységet – felnőttképzést, műked-
velést, ismeretterjesztést, klubot, vita-
kört stb. – folytatni, hosszabb távon ki-
bontakoztatni. Korunk és az eljövendő 
évtizedek közművelődési szakemberei 
közelről sincsenek könnyű helyzetben. 
A kihívások sokaságára kell korszerű 
feleletet, megoldást és adekvát eszkö-
zöket találniuk. A „tudástársadalom” 
érdeklődő, tág és egyre nyitottabb lá-
tókörű tagjainak olyan közeget és mi-

nőséget kell teremteniük és kínálniuk, 
amely a hétköznapjainkat élhetővé, 
mozgalmassá és élménygazdaggá teszi, 
ünnepeiket pedig káprázatossá avatja, 
felragyogtatja és bearanyozza. A mű-
kedvelő együtteseket, az alkotó- és 
szakköröket, az amatőr tollforgatókat, 
képző- és népművészeket, az ének- és 
zenekarokat, az egyéni előadókat stb. a 
közös együttlét, az összehangolt mun-
ka alkalmai, az összefogás és az együvé 
tartozás érzésének ismételt megélése, 
valamint a fellépések, a bemutatkozás 
lehetőségei ösztönzik, sarkallják „ön-
tevékenységre”, garantálják jelenüket 
és jövőjüket. Színpadra, dobogóra, pó-
diumra s kiállítótermekbe kell segíteni 
és juttatni a szívvel-lélekkel munkál-
kodó műkedvelőket, hogy tevékenysé-
gük finalitást, értelmet és elismerést 
nyerjen. Kisebbségi léthelyzetben köz-
művelődésnek a 21. században is meg-
határozó a nyelv- és kultúraápoló szere-
pe, kiemelten fontos identitásmegőrző 
funkciót tölt be. Korszerűen, vonzóan 
és hatékonyan kell abszolválnia ezt a 
feladatát és misszióját is.

3. 

Több mint félévszázada a romániai 
magyar sajtót szolgáltam és szolgá-
lom. Hosszabb távon kulturális la-
poknak – A Hét, Művelődés, Korunk, 
Utunk, Új Élet, Helikon stb. – voltam és 
vagyok külső vagy belső munkatársa. 
Képzőművészeti, színházi és irodalmi 
kritikákat, méltatásokat, hely- és kul-
túrtörténeti írásokat publikáltam és 
közlök. Gyakorta írtam a városi és falu-
si művelődési házak, könyvtárak, mú-
zeumok tevékenységéről, a rátermett, 
elkötelezett népművelők, „kultúrmun-
kások” igyekezetéről, erőfeszítéseiről, 
példamutató eredményeiről is. A Ro-
mániai Képzőművészek Szövetsége te-
mesvári szervezete elnökeként, amely 

tisztséget 2002 óta viselem, több tucat 
csoportos, gyűjteményes és egyéni tár-
latot kezdeményeztem, szerveztem és 
nyitottam meg Temesvárott, valamint 
Románia és Európa néhány nagyvá-
rosában is. Előadóként vagy érdeklő-
dő hallgatóként számos konferenci-
án, megemlékezésen és tudományos 
ülésszakon vettem és veszek részt. Né-
hány könyvet is sikerült megjelentet-
nem a lepergett évek, évtizedek során. 
Temesvár kövei című helytörténeti so-
rozatom 1994 óta lát nyomdafestéket 
a Heti Új Szó hasábjain közelítve a 600. 
folytatáshoz. Ne tűnjék szerénytelen-
ségnek: bizonyos mértékig beleépül-
tem a Bánság, a romániai magyarság 
közművelődésébe. Lételememmé vált 
a kultúra.

Kisebbségi léthelyzetben 
közművelődésnek a 21. 

században is meghatározó 
a nyelv- és kultúraápoló 

szerepe, kiemelten fontos 
identitásmegőrző funkciót 

tölt be. Korszerűen, 
vonzóan és hatékonyan 

kell abszolválnia ezt a 
feladatát és misszióját is.

Ion Ristea: Simona Drăgan sírszobra
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1. 

A közművelődés fogalmának tisztázá-
sakor ma már kényelmes helyzetben 
van a 21. századi megkérdezett: azon-
nal felütheti az internetet, és gazdag, 
árnyalt fogalomkészlet tárul elénk. Pl. 
ennyi: „közösségi művelődést, kultu-
rális javak, szolgáltatások közvetíté-
sét végzi”. Mindezt nem tehette meg 
60 évvel ezelőtt, sem később, évtizede-
kig az e tárgyban megkérdezett értel-
miségi, vagy vidéki település ideológi-
ai feladatokkal agyonterhelt tanítója, 
kultúrigazgatója. Rá kellett figyelnie 
a pártutasításokra is, és közben veszé-
lyes manőverekkel hajózva, megpróbált 
a lelkiismeretére is hallgatni, a lehető-
ségek szerint közösséget építeni és „köz-
művelni”.

A közművelődés fogalmának alap-
jelentése nem sokat változott, tartal-
mát viszont korok, ideológiák gyúrták, 
igazították a maguk hasonlatosságá-
ra. Értelmezték, magyarázták és félre-
magyarázták, jelentését politikai ak-
tuálideológiák mentén deformálták. 
A közművelődés az erőszakgépezetnek, 
a szellemi elnyomásnak is eszköze lett. 
Az elmúlt hetven évből ötven alatt ha-
talmi parancsra sok minden volt már 
„közművelődés”. Például a „népmű-
velés” címszava alatt a kommunista 
ideológia nagyjai műveinek felolva-
sása, filmvetítések előtt vagy estén-
ként házaknál ideológiák terjesztése, 
a „népnevelő” brosúrák kötelező tanul-
mányozása.

Pedig művelődésszervezés, közös-
ségépítés valamikor az erdélyi ma-
gyar pedagógusképzésben, különösen 
a felekezeti néptanítói pályára való 
felkészítésben központi cél és nemes 
feladat volt egészen az iskolák államo-
sításáig. Tanítóképzőink erre szaksze-
rűen, magas színvonalon és lelkesítő 
hivatástudattal készítették elő a jö-
vendő tanítóit. Aztán évtizedeken át 
az államszocializmusban dogmatikus 
fogalommá lett: világos hatalmi agy-
mosási eszközzé a proletár internacio-
nalizmus kezében.

De a fogalom kettős életet is élt. Még 
sokan emlékszünk azokra az időkre 
is, amikor sikeresen ki lehetett játsza-
ni a hatalom éberségét. Jó szándékkal, 
népművelői elkötelezettséggel a politi-
kum paravánja mögül mindig elő lehe-
tett varázsolni az igazi anyanyelvi szel-
lemi értékeket is. A kötelező ideológiai 
penzumok mögé, vagy helyére, jól el 
lehetett helyezni a tényleges értékeket: 
nagy költőink évfordulós emlékestjeit, 
a népszínjátszást, a diákszínjátszást, 
az ünnepköri eseményeket, az évzáró 
műsorokat, a falusi tánccsoportokat, 
az olvasóesteket, az énekkari fellé-
péseket.

2. 

A kisebbség anyanyelvi közművelődé-
sének jelenkori állapota, esetenként 
válsága szorosan összefügg a kisebbsé-
gi élet átalakulásával. Általában szin-
te egész Erdélyről elmondható, hogy 
a többségi és hatalmi kultúra maga-
sabb presztízse, felhajtó ereje nagy nyo-
mást gyakorol a magyar népességre. 
A többségi nyelv agresszív közéleti jelen-
léte minden területen növeli a többség 
fele irányuló integrációs igényt és haj-
lamot, a többségi intézmény- és kultú-
rafogyasztást, a médiafüggést. Termé-
szetes módon adódik tehát a többségi 
értékek átvétele és ezzel a kulturális asz-
szimiláció.

A közművelődés körül is felpörög-
tek az események. Egyfelől hatalmassá 
nőtt az esemény- és rendezvény kínálat, 
másfelől fokozódott a médiával, a digi-
tális kínálattal, az internettel való ver-
senyhelyzet, harmadrészt már nehe-
zen elérhetők a szélesebb, a kultúrától 

leszakadó etnikai rétegek, és leginkább 
a megfogyatkozott számú és szétszóró-
dott fiatalok. A digitális birodalomban 
a művelődés társas élménye, közösségi 
rítusa is sérült, az abban való részvétel 
lassan nem közösségi tömegélmény. 
Egyfajta kultúra- és álkultúra fogyasz-
tó kényelem, helyben ülő, otthonhoz 
kötött „virtuális művelődés” „művelő-
dési szedentarizmus” alakult ki. A nagy 
„otthonizálódásban” a magyar családok 
is nagyon gyakran otthon és zárt közös-
ségben, vagy internetező „magánma-
gyarként” próbálják átélni az anyanyel-
vi közösség és művelődés illúzióját.

A helyi értelmiségi bázis fenntartása, 
felerősítése a művelődésnek, a közös-
ségépítésnek is feltétele. Az anyanyel-
vi oktatáshoz és ennek értelmiségéhez 
szorosan hozzátartozik a nevelés, a nép-
művelés teljes kérdésköre is. Napjaink-
ra a vidéki, a szélső etnikai területeken 
zajló magyar oktatás válsága, az ott élő 
értelmiségi tartalékokat is jelentősen 
megcsonkította, felszámolta.

Aztán a „templom és iskola” fogalom-
csonkulása is egyre erőteljesebb lesz. 
Nemcsak az iskolák számolódnak fel, és 
ezzel a néptanítói és népművelő bázis, 
de az ingázó értelmiség fogalma egészen 
általános lett, és ez elérte az egyházat 
is. Ma már a jelentős értelmiségsérü-
lést, „értelmiségfogyatékos” állapotot 
növelte az is, hogy a vidéki lelkészi kar 
jelentős része is ingázó lett, ami néhány 
évtizeddel ezelőtt még ismeretlen jelen-
ség volt Erdélyben.

Mindezek mellett sajnos az ingázó 
és túlterhelt, máshol meg elkényelme-
sedett pedagógus és vidéki értelmiség-
társadalom elfáradt, és jórészt elhanya-
golja népnevelői feladatát. Azt szoktam 
mondani, hogy a vidéki „közművelés-
nek” volt egy proletkultos kötelező kor-
szaka, és lassan három évtized alatt 
lett belőle a „szabad semmit sem ten-
ni” korszaka is. Ma divat szidni a falusi, 
ingázó „kurszás értelmiséget” és elma-
rasztalni közösségépítő szolgálatának 
elhanyagolásáért, de be kell látnunk, 
hogy a helyzet, a kérdés ennél sokkal 
összetettebb.

A mélyszórvány 
legtöbb helyszínén 

az egyházak köré 
szerveződik az anyanyelvű 

otthonteremtés.

Vetési László

Művelődést a mélyszórványba!
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Szerencsére azonban nagy szám-
ban vannak dicsekedésre okot adó ki-
emelkedő jelentőségű példák, törté-
netek. Először is huszonnyolc év alatt 
egy majdnem egész Erdélyt átfogóan 
kiterjedt helyi, vagy kistérségi intéz-
ményhálózat született. Művelődési ön-
szerveződések, egyesületek, színjátszó 
és néptánc csoportok, teleházak, szór-
ványbentlakások, gyülekezeti házak, 
cserkészcsoportok, szabadegyetemi, 
népfőiskolai körök. Az új időkhöz iga-
zodva dinamizálódott az egyház is: 
multifunkcionális gyülekezeti közpon-
tok, ifjúsági otthonok végtelen sora 
jelzi, hogy a romániai változások után 
helyi közösségeink kihasználták a meg-
változott lehetőségeket. Nagy részük 
nem várta tétlenül, hogy neki valaki 
otthont építsen, hanem a külső, külföl-
di segítséghez ő maga adta hozzá a saját 
cselekvő munkás önrészét. Ma már alig 
van Erdélyben és a Kárpátokon kívül is 
olyan szórványterületünk és olyan régi-
ónk, ahol ne működne valamilyen civil 
vagy önkormányzati alapítású művelő-
dési egyesület, a terület lelki gondozá-
sát ellátó magyar egyház, többfajta kö-
zösségi feladatot is végző helyi RMDSZ 
szervezet.

A mélyszórvány legtöbb helyszínén 
az egyházak köré szerveződik az anya-
nyelvű otthonteremtés, hisz a jelentős 
számú gyülekezeti otthon építésével 
a közösségi alkalmak helyiségei és le-
hetőségei megteremtődtek az ifjúság-
gal való foglalkozásra, a nevelő-oktató 
tevékenységekre. A gyülekezeti ottho-
nok valódi nyelvi otthont nyújtanak 
az együttléthez, közös ünnepléshez. 
A helyszín, különösen az „aligmagyar 

közösségek” esetében a legtöbbször 
a templom, és ez események jellegét is 
behatárolja, bár már nem ritka az sem, 
hogy a szakrális eseménysor népdalé-
nekléssel, kórustalálkozókkal, amatőr 
színjátszók műsorának templomi meg-
nyilatkozásaival gazdagodik.

A fiatalság jelentős számú külföldi 
munkavállalásával válságban van a fa-
lusi színjátszás, de ugyanakkor azt is 
látnunk kell, hogy az otthon maradot-
tak, pl. a fiatal házasok, lehetőségeik 
szerint szervezkednek, önálló rendez-
vényekkel lépnek fel. Feléledtek és fon-
tos közösségkovácsoló erők lettek a fa-
lusi, a gyülekezeti, sőt, a felekezetközi 
kórusok. Az egyházak mellé rendelődött 
művelődésszervezés és élet egyfajta 
klubszerűséggé, szabadidős életszerve-
ző programmá, baráti tevékenységgé is 
alakult.

A „magyar napok” lassan országos-
sá terebélyesedő mozgalma a kisebb-
ségben is megteremtette a „nyitott 
kapuk” rendezvénytípus legklasszi-
kusabb formáit. Ma már nincsenek 

„rendezvénytabuk”: anyanyelvi kíná-
latunkkal, nyelvünkkel, kisebbségi 
másságunkkal kivonulhatunk az ut-
cára kulturálisan kitárulkozni, bemu-
tatkozni a többségnek, tájékoztatni sa-
játosságainkról.

A magyar napok redivívuszába ma 
már sok település bekapcsolódik, föld-
rajzilag, regionálisan is jócskán kite-
rebélyesedett és egyre jobban szélesedik 
a szórványok felé is. (Amióta rendsze-
resen ott lehetünk a 40 lelket számláló 
abrudbányai magyarság által a városka 
főterén szervezett magyar napon – ott, 
ahol 170 éve még szászszámra gyilkol-
ták le a magyarokat – érezhetjük, hogy 
közösségi, kulturális kibontakozásunk 
nem ismer lehetetlent.) Ezeket az alkal-
makat – még akkor sem, ha csak egy 
bográcsgulyásos ihajcsuhaj együttlét 
lenne – nem szabad leértékelni, hisz 
a szimbolikus térfoglalásnak és az ön-
azonosság megerősödésének jelentős 
biztonsági pontjai. A kulturális fesztivi-
tásnak azonban távlatilag a hétközna-
pokra gyakorolt hatását kell igazi mérv-
adó tényezőnek tekinteni és bemérni: 
átsugárzik-e majd a nagy farsangolás, 
a nagymagyar térélmény, az utcai né-
pünneplés a magyarság önbizalmára, 
mindennapi közérzetre: magyar iskol-
aválasztásra, a magyar-magyar baráti- 
és belső párkapcsolatok keresésére és 
a vegyes házasságok megtorpanására, 
a magyarság szavazati kedvének fel-
erősödésére? Erről még nincsenek táv-
lati tapasztalataink, és nem nyilatkoz-
hatunk egyértelműen pozitívan.

A Székelyföld-Szórvány Összetarto-
zunk testvérkapcsolati programja jelen-
tős fesztív művelődési eseménysor, de 
rendszeres kapcsolatépülést is elindí-
tott az erdélyi szórvány és belső tömb 
között. Néhány magányos színész, mű-
kedvelő versmondó, kiscsoport már év-
tizedekkel ezelőtt elindult a szélső terü-
letekre. A nagy szórványjáró, szavaló, 
daloló, versmondó klasszikusok, Ban-
ner Zoltán, Boér Ferenc, Illyés Kinga, 
Varga Vilmos és Kis Törék Ildikó, Kilyén 
Ilka, Meleg Vilmos mellé csatlakoztak 
a fiatalok is. Tíz éve magyarországi 
pedagógusokból szerveződött a parti-
umi szórványt járó, Benkei Ildikó által 
vezetett Vasárnapi Iskolai Mozgalom. 
De sorolhatjuk a fiatalabbakat is: a Ma-
rosán Csaba országjáró, egyéni előadói 
versműsora, a Ferkó Zoltán Virrantó 
játszóháza, Kulcsár Székely Attila ud-
varhelyi színész tematikus művelődési 
programjai, összeállításai, a marosvá-
sárhelyi Habakuk gyermek bábcsoport. 
Ezek épp azt a területet, réteget célozták 
meg, ahol „a madár sem jár”, nemhogy 
művelődési esemény történjen.

Az egyházak 
mellé rendelődött 

művelődésszervezés 
és élet egyfajta 

klubszerűséggé, 
szabadidős életszervező 

programmá, baráti 
tevékenységgé is alakult.

Szervátiusz Jenő: Horescu János síremléke
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3. 

Az egyházon belül a lelkészekkel 1991-
ben álmodtuk meg, majd hoztuk lét-
re a Diaszpóra Alapítványt. Az elmúlt 
negyedszázad alatt nekünk – az egy-
házban és felekezetektől függetlenül 
az egyházak mellett tevékenykedőknek 
– kezdettől fogva a legfontosabb törek-
vésünk az volt, hogy felhívjuk a figyel-
met a szélső nyelvi régiók teljes problé-
makörére, különösen a közösségépítés 
és közművelődés fontosságára. Segítjük 
az ott élőket, elsősorban a lelkészeket, 
pedagógusokat szolgálatuk végzésében; 
részt vettünk művelődés- és oktatás-
tervezésben, diákotthonok megálmo-
dásában, intézményteremtésekben, 
rendezvények szervezésében. Húsz éven 
át közel négyszáz egyetemista fiatallal 

bejártuk Erdély és a Regát nagyvárosait, 
lakótelepeit, hogy összeszedjük, felke-
ressük az ott élő magyarokat. Kulturális 
missziót végeztünk azzal is, hogy több 
nyáron át Hunyad, Fehér, Maros megye 
számtalan települését végigutaztuk Ká-
nyádi Sándorral, Fodor Sándorral, hogy 
a legjelentősebb erdélyi referenciasze-
mélyek személyes találkozásával erő-
sítsük a magyarsághoz és a magyar 
kultúrához való tartozás értelmét.

Nem kis munkával elkészítettük 
az erdélyi szórványnagyok és emlék-
helyek településekre lebontott lexikon-
ját. Kiemelt munkánk volt az is, hogy 
a szórványban született, élt nagyja-
inkat adjuk vissza saját régiójuknak 
és a tömböknek, szervezzünk emlék-
napokat, megemlékezéseket, alakít-
sunk ki emlékhelyeket. Húsz éven át 

folyamatosan követtük és gyűjtöttük 
össze a szórványnagyok településre le-
bontott évfordulóit, azt honlapon nép-
szerűsítettük, megküldtük az érintett 
régióknak, tanítóknak, lelkészeknek. 
Esemény-ötleteket adtunk, hogy mit is 
kellene tenni, és igyekeztünk rávenni 
az ottani szervezőket, a települések ér-
telmiségét ilyen emléknapok megszer-
vezésére, mint amilyen pl. a Barcsay 
Jenő-, a Berde Mária-, a Varró Dezső-, 
a Kemény Zsigmond-, a Sütő And-
rás-, a László Gyula-, a Földes Károly-, 
a Kövesdi Kiss Ferenc vagy a Cserha-
lom-emléknap.

Tömb és szórvány összefüggésében 
összeállítottuk az erdélyi, partiumi ma-
gyar településeinknek a testvérkapcsolati 
javaslattervét is, néveredet, névrokonság, 
közös emlékhelyek, közös nagy szülöttek 
és egyéb szempontok alapján. A mun-
kánk célja ezzel az volt, hogy legyen a 
lelkészek, a falusi értelmiségiek kezében 
egy ötletanyag ahhoz, hogy a magyar 
közösségek országhatáron belül is belső 
kapcsolatokat építsenek ki egymással. 
Sokat fáradoztunk e belső testvérgyüle-
kezeti kapcsolatok kiépítésén, és több-ke-
vesebb sikert azért e területen is magun-
kénak mondhatunk. Néhányszor részt 
vettünk ilyen kapcsolatok felvételében, 
beindításában (Mi szerveztük pl. a Váral-
ja nevű helységek első találkozóját.)

Nagyon sok területen mi voltunk és 
vagyunk a közösségnoszogatók, az ott 
tevékenykedő értelmiségiek segítői, tá-
jékoztatói, bátorítói, időnként a belső 
vitákban békéltetők is. Minden szerve-
zési, kapcsolatépítési munkában a mi 
alapszempontunk az volt, hogy ne mi 
legyünk a mindenesek, főként ne a kul-
turális rendezvények lebonyolítói. Az az 
elsődleges célunk, hogy külső ötletgaz-
dák, szaktanácsadók, segítők, kapcso-
latépítők legyünk. De a legfontosabb az, 
hogy a helyi közösség értelmisége ne 
várja készen másoktól az ötletet és an-
nak lebonyolítását, hanem ő vegye észre, 
ő tanulja meg a helyi közösség kulturális 
élettervezését, a rendezvények lebonyo-
lítását, a pályázást, és mi ebben segítjük, 
de nem a helyettük való munkában. Azt 
látjuk, hogy rendszeres vidékjárással, 
kapcsolattartással folyamatosan infor-
mációkat kell áramoltatni, össze kell 
hangolni témákat, feladatokat, szemé-
lyeket, közművelődési célokat. Alázatos 
feladat, de szent szolgálat ez.Szervátiusz Jenő: Jeney Ádám síremléke

Nagyon sok területen 
mi voltunk és vagyunk a 

közösségnoszogatók.
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A népművelés szándéka a fel-
világosodás idejére vezet-
hető vissza. Akkor kezdték 

egyesek hangoztatni, hogy az életkö-
rülmények csak úgy javíthatók meg, 
ha a tudomány eredményei közkincs-
csé válnak.

Bessenyei György ezt így fogalmazta 
meg: „Egy ország boldogságának leg-
főbb eszköze a tudomány. Ez mentől kö-
zönségesebb az ország lakói között, az 
ország is annál boldogabb”. (Bessenyei 
Gy.: Válogatott írásai. Magyar Helikon. 
1961. 67. o.) Ehhez két feltétel kellett: 
az eredmények széleskörű terjesztése, 
és a megismerésükhöz, megértésük-
höz az írástudatlanság megszünteté-
se. Ez utóbbi szükségességét az indo-
kolta, hogy a tudományos eredmények 
terjesztésére a nyomtatott írás alkal-
masabbnak látszott, mint az élőszó, 
amelyhez közvetlen személyes kapcso-
lat kellett. A 18-19. században azonban 
még nagyon kevesen tudtak olvasni, 
az általánosan kötelező iskolai oktatás 
csak a 19. század második felében kez-
dett kiépülni.

Ennek ellenére már korábban meg-
jelentek a népművelés gyakorlati kez-
deményezései abból a meggyőződésből 
kiindulva, hogy azokat is részesíteni 
kell a szellemi kultúra „áldásaiból”, 
akik maguktól nem jutnak hozzájuk. 
S minthogy ilyen emberek többnyire 
falun éltek, és paraszti munkát végez-
tek, a népművelést is az ő felvilágosítá-
sukkal azonosították. Központi alakja 
a helyi tanító volt, akit Gárdonyi Géza 
egyik regényében „lámpásnak” neve-
zett. Gyakran a lelkészek is hasonló fel-
adatot vállaltak, róluk Jókai Mór adott 
romantikus képet A barátfalvi lévita 
című regényében. Jellegzetes formái 
voltak e korszak népművelésének az 
olvasókörök, melyeknek tagsága előfi-
zetett ugyan valamelyik újságra, de 
a híreket és a cikkeket a tanító olvasta 
fel és magyarázta, mert a közösséghez 

tartozók többsége még nem tudott ol-
vasni. A tájékozódás igénye és a beszél-
getések jó hangulata mégis vonzotta 
őket, ezért ezek a körök váltak a helyi 
tapasztalatok és problémák megvitatá-
sának színhelyeivé. Kialakult a népmű-
velés másik változata is, amikor a felvi-
lágosodást követő romantika hatására 
a művészet lett a kultúra központi te-
rülete. Kiderült, hogy vele könnyebb a 
kultúrát népszerűsíteni, mint az elvont 
gondolkodást kívánó tudománnyal. 
Ezért egyre-másra alakultak még falun 
is színjátszó csoportok, dalárdák, zene-
karok, olyanok részvételével, akik napi 
munkájuk mellett keresték a művészet 
adta élményeket.

Bár a kulturális eredmények ter-
jesztésének városokban és az ott élő 
polgárok között is kialakultak az in-
tézményei és szervezeti formái, eze-
ket mégsem nevezték népművelésnek, 

mert a városok lakóit sem sorolták 
a „nép” fogalma alá. Az ipari munkások 
között szervezett kulturális események-
nek is más lett az elnevezése: ezeket 
„kultúrmunkának” tekintették. Talán 
azért, mert a gyárak dolgozói közt ekkor 
még sok volt a német származású, ezért 
önkéntelenül adódott a „Kulturarbe-
it” magyarra fordításával a szabadidős 
programok elnevezése. (Kodály Zoltán 
figyelmeztetett arra, hogy a kultúra szó 
lerövidített használata a német nyelvre 
jellemző, a magyarra nem. Erről a Szó-
val – kultúr című cikkében írt részlete-
sen. Csillag. 1955. 8. sz.) Csak jóval ké-
sőbb, a 20. század közepétől kezdve az 
államszocialista rendszerben vált össz-
társadalmi jelentésűvé a népművelés, 
amikor a meghirdetett „kulturális for-
radalom” célja lett a kulturális fejlődés 
értékeinek eljuttatása mindenkihez. 
Ez ugyan látszólag demokratikus volt, 

Dombormű Tauffer János sírkövén

Maróti Andor

Népművelés vagy 
közművelődés?
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tüzetesebb vizsgálata azonban feltár-
ta, hogy ennek épp az ellenkezője igaz. 
Az ugyanis, hogy a terjesztendő kultúra 
célját és tartalmát a központi hatalom 
határozta meg, ráadásul úgy, hogy az 
az eszmei-politikai meggyőzést szol-
gálja (tehát nem a műveltséget), ellent 
mondott a demokratizmusra jellemző 
öntevékenységnek. Szemléletesen fejez-
te ki ezt Karácsony Sándor, a debreceni 
egyetem tanára: „A népművelésben más 
műveli a népet, a szabadművelődésben 
a nép magát műveli, ahogy igénye és 
kedve tartja”. S minthogy tudta, az ön-
tevékenység önmagától nem alakul ki, 
hangsúlyozta a kultúra közvetítésében 
illetékesek jelentőségét, de hozzátet-
te: „Bele ne essünk tehát a régi hibába, 
passzív valaminek ne vegyük a kultúrá-
landó felet (…) a kultúrálandó fél csak 
abban részesíthető, amit igényel. Hiába 
öntök, erőltetek bele egyebet, visszauta-
sítja. A kultúrálandó fél igazán termő-
föld, azt termi, amihez kedve van, az 
gyökerezik meg benne, ami bele való.” 
(Karácsony S.: Új Szántás. 1947. 1. sz.)

Karácsony Sándor a művelődés de-
mokratikus modelljét fogalmazta meg, 
ezért nem véletlenül nevezte azt „sza-
badművelődésnek”. Amikor „művelés” 
helyett „művelődést” írt, érzékeltette, 
hogy az nem kívülről ható folyamat, 
amelyben a „művelő fél” akarata érvé-
nyesül, a „művelendők” pedig csak tu-
domásul veszik ezt, anélkül, hogy azo-
nosulni tudnának vele. Ezzel szemben 
hangsúlyozta: „Az iskolán kívüli nép-
művelés meddő marad, csődöt mond, 

tekintet nélkül arra, hogy ki végzi (…) 
A művelődés igénye és vágya alulról 
fölfelé ható erő minden olyan kollektív 
életformában, amely nem mechani-
kus, hanem organikus jellegű.” (Kará-
csony S.: Az Országos Szabadművelődési 
Tanács első és második esztendejének 
mezsgyéjén. Új Szántás, 1947. 3. sz.) Állí-
tásának jogosságát igazolta Vörös Már-
ton példája, amit az 1930-as évekből 
idézett egy Pécs környéki faluból. „Va-
sárnap este, zsúfolt iskolateremben ke-
rült sor a tarkafoltos tejelő tehenekről 
szóló előadásra. Az előadó csak erről be-
szélt, semmi másról. Pedig azért hívták 
meg őt, mert a községben száj- és kö-
römfájás járvány dúlt. Ez az előadó ké-
sőbb nekem négyszemközt bevallotta, 
hogy előző héten olvasott egy szakköny-
vet a tejelők bőrszínéről, és így nem kel-
lett külön készülnie az előadásra”. (Vö-
rös M.: A nagy kísérlet. Gondolat Kiadó, 
1960. 33. o.) Noha a terjesztett ismere-
tek és a helyi problémákhoz kapcsoló-
dó tudásszükséglet sok más esetben 
sem egyezett, a népművelés irányítói 
és szervezői meg voltak győződve, hogy 
a kultúra eredményeinek ismertetésé-
vel a tudatlanság csökkenni fog. S ha ez 
mennél több emberhez jut el, a siker is 
annál nagyobb lesz.

Csak akkor kezdett megrendülni ez 
a meggyőződés, amikor egyesek arra 
figyelmeztettek, a népművelésnek – 
eredményessége érdekében – fel kell 
tárnia a helyi körülményeket, ahol 
működni akar, és meg kell szólaltat-
ni azokat, akikhez szól, hogy kide-
rüljön, mit hogyan értenek meg, és 
mire szeretnének választ kapni. A tö-
meghatásra törekvő népműveléssel 
szemben ekkor kezdett kialakulni Ma-
gyarországon a kiscsoportos gyakor-
lat igénye. Sokan azonban ezt is félre 
értették: úgy gondolták, nem baj, ha 
kevesen vannak jelen az egyes alkal-
makon. Nem ismerték fel, hogy nem 
a jelenlevők mennyisége döntő, ha-
nem a résztvevők aktivitása, amely-
lyel partnerré válhatnak a fölmerülő 
kérdések tisztázásában. A hatás el-
mélyítése érdekében fogadta el az or-
szággyűlés 1976-ban a közművelődési 
törvényt. A törvény előterjesztésében 
volt olvasható: „A népművelési fogal-
mat, amely mechanikusan művelőkre 
és művelendőkre, alkotókra, terjesz-
tőkre és passzív befogadókra osztotta 
az embereket, felváltottuk a közműve-
lődés fogalmával. Ez demokratikusabb 
és közösségibb magatartásra ösztö-
nöz: olyanra, amely tudomásul veszi, 
hogy a művelődés az egész közösség és 
minden állampolgár joga, lehetősége 
és feladata. A közművelődés fogalma 

tartalmazza azt is, hogy a művelődés 
nem egyszerűen elfogadást és passzív 
ismeretszerzést jelent, hanem az alko-
tói és terjesztői folyamatban való cse-
lekvő részvételt is (…) A közművelődés 
fogalma a személyek egymással való 
kapcsolatában és személyiség teljes-
ségében a közösség oldaláról közelíti 
meg a művelődés értelmét, társadalmi 
hasznát és teszi hangsúlyossá a sze-
mélyes részvételt, a közösségi jelleget 
és a művelődés fontosságát. Egyszers-
mind feltételezi, hogy minden ember 
hordoz valami sajátos tudást, tapasz-
talatot, amit érdemes a közösségnek 
átadni.” (Törvény a közművelődésről. 
Kossuth Kiadó, 1976)

A „közművelődés” fogalmát persze 
már a 19. század végén is használták, 
ekkor született meg például az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület, az 
EMKE, és a szegedi múzeum homlok-
zatára is ekkor került „a közművelődé-
sért” felirat. A fogalom élt tehát a ma-
gyar nyelvben, a jelentését azonban 
később sem tisztázták, ahogy a „nép-
műveléstől” eltérő tartalmát sem. 
Az 1976-os törvény tett kísérletet erre, 
de ezzel még nem történt meg a gya-
korlat átalakulása. A gyakorlatban dol-
gozók a két fogalmat nem egyszer azo-
nosították egymással. Az intézmények 
közt a „közművelődés” fogalmát csak 
az általános gyűjtőkörű könyvtárak és 
a múzeumok fogadták el, a tudományos 
könyvtárak nem és a különböző művé-
szeti intézmények sem, nem is szólva 
a tömegközlő eszközökről, a rádióról 
és a televízióról. Ez utóbbiak szerkesz-
tői azt vallották, hogy feladatuk a hír-
közlés és a szórakoztatás, a művelődés 
ügyétől gyakorlatilag elhatárolták ma-
gukat. A népművelést a művelődési há-
zak (kultúrházak) pedig továbbra is ma-
gukra vonatkoztatták hagyományként 

Közüggyé a 
közművelődés csak 

akkor válhat, ha kisebb 
közösségek vállalnak 

benne felelősséget. 
Kialakulásukat érdekek 

és érdeklődési körök 
határozhatják meg, 

nem tévesztve szem elől 
egyszerre a személyes és a 
társadalmi viszonylatokat.

Szervátiusz Jenő: Moll Elemér síremléke
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őrizve azt. A jelentőségét azonban to-
vábbra is a kultúra közvetítésében lát-
ták. Arra hivatkozva, hogy fel kell szá-
molni a kultúra „fehér foltjait”, mintha 
a kisebb településeken nem is létezne 
kultúra. Nem értették meg, hogy az 
életmód szokásrendje, az emberek er-
kölcsi tudata, a munka minősége is 
kultúra, nem is szólva a népművészet 
helyenként még élő hagyományairól.

A bizonytalan fogalomhasználat és 
a bizonytalan célokat vállaló gyakorlat 
ellenére a közművelődési törvény meg-
alkotása után voltak mégis olyan kezde-
ményezések, amelyek megkísérelték a 
közművelődés korszerű értelmezésének 

megfelelő gyakorlat megvalósítását. 
Ezek többnyire az életmód kultúrájához 
kapcsolódtak, és a törvény indoklásából 
azt a részt, hogy „minden ember hordoz 
valami sajátos tudást, tapasztalatot, 
amit érdemes a közösségnek átadni”, 
úgy alkalmazták, hogy egyes községek-
ben közvélemény-kutatást szerveztek 
ilyen kérdésekkel: „Mit tudnék mások-
nak tanítani?”, „Mit szeretnék megta-
nulni?”. S amikor kiderült, hogy az ér-
kező válaszok nem egyszer ugyanazt a 
tárgyat említették meg, arra bíztatták 
a helyieket, hogy hozzák össze a taní-
tásra és a tanulásra vállalkozókat. Így 
a helyi erőforrások tudatosításával meg 

lehetett valósítani a közösségi öntevé-
kenységet.

Természetesen ellene vethető a fo-
galmak szembeállításának, hogy nem 
a gyakorlat elnevezése a lényeges, ha-
nem az, amit a tevékenység kifejez. 
Csakhogy az alkalmazott név azt is ér-
zékelteti, hogy annak mi a célja, mit 
akar megvalósítani. Egy régi kínai 
bölcs figyelmeztet erre: „Ha a szavak 
használata nem helyes, a fogalmak ér-
telme zavaros; ha a fogalmak értelme 
zavaros, nem lehet szabatosan cse-
lekedni”. (Kung-fu-che: Lun Jü. Kung 
mester beszélgetései. Budapest, 1944. 66. 
o.) A fogalmakhoz kapcsolódó gyakor-
lat irányának és céljának meghatáro-
zása tehát nem mellékes. Elismerhető 
persze, ha a népművelést ma már egy 
régebbi kor sajátjának is tekintjük, ez 
nem jelentheti, hogy minden részé-
ben feleslegesnek kell tartanunk. Ha a 
közművelődést magától kialakuló fo-
lyamatnak tekintenénk, nem vennénk 
észre, hogy kezdeményezők és szerve-
zők nélkül széles körben meg nem való-
sulhat. Szükség van tehát a népművelé-
si felfogásból átemelhető „népművelői” 
elhivatottságra, de azzal a megkötéssel, 
hogy nem tekinthet el attól, helyileg mi 
a műveltség meglevő színvonala, mik a 
benne mutatkozó művelődési szükség-
letek és igények, mert csak ezekre épít-
ve lehet kibontani az eredményes folya-
matokat. Nem véletlenül használtuk itt 
a „folyamat” szót. Az egymástól elkülö-
nülő rendezvények nem képesek emelni 
a kulturáltság színvonalát, csak az egy-
mást kiegészítő, hatásukat tovább vivő 
események. Főleg akkor, ha bennük a 
„művelő” hatást a „művelődők” közös-
sége idézi elő. Ahogy ezt egy másik régi 
kínai intelem fogalmazta meg a tanítók 
számára: „Menj az emberekhez, élj kö-
zöttük, tanulj tőlük, szeresd őket, szol-
gáld őket, tervezz velük, kezdd azzal, 
amit tudnak, építs arra, amijük van”. 
Ez a régi bölcsesség ma is útmutató le-
het azok számára, akik a közművelődés 
ügyét segíteni akarják.

Közüggyé a közművelődés csak ak-
kor válhat, ha kisebb közösségek vállal-
nak benne felelősséget. Kialakulásukat 
érdekek és érdeklődési körök határoz-
hatják meg, nem tévesztve szem elől 
egyszerre a személyes és a társadalmi 
viszonylatokat. Valamint azt sem, hogy 
a tapasztalati tudás igazán akkor érté-
kes, ha szélesebb összefüggésekbe ágya-
zódik. Így válhat a meglevő műveltségi 
szint mélyebbé és szélesebbé a gondol-
kodás érésével együtt.

(Művelődés, 2015. január, LXVIII. évfo-
lyam, 1. szám, 8-10. oldal)Dombormű a Mauksch-Hintz kripta bejárati ajtajának baloldalán
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Az EMKE Országos Elnöksége 
2008-ban úgy döntött, hogy 
Erdélyben április 12-e legyen 

a Közművelődés Napja. Azért esett pont 
erre a napra a választás – nem épp sze-
rencsésen egy nappal a Magyar Költé-
szet Napja utánra –, mert 1885. április 
12-én alapították meg Kolozsváron ezt 
a nagy tekintélyű kulturális egyesüle-
tünket. Vajon fellengzősség-e egy civil 
szervezet vezetősége részéről, ha intéz-
ménye alapításának dátumát évente 
országos emléknappá nyilvánítja? Nem 
szerénytelenség-e ez, még akkor is, 
ha az illető egyesület nagy történelmi 
múlttal bír?

A válaszadáshoz mindenekelőtt egy 
pillanatig tekintsünk el az EMKE Er-
délyben betöltött történelmi szerepétől. 
S gondoljunk csak arra, hogy mit jelen-
tett az elmúlt másfél évszázadban a 
Kárpát-medencének ebben a régiójában 
magyar társadalmunk számára a köz-
művelődés: egyidejűleg kultúrát, közös-
séget és személyiségalakítást. Ez a rend-
kívüli, és szakmai körökben gyakran 
vitatott szavunk, nem sokkal a nem-
zetté válásunk után, a 19. század máso-
dik felében keletkezett. Így talán nem 
tévedünk, ha művelődéstörténeti szem-
pontból a közművelődésre úgy is tekin-
tünk, mint nemzetünk közel százötven 
éves kultúrateremtő folyamatainak a 
lenyomatára. Igazából csak körülírni 
lehet mindazt, amiről a közművelődés 
szól, rövid vagy akár hosszabb meg-
határozást mondani róla nem lehet. 
Hisz jelenti például azt, hogy az egyén 
a kulturális értékek alakításában egy-
idejűleg tölthet be alkotói és fogyasztói 
szerepkört. De a szó értelmezhető olyan 
tevékenységként is, amelyben az egyén 
és a közösség, a saját szellemi gyara-
podására, minden intézményi háttér 
nélkül kezdeményezhet kulturális te-
vékenységeket, beindíthat művelődési 
folyamatokat. Ugyanakkor a közmű-
velődés értelmezésének tartozéka az 
önművelés lehetősége és szabadsága 
is, amit viszont a társadalomnak köz-
jogilag biztosítania kell. És benne van 
az egyénnek és közösségnek a saját 

művelődési élete iránti felelőssége is, a 
belső alkotó energiáknak a cselekvés-
re történő mindenkori mozgósítása a 
kultúránkban való megmaradás érde-
kében. De a közművelődést a mai mo-
dern szóhasználattal élve úgy is értel-
mezhetjük, mint az egész életen át tartó 
tanulás sajátosan magyar intézményét. 
Mivel mi magunk is ennyire mozaik-
szerűen értelmezzük e szavunkat, ezért 
van az, hogy a közművelődés kifejezést 
nem tudjuk lefordítani a világ egyetlen 
nyelvére sem úgy, hogy visszaadja a szó 
azon értelmét, ahogyan mi a magyar 
kultúrkörben használjuk.

Az 1867-es kiegyezés előtt a Habs-
burg-birodalomnak Erdély csak pro-
vinciája volt, benne a magyarság pedig 
nem túl közkedvelt népcsoportja, külö-
nösen az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc után. Így a kulturális éle-
tünk megszervezésében már akkor is 
csak magunkra számíthattunk, s a fe-
lelősséget érző és vállaló nemességünk 
és polgárságunk ügyködésének köszön-
hetjük, hogy gróf Mikó Imre vezetésével 

1859-ben megalakulhatott az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, melynek áldásos 
tevékenysége mind a mai napig meg-
határozta és meghatározza kulturális 
életünket. A kiegyezés után pedig az 
új magyar kormány gazdasági okok-
ra hivatkozva ugyancsak visszafogot-
tan tudta támogatni az erdélyi magyar 
művelődési életet, különösen az akkor 
már egyre hangsúlyosabban jelentkező 
szórvány-magyar közösségekben. Nép-
iskolák, kisdedóvók, könyvtárak jöttek 
létre ekkor magán- vagy éppen közös-
ségi kezdeményezésre, nem is beszélve 
a számtalan dalegyletről, olvasókörről 
vagy a kulturális élet különböző terüle-
teit felvállaló társadalmi szervezetről. 
Hazai művelődési életünkben ekkor je-
lenik meg az EMKE, mint a legjelentő-
sebb koordinátora ezeknek a folyama-
toknak. Vagyis hiába volt magyar állam 
a hátunk mögött, az erdélyi kulturális 
életünk megszervezése főleg egyéni vagy 
közösségi, gyakran egyházi támogatá-
son alapult itt Erdélyben, s így a kultú-
ra terjesztését jórészt a közművelődési 
folyamatok segítették. Trianon után a 
kisebbségi sorba került erdélyi nemzeti 
közösségünk kulturális életében – véle-
ményem szerint – még erőteljesebben 
felértékelődött a közművelődés. Mert 
ekkor kellett igazán rádöbbenünk arra, 
hogy sorsunk elsősorban saját magatar-
tásunkon múlik, és mindnyájan felelő-
sek vagyunk ezért a sorsért. S bár 1989 
karácsonya után a Romániára szakadt 
újabb kori demokráciának mi is haszo-
nélvezői lettünk, ennek ellenére nagyon 
kevés állam által fenntartott és működ-
tetett magyar kulturális intézményeink 
vannak. Talán nem tévedek, ha kijelen-
tem, hogy az elmúlt negyed évszázad-
ban is jórészt a közművelődés éltette erre 
mifelénk a magyar kultúrát.

Mindezek után úgy gondolom, meg-
érdemli a Közművelődés, hogy éven-
te egyszer, április 12-én tudatosítsuk 
fontosságát az erdélyi magyar kul-
túrkörben.

(Művelődés, 2015. március, LXVIII. év-
folyam, 3. szám, 3. oldal)

Dáné Tibor Kálmán 

A Közművelődés Napja
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