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Az ÁMK-történet szomorú véggel*
Hol volt, hol nem volt három vándorlegény, három 
építész mester: Jeney Lajos, Kiss István, Szrogh 
György. Valamikor – vagy 50 évvel ezelőtt – felta-
risznyáztak és felkerekedtek világot látni. Nyugati 
útjukon megtapasztalták, hogy van olyan nevelé-
si–művelődési intézmény, mely erős, biztonságos, 
és mindenek előtt a helyé: a helyi közösség, falu, 
város, lakótelep tartja tenyerén. És látták, hogy ösz-
szefogva hatékonyabban lehet a különböző nemze-
dékek más-más motívumokkal bíró képviselőinek 
– Adyval szólva – Szépség és Szó iránti éhségét ol-
tani. S belátták azt is, hogy amennyiben a család 
egyik – bármelyik – tagja megszólítható, akkor az 
egész család szellemi, közösségi életminősége ja-
vítható, hiszen előbb-utóbb minden tagja motivált-
tá válik. Ez az educational center, a community school 
modellje.

A vándorok beszámolóinak ez a biztató jövő-
képe a hazai értelmiséget annak idején nagyon 
felvillanyozta, a tanügyigazgatást azonban kevés-
bé érdekelte, mivel ők a gazdaságosság adatolható 
értékmutatóira voltak kíváncsiak. Nos, a három 
vándor erre a szempontra is igennel válaszolhatott, 
hiszen az egész napos üzemmód megtakarítást je-
lenthet: egyetlen épületet kell ellátni energiával, 
ebben kell csak takarítani; az egységes technikai 
park jobban kihasználható, s a „humán erőforrás-
sal” is ésszerűbben lehet gazdálkodni a szolgálta-
tások iránti igényeket fi gyelembe véve (nem is be-
szélve arról, hogy közművelődési szakemberhez 
juthatott általa olyan település is, melynek már 
akkor sem tellett „kultúrházra”. A „bölcsőtől a 
koporsóig” integrált művelődési–közösségi szol-
gáltatások rendje a menedzsment, a gazdálkodás, 
a szakember-aktivizálás terén is megtakarítást je-
lenthet, az erőforrások hatékonyabb kihasználását 
– írták jelentésükben a mesterek.

* Elhangzott a Felnőtt Tanulók Hete 2011 
rendezvénysorozat 2011. október 18-án megtartott 
Könyvbemutatók délutánján.

Ez az utópia konkretizálódott Magyarországon 
az ÁMK, az általános művelődési központ eszmé-
jében (az ÁMK-krónikák szerint éppen 40 éve jött 
létre az első ilyen intézmény). A téri keretekhez 
tartalmat, ideológiát teremtő művelődéstörténész, 
Vészi János sci-fi be illően egyszerűen alfának ne-
vezte.[1]

Az ÁMK-mozgalom kalandos történetét rögzí-
tették a krónikások.[2] Volt idő – többször is kalan-
dos történelmünk során –, amikor számuk meg-
közelítette a 300-at, azaz több volt belőlük, mint 
gimnáziumokból.

Mindenki úgy vélekedett, hogy minél több sza-
badság jut a polgárnak és a helyi közösségnek, s egyúttal 
minél kevesebb erőforrás (a válságból válságba buk-
dácsoló hazai gazdaságban, államháztartásban), 
annál inkább lesz a társadalom, az állam fogékony 
az ÁMK-típusú megoldásokra. Az ÁMK-történe-
lem 40 éve azonban jóval zaklatottabban alakult. 
De erről másutt sokat írtam magam is, mások is.

Ma helyzet van. A gazdasági világválság, az euró- 
válság, az államháztartás hiánya következtében a 
mélyponton vesztegelünk. Soha vissza nem térő 
alkalom ez – gondoltuk naivan – a helyi erők ösz-
szefogására, a terek, eszközök, kultúraközvetítő ér-
telmiségiek energiáinak integrált felhasználására.

Igen ám! De 2010 óta az intézmények szétsza-
kadási, bomlási folyamata hihetetlenül felgyorsult. 
Felpörgött az ÁMK-ból kihasított iskolák átadása 
más tulajdonosoknak, az amúgy is vékony köl-
dökzsinórból táplált művelődést – hogy „vala-
mije” azért maradjon (mert ez már a kutyának se 
kell), megtartotta az önkormányzat. Az épülete-
ket szétszabták, szigorú átjárási tilalmakkal „óv-
ták” egy-egy egység „önállóságát”. S újra van sok 
új – nálánál hatalmasabb urainak szolgálni rendelt 
– „kisfőnök” a maga kicsi kis „szemétdombján”.

A hűbéri újraberendezkedés az ilyet szereti.
S ugyan kit érdekel manapság a Szó és a Szép 

iránti éhség?
Pedig e szellemi táplálékok birtokában talán a 

Kenyérhez is könnyebb volna hozzájutni…
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