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Eszmék és példaképek

A szervezetfejlesztéssel foglalkozó tudomány szerint minden szervezet – tudatosan vagy ösz-
tönösen – bejár egy fejlődési utat. A Nemzeti Művelődési Intézet küldetését az alapító miniszté-
rium fogalmazta meg, a vezetés 2012-től több dokumentumban is rögzítette, milyen célokat akar 
elérni, az etikai kódexünk pedig tartalmazza a cselekedeteinket szabályozó értékeket. Az értékek 
belsővé válása, az elkötelezettség és a mindenkitől elvárt magatartás harmóniája valószínűsítheti 
a küldetés és a vízió megvalósításának garanciáját. 

Országos hatókörű, sokrétű tevékenységet végző intézet számára talán nem tűnik egysze-
rű feladatnak e hármas egység – érték, elkötelezettség, magatartás – kialakítása, pedig elérhető. 

„Csupán” néhány alaptételt kell megfogalmazni, keresni és kijelölni azokat a kiindulópontokat, 
ahonnan biztonsággal el lehet indulni. A magyar közösségi művelődés múltja bővelkedik fon-
tos gondolatokban, követhető és követendő irányokban. „Legyen egy olyan díszes összegyülekező 
hely, melyben főbb és előkelőbb és jobb nevelésűek, eszes, értelmes férfi ak, a társasági rendnek 
mindenik osztályából egymással vagy barátságos beszélgetés végett találkozzanak, vagy többféle 
politikai újságokat, s hasznos gazdasági, tudományos, művészi hónapos–írásokat olvashassanak, 
magukat pedig üres óráikban illően mulathassák.” – határozta meg Széchényi István az első ma-
gyarországi kaszinó rendeltetését 1827-es megalapításakor.

Népművelőnek, közösségi munkásnak ma is megszívlelendő gondolat ez. Ugyanígy példát 
mutatnak elkötelezettségükkel, tudásukkal az elmúlt évszázad harmincas éveiben a falvak életét 
saját sorsként is átélő, a vidéki társadalom viszonyait megrázó hitelességgel bemutató irodalom 
szerzői.

Bátrabban kell visszanyúlnunk azokhoz az időkhöz, amikor a nemzet fejlődésének lehetsé-
ges módjai megfogalmazódtak, még akkor is, ha a többnyire külső beavatkozások következtében 
azok nem tudtak beteljesülni. Tanulságul szolgálnak most, amikor sorsunk alakításáért ismét 
nagy a felelősségünk. 

A múlt tanulságai mellett észre kell vennünk a jelen értékeit is. 
Kiváló személyiségek, közösségek élnek, dolgoznak közöttünk, jó példák sokasága erősít 

meg minket abban, hogy van miből építkeznünk, s vannak társaink, segítőink az előttünk álló 
munkához. A folyóirat jubileumi évfolyamának második lapszámában a kultúra, a gazdaság, az 
államigazgatás, a művelődéstörténet, valamint a közösség- és településfejlesztés kiváló szakem-
berei és kutatói vallanak munkájukról és az általuk képviselt terület közösségi összefüggéseiről.

Figyeljünk, de ne csak a múltunkra, hanem a köztünk élő, alkotó példaképeinkre is! 
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