
VALÓ VILÁG
Meditáció a közművelődésről

Az 1974-es közművelődési párthatározat megjelenése óta egy évtized telt él.
Felszabadulás utáni történelmünk talán legbonyolultabbnak is nevezhető
olyan tíz éve, amelyben az intenzív fejlődés mellett példátlan nehézségű gaz-
dasági kihívások is érték társadalmunkat. Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi
időben — a gazdasági teljesítőképesség növelésének feladatai mellett — ismét
a közművelődés helyzetének és új lehetőségeinek kérdései kerültek az érdek-
lődés középpontjába.

Szeptember—októberben két nagyjelentőségű tanácskozás is foglalkozott
ezekkel a kérdésekkel: az Országos Közművelődési Tanácskozás és a Megyei
Közművelődési Aktíva.

E két rangos társadalmi fórum — az eltelt évtized fejlődésének értékelése
mellett — megerősítette, hogy a művelődés ügye meghatározóan fontos poli-
tikai kérdés, a nehézségek kapcsán sem minősíthető másodlagosnak.

A dinamikus változások azonban e téren is gyorsabb és rugalmasabb
szemlélet-, módszer- és színtérváltoztatásokat igényelnek.

A helyi teendők egyfajta átgondolásának szándéka ösztönözte szerkesz-
tőségünket arra, hogy a JÁSZKUNSÁG hasábjain is szóljunk azokról a leg-
fontosabb összefüggésekről, amelyek a megye közművelődését jellemzik, fej-
lődését valamilyen módon meghatározzák, szolgálják.

Ezért a „VALÓ VILÁG" rovatban folyamatosan közöljük a szélesebb-
körű érdeklődésre is számottartó, e témával foglalkozó írásokat.

„A közművelődés politikai szerepe
vitathatatlan ". . .

Amikor a közművelődés teljeskörű vagy legalábbis sokoldalú áttekintése van
napirenden, kimondatlanul is jelen van az egyértelmű ítéletalkotás igénye: mit
ér a munkánk, hogy áll a kultúra ügye, jutottunk-e előbbre. Kategorikus választ
(jól vagy rosszul) nehéz adni az ilyen kérdésre, de nem is szükséges. Ogy vélem,
jobb elkerülni a pozitív tényekből levont általánosítás csapdáját, de nem kell
elfogadnunk a nehézségek és kudarcok miatt éppen megkeseredett szakember
ítélkezését sem. Nem pusztán feltételezés ez a két szélsőség és a köztük lehet-
séges vélemények széles skálája. Valóban sokféleképpen ítéljük meg a közmű-
velődést. Amennyire használhatatlan — mert nem visz előbbre — a növekvő
számsorokból egyértelmű fejlődésre következtető felfogás, annyira káros —
mert leszerel, cselekvésképtelenné tesz — a nehezebb körülményekre való örö-
kös hivatkozás.
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