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Lengyel Boldizsár

A közművelődés végvárai
A beszélgetés Elek Lajos bácsi
temetésének napján készült.
Véletlenül alakult így.

Ha vannak a közművelődésnek vég-
várai, a művelődési otthon jellegű in-
tézmények azok. Ha vannak végvári
harcosai, a bennük dolgozó népműve-
lőkkel azonosíthatók. Nehéz, fáradsá-
gos, kemény munkát igénylő feladat az
övék. Ám az, amit kínálnak, összessé-
gében ritkán kelendő. Azt veszik in-
kább, ami olcsó, aminek híg a leve, ami
gyorsan és maradandó nyomok nélkül
átmegy az emberen. Szellemi épülés,
érzelmi gazdagodás, felrázó ráébredés
akárcsak a legapróbb igazságra - mert
nem megy erőfeszítés nélkül -, hát
nem is kell. Csak keveseknek kell. Az
emberiség felhalmozott kulturális
öröksége és azok közkinccsé tétele kö-
zöttszakadék tátong. A világ szépsége
a labirintus nyílása - ahogyan Simoné
Weil mondja. Néhány óvatlan ember
az, aki besétál rajta. Bolyong vég nél-
kül, elcsigázva, reményt vesztve, sze-
rencsétlenül. Ha nem veszti el bátorsá-
gát, ha folytatja útját, eljut a labirintus
belsejébe, ahol Isten várja. Később,
amikor kievickél, már megváltozott,
más lett. Akkor a nyílás elé áll őrnek,
hogy szelíden betessékelje azokat, akik
befelé igyekeznek. Hasonló sorsuk van
a népművelőknek is. Őrt állnak és pró-
bálják betessékelni az embereket a mű-
velődés, a kultúra áttekinthetetlen labi-
rintusába.

Munkájuk ma sem könnyű. Az ál-
lam kivonulni látszik a művelődésből.
A működési zavarok helyenként állan-
dósulnak. Érték helyett az egyre szapo-
rodó kultúrmocsok a kelendő. Kevés a
fizetőképes kereslet az igazán jóra,
szépre, nemesre. Az épületek üzemel-
tetése anyagi gondok miatt nehézkes.
A népművelőket lelkileg kezdi ki az
érdektelenség, a kezdeményezések
gyakori hiábavalósága. Természetesen
nem adják fel, teszik a dolgukat. Szi-
szüphoszhoz hasonlóan, nap mint nap.

A beszélgetőpartnerek különböző
településekről valók. Czakó Jánosné az
MMIK igazgatója, Darabánt Anna,
Horváth Attila, Kenyeres Sándorné z
megyét járó módszertani csoport tag-
jai. Tihi Antalné Mezőhéken, Lugosine

Urbán Erzsébet Tószegen, Labancz Ig-
nác Nagyivánban, Pravda Julianna
Nagykörűben népművelő.

Milyen az országos és a megyei
helyzetkép? A művelődési otthonok mi-
lyen körülmények között dolgoznak ma?

C. J.-né: - A népművelők egy
része ebben az évben két alkalommal
tárgyalta országos értekezleten a mű-
velődési otthonok helyzetét. Mindkét
tanácskozás kulcsszava a válság volt,
melyet leginkább a megyei jellegű in-
tézmények élnek át napjainkban. A
megyei önkormányzatoknak biztosított
költségvetésből nem jut annyi az intéz-
ményeknek, hogy székhelyi, területi
feladataikat a megszokott módon és
színvonalon ellássák. Ezért egyre több
helyen kezdeményezik, hogy a jelenle-
gi egy intézményt két önálló intéz-
ményre bontsák. Ez a terv Szolnokon
is. A megyei önkormányzat október
l-jével megalakított egy módszertani
feladatokat ellátó intézményt. A városi
közgyűlés néhány nap múlva dönt egy
önálló Városi Művelődési Ház létesíté-
séről. (A döntés szeptember 10-én meg
is született. A Városi Művelődési Ház
1992. január l-jén kezdi meg működé-
sét. A szerző.) Sajnos, a döntések elég-
gé elhúzódtak, és ez sok bizonytalansá-
got idézett elő. Úgy tűnik, 1991 a
vajúdás éve.

Az önkormányzatok területén álta-
lában hasonló a helyzet. Országosan
viszonylag kevés intézményt szüntet-
tek meg. Az emberek és az általuk
választott önkormányzatok ragaszkod-
nak intézményeikhez. Legfeljebb kü-
lönböző működtetési formákban gon-
dolkodnak. Számos helyen bérbe adták
az intézményt. Sor került könyv-
tárokkal történő összevonásra. Ilyen-
kor anyagi okokra hivatkoznak. Nem
biztos, hogy ez teljesen átgondolt in-
tézkedés, hiszen félő, hogy valamelyik
tevékenység megsínyli majd az össze-
vonást.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében
zártak-e be intézményt?

C. J.-né: - Tudomásunk szerint
Kunmadarason, és átmenetileg Jászla-
dányban bezárták az intézményt.

H. A.: - A művelődési otthonok
megítélésével összefüggő azjLSzejnlé-

let, hogy ezek az intézmények lényegé-
ben kollatórá^sj)klYaltak. Egyébként
is sztálinista mintára jöttek létre -
mondták. Sajnos, a szakma egy része is
már korábban elkezdte magáról kiala-
kítani a rossz bizonyítványt. A_rend-
szerv^tásjkapc^áji^zek^^jörekvése-
kgLhizQnyos politikai erők felerősítet-
ték. Komoly védelmi háborút kellett
vívnunk a stigma ellen, hogy az intéz-
mények és a benne dolgozók nem kol-
laboránsok. Egy biztos, ez a szemlélet
rengeteget ártott intézményeink meg-
ítélésében. Mikor az önkormányzatok
kevés pénzeszközeiket felosztják,
rendszerint nem véletlenül a művelő-
dési otthonoknál kezdik az összegek
kurtítását. A hamis szemlélet hirdetői-
nek rossz a memóriája. A hatvanas
évek közepétől folyamatosan ezek az
intézmények adtak otthont éles vagy
kevésbé éles társadalomkritikának,
ezekben működtek avantgárdnak szá-
mító irodalmi színpadok, itt jöttek létre
„alulról szerveződő" tartós kisközössé-
gek. Gondoljunk csak Buc Hunor tevé-
kenységére, vagy a népművelés szakos
egyetemisták helyenként nagy vihart
kavart nyári gyakorlataira. Bár változó
az intézményrendszer megítélése, a
rossz előítélet sokat ártott. Egyik-má-
sik párt talán még ma is azon a vélemé-
nyen van, hogy művelődési otthonokra
nincs szükség. A lakosság, az önkor-
mányzatok szerencsére másként gon-
dolkodnak, és nem zárják be a házakat

Van egy komolyabb veszély. Az
mtézmények egy része sajnos nem tu-
dott beágyazódni a település társadal-
mába^ lakossági szükségletrendszerre
nertTludott xeagálni. Az ilyen házak
létét nem véletlenül kérdőjelezik meg.
Alkalmatlan, lusta, semmire kellő nép-
művelők okozták igazából ezt a hely-
zetet. Tehát általánosítani itt sem lehet.
A népművelőt kell ilyen esetben sürgő-
senlecserélni, nem_pgdig_a_házat_be-
zárni. A negatívumok mellett azért
fontosabbak az elmúlt évtized eredmé-
nyei. Ez a hálózat foglalkozott először
életmód-problémákkal, itt ismerték fel
a család szerepét egy egészségesebb
társadalomban, a számítástechnika
népszerűsítése innen indult, az idegen
nyelvek tanítását sokáig végeztük az
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iskolák helyett. Ezekre az eredmé-
nyekre alapozottan kellene átgondolni
a hálózat jövőjét.

Mit tapasztalnak a községekben
dolgozó népművelők? Mi a helyzet az
első vonalban?

L.-né: - Tószegen új formában mű-
ködik az intézmény. Az ÁMK meg-
szűnt, a bele integrált egységek önálló-
ságot kaptak. Az anyagiak egyenlőtlen
elosztása - reméljük - ezzel megszű-
nik. Óvoda, iskola, művelődési ház és
a könyvtár arányosan részesül a műve-
lődésre fordítható pénzekből. Az ön-
kormányzati pályázat alapján vállalko-
zóként működtetem a házat. Szerződés
rögzíti azokat a funkciókat, melyeket
teljesíteni kell az egymillió forintos
támogatás ellenében. Szabad kezet
kaptam minden tevékenységre, ami a
ház munkájától nem idegen. Nem vál-
tozhat a ház alapfunkciója, ugyanakkor
egyénileg is érdekelt vagyok abban,
ami történik. Az egymillió mellé ne-
kem év közben ötszázezer forintot kell
tennem. Összességében tehát másfél
millió fordítható művelődésre.

L. J.: - Nagyivánban is szétvált az
ÁMK, és önállóak lettünk. A nyolc-
vanas évek elején ágáltunk az egyesí-
tés ellen, most szerettük volna, ha ma-
rad az ÁMK. Anyagi biztonságot je-
lentett nekünk a közös működés. Ha-
gyományos értelemben vett művelő-
dési házként működtünk, tanácsi támo-
gatással és saját bevétellel. Két éve
egyénileg is érdekeltek vagyunk a be-
vétel teljesítésében. Ez közös haszon-
nal járt. Igaz, a tartalmi munka válto-
zott, és sajnos, eltűntek olyan értékek,
melyeket személy szerint is sajnálok.
Nem tudunk fogadni színházat, pódi-
umműsort, értékesebb zenei rendez-
vényt, mert gazdaságilag tönkre men-
nénk. Megmaradt viszont a közösségi
művelődés több formája, él a népművé-
szeti kultúra. Érdeklődés van a nyelvok-
tatásra, a számítástechnikára. Anyagi
feltételeink a minimális működéshez
biztosítottak. Határterületen vagyunk.

P. J.: - Öszvérhelyzet van a Nagy-
körűi Művelődési Házban. Az egyesü-
leti fenntartást nem mertük vállalni, az
önkormányzat mellett maradtunk. Vi-
szont működik Baráti Kör, Szabad Mű-
velődési Társaság és Népfőiskola. Sa-
játosan változott körülöttünk a helyzet.
Szétváltak a községek és a termelőszö-
vetkezetek. Az önkormányzati válasz-
tásokig biztatóan kezdtek működni a
pártok. Sajnos, a választásokat követő-

en szinte megszűntek. Csak az
MSZMP működik a faluban. Sajná-
lom, hogy a pártok működése szünetel.
Nem értem, miért nem tudtak életben
maradni? A tizenegy önkormányzati
tag közül egy párttag, a többi független
képviselő. Magam is tagja vagyok a
testületnek.

Hiányoznak az egyesületek is.
Egyáltalán, az egész civil társadalom
szervezettsége hiányzik. Szerencse,
hogy a polgármester érzi, tudja a kultú-
ra fontosságát, szinte mindenben támo-
gatja törekvéseinket. Az említett szer-
veződések is sokat segítenek egy-egy
nagyobb rendezvény bonyolításában.

Az intézményt a polgármesteri hi-
vatal működteti. A Szabad Művelődési
Társaság is itt működik, önálló számla-
számmal. Büfét működtet, forgatja
meglévő tőkéjét, aminek hasznából
alapvetően a kultúra részesül. Pályáza-
tokat adunk be több helyre minden
évben. Pillanatnyilag az a helyzet,
hogy az egyesületek hamarabb kapnak
támogatást, mint a művelődési ház. Az
egyesület bélyegzője többet ér! Szeren-
csére nincs különösebb feszültség a bo-
nyolult kapcsolatrendszerben, így min-
den sikernek a község látja hasznát.

Másokkal együtt örülök a Népfőis-
kola sikerének. Megfelelő támogatás-
ban részesül és jól működik. Remélem,
hosszú távra sikerült meghonosítani
Nagykörűben.

A polgármesteri hivatal a nyáron
vállalkozásba kezdett. Cseresznye-fel-
vásárlással foglalkozott, és Svájcba
szállított. Olaszországba pedig min-
denféle gyümölcsöt tudunk exportálni.
A gyümölcs mellett vízi dodgem-üzem
létesítésében is részt vesz a polgármes-
teri hivatal. Ezekből a vállalkozások-
ból mi is kivesszük a magunk részét,
hiszen általuk jelentősebb támogatásra
számítunk. Bár úgy tűnik, minden jól
alakul, mégis úgy érzem, állandóan
fejünk felett a kard. Ha intézményt kell
becsukni, mégiscsak mi lehetünk az el-
sők. A többi csak utánunk következhet.

F. A.: - A helyhatósági választások
óta önálló község Mezőhék. Három
helyen laknak az emberek, mindössze-
sen Ötszázegynéhányan: a tsz-központ-
ban, az állami gazdaságban és a falu-
ban. A klubkönyvtár állami támogatás-
ból él. Rendezvényeink - még a bálok
is - ráfizetésesek voltak az elmúlt
években. Az önkormányzat úgy dön-
tött, fenntartja továbbra is a klub-
könyvtárat. Van 2000 kötet könyv, egy

nagyterem és egy klub. Működik a
Mezőhéki Fiatalok Szövetsége. Több
pénzünk van, mint az intézménynek.
Önmaguktól még nem csináltak ren-
dezvényt. Mi is futunk a pályázatok
után. Eddig sikerült pénzt szerezni,
hogy jövőre mi lesz, nem tudom. Az
általános iskola alsó tagozata visszate-
lepül, remélem, ez majd változást hoz a
település életében. Több lesz az értel-
miségi. Pártok nem működnek. Műso-
rokat nem tudunk fogadni, mert kicsi a
termünk. Színházba viszont rend-
szeresen járunk a falu lakóival, Szol-
nokra és Szegedre. Az idén, úgy tűnik,
mindenre van pénz, mert az önállósuló
kis községeket mindenhonnan támo-
gatják. Mégis azt érzem, ha baj lesz, mi
kerülünk először megszüntetésre. A
pénzügyesek maguk is kilátástalannak
érzik a következő évet.

Valamikor azt hangoztatták,hogy a
közönségnek nemcsak azt kell adni,
amit szeret, hanem azt is, amit szeret-
nie kellene. A mai viszonyok között van
egyáltalán arra lehetőség, hogy a kö-
zönség ízlését az igazi értékek irányába
vigyük?

H. A.: - Ebben van a közművelődés
megújulásának kulcsa. Valóságos
szükséglet egyjelepülésen az is, ami_
S ^ tudatosulL Látensen van
jelen. A rendszerváltáshoz igazán kel-
lenének azok a közösségek, melyek
magukban hordozzák egy igazi civil
társadalom kiépülésének lehetőségét.
A közösségek mindig valamilyen tevé-
kenység mentén szerveződnek. Kap-
csolódhatók pártokhoz is. Ezért kár,
hogy a települések egy részében még
pártok sem működnek. A népművelés-
nek elő kellene segíteni a helyi társada-
lom szerveződését. Ezért tudatosítani
kellene a szükségleteket. A szükségle-
tek nem tisztán kulturális formában
jelentkeznek. A falusi turizmus kiala-
kulása péládul együtt jár egy csomó
szükséglet - köztük kulturális szükség-
let - kialakulásával. A turisták fogadá-
sa gazdasági, kulturális igényeket
egyaránt felvet Egy ilyen szituációban
tudatosulnak a szükséglet indukálta hi-
ányosságok. Minél több követelmény-
nek felel meg a falusi ember, annál
inkább polgárrá válik. Önálló, szabad
gondolkodású, kreatív személyiséggé.
A vendéglátással foglalkozók majd
megtalálják egymással a kapcsolatot,
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és érdekszövetségre lépnek. A Jiasz-
náltruha-akciók mellett ezeknek a fel-
adatoknak az ellátása lenne az igazi
népművelői tevékenység.

Természetesen a megyét illetően
differenciált a kép. A kistelepüléseken
egészen más jellegű gondok jelentkez-
nek, mint a városokban. Ahány telepü-
lés^ szinte annyiféle Jehetőség a meg-
újulásra, A változásokhoz fel kell hasz-
nálni a helyi sajtót, a helyi televíziót.

Több területen - nyelvoktatás, szá-
mítástechnika stb. - megjelent a kon-
kurencia. A művelődési intézmények
versenyképesek ?

C. J.-né: - A helyzet itt is települé-
senként változik. Igazi konkurencia
csak a városokban van. Sokat jelent a
minőség, a színvonal és az ár. A piaco-
kon ezek döntik el a versenyt. A mi
rendezvényeink már eleve olcsóbbak,
mint a magánvállalkozóké, mert nem
kell helyiséget bérelni.

H. A.: - Fontos a működés módja
is. Nem mindegy, hogy intézmény,
egyesület vagy magánvállalkozó kezd
valamibe. Mások lesznek az adózási
feltételek például. Az egyesületet, in-
tézményt könnyebb támogatni is.

Természetesen a művelődési otthonok
működési módját is újra kell gondolni.

C. J.: - A tárnogatotxés ajjrofitori-
entáliy.evékenységek helves arányára
nagyon kell vigyázni. Az egyik ne
menjen a másik kárára, jóllehet, mind-
két tevékenység része a kultúrának.
Nem lehet tehát csak tanfolyamokra be-
rendezkedni, mondván, azok hozzák a
pénzt. Akkor kiszorulnak a klubok és
egyéb szabadidős tevékenységi formák.

Még egy dolgot szeretnék említeni.
Az intézmények gazdálkodása pilla-
natnyilag eléggé liberális. Nem tudni
viszont, mit hoz a jövő. Az hírlik, a
kötött költségvetési gazdálkodás visz-
szahozását tervezik. A bevételre kény-
szerített intézmények még nehezebb
helyzetbe kerülnek. Tavaly óta sajnos
vállalkozási nyereségadót is kell fizet-
nünk. Mindezek mellett a legnagyobb
baj szerintem, hogy a lakosság nem
elég gazdag. Ez nagyobb baj, mint az
önkormányzatok gyenge vagy rossz
pénzügyi kondíciója. Mi a lakosságból
élünk, a lakosság pedig egyre szegé-
nyebb lesz.

A beszélgetésből is kiderült, a köz-
művelődés igazi erősségét a népműve-

lők jelentik. Hogyan ítélhető meg a
megyében dolgozó népművelők szel-
lemi, testi, lelki kondíciója?

D. A.: - Mielőtt erre válaszolnék,
szeretnék reagálni néhány dologra. Az
elhangzott példák sajnos nem általáno-
sak. A művelődési otthonokban a tar-
talmi tevékenység pontosan a pénzhi-
ány miatt egyértelműen a napi kereslet
irányába tolódott el. A művészetek hát-
térblTszörultak, a közhasznúság domi-
nál egyértelműen. Amiből hasznom
van, azt csinálom - ez a nézet uralko-
dik. Az intézményekben lassan nyomát
sem leljük a művészeti tevékenység-
nek, azon keresztül az érzelmi nevelés-
nek. Irodalomról, zenéről, képzőművé-
szetről, az emberi leiekről, a szere-
tetről, szerelemről alig esik szó. Sok
terület még a divat szintjén sincs jelen
az intézmények munkájában. Szerin-
tem ez nagy baj. Nehéz így értékeket
megőrizni, pedig nekünk messzebbre
kellene látni. Olyan értékeket is tovább
kellene vinni, melyeket a mai lakosság
nem vesz észre.

A népművelők egzisztenciájáról be-
szélni nagyon nehéz. Intézmények
ugyan nem szűntek meg, legfeljebb
összevonásra kerültek, létszámleépítés
viszont volt. Ebben az évben kb. 20-25
ember vesztette el kereseti lehetőségét
a művelődési otthonokban. A népmű-
velők elbocsátásával vesztett a szak-
ma, csökkent a közművelődés társadal-
mi presztízse. A beígért 30%- os bér-
fejlesztésből csak 20% realizálódott.
Az infláció nagy, megélhetési gondok-
kal küzdenek a népművelők is. Nincs
mód eszközbeszerzésre, igényes kar-
bantartásra, felszerelésre. Növekednek
a napi gondok és feszültségek. A mun-
kát nem lehet előre tervezni. Összessé-
gében nagyon rossz a közeg, amelyben
a népművelőknek dolgozni kell.

C. J.-né: - A túlélésre kell beren-
dezkedni. Az ország gazdasági helyze-
tének javulásával előbb-utóbb változni
fog a helyzet. A ma átélt veszteségeket
természetesen senki nem tudja pozitív
élményként elkönyvelni. A művé-
szetek hiánya intézményeinkből bi-
zony kétségbeejtő. Az a csoda, hogy az
amatőr csoportok egy része még tartja
magát, és nem bomlott fel. Ezek meg-
tartása is komoly feladat.

A népművelők közérzetét az intéz-
mények helyzete határozza meg. Ahol
már eldőltek a dolgok, ahol kiszámít-
hatóak a következmények, ott nyugod-
tabbak a kollégák. Aki egész évben

létbizonytalanságban élt, annak rossz a
közérzete.

K. S.-né: - A népművelő - ha
komolyan veszi hivatását - képes a
változtatásra, tud az új felé törekedni,
és előbb vagy utóbb megtalálja a kiutat
ebből a lehetetlen helyzetből. Csak kö-
zömbösnek nem szabad lenni. Nem
szabad csak várni, hogy majd csak
történik valami! Az a népművelő, aki
megalkuszik ezzel a helyzettel, szerin-
tem hamarosan eltűnik a palettáról.

H. A.: - Sajnos, mondjuk ki, van-
nak olyan kollégák, akik nem túl jó
hímevet szereztek a szakmának. So-
vány vigasz, hogy mindenütt van ilyen.
Bízom abban, hogy ez a gárda úgy
tisztul a változásokkal, hogy az igazán
tehetséges emberek megmaradnak.

D. A.: - A népművelők társadalma,
gazdasági értelemben, sose volt az ér-
telmiség arisztokráciája. Ezt a szakmát
csak hivatásból lehet választani és gya-
korolni. Valamikor - talán a '60-as
években divatszakma is volt. Sokan
kerültek erre a pályára. Ma már nem
szívesen jönnek ide fiatalok. A küzdel-
met, a napi megélhetésért való gyötrő-
dést nem vállalják. Aki marad, annak
minden elismerésem.

Mi a legfontosabb ma a szakma
szempontjából?

D. A.: - A pénz és a hit.
L. J.: - Társadalmi döntés kellene,

hogy szükség van-e erre a tevékeny-
ségre, vagy nincs. Bizonyság arról,
hogy szükség van a munkánkra. Ha
fontosnak ítélik, amit teszünk, majd ad-
nak hozzá pénzt is. Talán ha októberben
tárgyalja a kormány a művelődési ottho-
nok helyzetét, sok minden eldől.

H. A.: - A bizalmat tartom fontos-
nak. Irántunk és azok iránt, akik ilyen
fajta tevékenységet végeznek. Ezt a
bizalmat a társadalomnak kell kinyil-
vánítania. Társadalmi változások ide-
jén nem felismerni azt, hogy társada-
lomszervezőkre szükség van, enyhén
szólva szűk látókörűség lenne.

P. J.: - A népművelőnek kell elhin-
me^J^yjz^ég^arijrrajjrriiijainál.
Persze nem árt, ha erről időnként kap
visszajelzést. Nekem fontosabb a hit,
mint a pénz, mert idáig még tudtunk
koldulni.

C. J.: - Minél több kultúrabarát
önkormányzatot kívánok ehhez az iga-
zán nehéz, ugyanakkor méltóságot adó
szakmához.


