
ROMHÁNYI ANDRÁS 

KULTÚRÁT A SZAKMÁVAL AZ EMBERÉRT 

„A népünk niűvdésére irányuló törekvéseknek a súlyos mulasz
tásokat pótolniuk kell, mert a szellemi rugalmasság ma szükségesebb 
kellék, mint a múltban. Az élet régi, áttekinthető forntái felbomlottak 
és összekmzálódtak.Aforgamgosjekmvuíróí Itohtapra új Jielyzeteket 
teremt, új feladatok, váradon neltézségek bukkanrutkfd nűndegyre. S 
népünket meg l<eü tanítanunk gonddkoztú, hogy az összevisszaságban 
el tudjon igazodni. Fd kell szerdnünk a szükséges tudnivalókl<al, liogy 
ne induljon el vaktában a más feje, az elébe dobott zavaros vagy rossz 
szándékú igék után, Itanem lásson, ítéhű, dönteni, a maga lábán járni 
tudjon. Nehézkes vagy hiszél<eny gondolliozússal, tágabb látókör és gy
ors dkalmazkodó készség ítélkül áldozatul esik a vak körülniényeknek 
és garázda szándékoknak." 

( M Á R T O N Á R O N : AZ iskolán kívüli népnevelés feladatai. 
Erdélyi Tudósító, X V T I Í . évf. 3W-3l6.old. Kolozsvár 1935.) 

A bevezető gondolatokat több, mint 60 esztendővel ezelőtt 
vetette papírra egy nagy erdélyi püspök. Tanácsai, javaslatai ma 
időszerűbbek, mint valaha. 

1. A törvény jelentősége 

A z elmúlt 8 évben lezajlott tátsadalmi-politikai változások a 
kultúrában is új értékrendet hoztak magukkal. S mindjárt kétféle 
értékrend jött létre: a mindenkori politikai hatalomé és a tátsa-
dalomé. A z előbbi leértékelte a kultúrát, s ezen belül a közmű
velődést, az utóbbi kitartott mellette. A politikai döntések során 
drasztikusan csökkent a kultúrára jutó pénz nagysága, míg az 
állampolgárok, de az önkormányzatok is egyre inkább hajlandók 
voltak újra és újra mélyebben a zsebükbe nyúlni. A társadalom 
ragaszkodott elért kulturális színvonalához. 

A fejlett országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a modem 
társadalmak sem nélkülözhetik a közművelődést. A z oktatás-, a 
nevelés-, a képzés ellátására szakosodott intézményrendszer - jel
legéből, működési logikájából adódóan - lassabban tud csak alkal
mazkodni a társadalom folyamatosan változó igényeihez. A rugal
mas közművelődési intézményrendszer azonban nagyobb eséllyel 
fedi le a fehér foltokat. 

A közművelődési szolgáltatást a társadalom mindig is 
alapellátásnak tekintette. Most mindezt 22 év után újra törvény 
erősíti meg. A törvény nem az elit kultútájáról rendelkezik, 
hanem „minden ember alapvető jogáról". Már maga a tény is, 
hogy megjelent, azért is különös jelentőségű, mert olyan ország
ban élünk, ahol egyre több a szegény és ahol - Európa sok más 
országához hasonlóan - a csillogó szürkeséggel, az előre gyártott 
tárgyi és szellemi kultútával szemben védeni kell az egyetemes, 
az európai és a nemzeti kultúrát. 

2. A törvény és a megyei intézmények 

A törvény IV - a közművelődésről szóló - része többek 
között közművelődési alapellátásról és az ahhoz szükséges háttér
munkáról szól. Ez utóbbit, a szakmai tanácsadás- és szolgáltatás
feladatkört a nevezett tesz III. fejezete taglalja. Ennek a fejezetnek 
a tartalma nem előzmények nélküli. Évtizedek során szakmai 
konszenzus alakult k i a létező megyei művelődési központ intéz
ményrendszerről és az általa végzendő feladatokról. Ez lényegében 
megegyezik a törvény 85 . §-ában felsoroltakkal. 

A rendszerváltást követően a piac törvényeinek kitett 
intézményhálózat számáta e feladatrendszer teljes körű ellátásá
nak lehetősége lecsökkent. A törvény most megerősíti, ezzel 
visszaállítja régi elismertségébe ezt a feladatrendszert, egyben 
rendelkezik a finanszírozás feltételeiről. 

Hogyan lehet ellátni ezt a feladatrendszert! 

1) . Önkormányzati hatáskörben. (Erről a törvény nem tesz 
említést, de nem is tiltja.) 

A feladatrendszer koordinációs elemeinek végrehajtására 
- megítélésem szerint - legalább 5 szakember szükséges. Ezek 
működhetnek például a Művelődési Osztály egyik csoport
jaként. A m a feladatrendszer ellátása során ez az egység foko
zatosan - és egyre sürgetőbben - az intézményesülést fogja szor
galmazni, mert a hivatal ruhája szűkebb, mint ami a munka 
végzéséhez megkívántatik. 

2) . Vállalkozásban. (A törvény enől sem lesz említést.) 
Napjainkban divatjelenség, hogy a helyi önkormányzatok 

némelyike a közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kötele
zettségét K H T - v a l kívánja megoldani. A tapasztalatok vegye
sek, ugyanakkor még a KHT-pártiak is azt állítják: van olyan 
tevékenység, amelyik ellátására ez a forma nem alkalmas. A 
szakmai szolgáltatói feladat ezek közé tartozik. 

3) . C iv i l szervezettel. (A törvény erről sem tesz említést.) 
Lehetséges, hogy a c iv i l szervezetek idővel alkalmasak 

lesznek majd e feladategyüttes ellátására. M a viszont sokan 
abba a tévedésbe esnek, hogy az áhított jövőt: összetévesztik, 
összekeverik a valósággal. Tény ugyanis, hogy polgáriasodá
sunk még csak gyermekcipőben jár. Bár a c iv i l szervezetek az 
elmúlt 8 év alatt elő tudlak állni jó szakmai programokkal, 
nem voltak képesek ugyanakkor jelentős közművelődési in 
tézményt kifejleszteni és működtetni. Éppen azokban a 
valósokban, megyékben erősödtek meg az állampolgári kez
deményezések, c iv i l szervezetek, ahol megvolt a szervezeti 
háttér, a befogadás lehetősége: ahol voltak művelődési házak, 
központok. Ez persze nem a civi l szervezetek hibája, bűne. A 
társadalmi átalakulás egyelőre csak ilyen lassú fejlődési üte
met: engedélyezett a c iv i l szervezetek számára. De, ha a 
valóságot szebbnek festjük: ingoványra építjük a vátat. 
Ugyanakkor ez a tény, - tudnii l l ik, hogy a c iv i l szervezetek 
megerősödésének a létező művelődési ház az elsőrendű 
feltétele - érdekes gondolatmenetet is elindíthat. A megyei 
művelődési központok; városi, kerületi művelődési házak 
szükségessége mellett paradox módon nem az a legfontosabb 
érv, hogy azok mit tudnak (bár ez sem elhanyagolható); 
hanem az, hogy milyen helyzet áll elő, ha nincsenek... 

4) . Több intézménnyel. (A törvény erről sem tesz említést.) 
Felesleges megosztottságot jelent, jelentősen megnő a hi 

vatal koordinációs munkája és az infrastruktúra fenntartásának 
költsége. Nehézkessé válik az irányítás. N e m véletlen, hogy se
hol az országban nem jött létre ez a fonna. 
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5). Egy intézménnyel. (Ezt a törvény lehetővé teszi.) 
A törvény 85.§-ának elemzése során arra a következtetésre 

jutunk: ezt a feladatrendszert azért célszerű egyetlen intézmény' 
nyel ellátni, mert a feladatok összefüggnek, egymást feltételezik, 
a nemzetközi- és szakmai kapcsolattartás biztosan járható útja a 
komplex feladatellátással megbízott, egyetlen intézmény. A sok 
forrásból, sokféle módon érkező szakmai infomiációk feldolgo
zása is csak így lehet hatékony. Tekintettel atra, hogy ennek a 
feladatrendszernek az ellátása hosszú távú folyamatok mened
zselését jelend, kivitelezésére nem elegendő egy - bánnilyen -
szervezet: erre egy nagy tapasztalatokkal rendelkező szakmai szol
gáltató intézmény a legalkalmasabb. 

Ezt mutatja az országos gyakorlat is. A megyék több, mint 
2/3-ában megyei intézmény látja el a feladatrendszert. Pedig ez 
mostanáig nem volt kötelező. 

Büszkék lehetnek a nevezett megyék és büszke lehet a 
főváros is, hogy a változások időszakában is megtartották műve
lődési központjaikat. Most „szerencsés" helyzetben vannak: van 
mire építeniük. 

Miért, hogy a törvény mégis csupán megengedő módban 
beszél a megyei művelődési központokról? „E feladatok ellá
tására megyei művelődési központot működtethet." Mindnyájan 
ismerjük az Országgyűlés Kulturális Bizottságában a liberális- és 
a szocialista kultúrpolitika által megvívott csatákat. Ha lehá
mozzuk a politikát: a vitáról, úgy vélem, van racionális oka is an
nak, hogy a feladatot nem kötelező módon írja elő a törvény. 
A z o k a megyék, amelyek megszüntették vagy elsorvasztották 
megyei művelődési központjukat: most semmiféle törvény előí
rására sem tudnák egyik pillanattól a másikta korrigálni elhibá
zott lépésüket. Megszüntetni: elég volt egy tollvonás. A z újra
építéshez évek munkája kell! 

3. Az egy intézményes rendszer lehetősége és problémái a 
fővárosban 

Tizenkilenc évvel ezelőtt a Fővárosi Közgyűlés jogelődje, a 
Fővárosi Tanács hozta létre a Budapesti Művelődési Központot, 
egyúttal lényegében a megyei művelődési központokra érvényes 
feladatrendszer ellátásával bízta meg. A közel két évtized alatt c 
tevékenység tartalma változott ugyan, ám a B M K mindvégig 
megtartotta megyei művelődési központ jellegét. Nagy tudás, 
tapasztalat halmozódott fel az intézményben és megvan az ennek 
felhasználhatóságához szükséges működési mechanizmus is. A 
B M K tehát megőrizte azokat a feltételeket, amelyek alkalmassá 
teszik a törvényből adódó feladatrendszer ellátására. 

Ebből a meglehetősen összetett és bonyolult rendszerből 
érdemes kiemelni és megvizsgálni négy elemet. 

A bázisintézményi rendszer 
A z intézmény infrastruktúrája és az állami támogatás 

mértéke a kezdetektől fogva ellentmondásban állt az ellá
tandó feladattal. Ennek következtében egyes művészeti 
műhelyek ún. bázisintézményekben találták meg működésük 
feltételét. Ez a differenciálódás természetes úton jött létre, s 
ez a működési forma szakmailag ma sem kifogásolható. H a a 
Fővárosnak nincsen lehetősége művelődési központjának 
méltó elhelyezésére, a bázisintézményi rendszer - az egyes 
művelődési házakban ma is működő művészeti-szakmai mű
helyekre építve - újra létrehozható, működtethető; minden
esetre - a főváros elképzeléseinek függvényében - a jelen
leginél koordináltabb formában. 

A s zakma i fejlesztői m u n k a 
A B M K , működésének közel két évtizede sotán többek kö

zött felnevelte, majd - hozománnyal ellátva - önálló intézményi 
útjára bocsátotta a Pályakezdők Speciális Szakiskoláját. Most ké
szül a leválásra a Felsőfokú Népi Játék és Kismesterség Oktató 
Képző. 

Az intézményi háttér 
Infrastrukturális- és intézményi háttereként szolgál a Buda

pest Főváros Bartók Táncegyüttesnek, a Budapesti Vándor Kó
rusnak, a Fővárosi Énekkarnak és számos szakmai szervezetnek. 

A háttérintézményi funkció 
A Fővárosi Közgyűlésnek nemcsak lehetősége, de érdeke is 

a kötelezően előírt feladatrendszert már meglévő szellemi és tárgyi 
vagyonára építve ellátni. A z Önkormányzat számára ugyanis -
törvény nélkül is - fontos, ellátandó feladatot jelent például: 

- a közművelődési-kulturális információk gyűjtése, feldolgo
zása, forgalmazása; 

- a kutatások, felmérések, elemzések lebonyolítása. 
A főváros e feladatok ellátásában is bátran támaszkodhat 

intézményété. 

4. A B M K helye a feladatellátásban 

A B M K - n a k - a szolgáltatás jellegéből adódóan - mind a 
feladatellátóval, mind a felhasználóval kapcsolatban kell állnia. 

A törvényben előírt feladatrendszer ellátásáért a Fővárosi 
Közgyűlés (illetve az általa megbízott Kultutális Bizottság) felelős. 

A z ezzel kapcsolatos munkamegosztás általam legjobbnak 
tartott fonnája: 

A Kulturális Bizottság dolga a megrendelés, a döntések 
meghozatala. 

A Kulturális Ügyosztályé az információgyűjtés a döntés-elő
készítéshez, a döntés-előkészítés, a szakmai koordináció, a hivatali 
ügyintézés. 

A B M K kettős funkcióban vesz részt a munkában: háttérin
tézményként és önálló szakmai intézményként. 

Háttérintézményként 
Megrendelő: a Főváros (a Kulturális Bizottság ±11. a K u l 

turális Ügyosztály) 
Feladat: közművelődési tevékenységgel összefüggő elem

zéseket készít és hasznosít (85 .§ .c ) ; 
- részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közmű

velődési rendezvényeinek szervezésében (85.§.d); 
- gyűjti és összesíti a közművelődési információkat, fővá

rosi adattárat kezel (85.§.e). 

Önálló szakmai intézményként 
Megrendelő: a fővárosi közművelődési szakma 
Feladat: elősegíti a területén működő települési önkonnány-

zatok, nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a főváros 
területén működő közművelődési szervezetek művelődési céljai
nak megvalósulását (85.§.a); 

- együttműködik a Magyar Művelődési Intézettel, az or
szágos szakmai érdekképviseleti szervezetekkel (85.§.b); 

- gondozza a fővárosi, agglomerációs, országos és nemzet
közi kapcsolatokat (85.§.d); 

- elősegíti a főváros környezeti, művészeti, közművelődési 
értékeinek, sajátosságainak bemutatását (85.§.f); 

- végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, veze
tőinek szakmai képzését és továbbképzését (85.§.g). 
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5. A B M K felkészültsége 

A törvényben előírt feladatok közül a B M K jelenleg az 
alábbiakat látja el teljes mértékben: 

- Több formában is együttműködik a Magyar Művelődési 
Intézettel, a Budapesti Népművelők Egyesületével, a Magyat 
Népművelők Egyesületével, a Megyei Művelődési Központok 
és Regionális Szerveződések Szövetségével. (85.§. b.). 

- A közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket 
és fejlesztő programokat készít, ezektől módszertani kiadványok 
formájában rendszeresen beszámol; szakmai konferenciákat, 
fórumokat szervez. (85.§. c.) 

- Élen jár a fővárosi szakmai információk gyűjtésében 
és összesítésében, a közművelődési szakmai internet-hálózati 
fejlesztésének szervező ereje. (85.§.e.) 

- A szakmai képzések, továbbképzések terén egységes, 
egymásra épülő rendszert alakított k i . (85.§. g.) 

A B M K megfelelő támogatás esetén a törvényben fel
sorolt többi feladat magas szintű ellátását is meg tudja 
oldani. Kulcskérdés, hogy k i fizeti a révészt. A szolgáltatás 
ugyanis kötelező, ám annak igénybevétele nem! Üzemeltetni 
kell tehát egy hűtőszekrényt, amelyben az étlap minden 
ételét tárolni kell ; mert a vendég bármikor, bármelyiket 
kérheti. Ez pedig sok pénzbe kerül, 

A B M K alkalmas, kész és képes a Főváros - a Kulturális tör
vény IV. rész III. Fejezete által felsorolt - feladatainak ellátására. 

6. Feladatok 

A Fővárosi Közgyűlésnek döntést kell hoznia, hogy mi
lyen ütemezéssel és milyen arányokkal kívánja megvalósítani a 
törvény előírásait. 

A B M K elemzésekkel, tanulmányokkal, fórumok megszer
vezésével segíti a döntés-előkészítő munkát. 

Fel kell mérni, hogy e döntésnek milyen személyi-, tárgyi-, 
finanszírozási következményei vannak. Ez a feladat a BMK-é. 

A Főváros Közgyűlésének rendeletet kel l hozni 
- a közművelődés-szakmai tanácsadó és szolgáltató fe

ladatokról, az intézményi, szervezeti keretektől, formáiról és a 
költségvetési támogatásról; 

- a szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles és díj-
mentességi köréről. (86. §.) 

Közművelődési megállapodást ugyan csak akkor kell 
kötnie az önkormányzatnak, ha a feladatot nem önkormány
zati szervezettel kívánja elláttatni, mégis célszerű, ha a Fővá
ros Közgyűlése közművelődési megállapodást köt a feladat
rendszer ellátására a B M K - v a l . 

A Kulturális törvény pontosan meghatározza a főváros 
önkormányzatának feladatait. Ezek ellátásához pénzt is ren
del . A törvény által előírt kötelezettség egyben lehetőség is. 
Felkínálja, hogy az ezredfordulóra a főváros olyan intézményt 
hozzon létre, amely európai szinten is kiállja az összehason
lítás próbáját. Egy olyan művelődési központot, amelynek 
tudására, kapcsolatrendszerére a fenntartó önkormányzat 
bátran lámaszkodhat. 

Magyarország még csak törekszik Európába; Budapest 
azonban ott van. Kulturális területen feltétlenül. A z ország 
felzárkóztatása az Európai Unióhoz fővárosán keresztül a 
legegyszerűbb! 

Európa formai követelményeket támaszt a csat lakozni 
vágyókkal szemben. De - mint tudjuk - nem arra kíváncsi, 
hogy miben hasonlítunk rá, hanem arra: miben különbö
zünk! A csatlakozáshoz szükséges előkészítő munka e ket
tős feladatában a népművelés j ó partner lehet. A népmű
velés maga is Janus-arcú: nyi tot t az újra, de igyekszik meg
őrizni a régi értékeket. Valahogy úgy, ahogy Babits írta: 
„A villany a földi,/A csillag az égi./A villany az új,/A csillag a régi." 
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