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Közösségfejlesztés a köznevelésben és a közművelődésben1

‒ Véleménye szerint mi a közösségi művelődés tanár szak szerepe a megújuló pedagó-
gusképzésben?

‒ A  képzés célja okleveles általános és középiskolai közösségi művelődés szakos ta-
nároknak a felkészítése, akik képesek a köznevelésben, a közművelődésben, a helyi 
társadalomfejlesztésben és a felnőttképzésben az oktatási, nevelési, pedagógiai, kultú-
raközvetítői, közösségfejlesztői, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a 
tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A  szakterületi ismeretek köre a 
kultúraelmélet, a kultúraközvetítés és a közösségfejlesztés, az iskolai nevelés és a közös-
ségi művelődés szempontjából adekvát tartalmaira épül, figyelemmel a Nemzeti alap-
tanterv követelményeire. 

A közösségi művelődésszakos tanár fontos feladata a személyiségfejlesztés folyama-
tában a társadalmi viszonyok tudatos elsajátítása; a kultúraelmélet és a kulturális ant-
ropológia fogalomrendszerével a különféle kulturális entitások meghatározása, azok 
felismerése a személyes, lokális, térségi, nemzeti és európai kulturális identitás megis-
merése és elsajátítása, a helyi cselekvés és globális szemléletmód szerves együtthatásá-
nak érvényesítése, a kultúra és az érték kapcsolata, a kulturális másságok értő kezelése 
a kulturális funkciók működésének megismerésével, a globalizációból következő multi-
kulturalizmus és nemzeti kultúra helyes arányainak kialakítása, a kultúra és közösség, a 
közösség és társadalom, a közösség és csoport, a közösség és lokalitás, a közösség és civil 
társadalom elméleteinek megismerése, és a velük kapcsolatos közösségfejlesztési attitűd 
kialakítása. 

A közösségfejlesztés szellemi tradíciói rávilágítanak arra, hogy milyen elméletek je-
gyében szerveződik a fejlesztői tevékenység: felülről jövő társadalmi útmutatásként vagy 
alulról jövő, közvetlen cselekvésként. A legfontosabb filozófiai, szociológiai és társadal-
mi/közösségi tanulással és cselekvéssel foglalkozó gondolkodók elméleteinek megisme-
rése szolgálja a szaktudományi kompetenciák jelentős részét. 

A  közösségfejlesztés szakmódszertani kompetenciái a kapcsolatszervezésre, a helyi 
cselekvés ösztönzésére, a partneri együttműködés kiépítésére s a helyi értékek mozgósí-
tásának szakmai támogatására vonatkozó tudásokból és hozzáállásokból alakulnak ki. 

Mindezek együttese adja a közösségfejlesztési szaktárgyi tudást, melyhez áttekintő ké-
pesség, kreativitás és ötletgazdagság, információgyűjtés, módszeres munkavégzés, gya-
korlatias feladatértelmezés és nyitott hozzáállás járul módszerkompetenciaként.

1 Az interjú a Szín – Közösségi Művelődés c. folyóirat 2012. év 17/6. számában jelent meg. 
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‒ Az elmondottak alapján úgy érzem, jóval szorosabb szálak fűzik a magyar közműve-
lődéshez, semmint azt a hivatali teendői feltételezik.

‒ Ez valóban így van, hiszen már középiskolásként 1971-ben bekapcsolódtam az ama-
tőr színjátszásba, vagy ahogy akkor nevezték: „mozgalomba”. Kezdetben iskolai diák-
színjátszó voltam, majd a 70-es évek közepén az akkori egyik legnevesebb fővárosi ama-
tőr csoport, a Metró-színpad tagja lettem, ahol színjátszóként számos előadásban vettem 
részt. Közben az EVIG Művelődési Központjában népművelőként is dolgoztam. Ezt kö-
vetően egy sajátos nevű színjátszó csoportot alapítottam, a „Theátrum Chemotox”- ot, 
amely az akkori egri Ho Shi Min Tanárképző Főiskola Budapesti Tagozatán működött. 
Itt már alapvetően rendezőként dolgoztam, hiszen a korábbi években amatőr színját-
szócsoport-vezetői működési engedélyt szereztem a Népművelési Intézet szervezésében. 

A főiskola elvégzése után 1980-ban kezdtem el tanári pályámat a Pesti Barnabás Élel-
miszeripari Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben mint kulturális neve-
lőtanár.

Ez egy sajátos iskolai „népművelői” státusz volt, hiszen nem kellett kötelezően tanórá-
kat tartanom, hanem a szakmunkástanulók tanórán kívüli tevékenységét kellett szer-
veznem, irányítanom. Minden iskolai rendezvényt nekem kellett összefogni, az ünnepi 
megemlékezésektől a különböző versenyeken át a szalagavatóig. A kulturális nevelőta-
nári munkám következményeként lettem 1989-ben – az egyik elsők között bejegyzett 
civil szervezet – a Szakmunkástanulók Kulturális Egyesületének (SZAKE) alapító elnö-
ke, amely funkciót 2010 végéig töltöttem be. Az egyesület az elmúlt több mint húsz esz-
tendőben nagyon szerteágazó tevékenységet végzett, hiszen számos országos műveltségi 
vetélkedőt (Magyarország az én hazám; Örökségünk, ’48), továbbá megszámlálhatat-
lan művészeti bemutatót, szaktábort szervezett. Különösképpen a diákszínjátszás terén 
voltunk aktívak, melyet az is mutat, hogy idén nyáron tartottuk a 17. színjátszó tábort 
Gyomaendrődön. 

A  Pesti Barnabás Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet sajátos közegében 
hoztam létre az ottani diákokból a „Jibraki” Színtársulatot, amelynek előadásai (A fá-
tyol titkai, A  tavasz ébredése, Száll a kakukk…, Az elveszett cirkáló) a következő két 
évtizedben jó néhány szakmai elismerést érdemeltek ki. Rendszeres résztvevői voltunk 
a Csurgói Csokonai Diáknapoknak, a Budapesti Művészeti Hetek rendezvényeinek, és 
a kazincbarcikai Ifjú Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztiválra is eljutottunk. 
Később ebben az iskolában drámatagozatot is alapítottam, ahol számos ismert diákszín-
játszó rendező is kezdte pályáját (Perényi Balázs, Szabados Mihály, Gyombolai Gábor). 
Ennek nyomán 1998-ban Keresztúri Józseffel és Uray Péterrel együtt alapítottuk meg 
a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskolát (népszerűbb 
nevén a KIMI-t) színjáték tanszakkal, amely OKJ-s színészképzést folytat, és amelynek 
munkájába az évek során a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumtól a debreceni Ady 
Endre Gimnáziumon át a budapesti Vörösmarty Gimnáziumig szinte minden meg-
határozó drámatagozatos iskola bekapcsolódott. A  nyolcvanas évek végén az Amatőr 
Színjátszók Országos Tanácsa elnökségének tagja, majd a rendszerváltozás hajnalán 
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a Magyar Drámapedagógiai Társaság egyik alapítója lettem – mint a diákszínjátszás 
képviselője. 2000 után Novák János felkérésérére és a tagság bizalmából a Gyermek- és 
Ifjúsági Színházak Szövetsége (Assitej) elnökségi tagjának is megválasztottak. Többek 
között ennek is köszönhető, hogy többször voltam a kaposvári nemzetközi gyermek- és 
ifjúsági színházi biennále zsűritagja, 2008-ban pedig válogatója. 

A nyolcvanas évek folyamán egyrészt az általam rendezett diákszínjátszó előadások 
nyomán, valamint irodalmi és történelemi ismeretterjesztő TIT előadóként jutottam el 
a munkásszállásokra, és ismerkedtem meg – ahogy akkor nevezték – a munkásműve-
lődéssel, amelynek tapasztalatai és tanulságai mai napig bennem vannak. A szakmun-
kástanulók körében végzett – közel három évtizedes közösségépítő és kultúraközvetí-
tő – tevékenység életem meghatározó élményei közé sorolható. Itt elsősorban a Jibraki 
Színtársulatra gondolok és minden egyébre (SZAKE, KIMI), ami belőle nőtt ki, és rá 
is támaszkodott. Nem is tudom, van e még szakmai pályámnak ilyen erős emocionális 
hozadéka, amely ennyire sokrétű és tartós volna. Ez nem egyszerűen szakmailag jó elő-
adások létrehozását jelenttette vagy izgalmas művészi kihívások sorozatát (bár azt is), 
hanem olyan közösség létrejöttét, amely az értelmes alkotómunka révén mindenkinek 
többletet adott. Aktív részese lehettem jó néhány – igazán hátrányos helyzetű – szak-
munkás diák közösségi integrációjának és sikeres életpályára állításának. Leszakadó 
gyerekekből többen lettek a Szakma Kiváló Tanulói vagy később Kazinczy-díjas diákok, 
illetve sikeres felnőttek. Hihetetlenül erős érzelmi töltetet jelent ez mind a mai napig is. 
Valami olyan többletet, elraktározott energiát adott ez a közösség, amire csak a köz-
művelődés mindennapjai képesek, a fáradságos munkától kezdve az együttműködések 
hálóján vagy inkább sűrű szövetén keresztül az élmények adásának és művészi átélésé-
nek izzásáig. Vagyis megtapasztalhattam, milyen lelki többletet ad minden résztvevő-
nek a közösségépítő alkotómunka, amelyet az is igazol, hogy nem egy közülük ma már 
szülőként eljön zsűrizni, támogatóként segíti műveltségi vetélkedők megszervezését, a 
diákszínjátszó táborokat, vagyis az értékek megszületését és továbbélését. Ha van vala-
mi, akkor ezért érdemes mindent megtenni – legyen az ember bárhol, tegyen bármit, a 
közösségek alkotó energiáit éltetni, működtetni kell.

Az interjút Németh János készítette.
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