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A jó gyakorlat elnevezése: Az erdélyi közművelődés múltja és jelene
Az esetet lejegyezte: Csatlósné Komáromi Katalin
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
A jó gyakorlatban bemutatott képzéssel olyan ismeretekhez jutottak Magyarországon
dolgozó művelődésszervező kollégák, amelyeket tanórai, vagy szakmai továbbképzési
anyagban eddig nem találtak meg. A sok gyakorlati elemmel, és nem utolsó sorban az erdélyi
utazás élményével bővített képzési program sokféle módon járult hozzá a hazai szakemberek
továbbképzéséhez, a mindennapokban végzett munkájuk újragondolásához.
A sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára által akkreditált képzési program - határozat
száma: 19132-3/2012/KOZMUV - egyedüli volt a piacon abban a tekintetben, hogy az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület magyar házainak hálózatán keresztül mutatta be
a XIX. században alapított nagy múltú kulturális szervezet működését és a szórványvidéken
végzett tevékenységét. A program egyedisége abban is megmutatkozott, hogy a képzést
teljesítő kollégák olyan közös projekteket fogalmaztak meg, záró dolgozatukban, amelyek
egy része azóta megvalósult, tovább bővítve az erdélyi magyar házak és a magyarországi
közművelődési intézmények kapcsolati hálóját. A képzést szervező Művelődés Háza és
Könyvtára, mint az Erdélyi Közművelődési Egyesület Észak-magyarországi Képviseleti
Pontja büszke arra, hogy e minőségében is növelte jó hírnevét, és a leírt képzési program
hozzájárult a népművelő kollégák szemléletformálásához.
Szervezetek, személyek, amelyekhez köthető a jó gyakorlat
A programot A Művelődés Háza és Könyvtára akkreditáltatta, a képzési anyagot Bordás
István és Csatlósné Komáromi Katalin készítette. Az EMKE magyar házai Dáné Tibor
Kálmán vezetésével és koordinálásával vettek részt a programba.
A bekapcsolt erdélyi szervezetek a következők voltak:
Teleki Magyar Ház Nagybánya, Téka Alapítvány Szamosújvár, Kallós Alapítvány Válaszút,
Vajdahunyadi Magyar Ház, Tájház Csernakeresztúr, Magyar ház Torockó, Dr. Szász Pál
Közösségi Ház Nagyenyed, Györkös Mányi Albert Emlékház Kolozsvár, Kriza János
Néprajzi Társaság Kolozsvár, Szabédi László Emlékház Kolozsvár, Heltai Gáspár Könyvtári
Alapítvány Kolozsvár, Millennium Ház Medgyes.
Magyarországi intézmények, akik a képzést igénybe vették:
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Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft., Jókai Mór Művelődési Központ Pápa, Pécsi
Kulturális Központ, Babits Mihály Művelődési Központ Szekszárd, Paksi Közművelődési
Nonprofit Kft., A Művelődés Háza és Könyvtára Sárospatak, valamint Kecskeméti Ifjúsági
Otthon, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pásztó, Újpesti Kulturális
Központ Budapest, Egri Kulturális és Művészeti Központ, Csili Művelődési Központ
Budapest.
A program szervezésébe bekapcsolódó személyek: Dávid Lajos, Balázs Bécsi Attila, Balázs
Bécsi Gyöngyi, Kós Katalin, Doboly Beatrix.
A jó gyakorlat érdekeltjei
A képzésben a felsorolt intézmények művelődésszervező kollégái vettek részt, összesen 65
fő. A program lebonyolítása több időintervallumban és csoportbontásban valósult meg,
hiszen több városi intézmény teljes szakmai kollektíváját bevonta a programba, így Újpest,
Eger, Budapest. Más alkalmakkor 13-25 főnyi társaság utazott együtt több magyarországi
intézményt képviselve. A képzés teljes költségét több szervezet pályázati támogatásból
finanszírozta, így a munkatársak egyfajta jutalomként és nem szigorú szakmai
továbbképzésként élték meg a programot.
A gyakorlati bemutatókat biztosító erdélyi kollégák az egyes kis- és nagy településeken
közvetlenül építhettek kapcsolatot a hazai népművelőkkel, így a magyar-magyar kulturális
folyamatok sűrű szövete alakult ki a program ideje alatt.
A jó gyakorlat célja és tevékenységei
A program elsődleges célja volt, hogy a képzésben résztvevő magyar kollégák egy
négynapos, 32 órás akkreditált program keretében ismerjék meg az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület múltját és jelenét. A cél eléréséhez egyaránt biztosítottunk
elméleti órákat, előadásokat, és olyan lehetőségeket, amikor egy-egy magyar ház tárgyi és
személyi feltételeit, az általa kínált programokat ismerték meg a népművelők. A tanfolyami
résztvevők olyan záró dolgozatot készítettek a program végén, amelyben az általuk képviselt
hazai intézmény és egy, a tanfolyam ideje alatt megismert magyar ház együttműködését,
közös projektjét írták meg. A programban 65 kiváló javaslat került leírásra, amelyből többet
meg is valósítottak kollégáink az elmúlt évek alatt.
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A sárospataki intézmény, különböző szakmai fórumokon és honlapján hirdette meg az
elérhető képzést. A jelentkezőkkel felnőttképzési szerződést kötött a képző hely és
megszervezte az erdélyi utazást, biztosítva az elméleti és gyakorlati órákat, szállás és
étkezési lehetőségeket, illetve a belépőket, egyéb szakmai anyagköltségeket. Az egyes
képzési napokról a kitöltött haladási napló ad részletes dokumentációt. A résztvevők a 32
óra alatt hallott elméleti ismeretekről teszt formájában adtak számot, majd elkészítették a
fentebb leírt záró dolgozatot egy-egy projekt ötlet kidolgozásával. A két eredmény alapján
kaptak értékelést a résztvevők, és vehették át a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt.
A jó gyakorlat által érintett területek
A program a formális, nem formális és informális tanulási tevékenység területeit egyaránt
érintette. A képzési program valójában a formális tanulás mintájára valósult meg, de az
intézménylátogatások, a kollégák egymással folytatott beszélgetései, a nem formális tanulási
kereteket is érintették. A magyar-magyar és az erdélyi-magyar gyakorlatok elemzése,
mindennapi működési és tartalmi témák feldolgozása informális tanulási lehetőséget adott a
résztvevőknek. A program egyik sajátossága volt, hogy a két ország közötti társadalmi, jogi,
politikai környezetben működő kulturális ügyek mégis sok egyezőséget mutattak, illetve a
hallottak és látottak a hazai intézményhálózat pozicionálásában támpontot adtak a
kollégáknak. Az itthoni nehézségek gyakran feledésbe merültek, vagy átértékelődtek az ott
tapasztaltak alapján. Erről több kolléga maga számolt be az Erdélyben töltött napok alatt.
A jó gyakorlat területi hatóköre
A hatókör a megvalósítás helyszínei alapján, Sárospatakon kívül Erdély szórvány lakta
területei, illetve az EMKE központja Kolozsvár. Az Erdélyben érintett településeket É-D-i
tengelyre fűztük fel az utazás alakalmával, így haladva a részletesen leírt helyeken.
A programban résztvevő művelődésszervező kollégák földrajzi elhelyezkedése az egész
Magyarország területét érinti, hiszen Pécstől Pásztóig, Kecskeméttől Szekszárdig
csatlakoztak a munkatársak.
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A jó gyakorlathoz szükséges feltételek
A képzés részvételi díja fedezte az óraadók tiszteletdíjait, az utazási, szállás- és étkezési
költségeket, valamint a belépőjegyek árát.
A személyi feltételeket részben A Művelődés Háza és Könyvtára, részben az EMKE
szervezete biztosította.
A tanfolyami adminisztrációt A Művelődés Háza és Könyvtára munkatársai végezték, a
képzés meghirdetésétől a tanúsítvány átadásáig.
A jó gyakorlat eredményei
A képzés olyan ismereteket nyújtott a hazai művelődésszervező kollégáknak, amelyet napi
munkavégzésükben, illetve határon túli együttműködéseikben kamatoztatni tudnak. A 32 óra
alatt átfogó képet kaptak a szórvány magyarság kulturális tevékenységének múltjáról,
eredményeiről, nehézségeiről,

és jövőbeni elképzeléseiről. Megismerték azt az

összefüggésrendszert – történelmi múlt, nemzetiségi kérdések, jogszabályi környezet,
kisebbségi lét, intézményi struktúra, pénzügyi támogatás -, amely meghatározza a magyar
identitás megőrzésének és átörökítésének folyamatát. A hazai kollégák a leírt projektötleteik
nagy részét változatlan tartalommal megvalósították, és számos intézményi együttműködés,
vagy előadó-művészeti esetleg tárgyalkotó csoport közötti együttműködés bontakozott ki a
programnak köszönhetően. A sárospataki szervezők büszkék arra, hogy az EMKE Északmagyarországi Képviseleti Pont státuszuk messze túlmutat az intézményen és elindítói
lehettek olyan kapcsolatoknak, amelyek kellő motiváltság után önjáróvá lettek.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
A képzési program alatt kialakult kapcsolatok máig tovább élnek, esetleg újabb
kapcsolatfelvételeket generáltak. A képzést szervezőknek több ilyen együttműködésről van
konkrét információja. A képzés újbóli megvalósítása kellő forrás esetén lehetséges.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Az adaptálhatóság lehetősége más határon túli magyar lakta területek esetében is lehetséges,
bár ilyen szervezeti hálóról, mint az EMKE házak rendszere nincs tudomásunk. A Felvidék,
Vajdaság, vagy Kárpátalja vonatkozásában egy-egy erős szervezet megismerésére
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vonatkozhat a program. Annak részletes tartalma és megvalósítása az ott dolgozó szakmai
kollégák nélkül nem kivitelezhető.
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