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Bevezető

Bevezető

A kultúrának többféle meghatá-
rozása létezik, legtágabb érte-
lemben a kultúra magában foglal-
ja egy adott közösség hétköznapi 
cselekvéseit, szokásait, a közös-
ség tagjainak egymáshoz való vi-
szonyát, a bennünket körülvevő 
szel lemi és tárgyi környezetet. 
A kultúra valóban átszövi egész 
életünket, meghatározza a világ-
ról alkotott képünket. A Fidesz – 
Magyar Polgári Szövetség kul-
turális stratégiája ennél jóval 
szűkebb területre fókuszál, mert 
Magyarországon a kulturális 
igazgatás közvetlenül döntően a 
közművelődés, a művészet és az 
örökségvédelem területével fog-
lalkozik.

Egy kulturális stratégia termé-
szetesen nem hagyhatja fi gyel-
men kívül a kultúrához szorosan 
kapcsolódó területeket sem – mint 
például az oktatás –, de közvetlen 
feladatának a közművelődési és 

művészeti intézmények működé-
sének biztosítását, a közművelő-
dési és a művészeti tevékenység 
támogatását, valamint a kulturá-
lis örökség megőrzését tekinti.

A Fidesz – Magyar Polgári Szö-
vetség 2007 decemberében meg-
jelent Erős Magyarország című 
prog ramjában már megtalálhatók 
azok az alapelvek, amelyek a kö-
vet kező polgári kormány kulturális  
politikáját meghatározzák. Ezekre  
az alapokra építkezve keressük 
azokat az irányokat, amelyek meg-
adják a lehetőséget arra, hogy az 
alkotók és a közönség megőrizzék 
és megteremtsék a világ kultúrá-
jában is jelentős helyet elfoglaló 
21. századi magyar kultúrát.

A polgári kulturális politika kor-
szerű hagyományőrző politika, 
amely a kultúrát nemzedékről 
nemzedékre hagyományozódó 
örökségként kezeli. Hiszen mind-
annyian – tudatosan vagy ön-
tudatlanul – a tradíciók alapján, 
ezek között természetszerűleg 
vá logatva keresünk a jelen szem-
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Bevezető

pontjából adekvát kifejezési for-
mákat. A polgári kulturális poli-
tika tudatában van annak, hogy 
mindazért, amit az elmúlt korok a 
jelenre örökül hagytak, felelős-
séggel tartozik az elődöknek és az 
eljövendő nemzedékeknek is. Fon-
tos számára a történeti megköze-
lítés, azaz a jelen struktúráiban, 
szokásaiban és kulturális gyakor-
latában rejlő múlt feltárása és 
megértése; s döntéseit is csak 
ezek ismeretében hozhatja meg.

A kultúra természeténél fogva 
folytonosan mozgásban van, át-
alakul, s időről időre megújul. 
Ezért egy polgári kulturális poli-
tika egyformán értékesnek tartja 
a hagyományápolást és a legmo-
dernebb progresszív alkotó- és 
előadó-művészetet. A kultúra 
egé szére nyitott, s meggyőző-
dése, hogy a kulturális tradíció és 
a korszerűség összeegyeztethető 
– a minőség alapján.

Megítélésünk szerint a kultúra 
ereje a minőségben rejlik. A kul-
turális politikának őrködnie kell 

a kultúra egészének a közérdeket, 
a közjót szolgáló belső egyensú-
lyán. Ennek érdekében fi gyelem-
mel kell kísérnünk a kultúrában 
zajló folyamatokat, támogatnunk 
kell a kulturális szintek, a ma-
gaskultúra és a tömegkultúra kö-
zötti kölcsönhatásokat vizsgáló 
kutatásokat.

Az üzleti szempontú tömegkultú-
ra mára nemcsak áttekinthetet-
len kínálatot ajánl a közönségnek, 
de jelentősen tompítja a választás 
tudatosságát, sőt magának az ér-
tékválasztásnak a lehetőségét is 
szűkíti. Mindez már a közérdeket, 
a közjót is veszélyezteti. A polgári 
kulturális politikának ezért érté-
kek felmutatásával, a minőségi 
kultúra hozzáférési lehetőségei-
nek bővítésével támogatnia kell 
az embereket, a családokat sze-
mélyes kulturális tőkéjük, jártas-
ságuk meg- vagy visszaszerzésé-
ben. Ehhez azonban el kell háríta-
nunk azokat az akadályokat, ame-
lyek gátolják a kultúrához való 
hozzáférést, az alkotás szabadsá-
gát és a valódi párbeszéd létre-
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jöttét az alkotók és a befogadók 
között. Éppen ezért fontosnak 
tart juk, hogy a kultúrához lak-
helytől és anyagi helyzettől füg-
getlenül mindenki hozzáférjen. 
Fenn kell tartani, s lehetőség sze-
rint bővíteni kell a szolgáltató 
kulturális intézményrendszert, 
helyre kell állítani a fi nanszírozás 
biztonságát és kiszámíthatósá-
gát. Kitüntetett fi gyelmet kell 
fordítani a közkultúra támogatá-
sára, amely magában foglalja a 
közművelődési alapellátást, a 
művészeti értékek megőrzését és 
közzétételét, a nyilvános könyv-
tári szolgáltatást és a muzeális 
értékekhez való hozzáférés biz-
tosítását. A kulturális politikának 
fi gyelembe kell vennie a média és 
internet által kialakuló új kultú-
rafogyasztási szokásokat, ame-
lyekre a kulturális intézmények-
nek is megfelelő választ kell adni-
uk úgy, hogy alapvető értékeiket 
ne kényszerüljenek feladni.

Számunkra a kultúra a társadalmi 
és politikai építkezés nélkülöz-
hetetlen eleme. Az állam – mint a 

kulturális piac egyik jelentős sze-
replője – alakítója is a kulturális 
életnek. Feladata, hogy bizto-
sítsa a feltételeket és kereteket, 
lehetőséget teremtsen a kultúra 
ápo lásához, terjesztéséhez és 
meg újításához.

A magyar kultúra megőrzéséhez, 
megújításához és minél szélesebb  
körű terjesztéséhez mindenek-
előtt a kultúra fi nanszírozási el-
veit kell újragondolnunk. Az állam 
a kulturális feladatokat nem bíz-
hatja teljes mértékben a piacra, 
ugyanakkor az állami támogatás 
új, hatékony formáiról szabad, sőt 
kell is gondolkodnia. Szakítani kell 
azzal a kormányzati gyakorlattal, 
hogy miközben költségvetési el-
vonásokkal sújtják az intézménye-
ket és művészeti szervezeteket, 
arra hivatkoznak, hogy a magán-
szektor majd jelentős támoga-
tásokat fog biztosítani. A magán-
tőke csak akkor fogja támogatni 
a kultúrát, ha az állam is jelentős 
összegeket fordít erre a területre, 
közvetlen támogatások és adó-
kedvezmények formájában.
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Bevezető

Megítélésünk szerint az állam-
nak aktív szerepet kell vállalnia 
a művészeti intézményrendszer 
létrehozásában és működteté-
sében, nem bízhatja azt sem ki-
zárólag a spontán piacgazdasá-
gi folyamatokra, sem pedig ki-
zárólag az önszerveződésekre. 
Emellett bővítenie kell azokat 
a lehetőségeket, amelyek erő-
sítik a civil szervezeteket, és 

ösztönzik a magántámogatá-
sokat.

Európai uniós tagságunk is új le-
hetőségeket és új kihívásokat ál-
lít a magyar kultúra elé. Hisszük, 
hogy a lehetőségekkel csak akkor 
tudunk élni, a kihívásoknak csak 
úgy tudunk megfelelni, ha a tá-
mogatási politika középpontjába 
a minőséget helyezzük.
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Alapelvek

Alapelvek

A kultúrának lételeme a szabad 
fejlődés.
Jól tudjuk: a kultúra autonóm  világ. 
Tiszteljük azt a sajátos viszonyt, 
amely alkotó és műve, műalkotás 
és befogadója között létrejön, és 
valljuk, hogy ez a  viszony már ön-
magában érték, amely érdemes a 
közhatalmi támogatásra. 

A polgári kulturális politika külö-
nösen fontosnak gondolja egyén 
és közösség viszonyát a kultúra 
területén is.
A közösség számára a kultúra erő-
forrás: belőle származnak azok az 
energiák, amelyek egy országot, 

nemzetet fenntartanak, teljesít-
ményre ösztönöznek. A kultúra 
nem csak identitásképző, hanem 
gazdaságfejlesztő és társadalom-
szervező erő is. A kultúra ezért bár-
miféle emberi közösség – közöttük  
a kiemelt jelentőséggel bíró nem-
zet – fennmaradásának záloga. 

A kultúra stratégiai ágazat.
Ezért a leendő polgári kormányzat 
minden segítséget megad a kul-
túra területén működőknek: alko-
tóknak, kulturális intézményeknek  
és a kultúra befogadóinak. Pon-
tosan tudja: a kultúrára fordított 
közpénzek ésszerű felhasználása 
már középtávon is jövedelmező 
stra tégiai befektetés, hosszú tá-
von pedig a társadalmi összefo-
gás biztosítéka.



M
IN
ŐS

ÉG
 A

 K
UL

TÚ
RÁ

BA
N

10

Alapvető célkitűzések

Alapvető 
célkitűzések

A polgári kulturális politika egy 
sokszínű, strukturált, a helyi, 
kis közösségi erőket is fi gyelem-
be vevő kulturális intézmény-
rendszer  fennmaradásában érde-
kelt, ennek  érdekében együtt-
működik a kulturális élet minden 
szereplőjével.

Egy felelős kulturális kormány-
zatnak célja és kötelessége, hogy 
lehetőséget teremtsen mindenki 
számára kultúrája megtartására, 
megerősítésére és megújítására. 
Kiemelt szerepet szán a meglévő 
kulturális intézményrendszernek,  
ezért aktív szerepet vállal annak 
működtetésében. Az értékőrzés 
mellett különös fi gyelmet fordít 
az új értékek létrehozására, az 
 intézmények hatékonyságának 
növelésére és a nemzeti intéz-

mények országos kisugárzó ha-
tásának erősítésére. Kulturális 
decentralizációt tart szükséges-
nek, és számít arra, hogy a kul-
turális intézményrendszer és a 
kulturális szervezetek eszközeik, 
tudásuk és tapasztalataik fel-
használásával elő is segítik ezt 
a decentralizációs folyamatot. Ez 
szolgálhatja ugyanis az állami ki-
adások igazságos elosztását, va-
lamint a kultúra javainak eljutását 
minden magyar emberhez.

Miközben a polgári politika tudja, 
hogy a magyarság közös kultúrája 
egy szerteágazó hagyományokra 
épülő gazdag és változatos rend-
szer, a társadalmi-poli tikai sza-
kadékok felszámolása ér dekében 
is szükségesnek tartja egy kultu-
rális önkép megfogalma zását. Az-
az annak a hangsúlyozását, ami 
összeköt bennünket, újrafogal-
mazva a közös, az egész nemzetre 
kiterjedő elvárásokat, célokat. 
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Állami feladatok a kulturális szféra egészében

Állami feladatok 
a kulturális szféra 
egészében

Az államnak biztosítania kell a 
kultúra autonómiáját és a műve-
lődés szabadságát. Az Alkotmány 
kimondja, hogy a Magyar Köztár-
saság biztosítja az állampolgárok 
számára a művelődéshez való jo-
got, tiszteletben tartja és támo-
gatja a tudományos és művészeti 
élet szabadságát, a tanszabadsá-
got és a tanítás szabadságát. 

Az Alkotmány szabja meg azokat 
a kereteket, amelyek között az 
állam meghatározhatja szerep-
vállalásának módját, mértékét. 
E szerepvállalással szemben kö-
vetelményként azonban nemcsak 
az alkotmányos rendelkezések 
tisz teletben tartása állítható, ha-
nem az államra háruló feladatok 
maradéktalan teljesítése is.

A művelődéshez való jog az állam 
intézményvédelmi kötelezettsé-
ge körében is megjelenik. Ilyen 

például a múzeumok, levéltárak, 
művelődési házak, könyvtárak 
fenntartása, a színházak állami 
támogatása.

A művészeti élet szabadsága a mű-
vészi alkotómunka szabadságát, 
valamint a művészeti alkotások 
bemutatásának, terjesztésének 
sza badságát jelenti, ami elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódik 
a művészetek állami támogatá-
sával.

Az állam feladata az is, hogy – kü-
lönös fi gyelemmel a gyermekek-
re és a fi atalokra – felkeltse és 
fenntartsa a kultúra és művelt-
ség irán ti igényt a közgondolko-
dásban.

Alapvető jelentőségű a művészeti 
képzés minőségének javítása az 
egyes művészeti ágak jövője 
szempontjából. Az iskolarend-
szeren belüli és kívüli művészet-
oktatás lehetőségét továbbra is 
biztosítani kell, ezért ennek a tá-
mogatási rendszerét fenntartjuk 
és fejlesztjük. 



M
IN
ŐS

ÉG
 A

 K
UL

TÚ
RÁ

BA
N

12

Állami feladatok a kulturális szféra egészében

A magyar kulturális politikának 
fontos feladata a jövő nemzedé-
keinek kultúrára nevelése, és ezen 
belül is azon rétegek kiemelt fi -
gyelemmel kísérése, akik számá-
ra ez a lehetőség nem adatik meg. 
E törekvésében partnerei az in-
tézmények, a kisközösségek és a 
családok. Állami feladat a magyar 
tehetségekről való gon doskodás 
is. A tehetséggondozás nem az 
esélyegyenlőség, hanem az esély-
teremtés területe: a közösség  több 
lehetőséget ad arra érdemes tag-
jainak, annak reményében, hogy 
tehetségükből közvetett úton a 
közösség valamennyi tagja profi -
tál majd. A tehetségeket nemcsak 
pályakezdőként kell felkarolni, ha-
nem kiterjedt ösztöndíjrendszer-
rel, értékálló juttatásokkal akár 
egész pályájuk során biztosítani 
kell számukra a nyugodt alkotó-
munka feltételeit.

A kulturális javakhoz való hoz-
záférés és a kulturális esély-
egyenlőség biztosítása napjaink 
kulturális szakpolitikájának egyik 
legnagyobb feladata. A minőségi 

kultúra hozzáférhetővé tétele a 
leszakadó rétegek számára nem-
csak egyéni felzárkózási esélyt, 
hanem a közösséghez tartozás 
erő sítését is jelentheti. Ahhoz, 
hogy lakhelytől és anyagi hely-
zettől függetlenül lehetőleg min-
denki hozzáférjen a kultúrához, 
szélesíteni kell a kulturális intéz-
ményrendszer szolgáltató szere-
pét, különösen a közösségi műve-
lődés színhelyeit.

A közösségi művelődés a társa-
dalmi együttműködés egyik mo-
torja, az emberek bátorításának, 
cselekvőképességük, ítéletalko-
tásuk és együttműködésük fej-
lesztésének egyik legfontosabb 
eszköze. Cél, hogy minden telepü-
lésen legyenek közösségi kultu-
rális terek. Akár új művelődési 
házak, terek kialakításával, akár 
a meglévők felújításával. Össze 
kell hangolnunk a vidék- és a tele-
pülésfejlesztés, a felnőttképzés,  
az ifjúságfejlesztés és a közös-
ségi művelődés struktúráit, in-
tézményeinek munkáját. A közmű-
velődési szakemberek munkáját 
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segíteni kell képzési lehetősé-
geik növelésével és megbecsülé-
sük biztosításával. 

A kultúra nemcsak társadalmi, de 
gazdasági értelemben is jelentős 
fejlesztési potenciál hordozója. 
Következésképpen a kulturális 
szak politikának be kell épülnie a 
fejlesztéspolitikába, a kultúrá-
nak meg kell jelennie a nemzeti 
léptékű – uniós társfi nanszíro-
zású vagy kizárólagos nemzeti 
 fi nanszírozású – fejlesztési ter-
vekben, mi több: nemzeti léptékű 
kulturális fejlesztési terveket kell 
kidolgozni. A regionális fejlesz-
té si tervekbe szintén kulturális 
modult kell beépíteni. 

A kultúra települési szinten is fej-
lesztő erő: a kulturális kínálat 
koncentrált megjelenésének fon-
tos szerepe van a városrehabili-
tációban, egy-egy településrész 
újjáélesztésében. Az integrált 
szem léletű kulturális fejleszté-
sek számos társadalmi probléma 
kezeléséhez járulhatnak hozzá, 
pél dául új munkahelyeket teremt-

hetnek, hátrányos helyzetű tele-
pülések, térségek felzárkózását 
szolgálhatják, mérsékelhetik egyes 
társadalmi csoportok szegregá-
cióját.

Az információs technológiák al-
kalmasak lehetnek a kulturális, 
társadalmi előnyöknek az erősí-
té sére, valamint a hátrányoknak 
a mérséklésére. A polgári kultu-
rális politika nagy szerepet tu-
lajdonít az információs techno-
lógiáknak a tudás, a műveltség 
terjesztésében, de nem téveszti 
szem elől, hogy a számítógép és 
a világháló (bár az informatikai 
tartalomfejlesztés alkotási lehe-
tőségeket is kínál) nem maga a 
kultúra, hanem annak hordozója. 
Nem cél, hanem eszköz; általában 
arra szolgál, hogy könnyen és nagy 
mennyiségben nyilvántarthatóvá,  
valamint széles körben ismertté 
és hozzáférhetővé tegye a kul-
turális értékeket.

A polgári kulturális politikának az 
információs társadalom fejlődése 
kapcsán számtalan feladata van. 
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Állami feladatok a kulturális szféra egészében

A közvetítő közeget minőségi tar-
talommal kell feltöltenie egy, az 
egész nemzeti kultúrát átfogó 
 digitalizálási program keretében. 
Ugyanakkor meg kell akadályoz-
ni, hogy az audiovizuális tech ni-
kák és a digitalizáció térhódí tá sá-
val egyre jobban elterjedő otthoni,  
egyéni kultúrafogyasztás ato mi-
zálja a társadalmat. Védeni kell a 
képi és hangeffektusokra hangolt 
kultúrabefogadás által veszélyez-
tetett olvasási készséget és haj-
landóságot, valamint a vele össze-
függő absztrakt fogalomalkotás 
képességét.

A nemzeti kultúra versenyképes-
ségének biztosítása olyan új szem-
léletet követel, amely számol a 
gazdasági szempontokkal. A pol-
gári kulturális politika a kultúra 
fi nanszírozását a piacgazdaság 
alapvető szabályaihoz illeszkedve 
tartja helyénvalónak. Ugyanakkor 
az állam és a kultúra viszonyáról 
vallottakból egyenesen követke-
zik, hogy egyértelműen állást fog-
lal a nemzeti szempontból fontos 
intézmények, programok állami 

forrásokból történő – közvetlen 
vagy a fenntartón keresztül folyó-
sított – támogatása mellett. Egy-
úttal elveti a központi fi nanszí-
rozást csökkenteni kívánó – akár 
fi skális szempontokra hivatkozó, 
akár „progresszív” liberális gaz-
daságpolitikának álcázott – tö-
rekvéseket. 

A piac szabályaihoz illeszkedő – 
közvetett – támogatás széles ská-
lán mozoghat (például adó- és 
 illetékkedvezmények). A közgaz-
dasági értelemben egységes, de 
speciálisan a kultúrára szabott 
szabályozórendszernek alapve-
tően a „nem elvonni” elvére kell 
épülnie. A piaci viszonyokhoz il-
leszkedő szervezeti és fi nan-
szírozási formák preferálásának 
nem titkolt célja, hogy nem állami 
forrásokat vonjunk be államilag 
fontosnak ítélt kulturális felada-
tok ellátásához. 

A polgári kultúrpolitika egy sok-
színű, strukturált kulturális intéz-
ményrendszer fennmaradásában 
érdekelt, egymással mellérendelő  
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viszonyban lévő, komplementer 
feladatokat ellátó szereplőkkel. 
A központi költségvetési szerve-
ket, az elkülönített állami pénzala-
pokat, az önkormányzatokat, a 
köztestületeket, a köz- és a ma-
gánalapítványokat, a for-profi t és 
non-profi t gazdasági társaságo-
kat, az egyesületeket, az egyháza-
kat, a társadalmi szervezeti formát 
nem öltő öntevékeny kulturális 

cso   portokat egyaránt a kul turális 
tér szereplőiként ismerjük el.

Ezért sem fogadható el az önkor-
mányzatok kulturális normatívái-
nak évek óta tartó csökkentése. 
A polgári kultúrpolitika a kultúrá-
ra szánt nemzeti forrásoknak a 
jelenleginél nagyobb hányadát 
kívánja közép- vagy helyi szinten 
elosztani.



M
IN
ŐS

ÉG
 A

 K
UL

TÚ
RÁ

BA
N

16

Nemzetközi kulturális kapcsolatok…

Nemzetközi 
kulturális 
kapcsolatok, 
külföldi kulturális 
intézetek, határon 
túli magyarság

A kultúra az a terület, ahol Ma-
gyarország már akkor is része volt 
Európának, amikor még nem volt 
az európai intézményrendszer tag-
ja. Európa kultúrájához való tar-
tozásunk egyszerre adottság és 
program.

A polgári kultúrpolitika fi gyelmet 
fordít a magyar kultúra külföldi 
megjelenítésére. A mai Magyar-
ország külföldi bemutatásának el-
engedhetetlen résztvevői a kül-
földi magyar kulturális intézetek. 
A működő közel 20 külföldi kul tu-
rális intézet fenntartása, program-
jainak gazdagítása, tevékenységé-
nek kiterjesztése, fi nanszírozási 
forrásainak bővítése megkerül-
hetetlen feladat. További felada-
tok vállalása, intézetbővítés a part-

nerszervezetek, intézmények és a 
fogadó országok civil szervezetei-
nek együttműködésével történhet. 

A magyar kultúra külföldi megje-
lenítésének hatékony és sikeres 
eszközei a kulturális évadok. A ko-
rábbi évek sikerei és tapasztalatai  
nyomán rendszerbe foglalva, hosz-
szabb távú tervek alapján a ma-
gyar és külföldi partnerek ered-
ményesebb együttműködésével 
kell folytatni az évadok szervezé-
sét, az egész magyar kulturális kí-
nálatból merítve. Kiemelt fi gyel-
met szentelünk a magyar irodalom  
idegen nyelvre való fordításának 
és külföldi promóciójának, az erre 
szánt költségvetési támogatást je-
lentősen növelni kell. 

A polgári kultúrpolitika célja, hogy 
a külföldi magyar intézetek, a ma-
gyar kulturális külpolitika az eu-
rópai értékek iránt elkötelezett, 
modern, saját identitásában biz-
tos, innovatív magyarság képét 
su gározza a világ felé, támogassa 
a magyar külpolitika stratégiai 
céljait, és felmutassa a magyar 
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kultúra legújabb eredményeit más 
nemzeteknek, de azon honfi tár-
sainknak is, akiket sorsuk idegen 
földre sodort. 

Erősíteni kell azt a folyamatot, 
amelynek során a kulturális szem-
pontok mind erőteljesebben épül-
nek be az Európai Unió más politi-
káiba. Szorgalmazni kell, hogy az 
unió minél több erőforrást fordít-
son a kultúra fejlesztésére, hogy 
a döntéshozók a kultúrát nyoma-
tékosabban vegyék tekintetbe, s 
hogy az egyéb közösségi politi-
kák cél- és eszközrendszerét ösz-
szehangolják az egyre izmosodó 
kulturális politikáéval. A kultu-
rális kohézió erősítése esélyt kí-
nál Magyarországnak arra is, hogy 
egy speciális érdekét érvényesít-
se: a határon túli magyarság védel-
mének, támogatásának igényét. 
A régiók szerepének felértékelő-
désével a kisebbségi helyzetbe 
szorult magyar kultúra is európai 
dimenziót kaphat, ráadásul uniós 
támogatással. Példaként: a közös 
európai kulturális örökségnek ré-
sze az európai kisebbségek – gyak-

ran határokon átnyúló – öröksége 
is. A határon túli magyarság hely-
zetének megismertetése az euró-
pai közvéleménnyel kulturális ér-
tékeinek bemutatása révén köze-
lebb vihet tehát nemzetpoli ti kai 
céljainkhoz. A határon túl kisebb-
ségi létbe szorult magyarság anya-
nyelvi oktatásának és kultúrájának 
fenntartásán túl gondoskodni kell 
az ottani magyar írott és tárgyi 
emlékekről, műemlékek ről is. Ezek 
hiteles bemutatásának  támogatá-
sa szintén olyan feladata a magyar 
kulturális kormányzatnak, amely 
nem mond ellent az európai érté-
keknek, közösségi el  veknek, s nem 
sérti más országok belügyeit. A ha-
tárainkon túli magyarság szellemi 
és tárgyi öröksé gének megőrzésén 
túl az általuk teremtett kulturális 
javak nemzet közi megismertetése 
érdekében annak tudatában fogunk  
cselekedni, hogy e javak értékét a 
világ számára nem kisebbségi ma-
gyar mivoltuk, hanem magas mű-
vészi színvonaluk adja.

A polgári kulturális politika tehát 
az országhatárokra való tekintet 
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nélkül támogatja a magyar kultú-
rát. Figyelembe veszi azt a sajá-
tos helyzetet, hogy a határainkon 
túl élő magyarok ugyanúgy sze-
replői, alakítói a magyar kultúrá-
nak, mint a Magyarországon élők. 
A polgári kulturális politika elő kí-
vánja segíteni, hogy a határon túli  
magyar kulturális élet szereplői – 
áttelepülés nélkül is – minél szo-
rosabban bekapcsolódhassanak 
a magyarországi kulturális élet 
vérkeringésébe, abban a meg-
győződésben, hogy a számtalan 
színes kulturális megnyilvánulás 
egy, a határokon átívelő, egysé-
ges ma gyar kultúrává áll össze.

A polgári kulturális politika ki-
emelt célkitűzésnek tekinti a ha-
táron túli magyarok szülőföldön 
való megmaradását és gyarapo-
dását. Ennek eléréséhez legitim 
és célravezető eszköznek tekinti a 
határon túli magyar nemzetrészek  
kulturális autonómiáját.

Ugyanígy fontosnak tartjuk a 
magyarországi nemzeti és etni-

kai kisebbségek kulturális éle-
tének támogatását, valamint az 
együttélés évszázados hagyo-
mányának, természetességének 
felmutatását az országon belüli 
többség, a szomszédos orszá-
gok, valamint külföldi partne-
reink felé.

A cigányság kultúrájának széle-
sebb körben való megismertetése,  
e kulturális értékeknek a cigány-
ság körében történő tudatosítása 
hozzájárulhat a többségi és a ki-
sebbségi társadalom között ta-
pasz talható ellentétek enyhíté-
séhez.

Miközben a polgári kulturális po-
litika az országhatárokra való te-
kintet nélkül egységesként kezeli 
a magyar kultúrát, nem hagyja 
 fi gyelmen kívül az anyaországi és 
a határon túli magyar nemzetré-
szek, valamint a nyugati diaszpó-
ra eltérő fejlődési irányait sem. 
Az összetartás érzésének erősí-
tésére éppen a kulturális építke-
zés a legjobb eszköz.
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Kultúra és gazdaság

Az állam kulturális területen vég-
zett újraelosztó tevékenysége ak-
kor lehet hatékony, ha illeszkedik 
a nemzeti gazdaság dinamizálá-
sára törekvő polgári gazdaság -
poli ti kához.  Ugyanakkor tisztában 
va gyunk  az zal, hogy a modern 
közgazdaságtan eredményességi  
mutatói, a ha szon fogalma más-
képpen értelmezendők a kultúrá-
ban, mint a gazdaságban. Legyen 
szó akár igazgatásról, akár pénz-
ügyi gazdaságosságról, a mai na-
pig érvényesnek tartjuk Bibó Ist-
ván azon megállapítását, hogy „az 
eredményesség kizárólagos kul-
tusza a szabadság és a kultúra 
pusztulásával jár”. 

Az elmúlt évtizedek adóssága a 
magánmecenatúra erősítéséhez 
szükséges társadalmi, jogi és 
pénz ügyi környezet kialakítása. 
E téren azonban nem elég a szük-
séges jogszabályok megalkotá-
sa, az önzetlen támogatás szé-

leskö rű elterjesztése értékrendi 
kérdés  is, amelynek ügyéért a 
kormányzatnak is sokat kell ten-
nie. A magyarországi magántá-
mogatásokat  segítő programok 
kidolgozásával,  valamint a válla-
lati szféra társadalmi felelős-
ségvállalásának erő sítését szol-
gáló akciókkal párhuzamosan a 
kultúra gazdasági erejét tudato-
sító programokat is el kell indí-
tani. A támogatás-ösztön zést 
szolgáló társadalmi, jogi és gaz-
dasági környezet megteremtése 
mellett a művészeti-kulturá lis 
szervezeteket is rá kell venni új 
támogatók megkeresésére. En-
nek  érdekében támogatni kell a 
kulturális és a gazdasági élet 
szereplői között közvetítő szer-
vezeteket,  illetve ilyen tevé-
keny séget folytató új intézmé-
nyek létrehozását.

Nem becsülhető le a kultúra gaz-
daságélénkítő szerepe, egyes kul-
turális területek közvetett vagy 
közvetlen profi ttermelő képessé-
ge sem. Ezeket a kormányzatnak 
segítenie, ösztönöznie kell.
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A kultúra reprezentatív, nemzet-
közi gazdasági versenyelőnyt is 
jelenthet. Ismertté teszi Magyar-
országot a világban, vonzerővel 
ruházza fel, aminek gazdasági 
haszna más ágazatokban, első-
sorban a turizmusban csapódik le. 
A kultúrának fontos feladata, hogy 
felkeltse az igényt hazánk meg-
ismerése, sőt felkeresése iránt, 

ehhez azonban nemzetközi érté-
ket is képviselő intézményhálózat 
és olyan kulturális kínálat kell, amely 
kulturális turizmust generál. Ezek 
létrehozása és fenntartása tehát 
gazdasági haszonnal jár, így jogo-
san fogalmazódik meg az az igény, 
hogy a turizmus bevételeit leg-
alább részlegesen kul turális beru-
házásokba forgassuk vissza.
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A kollektív 
emlékezet védelme

A kulturális életet érintő sokrétű 
változások, az értékek átrende-
ződése mellett Európában egy-
értelműen tapasztalható társa-
dalmi igény arra, hogy a nemzeti 
múltat, annak értékeit megis-
merve a következő generációk 
biztos alapot nyerjenek saját 
maguk megismeréséhez is, meg-
őrizzék vagy visszanyerjék alko-
tókészségüket. Az alkotóképes-
ség egyik alapja ugyanis az 
anyanyelven való gondolkodás 
és a nemzedékek sora által létre-
hozott nemzeti értékek birtok-
lása. Egyetlen társadalom sem 
mondhat le arról, hogy tagjainak 
ne biztosítsa a generációkon ke-
resztül felhalmozódott ismere-
tekhez való hozzájutás egyenlő 
lehetőségét. Ennek érdekében a 
magyar állam is a kulturális örök-
ség jelentős részét feltáró, őrző 
és szolgáltató intézményi rend-
szert működtet.

Az országos közgyűjtemények őr-
zik az identitás és a kulturális em-
lékezet számára meghatározó je-
lentőséggel bíró tárgyi és szelle-
mi örökség jelentős hányadát. 
Gyűjteményeik különleges jelen-
tőséggel bírnak nemcsak a ma-
gyarság, de a Kárpát-medencé-
ben élő valamennyi nép számára. 
Közgyűjteményeinknek számol-
niuk kell a határon túli magyar 
kulturális örökség emlékeivel is, 
ezek megőrzését, tudományos 
feldolgozását és Európával törté-
nő megismertetését intézményi 
kapcsolataik révén sikeresen se-
gíthetik elő. Feladatkörükbe tar-
tozik mindezeken túl a magyar 
vonatkozású történeti emlékek, 
műkincsek számbavétele is szer-
te a világban.

Támogatásuk kiemelt jelentőségű 
a polgári kultúrpolitika számára. 
Éppen ezért megfelelő anyagi 
forrásokat kell biztosítani a nem-
zeti kulturális örökség körébe 
tartozó emlékek feltárására, 
megőrzésére, dokumentálására, 
és tudományos feldolgozására. 
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Erősíteni kell országos közgyűj-
teményeink szolgáltató jellegét, 
elő kell segíteni a gyűjtemények 
digitális és multimédiás bemu-
tatását. Az államnak garantálnia 
kell meglévő muzeális épületeik 
felújítását, karbantartását is.

Magyarország múzeumi hálóza-
tának meghatározó szereplői a 
megyei múzeumok is. Ezen szere-
püket egyrészt az általuk őrzött 
hatalmas műtárgymennyiségnek, 
másrészt több mint másfél év-
százados történetüknek (s ennek 
következtében mély társadalmi be-
ágyazottságuknak) köszönhetik. 
Meg kell őrizni a megyei múzeu-
mok hosszú idő alatt létrejött gyűj-
teményeinek integritását, a leg-
fontosabb szakágak jelenlétét.

Történelmi okokból nemzeti kul-
turális örökségünk jelentős része 
régészeti örökség. Ez az államot 
komoly felelősségvállalásra köte-
lezi. Hazánkban a nemzeti identi-
tás szempontjából is meghatáro-
zó jelentőségű régészeti örökség 
védelme, valamint egy-egy terü-

let régészeti szempontú gondo-
zása hagyományosan a régészeti 
gyűjteményeket őrző és bemuta-
tó közgyűjteményekhez kapcso-
lódik. A hagyományok megőrzése 
mellett, a megyei múzeumi rend-
szer megújításával hatékonyabbá 
tehető az örökségvédelmi mun-
kák előkészítése és lebonyolí-
tása . Ennek érdekében szükséges 
a terület jogi szabályozásának fi -
nom hangolása, a feladatok egy-
értelmű lehatárolása, különösen 
az állami nyomvonalas és a nem-
zetgazdaságilag kiemelt jelentő-
ségű beruházásokat megelőző 
feltárások esetében.

Fontos cél, hogy a megyei mú-
zeum olyan komplex múzeumi 
mód szer tani központ legyen, 
amely alapfeladatainak ellátá-
sán túl szak mai szolgáltatáso-
kat, módszertani tanácsadást 
nyújt a kisebb múzeumoknak, 
például a  tudományos ko or di-
náció, a műtárgyvédelem, a ki  -
állításren de zés, a közönség-
kapcsolat, a múzeumpedagógia 
területein. Így a kisebb gyűjte-
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mények is költséghatékonyab-
ban működhetnének. 

A helyi identitás megőrzésében, 
elmélyítésében meghatá ro zó sze-
repet játszó megyei múzeumokat,  
személyi és tárgyi infrastruk tú-
rájukat alkalmassá kell tenni a 21. 
századi elvárásoknak megfelelő 
mú zeumi szerepre.

Meg kell őrizni őket a vidéki tudo-
mányosság fontos műhelyeiként, 
de erősíteni kell közönségkapcso-
lataikat, kiállítóhelyi működésü-
ket. Különösen fontos a szolgálta tó 
jelleg, a látogatóbarát szemlélet mi-
nél teljesebb körű bevezetése a mú-
zeumi működés minden területén. 

Mind az országos, mind a megyei 
múzeumok működésének pénz-
ügyi  hátterét biztos, kiszámít-
ható, tervezhető alapokra kell 
 helyezni.

A pályázati függőséget fel kell szá-
molni, a hosszú távú tervez hetőség 
érdekében több évet átívelő pályá-
zatokat kell kiírni, illetve a meg-

levő uniós programokat a jelenle-
ginél sokkal jobban, a valós igé-
nyekhez igazítva kell működtetni. 

A kollektív emlékezet része a 
könyv tári hálózat is, bár a modern 
könyvtár már régen nem feleltet-
hető meg annak a hagyományos 
képnek, ami az emberekben erről 
él. A mai könyvtárak elsődleges 
funkciója a kultúra megőrzése, de 
ezzel pár huzamosan a korszerű 
tudás és műveltség megszerzé-
sének legfontosabb helyszíneivé 
válhatnak.  

A művelődési házak mellett a te-
lepülési könyvtárakat lehet a kö-
zösségi művelődés központjaivá 
tenni – épületeik felújításával és 
felszerelésével, könyvállományuk  
gyarapításával. Erősíteni kell a 
könyvtárak szociális funkcióit is. 
A fejlesztések lendületbe hozhat-
nák a magyar vidék gazdaságát és 
kultúráját, javíthatnák a közszol-
gáltatások színvonalát.

Ma az olvasáskultúra megőrzése 
és fejlesztése nélkül elképzelhe-
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tetlen az identitás megtartása és 
az életben való tájékozódás. A fi a-
talok olvasási szokásaihoz alkal-
mazkodnia kell a könyvtáraknak, 
ezért is fontos a könyvtárakban 
őrzött szellemi javak digitalizá-
lásának felgyorsítása, a felhasz-
nálóbarát szolgáltatások körének 
jelentős bővítése. 

Az összes magyar településre el 
kell juttatni a modern könyvtári 
szolgáltatásokat. 

A levéltárak a nemzeti örökség 
fenntartása, megőrzése mellett 
kiemelkedő szerepet játszanak 
az államigazgatás és a jogbizton-
ság folyamatosságában, illetve 
az állampolgárok személyes és 
közösségi identitásának erősí-
tésében. Örökségvédelmi szere-
pük mellett így igazgatási funk-
cióik is meghatározóak. A pol gári 
kulturális politika megérti, sőt 
erősíti ezt a kettős szerepet. Kul -
túrateremtő tevékenységük tá-
mogatása mellett, az állam-
igazgatás más alrendszereivel 
együttműködésben segíti és fej-

leszti a levéltárak igazgatási fel-
adatainak ellátását. 

A levéltárak által őrzött iratok 
fennmaradásának biztosítása túl-
mutat a helyi közügyek körén, hi-
szen azok a nemzeti kulturális 
örök ség részei. Ezért az államnak 
fokozott felelősséget kell vállal-
nia azok megőrzésében. Ennek ér-
dekében olyan átgondolt fejlesz-
tési programot kell indítani, amely 
biztosítja, hogy a közlevéltárak 
épületei, raktárai belátható időn 
be lül alkalmassá válnak az iratok 
biztonságos megőrzésére, befo-
gadására. Kiemelten kell kezelni 
az önkormányzati levéltárak rak-
tárkapacitásának növelését.

A magyar közlevéltárakat rövid 
időn belül, egy központi bizton-
sági tárkapacitás (e-levéltár) ki-
alakítása mellett fel kell készíte-
ni az elektronikus formában rög-
zített nemzeti örökség átvéte lére, 
feldolgozására, használatra bo-
csátására, illetőleg folyamatosan 
fejleszteni kell az egyéb elektro-
nikai alkalmazásokat a levéltári 
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munkában. A központi és európai 
uniós forrásokra épülő fejlesztési 
programnak egyaránt biztosíta-
nia kell az ehhez szükséges tech-
nikai feltételek megteremtését és 
a levéltárosok megfelelő képzését. 

Az általános levéltárak olyan 
rend szerét kell létrehozni, amely 
erősíti az intézmények egységes 
szak  mai irányítását, az új eljá-
rások, technikák bevezetését, ha-
tékony alkalmazását. Ebben a fo-
lyamatban erősíteni kell az állami 
feladatvállalás módját és mér-
tékét is. A megújulás keretében, 
a szakmai innováció elősegítésé-
re első lépésként létre kell hozni 
a levéltárak képzési és módszer-
tani központját. Szorosabb kap-
csolatot kell teremteni a levéltári 
munka, illetve a közirat-kezelés 
ágazati irányítása és felügyelete 
között.

Segíteni kell a levéltárakat abban, 
hogy az infokommunikációs le-
hetőségekkel, irataik digitalizálá-
sával, közművelődési programjaik  
kiszélesítésével, szolgáltatásaik 

színvonalának emelésével előmoz-
díthassák az általuk őrzött kul-
turális örökség mind szélesebb 
társadalmi hasznosulását. Külö-
nösen fontos a levéltári munka 
eredményeinek integrálása az 
ok tatásba, a fi atal nemzedékek 
múltismeretének, identitásának 
erősítésére. Ehhez meg kell újíta-
ni a szakmai képzés rendszerét is. 

Megfelelő forrásokkal kell támo-
gatni azt, hogy a nem állami, il-
letve önkormányzati fenntartású 
(pl. egyházi) levéltárak képesek 
legyenek a tulajdonukban levő 
nemzeti örökség megőrzésére, 
hogy elősegíthessék azok köz-
kinccsé válását. Ugyanígy foko-
zott felelősséget érez a polgári 
kultúrpolitika a határainkon kí-
vül őrzött, magyar vonatkozású 
levél tári anyag fennmaradásáért, 
elősegíti feltárását, feldolgozá-
sát,  szellemi örökségünkbe integ-
rálását.

A kulturális örökség elemei meg-
határozó és mással nem helyet-
tesíthető forrásai, dokumentumai  
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egy közösség azonosságtudatá-
nak, sarokkövei egy nemzeti ér-
tékrendnek. Az épített kulturális 
örökség része napjaink élhető em-
beri környezetének, amelyet épp-
úgy védenünk kell, mint a termé-
szeti környezetünket. Kulturális 
örökségeink fejlesztési potenciál 
hordozói, azaz lehetőséget kí-
nálnak arra, hogy a múltunkból 
hozott tőkét a jövőre fordítsuk. 
Ennek tudatában a polgári kul-
turá lis politika a kulturális örök-
séget, illetve az örökségvédelmet 
a nemzeti identitás erősítésének 
szolgálatába kívánja állítani.

A kulturális örökségben rejlő fej-
lesztési lehetőségek kiaknázása-
kor azonban alapelvként kezelen-
dő, hogy csak a történeti értékhez 
hű bánásmód képes a kulturális 
örökséget időtálló, mindig meg-
újulni képes és számos szempont-
ból jövedelmező gazdasági forrás-
sá és közösségépítő erővé emelni. 
A polgári kulturális politika ezért 
az emlékanyag anyagi valóságá-
ban történő megőrzésének kíván 
elsőbbséget biztosítani, míg a kor-

szerű információs technológiákat 
az ismeretek nyilvántartásához és 
széles körben történő közzététe-
léhez hívja segítségül. A megfe-
lelő jogszabályok megalkotásá-
val kívánja az örökségvédelem 
helyét kijelölni a Magyar Köztár-
saság fej lesztési politikájának 
egészében. Az uniós lehetősé-
gekkel összefüg gésben szabá-
lyozza kapcsolatát a terület- és 
vidékfejlesztéssel, a munkaerő-
gazdálkodással, az ide genforga-
lommal, és biztosítja an  nak le-
he tőségét, hogy az örök ség  vé-
delem szervesen beépüljön a 
 különböző ágazati politikákba.

A polgári kultúrpolitika az örök-
ségvédelmet a környezetvéde-
lem  hez hasonlóan közfeladatként 
értelmezi. Egy örökségbarát nem-
zeti jogrendszer megteremtése, a 
világörökségi helyszínekkel kap-
csolatos jogalkotás felgyorsítása 
vagy az európai jogrendszer ked-
vező irányba történő befolyáso-
lása a kulturális diplomácia esz-
közeivel éppúgy feladatai közé 
tartozik, mint az integrált szak-
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igazgatási rendszer működtetése 
és az örökségvédelem állami in-
tézményeinek konszolidációja. 

A legjelentősebb műemlék-tulaj-
donosnak tekinthető történelmi 
egyházak örökségvédelmi tevé-
kenységének támogatásában ta-
pasztalható hátrányos megkülön-
böztetést fel kell számolni. A tá-
mogatási struktúra átalakításakor  
olyan feltételrendszert kell kiala-
kítani, amelyben az örökségi ér-
tékek felújításának feltételei ked-

vezőbbek, mint az új építkezéseké.  
Az állami tulajdonban lévő műem-
lékek megőrzésére, a véglegesen 
vagy átmenetileg kincstári keze-
lésű ingatlanörökséggel kapcso-
latos vagyongazdálkodási, va-
gyon kezelési feladatok ellátására 
rendszerelvű megoldást kell ki-
dolgozni. Az állami tulajdonú mű-
emlékek közül azokat, amelyeket 
építészeti, történeti értékük erre 
méltóvá tesz, kulturális közfunk-
cióval kell ellátni, és a nagyközön-
ség számára meg kell nyitni. 
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A művészeti területek jelentősé-
gét az országkép formálásában az 
adja, hogy a művészet megjelení-
tésén keresztül az egész ország, 
valamint a magyarság gazdagsá-
gát és sokszínűségét lehet meg-
mutatni a világnak. Irodalmunk, 
képzőművészetünk, zenénk vagy 
éppen fi lmművészetünk szellemi 
értelemben az egyik legfonto-
sabb exportcikkünk lehet, a gaz-
dasági innováció elképzelhetet-
len a vele párhuzamosan működő 
kulturális imázsépítés nélkül.

A polgári kultúrpolitika számára 
mind az alkotó-, mind az előadó-
művészetek fontosak, s valljuk, 
hogy egyaránt segíteni kell a mű-
vek létrejöttét és azok közönség-
hez juttatását. Ezért a művésze-
ket, valamint az értékes műveket 
a nyilvánossághoz eljuttató in-
tézményeket, folyóiratokat, ki-
adókat, könyvtárakat, galériákat, 
múzeumokat, hangversenyterme-

ket, színházakat stb. támogatni 
kell. Az átfogó ösztöndíjrendszer 
működtetésétől a művészek szá-
mára belső szakmai nyilvános  -
sá got biztosító művészeti szer-
ve zetek működésének és prog-
ramjainak támogatásáig komplex 
kor mányzati tevékenységet kell 
kifejteni.

A magyar fi lmipart a befekteté-
sek további ösztönzésével segít-
jük. A játékfi lmek mellett a magyar  
dokumentumfi lmek bemutatását 
is támogatjuk. Az animációs és az 
ismeretterjesztő fi lmek régi rang-
ját is vissza kell állítani. A fi lmtá-
mogatási rendszer feszültségeit 
oldva, a szakmai szervezetekkel 
közösen áttekintjük a fi lmtörvény 
eredményességét. Európai min-
ták alapján támogatjuk a regio-
nális fi lmalapokat.

Javítani kell a képzőművészet és 
az iparművészet helyzetén is. Meg 
kell teremteni a kortárs magyar 
képző- és iparművészet átfogó 
bemutatkozási lehetőségét, ki-
használva a meglevő intézmé-
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nyek nyújtotta lehetőségeket is. 
Az érintett önkormányzatok, a 
szak mai szervezetek, valamint 
a magánszektor bevonásával át 
kell gondolni a műteremlakások 
helyzetét, esetlegesen újak építé-
sét, a már meglevők felújítását. 
A művésztelepek és egyéb alkotói 
műhelyek munkájának támogatá-
sát jelentősen növelni kell.

A műkereskedelemben a gazda-
sági szféra jelenléte jótékony ha-
tású, ezért meg kell teremteni az 
állami szférával való harmonikus 
együttműködését. A közszféra ál-
tal fenntartott tudományos mű-
helyek feladata a hagyományos, 
értékközpontú feldolgozás és be-
mutatás. Ahhoz, hogy ezt a felada-
tát a közpénzből működő intéz-
ményrendszer magas színvonalon 
elláthassa, mindenekelőtt átlátha-
tó pályázati rendszer szükséges, 
de a művásárlások terén is válto-
zások szükségesek.

Támogatni fogjuk a múzeumok kor-
társ művészeti anyagának erőtel-
jes gyarapítását. Olyan európai 

szin tű kortárs művészeti múzeum-
ra van szükség, amely a jelenkor 
hazai és európai művészetére fó-
kuszálva gyarapítja gyűjteményét. 

Kiszámíthatóvá kell tenni a jelen-
tős szakmai szervezetek működé-
sét, amelyek fontos részei a de-
mokratikus közéletnek. Fontosnak  
tartjuk a magyar képző- és iparmű-
vészet külföldön való bemutatá-
sát, támogatjuk a kölcsönösség re 
épülő cserekiállítások megren-
dezését a magyar kultúra megis-
merése és megismertetése ér-
dekében.

Megteremtjük a méltó fi nanszí-
rozási és technikai feltételeket 
ahhoz, hogy a magyar operamű-
vészet újra világhírű legyen. Meg-
erősítjük a nagy múltú magyar 
 zenei kultúra intézményrendsze-
rét. Tovább bővítjük a sikeres ze-
nei fesztiválok támogatási rend-
szerét. Legyen szó klasszikus vagy 
népzenéről, avagy a populáris mű-
fajokról, számunkra itt is a mi-
nőség a fő rendezőelv. Meglévő 
zenei értékeink rögzítése, megőr-
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zése, közzététele sem valósítható 
meg állami támogatás hiányában. 
A kortárs magyar zeneszerzők új 
műveinek a jelenleginél több, mél-
tó bemutatási lehetőséget kell 
biztosítani.

Kijavítjuk az előadó-művészeti tör-
vény hibáit. A törvénynek a jelen-
legi struktúra alapelemeit – a tár-
sulati rendszert és a repertoárját-
szást – széleskörűen védenie kell, 
miközben biztosítja minden szer-
vezet lehetőségét a támogatások 
megszerzéséhez. A részlegesen 
központi költségvetésből fenntar-
tott előadó-művészeti szervezet 
fogalmának törvénybe foglalása 
segítheti a vidéki városok szín-
házainak operatagozatait, nagy-
színpadi drámák bemutatására 
vál lalkozó társulatait is. 

Az előadóművészeti-támogatási 
rendszerben is különbséget kell 
tenni az üzleti sikert hozó kom-
mersz produkciók, valamint az ér-
tékteremtő műhelyek, színvona-
las előadások között. Számunkra 
mind a hagyományos kőszínhá-

zak, mind az alternatív színházi 
és táncművészeti műhelyek sorsa 
egy aránt fontos.

A magyar színházi rendszer je-
lentős értéke az épületállomány. 
Odafi gyelünk a színházi épületek 
felújítására, az új színházak létre-
hozására.

A kortárs magyar irodalom intéz-
ményeit, a folyóiratokat, a mi-
nőségi könyvkiadókat, a szakmai 
szervezeteket a jelenleginél erő-
teljesebben kell támogatnunk. 
A legjelentősebb szakmai lapok 
kiszámítható működése érdekében  
több évet átívelő pályáza tokat 
kell kiírni. A könyvkiadás terüle-
tén az európai üzleti gyakorlathoz 
és a korszerű versenyszabályok-
hoz igazodva kell szabá lyozni a 
kiadók, a kiskereskedelem és 
a nagykereskedelem rendszerét, 
arra is tekintettel, hogy a kiadott 
értékes művek valóban felkerül-
jenek a könyvesboltok polcaira. 
A magyar tudományos könyv-
kiadás megmaradását feltétlenül 
biztosítani kell. A szerzők, a fo-
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lyóiratok és a minőségi kiadók 
közvetett támogatásaként könyv-
vásárlási programokkal fogjuk se-
gíteni a közkönyvtárakat is. 

Az írók szerzői jogait és jogke-
zelését a jelenlegi jogszabályok 
mó dosításával kell javí tani. A je-
lentős szakmai munkát végző 
írószervezetek működési, anyagi 
kiszolgáltatottságát fel kell szá-
molni.

A művészek alkotási feltételeit 
javítani kell. Megtartjuk a jelen-
legi ösztöndíjrendszer előnyeit, 
de további ösztöndíjak alapítását 
tartjuk szükségesnek.

A népi kultúrának, a hagyományos  
paraszti mesterségeknek, kézmű-
ves tevékenységeknek a mai for-
mái, s ezeknek a továbbélése egy-
aránt fontos a polgári kultúrpoli-
tika számára. A hagyományőrző 
egyesületekben tevékenykedő 
kéz művesek, népi díszítőművé-

szek  a kulturális turizmust is erő-
sítik: a kereskedelemben is érté-
kesíthető helyi termékek készí-
tése és forgalmazása sajátos színt 
ad a múltjukat vállaló közössé-
geknek. Számunkra a népzene és 
a népi tánc közösségformáló ere-
je is védendő érték, amelyeket 
nem szabad rezervátumba zárni. 
Sőt éppen a folytonos, valamint 
az újraéledő hagyományápolás 
jelenti a múlt és a jövő közötti 
szerves kapcsolatot. A népmű vé-
szeti eszközök, viseletek nemcsak  
a múzeumok tárlóiba helyezendő 
tárgyak, hanem a hétköznapok, s 
különösen a helyi közösségek ün-
nepeinek ma is használható kel-
lékei. Elődeink életformáinak be-
mutatása, a skanzenek gondo-
zása, valamint a ma is élettel teli 
ősi településrészek, parasztházak 
átmentése a 21. századba olyan 
kötelezettség, ami nem mond el-
lent a számunkra hasonlóképpen 
fontos kortárs művészet és építé-
szet prog resszív törekvéseinek.
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Várjuk észrevételeiket, véleményüket a 
fi deszkultura@parlament.hu e-mail címre.

www.fi desz.hu
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