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GGOOSSZZTTOONNYYII  GGÉÉZZAA::    

AA  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII  SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  MMUUNNKKAA  ÉÉSS  AA  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS  SSPPEECCIIÁÁLLIISS  KKAAPPCCSSOOLLAATTAA  

MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGGOONN  

  

AA  kküüllöönnbböözzıı  pprrooffeesssszziióókk  kkiiaallaakkuulláássaa  ééss  ffeejjllııddééssee  ssoorráánn  eeggyyeess  sszzaakkeemmbbeerreekk  oollyyaann  sszzaakkéérrttııkkkkéénntt  

hhaattáárroozzzzáákk  mmeegg  mmaagguukkaatt,,  aakkiikk  eeggyyrree  ttööbbbb,,  ssppeecciiffiikkuuss  ttuuddáásstt  iiggéénnyyeellnneekk..  EE  ffoollyyaammaattttaall  eelllleennttéétteesseenn  aa  

kköözzöössssééggii  mmuunnkkaa  ttöörrttéénneettee  hhaazzáánnkkbbaann  eeggéésszzeenn  mmááss  uuttaatt  jjáárrtt  bbee,,  mmiivveell  ee  sszzaakkmmaa  ((vvaaggyy  sszzaakktteerrüülleett))  

kküüllöönnlleeggeessssééggee  aa  pprroobblléémmáákk  kkeezzeelléésséénneekk  áállttaalláánnooss  jjeelllleeggéébbııll  ffaakkaadd..    

 

Annak ellenére, hogy az e témával kapcsolatos publikációk száma végtelen, a közösségi munkás helye 

és szerepe a lokális közösség és a szomszédság segítésének folyamán még mindig homályos. A 

közösségi munkás szakmai identitása minden országban más és más – vannak, akik a szociális munka 

egészének egy területeként értelmezik, mások szerint viszont a közösségi munka önálló professzió, és 

ebben a tekintetben Magyarország is hasonlóan gondolkodik.  

 

Közép-Keleti-Európában a második világháború után a közösségi munka jelenkori fejlıdése sajátos 

abban a tekintetben, hogy kiindulási pontja a “népmővelınek” nevezett szakma volt, amely tisztán 

politika okokból kelt életre, vezérelve pedig a népesség szociálista – kommunista ideológiára való 

átnevelése volt. A szakmai infrastruktúráját a kultúrházak országos hálózata képezte, melyeknek vajmi 

kevés köze volt a nyugati demokráciák közösségi központjaihoz, mivel tevékenységük és irányultságuk 

nem a helyi közösség sepciális igényeire alapult. A népmővelıi profeszió soha máshol nem létezett a 

Földön. 

 

A magyar népmővelık elég okosak voltak ahhoz, hogy megértsék politikai okokból fakadó hasznukat, 

és a legprogresszívabb csoportjaik külföldi, elsısorban francia és egyesült királyságbeli közösségi 

munkásokkal vették fel a kapcsolatot. Az ı szakmai függetlenségre való törekvésük a hatvanas 

években összeért az angol közösségi munkások céljaival, akik a szociális munka esetkezelésen alapuló 

szakmájától való függetlenségüket a “forradalmi közösségi munka” nyomán akarták megteremteni. Ez 

tette lehetıvé, hogy a kelet- és a nyugat-európai szakmai csoportok közös célt találjanak, 

akármennyire is mások voltak a gyökereik, indíttatásaik ls ösztönzıik is. A magyarországi némővelık 

számára valóban kihívásokkal teli folyamat volt, míg – párhizamosan a térség demokratizálódási 

folyamataival – szakmai identitásukat a közösségfejlesztés közös nevezıje alatt megalkották. E 

kollégák némelyike a szovjet internacionalizmus idıszakában a helyi identitás újrafelfedezésében és a 

lokális köztudat kifejlıdésében mondhatnánk, hogy a zászló szerepét töltötte be. Ugyanakkor 
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ragaszkodtak a helyi közösség kulturális szempontból való megközelítéséhez, és úgy határozták meg a 

közösségi munkát, mint amely független mind a népmőveléstıl, mind pedig a politikai kliséktıl.  

 

Azok a magyar közösségi munkások, akik a szociális munkából eredeztetik magukat, mindig is büszkék 

voltak arra, hogy a “közösségi” és “munka” szavak között a “szociális” cimkét is használták, hiszen 

mindhárom kifejezés a politikai örökség szerencsétlen aspektusaival terhelt. A közöség, mint fogalom 

ideológiai terheltsége is ezen örökség része, mivel e szó olyan embercsoportot jellemzett, akik azon 

ideális társadalom felépítésén dolgoztak, melynek szent céljai lehetetlenné tették a lokális igények és 

érdekek artikulálását. Hankiss Elemér több munkájában is megmutatta, hogy épen ez az idelógia 

gátolta meg a lokális közösségek kialakulását, így a (helyi) civil társadalom mőködésének fejlıdését is 

visszavetette. Nehéz elfelejteni ezen ideológia hatalmát, amellyel az embereket megfosztotta a siker 

érzésétıl azáltal, ıket a közéletbıl a magánszférába szorította vissza, amelyben az egényi döntések 

még többé-kevésbé elfogadottak voltak. Úgy is nevezhetnénk e folyamatot, mint a “visszavonulásra 

való szocializáció”.  

 

A nyolcvanas évek Magyarországában a szociális munka regenrációs folyamata a sokarcú szociális 

munka legitimizálására, ennek képzési módszertanának kifejlesztésére, valamint  új szolgáltatások 

bevezetésére fókuszált. A szociális munka, mint szakma újjáalakulása az ‘individuális – csoport – 

közösségi szociális munka” – tipológia jelentıségét is eredményezte: új, elızıleg ismeretlen 

szükségletek kezelése azonnali eseti beavatkozást igényel, míg az extenzív és preventív stratégiák 

csak a hosszú távú gyakorlatban szükségesek.  

Ugyanakkor a közösségi munka elméletének egyidejúleg három szinten kell mőködnie: makroszinten 

(felfelé való irányultság: a lokális probémák szociálpolitikai terminusokkal való definiálása), a 

mezosztinen (horizontális irányultság: például szociális kerekasztalok vagy szervezetek közötti eset-

konferenciák), és mikroszinten (lefelé irányultság: segíteni helyi csoportok létrejöttét és fejlıdését).  

 

A közösségi munka (A) a közösségfejlesztésen és (B) a közösségi tervezési modelleken alapult, a 

struktúrája pedig (B) a közösségi tervezési modellekbıl, illetve (C) a városi környezetben kialakuló 

szociális akció-modellekbıl fejlıdött ki.  E jelenséget az a tény magyarázhatja, hogy a városi környezet 

adekvát eszközöket biztosít speciális szolgáltatások (és érdekcsoportok) fejlıdésének. Másik oldalról a 

kis falvak minden lakos támogatását és összevont akcióját igénylik ahhoz, hogy változásokat udjanak 

eszközölni. Ennek köszönhetı, hogy kis falvakban és városokban a közösségfejlesztés a lokális 

identitás megerısítésére (vagy akár kialakítására) koncentrál, míg a városokban a helyi identitás 

erısítésének koncepciója nem tudna adekvát módon hozzájárulni a közösségek építéséhez. Egy 

nagyvárosban egyetlen problémából álló dimenzió is elég ahhoz, lehatároljon hogy egy kis falunyi 
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embercsoportot. Vegyük azonban észre, hogy a speciális igények felismerése és a probléma még 

részletesebb definíciója tévesen arra a következtetésre vezethet, hogy a közösségfejlesztés megértıbb 

és preventívabb megközelítést jelent a közösségi  akció – modellhez képest, amely alapvetıen egyszer 

már meghatározott problémák kezelésére szolgál. A gyakorlatban a tevékenységek valamilyen 

rendszere akármelyikét is kövesse J. Rothman három, közösségi munkát leíró kulcsmodelljének, lehet 

progesszív és preventív, de akár konzervatív és aktualizáló is. Ennek ellenére tudatosodnia kell annak 

a ténynek, hogy hazánkban a szociális munka inkább probléma-követı, mint preventív jellemzıkkel 

bír, és ezért tőnik a közösségfejlesztés extenzívebb jellegőnek.  

 

A fent említett két szakmai identitás reciprokális dilemmáira talán most kell, hogy sor kerüljön, a 

kérdés ugyanis az, hogy a két terület, a közösségi szociális munka és a közösségfejlesztés egymással 

milyen kapcsolatban van és hogy e szakmai tevékenységeket hogyan tudjuk kategorizálni. Független 

gyakorlati területként, független szakmaként, vagy tevékenységek egy csoportjaként, vagy 

orientációként vagy munkamódszerként kell-e értelmeznünk ıket? Bár nagyon várjuk egy elkövetkezı 

szakmai dialógusban megfogalmazandó válaszokat, melyeket kölcsönös konszenzus folyamán 

fogadunk majd el, a közösségi munkások szakmai feladatai megegyezıek, akár a népmővelı, akár a 

szociális munkás területébıl alakultak is ki. Mindkét területet negatívan érintett ugyanis három – 

tipikusan magyar – jelenség: a falugondnoki rendszer, a fehérgalléros „nonprofit – menedzser” és a 

„regionális fejlesztés”, melybıl leginkább néhány szociális vállakozás részesül.  

Mindezen kezdeményezések kivették a részüket azon tevékenységek és feladatok széles sorából, 

amelyek hagyományosan a közösségi munkához tartoztak. Ez a tendecia egy kétirányú szakmai 

jövıkép felé nyit utat: a közösségfejlesztés a a közösségi szociális munka közötti dilemma 

megszőnhet, ha a szociális munka gyakorlata azt a preventív megközelítést alkalmazná, amely már 

jelen van a közösségfejlesztési gyakorlatban, vagy éppen ellenkezıleg, ha a közösségfejlesztés tenné 

magáévá azt a szociálisabb jellegő megköztelítést, amely a szociális munka professziójának valódi 

jellegzetességét adja.  

Hasonló eredményt várhatunk akkor is, ha a nonprofit és a piaci szektor is még elitistábbá válik. A 

szegénység figyelmen kívül hagyásával mindkét szakterület annak a veszélynek lenne kitéve, hogy 

nem lennének képesek a társadalmi problémák kezelésére, amely azt is jelenti, hogy mindkét 

szakterület képviselıi elkerülhetetlenül megéreznék saját szakmai felelısségüket a szegénység 

kérdéskörének kezelésében. Ez ugyanakkor azt eredményezné, hogy újra a szegényes politizálás 

kerülne elıtérbe, illetve maga a progresszív szociálpolitika indulna el a visszafejlıdés útján, a szakma 

fejlıdésének egy elızı fázisa felé.  

 

 


