
3. rész

A szimbolikus gondolkodás
Ahogy a társadalmi együttműködés feltételezi a 
különböző nézetek egyeztetésének képességét és 
hajlandóságát, úgy az egyén valóságlátásában is 
nélkülözhetetlen az egyes benyomások közti össze-
függések felismerése és egységbe foglalása. E nél-
kül átfogó, rendezett szemlélet ki nem alakulhat. 
A töredékes gondolkodás nem alkalmas a valóság 
jelenségeinek a megértésére, mert sokszor meg-
alapozottság nélkül egymással ellentétes vélemé-
nyeket tartalmaz. Pedig a szintézis kialakításának 
képessége alapvető emberi tulajdonság. Amikor 
szavakból mondatokat állítunk össze, mondatok-
kal összefüggő történeteket mondunk el, alkotó 
módon cselekszünk. Amikor ház épül, különböző 
anyagok tervszerű összeillesztéséből valósul meg 
egy építmény. Előfordul persze, hogy elmarad va-
lahol a különböző munkafázisok összehangolása, 
ilyen esetekben – a szűklátókörűség és felelőtlen-
ség következtében – az egyes munkafolyamatok 
tönkretehetik mások teljesítményét. Már ezek a 
példák is jelzik azonban, hogy a társadalomra vo-
natkozó vélemények kialakításában is szükség len-
ne hasonló eljárásra. Nemcsak a személyes tapasz-
talatok összesítésében, de a közéletben megjelenő 
álláspontok összehangolásában is. Annak ellenére, 
hogy ezzel együtt kívánatos az önálló véleményal-
kotás is a tapasztalatokból összeállítható gondola-
ti egység kidolgozásában. Előfeltétele a képzet- és 
gondolattársítás (asszociáció) könnyedsége, ami úgy 
alakul ki, hogy viszonylag gyorsan jut eszünkbe 
olyan kép vagy gondolat, amely logikailag jól kap-
csolódik a meglevőhöz, vagy legalábbis formailag 
hasonlít hozzá. Mennél eredetibb, újszerűbb az 
eredmény, annál inkább gazdagíthatja tudásunkat.

A konstruktivitás az emberi nyelvhasználatból 
ered. A dolgokat, jelenségeket az ember megneve-
zi, de a szavakkal sohasem az egyedit, hanem az 
egyediben megjelenő általánosat fejezi ki. Amikor 
fát mondunk, nem egyetlen fát neveztünk meg, 

hanem a természetnek azt a részét, amely sok más 
hasonlóval együtt fának nevezhető. Megjelölhetjük 
persze azt is, hogy éppen melyik fáról beszélünk, 
de akkor közelebbi megjelölést kell alkalmaz-
nunk. (Akácfa, tölgyfa, almafa, diófa.) Ugyanígy 
a gyümölcsöknek is van általánosabb és speciális 
meghatározásuk. A lényeges az, hogy a fogalmak 
szintetizálják az egyedi észleléseket. Ez azért szük-
séges, mert különben lehetetlen lenne az emberek 
közti gondolatcsere. Ha mindig új nevet használ-
nánk az éppen látott, hallott jelenségekre, képtele-
nek lennénk megérteni egymást. Az egyedinek az 
általános alá sorolásával viszont működőképessé 
válik a nyelv, még ha a gyűjtőfogalmat használ-
juk is az egyedi esetre. A nyelvnek e sajátosságát 
a szimbólum fogalma fejezi ki. Ez a szó az ógörög 
nyelvből származik, eredetét így magyarázzák: 
a régi görög társadalomban szokásos volt, hogy a 
házigazda távozó kedves vendégének egy kettétört 
cserép egyik felét adta át. Azzal a kéréssel, hogy ha 
ismét arra jár, hozza magával, mert a két cserép-
darab összeillesztésével a személye felismerhető és 
azonosítható lesz. Ezt a szokást nevezték el akkor 
„symbolum”-nak, ami összetartozót jelent. Jelké-
pi értelme azonban már akkor is többet mondott: 
a régi barátság emlékét idézte fel.

Carl Gustav Jung a szimbólum fogalmát így ha-
tározta meg: „Amit mi szimbólumnak nevezünk, 
olyan kifejezés, név vagy kép, amely bár a hétköz-
napi életben ismerős lehet, mégis a szokásos és 
kézenfekvő jelentése mellett sajátos konnotáció-
val bír. Valami számunkra homályos, ismeretlen, 
rejtett jelentést is magába foglal”. Használatának 
okáról pedig így nyilatkozik: „Mivel számtalan do-
log az emberi megértésen túl található, állandóan 
szimbolikus fogalmakat kell használnunk ahhoz, 
hogy olyasmiket mutassunk be, amiket nem tu-
dunk meghatározni, vagy teljes mértékben felfog-
ni”.1 Jung hangsúlyozza, „az ember semmit sem 
érzékel a maga teljességében, vagyis semmit sem 
1 C. G. Jung: Az ember és szimbólumai. Göncöl Kiadó, 
1993. 17. o.
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tud a maga totalitásában felfogni”. Érzékelésünk 
korlátozottsága azzal magyarázható, hogy az nem-
csak tudatos, hanem tudattalan is. Ezért „minden 
tapasztalat végtelen számú ismeretlen tényezőt 
tartalmaz, azt a körülményt nem is említve, hogy 
minden konkrét tárgy bizonyos vonatkozásban 
mindig ismeretlen, mivel magának az anyagnak 
a végső természetét sem ismerjük”.2 S ami a tuda-
tosság küszöbe alá kerül, az álmainkban törhet fel-
színre, szimbolikus képek formájában.

Jung meggyőződése, hogy a szimbólumok „a lel-
ki megnyilvánulások minden formájában megjelen-
hetnek”. Szimbolikus lehet egy érzés, egy gondo-
lat, valamely helyzet és cselekedet. Ezek egyéniek, 
de vannak kollektív szimbólumok is, amelyekben 
tovább él „az archaikus embernek a pszichéjében 
lezajló biológiai, történelem előtti és tudattalan fej-
lődése”, ez „még közelebb volt az állatéhoz”.3 E ter-
mészetes szimbólumok mellett Jung megkülönböz-
teti a kulturális szimbólumokat, amelyek általános 
ideákat és meggyőződéseket („örök igazságokat”) 
tartalmaznak. Ezek az emberi élet távlati céljait fe-
jezik ki, és segítenek abban, hogy az emberek meg-
találják helyüket a világ egészében. Ezért a szim-
bólumok szellemi életünk fontos alkotó elemei, 
mellőzésük erkölcsi hanyatlást idézhet elő.

A kultúra újabb elmélete szerint az emberek 
közti szimbolikus kommunikáció a kultúra alapja és 
lényege. Bernard Kaplan meghatározásában „az 
emberi kultúra egész fejlődése az embernek azon 
a képességén alapul, hogy az érzéki anyagot szim-
bolikus képpé tudja átalakítani, ami a legfi nomabb 
szellemi és emocionális különbségek hordozója”.4 
Lévi-Strauss szerint „minden kultúra felfogható 
szimbolikus rendszerek együttesének, amelyek 
közül legfontosabbak a nyelv, a házassági szabá-
lyok, a gazdasági viszonyok, a művészet, a tudo-
mány, a vallás… Mindezek a rendszerek a fi zikai 
valóság és a társadalmi valóság bizonyos aspektu-
sainak a kifejezésére törekszenek”.5 Ludwig von 
Bertalanffy véleménye, hogy „az embert legjobban 
szimbólumkészítő és szimbólumhasználó képes-
ségével lehet jellemezni”. Az ember ugyanis nem 
a dolgok, hanem az azokat jelölő szimbólumok vi-
lágában él. Az emberiség fejlődésének történetét a 

2 Ugyanott 19. o.
3 Ugyanott 51-52 és 67. o.
4 Idézi Ludwig von Bertalanffy: „… ám az emberről 
semmit sem tudunk”. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1991. 30. o.
5 Idézi Hoppál Mihály „Jelképek a kultúrában” c. 
tanulmányában, a „Jelképtár” c. kötetben. Helikon 
Kiadó, 2000. 7. o.

hagyományozott szimbólumok változása jellemzi, 
ezek gyorsabban változnak, mint az emberek bioló-
giai sajátosságai. Ez annak tulajdonítható, hogy az 
emberek testi próbálkozásaik helyett sokszor szel-
lemi próbálkozással igyekeznek megoldani problé-
máikat. A szimbólumok teszik ugyanis lehetővé a 
célszerűséget, a dolgok és állapotok tudatos változ-
tatását. A történelem során a szimbólumok annyira 
megsokasodtak, hogy a fi zikai és a biológiai világ 
fölött ma már önálló szférát alkotnak. Autonóm 
életük van, sajátos törvényekkel, amelyek alapján 
szimbolikus rendszerek fejlődtek ki. Bizonyság erre 
a nyelv, amely nyelvtani törvények szerint változik, 
és elemei kölcsönhatásban állnak egymással. Ilyen 
a tízes számrendszer is, amely algoritmusok szerint 
rendezett műveletekkel szerveződött szimbolikus 
rendszerré. A szimbólumoknak az emberi élet egé-
szét átfogó szerepét fogalmazta meg Max Weber is 
abban a kijelentésben, amely szerint az ember „a je-
lentések maga szőtte hálójában függő állat”.6

Bertalanffy a szimbólumok használatát az agy 
szerkezeti felépítésével és annak történelmi átala-
kulásával magyarázza. Meghatározása szerint az 
evolúcióban az agy legrégebbi része az „öregagy” 
a primitív funkciók, ösztönök és érzelmek keletke-
zésének színhelye, ezért ez „az emberi személyiség 
ősalapja”. Az újagy, a kortex, a tudatos észlelés és az 
akaratlagos cselekvés központja, ez a hüllőktől az 
emlősállatokig tartó életformában fejlődött ki. Az 
agy harmadik rétege a neokortex, a motoros nyelv-
használat, az asszociációs képesség, a szimbolikus 
aktivitás területe, ez már csak az emberben alakult 
ki, méghozzá úgy, hogy ez a réteg alkotja az agy te-
rületének 85%-át. Ennek köszönhető az emberiség 
fejlődése, a mélyebb rétegekben viszont „ezzel ösz-
szevethető fejlődés nem mutatható ki”. Bertalanffy 
ebből arra következtet, hogy az emberiség fejlődése 
„majdnem kizárólag intellektuális oldalról valósult 
meg… az ember morális ösztönei alig fejlettebbek, 
mint a csimpánzoké”.7 (Az utóbbi megjegyzés talán 
túlzásnak hat, de ha az erkölcshöz tapadó érzelme-
ket és azok ösztönös alapját nézzük, elfogadhatóbb-
nak látszik. Már csak azért is, mert nem az erköl-
csös viselkedés egészéről van szó.)

Összehasonlításként érdemes megemlíteni Carl 
Sagan felosztását az emberi agyról.8 Az agy hármas 
felosztása nála is megtalálható, de az egyes rétegek 

6 Idézi C. Geertz a „Sűrű leírás” c. tanulmányában, 
a „Misszionáriusok a csónakban” c. könyvben. 
Akadémiai Kiadó, 1988. 16. o.
7 L. v. Bertalanffy: Idézett mű, 32. o.
8 C. Sagan: Az éden sárkányai. Európa Könyvkiadó. 
1990. 78-100. o.
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funkcióját Bertalanffytól némileg eltérő módon ha-
tározza meg. Az ősagy – amit ő hüllő-agynak nevez 
– „fontos szerepet játszik az agresszív viselkedés-
ben, a területi függőség, a szertartások és a szoci-
ális hierarchia kialakításában”. A kortex szerinte a 
madaraknál és az emlősállatoknál alakul ki, ez az 
érzelmek színhelye, beleértve az altruizmust és a 
szexualitást is. A neokortex nála is a hallási és látási 
ingerek kapcsolásán alapuló háromdimenziós tájé-
kozódási képesség és a szimbolikus nyelvhaszná-
lat területe, továbbá a jövő előrelátási képességéé, 
azaz a perspektivikus gondolkodásé és az újításé. 
Látható tehát, hogy Bertalanffyhoz hasonlóan Sa-
gan is a szimbolikus aktivitást tekinti az emberi fej-
lődést előidéző képességnek.

A szimbólumok kialakulását Bertalanffy a ter-
mészeti erők feletti hatalom megszerzésének igé-
nyére vezeti vissza. Ebből az igényből következ-
tethető ki, hogy a szimbolikus cselekvés az ősi 
időkben a mágiában és a varázslásban jelent meg. 
Ez azonban nemcsak a természeti meghatáro-
zottságtól való eltávolodást hozta meg, hanem az 
emberiség „bűnbe esését” is, mert magával hozta 
a döntések bizonytalanságát és az egyének elfo-
gultságát. A szimbolikus világ felfedezése ezért 
„az emberiség legnemesebb tetteinek és összes 
őrültségeinek alapja”. Minthogy a szimbolikusan 
kifejezett eszmék népenként különböznek, má-
sokkal szemben az elfogadtatásuk óhatatlanul el-
lentéteket robbant ki az emberek között. S mert a 
szimbólumok lehetővé teszik a jövő gondolati fel-
tételezését, az elképzelések elfogultsága és megala-
pozatlansága, a következmények fi gyelmen kívül 
hagyása vagy téves megítélése miatt káros hatá-
súak is lehetnek. Olykor a természet rendjét és az 
emberi életet is veszélyeztethetik.

A szimbólum azonban több mint lehetőség, 
kötöttség is: ha ugyanis egy társadalom szimbó-
lum-világa szétesik, s ha az emberek elvesztik a 
bennük kifejeződő értékek tudatát, akkor ez neu-
rotikus hatást vált ki, és hozzájárulhat a közösség 
teljes széteséséhez. (Ha igaz ez a megállapítás, fi -
gyelmeztethet a sajátos nemzeti kultúra értékeinek 
megőrzésére.) A szimbólum tehát az emberi termé-
szetnek és az ember fejlődésének, de minden ba-
jának is az alapja. Vezérli az emberi életet, átfogja 
a múlt, a jelen és a jövő egymásba kapcsolódó fo-
lyamatát. Ám lényeges ismérve, hogy nem áll fenn 
biológiailag létrehozott kapcsolat a jel és az azzal 
jelölt dolog között. Ebből következően ugyanazt 
a dolgot és jelenséget a különböző nyelvek más-
képpen fejezik ki, a név jelentése csak az egyes 
kultúrákban lesz általánosan elfogadott. Azt, hogy 

a szimbólumok nem függenek biológiai tényezők-
től, bizonyítja, hogy az alkotásuk kreatív módon 
történik, de bizonyítják az ésszerűtlennek látszó, 
életellenes tettek is, mint az öngyilkosság vagy az 
élet feláldozása bizonyos eszmékért. A szimbolikus 
világ tehát nem természetes, túlmegy az ösztönökön, 
a hasznosságon, az alkalmazkodáson, sőt nemegy-
szer tagadja azokat. A biológiai lét és a szimbolikus 
élet elválását mutatja, hogy az állatvilágban nin-
csenek szimbólumok. Van állati nyelv is, de egyik 
sem szimbolikus, és ez a nyelv többnyire létfontos-
ságú helyzetekre korlátozódó. Bertalanffy kétféle 
szimbólumot különböztet meg: felismerésszerű in-
formációt adót, amit logikusan értelmezünk, és érté-
ket kifejezőt, amit inkább érzelmileg, élményszerűen 
fogunk fel. (Idetartoznak az állami, a vallási jelké-
pek és a státusszimbólumok.) Mindez arra indíthat 
bennünket, hogy a kultúrát a szimbólumokkal szo-
ros egységben fogjuk fel.

Clifford Geertz fi gyelmeztet arra, hogy az emberi 
gondolkodás egyszerre társas és közösségi, ezért „nem a 
fejben történő eseményekből áll… hanem egyfajta 
forgalomból, amelyben… jelentést hordozó szim-
bólumok mozognak… bármi, ami megszabadul 
egyszerű aktualitásától, és arra használják, hogy je-
lentést adjon a tapasztalatnak”.9 Ebből következik, 
hogy a szimbólumok alkotása és használata lénye-
gében az egyén és a többi ember közti kapcsolat el-
engedhetetlen tartozéka, egyszerre fejezi ki az em-
ber létének individuális és kollektív természetét.

A kultúra, mint jelek összessége
Ma már szinte közhely, hogy az elektronikus tech-
nika nagymértékben szélesítette ki az emberi kap-
csolatok lehetőségét. Talán ennek is tulajdonítható, 
hogy amíg korábban a kultúrát a szellemi alkotóerő 
tárgyiasult termékeivel azonosították, ma mindin-
kább az emberi érintkezést szolgáló nyelvi jeleket 
tekinti a tudomány a kultúra legjellemzőbb voná-
sának. Fülöp Géza állapítja meg, hogy „az agy csak 
úgy őrizheti meg normális egészségi állapotát, ha 
állandóan új információkkal táplálkozik. A társa-
dalom fennállása, fejlődése sem képzelhető el infor-
mációs kapcsolatok nélkül”.10 Az információ azon-
ban nem pusztán ismeret a környezet állapotáról, 
alakulásáról, hanem annak rendszerbe szerveződése 
is. Ugyanis „a rendezettség teszi az információt in-
formációvá”. „Az információ – mint a rendszerek 
szervezési elve – növeli a világ összetettségét, ren-

9 C. Geertz: A kultúra fogalmának hatása az ember 
fogalmára. Kultúra és Közösség. 1988. 4. 68. o.
10 Fülöp G.: Ember és információ. Múzsák 
Közművelődési Kiadó, 1985. 6. o.
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det visz a rendezetlenségbe”.11 Csakhogy e rend-
szer mindig instabil, mert állandóan kiegészül, vál-
tozik, fokozza a bonyolultságát. Ebből következik, 
hogy minél kisebb egy esemény bekövetkezésének 
a valószínűsége, a róla szóló hírnek annál nagyobb 
az informatív értéke. Vagyis az információ jelen-
tősége azon múlik, hogy milyen változások értel-
mezését segíti, illetve milyen változásokat idéz elő. 
Mindezek alapján az információ – Fülöp fogalma-
zásában – így határozható meg: „Olyan közvet-
len tapasztalat, megfi gyelés vagy olyan közvetett, 
mások által már felfedezett tapasztalat megérté-
sén alapuló ismeret, amely hozzájárul a gondola-
toknak valamely alkotóelv szerinti rendezéséhez, 
problémák megoldásához, csökkenti a döntések 
bizonytalanságát, kockázatának mértékét”.12 Eb-
ben a meghatározásban különösen a befejező rész 
érdemel különös fi gyelmet. Az információ lényege 
eszerint nem egyszerűen a tájékozódás megköny-
nyítése, hanem a cselekvő ember választásának 
segítése is. Ha a tevékenység nem merülhet ki a 
már ismert tettek mechanikus megismétlésében, 
vagy mások tetteinek utánzásában, akkor az ember 
mindig dilemma elé kerül. Számolva a következ-
ményekkel, többnyire többféle lehetőség áll előt-
te. S nehéz eldönteni, melyik megoldás helyesebb, 
célravezetőbb. A tett előtti döntés tehát kockázattal 
jár, a rendelkezésre álló információk – különösen 
akkor, ha azok értelmezése, értékelése is bizonyta-
lan – nem adnak receptszerűen követhető eljáráso-
kat, a cselekvő embernek vállalnia kell tettéért a fe-
lelősséget. Ez mutatja az információk jelentőségét: 
mennél inkább tartalmaznak lényeges közléseket, 
annál inkább teszik lehetővé a tevékenység ered-
ményességét.

Jurij Lotman szerint minden emberi közösség-
nek két feladatot kell megoldania léte fenntartásá-
ért: az anyagi-tárgyi értékek előállítását, fogyasz-
tásának megszervezését a biológiai szükségletek 
kielégítésére, valamint az információk kidolgozá-
sát, tárolását és nyilvános használatát a természe-
ti és társadalmi környezetről, a társadalom tagjai-
nak egymáshoz fűződő viszonyáról, az együttélés 
hatékonysága és szabályozottsága érdekében. 
Lotman szerint ez a kultúra, és ezért egyetlen em-
beri közösség sem élhet kultúra nélkül. A történelem 
tanúsítja, hogy ezt a látszólag improduktív tevé-
kenységet „nem azok folytatták, akik semmi más-
ra sem voltak jók… hanem a legtehetségesebbek, 
legaktívabbak… a társadalom javáért munkálkodó 

11 Ugyanott 7. o.
12 Ugyanott 20. o.

emberek”.13 Lotman meghatározásában a kultúra 
„valamennyi nem örökletes információ, az infor-
máció szervezési és megőrzési módjainak összes-
sége”. Ez nem raktára az információknak, hanem 
„rendkívül bonyolult gépezet, amely őrzi az infor-
mációt, miközben szüntelenül a legelőnyösebb és 
legmegbízhatóbb eljárásokat dolgozza ki a meg-
őrzésre, új információt kap, sifríroz és desifríroz 
közleményeket, ezeket az egyik jelrendszerről a 
másikra fordítja. A kultúra a megismerés érzékeny 
és bonyolultan szervezett mechanizmusa”.14 Infor-
máció-hordozó szerepéből következően a kultúra 
„jelszerű és nyelvi jellegű”. A természetes nyelv-
re épül, és újratermeli annak szerkezeti sémáját, 
a szerkezetnek megfelelő törvényekhez igazod-
va. Ezért a kultúra „a szemiotikai rendszereknek 
(nyelveknek) történelmileg kialakult csoportja” és 
„e nyelveken valaha létezett közlemények (szöve-
gek) gyűjteményeinek összessége”.15

Az információk jelentőségét mutatja, hogy min-
den emberi közösség igyekszik rögzíteni az infor-
mációit. Így könnyebb azok bevitele az emberek 
tudatába, és ez lehetővé teszi az információk ha-
gyományozását. Lotman szerint „csak a jelek vala-
milyen rendszerére lefordított dolgok válhatnak az 
emlékezet tulajdonává. Ilyen értelemben az embe-
riség intellektuális történetét – az emlékezetért vívott 
harcnak tekinthetjük. Nem véletlen, hogy valamely 
kultúra lerombolása mindig az emlékek megsem-
misítésével kezdődik, törlik a szövegeket, és fele-
désbe merülnek az összefüggések. A történelem 
(és előtte a mítosz) – mint az öntudat sajátos típu-
sának – keletkezése a kollektív emlékezés egyik 
formája”.16 Hozzátehetjük: elgondolkodtató, hogy 
a politikai jellegű rendszerváltások milyen követ-
kezetesen igyekeznek megsemmisíteni a megtaga-
dott múltbeli korszak emlékeit, mintha csak ezzel 
akarnák kitörölni annak nyomait az emberek tuda-
tából, hogy így lehetőségük legyen a múlt egészé-
nek elítélésére és az idealizált új társadalmi rend 
előzmények nélküli felépítésére.

Jan Assmann utal arra, hogy amikor az írásbeli 
feljegyzésekben a hangsúly a megjelenítésre ke-
rül – tehát megszűnik a szóbeli hagyományozás 
uralkodó szerepe –, ez az események személyes 
értelmezésével párosul.17 Ezzel felértékelődik a fo-

13 J. Lotman: Szöveg, modell, típus. Gondolat Kiadó, 
1973. 270. o.
14 Ugyanott 273. o.
15 Ugyanott 276. o.
16 Ugyanott 276-277. o.
17 J. Assman: A kulturális emlékezet. Atlantisz 
Könyvkiadó, 1999. 17. o.
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galmazó szerepe, aki lehetőséget kapott arra, hogy 
a hagyomány közösségi jellegével szemben a saját 
véleményét juttassa érvényre. A kollektivitás és in-
dividualitás elkülönülésével megszűnik a közlő és 
a befogadó egyidejűsége is, az írásbeliség kilép a 
kommunikáció síkjáról. A múlt elválik a jelentől, 
s úgy jelenik meg a gondolkodásban, hogy a jelen 
alakítható a múlt tehetetlenségével szemben.

Lényegében Lotman elméleti alapjait alkalmaz-
za V. M. Dolgij és A. V. Levinszon tanulmánya, „Az 
archaikus kultúra és a város”.18 A szerzők meg-
állapítják, hogy az emberiség történelmének már 
korai szakaszaiban is igyekezett rendezett képet 
adni a világról, és ebbe építette be a követendő 
magatartási szabályokat és életmód-mintákat. 
A világkép így egyszerre szolgált tájékozódásul, 
és az emberek magatartásának szabályozójaként. 
Arra a szemléleti sajátosságra épült, amely ellen-
tét-párokra osztja a környezetet. Ennek megfele-
lően alakul ki a világkép szerkezete: a kozmosz és 
a káosz fogalma. Az elsővel a törvényekkel szabá-
lyozott, rendezett teret, a másodikkal a rendezet-
len, zavaros helyet jelölték meg. A földi valóság-
hoz hasonlóan szakadhatott ketté a világ profán 
(emberi, köznapi) és szakrális (mitikus, természet-
feletti és szent) világra. Az utóbbihoz sorolták az 
elhalt ősök szellemét, a félisteneknek hitt egykori 
hősöket és a világot teremtő isteneket. Feltételez-
ték, hogy a földi lét innen kapja az irányítást, az 
élet követendő mintáit, példáit, parancsait. Dolgij 
és Levinszon szerint ez a hit akkor alakult ki, ami-
kor elvált egymástól a fi zikai és a szellemi munka, 
a társadalmi gyakorlat és a hatalom. A szakrális 
világot teremtő képzelettel – mintegy ideális vi-
lágmodellként – az emberek maguk fölé emelték 
az élet rendszabályait, erősítve ezzel a földi hata-
lom jogosultságát.

A két szféra közt azonban szükséges volt az 
összeköttetés, ezért a közösségek kialakították a 
közvetítés sajátos pontjait. Az ősi mitikus gon-
dolkodásban források, barlangok, magas fák, út-
kereszteződések voltak a liturgikus események 
színhelyei. Később a terület kiemelkedő pontjain 
templomok épültek. A felső világgal létesítendő 
kapcsolatot mediatív kellékek (kegytárgyak, szer-
tartások) és személyek (sámánok, varázslók, szen-
tek, papok) segítették. Amikor az egymás közelé-
ben élő közösségek közt kapcsolatok alakultak ki, 
a kommunikációban szimbólumok jelentek meg, 
és központtá a templom lett. A mediátor-együtte-
sek kozmosz-modellekké váltak, és a földi élet irá-
18 Történelem és fi lozófi a. Szerk.: Huszár T. Gondolat 
Kiadó, 1974. 7-30. o.

nyítása, szabályozása is feladatuk lett. Szükséges 
volt azonban a társadalmi gyakorlat különböző 
területeinek az intézményes összefogása is, ezért a 
papi hatalom mellett kiépült az adminisztratív ha-
talom és a dolgok cseréjét biztosító piac. A vallási, 
közigazgatási, politikai és gazdasági kapcsolatok 
szervezett színtereként született meg azután a vá-
ros, ami egyúttal „a kulturális információ leghatal-
masabb tárolója és továbbadója”. A város ebben az 
értelemben „a jelek szervezett láncolata”.19

A város rendszerének alkotó elemei az épületek, 
azok együttesei és a város alaprajza. Mindez feltár-
ta az ott élők életmódját, társadalmi szerkezetét és 
a társadalom belső rendjét. A város térbeli elosztá-
sa meghatározott kulturális modellt tükröz, és biz-
tosítja annak továbbélését. A város tehát „könyv” 
azoknak is, akik az írást nem ismerik. Szerkezete 
tükrözi lakóinak a világképét. A várost az ott la-
kók sokáig a világ közepének tekintették, ahogyan 
„a világ teremtése is a világ közepén kezdődött 
meg”. Ily módon a város építésével az emberek 
„reprodukálták a teremtést”. Így lett ez a hely 
„kultúrával áthatott tér”, ami szemben állt a rajta 
kívül eső rendezetlenséggel. Ezért kellett a várost 
védelemként fallal körülvenni.

Összefoglalásként megfogalmazható, e tanul-
mány szerint a kultúra különböző jelrendszerek 
funkcionális együttese és a társadalmi élet irányí-
tásának rendszere. Átörökíti az emberiség által 
felhalmozott tapasztalatokat, biztosítja az élettevé-
kenységet befolyásoló példák újratermelését, rög-
zíti a társadalmi viszonyok szerkezetét, megőrzi 
a társadalmi szervezet teljességét. A kultúra tehát 
„azoknak a módszereknek az összessége, amelyek 
az emberi közösség élettevékenységének önszabá-
lyozóiként funkcionálnak”.20 Fejlődésében az irá-
nyítás differenciálódása és a szervezettség szintjé-
nek emelkedése a jellemző, miközben a program 
külön válik a tevékenységtől, és ráépül a gyakor-
latra. E változással együtt a közösségben terjedő 
információk is elvontabbá, szimbolikussá válnak, 
a szóbeliség mellett kialakul a képi ábrázolás, az 
épületekkel és a táj alakításával rögzített közlési 
mód. „S minél bonyolultabb egy társadalom élet-
tevékenysége, annál tágasabbaknak kell lenniük a 
társadalmi információ külső tárolóinak is.”

Általános igény-e a magasabb szintű gondolkodás?
Mielőtt erre felelnénk, kétféle gondolkodást kell 
megkülönböztetnünk: a zárt és a nyílt gondolko-

19 Ugyanott 18. o.
20 Ugyanott 8. o.
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dást.21 A zártra jellemző a tapasztalatokon túl levő 
valóság iránti bizalmatlanság, olykor félelem is, az 
attól való elzárkózás, ennek következtében az ösz-
szefüggések iránti érzéketlenség, a változásokkal 
szemben mutatott rugalmatlanság. Ez utóbbi abban 
nyilvánul meg, hogy az ilyen ember hajlamos kevés 
tény alapján, felületes tájékozottsággal dönteni, és 
ragaszkodni az első elképzelésből adódó elhatáro-
záshoz, még akkor is, ha a körülmények ellentmon-
danak ennek. Ehhez hasonló az is, hogy kritikátla-
nul azonosulnak a hatalmon lévők álláspontjával, 
mert feltételezik, hogy azoknak „mindenben iga-
zuk van”, ők tévedhetetlenek. Ebből adódik gon-
dolkodásuk szabadságának a feladása, és ellen-
szenv érzése azok iránt, akik megalapozottan, 
önállóan tudnak véleményt formálni. Szerintük ez 
az önállóság az általánosan érvényes rend megbon-
tása. A zárt gondolkodás szívesen alkalmaz gon-
dolati sémákat, sablonokat, előítéleteket, ezekkel 
látszólag könnyen tud képet alkotni még a tágabb 
társadalmi környezetről is. Az ellentmondásokat 
azonban leegyszerűsíti, az ellentétek megítélésében 
csak jót és rosszat lát, élesen elkülönítve e kettőt. 
(Azaz nem képes árnyaltan, átmeneti állapotokat 
érzékelni. Egy példával élve: csak világosságot és 
sötétséget lát, nem érzékeli a pirkadatot és a szür-
kületet.) Leegyszerűsítő felfogásából következik az 
egyöntetűség igénye, az az óhaj, hogy a környeze-
tében egyetlen vélemény érvényesüljön, attól senki 
se térhessen el. Ez összefügg a valóság sematikus 
megítélésével, a szabványos gondolkodás igényé-
vel, az egyértelmű fogalmak használatával, a válto-
zások elutasításával, a képzelet szegényességével.

A nyílt gondolkodás ennek az ellenkezője. 
Vagyis megvan benne az érdeklődés a tágabb va-
lóság iránt, a bizalom az ismeretlen dolgok megis-
merhetősége iránt, az összefüggések messzemenő 
fi gyelembe vétele, az álláspontok rugalmas kezelé-
se, az elhamarkodott vélemények és az előítéletek 
kritikus felülvizsgálata, mások nézeteinek aszerint 
történő megítélése, hogy azok mennyire megalapo-
zottak, saját álláspontjánál a többoldalú megköze-
lítés, a megfontoltság, beleértve azt, hogy hajlandó 
olykor a saját állásfoglalását is helyesbíteni. Mivel 
igyekszik fi gyelembe venni mások véleményét is, 
azok összevetéséből és összekötéséből alkotja meg 

21 E kétféle gondolkodásról magyar nyelven 
olvasható M. Rokeach és F. Restle tanulmánya 
„A nyílt és a zárt gondolkodási rendszerek közötti 
alapvető különbségtevés” címmel az „Előítéletek és 
csoportközi viszonyok c. kötetben. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1980. valamint A. W. Kruglanski „A zárt 
gondolkodás pszichológiája”. Osiris Kiadó, 2005.

a véleményét. Ezért alakíthat ki hitelesebb állás-
pontot. Ennek eredményeként lesz autonóm szemé-
lyiség, aki önmagáról sem feltételezi, hogy tökéle-
tes. Ebből következik, hogy a saját álláspontját is 
folyamatosan igyekszik javítani.

Mindebből mégsem vonható le az a következte-
tés, hogy kétféle ember van: zárt és nyílt gondolko-
dású. Noha e kétféle gondolkodás élesen szemben 
áll egymással, valószínű, hogy mindenkiben van 
erre is, arra is hajlandóság, csak az arányok meg-
oszlása eltérő. Arról, hogy kinél melyik van túl-
súlyban, az árulkodik, hogy képes-e valaki a konk-
rét jelenségekből vezetni le az általánosat, vagy 
megreked a jelenségek szintjén, és az általánosat 
ezektől függetlenül veszi tudomásul. Bár valószí-
nű, hogy a zárt gondolkodású emberek nagyon 
sokan vannak, talán többen is, mint a nyílt felfo-
gásúak, azt mégis el kell ismerni, hogy a nyitottság 
igénye minden emberben ott van, legalábbis rejtet-
ten, kihasználatlanul. Bizonyság erre a vallásos hit 
elterjedtsége. Egyetlen nép sem élt és él a Földön, 
amelynek ne lett volna vallásos elképzelése a túlvi-
lágról, és annak a földi létre kisugárzó hatalmáról. 
Ezt még az istenhittel nem azonosulók is elismerik. 
Elgondolkodtató, hogy mivel magyarázható az em-
beri életnek e megkettőzése? Miért alakult ki a lát-
ható és a láthatatlan, a véges és a végtelen, a föld és 
az ég ellentét-párja? Ha fi gyelembe vesszük, hogy 
ezek a polaritások nem önmagukban állnak, ha-
nem az emberi gondolkodás sajátosságaihoz sorol-
hatók, akkor már nem is annyira értelmezhetetlen 
az előbb felsorolt létkapcsolat. Ahogy Lao-Ce fogal-
mazta meg ezt már az időszámítás előtti VI. szá-
zadban: „Mikor a szépet megismerik, felbukkan a 
rút is; mikor a jót megismerik, felbukkan a rossz is. 
Lét és nemlét szüli egymást, nehéz és könnyű meg-
alkotja egymást, hosszú és rövid alakítja egymást, 
magas és mély kulcsolja egymást. Sok hang össze-
olvasztja egymást, korábbi s későbbi követi egy-
mást”.22 Magától értetődően beszélünk ma is térbe-
li ellentét-párokról (fent és lent, elől és hátul, jobb 
és bal), időbeliekről (előbb-utóbb, múlt-jelen), em-
beri különbségekről (férfi -nő, öreg-fi atal), jelensé-
gek értékkülönbségéről (jó-rossz, kedvező-kedve-
zőtlen, igaz-hamis, szép-csúnya). Mintha az egész 
élet számunkra e választási lehetőségek keresz-
teződésében zajlana le. Nem meglepő, hogy meg 
kellett jelennie ebben a gondolkodásban az emberi 
élet fölött álló irányító hatalom képzetének is. (El-
gondolkodtató paradoxon, hogy a túlvilágra és az 

22 Lao-Ce verse Weöres Sándor fordításában 
megtalálható „A lélek idézése” c. kötetben, Európa 
Könyvkiadó, 1958.
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isteni hatalomra irányuló vallásos hit mégis talaja 
lehet a zárt gondolkodásnak. Talán azért, mert eb-
ben az esetben a tudat homogén egységnek fogja 
fel e kétféle világot, a bennük található ellentéteket 
leegyszerűsíti a jó-rossz polaritásra, az isten és az 
ördög, az erkölcsös ember és a bűnös kettősségére. 
Emellett alighanem hat az is, hogy mindazt, ami 
meghaladja az emberek személyes tapasztalatát, 
csak misztifi kálva képes valaki elgondolni, titok-
zatos erők világaként. És hathat az is, hogy ebben a 
hitben hagyományos és közösségi meggyőződések 
sűrűsödnek össze.)

Mircea Eliade írja, „a hagyományos társadalmak 
embere csak olyan térben volt képes élni… amely-
ben szimbólumok biztosították a síkok áttörését, 
s ezáltal lehetséges volt az érintkezés a másik, 
a földöntúli világgal”.23 Régi korokban a magasabb 
rendű szellemi erőkben való hit a természetet kettőz-
te meg. Volt istene a hatalmas hegynek, a végtelen 
tengernek, majd szellemi erőt tulajdonítottak bizo-
nyos állatoknak. Amikor a vallásos képzetekben az 
istenek az emberekhez hasonlóvá váltak, akkor is 
a természeti erők fölötti hatalmat személyesítették 
meg. Ekkor már történetek beszélték el az életüket, 
tetteiket, ezek érzékeltették az emberi képzelet ere-
jét. Ezeket a történeteket a tudomány mítoszoknak 
nevezte el. A legtöbb mítosz a világ teremtéséről 
szól, amit istenek, héroszok valósítanak meg, e tör-
ténetek mindig a régmúltat idézik fel, mintha az 
emberek ezekben keresnék és találnák meg ere-
detük bizonyosságát. Ám e távoli idők elmesélése 
tele van bizonytalanságokkal. Lévi-Strauss szerint 
„egy mítoszban minden megeshet, úgy tűnik, az 
események egymásutánja nincs alávetve semmifé-
le logikai vagy folytonossági szabálynak”.24 A mí-
toszt Kerényi Károly a költészet fajtájának mondja, 
amely egyszerre kozmogónia (világkép, világné-
zet) és mese.25 E világkép alkotó eleme a káosz és a 
kozmosz ellentéte, s kap döntő szerepet benne a te-
remtés mítosza, amely az ősi felfogásban különböző 
isteneknek tulajdonítható. Róluk szólnak a mitikus 
elbeszélések, az ő tiszteletükre jönnek létre a kul-
tikus szertartások. Mivel magyarázható ez a kü-
lönleges megbecsülés? Talán nemcsak azzal, hogy 
a mítoszok valaminek a létre hozását csodálták, 
hanem azzal is, hogy az új megjelenése egyúttal 
rendet hozott a rendezetlen valóságba. Boglár La-

23 M. Eliade: A szent és a profán. Európa Könyvkiadó, 
1987. 38. o.
24 C. Lévi-Strauss: Strukturális antropológia. Osiris 
Kiadó, 2001. I. k. 165. o.
25 Kerényi K.: Mi a mitológia? Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1988. 17. o.

jos írta erről: „A teremtési mítoszok tulajdonképp a 
’rendteremtésről’ szólnak. A mitikus múltban sem-
mi sincs a helyén, de megteremtődnek a hegyek, 
a völgyek, a folyók, az emberek stb. S eközben – 
nem véletlenül – gyakran esik szó a dolgok átalakí-
tásáról, és nemcsak mentális síkon, hanem fi zikai-
lag is. Gondoljunk csak a táplálkozási folyamatra: 
a naturából a kultúrába való átmenet operációira. 
(Az állat elejtésétől a nyersanyag főzéssel-sütéssel 
történő átalakításán át az ehetővé tételig.)”26

Felismerhetjük tehát a mitikus vallási keretek 
között a kultúra alapjait, sőt az irodalom és a mű-
vészet korai megjelenését is, hiszen a mitikus törté-
neteket nemcsak elbeszélték, de a kultikus szertar-
tásokban zenével, tánccal és vizuális eszközökkel 
megjelenítették, le is játszották. Mondhatnánk, 
a szellemi kultúra születésének vagyunk itt tanúi, 
de az ókori görög társadalomban ez már mégsem 
volt a mai értelemben vett szellemi szféra teljessé-
ge. Már Platón is elkülönítette egymástól a mítoszt 
és a logoszt, s az utóbbit a tudomány és a fi lozó-
fi a területeként jelölte meg. (Akkor ez a kettő még 
nem vált el egymástól.) Eszerint a vallás, a költé-
szet és a művészet a képzelet terméke, a tudomány 
és a fi lozófi a az értelem működésének eredménye.

Jól érzékelteti e különbséget Friedrich Nietzsche a 
görög színjátszás korai szakaszáról szóló írásában,27 
ahol kimutatja, hogy a színjátszás ekkor Dionyzosz 
isten kultuszával fonódott össze. Benne az ösztönös 
érzés volt a meghatározó, az Apolló istent követő 
későbbi művészetben viszont a tudatos gondolko-
dás. A dionyzoszi kultuszra épülő színjátszásban 
az ember még a természet részének érezte magát, 
az apollóiban már az erkölcs formájában szemben 
állt vele. Nietzsche tagadja, hogy ez fejlődés lenne, 
mert az ember elszakad az őt éltető természettől, az 
életét átfogó közösségtől, amit e drámákban a sza-
tír Kar képvisel. Nietzsche mégis a dionyzoszi ha-
gyományban fedezi fel a függetlenség lehetőségét, 
mert arra a következtetésre jut, hogy az autonómia 
csak az ösztönös érzésekkel lehetséges. Ezek teszik 
lehetővé az élet átélését, az értelmi gondolkodás az 
erkölcsi normák alapján már kívülről mond ítéletet 
róla. Elismeri azonban, hogy az önfeledtség tragi-
kus, mert a természetben való feloldódás magával 
hozza az elmúlás érzetét is. Az optimista apollói 
művészet ezt nem akarja tudomásul venni, „elho-
mályosítja a fájdalmat”, és csak „a szépség látsza-
tát” adja. A benne ható kritikus gondolkodás az 

26 Boglár L.: A kultúra arcai. Napvilág Kiadó, 2001. 
57. o.
27 F. Nietzsche: A tragédia születése, avagy görögség és 
pesszimizmus. Európa Könyvkiadó, 1986.



19

eszméket állítja szembe az élettel, ezért életellenes. 
Ugyanez jelenik meg Nietzsche szerint később a ke-
reszténységben, amelyben a szenvedést már bünte-
tésként fogják fel. Ezzel szemben az élet igenlése a 
fájdalom elfogadása, az élet tragikumának átérzése, 
ami egyúttal az ösztönös alkotóerő felszabadítása. 
Ez csak a művészetben lehetséges, ott az akarat sza-
badon teremt új értékeket.

A természettel való szakítás tragikumát Nietzs-
che az Oidipusz-mítosszal érzékelteti. E monda sze-
rint Oidipusz azzal nyeri el egy város királyságát, 
hogy megszabadítja lakóit az őket sanyargató 
szörnytől, a Szfi nxtől. Egy találós kérdést kell meg-
fejtenie, amit sikerrel old meg, s ennek hatására a 
szörny elpusztul. Csakhogy ezzel beteljesedik Oi-
dipusz végzete, amit már születése után megjó-
soltak a szüleinek. Nietzsche szavaival: „aki a ter-
mészet talányát megfejti, annak apja gyilkosaként 
és anyja férjeként szét kell rombolnia a természet 
szent rendjét”.28 A bölcsesség tehát „vétség a ter-
mészet ellen”, a mítosz azt akarja sugallni, hogy 
a bölcsesség „természetellenes irtózat”. A diony-
zoszi kultuszhoz való visszatéréssel Nietzsche a 
természettel való egységet eszményíti. Az élmény 
elvarázsoltságában a természet teremtő ereje nyil-
vánul meg, s a művész „teljesen eggyé válik az ős 
eggyel… ami joggal nevezhető a világ újra ismét-
lésének és másolatának”. Az apollói művészet ez-
zel szemben csak hasonlatot teremt a valóságról. 
Az „elragadtatottság állapotában” viszont a léte-
zés valamennyi korlátja leomlik, s minden elme-
rül, amit az ember a múltban átélt. Megszűnik az 
időbeliség, a változás és a változatlanság egymást 
váltja, ismétlődésük az „örök visszatérést” jelképe-
zi. Jól érzékelteti ezt Dionyzosz megjelenítése, aki 
a róla szóló mitikus történetben hol gyermek, hol 
felnőtt, tragikus széttépettségéből pedig képes ál-
landóan új életre kelni.

Az időszintek egybeolvadása még a későbbi ko-
rok népballadáiban is felfedezhető. Mircea Eliade 
ír Marko Kraljevicsről, aki a törökellenes délszláv 
harcok hőse volt a 14. században. A róla szóló nép-
balladák e hős életét a mesék világába emelik át. 
Felesége tündérlány, Marko hősiességének bizony-
sága, hogy levágja egy sárkány fejét. Noha 1394-
ben halt meg, a ballada szerint „hol barátja, hol 
ellenfele Hunyadi Jánosnak, aki az 1450-es évek-
ben szerzett hírnevet törökellenes harcaival”.29 Ez 
az anakronizmus Eliade szerint megfelel a modern 
időket megelőző korok felfogásának, akkor az idő 

28 Ugyanott 80. o.
29 M. Eliade: Az örök visszatérés mítosza. Európa 
Könyvkiadó, 1993. 68. o.

alakulásában csak a nappal és az éjszaka változásá-
nak és az évszakok körforgásának, ismétlődésének 
volt jelentősége. A történelem lineáris megújulása 
még ismeretlen volt az emberi gondolkodásban.

Ahogy az idő különböző szakaszai sem váltak el 
egymástól, úgy keveredett egymással a valóság ér-
zékelése és az elképzelt állapot, közöttük nem volt 
észlelhető határvonal. Ám ha ebben a kezdetleges 
szemléletben keveredik is az, ami van és az, ami-
nek lennie kell, és összefolyik a jelennel a múlt és az 
elképzelt jövő, az még nem jelenti, hogy az embe-
ri gondolkodásban ne lenne meg régóta a valóság 
meghosszabbításának az igénye. Ez nemcsak idő-
beli, hanem térbeli is, a korai világképekben mindig 
megjelent a föld és az ég kapcsolata, ami azután a 
vallásos tudat kapcsolatrendszerét is meghatároz-
ta. Arnold Gehlen szerint az ember képes az „itt és 
most” határainak áttörésére, ezért léte – a termé-
szeti környezet tudatos alakítása miatt – világra nyi-
tott.30 Az állatok be vannak zárva e határok közé, 
az ember cselekvésre van beállítva, „a dolgoknak 
eszközök alkalmazásával kapcsolatos, előrelátó 
átalakítására”. Az „előre látást” Gehlen annyira lé-
nyeges sajátosságnak tekinti, hogy felidézi az ógö-
rög mítoszból Prométheusz alakját, aki az emberek 
számára lelopta a tüzet az égből, s ezért bűnhődnie 
kellett. (Zeusz a Kaukázus szikláihoz láncoltatta, 
ahol egy keselyű tépte a máját.) Prométheusz jel-
képes alakja nemcsak a technika megalapozójaként 
lett híres, hanem a neve miatt is: az „előre látót” je-
lent, vagyis a távlati gondolkodás képességét fejezi 
ki. (Testvére Epimétheusz viszont csak utólag volt 
képes felfogni a dolgok jelentőségét.)

Gehlen szerint ezért jogos a kultúrát is a tenni 
akarással hozni kapcsolatba, hiszen az ember állan-
dóan keresi, hogyan is tehetné jobbá, szebbé azt a 
valóságot, amelyben él, s amely nem mindig látja 
el azzal, amit szükségesnek tart. Állandó tenni aka-
rása persze nem mindig sikeres, mert sokszor nem 
képes fi gyelembe venni, és jól értelmezni, értékel-
ni a céljainak eléréséhez szükséges feltételeket és 
eszközöket. Egyesek belenyugszanak ebbe, mások 
nem adják fel az elképzeléseik megvalósításának 
reményét, és arra törekszenek, hogy kijavítsák ko-
rábbi tévedéseiket. Az egész életet átfogó küzde-
lem mindig összefügg azzal, hogy képes-e valaki 
túllátni a jelenben adott állapotokon, és képes-e 
reálisan megítélni azt, ami megvalósítható. Gehlen 
fogalmazásában: „Az embernek meg kell ismernie a 
világot, hogy tevékeny lehessen, és tevékenynek 
kell lennie, hogy holnap életben lehessen”. „A túl-
30 A. Gehlen: Az ember. Természete és helye a világban. 
Gondolat Kiadó, 1976. 40-41. o.



20

áradó ingerek káoszában először semmit sem le-
het megismerni, és ahogy a manipulációs tapasz-
talatgyűjtő mozgások apránként megbirkóznak 
ezzel a káosszal, csak úgy válik lehetségessé átfogó 
szimbólumok keletkezése, és csak ezekkel a szimbó-
lumokkal indulhat meg az, amit megismerésnek ne-
vezünk”.31 A tevékeny élethez szükséges valóság-
ismeret tehát több mint a jelenségek tudatosulása. 
A konkrét dolgok általánosítása és jelentésük meg-
nevezése jelzi az emberi tudatosulás fokozatait, 
amely végső soron az ember önérzékelését, önma-
gára irányuló reagálását is képes kiváltani.

Érdemes ezzel kapcsolatban felidézni Merlin 
Donald megállapításait az emberi tudat fejlődésé-
ről.32 A természeti létben élő előembert szerinte az 
epizodikus tudat jellemezte. (Vagyis az, hogy csak 
az érzékelt helyzetre volt képes refl ektálni.) Ezt kö-
vette később a mimikus tudat, ami a gyakorlatban 
a gesztusokkal és arckifejezésekkel végzett kom-
munikációt jelentette. A Homo Sapiens már tudott 
beszélni, eseményeket elmondani, ez volt tehát a 
mitikus tudat foka. A modern társadalmak életében 
jelent meg a teoretikus tudat, ami elvonatkoztatá-
sokkal él, tehát átlépi a konkrétságot, és elvontan 
is tud gondolkodni. Bár ez a fejlettségi fok több 
évezred óta létezik, még ma sem jellemző minden 
emberre, annak ellenére, hogy ennek a gondolko-
dásnak az alapelemeit a kötelező iskolai oktatás is 
tanítja. Ez az elmaradottság teszi érthetővé, hogy 
miért idegen még sok ember számára az a kultúra, 
amely absztrahál a művészet, a tudomány és külö-
nösen a fi lozófi a keretei között.

A „szellemi” az alkotás folyamatában
Aligha van más fogalom a kultúrával összefüg-
gésben, amit oly gyakran említenek, mint a „szel-
lemi”, és amit rendszerint úgy használnak, hogy 
nem mondják meg, mit értenek rajta. Mintha az 
magától értetődő lenne. Persze van a szellemnek 
köznapi jelentése, amit mindenki ismer, de ezt ne-
hezen lehet a kultúrához kapcsolni. Ebben a vonat-
kozásban a szellem testetlen kísértet, aki éjszaka 
ijeszti meg a hiszékeny embereket. A kultúrával 
összefüggő szellem fogalma egészen mást jelent: 
alkotó erőt, ami legmagasabb szinten a világot te-
remtő Isten kiváltsága, alacsonyabb szinten pedig 
olyan zseniális tehetségeké, akik sokáig fennma-
radó alkotásokat tudnak létrehozni. Ezeket „örök 
értékeknek” szokták nevezni, annak ellenére, hogy 
a többségük fénye idővel elhalványul (azaz kiesik 

31 Ugyanott 69. o.
32 M. Donald: Az emberi gondolkodás eredete. Osiris 
Kiadó, 2001.

az emberek emlékezetéből), másrészt az értékük 
elismerése nem terjed ki az emberiség egészére, 
minden kultúrájára. A kultúra sajátossága ugyan-
is, hogy földrajzilag meghatározott körben él, a vi-
lág más részein nem is jut az emberek tudomására. 
E korlátozottságot nagyon kevés teljesítmény töri 
át, még ha mindenütt csak a magasabb képzettsé-
gűek tájékozottságát vesszük is fi gyelembe. Persze 
a szellem-fogalom jelentésének megértéséhez nem 
is kell arra magyarázatot keresni, hogy miért lesz 
egy teljesítmény világhírű, és más miért nem, noha 
ennek a kifejező ereje, eredetisége talán ugyan-
olyan jó, vagy még jobb is. A „szellem” ebben a vi-
szonylatban az anyagi valóság ellentéteként fejezi 
ki az emberi tudat aktivitását akkor, ha az nemcsak 
tudomásul veszi és értelmezi a valóság jelenségeit, 
hanem hozzá is tesz ahhoz valami lényegesen újat. 
Magától értetődik, hogy nem elég elgondolni va-
lamit, azt ki is kell fejezni, meg kell formálni, szer-
kezetileg elrendezni, és egészében tárgyivá tenni, 
mert csak így kaphat nyilvánosságot, így lesz hoz-
záférhető mások számára. Az átalakulás ezért a mű 
társadalmivá válását is jelenti. Persze csak a lehetősé-
gében, mert ehhez az is kell, hogy az elkészült mű-
vet mások is megértsék és értékeljék. Ez nyilván-
valóan csak úgy lehetséges, ha az objektívvá vált 
eredmény ismét szubjektiválódik, azaz a művel 
ismerkedők tudatában új életre kel. E fi lozofi kus 
fogalmazást érthetőbbé teszi, ha idézzük Benedek 
Marcell megállapítását: „Az író műve még nem 
készült el azzal, hogy megírták és kinyomtatták… 
Az irodalmi műbe is csak akkor költözik élet, ha 
van, aki el tudja olvasni… Az olvasás művészet, de 
éppoly kevéssé művész mindenki, aki olvas, mint 
ahogy a tintafogyasztók sem mind íróművészek. 
Az olvasás művésze az, akiben a megformálás ado-
mányán kívül minden megvan, ami az írót íróvá 
teszi.” Ez az adomány „tanulással, elmélyedéssel, 
tudatosítással fejleszthető”.33 Benedek érvelése 
meggyőző, a közvélemény mégsem veszi tudo-
másul, mert a többség az olvasástól nem vár mást, 
csak a leírtak egyszerű tudomásul vételét. Pedig az 
értelmes olvasásban – egy szépirodalmi mű eseté-
ben – megelevenedik a történet, az olvasó azono-
sul annak valamelyik alakjával, és a képzeletében 
lejátszódik az, amit az alkotó megformált. Ha út-
leírásról van szó, az olvasó azt is csak úgy tudja él-
vezni, ha maga is utazik, elképzelve a helyet és az 
eseményeket. Mi a helyzet egy szakkönyvnél? Igaz, 
itt nem átélés kell, hanem a szöveg megértése. Ám 
ez sem működik, ha az olvasó nem tudja felfogni 
33 Benedek M.: Az olvasás művészete. Gondolat Kiadó, 
1970. 9. o.



21

S
Z
E
L
L
E
M

I 
T
E
R

M
E
L
É
S
I 

M
Ó

D
 –

 M
ar

ó
ti

 A
n
d
o
r:

 S
zü

ks
ég

ü
n
k 

va
n
-e

 (
m

ég
) 

ku
lt

ú
rá

ra
? 

3
. 

ré
sz

a szakszavak és kifejezések jelentését, nem tudja 
követni a gondolatmenetet és annak az értelmét. 
És ezért ez is bizonyos értelemben alkotó aktivitás.

Ha más összefüggésben próbáljuk értelmezni a 
szellem szó jelentését, vegyük példának a „szelle-
mes vicc” kifejezést. Talán furcsán hat, hogy egy 
olyan komoly tárgynál, mint a „szellemi kultúra”, 
a jelentés magyarázatát a viccben keressük. Ha 
azonban fi gyelembe vesszük, a vicc arra való, hogy 
hallgatóiban nevetést váltson ki, és a nevetést álta-
lánosan jellemző emberi igénynek tekintjük, akkor 
már nem lesz annyira erőltetett ez az összefüggés. 
Ám ha arra gondolunk, hogy sok ember számára 
egy vicc akkor jó, ha az elbeszélő váratlanul egy 
trágár szót mond ki, akkor semmiféle összefüggést 
sem találhatunk a „szellemes” és a hallott szöveg 
között. A jó vicc nem így él a váratlan hatás eszkö-
zével, hanem úgy, hogy a vicc csattanóját (poén-
jét) nem mondja ki, csak utal rá, és az a hallgatóság 
képzeletében jelenik meg, amikor a képzet- vagy 
gondolattársítás során felismeri az összefüggést. 
A szellemes vicc tehát gondolkodtatja a hallgatóit. 
Mégpedig a rejtett összefüggés felfedezésével. Pél-
dával illusztrálva ezt, felidézhetünk egy régi vic-
cet: Arisztid megdöbbenve látja, hogy barátja, Ta-
sziló zuhogó esőben látogatja meg őt. – Meg vagy 
őrülve? – kérdezi. Ilyenkor jössz hozzám? – Mire 
Tasziló így felel: – Hiszen azt mondtad, akkor jöj-
jek, amikor jól esik. Ezt a viccet egy kifejezés két-
értelműsége teszi szellemessé, ami egyrészt illik az 
adott helyzethez, másrészt pedig megadja a lehető-
séget egy másféle értelmezésre is. Az utóbbi hasz-
nálata azonban egyúttal a válaszoló személy osto-
baságáról is tanúskodik. És ezen jót nevethetünk.

A szellemes vicc a fonákját mutatja meg vala-
minek, amikor egy szókapcsolat elsődleges és 
rejtetten másodlagos értelmezését állítja szembe 
egymással. Az ellentét felfed egy olyan jelentést, 
aminek közvetlenül nincs ugyan összefüggése az 
adott helyzettel, ámde mégis aktualizálható. Men-
nél eredetibb, váratlanabb ez a kapcsolat, annál 
elementárisabb a hallgatók felszabadultsága. Erről 
a folyamatról írta Sigmund Freud: „a nevetés ak-
kor következik be, ha olyan pszichikus energia sza-
badul fel, amely korábban le volt kötve, bizonyos 
pszichikus pályák megszállására, de fölöslegessé 
válva immár szabadon kisülhet”.34 Egy hosszabb 
történet elbeszélésekor a hallgatók tudják, hogy 
valami tréfásat fognak hallani, de a hozzá vezető 
szöveg még nem vicces. Feszülten fi gyelniük kell 
tehát, hogy felfedezzék, hol bukkan elő az, amin 

34 S. Freud: Esszék. Gondolat Kiadó, 1982. 162. o.

nevethetnek. Ha „szájba rágó”módon kapják meg, 
akkor az nem igényli a felfedező képességüket, te-
hát nem is kell váltaniuk a komoly fi gyelemből a 
felszabadult nevetésbe. A nevetés kényszeredett 
lesz, vagy el is marad, a viccnek nem lesz erős 
hatása. Persze tény, hogy a szellemes utalásokra 
csak azok fogékonyak, akik képesek felismerni a 
rejtettebb összefüggéseket, és élvezik is azok meg-
találását. Ebben felismerhető a szellemes vicc és a 
rejtvény kapcsolata. A rejtvény is csak akkor okoz 
örömöt a vele foglalkozónak, ha azt „meg kell fejte-
ni”, tehát elmélyültebb gondolkodást kíván.

Egyébként még valamit érdemes megemlíteni a 
rejtett összefüggések felismeréséről és annak ked-
veltségéről. Ide sorolhatók a paródiák is, amikor 
egy előadó valakit élethűen utánoz a viselkedésé-
ben, szóhasználatában. Ez is csak akkor sikeres, ha 
egyrészt lényeges mozzanatokra utal, másrészt e 
kapcsolat felidézése nem elkoptatott, hanem újsze-
rű. Kell hozzá ugyan a parodizált személy ismert-
sége, de a rá történő utalás csak akkor nevettet, ha 
bizonyos fokig közvetett, tehát gondolati aktivitás 
kell a felismeréséhez. Mindezeket végiggondolva 
jutunk el oda, hogy kimondjuk, csak az tudja iga-
zán élvezni a szellemes viccet és a paródiát, akinek 
valamennyire fejlett a képzet- és gondolattársító 
képessége. (Azaz bátran mozog az asszociációk vi-
lágában.) Ez a képesség gyakorlással fejleszthető, 
a különös benne az, hogy főként erre irányuló játé-
kokkal. Eredményessége azon mérhető, hogy men-
nél kevésbé szokványos két vagy több fogalom 
összefüggése, tehát mennél eredetibbnek látjuk 
összekapcsolásukat a hasonlóság vagy a gyakorla-
ti életben történő előfordulásuk alapján, annál fej-
lettebben működik ez a képesség. Valójában ez a 
színvonal az egyén produktivitásának jele. Ez pedig 
azt jelenti, hogy az asszociáció a kreativitás előfel-
tétele. A kreativitás napjainkban gyakran említett 
divatos fogalom. Sokszor úgy említik, hogy valami 
új dolog létrehozásával azonosítják. Arról azon-
ban nem szólnak, hogy ez az új miből és hogyan 
születhet meg. Pedig a pszichológia határozottan 
fogalmaz erről: az alkotás már ismert dolgoknak vagy 
ismereteknek újszerű összekapcsolásából jön létre. Nem 
a semmiből születik tehát, nem is egyszerűen vala-
milyen változtatás eredménye, hanem a kapcsolási 
lehetőségek megvalósítása ott, ahol ez a kapcsoló-
dás még nem történt meg. Magától értetődő, hogy 
ötletesség és lényeglátás kell hozzá, eltérés a sab-
lonos, önállótlan gondolkodástól. Talán ezért válik 
nehezen általános emberi tulajdonsággá, annak el-
lenére, hogy ezt a képességet minden szellemileg 
egészséges ember el tudná sajátítani.
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Mi akadályozza ezt? Ha elfogadjuk, hogy a 
kreatív gondolkodás előzménye az asszociáci-
ós készség fejlettsége, akkor az is érthetővé vá-
lik, hogy erre csak az képes, aki tud a rész-egész 
viszonylatban gondolkodni. Sok ember azonban 
a részjelenségeket mindig csak önmagukban nézi, 
a kölcsönhatásukról nem vesz tudomást, az átfogó 
egészről pedig úgy gondolkodik, hogy nincs tekin-
tettel annak szerkezeti felépítésére, azaz nem veszi 
fi gyelembe, hogy ez az egység hogyan épül fel a 
részeiből. Ugyanez jellemző a társadalomszemlé-
letükre is. Az egyes emberek életét legfeljebb egy 
kisebb közösség (család, lakóhely) részeként fogják 
fel, s nem az adott társadalom egységeként. Ezt a 
társadalmat viszont csak egységnek látják, anélkül, 
hogy azon belül megértenék a tagozódását. Ebből 
következik, hogy valamely egységen belül a részek 
kapcsolatát is fi gyelmen kívül hagyják, a részeket 
elszigeteltségükben fogják fel.

A kreatív gondolkodás akadályát abban is 
megjelölhetjük, hogy az nemcsak egyszerűen újat 
teremt, hanem valami meglevőt fel is számol. 
Sokszor azokat az evidenciákat támadja meg, ame-
lyeket a legtöbb ember „magától értetődőnek” tart, 
és fogad el, s ha valaki mégis kétségbe vonja ezek 
igazságát, akkor az illetőt fölöslegesen akadékos-
kodónak, esetleg bolondnak mondják. A kritikus 
kezdeményezést elutasítók nem tudják megérteni, 
hogy a változtatást javaslók az életben oly gyakori 
ellentmondásokat akarják megoldani, és nem fel-
tűnési vágyból vagy örökös elégedetlenségből fa-
kad az újító szándékuk. Akik azt szeretnék, hogy 
az életben semmi se változzék (anyagi helyzetük 
javulását kivéve), azok elleneznek mindenféle tár-
sadalmi reformot, és ellenszenvvel fogadják azokat 
az új eredményeket, amelyeket nem tudnak meg-
érteni és alkalmazni az életükben.

Két példával jól illusztrálható ez a magatartás. 
Gabriel I. G. Okara nigériai író „A hang” c. regénye 
egy fi atalemberről szól, aki azzal válik különc-
cé másokhoz képest, hogy sokat olvas, és keresi 
a dolgok mélyét, az élet értelmét. Ezzel váltja ki 
a törzs vezetőjének ellenszenvét, és azt a gyanút, 
hogy a helyére tör. Elterjeszti tehát, hogy ennek 
az embernek „baj van a fejében”, meg akarja vál-
toztatni a régi szokásokat, azt akarja, hogy min-
denki önállóan gondolkodjék, mit sem törődve a 
régi hagyományokkal. Itt azonban a törzs egysége 
érdekében mindenkinek egyformán kell gondol-
kodnia, úgy ahogy „a nép tiszteletre méltó vezé-
re” meghatározza. Aki ezt nem fogadja el, azt ki 
kell zárni a közösségből. A nép valóban azt vallja: 
nem akarunk tudni a dolgok mélyéről, olyanok 

akarunk maradni, amilyenek eddig is voltunk, 
nem akarjuk, hogy „felkavarják a levesünket, 
ahogy azt a fazékban teszik”. A törzs vezetőjének 
biztatására el is zavarják a lázítót, s amikor ő még-
is visszatér közéjük, megölik. A tragikus történet 
zárása mégis reményt keltő: egy nyomorék öreg 
fogalmazza meg, „kimondott szavaid nem halnak 
meg”. És elindul, hogy terjessze a nép között az 
igazságot.35

A másik történet egy csoportdinamikai tanul-
mány része. Dorwin Cartwright amerikai pszicho-
lógus írja a dolgozó felnőttek továbbképzéséről: 
„Egy tanfolyam gyakran élénk érdeklődést ébreszt 
a résztvevőkben, fejlett közösségi szellemet, lel-
kesedést vált ki belőlük, és sokakban megerősíti 
azt az elhatározást: amint visszatérnek munkahe-
lyükre, mindazt a csodálatos elgondolást, amelyet 
meghallgattak, feltétlenül megvalósítják. De mi 
történik a visszatérés után? A tanfolyam résztve-
vője rájön, hogy a munkatársai nem osztják a lel-
kesedését. Megérti, hogy elbátortalanítóan nehéz 
feladat mások reményeit és cselekvési módját meg-
változtatni. Ha nem is tudja világosan, de talán sej-
ti, hogy egészen más lenne a világ, ha csak néhány 
olyan ember lenne körülötte, akikre átragadhatna 
az ő lelkesedése, akik hasonlóan gondolkodnának, 
mint ő, akikkel együtt tervezhetné meg a dolgokat, 
együtt értékelhetné erőfeszítése következményeit, 
és akiktől érzelmi és motivációs támogatást kap-
hatna. Az a megközelítés tehát, amely a képzés fel-
adatát pusztán az egyén megváltoztatásában látja, 
a hallgatót – bizonyos pozitív eredmények ellenére 
– feltehetően nagymértékben demoralizálja, kiáb-
rándítja, és inkább kudarcélményt vált ki benne”.36 
A kudarc nyilvánvalóan annak a következménye, 
hogy a kiképzett egyén képtelen a társait rávenni 
a változtatásra. Ehhez az kellene, hogy elfogadják 
a dolgok „másképp látását”, szakítást azzal a be-
idegzettséggel, hogy valami – a megszokottsága 
miatt – szükségszerűen létező. Ezért sokan nem 
is hisznek a változtatás indokoltságában, mind-
addig, amíg a gyakorlatban nem látják megszokott 
tevékenységük rossz hatékonyságát. Kell hozzá 
azonban még az a felismerés is, hogy a kreativitás 
nem a feltalálók, tudósok és művészek kiváltsága, 
„életfontosságú az ipar, az üzleti élet, az oktatás és 
a társadalmi, valamint a közösségi fejlődés szem-
pontjából is” – ahogy ezt a „Kultúra és Fejlődés Vi-

35 G. I. Okara: A hang. Modern Könyvtár, évszám 
nélküli kiadás.
36 D. Cartwright: A csoportdinamikai elmélet 
néhány alkalmazási módja. Megjelent a „Pedagógiai 
szociálpszichológia” c. könyvben. Gondolat Kiadó, 1976.
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lágbizottságának jelentése” állapítja meg.37 Tehát 
másokban is kifejleszthető.

Érdemes elgondolkodnunk Németh László sza-
vain: „A szellem embere az, akiben ott feszeng a 
szellemiség örök ösztöne: a jelenségeket együtt, 
egyben látni. A szellem: rendező nyugtalanság. 
A szellem nem tud beletörődni az elszórt tények 
halmazába, ő az összefüggéseket keresi. Nem elég 
a világ, világkép kell. Faltól falig szakadatlan veti a 
szálakat, ő az a pók, aki minden jelenséget a meg-
értés hálójába fonna. A szellem emberét épp az 
jellemzi, hogy nem olthatja el magában a teljesség 
szomját, s nem nyomhatja el az egész iránti fele-
lősség érzetét. Szívesen foglalkozik a részletekkel, 
de az egész felől száll feléjük, s egy még nagyobb 
egész felé tör rajtuk utat. Ahonnan kiindul, s ahova 
visszatér: a teljes kép, melyben a világgal szemben 
áll. Éveket áldoz egy speciális feladatra, de maga 
nem lehet specialista. Lehet különös képzettsége, 
de a képzettségnél fontosabb az ’általános művelt-
sége’, ahol az általános nem sokfélét, hanem össze-
függőt jelent, s nem hátunkra vett terhet, hanem al-
kotó erőfeszítést”.38 Az örökös nyugtalanság a meg 
nem értett jelenségek megértésére, a megoldatlan 
problémák megoldására, s ennek érdekében a ke-
reső-kutató magatartás adja ennek a mentalitásnak 
a lényegét, a rendezetlen állapotok rendezése, s a 
véglegesen rendezettnek látszó állapotok kérdéses-
sé tétele a jobb minőség kialakításáért. Tény, hogy 
ez a gondolkodás szemben áll a dolgok végleges le-
zárására, a teljes nyugalmi állapot elérésére törekvő 
szándékkal. Ezért nem népszerű, a különös, hogy 
még napjainkban sem. Pedig – úgy mondják – gyor-
san változó világban élünk, és a változások üteme 
is egyre gyorsabb. Kérdés, hogy ilyen körülmények 
között életcél lehet-e a változatlanság megőrzése?

Érték és kultúra
Az alkotó gondolkodástól és tevékenységtől szük-
ségképp jutunk el az eredmények értékességének 
problémájához. Azért probléma, mert elterjedt az 
a vélemény, hogy érték az, amit az emberek érték-
nek tartanak. Csakhogy így az érték azonos lenne az 
értékeléssel, márpedig nyilvánvaló, hogy ahány em-
ber mond véleményt az értékről, az mind a saját 
álláspontját tartja helyesnek. Ha ezt elfogadnánk, 
akkor az érték elveszítené általános elfogadhatósá-
gát, hiszen meglehet, hogy ugyanarról a dologról 
egymással ellentétes ítéletek születnének. Olyan 

37 Kreatív sokszínűség. Osiris Kiadó, Magyar UNESCO 
Bizottság, 1996. 81. o.
38 Németh L.: Pedagógiai írások. Kritérion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1980. 48. o.

meghatározást kell keresnünk tehát erről a foga-
lomról, ami általánosan elfogadható. Ha a Magyar-
országon kiadott lexikonokat nézzük, azokban 
többnyire ezt a meghatározást találjuk: „A kultúra 
a történelem során felhalmozott anyagi és szellemi 
értékek összessége”. Bár ezek a meghatározások 
részletesen sorolják fel, milyen értékek tartoznak 
az anyagi és szellemi javak közé, sohasem tisztáz-
zák, mitől lesz valami értékessé. Az értékelméleti 
(axiológiai) fi lozófi ák már vállalkoznak erre, a baj 
csak az, hogy újabb általánosságokkal kötik össze 
az érték fogalmát. A szellemi kultúrán belül em-
lítik meg az „igaz”, a „jó” és a „szép” eszményét, 
mondván, hogy az lesz érték, ami ezeket megtes-
tesíti. Az azonban ebből sem derül ki, hogy mi az 
igaz, a jó, a szép, mert ezek a fogalmak ismét csak 
lehetőséget adnak arra, hogy mindenki tetszése 
szerint határozza meg, mit ért rajtuk, melyik véle-
ményt, melyik tettet és melyik tárgyat tartja ezen 
eszmények megvalósulásának.

A kultúra érték-voltára vonatkozó gondolko-
dást értelmiségi körökben a XX. században leg-
inkább a neokantiánus irányzat befolyásolta. 
Eszerint az érték összefügg az emberek célmeg-
valósításával, amelyben a meglevő állapotokhoz 
képest valami magasabb rendűt igyekeznek elérni. 
Eszerint a valóság a „van”, az érték a „legyen” fo-
galmával jelölhető. Ez ugyan tetszetős elhatárolás, 
ám kérdéses, hogy az, ami a jelenben létezik, el-
vesztette-e már az értékességét, és ha a „legyen” 
valóra válik, a valóság részévé válik, akkor szük-
ségszerűen előbb-utóbb elveszti az érték-voltát? 
Ha nem, akkor feltételezhetjük, hogy ami „van”, 
az is sok értéket tartalmaz, csak a rá irányuló tettek 
korábbiak voltak, a jelenben legfeljebb az értékőr-
zés, értékvédelem kapcsolódhat hozzájuk. Látszó-
lag közelebb jutunk e probléma tisztázásához, ha 
az értéket abban jelöljük meg, ami a történelemben 
fennmaradt, tehát nem pusztán egy-egy kor múló 
értékítélete szülte. Eszerint a műemlékek, a hagyo-
mányok, a hosszú időn át fennmaradt eszmények 
lennének ezek az értékek, amelyek „kiállták az idő 
próbáját”. Ezzel azonban azt is kijelentenénk, hogy 
ami ma valósul meg a jelenben, annak értékvoltá-
ra egyelőre semmilyen bizonyíték sincs, majd csak 
évtizedekkel, évszázadokkal később lehet azt meg-
találni. Ez sem látszik tehát kielégítő magyarázat-
nak. Ahogyan az sem, hogy az érték megsemmi-
sítését értékvoltának megszűnésével azonosítsuk, 
hiszen semmi sem bizonyítja, hogy e tett értéke-
sebb volt, mint az, amit megszüntetett.

Ha az értéket nem korlátozzuk a szellemi ja-
vakra, akkor hasznosíthatónak látszik az az állás-
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pont, amely szerint mindaz érték, ami az emberi 
élet fenntartását, fejlesztését segíti. Ezzel azonban 
nagyon kitágítanánk az értékek körét, hiszen sok 
minden sorolható ide, azt mondhatnánk, hogy 
mindaz, ami az emberek életében megtalálha-
tó. Ha azonban fi gyelembe vesszük, amit erről 
Heinrich Rickert írt, akkor valamivel közelebb ju-
tunk az érték elhatárolásához. Szerinte „a kultúra 
szempontjából nem az a perdöntő, hogy az ember 
egyáltalán él, hanem az, hogy mi módon alakítja 
az életét. E nélkül az előfeltevés nélkül az emberi 
életben nem különíthetnénk el egymástól az érté-
ket és a nem értéket”.39 Ez az utalás fi gyelmeztet 
arra, hogy az élet fenntartásában értékközömbös 
és értékellenes dolgok (negatív értékek) is vannak. 
Ha ezen a vonalon keressük a bennünket érin-
tő kérdés értelmezését, akkor egy újabb fogalmat 
kell igénybe vennünk, ez pedig a „minőség”. Igaz, 
ez is túlságosan általánosan hangzik, hiszen még 
nem fejezi ki azt az értékkülönbséget, ami a jó és a 
rossz minőség között van. Ám, ha néhány példával 
illusztráljuk, mi tesz valamit jó minőségűvé, akkor 
talán konkrétabbá és használhatóbbá tehetjük ezt.

Vehetnénk tárgyakat mindennapi életünkből, 
mondván, hogy az a tárgy, ami jobban felel meg 
a rendeltetésének, mint más, az jobb minőségű. 
De ebből az is következne, hogy ennél is elképzel-
hető még jobb, tehát a minőségek sorában nincs 
megállás. Ha viszont a szépirodalomból vesszük a 
példát, akkor nem az lesz az érdekes, hogy annál 
a versnél, elbeszélésnél van-e jobb vagy nincs, ha-
nem az, hogy a például választott mű megfelel-e a 
jó minőségnek, s ha igen, akkor miért. Ady Endre 
„Kocsi-út az éjszakában” című verse legyen az első 
elemzendő példa. Ez a vers mindössze 12 sorból áll. 
Abból is három megismétli a versszak elején már 
kimondottat, tehát új információt csak 9 sor ad. Ez a 
vers még ebben a tömörségében is átfogó képet tud 
adni a világ állapotáról, miközben egy vizuálisan 
megjelenített konkrét helyzetet állít elénk. A vers 
így kezdődik: „Milyen csonka ma a hold, az éj mi-
lyen sivatag, néma, milyen szomorú vagyok én 
ma”. A táj és benne a költő lelki állapota összhang-
ban van egymással. A harmadik versszak ugyanezt 
a jelenetet viszi tovább: ”Fut velem egy rossz sze-
kér, utána mintha jajszó szállna, félig mély csönd 
és félig lárma”. Ha egyelőre mellőzzük a kihagyott 
második versszakot, és csak az itt idézett sorokat 
hasonlítjuk össze, feltűnhet néhány hasonlóság: 
a hold „csonka”, az éj „sivatag, néma”, a csönd „fé-
lig mély”, a lárma is csak „félig”járja át az éjszakát. 
39 H. Rickert: A fi lozófi a alapproblémái. Európa 
Könyvkiadó, 1987. 204. o.

Ezután nem hat önkényesen a második versszak 
megállapítása sem: „Minden egész eltörött, minden 
láng csak részekben lobban, minden szerelem da-
rabokban”. A kísérteties tájba ékelt sorok már a va-
lóság egészére vonatkozóan adnak konkrét tartal-
mat a „rossz szekéren utazó” élményéhez, akit egy 
távoli „jajszó” kísér a világfájdalom kifejezéseként. 
Az összefüggésekre fi gyelve ismerhetjük fel és ért-
hetjük meg, hogy ez a rövid vers jóval több, mint 
egy keserű hangulatot árasztó tájkép, ami pusztán 
a költő személyes szomorúságát adná vissza. A vi-
lágkép széteséséről van szó, mindössze 9 vagy 12 
sorban. Arról a kétségbeesett kiáltásról, amely sze-
rint az ember többé már nem képes kiismerni ma-
gát abban a világban, amelyet formál, és amelyben 
élnie kell. Ez tehát az élet tragikuma.

Lényegében hasonló gondolatot fejez ki egy el-
beszélés, amit a svájci Friedrich Dürrenmatt írt né-
hány évtizeddel később. Története egyszerű: egy 
fi atalember vonatra ül, hogy eljusson a zürichi egye-
temre, ahol tanul. Az útvonal ismerős, úgy látszik, 
mintha semmi probléma sem lenne. Egyszer azon-
ban az utazó különös dologra fi gyel fel: a vonat szo-
katlanul hosszú időn át megy egy alagútban, noha 
az emlékezete szerint korábban ez egészen rövid 
ideig tartott. Arra gondol, talán rossz vonatra szállt. 
A kalauz megnyugtatja, a vonat Zürichbe megy. 
A fi atalember azt látja, a vonaton az utasok nyu-
godtak, az emberek békésen társalognak egymással, 
egyesek olvasnak vagy szenderegnek, mások fala-
toznak, az alagúttal senki sem törődik. A vonatve-
zetőt kérdezi meg, mit tud erről. Ö azonban bevallja, 
maga sem tudja, hogyan jutottak ebbe az alagútba, 
de hát „sínen haladunk, az alagútnak tehát vezetnie 
kell valahová. Semmi sem bizonyítja, hogy valami 
nincs rendben, kivéve persze, hogy az alagút nem ér 
véget”. A kérdezőt ez nem nyugtatja meg, arra kéri 
a vonatvezetőt, állítsa meg a szerelvényt, a vészfék 
azonban nem működik. Ezért a nyugtalan utas a 
vonatvezetővel együtt előre megy a mozdonyhoz, 
és ott megdöbbenve látja, hogy a vezetőfülke üres, 
a mozdony vezetője alighanem leugrott már róla, 
a vonat pedig egyre nagyobb iramban száguld, a se-
bességmérő mind nagyobb sebességet jelez. És meg 
kell érteni, hogy ez a vonat már meg nem állítha-
tó, mert iszonyatos tempóban rohan ijesztő távlatok 
felé, a pusztulás elkerülhetetlen.

Felismerhető, hogy az elbeszélés lezárása ad kul-
csot ehhez a történethez. A „gyorsuló idő” korában, 
a változások száguldó tempójával a jövő egyre bi-
zonytalanabb, mind több félelmet keltő jelenséget 
idéz elő, és ez láthatólag senkit sem idegesít, és nem 
is próbál tenni ellene valamit. A legtöbb ember csak 
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a pillanatnyi jelennel törődik, tetteinek következmé-
nyeit nem akarja tudomásul venni. E közöny ellen, 
a felelősség ébresztéséért szól ez az írás, ugyanúgy, 
mint Ady idézett verse. És mindkettőben érzékel-
hető az érték: a felidézett kép és a mögötte húzó-
dó többletjelentés késztet mélyebb gondolkodásra.

Hasonló eljárással szól olvasóihoz Abe Kóbó, 
japán író regénye, „A homok asszonya”. Történe-
te egy tanár háromnapos szabadságával kezdődik, 
amit ő a tengerparton akar eltölteni, ahol kedvenc 
hobbija, a ritka bogarak gyűjtése töltené ki az ide-
jét. Az első nap elteltével szállást keres, és kap is 
egy rozzant kunyhóban, ahol egy asszony lakik. 
Másnap derül ki, hogy ez a kunyhó egy mély kat-
lanban van, ahonnan annak meredek homokfala 
miatt nem lehet kimenni. Az is kiderül, hogy a 
szállásadó nő egész nap kitartó elszántsággal kan-
nákat tölt meg homokkal, amelyeket falusi fi atalok 
húznak fel a meredek fal fölé. Ezért a munkáért 
kap azután élelmet és vizet. A nála megszálló ven-
dég távozni akar, de be kell látnia, a helybeliek ezt 
nem engedik. Kénytelen az asszonnyal együtt dol-
gozni, s amikor megtagadja a munkát, felülről nem 
kap vizet. A homok állandó pergése miatt lehetet-
lenné válik a tisztálkodása, és hamarosan kínos 
szomjúságot érez. Bele kell nyugodnia a gödörben 
eltöltendő élet rabságába. Visszaemlékezve régeb-
bi életére azonban rádöbben arra, hogy ott is egy-
hangú munkával teltek a napjai, és azokat csak a 
rovarok gyűjtése tette változatosabbá. Mégis meg 
akar szökni a homokfallal körülhatárolt katlanból, 
abban a hiedelemben, hogy akkor szabad lehet. 
Egyszer sikerül is kijutnia a gödörből, de néhány 
órán belül elfogják, és visszaviszik ugyanoda, ahol 
előzőleg volt. Nem adja fel mégsem a távozás re-
ményét, egy csapdát állít fel arra tévedő varjaknak, 
feltételezve, hogy a foglyul ejtett madár lábára 
kötött üzenet eljuthat távolabbra, és lesznek, akik 
kimentik őt. Madarat azonban nem sikerül fog-
nia, a csalétekül kitett szárított hal ellenére sem, 
de amikor ellenőrzi a csapda működését, megle-
petéssel látja, hogy a kis hordóban víz gyűlt ösz-
sze. A homokból szivárgott le a nedvesség ebbe a 
tartályba. És ez a víz sokkal tisztább, mint amilyet 
kapni szoktak. Elkezdi tökéletesíteni a szerkezetet, 
és örömmel látja, hogy egyre több víz tölti meg a 
hordóját. Ez a foglalatosság annyira leköti az ér-
deklődését, hogy amikor az asszonyt betegsége 
miatt kórházba viszik, az ott felejtett hágcsót nem 
használja fel szökésre. Lemond a távozásról, és el-
határozza, hogy a találmányát a helybeliek számá-
ra fogja hasznosítani. A történet azzal zárul, hogy 
az eredeti lakóhelyén hét év elteltével holttá nyil-

vánítják, de az olvasóban fölmerülhet a kérdés, va-
jon nem az új helyén kialakult életformája jelenti, 
hogy csak egyfajta értelemben szűnt meg az élete, 
az valójában most kezdődött meg igazán?

A történet érzékelhetően a szabadságról szól. 
Eszerint a rabságot nem csak a bezártság jelenti, ha-
nem az egyhangú élet is, amit a változatlanul vég-
zendő munkából adódó fásultság mélyít és tartósít. 
És ebből a szabadságot nem a máshová távozás 
és a tetszés szerint végezhető cselekvés (valami-
lyen hobbi) adja meg, hanem egy olyan felfedezés, 
amely javítani tudja az emberek életét. Ez ugyan 
nincs szó szerint megfogalmazva ebben a könyv-
ben, de a történet alakulásából és lezárásából mégis 
kiolvasható. Egy olyan tanulsággal, amely az em-
beri élet alapvető problémája. A könyv címe még-
sem erre utal, hanem a homokot rabszolga módon 
lapátoló asszonyra, aki jelképezi az emberek több-
ségét, az egyhangú tevékenységbe beletörődő, és az 
élete értelmét így elfogadó egyént. Ami ellentéte a 
dolgok megújítására törekvő alkotó magatartásnak. 
Nem véletlenül kapta meg ez a könyv 1966-ban, 
Franciaországban a „legjobb külföldi regény” díját.

Az itt bemutatott példák bizonyíthatják, hogy 
egy irodalmi alkotás értéke akkor mutatkozik meg, 
ha erőteljes hatása van, érzelmileg fogja meg az 
olvasót, de a megértéséhez értelmi feldolgozás is 
kell. Ez elsősorban annak hatására alakul ki, hogy 
a valóság felszíne mögött valami rejtett lényegi vo-
nás észlelhető. A hangulatos, holdfényes éjszaka 
attól lesz kísérteties, hogy a „rossz szekéren” utazó 
emberben felébred a jelenségek szétesettsége, a va-
lóság kiismerhetetlensége, és ettől a táj érzékelése 
is megváltozik. A kényelmes svájci vonat attól lesz 
ijesztő kerete a békésen induló utazásnak, hogy va-
laki ráébred rohanásának megállíthatatlanságára, 
a pusztulás elkerülhetetlenségére. A homokkatlan-
ban megrekedő ember viszont a kilátástalan hely-
zetében döbben rá az élet értelmére a létfenntartás 
érdekében gépiesen végzett munkával szemben. 
Mindhárom idézett példában a történet fonákja 
tárja fel a mű lényegét, és ez arra készteti az olva-
sót, hogy elgondolkozzon az élet mélyebb tanulsá-
gairól. Nem „kikapcsolódást” nyújt tehát, hanem 
„bekapcsolódást” a valóság jobb megértésébe.

Az irodalmi ábrázolásnak e technikája még erő-
sebben tárul fel Örkény István groteszk írásában, 
az „In memoriam dr. K. H. G.” c. rövid elbeszé-
lésében. Már a címe is jelzi, valamilyen tragikus 
eseményről lesz szó, és a mű elolvasása csak meg-
erősíti ezt. Az előbb idézett irodalmi példákkal 
ellentétben itt nem a történet váltása hoz elgon-
dolkoztató tanulságot, hanem az a mód, ahogyan 
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lejátszódik. Érdemes idézni az egészet. „Hölder-
lin ist ihnen unbekannt? – kérdezte dr. K. H. G., 
miközben a lódögnek a gödröt ásta. – Ki volt az? 
– kérdezte a német őr. – Aki a Hyperiont írta – ma-
gyarázta dr. K. H. G. Nagyon szeretett magyaráz-
ni. – A német romantika legnagyobb alakja. És pél-
dául Heine? – Kik ezek? –kérdezte az őr. – Költők 
– mondta dr. K. H. G. – Schiller nevét sem ismeri? 
– De ismerem – mondta a német őr. – És Rilkét? – 
Őt is – mondta a német őr, és paprikavörös lett, és 
lelőtte dr. K. H. G. -t”.

A pergő párbeszéd éles ellentétekre épül. Már a 
kezdet is így indul, s meglehetősen fonák módon. 
A gödörben ásó ember németül kérdez, noha ő nem 
német. Egy német íróról érdeklődik, akit azonban a 
német őr nem ismer. Nem ismeri a másodszor em-
lítettet sem, és a szóváltás éleződik: aki nem német, 
az járatos a német irodalomban, aki viszont nyelvi-
leg oda tartozna, az tudatlan ezen a területen. Nyil-
vánvalóan ebben a tudakozódásban a kiszolgálta-
tott fogoly kerül felülre, s aki őt őrzi, az marad alul. 
Ezt a helyzetet az őr sem tudja elviselni, s amikor a 
harmadik és negyedik költő nevét hallja, dühében 
fegyvert ránt, és megöli azt, aki őt szégyenbe hozta. 
A groteszk ábrázolás érdeme ennek a feszültségnek 
a fokozatos felépítése, s jóllehet a levonható tanul-
ságot szó szerint nem mondja ki, az magától értető-
dővé válik az olvasóban. Persze fölvethető, vajon a 
kérdező személy nem maga okozta-e a pusztulását 
azzal, hogy a hivalkodó okoskodásával, művelt-
sége fi togtatásával valójában provokálta az őrzé-
sével megbízott fegyverest? De kérdéssora úgy is 
felfogható, hogy valamilyen érintkezési lehetőséget 
keresve szólt a német költőkről, bízva abban, hogy 
egy német ember jó néven veszi, hogy az ő nyel-
vén megjelent írásokról kérdezősködik. Tévedett 
azonban ebben, mert nem fogta fel, hogy az erősza-
kot, mely őt fogolyként kezeli, nem érdekli a kultú-
ra, sőt a rá hivatkozást egyenesen sértőnek tekinti. 
Olyan sérelemnek, amit kegyetlenül meg kell torol-
ni. Ezzel a megoldással az író a háborús helyzet lé-
nyegét ragadta meg.

E példákból talán arra lehetne következtetni, 
hogy az értékes irodalom mindig drámai, sőt tra-
gikus is, a humor nem tartozhat ide. A következő 
példa azonban bizonyíthatja, hogy ez tévedés. Az 
ehhez idézett mű Karinthy Frigyestől való az „Így 
írtok ti” c. könyvéből, amelyben többek közt a XX. 
század elejének egyik népszerű költőjét, Szabolcs-
ka Mihályt parodizálta. Az illető a falu életéről írt 
idilli verseket, amelyben minden szép, minden 
csodálatos hangulatot áraszt. Karinthy eltúlozza 
ennek a költőnek az alkalmazott szóképeit és stí-

lusát, leleplezve egyúttal e verselés szemléleti fo-
gyatékosságait. Túlzásával az eredeti költészet el-
lenkező értékűvé válik, ami ott csupán romantikus 
érzelem, az itt már giccs lesz. Íme a vers Karinthy 
fogalmazásában, Szabolcska Mihály modorában: 
„A mi falunkból jött az üzenet, Áll még a gólya az 
eszterág felett. Nő még a fű a domboldalon, és bent 
az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és 
még rügyeznek ott a fák. És egyre folyik a mezőn 
a munka, a mi falunkba. A mi falunkban ákácfák 
alatt, fehérre meszelt házak állanak. És estefelé, ha a 
nap lehull, bealkonyul. A mi falunkban nyáron nő a 
zab, és éjszaka van, ha lehull a nap. Forgácsot vág ki 
a gyalu, csodálatos, csodálatos falu.” Csupa szép-
ség mindenütt, a baj csak az, hogy minden közhely-
szerű, sehol semmi elgondolkoztató kép, és még 
a rímek is elandalítóak, amit az egyes versszakok 
utolsó sora mottóként meg is erősít. Azzal azonban, 
hogy ezek a sorok valamivel rövidebbek, mint az 
előzőek, valami buktatót adnak, ráadásul a sem-
mitmondást fokozzák, még inkább megerősítve a 
nevetséges hatást. E verselés lényegét jól fejezi ki 
Karinthy másik parodisztikus versének négy sora, 
ugyancsak Szabolcskáról. „Egyszerű és tiszta nóta, 
gólyafészek, háztető, nincsen benne semmi sem, de 
az legalább érthető”. Aki érzékeli a gúnyt e sorok 
olvasása közben, abból csak kirobbanó nevetést 
válthat ki. Miért mondható ez mégis értékesnek? 
Mert bravúros szóhasználatával, képalkotásával az 
egyes állítások értékét lefokozó módon adja meg 
egy modoros verselés bírálatát. S ha képszerűen 
fogjuk fel rejtett üzenetét, mondhatjuk, a hatást va-
dászó érzelmesség kapott megsemmisítő kritikát.

Az érték illusztrálására azért alkalmas az iro-
dalom néhány példájának bemutatása, mert más 
művészetekkel szemben, ez viszonylag könnyen 
hozzáférhető, közvetlenül elemezhető. Színházi 
előadást, fi lmet csak akkor nézhetünk meg, ha ép-
pen műsoron van valahol. Képzőművészeti alko-
tást, ha egy nyitott kiállításon találkozhatunk vele. 
Igaz, hogy a művek reprodukcióját könyvekben is 
megtalálhatjuk, s egy zenei mű lemezen ugyancsak 
felidézhető, de egyik lehetőség sem tudja jól visz-
szaadni azt a légkört, amit egy kiállítás, egy hang-
verseny ad. Az irodalmi művek viszont könyvtá-
rakban megtalálhatók, elismerve persze, hogy nem 
mindenütt, csak ott, ahol a könyvtárnak széles 
választéka van. Természetesen a szellemi kultúra 
nemcsak irodalmat és művészeteket tartalmaz, ré-
sze a tudomány is. Vélhetnénk, hogy benne az érték 
könnyebben felfedezhető, hiszen egy tudományos 
mű közvetlenül ismerteti az eredményeit. Ám a tu-
dományos művek szakkifejezéseit – még ismeret-
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terjesztő munkák esetében is – csak bizonyos kép-
zettségi szinten lehet megérteni, és ez az elvontság 
akadályozza, hogy sok ember számára hozzáfér-
hetőek legyenek. Érték voltukat ezért csak a szak-
értők bizonyíthatják. Kérdés emellett az is, hogy 
értékes-e a régebbi korok tudománya, ha később 
annak állításait megcáfolták, meghaladták? Ha eze-
ket a teljesítményeket a maguk korában, az emberi 
gondolkodás fejlődéstörténetének részeként néz-
zük, akkor megérthetjük, hogyan váltak alapjaivá 
későbbi korok felfedezéseinek, s miért tekinthetők 
ebben a folyamatban értéknek. Arról nem is szól-
va, hogy a jelen tudományos felismerései sem fel-
tétlenül örök érvényűek, előbb-utóbb azok helyett 
is megjelenhetnek majd jobb eredmények. A tu-
domány lényege a korábbi eredmények folytonos 
tökéletesítése, tudva azt, hogy ennek nincs végső 
határa, tehát a valóság megismerése, megértése 
folytonos korrekciót követel. Karl Popper szerint 
csak azt lehet tudománynak tekinteni, ami cáfol-
ható. (Ez a híres „falszifi kációs” elmélete.) Köznapi 
gondolkodásunk ennek épp az ellenkezőjét fogadja 
el. Azt gondoljuk, csak az lehet tudományos érté-
kű, ami véglegesen tisztázott igazságot mond ki. Ez 
azonban feltételezné, hogy a tudományos kutatás-
nak nem lényege az állandó megújulás, a korábbi 
nézetek felülbírálata az újabb felismerések segítsé-
gével. Ha elfogadnánk ezt a véleményt, akkor ez a 
kutatás megszűnéséhez vezetne, csak ott nem, ahol 
még tisztázatlan kérdések akadnak.

Mi a helyzet az erkölccsel, amelynek eszméi 
ugyancsak a szellemi kultúrához tartoznak? Itt 
nyilván érték az, ami az emberi kapcsolatokat nor-
malizálja, az együttélést segíti. Probléma azonban, 
hogy e szabályok általánosan megfogalmazottak, 
és többnyire azt rögzítik, hogy mit ne tegyen az em-
ber. (Például, hogy „ne lopjon”.) Az általános fo-
galmazásból következik, hogy egyes helyzetekben 
az érdekeltek ellentétesen értelmezhetik a szabályt, 
s ez vitát, esetleg összetűzést válthat ki közöttük. 
Az értékes magatartásnak e bizonytalansága külö-
nösen olyan helyzetekben mutatkozik meg, amikor 
különböző lehetőségek közt lehet választani. Amíg 
ezek a köztudottan jót és rosszat jelenítik meg, köny-
nyen lehet elhatározáshoz jutni. Amikor azonban 
látszólag egyenértékűnek látszó megoldásmódok 
közt kell választani, már jóval nehezebb megítélni, 
melyik megoldás az erkölcsösebb. Jean Paul Sartre 
egyik műve mutat be egy ilyen helyzetet: a máso-
dik világháború idején a francia ellenállók hívnak 
maguk közé egy fi atalembert, rá bízva egy fontos-
nak látszó feladatot. Ő azonban együtt él súlyosan 
beteg anyjával, s ezért el kell döntenie, kit szeressen 

inkább, anyját vagy a hazáját. A kétféle áldozatvál-
lalás időben nem fér össze.

Az erkölcsi szabályok nálunk a vallási tanok közt 
váltak ismertté, így az a látszat, mintha azok csak a 
hívőket köteleznék. Pedig az erkölcs a közösségi, tár-
sadalmi kapcsolatok szabályrendszere, nélküle a har-
monikus együttélés lehetetlen. Mások megbecsülése, 
megértése, segítése a kölcsönösség alapján értéke az 
emberi életnek, s ahol ezt nem fogadják el, sőt meg-
sértik, ott állandósul az érdekellentét és a viszály. 
S ha ez gyűlölködésbe, szándékos kártevésbe csap 
át, ott egy közösségnek is fel kell bomlania. Tanulmá-
nyában Józsa Péter hangsúlyozza az értékek orientáló 
szerepét az életcélok, életmódok, magatartásformák 
vonatkozásában.40 Nyilvánvaló, hogy ez az erkölcs-
re is jellemző, de jellemző az emberek egész életére 
is, hogy mely értékeket fogadják el, s követik életút-
juk során. S noha az erkölcsi szabály elfogadása al-
kalmazkodással jár, a követését megelőző döntéssel 
vállalt felelősség mégis az egyén önállóságáról tanús-
kodik. Feltehetően ez vezette Immanuel Kantot arra a 
meggyőződésre, hogy az erkölcsi törvényt elfogadó 
magatartásban a személyes felelősséget hangsúlyoz-
za. Ezt így fogalmazta meg: „A célok birodalmában 
mindennek vagy ára van vagy méltósága. Aminek 
ára van, annak helyébe másvalami is állítható egyen-
érték gyanánt; ami ellenben minden árnak fölötte áll, 
tehát semmilyen egyenértéket nem tűr, annak méltó-
sága van”.41 Kant szerint a munkabeli jártasságnak, 
a szorgalomnak piaci ára van, ezért külső érték. Az 
ígérethez való hűségnek és az elvi jóakaratnak vi-
szont belső értéke van, tehát „méltósága”. Ebben az 
ember önmaga ura, személyileg független, akit a bel-
ső erkölcsi törvény felszólító ereje motivál, ezért a léte 
hiteles (autentikus), azaz szabad.

Ebből következik, hogy az értéknek nemcsak 
tárgyiasult formája van. Értékes lehet az ember is, 
ha felelősségtudattal él és cselekszik. Felelős ön-
maga egészségéért, készségeinek, képességeinek, 
tudásának fejlesztéséért, felelős a természeti, tárgyi 
környezetének rendezett állapotáért, emberi kap-
csolatainak harmonizálásáért, vállalt társadalmi 
szerepének (foglalkozásának, hivatásának) lelkiis-
meretes végzéséért. Ehhez nem elég a jó szándék, 
kell hozzá az élet ellentmondásainak tárgyilagos 
megítélése, az adódó problémák megoldása, ennek 
érdekében a másokkal lehetséges együttműködés 
vállalása. Az értékes ember egyszerre közösségi és 
önálló, gondolkodásában és tetteiben egyaránt.

40 Józsa P.: Kód, kultúra, kommunikáció. Népművelési 
Propaganda Iroda, évszám nélkül.
41 Idézi Rozsnyai Ervin a „Történelem és fonák tudat” c. 
könyvében. Magvető Kiadó, 1983. 530. o.


