
A műveltség „haszna”
A műveltséget a tudat fejlettségére szokták korlá-
tozni, mégpedig abban az értelemben, hogy vala-
ki mennyit ismer a szellemi kultúra értékei közül. 
Fölvethető azonban, hogy a test kulturáltsága és a 
viselkedésé vajon nem tartozik-e ide? Ha elfogad-
juk, hogy a kultúra a természeti állapotok embe-
ri célzatú átalakítását és megformáltságát jelenti, 
akkor nyilvánvalóan igen. Ha viszont elismerjük, 
hogy a kultúrában döntő jelentősége van a minő-
ségnek, akkor máris problematikussá válik ez az 
elfogadás. Nem a fogalom bővítése miatt, hanem 
azért, mert nem világos, hogy mindenféle test-
ápolás és viselkedés a műveltség része-e, vagy van 
egy határ, amelyen túl lehet csak valakit művelt-
nek tartani. A testkultúrához tartozik az egészség 
tudatos fenntartása az életvitel tudatos alakításá-
val, és a betegségek szervezett és szakszerű gyó-
gyítása. Műveltnek ezen belül azt mondhatjuk, aki 
rendszeresen ügyel az egészségére, táplálkozását 
és életmódját is ennek rendeli alá. Ide kapcsolha-
tó az ápoltság és a test higiénikus gondozása. Az 
embernek azonban nemcsak saját természetét kell 
rendben tartania, hanem a tárgyi környezetét is, 
legyen az természeti vagy a civilizációs javakat 
alkalmazó környezet. Elhanyagoltsága rendetlen-
séget okoz, és ez hat az ember életszínvonalára is. 
Ahol a környezet gondozatlan, ott az emberek is 
gyakran ápolatlanok, külsejükben és gondolkodá-
sukban egyaránt. Igaz, hogy a „rendrakás” kény-
szere sok időt vesz el más elfoglaltságoktól, de ez 
mégsem hanyagolható el, legfeljebb ésszerűsítéssel 
(jobb eszközökkel és módszerekkel) csökkenthe-
tő a rá fordítandó idő mennyisége. Az embernek 
mégis tudomásul kell vennie, hogy a környezet 
iránt érzett felelős magatartás nélkül nem élhet 
emberi módon. A környezet kulturáltsága ugyanis 
része a műveltségének.

Az emberi kapcsolatok kulturáltságát nemcsak 
az udvariasság, a kölcsönös tisztelet és az erkölcsi 
normák betartása fejezi ki, ide tartozik a szélesebb 
viszonylatokat átfogó közéleti-politikai kultúra is. 
Fokozatai: a vele összefüggő tájékozottság, a je-
lenségek tárgyilagos megítélésén alapuló kritikus 

állásfoglalás, a közéleti szerep tudatos vállalása. 
Minthogy a közügyekről az emberek – családi kör-
nyezetüknek, társadalmi helyzetüknek, eszmei 
meggyőződésüknek és képzettségüknek megfele-
lően – eltérő álláspontokat alakíthatnak ki, el kell 
sajátítaniuk a véleményük kifejtéséhez és annak 
megvédéséhez nélkülözhetetlen érvelő készséget, 
a más véleményekkel szemben toleráns vitakul-
túrát, a különböző nézetek egyeztetésére törekvő 
szintézis kidolgozásának képességét, s ha e szinté-
zis lehetetlen, akkor a kölcsönös engedményeken 
alapuló megegyezés, a konszenzus kialakítását. 
A művelt ember megérti, hogy az egyoldalúan 
elfogult, az érveket indulattal fogadó és az ellen-
véleményen levők becsmérlésével, erkölcsi elma-
rasztalásával járó vita sohasem segíti a társadalmi 
problémák megoldását. Az ellentétek kiélezése 
csak a hatalom erőszakos megszerzéséhez és az 
onnan kiszorulók elnyomásához vezethet. Vagyis 
a demokrácia helyett diktatórikus politikai rend-
szert valósít meg.

Mióta az újkor fi lozófi ája megfogalmazta a jel-
szót a tudás hatalmáról, és a felvilágosult hatalom 
ennek érdekében elrendelte a gyermekek kötelező 
iskolai oktatását, a tanulás szükségességét minden 
emberre kiterjesztették. Ezzel egy időben a kultu-
rális javak terjesztését intézményesítették. Noha 
ez mindinkább szélesedő nyilvánosságot és hozzá-
férhetőséget jelentett, a művelt emberek száma to-
vábbra is csak a társadalom egy részére terjedt ki. 
Magyarázható ez azzal is, hogy időközben egyre 
magasabb szintre került az, hogy kit tekint egy tár-
sadalom műveltnek. A 20. század első felében ná-
lunk még a középiskolai végzettségű, érettségizett 
ember volt a „művelt”, tekintettel arra, hogy idáig 
viszonylag kevesen jutottak el. Ma már inkább – 
a középiskolát végzettek számának emelkedése 
miatt – a felsőfokú végzettségűeket sorolják ide. 
Ezt a megállapítást azonban bizonytalanná teszi, 
hogy ez a szint csak szakképzettséget ad, az általá-
nos műveltség szintjét nem emeli, bár kétségtelen, 
hogy a felsőfokú képzés a gondolkodás módját is 
fejleszti. A bizonytalanságot az is erősíti, hogy az 
iskolai bizonyítvány nem mindenkinél azonosít-
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ható tudása, műveltsége magasabb színvonalával. 
Már csak azért sem, mert azt az iskolán kívül egyé-
nileg szerzett kultúra is meghatározza.

Az általános műveltség igényét napjainkban 
érezhetően háttérbe szorítja a fokozódó igény a 
munkaerőpiacon hasznosítható szakmai képzett-
ségre, és az a meggyőződés, hogy igazán csak a 
teljesítményképes tudásnak van értéke. Észlelhe-
tő, hogy a gyakorlatias tudás elismertsége fölébe 
kerül az öncélú, a személyes érdeklődéssel ki-
épülő műveltségnek. Nem véletlen, hogy a mű-
veltség fogalma is elhomályosodik, és az a látszat 
erősödik, hogy nincs is szükség rá, vele az ember 
az életben nem boldogul. Csakhogy a műveltség 
eredetileg nem meghatározott ismeretek átvételét 
és emlékezeti tárolását jelentette, hanem az egyén 
gondolkodásának, magatartásának a fejlettségét. 
Ez az utóbbi két évszázadban fokozatosan hát-
térbe szorult, mert a művelődés azonossá vált a 
kulturális események látogatásával, a kulturális 
javak megismerésével. Csak az vált fontossá, hogy 
az ember mit vesz át, de hogy az mit vált ki belő-
le, hogyan épül be a gondolkodásába, a kulturá-
lis élet szervezői számára érdektelennek látszott. 
Még a tanulást is úgy fogták fel az iskolák taná-
rai, hogy a tananyagot mennyire képesek a tanu-
lók reprodukáltan elismételni, az viszont, hogy ez 
hogyan kapcsolódik össze a meglevő gondolkodá-
sukkal, a feleletek értékelésében mellékes marad-
hatott. Mindennek következményeként magától 
értetődően homályosult el a műveltség fogalma, 
már csak azért is, mert azt úgy próbálták megha-
tározni, hogy egy művelt embernek mit kell ismer-
nie a kultúrából. Ezen az alapon nem is válhatott 
értelmessé a „mindenoldalúan fejlett ember” kö-
vetelménye, mert azt a sokirányú tájékozottság-
gal azonosították. Nem véletlenül kapta meg ez a 
kívánalom végül azt a vádat, hogy ma már senki 
sem lehet polihisztor, azaz nem lehet a szellemi 
kultúra mindegyik területén járatos.

Tanulságos ebből a szempontból az úgynevezett 
„két kultúra” vita, amit C. P. Snow-nak 1959-ben 
felvetett problémája indított el a humán és a re-
ál-kultúra közti szakadékról. Snow azt tette szóvá, 
hogy e két terület annyira eltávolodott egymástól, 
hogy a szakértői között az élet lényeges kérdéseiről 
már nem alakulhat ki véleménycsere, mert minden-
ki csak a saját szakterületét ismeri. Ezért „a közös 
kultúrának még a látszatát is elvesztettük”, s ennek 
következményeként „rosszul értelmezzük a múltat, 
hamisan ítéljük meg a jelent, és megtagadjuk a jö-
vőbe vetett reményünket”. „Kultúránk megosztott-
sága korlátoltabbá tesz bennünket, mint amilyen-

nek lennünk kellene”.1 Noha Snow Cambridge-ben 
tartott előadásáról a Nagyvilág c. folyóirat már a 
60-as évek elején kétszer is beszámolt, a heves vitát 
mégsem ez indította el nálunk, hanem az a két fel-
mérés, amit Maróti Lajos publikált az Élet és Iroda-
lomban.2 Az elsőben fi zikusokat, mérnököket kér-
dezett meg a humán műveltség köréből. Kiderült, 
hogy az ismereteik nem jutottak túl az iskolában 
megszerzett tudáson, műveltségük megrekedt ezen 
a szinten, az újabb irodalomról, művészetről, társa-
dalomtudományi eredményekről alig tudtak va-
lamit. Még rosszabb eredményt hozott a második 
felmérés, amely a humán képzettségűek természet-
tudományi, technikai tájékozottságát tudakolta. Ők 
még azt a tudást is elfelejtették, amit erről valaha 
az iskolában tanultak, a kor természettudományos 
világképét meghatározó információk pedig el sem 
jutottak hozzájuk. A vita elindítója joggal írhatta 
róluk: „Humán érdeklődésű barátaink zöme… al-
vajáróként tapogatózik korunk technikájának saját 
mindennapi életét át meg átszövő legegyszerűbb 
tényei között… Napjaink legizgalmasabb kérdé-
seihez (atomenergia, a világűr meghódítása) kap-
csolódó faggatózásunk arról győzött meg, hogy a 
bámulat elemi refl exein túl intellektuális kapcsolat 
gyakorlatilag alig mutatható ki náluk, még a legin-
kább meglepő, váratlan, nagy horderejű, talán lét-
kérdéseinket érintő technikai ténnyel kapcsolatban 
sem… És a megkérdezettek tetemes hányada kulcs-
szerepet játszik kulturális életünkben”.3

A hosszú időn át tartó folyóirati vitában – 
amelybe több folyóiratunk is bekapcsolódott – 
egyesek azt hangoztatták, egy írónak, művésznek 
nem is kell ismernie a természettudományokat és 
azok technikai alkalmazását, hiszen ettől nem lesz 
jobb az alkotó teljesítményük. A másik oldal kép-
viselői viszont elismerték, a probléma felvetése in-
dokolt, az értelmiség nem maradhat szakbarbár. 
És volt olyan hozzászóló, aki arra fi gyelmeztetett, 
hogy valójában nem két műveltség-kör elszakadá-
sa a probléma, mert a szellemi kultúra mindegyik 
területe önmagába zárkózik, szakemberei azon túl 
nem is tudnak, akarnak tájékozódni, tehát a kul-
túra teljes széteséséről van szó az emberek tudatá-
ban. Ami azt is jelenti, hogy az általános műveltség 
megszerzése már az utópiák körébe tartozik.

1 Kocztur G.: Két kultúra és a tudományos forradalom. 
Nagyvilág, 1961. 6. és C. P. Snow: Még egyszer a két 
kultúráról. Nagyvilág, 1964. 1.
2 Maróti L.: Kettős kötésben. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
1965, 34–89. o.
3 Maróti L.: A Parnasszus horizontja. Gondolat Kiadó, 
1986, 183–203. o.
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Nem véletlen, hogy e vitában alig esett szó a 
szakadék megszüntetésének lehetőségéről. Ta-
lán egyedül Németh László írt erről korábbi taná-
ri tapasztalatai alapján.4 Ő úgy látta, a két szféra 
közti szakadékot a pedagógia tehetetlensége tartja 
nyitva, mert az egyes tudományokat is egymástól 
elválasztva tanítja. Ehelyett tantárgyi integráci-
ót javasolt – művelődéstörténeti keretekben. Úgy, 
hogy koronként haladva kell megmutatni, milyen 
világkép él az adott korszak jelentősebb tudomá-
nyos felfedezéseiben és művészeti alkotásaiban. Ez 
óhatatlanul összeköti a kultúra különböző terüle-
teit. Hozzá tehetjük: ha ezt a megoldást – másféle 
érveléssel – azzal egészítenénk ki, hogy a történe-
lem a természet emberi célokra történő átalakításaként 
is felfogható, akkor ez a változó környezet a társa-
dalmi gyakorlat eredményeként a természet fo-
kozódó humanizálásának is tekinthető. Ebben a 
humanizált környezetben és a rá irányuló tevé-
kenység eszközeiben felfedezhetők a sajátos em-
beri képességek és tudások, amelyek azután nem 
pusztán e hasznos gyakorlatban, de a kreatív kép-
zelet segítségével a közvetlenül nem hasznosítha-
tó alkotásokban is kifejeződnek. Ez utóbbiak az 
ember személyes létének minőségében válhatnak 
igazán „hasznossá”. Talán érzékelhető, hogy egy 
ilyen szemléletben az ember és a valóság (azaz a 
humán és a reál) nem válik el egymástól, mert ál-
landó kölcsönhatás van közöttük. Ahhoz azonban, 
hogy ezt felismerjük, a környezetformáló munka 
nem hagyható ki a kultúra területeinek számításba 
vételében.

Más kérdés, hogy ez a szintézis és a velejáró 
szemlélet hogyan juthat az emberek tudomására, 
amikor az iskolai oktatás egymástól elkülönülő 
tantárgyakkal dolgozik, és a felnőtteket foglalkoz-
tató munkaerőpiac is többnyire csak specializált 
felkészültségű embereket kíván, sőt a betanított 
munkásoknál még szűkebb körű tudással is meg-
elégszik. Érdemes ezzel kapcsolatban egy német 
tanulmányt idézni az ottani középiskolai oktatás-
ról. Karl Ernst Nipkow mutatta be még 1977-ben 
egy tanítási nap órabeosztását.5 A tanulók elő-
ször Venezuela földrajzáról és gazdasági-társa-
dalmi helyzetéről hallanak. A következő órában 
egy szépirodalmi mű elemzése következik. Majd 
a Julius Caesar galliai háborújáról szóló szöveget 
kell lefordítaniuk, a fi zikaórán a mikrofonok fel-
építésével ismerkednek, a történelemórán a kö-

4 Németh L.: Levél Marx Györgyhöz, Élet és Irodalom, 
1963. 19. 2. o.
5 K. E. Nipkow: Bildung und Entfremdung. Zeitschrift 
für Pädagogie, 14. Beltz Verlag, Weinheim, 1977. 208. S.

zépkori orosz nagyhatalom fejlődéséről tanulnak, 
s végül az aznapi tanítást egy vallástani óra zárja 
le. A hat tanóra valóban széleskörű tudást kínál, 
csak az a baj, hogy ezeknek a tantárgyaknak sem-
mi közük sincs egymáshoz. S bár a változatosság 
talán pihentető, de az bizonyos, hogy a felvehető 
ismereteknek ez a kavalkádja csak zavart okozhat 
a tanulók tudatában, s jó, ha nem váltja ki az érdek-
telenséget az ilyen tanulás iránt. Feltehető, hogy a 
magyarországi iskolák sem sokban különböznek 
ettől, még ha a tananyag tartalma bizonyosan más 
is. A tanítás szerkezete azonban hasonló lehet, és 
a szakterületek váltogatása aligha kelti bennünk 
azt az érzést, hogy itt a műveltség szisztematikus 
fejlesztése történik. Mert a műveltség elsősorban 
rendszert jelent az információk kapcsolatában. Nem 
egyszerűen egy-egy tárgyon belül, hanem a tár-
gyak kapcsolatában is.

Más problémára fi gyelmeztet Erich Fromm a 
következőkben: „Fellengzős babona, hogy minél 
több tényt tudunk, annál jobban ismerjük a való-
ságot. Százával tömik a diákok fejébe a szétszórt, 
összefüggéstelen adatokat; idejüket és erejüket 
annyira elveszi az újabb tények elsajátítása, hogy 
alig marad idejük a gondolkodásra. Az is igaz per-
sze, hogy tények ismerete nélkül gondolkodni üres 
és meddő dolog, ám a túl sok ’információ’ épp-
úgy akadályozhatja a gondolkodást, mint a túl ke-
vés”.6 E fi gyelmeztetésben észrevehető a művelt-
ség mennyiségi felfogásának bírálata, amely utal 
a műveltség minőségének szükségességére, ami az 
ismeretek átadása és számonkérése közben – idő-
hiány miatt – sokszor elsikkad. Így nem is jut a ta-
nulók tudomására, hogy épp ez lenne mindenféle 
tanulás lényege.

Elgondolkoztató az a nemrég végzett hazai fel-
mérés, amely szakközépiskolás diákokat kérdezett 
meg arról, szerintük melyek a szép és a csúnya sza-
vak az életükben. A megkérdezettek jelentős része 
az utóbbiak közé sorolta a tanulást és az iskolát, 
olyan szavak társaságában, mint a betegség, a há-
ború.7 Ez a jelenség arról árulkodik, hogy a meg-
kérdezett diákok nagy része nem azonosul a tanu-
lás szükségességével. S hogy ez a tünet nem mai 
jelenség, arról Németh László vallott évtizedekkel 
ezelőtt, a két világháború közti időben: „Magyar-
országon ma a műveltséget kétféle alakban mérik, 
az iskolák, mint képesítést, a kiadó vállalatok, mo-

6 E. Fromm: Menekülés a szabadság elől. Akadémiai 
Kiadó, 1993, 202. o.
7 Laczkó M.: A szavak ereje napjainkban. „Az anyanyelv 
az életemben”. Anyanyelvápolók Szövetsége, Tinta 
Kiadó, 2009, 115–127. o.
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zik, színházak, a rádió, mint narkotikumot. Talán 
semmi sem jellemzőbb viszonyainkra, mint hogy 
a művelődésnek ez a két alakja annyira különbö-
zik egymástól: az egyik teher, akadály, gátverseny, 
a kenyér kálváriája; a másik menekvés a teher-
től, felejtés egy akadálytalan lejtőn… a napi gond 
rángásai között. Az ember tanul, hogy megéljen, 
olvas, szórakozik, hogy elfeledkezzen a megélhe-
tésről. A kétféle sivárság – az iskoláké és a szórako-
zó helyeké – szorosan összefügg. Minél kevesebb 
örömöt talál a művelődés természetes hajlama az 
iskola erőfeszítésében, annál görcsösebben kerül a 
szellem minden erőfeszítést a szórakozásban. A tu-
nyaságnak ez az önmagát rontó köre viszont egy 
másik lefelé vivő körbe kapaszkodik: a lefelé kíná-
lás konjunktúrájába. Egy egész kis társadalom él 
abból, hogy a köznek nem kell a nemes… A tömeg-
nek nem kell Kosztolányi, Babits, Németh Gyula 
kiáltják, a tömeg nem akar tanodába járni”.8 Ha 
folytatni akarnánk ezeket a sorokat, most már a 21. 
századi körülményekre gondolva, csak megerősí-
tenénk ezt a „hagyományt”: a jelen kultúra-köz-
vetítőinek nagy része azt mondja, feladatuk nem a 
műveltség fejlesztése, hanem a szórakoztatás.

Ám nem csak a kínálaton múlik a művelődés 
elhanyagolása. Ha a gondolkodást járványsze-
rűen átjárja az a meggyőződés, hogy fölösleges a 
múlttal és a jövő távlati lehetőségeivel foglalkozni, 
mert csak a jelen számít, abban kell érvényesülni, 
s mennél több kellemes élményt szerezni, akkor 
ebből az igényből nem is születhet meg a folytonos 
művelődés szándéka. A 90-es évek elején egy né-
met-magyar fi lozófustalálkozón Hermann Lübbe 
használta előadásában a „jelen-zsugor” kifejezést.9 
Ezen azt értette, hogy a gyors tudományos-techni-
kai változások miatt a jövő egyre közelebb kerül a 
jelenhez, és mindinkább érezteti, ez a jövő teljesen 
más lesz, mint az, amit ma ismerünk. Ennek követ-
kezménye lesz a jövőtől való félelem, szorongás, 
elutasítása annak, ami bizonytalan és új. S követ-
kezménye lesz a változás ellenzése is, a megszo-
kotthoz való ragaszkodás, illetve a pillanatnyi 
jelen kihasználására törekvés, ami azonban – az 
idő folyamatából való kiragadottsága miatt – csak 
felszínes lehet. Az ilyen felületességet találóan jel-
lemezte Theodor Wiesengrund Adorno a félmű-

8 Németh L.: A művelődés reformja. Művelődéspolitikai 
írások. Múzsák Közművelődési Kiadó, évszám nélkül, 
66–72. o.
9 Lübbe, H.: A felgyorsult műszaki evolúció kulturális 
és politikai következményei. Megjelent a „Műveltség 
és kultúra a számítógép-korszakban. Információ 
történetfi lozófi ai szempontból.” Szerk.: Nyíri K. 1990

veltségről szóló írásában: ez „pontszerű, össze nem 
kapcsolt, kicserélhető és pillanatnyi információkra 
támaszkodó jólértesültség, amit a következő pilla-
natban már el is söpörnek az újabb információk”. 
Az aktuálishoz ragaszkodó, attól el nem távolodó 
„tudásból” következik, hogy „a félig megértett és 
a félig megtapasztalt nem előfoka, hanem halálos 
ellensége a művelődésnek; ha a műveltségi elemek 
anélkül kerülnek be a tudatba, hogy beleolvadná-
nak annak folytonosságába, akkor gonosz mérgek-
ké, előbb-utóbb babonákká alakulnak át”.10

A jelen fetisizálása valójában nem más, mint az 
állandóan változó valóság egy szűk részének ki-
ragadása az idő alakulásának folyamatából; és ez 
rokonságban van azzal, amikor valaki a személyes 
tapasztalatait tekinti kizárólagosan mérvadónak, 
kiragadva azokat társadalmi összefüggéseiből. 
A művelődő egyén azonban nem is tehet mást, 
mint hogy tudomásul veszi a valóság összetett-
ségét, és igyekszik a rendelkezésére álló informá-
ciókat – amennyire csak tudja – szélesebb össze-
függésekben értelmezni. Tudomásul véve azt is, 
hogy ez sohasem tökéletes tudás, azt állandóan 
helyesbítenie kell az újabb információk alapján. 
S minthogy sohasem egyetlen ok vált ki valami-
lyen okozatot, azt is meg kell érteni, hogy a dolgok 
sokoldalú összefüggése miatt e bonyolultság sem 
hagyható fi gyelmen kívül. Ez jellemzi leginkább a 
mai „információs társadalom” műveltség-szükségle-
tét. Tartalmilag három követelményt szoktak leg-
gyakrabban említeni: a teljesítményképes tudást 
valamely szakterületen, a számítógép kezelését és 
az interneten lehetséges tájékozódást, továbbá leg-
alább egy világnyelv (többnyire az angol) tárgya-
lóképes szintjét. Ezek valóban jellegzetesen a mai 
kor nélkülözhetetlen tartozékai. Kevéssé felismert 
műveltség-szükséglet viszont az, hogy az egyének-
nek társadalmuk működését, szerkezeti, szervezeti ta-
golódását is alaposan ismerniük kellene, különösen 
egy önmagát demokratikusnak mondó társadalmi 
rendben. A tapasztalatok azonban azt mutatják, 
hogy talán ezen a területen van a legtöbb tájéko-
zatlanság, téves ismeret, előítélet, és az ilyen műve-
letlenség megszüntetésének sincs igazán gazdája, 
legalább is nálunk, tartva attól, hogy ez óhatatlanul 
vezetne a művelődés átpolitizálásához. Csakhogy 
a közéleti kérdésekről lehet pártok feletti módon is 
beszélni, vagy másféle megközelítésben tárgyila-
gosan ismertetve a különböző felfogásokat, irány-
zatokat, anélkül, hogy egyetlen egyet tekintenénk 
igaznak, követendőnek. Mert a választást már az 
10 A kultúra szociológiája. Szerk.: Wessely A. Osiris 
Kiadó, 1998, 107–110. o.
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egyénekre kell bízni, abban a reményben, hogy az 
elfogulatlan, tárgyilagos tájékoztatásból is kiderül-
het, mit érdemes elsősorban támogatni.

Még valamit kell ehhez hozzátenni, ami ugyan 
nem mai felismerés eredménye, de feltehetően ma 
sem mellőzhető. Ez annak tudomásul vétele, hogy 
a műveltség döntő ismérve a szemlélet és a gondol-
kodás fejlesztése. Eligazíthat ebben Balázs Béla írása 
a műveltségről. Még 1917-ben írta a következőt: 
a művelődés az alkotásoknak „nem pusztán pasz-
szív tükrözése, hanem szintén produktív alkotás. 
Csakhogy ennek a tárgya nem kívül fekszik vala-
mely külső objektumban, tárgya maga az ember. 
Feladata: saját lelkünk, szellemünk képzése, csi-
szolása. A műveltség jelenti azt az érzékenységet, 
fogékonyságot, ízlést, amelyet a tudás előidézhet 
(mert nem mindig idézi elő, ezért igen sokan van-
nak sokat tudó műveletlenek)… jelenti az öntudat-
lanná vált tudást, ami magasabb fokon már testté 
válik, és már mozgásban, hangban, kifejezésben 
nyilvánul meg. Ha ez a processzus megtörtént… 
akkor akár el is felejthetem magát az objektív tu-
dást.” A műveltség ebben az esetben „annyi életet 
jelent, mintha új érzékszerveket nyitna… melye-
ken keresztül új világ nyílik meg. Minél művel-
tebb valaki, annál több formában, annál többször 
és annál többet él. És minden műveletlenség rész-
leges halál”.11

Elgondolkozhatunk azon, mennyire ismert ez a 
felfogás napjainkban? S mennyire tudatosul az így 
felfogott cél? Az a meggyőződés, hogy a kultúra az 
ember alakítására való, gondolkodásának, életfelfo-
gásának, önformálásának fejlesztésére. S nem arra, 
hogy mindezzel semmit sem törődve pusztán az 
élet kellemesebbé tételét szolgálja. Napjainkban új 
értelmezést kapott az a régi pedagógiai vita, hogy 
az ismeretek adása és elfogadtatása vagy a kész-
ségek és képességek gyakorlással történő fejlesz-
tése a fontosabb. Ma nem a vagylagosság, nem is 
az egymás mellett elismert fontosság e kérdésben 
az elfogadható válasz, hanem az, hogy e kétféle tu-
dásszükséglet a gyakorlatban szoros egységet kell, 
hogy képezzen. Tehát nem az öncélú ismeretadás, 
nem az öncélú készségfejlesztés a lényeges, hanem 
az, hogy a szükséges ismeretek feldolgozását, ösz-
szekapcsolását, alkalmazását kell megtanulni. Eb-
ben az egységben azután a megismerés és az infor-
mációk kezelése együtt van, sőt bennük megjelenik 
a megismerés szándéka (az egyén motiváltsága) és 
a tevékenységgel párosuló pozitív érzelmi hatás is. 
Érdemes ezt konkretizálni a kultúra egyik területén.
11 Balázs Béla: A műveltségről. Népművelés, Új Élet. 
1917. 1. sz.

A modern művészet befogadása
Egyre gyakrabban állítják egyesek, hogy megszűnt 
a magas művészet és a tömegigényeket kielégítő 
művészet kettőssége, ma már ezek elválaszthatat-
lanul fonódnak egymásba. Tény, hogy a látványos-
ság és az izgalomkeltés módszereit és eszközeit a 
„magas” művészet alkotói is hasznosítják, mert 
nem akarnak szélesebb körű fi gyelem nélkül ma-
radni. Az úgynevezett „tömegművészet” azonban 
sohasem vesz át mélyebb gondolatokat a másiktól, 
hiszen a lényege, hogy megmaradjon az élet felszí-
nén, és kizárólag szórakoztasson. Persze a magas 
művészet is lehet szórakoztató, de nem mond le 
arról, hogy közben gondolkodtassa is befogadóját. 
A tömegművészet ezt nem vállalja, mert a célja, 
hogy azokat is lekösse, akik mélyebb gondolko-
dásra nem képesek vagy nem hajlandóak. Úgy 
látszik tehát, ha a szükséges befogadói mentalitást 
nézzük, köztük a szakadék át nem hidalható. Azt, 
hogy miért nem, Hans Georg Gadamer tanulmá-
nya, „A szép aktualitása” jól érzékelteti.

Ez arról szól, hogy mi kell egy modern mű meg-
értéséhez. Alcíme három fogalmat nevez meg: 
„a művészet, mint játék, szimbólum és ünnep”. Gada-
mer abból indul ki, hogy mi a különbség a régi és 
az új művészet között. Amaz a valóságot akarta áb-
rázolni, még akkor is, ha abban ideális világot je-
lenített meg. Jelképei nem változtak, ezért azokat 
mindenki megérthette. A 19. században azonban 
a művész elvált társadalmi közösségétől, és ettől 
kezdve a saját érzéseit akarta kifejezni a valóság-
ról. Műveinek megértését ezután már nemcsak a 
fokozott személyesség és az egyénileg kialakított 
kifejezésmód nehezítette meg, hanem az is, hogy a 
művek lényege az érzékelhető látszat mögé került. 
Ezzel lehetett az alkotás általános érvényét kifejezni. 
Az így elrejtett „igazságot” a művekkel ismerke-
dőknek kellett feltárniuk, hogy megértsék, ami csak 
sejthető. Ennek nehézsége abban van, hogy nem azt 
kell kitalálni, hogy mit akart mondani a művész, 
hanem arra kell törekedni, hogy a befogadó átélje, 
amit lát vagy hall. Tehát a saját érzésvilágát vetít-
se bele a mű adta élménybe, és ezen át érzékelje 
azt, ami általános érvényű. Gadamer szerint ehhez 
ugyanolyan játékos spontaneitás kell, mint amilyen-
nel a művész alkotta meg a művét. A jó minőségű 
alkotás ezt azzal teszi lehetővé, hogy „megszólítja” 
a befogadót, és keretet ad a hozzá kapcsolódó át-
éléshez. Ezért nem lehet önkényes, amit az egyén 
érez és gondol, a műnél kell maradnia. Ám a művé-
szi értéket tartalmazó alkotás „elegendő játékteret” 
ad a személyes átéléshez, sőt, mennél értékesebb 
egy mű, annál több értelmezési lehetőséget kínál.
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A szimbólum annyiban járul hozzá ehhez, hogy 
a mű lényegét, „igazságát” megjeleníti, „jelenlevő-
vé teszi”. Nem úgy, hogy illusztrálja a mű gondo-
lati magvát. A szimbólum eredeti jelentése olyan 
egységre utal, ami kettétört. Jelentése is csak lét-
töredék, amit teljessé kell tenni, ki kell egészíteni. 
Ezért a mű „együttjátszást” igényel,12 az alkotói fo-
lyamathoz hasonlóan a befogadás folyamatában is. 
Gadamer egy érdekes hasonlattal teszi érthetővé, 
mit is jelent az „együttjátszás”. A teniszjátékosok 
egymást váltva ütik egymásnak a labdát, a nézők 
pedig fejük mozgásával kísérik a labda menetét. 
Ők fi zikai értelemben nem vesznek részt a játék-
ban, érzelmileg, gondolatilag azonban igen, és ezt 
a fejük oda-vissza fordítása árulja el. A művészi al-
kotással szembe kerülő ember sem része az alkotás 
folyamatának, átélésével azonban bizonyos fokig 
mégiscsak részesedik benne, amikor önmagában 
újrateremti a művet. Ezzel részesedhet a mű igaz-
ságának „feltárásában”. A produktív befogadás 
közben persze a befogadó meglevő belső tudati 
tartalma is jelen van, de a megfi gyelt műnél ma-
radva annak átélésével fonódik össze. Itt kettősség 
mutatkozik. Gadamer fogalmazásában: „A művé-
szetből hozzánk szóló létbőséget vagy igazságot 
egyfelől a feledés, a feltárás, a megnyilvánítás, 
másfelől pedig az elrejtettség, a rejtőzködés kettős-
ségében tudjuk felfogni”. Az ellentétek egységéből 
következik, hogy a szimbólum lényege pusztán 
értelmileg nem érhető el, mert „önmagában tartal-
mazza a jelentését”. Ezért annak átélése szükséges.

A teniszjátékra utaló szellemes hasonlatról 
juthat eszünkbe Antonioni fi lmjének, a „Nagyí-
tás”-nak a záró jelenete. Egy fotós, a fi lm központi 
alakja fi atalok csoportjával találkozik, akik közül 
kettő teniszezni kezd. Játékukban azonban nincs 
labda, a kezükben nincs teniszütő, csak a mozdula-
taik utánozzák tökéletesen a játékot. Társaik a pá-
lyát övező kerítésen kívül állva nézik őket, és fej-
ükkel kísérik a feltételezett labda menetét. A fotós 
fi gyeli őket. Egyszer csak azt látja, a játékosok imi-
tálják, mintha a labda túl repült volna a pályán, és 
várakozva néznek őrá. Kis habozás után odamegy, 
ahová a tekintetek szerint a labda esett, lehajol, ke-
zébe veszi az elképzelt labdát, és megjátszva az 
ehhez szükséges mozdulatot, visszadobja nekik 
(a semmit), akik azután tovább folytatják a játékot. 
A fotós, mint néző tehát „bekapcsolódott” a játé-
kukba, elfogadta annak képzeletbeli voltát, és azo-
nosult velük. A fi lmből vett jelenet továbbviszi Ga-
damer hasonlatát, mert itt már az egész esemény 
12 Gadamer, H. G.: A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, 
1994, 40. o.

a képzelet játéka, bár valóságos szereplőkkel tör-
ténik meg. E jelenet szimbolikus jelentése azonban 
elgondolkoztathatja a fi lm nézőit. Megérteni azon-
ban csak akkor vagyunk képesek, ha ezt a jelenet-
sort az előzővel kötjük össze. A fotós fi atalember 
egy parkban lesz fi gyelmes egy furcsán viselkedő 
párra. Felvételeket készít róluk, majd azok előhí-
vása után lesz gyanús neki a jelenet. Olyannyira, 
hogy a parkba visszatérve egy fekvő halottat ta-
lál. Most nincs nála fényképezőgép, és mire azzal 
visszatérne, a hulla eltűnik. Nem tudja, jól látta-e, 
amit előzőleg látott, vagy csak a képzeletében je-
lent meg ez a látvány. A teniszjátékba feledkező 
fi atalok játéka nemcsak azzal idézi fel a valóság 
és a képzelet egybetűnését, amit e jelenet bemutat, 
hanem azzal is, hogy az arcuk bohócszerűen fehér-
re festett, mintha a fi lm ezzel is érzékeltetni akarná, 
hogy nem közönséges viselkedésről van szó. Amit 
látunk, az kívül áll a megszokott, közönséges élet 
élményein.

Gadamer tanulmányának harmadik kulcsfo-
galma, az ünnep ugyanúgy személyes kapcsolato-
kat feltételez, mint a játék és a szimbólum. Kérdés, 
más rokon vonás is van-e közte és a műalkotás kö-
zött. Gadamer erre igennel felel. Megemlíti, hogy 
a régebbi korok és a kezdetlegesebb kultúrák még 
művészi módon tudtak ünnepelni. Ez a képesség 
a modern társadalomban már eltűnt, bár az ün-
nepek szokásos formái megmaradtak. Bennük ott 
rejlenek az ünnep lényeges sajátosságai. Ezek első-
sorban az ünnep időszerkezetében találhatók meg. 
Az ünnepnek ugyanis „saját ideje” van. Ideje abban 
különbözik a köznapok idejétől, hogy megállítja az 
időt, és „elidőzésre késztet bennünket” Az ünne-
pet „fokról fokra” be kell járni, részeiben tudatosí-
tani, és ugyanez kell a műalkotásokhoz is. A velük 
történő találkozás sem szorítkozhat futó pillana-
tokra. Meg kell érteni, hogy a műalkotás szerves 
egység, minden részlete egy központ körül rende-
ződik el. Megértése állandó viszonyítást követel, 
a részek egymásra és a mű egészére történő vonat-
koztatását. Az ilyen refl ektáló gondolkodás abban 
az értelemben is túljut az egyszerű reprodukción, 
hogy a mű életre keltéséhez érzéseink és képzelő 
erőink szükségesek. A mű átélésében „egymástól 
távolodó és egymással feszülő” tényezőket kell kö-
zel hozni egymáshoz, velük együtt a múltbelit és a 
jelenlévőt is. A befogadó ennek következtében lesz 
képes meglátni „a mulandóban a maradandót”.13

A művek befogadásáról Martin Heidegger ad 
meggyőző magyarázatot egy festmény példáján. 

13 uo. 73. o.



51

„A parasztasszony cipője” c. képről van szó, Van 
Gogh alkotásáról. Mitől lett ez műalkotás? – kér-
dezi Heidegger – hiszen egy olyan tárgyat ábrázol, 
amelynek csak az eszköz-létét ismerhetjük fel az 
első látásra. Azt, hogy mire használhatták, mire 
volt alkalmas? Ám a művészet ennél többet mond 
róla. Nem egyszerűen azt közli, hogy mi az, amit 
látunk, hanem azt is, ami az eszköz-létének a lé-
nyege, a mélyebben rejlő „igazsága”. Ezt felismer-
ni, megérteni csak az átélés közben feltáruló „el nem 
rejtettség” révén lehetséges. Úgy, hogy az a befoga-
dó tudatában „működésbe lép”, mert ez a művészet 
lényege. Az nemcsak megjelenít egy dolgot, nem 
marad meg hasznosságának érzékeltetésénél sem, 
hanem megragadja azt, ami e használatban a tár-
gyat megeleveníti. Így: „A lábbeli kitaposott belse-
jének tátongó sötétjéből a munkásléptek fáradtsága 
lép elénk. Az otromba lábbeli megszokott súlyos-
ságában benne sűrűsödik a lassú járás szívóssága a 
szántóföld messze nyúló, örök-egyforma barázdái 
között, amelyek felett ott süvít a zord szél. Bőrébe 
beivódott a föld zsíros nyirka. A cipőtalpak a me-
zei út elhagyatottságát láttatják az ereszkedő alko-
nyatban. A lábbeliben ott remeg a föld rejtett hívo-
gatása, gabonaajándékának csendes érlelődése és 
érthetetlen lemondása önmagáról a téli föld sivár 
kopárságában. Ezt a lábbelit áthatja a panasztalan 
aggodalom a biztos kenyérért, az újra átvészelt ín-
ség szótlan öröme, a szülés jöttén érzett remegés 
és a halál fenyegetésében kelt reszketés. A földhöz 
tartozik ez az eszköz és a parasztasszony világa 
őrzi meg. Ebből a megőrzött odatartozásból kel 
életre, önmagában nyugvón az eszköz”.14

Heidegger fi gyelmeztet arra, mindezt nem „be-
lelátja” a képbe, a cipő használat közben érvényre 
jutó megbízhatóságához ez szervesen hozzátartozik. 
És „csak e megbízhatóságot szem előtt tartva mu-
tatkozhat meg az eszköz a maga igazságában.” 
„A műalkotás tudtunkra adta, mi is igazán a láb-
beli. A legrosszabb önámítás lenne azt hinni, hogy 
leírásunk szubjektív cselekvésként a képet először 
kiszínezte, és csak azután helyezte mindezt bele. 
A mű azonban semmiképp sem az eszköz szem-
léltetésének módja. Sajátos módon csak a mű ál-
tal és csak a műben került napvilágra az eszköz 
eszközléte”. 15 E megállapítások megértését segíti, 
ha fi gyelembe vesszük, hogy Heidegger három fo-
galmat állít szembe egymással: a „dolgot”, az „esz-
közt”, a „műalkotást”. A valóságban minden létező 
tárgy tulajdonképpen „dolog”. Ha ezt az emberek 

14 Heidegger, M.: A műalkotás eredete. Európa 
Könyvkiadó, 1988, 57–58. o.
15 uo. 58–60. o.

megformálják, hogy használatra alkalmassá te-
gyék, akkor „eszköz” lesz belőle. Az eszköz azon-
ban nemcsak az alkalmazhatóságát jelenti, hanem 
mindazt, ami használata közben hozzá társul. 
Erről Heidegger így ír: „Valahányszor a paraszt-
asszony késő este elnehezült, de egészséges moz-
dulattal félreteszi a cipőket, és valahányszor még 
sötét virradatkor érettük nyúl, mégis mindig tudja 
ezt, különösebb fi gyelmeztetés nélkül”. E többletet 
fejezi ki Van Gogh festménye átható erejével, és ez 
teszi élővé a művet. Ami csak akkor elevenedhet 
meg, ha a művel ismerkedők tudata aktivizálódik.

Talán meghökkentő, amit az átélésről Marc 
Netter mond, mégis elgondolkoztató. „A kultúra 
magatartás, nem pedig vagyontárgy vagy meg-
látogatandó emlékmű. Vállalva a konzervatívok 
és mások megbotránkoztatásának kockázatát ki-
jelentem, a Mona Lisának – vagy bármelyik világ-
híres műnek – semmi értéke sincs önmagában. 
Ami számít, az valójában az őt szemlélők tudatá-
ban létrejövő kép, az általa továbbított mondani-
való. Ma a Mona Lisa már nemcsak a művelt elit 
világának megszépítésére létrehozott mű, hanem 
eszköz, amelyen keresztül az ember újra felfedezi 
magát, az embernek saját magával és a világgal ki-
alakított új kapcsolatának katalizátora. Ha nem az, 
akkor az érdekessége történelmi, művészeti vagy 
turisztikai, de nem kulturális”.16 Eszerint a kultúra 
lényege nem tárgyi létezése, hanem az emberekre 
tett hatása. Amiből az is következik, hogy a kultúra 
valójában a művelődéssel azonos, legyen szó akár 
egy alkotóról vagy a művével ismerkedő emberről. 
Persze csak akkor, ha az utóbbi sem nélkülözi az 
alkotó gondolkodást. De képes-e rá mindenki?

Egy irodalmi példa talán érzékelteti, hogy a meg-
értés több a tapasztalt valóság tudomásul vételé-
nél. A művészet túlmegy a magától értetődőn, és 
elgondolkoztat a mögötte meghúzódó lényeges 
vonatkozásokról. A példa Walt Whitman költemé-
nye, amelyhez Kosztolányi Dezső adott magyará-
zatot. Íme a vers: „Asszonyok ülnek, vagy men-
nek – egyikőjük öreg, másikuk fi atal – Szépek a 
fi atalok! De az öregek még szebbek”. Kosztolányi 
erről így ír: „Aki ezt hidegen, pusztán az eszével 
olvassa, elkacagja magát… Ez a bíráló az egész köl-
teményt sült szamárságnak tartja. Ebben – a maga 
szempontjából – igaza is van. A fi atal asszonyok 
arca rózsaszín, fogsora hibátlan. Általában szeb-

16 M. Netter: Approche d’une Politique Culturell en 
France. Communications, No. 14, 1970. Magyarul: 
Andragógiai szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, 1983, 
I. k. 163. o.
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bek, mint a töpörödött, foghíjas anyókák. De ennek 
a bírálónak még sincs igaza. Nem úgy közeledett a 
vershez, ahogy kellett volna. Hiányzott belőle az 
áhítat, az a ’tudatos öncsalás’, amely nélkül nincs 
költészet és nincs olvasó sem. Mihelyt megtalálja 
ezt, megtalálja azt a hangkulcsot is, mellyel helye-
sen olvashatja a szöveget. Akkor egyszerre föltárul 
majd előtte mélyebb és magasabb jelképes értelme. 
A szépséget nem csak kilószámra mérik. Másképp 
is lehet azt tekinteni, mint a fodrász-műhelyekben 
s a nemzetközi szépségversenyeken. Azok az öreg-
asszonyok, akikről Walt Whitman szól, tele vannak 
lélekkel. Homlokukat megnemesítette a fájdalom. 
Fáradt, kihamvadó szembogarukban az emlék iz-
zik, a jóság és tudás. Mellettük a fi atalasszonyok 
valóban színtelenek, üresek és tartalmatlanok. 
Minderről egy árva szó sincs a költeményben. Ott 
csak egy vakmerő állítást olvasunk, azt, hogy a 
fi atalasszonyoknál szebbek az öregek. Ez első pil-
lanatra ostobaságnak látszik, vagy valami rossz 
tréfának, képtelenségnek. Meg is hökkent bennün-
ket. Hevesen ellentmondunk neki. De ugyanekkor 
– szinte az ellentmondás lendületében, a tiltakozás 
hatásaként – buzogni kezd bennünk az érzésünk. 
Ez az érzés maga a költemény. A költemény nem 
papíron van, hanem bennünk. Mi alkottuk meg, 
majdnem önkényesen. A szöveg csak ugródesz-
kául szolgál. Szavai többek annál, amit hétközna-
pon jelentenek. Elrendezésükben titkos értelmet 
fedezünk föl. Fölöttük, alattuk, mögöttük pedig az 
érzések, a gondolatok, az erkölcsi ítéletek titkos ze-
néje zendül meg. Egy csoda történt. Megszületett 
a szépség”.17 Érdemes megállnunk, és elgondol-
kodnunk Kosztolányi költői szavain, amelyekkel 
éreztetni tudta, mi is egy mű átérzésének és ezen át 
megértésének a feltétele. Sohasem a felszínen mu-
tatkozó látvány, hanem az, amit magában rejt, amit 
csak elmélyülő gondolkodással lehet felismerni és 
megérteni.

A személyi fejlődés és kultúra
Clifford Geertz, a kulturális antropológia sokszor 
idézett tekintélye a 20. század végén hangsúlyoz-
za: „az emberré válás egyénné válás, egyénné pedig 
kulturális minták irányítása alatt válunk, a jelen-
tések történelmileg kialakult rendszereinek irá-
nyítása alatt, amelyek szerint formát, rendszert, 
sajátosságokat és irányt adunk életünknek”.18 Nem 
mellőzhetők természetesen az ember örökölt sajá-

17 Kosztolányi D.: ÁBÉCÉ. Gondolat Kiadó, 1957, 22–23. 
o.
18 C. Geertz: A kultúra fogalmának hatása az ember 
fogalmára. Kultúra és Közösség. 1988. 4. 74. o.

tosságai sem, de tény, hogy az életút alakulásában 
döntő szerepe van a társadalmi környezet hatásá-
nak és a reá adott egyéni válaszoknak. Ezért a kul-
túra megítélésében lényeges az a különbség, ami az 
egyének eltérő kulturáltságával jellemezhető. Ha 
ezt a műveltség fogalmával jelöljük, az egyéneknek 
a kultúrához fűződő viszonyát fejeztük ki. Ha sze-
mélyiséget mondunk, akkor a kultúrának az egyéni 
fejlődésre tett hatását tartottuk szem előtt. Ha az 
alakulásának folyamatát nézzük, megállapíthat-
juk, hogy minden gyerek megtanul beszélni, esz-
közökkel bánni, társas kapcsolatokban viselkedni. 
Tehát a kultúra alapjait viszonylag hamar és köny-
nyen sajátítja el. Bár kultúra nélkül születnek, de 
olyan adottsággal, amely lehetővé teszi számukra 
a környezetükben lévő kultúra átvételét. Egy régi 
történet szerint az egyik ókori uralkodó meg akar-
ta tudni, hogy milyen nyelven szólalnak meg azok 
a csecsemők, akiket senki sem tanít meg beszélni. 
Megparancsolta tehát, hogy táplálják és gondoz-
zák a kiválasztott gyermekeket, de senki se szól-
jon hozzájuk. Ezek a gyermekek testileg fejlődtek 
ugyan, de tagolt beszédre nem váltak képessé, csak 
artikulálatlan hangokat tudtak kiadni magukból, 
hiszen a hangképző szerveiket sohasem gyakorol-
hatták. Nem volt előttük minta, amit utánozhattak 
volna. Ha ez a „kísérlet” valóban megtörtént, bizo-
nyíthatta, hogy az ember a beszéd képességét csak 
társas viszonylatokban sajátíthatja el, fokozatosan 
szokva hozzá a hallott nyelv használatához. Fel-
tételezhető, hogy ugyanez történik a kultúra más 
elemeivel, az eszközök használatával, a viselkedési 
szabályok betartásával. Minthogy ez alkalmazkodás 
a társadalmi környezethez, a szűkebb családi körön 
át a szélesebb társadalmi közeghez, kérdésként 
vethető fel, hogyan is jön létre ezen belül a sajátos 
egyéniség?

Mielőtt erre válaszolnánk, érdemes megemlíte-
ni egy magyarországi vizsgálatot, amit amerikai 
előzmények alapján folytattak a családi környe-
zet hatásáról.19 A vizsgálatot végző szakemberek 
hosszabb időn át olyan családokat látogattak, ahol 
kisgyermekek voltak abban az életkorban, amikor 
beszélni kezdenek. A kutatók azt fi gyelték, hogy 
a szülők (elsősorban az anyák) hogyan szólnak a 
gyermekeikhez. Két típust lehetett megkülönböz-
tetni: a zárt és a nyílt kódot használót. Az elsőt az 
jellemezte, hogy kevés szókinccsel, töredékes mon-
datokkal beszéltek, gyakran ismételt sztereotip ki-
fejezésekkel; a második viszont egyénileg megvá-
lasztott gazdag szókinccsel, árnyalt kifejezésekkel, 

19 Réger Z.: Utak a nyelvhez. Akadémiai Kiadó, 1990
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változatosabb mondatokkal fejezte ki magát. S még 
valami lényeges különbség volt észlelhető: az első 
csoporthoz sorolhatók utasításokat adtak gyerme-
keiknek, amelyeknek a végrehajtását megkövetel-
ték tőlük, és a gyermek elképzeléseit az anya soha-
sem fogadta el; a második típushoz tartozó szülők 
viszont partnernek tekintették gyermeküket, az 
okokat feltárva, érvelve magyarázták meg, mit mi-
ért kellene tenni, sőt olykor választási lehetőséget 
is adtak gyermeküknek. Minthogy a vizsgálat több 
éven át kísérte fi gyelemmel a gyermekek fejlődé-
sét, észlelhették, hogy a zárt kódot használó csa-
ládok gyermekei iskolába kerülve kevéssé tudtak 
megfelelni az ott kapott feladatoknak (olykor meg 
sem értették, amit a tanítójuk mondott, a tankönyv 
szövegéről nem is beszélve), a nyílt kóddal élő 
családokban felnövő gyermekek viszont aránylag 
könnyen tudták teljesíteni az iskolai feladatokat. 
A zárt kóddal felnevelt gyermekek az iskolában 
egyszerű kérdésekre sem tudtak válaszolni, kép-
telenek voltak összefüggően elmondani egy tör-
ténetet, kiszámíthatatlannak bizonyultak és ren-
detlenek voltak a feladatok elvégzésében. A másik 
csoporthoz tartozók viszont jól alkalmazkodtak a 
kapott feladatokhoz. A tanulság könnyen levonha-
tó: a gyermekek lényegében reprodukálták szüleik 
beszédkultúráját, és a szülők műveltségi szintje – 
ami ebben a vizsgálatban csak a beszédmódjukra 
terjedt ki – döntő módon határozta meg gyerme-
keik iskolai teljesítményeit. Az is bebizonyosodott, 
hogy az iskola már képtelen volt eltüntetni a csalá-
di környezetből hozott hátrányt.

Persze elismerhető, ez a hatás nem határozza 
meg véglegesen valakinél az élete alakulását. Hi-
szen a szűkebb családi környezeten kívül más ha-
tások is érik a felnövekvő fi atalt. Az óvodai, iskolai 
környezet, a kapcsolat az ott megismert felnőttek-
kel és a hozzájuk hasonló korú fi atalokkal ugyan-
csak befolyásolják a gondolkodását és magatar-
tását. Sőt tudjuk, a serdülőkorban ez a hatás még 
erősebb is, mint az otthoni, hiszen ebben az életkor-
ban megnő az önállósulás igénye. Igaz, hogy para-
dox módon a szülői mintáktól eltávolodó kamasz 
újabb kötöttséget vállal, amikor a kortárs csoport 
mintáihoz alkalmazkodik, többnyire kritikátlanul. 
De előbb-utóbb mégiscsak érvényesül az egyénné 
válás, legalább a felnőttkor kezdetére, amikor a fi a-
talnak tudomásul kell vennie, hogy a problémáit 
önmagának kell megoldani, ebben nem számíthat 
arra, hogy a döntést a velejáró felelősséggel mások 
teszik meg helyette. Úgy tetszik, a serdülőkor az 
élet egyik legkritikusabb szakasza: itt dől el, hogy 
milyen irányt ad valaki az életének. Vállalja-e az 

önképzéssel járó önfejlesztést, vagy inkább az élet 
gyakorlati oldalának a könnyebb változatát fogad-
ja el: minél kevesebb erőfeszítéssel leélni az életet, 
csak a kellemes dolgokat keresve benne. Tulajdon-
képp már az iskolában kellene elsajátítani az ön-
álló életvezetés képességét, még akkor is, ha a tan-
anyag többnyire az élettapasztalatoktól és az élet 
problémáitól távol álló tudást ad át. De a tanulás 
közben elsajátítható önálló gondolkodás közvetve 
mégis elvezethet valakit ide. Miről van szó? Arról, 
hogy nem mindegy, a tanulás csupán a tananyag 
szövegének önállótlan átvétele vagy az önálló gon-
dolkodással összekapcsolt megértése és elsajátítá-
sa. Megfontolandó ebben a vonatkozásban a P. P. 
Gajdenko-tól átvett következő gondolatsor: „Azt 
a feladatot, hogy a tanulókat megtanítsuk gon-
dolkodni, eltakarja az a feladat, hogy ismereteket 
adjunk nekik. A tudást pedig úgy értelmezik, mint 
meghatározott tények, módszerek, koncepciók, ál-
láspontok összegét. Ennek következtében rengeteg 
koncepció és álláspont van a tanuló fejében, csak 
egy hiányzik belőle – a saját koncepciója és állás-
pontja. Az a kérdés, hogyan változtassuk meg az 
oktatás rendszerét, hogy a műveltség a gondolkod-
ni, teremteni és alkotni tudást jelentse, nem pedig 
annak ismeretét, amit mások alkottak, nagyon fon-
tos kérdés, és még konkrét megoldásra vár. Éppen 
ez az értelme Heidegger azon tézisének, hogy az 
igazi megismerés nem a már meglévő magyará-
zata, hanem azoknak a lehetőségeknek a feltárása, 
amelyek benne rejlenek a létezőben, de még nem 
realizálódtak. Az, hogy megtanulunk gondolkod-
ni, Heidegger szerint azt jelenti, hogy megtanu-
lunk kérdést feltenni, kérdezni, nem pedig vála-
szolni… Heidegger azt mondja, kérdezni annyi, 
mint visszatérni a kiinduló ponthoz, amelytől va-
lami elindult… Ilyen megközelítés esetében a múlt 
produktumait a művelt ember nem úgy sajátítja el, 
hogy felhalmozza az ismereteket, elraktározza pol-
cok szerint a különféle koncepciókat és elmélete-
ket (úgy, hogy végeredményben fő tevékenységgé 
a megjegyzés, az emlékezetben rögzítés, a tanul-
mányozás fő szervévé pedig az emlékezet válik, 
mint afféle kulturális csomagmegőrző). Az igazi 
műveltség Heidegger szerint lehetővé teszi, hogy 
az ember bármely tanulmányozott tárgyban… vá-
laszt találjon azokra a kérdésekre, amelyek őt ma-
gát foglalkoztatják”.20

A „jó tanulót” tehát nem az foglalkoztatja első-
sorban, hogy pontosan feleljen tanára kérdéseire, 
(azaz reprodukálja azt, amit ő mondott, vagy amit 
20 P. P. Gajdenko: Az egzisztencializmus és a kultúra. 
Kossuth Könyvkiadó, 1966, 117–118. o.
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a tankönyvben olvasott), hanem az, ami még nincs 
tisztázva, aminek a megoldását keresni kell. A ke-
reső-kutató magatartás nemcsak a tanulás érdekes-
sé tételére alkalmas, hanem arra is, hogy az egyén 
a felnőttkor problémáinak megoldására alkalmas-
sá váljék. Ehhez azonban az is kell, hogy az ember 
tudomásul vegye, az élet ismételten újabb ellent-
mondásokat teremt. Illúzió, hogy enélkül is lehet 
élni. Ezt csak az szeretné elérni, aki a nyugalmat 
a változatlanság élvezetével szeretné megszerez-
ni. Ha azonban valaki elfogadja, hogy a változás 
az élet rendje, akkor a nyugalmát az eredményes 
problémamegoldásban és az alkotó aktivitásban 
fogja megtalálni. Ennek feltétele az, amit Thomas 
Mann írt le szép fogalmazásban: „Mindig meg kel-
lene kísérelnünk, hogy minden dolgot, a legmeg-
szokottabbakat is, amelyek létezése magától érte-
tődőnek tűnik fel, friss, ámuló szemmel, mintegy 
első ízben nézzük. Ezáltal a dolgok visszanyerik 
bámulatos voltukat, amely a magától érthetőség-
ben elenyészett, és a világ friss látvány marad, 
másként azonban minden elenyészik, az élet, az 
öröm, az ámulás”.21

Az ilyen látásmód azonban csak azoknál fejlőd-
het ki, vagy maradhat meg, akik feladatot látnak a 
valóság körülményeinek és önmaguknak az alakí-
tásában, akik hajlandóak olyasmit is felülvizsgálni, 
amiről sokan azt hiszik, hogy magától értetődően 
olyan, amilyen. Tanulságként idézhető a Nobel-dí-
jas Szentgyörgyi Albert megállapítása: „Minden 
élettelen fi zikai rendszer a használatban megy 
tönkre, viszont az élő rendszereket a tétlenség te-
szi tönkre, míg a használatban fejlődnek… Az élő 
rendszerekben határozott a törekvés, hogy elérjék 
saját különleges stabilitásukat, azaz egy olyan ren-
dezettséget, amely lehetővé teszi a rendszer egyes 
részei, valamint a rendszer és környezete közt a 
legösszehangoltabb együttműködést”.22 Ha ezt az 
ember és a kultúra viszonyára vonatkoztatjuk, fel-
ismerhető, hogy az „élet egyszerű leélését” vállaló 
életcél a személyi lét minőségének alacsony szin-
ten tartását jelenti.

A 20. század 40-es éveinek neves pedagógusa, 
Karácsony Sándor különböztette meg egymástól 
a nagykorú és a felnőtt embert. „Fejlődéslélektani 
kutatásaim azzal a tanulsággal szolgáltak, hogy 
nem minden nagykorú ember felnőtt is egyben. 
Sokaknak az élete mennyiségi változások egymás-

21 Th. Mann: Egy szélhámos vallomásai. Dunakönyv 
Kiadó, 1994, 328. o.
22 Szentgyörgyi A.: Válogatott tanulmányok, Gondolat 
Kiadó, 1983, 97. o.

utánjából tevődik össze, ezek születnek, nőnek, 
később öregszenek, a végén meghalnak. Felnőtt-
nek lenni minőségi változás, ugrásszerű fejlődés 
következménye. Hadd tegyem hozzá: a minőségi 
ember felnőtt ember. Ne haragudjanak meg érte 
a többiek, hogy áperte kimondom, csak bizonyos 
fajta emberek felnőttek, könnyű ezek után kitalál-
ni, hogy kik. A többiek, ha emberkort értek is, bi-
zony csak nagykorúak”.23 A megrekedés okát – a 
külső hatások mellett – az egyén belső motivációja 
mutatja szemléletesen. Abraham Harold Maslow 
sokszor idézett motivációs piramisa feltárja, mi-
lyen késztetések befolyásolják az embereket éle-
tük során. A piramis alsó szintjén a testi, élettani 
szükségletek állnak, a következőn a biztonságé és 
védettségé, azután a valahová tartozás és szeretet 
szükséglete, majd a becsvágy, a presztízs, a hírnév 
igénye, végül az önértékelés szükséglete és legfelül 
az önmegvalósításé.24 Ha a rangsort nem egysze-
rűen az alacsonyabb és magasabb szintek szerinti 
tagolódásban fogjuk fel, hanem úgy is, hogy azok 
mennyire általánosan vagy kevéssé jellemzőek az 
emberekre, akkor arra az eredményre jutunk, hogy 
az önmegvalósítás igénye meglehetősen csekély a 
többi igényhez képest. Annak ellenére, hogy min-
denkiben megvan az önfenntartás és az önérdek 
érvényesítésének az igénye, ez valahogy megreked 
a motivációk alsóbb szintjén, mert nem tudato-
sul, hogy mindehhez nem annyira az anyagi javak 
megszerzése és a másokkal történő elismertetés a 
legbiztosabb eszköz, hanem az egyéni képességek 
állandó fejlesztése, ami segíthet az életben adódó 
nehézségek leküzdésében. E szükséglet fel nem is-
merését bizonyítja az, hogyan használják fel sokan 
a szabad idejüket, ami lehetővé tenné számukra, 
hogy maguk döntsék el, mit tegyenek. A szabad-
időt azonban sokan szórakozva akarják eltölteni. 
Azt mondják, „kikapcsolódásra” van szükségük, 
mert kifáradtak a munkában és a napi gondok 
megoldásában. Látszólag indokolt ez a szándék, 
hiszen a fáradt embernek valóban pihenésre van 
szüksége. A szórakozást keresők igénye azonban 
akkor is jelentkezik, amikor szó sincs fáradtságról, 
egyszerűen csak az unalomérzést akarják valahogy 
eltüntetni. Unalom pedig akkor fogja el az embert, 
ha nem tudja, mivel töltse ki a rendelkezésére álló 
időt, mert semmi sem érdekli, ami leköthetné a fi -
gyelmét. Nemcsak az ilyenkor kínálkozó lehetősé-
geket nem találja érdekesnek, de a saját életét sem. 

23 Karácsony Sándor kéziratban maradt utolsó kötetét 
idézi Durkó Mátyás. Debreceni Szemle. 1997. 2. 286. o.
24 Pedagógiai Lexikon, Keraban Könyvkiadó, 1997, II. 
k. 428. o.
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Ilyenkor akarja, hogy mások szórakoztassák, mert ő 
képtelen önmagát szórakoztatni. Ebből az alap-
állásból következik, hogy a reá irányuló hatást is 
csak akkor találja szórakoztatónak, ha a befogadá-
sához elég a felületes fi gyelem és olyan érdekessé-
geket kap, amelyek könnyen foghatók fel. Azaz, 
amiről „nem kell gondolkodni”. Van az emberi 
életnek egy szakasza, amelyben ez az igény meg-
lehetősen tipikus: ez a serdülőkor. A gyermekek 
játéka és mese-igénye már nem tudja a kamaszt le-
kötni, a felnőttek időtöltésére pedig még nem elég-
gé érett ez a korosztály. Persze általánosítani nem 
lehet, de tény, hogy a fi atalok nagy része még nem 
tudja önállóan elfoglalni magát szabadidejében, 
annál erősebb viszont bennük az igény a tömeges 
szórakozásra, ahol sokan vannak együtt, és már ez 
is fokozza a hangulatot, mert úgy érzik, a jókedv 
„ragadós”. Különösen akkor, ha ezt az együttlétet 
a túlzott hangerő és a gépies ritmus uralja. Nem 
véletlen, hogy egyesek még ezt is megpróbálják al-
kohollal, kábítószerrel feljavítani, ami olykor a tár-
gyi környezet rongálásába vagy más csoportokkal 
kezdett verekedésbe csaphat át. Az idősebbek ezt 
a rendbontást a fi atal korral együtt járó tünetnek 
tekintik, ami az energia-fölösleg levezetésére jó. 
Arra nem gondolnak, hogy az ilyen viselkedést az 
is előidézi, hogy e fi atalok egyrészt az önállóságuk 
hiányát próbálják meg így kompenzálni, másrészt 
nem tanulták meg, hogyan lehet a szabadidőt ön-
tevékenységgel értelmesen és érdekesen eltölteni. 
Valószínűleg azért sem, mert a felnőttek közt sem 
látnak erről vonzó példákat.

Tény, hogy nemcsak a kamaszok unatkoznak sok-
szor, de egy másik korosztály is: a nyugdíjas-ko-
rúak. Ők sem találják helyüket az életben, mert a 
munkaidő megszűntével napjaik nagy része sza-
badidő lett. S ha nem alakultak ki náluk korábban 
a szabadidő eltöltésének kedvező szokásai, akkor 
már ők sem tudják ezt a lehetőséget tartalmassá 
tenni. Ezért ülnek gyakran a televízió előtt, kitar-
tóan követve a véget nem érő sorozatokat. Ez jó le-
hetőség az unalom elűzésére, de mélyebb élményt 
nem kínál. A nekik szervezett nyugdíjas-klubok 
programjai sem kötik le őket igazán, ha azok nem a 
tevékenységüket igénylik, csak szórakoztatni akar-
ják őket. Erről a helyzetről írta Simone de Beau-
voir: „Az idős emberek egyik legszembeszökőbb 
vonása a szellemi étvágytalanság. Az öregség nem 
egyéb, mint a kíváncsiság hanyatlása”. „A tétlen-
ség azonban elveszi kedvünket az érdeklődéstől, 
a szenvedélyektől, közönyünk pedig pusztasággá 
változtatja a világot, amelyben már semmit sem 

találunk, ami megérdemelné, hogy foglalkozzunk 
vele. Ránk is, a dolgokra is rátelepszik a halál”.25 

Feltételezhető, hogy a világgal szemben érzett 
közöny akkor alakul ki, ha valakinek az élete be-
szűkül a közvetlen környezetére és a napok egy-
hangúságára. Ezt a korlátozottságot nem tudja fel-
oldani a fi atalok lázadása sem, ellenszere kizárólag 
az olyan élet, amit a hivatásként felfogott munka 
és az értékes kultúra rendszeres elsajátítása tölt 
ki. Persze mindkettőhöz intenzív energia és elmé-
lyültség szükséges.

A „tömegember” életfelfogása és igénye a kultúrára
A demokrácia ellentmondása, hogy szavakban 
ugyan esélyegyenlőséget és általános jólétet ígér, 
de egyiket sem tudja megadni. A demokráciá-
nak az ókori görög nyelvből vett fogalma népha-
talmat jelent, a történelem során azonban a hata-
lomba sohasem a nép került, hanem azok, akiket 
a társadalom többsége megválasztott. Minthogy 
ez a többség tájékozatlan a közügyek intézésében, 
rokonszenvét hangzatos ígéretekkel lehet a leg-
könnyebben elnyerni. Ha ez sikerül, akkor a hata-
lomba kerülők már csak a saját felfogásukat fogad-
tatják el, mintha az egyezne a többség érdekeivel. 
Annak következményeként, hogy ha „a nép képvi-
selői” nem ismerik jól az őket megválasztók életét, 
akkor nem is képesek őket jól szolgálni. Ez fordítva 
is igaz: ha a „nép” nem ismeri jól a megválasztott 
képviselőit, akkor könnyen választ olyanokat, akik 
nem is alkalmasak a nekik szánt feladatra. Főként 
azért, mert a hatalmukat önérdekeik érvényesíté-
sére, ellenfeleik lejáratására fogják felhasználni. 
Ezért mondhatta J. J. Rousseau, hogy „a szó szi-
gorú értelmében véve igazi demokrácia sohasem 
létezett, és nem is fog létezni soha. Ellentmond a 
dolgok természetes rendjének, hogy a sokaság kor-
mányozzon, és a kevesek kormányoztassanak.”26 

Itt Rousseau még csak a hatalomban való része-
sedés egyenlőtlenségét teszi szóvá kritikusan, de 
gondolatának a folytatásában már más problémát 
is megemlít: „Elképzelhetetlen, hogy a nép sza-
kadatlanul gyülekezzék a közügyek intézése vé-
gett… a kisebb létszámú hatóságok… könnyebben 
intézik az ügyeket”. Ez nyilvánvalóan igaz, de en-
nek következménye Rousseau szerint az, hogy az 
emberek nagy többsége így megmarad természeti 
állapotában, s nem jut el ahhoz, hogy aktív társa-
dalmi lényként élje az életét. A magánélet keretei 

25 S. d. Beauvoir: Az öregség. Európa Könyvkiadó, 1972, 
720. o.
26 J. J. Rousseau: Értekezések és levelek. Magyar 
Helikon, 1978, 532. o.
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között beszűkült életforma – amit Rosseau termé-
szeti létnek tart – „akadályozná legnagyszerűbb 
képességeink fejlődését; nevezetesen hiányoznék 
belőle a részeknek az az összefüggése, amely az 
egészet teszi… Mindenki elszigetelt maradna a 
többiek között, mindenki csak magával törődne; 
értelmünk nem tudna kifejlődni; úgy élnénk, hogy 
semmit sem érzünk, úgy halnánk meg, hogy nem 
is éltünk”.27 Tehát „a társadalmi egésztől elszigetelt 
élet” nem is teszi lehetővé, hogy az egyén a társa-
dalom egészének fejlesztési szükségleteit, a közös-
ség érdekeit megértse, és ebben tevékeny részt vál-
laljon. Ezért a körülmények megjavítását a legtöbb 
ember a hatalomtól várja, nem ismerve fel, hogy a 
problémák megoldásában eredményt csak a közös-
ségi összefogás hozhatna.

Még napjainkban is az a látszat, mintha igazolódna 
Kant egykori megállapítása: „Az ember olyan lény, 
akinek úrra van szüksége”.28 Akire feltekinthet, 
akit rajongva tisztelhet, aki őrá hivatkozva biztosít-
ja a rendet, s aki minden bajt el tud tüntetni az élet-
ből. Egyvalaki felmagasztalása azonban feltételezi 
annak ellenkezőjét is: hogy minden közösségben 
vannak a közérdeknek ellenségei, akiket ki kell kö-
zösíteni, esetleg meg is semmisíteni, hogy megva-
lósuljon a teljes egység a társadalomban. Így fordul 
azután a demokrácia önmaga ellentétébe, a dikta-
túrába, amit – meglepő módon – egy-egy társa-
dalom többsége támogat. A 20. század története 
Európában több példát is szült erről a folyamatról, 
amit Hamvas Béla így jellemzett: „Az egyén tuda-
tos tevékenységének helyébe, a tömeg tudattalan 
tevékenysége lépett… A tömeg uralma azt jelenti, 
hogy az egyéni, világos, értelmes, józan, tudatos 
tevékenysége helyébe a tömeg zavaros, vak, homá-
lyos, tudattalan tevékenysége lép, és ezzel az egész 
emberi lét elhomályosul és elsüllyed… Azzal, hogy 
a tömeg jut felülre, szükségképpen együtt jár, hogy 
a tudattalan tevékenység jut felülre. Az egyéni és 
világos gondolkodás és tevékenység elkezd a tö-
meg zavaros, tudattalan tevékenységétől függeni. 
Ami egyszerű és értelmes, az függ a vaktól és zava-
rostól. A magasabb függ az alacsonyabbtól.” „Az 
ember fölött az uralmat ellenőrizhetetlen ösztönzé-
sek veszik át, és az ember a tömegben maradék-
talanul felszívódik.” „A kezdődő primitivizálódás 
kivétel nélkül mindenkit kikezd, és aláás. A szelle-
met kioltja, az ízlést a legalacsonyabb színvonalra 
szállítja le, a vallásból babonát csinál, az istenekből 

27 uo. 611. o.
28 I. Kant: A vallás a puszta ész határain belül. Gondolat 
Kiadó, 1974, 69. o.

bálványt, a világos és józan gondolkodás helyét za-
varos mítosz foglalja el”.29 Másképpen: a tömegha-
tás pusztítja az egyéniséget, az önállóságot.

Nem indokolatlanul nevezte Pataki Ferenc a 20. 
századot a „tömegek évszázadának”. Nem az 
emberiség létszámának gyors szaporodása miatt, 
hanem azért, mert a többségre hivatkozás és a tö-
megek mozgósítása alapja lehet annak a folyamat-
nak, amely az értelem helyett az erőszak uralmát 
idézheti elő. Tanulságos példa az, ahogyan a 30-as 
évek elején Németországban hatalomra jutott a 
nemzeti szocialista párt: az országgyűlési válasz-
tásokon ez a párt kapta meg a legtöbb szavazatot, 
és lett az ország vezetője Adolf Hitler. Annak el-
lenére, hogy pártjának fellépése a politikában már 
előre jelezte, legfőbb céljuk az ellenfelekkel való 
leszámolás. Elgondolkoztató, hogy miért sikerült 
mégis megnyerniük a társadalom többségét. Pata-
ki könyve egy meghökkentő eseményt említ ezzel 
kapcsolatban Le Bon „A tömegek pszichológiája” 
c. könyvéből. Egy népszerű francia színész évtize-
dekkel korábban fogadott a barátaival, hogy a szó-
noklatával kiváltja egy nagy teremnyi hallgatóság 
lelkesedését, abban az esetben is, ha a beszédének 
semmi értelme sem lesz. A fogadást megnyerte, 
noha a szónoklata teljesen értelmetlen, összefüg-
géstelen mondatokból állt, csak néhány szó volt 
benne kivehető, mint a „haza”, a „becsület”, a „lo-
bogó”. Ezeket keverte a szóáradatába. „A hall-
gatóság frenetikus tapsviharral köszöntötte őt”. 
Le Bon hozzátette: „Aki vezetni akarja a tömege-
ket, annak az érzelmeire és sohasem az értelmére 
kell hatnia”.30 Ugyanezt vallotta Hitler is a „Mein 
Kampf” c. könyvében: „A propaganda elsősorban 
az érzelemre hasson, s csak kisebb mértékben az 
értelemre. Nem szükséges, hogy a nép tudatosan 
gondolkodjék, hiszen az emberek felfogóképessé-
ge amúgy is meglehetősen korlátozott, intelligen-
ciájuk csekély, viszont igen gyorsan felejtenek. Eh-
hez képest a hatásos propaganda csupán néhány 
pontra szorítkozhat, és a jelmondatokat addig kell 
ismételnie, míg a közönség minden tagja megérti, 
hogy hogyan kell értenie azokat”.31

Elgondolkoztató, hogy miért lehet élni (visszaélni) 
ezzel ma is, amikor az iskolázottság megnőtt, és a 

29 Hamvas B.: A láthatatlan történet. Akadémiai Kiadó, 
1988. 17-18, 21-22. o.
30 Idézi Pataki Ferenc „A tömegek évszázada” c. 
könyvében. Osiris Kiadó, 1998, 25. o.
31 Idézi Pratkanis és Aronson „A rábeszélő gép”c. 
könyvében. Ab Ovo Kiadó, 1992, 188. o.
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kulturális ellátottság is javult. Mégsem járt vele a 
kulturáltság és a műveltség erősödése. Mintha to-
vábbra is időszerű lenne J. Ortega y Gasset vélemé-
nye, hogy a közéletet mindinkább olyan emberek 
uralják, akiket „az elvtelenségre való jog” vezet. 
Ezeknek meggyőződése, hogy nekik mindig min-
denben igazuk van, ezért szólnak bele a politikába 
és a szellemi életbe, anélkül, hogy erre felkészültsé-
gük lenne. Egyetlen érvet ismernek, az erőszakot. 
S ha ez válik normává, akkor a társadalmi lét bar-
bársággá változik. A veszélyt Ortega szerint az idé-
zi fel, hogy ez a típus „eltökélte, hogy kezébe ve-
szi a társadalom irányítását”. A „tömegemberek” 
korlátozottságára jellemző, hogy nem hajlandók 
másokat meghallgatni, más véleményt elfogadni. 
Nincsenek önálló gondolataik, csak közhelyeket 
mondanak, előítéleteket vallanak, a „közönséges-
ség” jogát hirdetik. Önhittségük miatt halálosan 
gyűlölnek mindenkit, akik más véleményt képvi-
selnek. Ortega szavaival: „ott nincs kultúra, ahol 
nincsenek normák, amelyekre hivatkozhatnak az 
embertársaink… Ott nincs kultúra, ahol nem tisz-
telik a vitában alkalmazható végső szellemi állás-
pontokat”.32

Oswald Spengler az átalakulás okát a civilizáci-
ós fejlődésben jelöli meg, mert az az anyagi javak 
fokozott termelését teszi létszükségletté. Ennek 
eredménye, hogy az emberiség a szerves létet a 
szervetlennel cseréli fel, és emberi voltáról lemond-
va magát a tárgyi környezet uralma alá veti. Ezért 
a civilizáció „a kultúra kikerülhetetlen végzete”.33 
A történelem ennek eredményeként visszatér a tör-
ténelmietlenségbe, „az őskor primitív ütemébe”. 
A hagyomány elveszti az értékét, az önállóan gon-
dolkodó ember fölöslegessé válik, mert a sajtó és a 
rádió határozza meg, az emberek mit gondoljanak. 
Az lesz az igazság, amit a tömeg „naponta hall és 
olvas”. A demokráciát a zsarnokok uralma váltja 
fel, amit háborúk végtelen sora követ, de ez „mit 
sem számít a démoni hatalomvágy előtt”.34 Eltűnik 
az erkölcs, az igazság, a emberszeretet, az ésszerű-
ség, új barbárság következik, írta Spengler még a 
20. sz. elején.

Az idézett szerzőket bírálták arisztokratizmusuk 
és túlzott borúlátásuk miatt. Bírálták az anyagi 
színvonal fejlesztését elmarasztaló nézeteik miatt 
is, mondván, hogy jogos az emberiség törekvése 

32 J. Ortega y Gasset: A tömegek lázadása. Pont 
Könyvkereskedés, 1995, 66. o.
33 O. Spengler: A Nyugat alkonya. Európa Könyvkiadó, 
1994, I. k. 188. o.
34 uo. II. k. 665. o.

életszínvonala javítására. A bírálók szerint a dik-
tatórikus rendszerek nem tartósak, bukásuk tör-
vényszerű, ennek bizonysága, hogy a 20. sz. végé-
re el is tűntek. Így a tömegtársadalom elfajulása 
sem szükségszerű. Ezzel az érveléssel szemben 
azonban születtek olyan nézetek, amelyek a de-
mokratikus keretek közt kibontakozó „fogyasz-
tói társadalomban” mutatták ki a tömegemberi 
magatartás általánossá válását. Herbert Marcuse 
például hangsúlyozta, hogy a technikai fejlődés-
re építő társadalom az anyagi haszon növelésére 
álszükségleteket teremt, ezeket reklámmal fogad-
tatja el az emberekkel. E társadalom jólétet, ké-
nyelmet, boldogságot ígér, de amit nyújt, az a vá-
sárlás és fogyasztás boldogsága. A közvéleményt 
a tömegkommunikáció annyira befolyásolja, hogy 
az emberek életcélként fogadják el a javak mind 
nagyobb mennyiségű megszerzését. Az igényeket 
azonban a reklám úgy nivellálja, hogy „minden-
ki azt szeresse és utálja, amit mások”.35 Sok ember 
automatikusan azonosul ezzel az életformával, 
feladja személyes meggyőződését, és behódol a 
rendszernek, amelynek a megváltoztatása éssze-
rűtlennek látszik, hiszen mindenki abban keresi 
a boldogulását. Az egyéniség eltűnését bizonyít-
ja, hogy az emberek értéküket a megszerzett tár-
gyak értékével azonosítják, az lesz tehát az értékes 
ember, aki sok értékes tárgyat tart a tulajdonában. 
A fogyasztói társadalom tagjai készségesen azo-
nosulnak a népszerűsített viselkedésformákkal, 
amelyeket a fi lmekben, a televízióban látnak. 
A kultúra elveszti eredeti funkcióját, hogy a min-
dennapi élettel szemben átfogó távlatot adjon, és 
segítse a valóság lényeges mozzanatainak a felis-
merését. A tömegtársadalom kultúrája beolvad a 
mindennapiságba, elsekélyesedik, „mert a dolgok 
éppen érvényesülő állását dekorálja”. Nem a va-
lóság változtatására, fejlesztésére késztet, hanem 
annak kritikátlan elfogadására.36 Ahogy a kultú-
rában megszűnik a távolság a „van” és a „lehet-
séges” között, úgy az álszükségletekre manipulált 
társadalomnak sincs már szüksége egy jobb minő-
ségű élet megvalósítására. A művészet korábban 
az ösztönök megtisztítására vállalkozott, most a 
szabadság nevében fogadtatja el az agresszivitást 
és a nyers szexualitást, azokat az emberi lét termé-
szetes reakcióiként állítja be. A társadalmi tabuk 
megtagadása, az ösztönök felszabadítása a huma-
nitás tagadását jelenti az életmódban, viselkedés-
ben, beszédben egyaránt.

35 H. Marcuse: Az egydimenziós ember. Kossuth 
Könyvkiadó, 1990, 27. o.
36 Ugyanott 78–83. o.
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Az egyéniség feladását és az eltömegesedést 
elemzi Erich Fromm is a „Menekülés a szabadság 
elől” c. könyvében.37 Szerinte a modern világban az 
egyén egyre nagyobb szabadságot kap körülmé-
nyeinek alakítására, de a közösségek felbomlása el 
is szigeteli őt másoktól. Feltételezhető lenne, hogy 
a nagyobb önállóság a gondolkodás önállóságát 
is meghozza, ez azonban mégsem következik be, 
mert a kapcsolatok gyengülése a bizonytalanság 
fokozódását idézi elő. Ezért az emberek készség-
gel fogadják el azokat a magatartásformákat, ame-
lyeket a kereskedelmi reklámoktól kapnak. Ezek 
ugyanis nemcsak bizonyos áruk megvételét ajánl-
ják, hanem a hozzájuk kapcsolódó magatartásfor-
mákat is. Ha a vásárlást sikeres emberek ajánlják, 
az a látszat alakul ki, hogy a kínált cikkek megvá-
sárlása és a sztárok életmódja szükségszerűen kap-
csolódik egymáshoz. Az utánzás váltja fel tehát az 
életforma önállóságát, a kapott minták kritikátlan 
átvétele az ítélőképesség eltompulásával jár. En-
nek eredményeként az egyén hamis képet kap ar-
ról a társadalomról, amelyben él, már csak azért is, 
mert arról a tömegközlő eszközök elszórt és önké-
nyesen beállított információkat adnak. Az emberi 
élet szempontjából lényegtelen, de szenzációsnak 
beállított információkkal kötik le a fi gyelmet. Nem 
a művészeti értékeket teszik érthetővé, hanem a 
művészek magánéletéből kiragadott eseménye-
ket mutatják be, látszólag azzal a célzattal, hogy a 
művészet iránti érdeklődést fokozzák. Ez azonban 
hamis „tájékozottságot” ad erről a világról. Jellem-
ző, hogy sok fi atal életcélja lesz ily módon a „hí-
ressé válás”, a széleskörű nyilvánosság elérése és 
a népszerűség megszerzése. Ami persze azt a hitet 
erősíti, hogy az ember értéke piaci eladhatóságával 
azonos.

A kultúrát a társadalmi érvényesülés eszközének 
tekintő embert Fromm „marketing-orientációjúnak” 
mondja „Az önmagáért való ember” c. könyvé-
ben.38 Az ilyen emberben az elismertetés iránti vágy 
együtt jár a legújabb divatok követésével, a felszí-
nes emberi kapcsolatokkal, a sekélyes érzelmekkel, 
amelyeket mesterkélt szívélyességgel igyekszik 
leplezni. A változó valóságban kialakul az a látszat, 
hogy nincs is idő a mélyebb gondolkodásra. Az em-
ber akkor él megfelelően, ha mindig alkalmazkodik 
az aktuális helyzethez, és a problémáit igyekszik al-
kalmi ötletekkel és személyes kapcsolatokkal meg-
oldani. Ha ez sikeres, akkor önmagát is jól tudja 

37 E. Fromm: Menekülés a szabadság elől. Akadémiai 
Kiadó, 1993
38 E. Fromm: Az önmagáért való ember. Napvilág 
Kiadó, 1998, 65–73. o.

„eladni”, gyakran szerepelhet a nyilvánosság előtt. 
Csak érzékenység kell a helyzetek kihasználásához, 
és – az emberek kihasználásához.

Király Jenő szerint ez a típus korjelenséggé válik, 
és ennek káros hatása átjárja az emberi élet egé-
szét. Szavaival: „Korunkban a felületesen öröm-
hajhászó fogyasztói mentalitás és a szellemi nívó 
csökkenése soha nem ismert pusztító potenciállal 
a pusztítás ’tudományos-technikai forradalmával’ 
találkozik. Éghajlati változásokkal, a Föld egyes ré-
gióinak lakhatatlanná válásával, túlnépesedéssel, 
szegények és gazdagok ellentétének éleződésével 
kell számolnunk. Soha nem látott új esélytelensé-
gekkel… Egymásért már nem, csak egymás ellen 
tudnak az emberek egyesülni, a közösséget a dest-
ruktívitás, a gyűlölet restaurálja… Már mindenki 
gyűlöl mindenkit, amikor áldozatot kezdenek ke-
resni. Az eszmecserét leváltja a meggyőzés, a kom-
munikációt leváltja a népnevelés, a propaganda, 
a médiahatalom… A belpolitika az osztályok, cso-
portok, a külpolitika a népek egymás ellen fordí-
tása, szakadatlan gyanúsítás, mesterségesen szí-
tott elfogultság. A modern gondolkodás lényege a 
’szív’ megkeményedése…A diktatúrák idején… a 
hatalom számára a megbélyegzés a lényeg, melyet 
a közösség félelemből, az előnyös helyzetű csopor-
tok pedig érdekből tolerálnak… Korábban a gyűlö-
let elsősorban idegengyűlöletként fenyegetett…ma 
az idegenség a legelemibb emberi viszonyokat is 
kezdi áthatni. A gyűlölet évezrede következik?”39

Ezeket a sorokat írójuk 1997-ben fogalmazta 
meg. Lehetséges, hogy túlzottan reménytelennek 
látjuk, de elismerhető, hogy azóta a fenyegető je-
lenségek inkább csak erősödtek, és nem enyhül-
tek. Úgy látszik, mintha a demokráciában a pártok 
politikai vetélkedését egyre inkább a mestersége-
sen felszított gyűlölet mozgatná, és nem a közér-
dekű problémák hatékonyabb megoldása. Mintha 
minden csoport belátná, a problémák megoldása 
amúgy is reménytelen, a cél ezért nem is lehet más, 
mint a hatalom megszerzésével a minél kedvezőbb 
pozíciók megszerzése. Ha ez nemcsak látszat, ha-
nem jellemző tünet, akkor fölvethető, lehet-e ellene 
tenni bármit is? S van-e benne a kultúrának döntő 
szerepe? Érdemes erről mélyebben gondolkodni.

A kultúra társadalmi terjedéséről
Ha a kultúra szervesen kapcsolódik egy társada-
lom életéhez, nem hagyható fi gyelmen kívül, ho-
gyan is jut el a társadalom tagjaihoz. A modern 
39 Király Jenő: A zárt osztályra beutalt társadalom. 
Ökotáj. 1997, 1. sz.
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társadalmak iskoláikkal gondoskodnak arról, 
hogy minden fi atal megtanulja azt, ami a felnőtt 
életükhöz szükséges. A különböző típusú kulturá-
lis intézmények ezt egészítik ki, hogy folyamatos 
lehetőséget adjanak ennek az alapnak a tovább-
fejlesztéséhez. Emellett újságok, könyvek, rádi-
ós-, televíziós adások és ma már az elektronikus 
világháló (az internet) információi segítik a bő-
vebb tájékozódást. Igaz, a tömegkommunikációs 
eszközök nagy részének szerkesztői szerint fel-
adatuk nem több mint hírközlés és szórakozta-
tás. Az utóbbira azért van szükségük, hogy minél 
több embert vonzzanak, és így szorítsák háttérbe 
a velük versengőket. S minthogy a tömegvonzás 
sikere – a hirdetési megbízások miatt – jó üzletnek 
bizonyul, az eredményesség azon múlik, sikerül-e 
felcsigázni az érdeklődést a hírek szenzációs tála-
lásával és a szórakoztatással. Nem véletlen, hogy a 
tömegkommunikációt nem is szokás a művelődés 
színtereként említeni. Az internetet inkább, mert 
abban ez a lehetőség is megtalálható az értéktelen 
információk mellett, de ez a lehetőség csak akkor 
érvényesül, ha az igény és a képesség megvan már 
az értelmes használatára.

Ezért kérdéses, hogy e bőséges kínálatot a tár-
sadalom tagjai hogyan használják fel, mit, milyen 
mértékben vesznek át, és értenek meg belőle? Alig-
ha túlzás kimondani, a kínálat és a kereslet nincs 
teljes összhangban egymással. A kultúraközvetítő 
intézmények és eszközök kialakulása előtt e két 
tényező még közvetlenebb kapcsolatban állt egy-
mással. Az alkotók maguk keresték és találták meg 
közönségüket egy adott közösségben, nem kel-
lett közvetítőkre bízni a műveik terjesztését. E ta-
lálkozás közben jól ismerték, mit várnak el tőlük, 
s azonnal tudtak reagálni az elvárásokra. Érzékel-
hették azt is, hogy miként hatott a teljesítményük, 
valahogy úgy, ahogy ez a népi kultúra esetében is 
természetes volt. A polgári társadalmi viszonyok 
kialakulásával azonban megváltozott a kultúra 
átadásának és átvételének a módja, az alkotók és 
befogadók közé beékelődött egy új foglalkozás: 
a kultúraközvetítőké. Ráadásul ez a feladatkör a ké-
sőbbiekben differenciálódott is: a könyvkiadóknál 
megjelentek a szerkesztők, lektorok, az újságoknál 
a szerkesztők és a cikkírással foglalkozó munka-
társak, a színházaknál az igazgató és a színészek 
mellett rendezők, dramaturgok stb. A művészeti 
alkotások iránti érdeklődést a reklámmal foglal-
kozóknak kellett biztosítaniuk, nem is szólva az 
eladással foglalkozó kereskedelmi alkalmazottak-
ról. Természetesen ez a folyamat hosszabb időn 
át alakult, s nem volt még jellemző a kezdetekre. 

Érdekesen mutatja be ezt Jürgen Habermas A tár-
sadalmi nyilvánosság szerkezetváltása c. könyvé-
ben. Azt írja, hogy a 18. század végén az előkelő 
körökben még szokásos volt, hogy a társas életük 
keretei között megbeszélték az irodalom és a mű-
vészet új eredményeit, s ehhez olykor meghívták 
az alkotókat is, hogy helyben mutassák be a mű-
veiket. Később megszűntek ezek az összejövetelek, 
az ilyen eseményeket az érdeklődés bővítése ér-
dekében szervezetté tették, s belépődíjat szedtek. 
Ennek következtében „a kultúráról elmélkedő kö-
zösség” helyébe „a kultúrával ismerkedő közönség” 
került.40 Ami azt is jelentette, hogy az alkotók és 
befogadók kapcsolata közvetetté vált, az elsők szá-
mára már nem volt érdekes, hogy az utóbbiak mit 
gondolnak arról, amit hallanak, látnak, fő az volt, 
hogy minél nagyobb számban látogassák ezeket az 
eseményeket, és tetszéssel fogadják. A művészet 
elsajátítása tehát a fi zikai jelenléttel vált azonossá, 
s nem véletlenül lett a kultúra fogyasztása helyett a 
kultúra termelése és „eladása” a döntő. Jellemző mó-
don egy mű sikerét ma a „látogatottságán” mérik, 
tehát azon, hogy azt hányan vették át. Függetlenül 
attól, hogy az mit váltott ki a befogadók gondol-
kodásában.

Igaz, e változáshoz az is szükséges lett, hogy 
a kultúra fogalma beszűküljön, az irodalomra és 
a művészetekre korlátozódjék. Az életmódot át-
szövő kultúra, amit ekkor már nem tekintettek 
„kultúrának”, megmaradt az átadás-átvétel köz-
vetlenségében. A személyes kapcsolatok közt terje-
dő tájékoztatásról és tájékozódásról van szó. Ezeket 
mindenki használja, egy részük ebben a funkció-
jában ismert is: a családban lejátszódó nevelésről 
van szó, amelyben a szülők tanítják meg növekvő 
gyermekeiknek az élethez szükséges tudnivaló-
kat. Nemcsak ismereteket adnak át, cselekvési és 
viselkedési szabályokat is. A szülők nagy több-
sége igyekszik ezt lelkiismeretesen, jól csinálni. 
Más kérdés, hogy valóban jól teszik-e. Sokan azt a 
mintát követik, amit saját szüleiktől láttak, amikor 
őket nevelték. S bár tudják, hogy más családoknál 
más a szokás, meg vannak győződve arról, hogy 
a saját eljárásuk a helyes. Ha szigorúak, akkor 
hiszik, hogy csak megfellebbezhetetlen követel-
ményekkel és büntetéssel lehet engedelmességre 
szoktatni a gyereket. Eszükbe sem jut, hogy en-
nek következményeként önállótlan, szolga lelkek-
ké válnak felnőtt korukra, vagy ezzel ellentétben 
olyan kegyetlen zsarnokokká, akik szerint a prob-
lémák megoldásának egyetlen módja az erőszak. 
40 J. Habermas: A társadalmi nyilvánosság 
szerkezetváltozása. Századvég, Gondolat 1993, 240. o.
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Ha a szülők engedékenyek, akkor azt hiszik, ha 
megengedik, hogy a gyerek azt tegye, amit csak 
akar, akkor hamarabb jut el az önállósághoz. Így 
azonban olyan felnőtté válnak a gyermekeik, akik 
egyetlen szabályt sem tudnak elfogadni, és ezért 
alkalmazkodásra képtelenek lesznek. Ha a szülők 
állandóan ajándékokkal akarják elhalmozni gyer-
mekeiket, nem gondolnak arra, hogy ezzel követe-
lődzővé teszik őket, úgy hiszik, nekik minden jár, 
amit csak megkívánnak. S minthogy ez lehetetlen, 
felnőtt korukra boldogtalanok lesznek. Bár ezt a 
folyamatot a szaktudomány „szocializációnak” ne-
vezi, jelezve, hogy ebben az időszakban a gyermek 
elsajátítja a társadalmi beilleszkedéshez szükséges 
magatartásformákat és kifejezéskészletet, nyilván-
való, hogy ez nem mindenütt történik egyformán 
és egyenlő minőségben.

Természetesen nem csak a szülő-gyermek kap-
csolatban jelenik meg az élőszóval közvetített és átvett 
kultúra, mert a társadalmi lét egészére kiterjed. Ha 
két ismerős ember találkozik egymással, magától 
értetődő, hogy – ha az idejük engedi – beszélget-
ni kezdenek. S hogy ebben ott rejlik az igény arra, 
hogy többet tudjanak meg a valóság alakulásáról, 
azt az a gyakori jelenség is igazolja, amely szerint 
a legtöbb beszélgetés az üdvözlés után így folyta-
tódik: – Hogy vagy? Mi újság? Ebből következik, 
hogy a folytonos tájékozódás szükséglete jellemző 
módon kapcsolódik az emberi élethez. Roger Le-
win említi meg a Kalahári-sivatag északnyugati 
részén élő busmanok Kung-Szan törzséről, hogy 
noha félsivatagi területen élnek, élelmüket gyűjtö-
getéssel és vadászattal szerzik be. Bármilyen meg-
lepő, táplálékuk 10%-kal több kalóriát és 50%-kal 
több fehérjét tartalmaz, mint amennyit az Ameri-
kai Egyesült Államok egészségügyi hivatala ajánl 
országa lakóinak. És a kungok átlagosan naponta 6 
órát töltenek élelemszerző munkával, és hetenként 
csak két és fél napot dolgoznak. Idejük nagy ré-
szét rokonok, barátok látogatásával vagy látogatók 
fogadásával töltik. „A tekintélyes szabadidő óri-
ási lehetőséget nyújt a kultúra felépítésére, ami a 
kungok esetében éneklést, rituális táncokat és me-
sélést jelent. A mesélés a közösség idősebb tagjai-
nak kedvenc foglalatossága, akik általában lelkes 
és aktív közönséget vonzanak. A legtöbb néphez 
hasonlóan az ő történeteik is általában parabolák, 
a teremtésről szóló magyarázatok. Mint a legtöbb 
gyűjtögető-vadászó nép, kultúrájuk döntő részét 
a kungok sem a hátukon, hanem a fejükben hord-
ják… A kultúra elsőrendű funkciója az, hogy az 
embereket összekösse, akár szigorú rokonsági sza-
bályok által, akár egy olyan mitológia révén, amely 

mindenkinek megadja a közös eredet és a közös cél 
érzését”.41

Mondhatnánk erre, mindez nem vonatkoztat-
ható a modern idők embereire, akik soha sem ér-
nek rá beszélgetni, mert mindig el vannak foglalva 
valamilyen kötelezettséggel. Csakhogy a mobil-te-
lefonok állandó használata nem erről tanúskodik. 
Sokkal inkább arról, hogy ha személyes találko-
zásra nem is marad elegendő idő, a beszélgetés 
szükséglete nem szűnik meg ma sem. Persze nem 
mindegy, hogy annak mi a tartalma és mi a mi-
nősége. A beszélgetésben vannak lényeges és lé-
nyegtelen információk, a résztvevők számára már 
ismertek és az egyik fél számára még ismeretlenek. 
Az sem mindegy, mi történik a hallott informáci-
ók átvétele közben. A fi gyelem többnyire szelek-
tív, csak bizonyos részleteket veszünk tudomásul, 
másokat nem. Vagy ha mégis, azokat azonnal el 
is felejtjük. Az is gyakran megtörténik, hogy amit 
megtartunk, azt mindjárt át is értelmezzük a meg-
levő szemléletünknek megfelelően. A gondolko-
dás zártsága és nyíltsága itt is megtalálható. A zárt 
gondolkodású ember csak azt hajlandó tudomá-
sul venni, ami egyezik a meglevő véleményével. 
S azokat az embereket tartja rokonszenvesnek, 
akik ugyanúgy gondolkodnak a valóságról, mint ő. 
A nyíltság nem jelenti a más véleménnyel történő 
azonosulást, de jelenti a tárgyilagos átgondolását, 
mérlegelését, s ha abból elutasít valamit, nem azért 
teszi, mert az más, hanem azért, mert az érveivel 
nem tud egyet érteni. Ha viszont talál benne meg-
fontolandót, akkor azt át tudja venni, akár a saját 
álláspontja helyesbítésével is.

Miért érdemes szólni minderről, mi köze van a 
kultúrához? Richard Dawkins kiemelt jelentősé-
get tulajdonít annak a kultúrának, ami a személyes 
érintkezés következtében jön létre a véleménycse-
re eredményeként. A kulturális átadás egységét 
„mém”-nek nevezi, s benne hasonlóságot lát a gé-
nek terjedésével. „A kulturális átadás analóg a ge-
netikai átadással, amennyiben bizonyos fajta evolú-
ciót idézhet elő, noha alapvetően konzervatív”. Az 
idézet megértéséhez hozzá kell tennünk azt, hogy 
Dawkins szerint az emberek közti információcsere 
ugyanúgy replikatív (önmagát ismétlő, másolato-
kat készítő), mint a gének terjedése. S ugyanúgy 
előfordulhat ebben a folyamatban véletlenszerű 
mutáció a pontatlan átvétel következtében, mint 
a biológiai változásokban. A lényeges mégis egy 
„mém” széleskörű terjedése és hosszabb-rövidebb 

41 R. Lewin: Bevezetés a bőségbe. A „Nem csak 
munkával él az ember” c. kötetben. Szerk.: J. Cherfas, R. 
Lewin. Gondolat Kiadó, 1986, 14–16. o.
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ideig történő fennmaradása, ami alapvetően ha-
tározza meg egy társadalom kultúráját. Dawkins 
példákat említ rá: „A mém lehet egy dallam, egy 
gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésé-
nek vagy a boltívek építésének módja… A mémek 
úgy terjednek a mém-készletben, hogy agyból agy-
ba költöznek egy olyan folyamat révén, amelyet 
tág értelemben utánzásnak nevezhetünk”.42

Amikor a mém fogalmát Dawkins először fogal-
mazta meg, a kultúra elméletével foglalkozók azt 
nem tudták elfogadni. Nem annyira az újdonsága 
miatt, hanem azért, mert egy biológust illetéktelen-
nek tartottak arra, hogy megmagyarázza, miként 
is terjednek a kultúra eredményei. Ám később egy 
pszichológus vélte úgy, hogy a mém jól alkalmaz-
ható az információk átadási-átvételi kapcsolatának 
értelmezésére. A magyar származású amerikai ku-
tató, Csikszentmihályi Mihály meghatározásában 
a mém „az emberi cselekvések által szándékosan 
létrehozott dolgok vagy információk állandósult 
mintája”. Ezek „akkor lépnek működésbe, amikor 
az ember idegrendszere egy tapasztalatra válaszol, 
és ezt olyan módon kódolja, hogy mások számára 
is érthető legyen.” „Amint kialakul, elkezd hatni, 
és elkezdi átalakítani létrehozója tudatát, s nem-
csak az övét, hanem a mémmel kapcsolatba lépő 
más emberekét is… Így a mémek, bár eredetileg az 
agy szüleményei, irányt változtatnak, és elkezdik 
formálni a tudatot”.43 Csikszentmihályi vélemé-
nye, hogy az általunk létrehozott információk „önálló 
életet élnek”, és ez bizonyítja, hogy más módon ter-
jednek, mint a genetikai információ. A különbség 
abból adódik, hogy a kulturális információk több 
értelmezési lehetőséget hordoznak, amelyekből az 
átvevők választhatnak. Általában azt a lehetősé-
get választják, amely a legkevesebb erőfeszítéssel 
a legtöbb előnyt ígéri, a mém elfogadását tehát a 
hasznosság látszata befolyásolja. Mégis „gyakran 
előfordul, hogy bizonyos idő után már a mémek 
befolyásolják tetteinket és gondolatainkat, és egy-
általán nem szolgálják az érdekeinket.” Ennek 
következményeként a mém társadalmi elfoga-
dottsága „az elmét tehetetlenségbe taszítja”, s arra 
kényszeríti, hogy kritikátlanul alkalmazkodjék a 
mémben rejlő következményekhez.

Elismerhető, ha egy megállapítás nagyon terjed 
a köztudatban, az könnyen ”fertőzi meg” a köz-
ügyekben önálló véleményalkotásra képtelen em-

42 R. Dawkins: Az önző gén. Gondolat Kiadó, 1984, 
241. o.
43 Csikszentmihályi M.: A fejlődés útjai. A harmadik 
évezred pszichológiája. Nyitott Könyvműhely, 2007, 
156. o.

bereket. Ha ezt még a sajtóban, a rádióban, a televí-
zióban a hírközlők szándékosan fel is erősítik, azaz 
többszöri ismétléssel jelentősnek állítják be, akkor 
ezek a nézetek kétségbe vonhatatlan „igazságként” 
jelenhetnek meg, és határozzák meg sok ember ál-
lásfoglalását. Hasonló módon terjedhetnek olyan 
információk is, hogy mit érdemes az újságban, 
a könyvkínálatban elolvasni, a moziban, színház-
ban, kiállításon megnézni. Az így terjedő szóbeli-
ség egyes események iránt sokkal inkább felkelt-
heti a fi gyelmet, mint azok a reklámok, amelyeket 
a tömegkommunikáció közöl. Persze a mémként 
ható információk nemcsak a szellemi kultúra tár-
sadalmi terjedésére hatnak, de az életmódra is, sőt 
ott a hatásuk erősebben mutatható ki.

Létszükséglet-e a kultúra?
Márkus György írja egyik tanulmányában, hogy 
kétféle kultúra-felfogás terjedt el: az antropológiai, 
amely a kultúrát egy nép életmódjával, jellemző 
viselkedésével és szimbolikus nyelvhasználatával 
azonosítja, valamint a gyakorlati hasznosságtól 
független, szellemi önértékekre korlátozódó, amit 
„magas kultúrának” vagy másképp „autonóm 
kultúrának” mondanak.44 Az első azt vallja, hogy 
minden népnek van kultúrája, és ez az emberi nem 
egységét bizonyítja a kultúrák egyenértékűsége 
alapján. A második a kreativitással és az eredeti-
séggel teremtett műveket sorolja a kultúra fogalma 
alá, eszerint csak a társadalom egy részének van 
kultúrája: az alkotóknak és az alkotásokban rejlő 
értékek elsajátítására képes, művelt embereknek. 
A két felfogás különbsége a múlt megítélésében is 
megtalálható. Az antropológiai felfogás a hagyo-
mányra épít, ezért a statikus társadalmak és vi-
szonylag egységes közösségeik kultúrájáról beszél. 
A magas kultúrát valló felfogásban a történelmi 
fejlődésről van szó, ezt az időt álló művek biztosít-
ják, amelyek megújítják az emberek valóságlátását, 
életfelfogását. Hatni azonban csak úgy tudnak, ha 
az emberek megismerik ezeket. Viszont az eredeti-
ségük miatt erre csak a képzettebbek képesek.

Amíg az antropológiai értelmezésben a kultúra 
egy népen belül mindenkié, a szellemi értékeket kí-
náló felfogás szerint csak a kreatív módon gondol-
kodóké. Az elsőben azonban a kultúra elsajátítása 
automatikusan történik, az adott közösséggel való 
azonosulás magával hozza nyelvének, viselkedési 
szabályainak, hiedelmeinek, világképének az elfo-
gadását. A második változatban tudatos választás 
kell a kultúra elsajátításához, és ezt nem mindenki 
44 Márkus Gy.: Kultúra és modernitás. T-Twins Kiadó, 
Lukács Archivum, 1992, 68–69. o.
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vállalja. Már csak azért sem, mert ez a kultúra nem 
egyezik a mindennapi tapasztalatok világával, és 
az egyéntől önmaga megváltoztatását várja. Fejlő-
dést kínál tehát, de ez csak az élet szűk részére ér-
vényes, az élet nagy részét nem tudja, nem is akarja 
átjárni, mert úgy gondolja, az egyén fejlettsége au-
tomatikusan magával hozza életkörülményeinek 
és így a valóságnak is az átalakítását. Ez az ösz-
szefüggés azonban közvetlenül nem érzékelhető, 
a szellemi kultúrával elérhető személyi fejlettség 
sokszor nem váltja ki az egyén környezetében levő 
valóság fejlődését. Ezért sokan nem is tartják hasz-
nosnak, boldogulást adónak.

Összegezve tehát elmondhatjuk, az első irány-
zatnál a kultúra ugyan létszükséglet, de azt az em-
berek ma már nem tartják kultúrának, s nem is ér-
zik, hogy az elsajátítása tőlük aktív viszonyulást 
kíván. A másodiknál ez megvan, szűk köre és a 
gyakorlati élettől tapasztalható távolsága miatt 
azonban nem látszik létszükségletnek, csak az élet 
megszépítésének, tartalmasabbá tételének, jobb megérté-
sének. Ami nélkül az ember látszólag sikeres lehet, 
sőt sok esetben ez a kultúra még akadálya is lehet 
az egyén anyagi értelemben vett boldogulásának.

Márkus fölveti a kérdést, egyesíthető-e ez a két-
féle szempont? Noha mindkét irányt a felvilágo-
sodásra vezeti vissza, és elvileg ezen az alapon 
megtalálható lenne a lehetőség a kapcsolódásukra, 
végül is arra a következtetésre jut, hogy a jelenlegi 
posztmodern kor nem teszi lehetővé a felvilágoso-
dásból örökölt szemlélet továbbélését. És ez az oka 
„rossz kulturális közérzetünknek és a saját kultú-
ránkkal szembeni tanácstalanságunknak”.45 Az így 
nyitva maradó kérdésre azonban másképp is ke-
reshető talán válasz, ha nem a kultúrából, hanem 
az emberből és a sajátos létezéséből indulunk ki. A kul-
túrát értelmezők eredeti dilemmája az volt, hogy 
vele kiemelkedhet-e az ember természeti megha-
tározottságából. A felvilágosodás idején adott vá-
lasz nem bizonyult valósnak, a szellemi érettség 
nem tudta megszabadítani az embert természeti 
léte korlátaitól. Nemcsak az anyagi, testi szükség-
letei miatt, de az erkölcsös magatartást akadályozó 
ösztönössége miatt sem. Kant feltételezése, hogy 
az értelem fejlesztésével megvalósuló erkölcsi tö-
kéletesedés lehet út a szellemi javak iránti igény 
felé, ezért nem lehetett reális elképzelés. Az anyagi 
és a szellemi szükségletek közt hidat az érzelmek 
fejlesztése sem képezhetett, ahogy Schiller felté-
telezte. Mert igaz ugyan, hogy a művészeteknek 
van ilyen hatása, de ahhoz, hogy a művészet irán-

45 uo. 89. o.

ti igény kiteljesedjék, annak hozzáférhetővé tétele 
önmagában nem elegendő. Az érdeklődés ugyanis 
óhatatlanul megoszlik a felszínes, könnyen élvez-
hető, sematikus ábrázolás iránt és az élet lényeges 
összefüggéseit közvetetten feltáró és eredeti kife-
jezésekkel élő művészet között. És az utóbbit csak 
a képzettebbek fogják érteni és igényelni, tehát is-
métlődik az igényeknek az a megosztottsága, ami 
a kultúra értelmi vonatkozásainál észlelhető volt.

A fölvetett problémára – a kétféle kultúrafelfo-
gás összekapcsolására – tehát más megoldást kell 
találni. Felfi gyelhetünk arra, hogy a kultúra-felfogás 
antropológiai és értékelméleti megosztottsága csaknem 
egyezik a civilizáció és a kultúra szembeállításával. Az-
zal a különbséggel, hogy az emberi élet egészét át-
fogó fogalom a civilizáció formájában ugyan meg-
ismétli az antropológiai felfogást, de a történelmi 
fejlődés magasabb szintjén. Ez az egyezés azért 
nem válhat világossá, mert a kulturális antropo-
lógia vizsgálatai a „primitív népek” kultúrájára 
irányulnak, és ami ehhez képest magasabb szin-
tet mutat, az már a szellemi kultúrára (és főként a 
művészetekre) szűkített felfogásban található meg. 
Úgy látszik tehát, hogy amit a történelmi fejlődés 
az emberekben létrehoz, az szükségkép csak a kultú-
rának ezen a szűk területén jelenik meg. A fejlődés 
tárgyi termékei és a használatuk pedig a civilizáció-
ban, azaz a kultúrán kívül kapnak helyet. Ezért is 
látszik – különösen napjaink technikai fejlődésében 
– lehetetlennek a kétféle kultúra-felfogás egyesíté-
se. Csakhogy a civilizációnak és a kultúrának ez a 
fogalmi elválasztása a kultúra társadalmi jelentő-
ségének felismerését és az egyének részéről lehet-
séges általános igénylését is erősen akadályozza.

Ha elfogadjuk, hogy az életmód kulturáltságát 
adó antropológiai felfogást tekintjük alapnak, ak-
kor azt is el kell fogadnunk, hogy kultúra nélkül 
nincs emberi élet. Ez azonban önmagában még nem 
elég ahhoz, hogy az embereket igazán kulturáltnak 
tekinthessük. Az életmód kultúrájában is alkalmaz-
nunk kell az érték-szempontot, ami magával hozza, 
hogy nem mindenféle életvitel, nem mindenféle 
viselkedés és beszéd lesz automatikusan kulturált, 
csak az, ami megfelel egy társadalmilag elfoga-
dott minőségszintnek. A rendetlenség, a szemetes 
környezet, a durva magatartás, az emberek közti 
erőszak, a zavaros vagy trágár beszéd nem felel 
meg ennek a minőségnek. Annak ellenére, hogy 
a tárgyak használata, a társadalmi minták köve-
tése, a beszélt nyelv a kultúrához tartozik. Azt is 
le kell szögeznünk azonban, hogy az életmódban 
nem elég megállapítani a kulturáltság követelmé-
nyeit, az emberekben is ki kell fejleszteni az igényt 
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e szint elfogadására, fenntartására és fejlesztésére. 
E tudatos viszonyulásnak éppúgy jelen kell len-
nie az életmód napi gyakorlatában, mint ahogy a 
szellemi javakból álló „magas kultúrában” szoká-
sos. Persze nem könnyű elfogadtatni az életmód 
magasabb minőségét azokkal, akik azt fölösleges-
nek tartják. Példa erre az egészséges életmódhoz 
tartozó követelmények elfogadtatása a táplálko-
zásban, az italfogyasztásban, a dohányzástól való 
tartózkodásban, annak ellenére, hogy e követel-
mények elutasítása az élet korai elvesztésével jár-
hat. De ez még mindig könnyebben elérhető, mint 
a ”magas kultúra” iránti valós igények kialakítása 
ott, ahol erre a fogékonyság és az érdeklődés nincs 
meg, sőt e kultúra ellentéteként a kommersz kul-
túrában, az úgynevezett „tömegkultúrában” találja 
meg a kielégülését. Ám az életmód kulturáltságát 
elfogadó és megvalósító emberekben hamarabb je-
lenhet meg a nehezebben érthető „magas kultúra” 
iránti érdeklődés, mert az első szintű igényesség 
előbb-utóbb – kellő segítséggel és útmutatással – 
a másik területen is kifejlődhet. Különösen akkor, 
ha az életmód még valamivel párosul. A fi lozófi a 
a beszűkült életforma jelölésére a „partikulari-
tás” fogalmát használja. Ez rész-életet jelent, vagy-
is azt, hogy valaki saját életét nem a társadalom 
részeként, hanem attól elszigetelten, önmagában 
tekinti egésznek. Emiatt képtelen felfogni saját éle-
tének társadalmi meghatározottságát, és nem is 
fogja érteni azt a társadalmi közeget, amelyben él. 
Ez azonban összefügg a „magas kultúrában” levő 
szellemi javakkal, amelyeket azért nem fog érteni, 
és azért nem is fog irántuk érdeklődni, mert azok 
meghaladják a beszűkült életformáját és annak ta-
pasztalati világát. Ahogy tehát a közéleti tájéko-
zódás befolyásolhatja az egyén látókörét, úgy az 
kihathat az egyéni tapasztalatokat meghaladó ál-
talánosításokra és a „magas kultúrában” található 
elvontabb felismerésekre.

Lehetséges persze, hogy elméletben ez meg-
győzően hangzik, de elismerhető, hogy a gya-
korlatban van valami, ami erősen akadályozza a 
megvalósítását. Ez pedig nem más, mint az a ta-
golódás, ami kulturális életünk szerkezetét jellemzi. Ez 
a szűk, értékalapú felfogásra épül, és arra a meg-
győződésre, hogy a kultúrát kizárólag tehetséges 
egyének hozzák létre. Az ő alkotásaik jelentik azt, 
amit kultúrának nevezhetünk. Értékes műveiknek 
a „termelésére” épülhet azután a kultúraközvetítő 
intézmények, eszközök és személyek hálózata a 
következő munkamegosztásban: akik az esztétikai 
értéket tekintik mérvadónak, megelégszenek azzal, 
hogy ezek iránt csak a társadalom művelt elitje ér-

deklődik; mások az eladhatóságot tartják értéknek, 
s arra hivatkoznak, hogy ki kell elégíteni az igénye-
ket. Mindkét esetben a „nagyérdemű közönség” áll 
a hierarchia alján, bár az a látszat, hogy a kultúra 
közvetítői neki akarnak kedvezni, valójában csak 
azzal törődnek, hogy minél nagyobb számban le-
gyenek a kínált kultúra „fogyasztói”. Az, hogy mi-
képpen teszi őket a kultúra kulturáltabbá, a közve-
títőket valójában nem érdekli. Nem véletlen, hogy 
a közművelődés csak a kulturális élet perifériáján 
kap helyet, és azt is általában úgy fogják fel, mint a 
kulturális javak szélesebb körű terjesztését.

A mindennapiság kultúrájának előtérbe állítá-
sa természetesen nem jelenti azt, hogy a „magas 
kultúra” és azon belül az irodalom és a művészet 
kevésbé jelentős tényező számunkra. Nemcsak 
azért, mert hatásuk az érzékszervek humanizálá-
sára (azaz az esztétikum iránti fogékonyságra) el-
engedhetetlen az emberi lét fejlesztésében, hanem 
azért is, ami érthetővé teszi a kultúrában betöltött 
kiemelkedő szerepüket. Ezt Vitányi Iván így fogal-
mazza meg: a szellemi kultúra a társadalmi rend-
szer „legnagyobb helyzeti energiával rendelkező 
csúcsa”. Eredményei ugyanis „az embernek a jel-
szerű objektivációkhoz való viszonyát” fejezik ki, 
és ezek megjelennek az anyagi termelés eredmé-
nyeiben és a társas kapcsolatokat szabályozó nor-
mákban is. Tehát az emberi lét egészét átfogják.46 
Ebben a felfogásban a szellemi kultúra nem egy-
szerűen alkotások összessége, hanem az emberek 
közti kommunikáció eszköze is. Olyan szimboli-
kus jelrendszer, amely meghaladja a köznapi be-
széd szintjét, és ezért arra is képessé teszi az embe-
reket, hogy a személyes tapasztalataikat egyetemes 
érvényűvé tegyék. És ez adja meg ennek a kultúrá-
nak a jelentőségét. Más kérdés, hogy ezt az áttéte-
les közlést sokan fi gyelmen kívül hagyják, nem azt 
nézik, például a művészetben, hogy az adott mű 
mit jelent, csupán azt, hogy abban mi történik, mi 
látható. Nem véletlen, hogy az ilyen viszonyulás 
érzelmileg sem tud megfogni valakit, mert a hatá-
sa felületes marad. Ezért érdemes talán megemlí-
teni a kultúrának, és azon belül a művészetnek azt 
a területét, amely a legerősebben tud hatni ránk. 
Ez pedig a zene, amely képes arra, hogy magával 
ragadjon, felfokozza érzelmeinket, és érzékennyé 
tegyen a személyünket meghaladó egyetemesség 
átélésére. Persze csak az a zene, amely több mint 
hangsorok egymásutánja, ami nem reked meg 
egy kezdetleges dallam gyermeteg ismétlésénél, 
mert tudatosan megszerkesztett, felépített, s ami 
46 Vitányi I.: Társadalom, kultúra, szociológia. Kossuth 
Könyvkiadó, 1981, 84–85. és 203. o.
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azután a dallamaival mind erősebben késztet azo-
nosulásra. Olyannyira, hogy a mű meghallgatása 
után esetleg napokig sem tudunk szabadulni tőle, 
az szinte kitörülhetetlenül visszhangzik bennünk 
újra. Szóval nem tudjuk megfogalmazni, mi is ez a 
hatás, csak érezzük, hogy átjárta benső valónkat, és 
általa mássá lettünk, érzelmeinkben emelkedetteb-
bé, gondolkodásunkban igényesebbé.

Ha már most visszatérünk a természet és kul-
túra ellentétére, két idézettel jelezhetjük ennek a 
polaritásnak a súlyát. Még a reneszánsz korában, 
a 15. század végén egy fi atalon meghalt fi lozófus, 
Pico della Mirandola szemléletesen mutatta meg 
az emberek életútját meghatározó választási le-
hetőséget: „Így szólt Isten az első emberhez: sem 
határozott helyet, sem saját alakot, sem különle-
ges örökséget nem adtunk neked, ezért lehetősé-
ged van arra, hogy mindig olyan helyed, alakod és 
adottságaid legyenek, amilyeneket kívánságaid és 
elhatározásod szerint választasz magadnak. Min-
den más lény meghatározott természetet kapott, és 
általunk előre meghatározott törvények kötik meg 
őket. Téged egyedül nem köt semmiféle korlátozás, 
csak az, amit te magad állítasz magadnak a tőlünk 
kapott akaratod szerint… Olyan lénynek teremtet-
telek, amely sem égi, sem földi, sem halandó, sem 
halhatatlan csupán, ezért légy saját magad alkotója és 
legyőzője. Mindenféle formát felvehetsz, amit ma-
gadnak választasz. Jogodban áll az állat legalsó 
fokára süllyedni, éppúgy jogodban áll az isten-
ség legmagasabb szférájába emelkedni szellemed 
szabad elhatározásával”.47 Jóllehet tudjuk, hogy 
az önalakítást az életkörülmények és a társadalmi 
kapcsolatok nagymértékben meghatározzák, elis-
merhető, az ember egyénileg is felelős saját életé-
ért, annak alakulásáért. Persze ebben az idézetben 
a megjelölt lehetőségek csak a végpontját fejezik ki 
annak, hogy merre irányulhat az egyén választá-
sa, de ennek vagy annak az irányultságnak az el-
fogadása kétségkívül jellemző lesz mindenkire. 
S hogy ebben az elhatározásban, és az elhatározást 
követő gyakorlatban mi is a kultúra jelentősége, 
és ez milyen felelősséget jelent az egyén számára, 
azt talán még jobban világítja meg Clifford Geertz 
megállapítása: Létezhetnek-e kultúra nélküli em-
berek? – kérdezi. A válasza: ezek „alakíthatatlan 
szörnyek lennének, nagyon kevés hasznos ösz-
tönnel, még kevesebb felismerhető érzelemmel, 
és teljes hiányával az értelemnek: szellemileg üres 
kosarak. Minthogy központi idegrendszerünk – és 
különösen annak csúcspontja és koronája, az agy-
47 Idézi Heinrich Hanselmann az „Andragogik” c. 
könyvében. Zürich, Rotapfel Verlag, 1951

kéreg – nagyrészt a kultúrával adódó kölcsönha-
tásban alakult ki, a jelentést hordozó szimbólumok 
irányítása, támogatása nélkül képtelen magatartá-
sunk irányítására vagy tapasztalataink megszerve-
zésére”. „Az ember függ egy bizonyos tanulástól: 
a fogalmak birtokba vételétől, a szimbolikus jelen-
tés specifi kus rendszereinek megértésétől és alkal-
mazásától”.48 Azoknak, akik úgy vélik, a kultúra 
mellékes tényező az emberi életben, arra fölösleges 
időt és energiát fordítani, el kellene gondolkod-
niuk ezeken a szavakon. És azon is, hogy mit kell 
tennünk azért, hogy a kultúrának megfelelő helye 
legyen a társadalom és az egyén életében. Ha még 
egyszer föltesszük a könyvünk címében olvasható 
kérdést: „Szükségünk van-e rá?”, arra csak egyet-
len válasz adható: Ha emberek akarunk maradni, 
akkor igen. Ami ma már elsősorban önfejlesztést, 
önképzést jelent, s egyúttal felelősséget is magun-
kért és másokért, lényegében azért a közösségért, 
amelynek tagjai vagyunk.

Még valami nem mellőzhető. Az előbbi két idé-
zet talán azt a véleményt erősítheti, hogy az ember 
élete akkor teljes, ha szembefordul a természettel, 
azt nagymértékben kihasználja, mert az arra való, 
hogy amit csak lehet, elvegyen tőle. Csakhogy ez 
tévedés. Az emberi élet függ a természettől. Táp-
lálékát onnan veszi, eszközeit abból formálja, és az 
egészsége is azon múlik, képes-e valaki megőrizni 
saját szervezetének harmóniáját. Az a tény, hogy 
a születés és a halál behatárolja életünket, arra fi -
gyelmeztet, a természeti törvény elkerülhetetlenül 
meghatároz mindenkit. Ezért a kulturálatlanság 
jele a természeti környezet károsítása, rendjének 
felborítása, erőforrásainak felelőtlen használata. 
Mert így nem csak saját életünket, de az emberi-
ség létét is veszélyeztetjük. Persze az is igaz, hogy 
a természettel békében csak az tud élni, aki felis-
meri és értékeli formáinak szépségét. S még vala-
mit érdemes megjegyezni: a természet felelőtlen 
kezelése, rendjének felborítása összefügg a más 
emberekkel szemben mutatott kulturálatlansággal. 
A durvasággal, mások kihasználásával, elnyomá-
sával. Ahol ez tapasztalható, ott az emberi kapcso-
latok sem lesznek harmonikusak. Ott a közügyek 
helyébe egyesek önző akarata lép, és a kultúra fö-
löslegessé válik. Legalábbis abban az értelemben, 
hogy az az emberi lét fejlesztésére való.

Megakadályozható ez? Várható-e a közélet kul-
turáltságának javulása? Vagy utópia ez? Konrád 
György évtizedekkel korábban Bíbó Istvánra emlé-
kezve így írt erről: „Közeledünk a harmadik évez-
48 C. Geertz: A kultúra fogalmának hatása az ember 
fogalma. Kultúra és Közösség. 1988, 4. 71. o.
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redhez, amelyben a tudás-gazdaság jelenőségben 
megelőzi az anyagi javak termelését. Az agrártár-
sadalmak és az ipari társadalmak után a láthatáron 
kirajzolódnak az olyan újszerű társadalmak, ame-
lyeknek fő műve már nem a gabona, s már nem is a 
gép, hanem az anyagtalan, de könnyedén tárgyia-
suló tudás. A hűbéri és a polgári társadalmat az ér-
telmiségi társadalom követi. Egyre több ember él 
szavak, s aránylag kevesebb javak előállításából. 
Művi környezetünket mindinkább anyagtalan ja-
vak, hullámszerűen áramló kapcsolatok alkotják. 
Részt akarunk venni az emberi szellem világhá-
lózataiban. Ami ebben segít bennünket, az jó, ami 
ebben gátol bennünket, az rossz. A korlátozott 
érintkezésből a társadalom elmaradottsága követ-
kezik… Kíváncsiságunk korlátozása egyre fájdal-
masabb elnyomás. Öntudatunk erőszakos sérelme 
éppoly tűrhetetlen, mint testi épségünké. Jövőnk 
alapkérdése: bénító vagy ösztönző keretet nyújt-e 
politikai berendezkedésünk ennek a teremtő és 
befogadó tudásvágynak? Ha az igaz-mondás kul-

túrája alacsony, akkor a termelt javak kultúrája is 
alacsony. Politikában kiskorúsított állampolgárok 
a gazdaságban sem lehetnek nagykorúak. A pater-
nalista állam alattvalói restek és hanyagok, magu-
kat sem tisztelik, miért tisztelnék munkájukat?… 
Akik a döntés felelősségében nem osztozhatnak, 
a végrehajtás felelősségében sem osztoznak. Euró-
pa közepén, a XX. század végén szabadság nélkül 
gazdasági növekedés nem lehetséges”.49

Bár ezek a szavak a rendszerváltás előtti hely-
zetre vonatkoztak, idejét múlt-e írójuk fi gyel-
meztetése? Megvalósulóban van-e már nálunk a 
tudás-társadalom? Igényli-e társadalmunk, hogy 
polgárai a politikában és a gazdaságban ne marad-
janak „kiskorúak”? Hogy ténylegesen osztozzanak 
a döntések felelősségében? E kérdésekre tapaszta-
lataink alapján felelhetünk. Nemcsak a jelent, de a 
közvetlenül előttünk álló távlatokat illetően is.

49 Bibó emlékkönyv. Századvég Kiadó, Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1991, II. k. 
43–44. o.


