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Könyvrecenzió 

A nélkülözhetetlen kultúra
1
 

Benne élünk a kultúrában, valljuk, hogy kulturáltak vagyunk, ugyanakkor szá-

mos olyan tény van, ami számos kulturális hiányt igazol. A kultúrának – bár 

gyakorlati hasznossága sokszor rejtve marad a közgondolkodás előtt – praktiku-

san fontos jelentősége van a szervezeti és társadalmi integrációban, a gyakorlat 

intézményesítésében, az egyének együttműködésében, az emberek személyi  fej-

lődésében, önállóságának kibontakoztatásában, készségei, jártasságai, képessé-

gei és ismeretei gyarapodásában, az életmód minőségének javításában. 

Maróti Andor mindig a kultúra éltetőjeként volt jelen az elméleti és gyakor-

lati munkában, akár a felsőoktatás akár a szélesebb értelemben vett társadalmi 

kultúra körét érintjük is. Szilárd meggyőződése, személyes tapasztalata a kultúra 

szükségességéről generációknak nyújtott alapot saját kultúrafelfogása továbbépí-

tésében. Új könyvében, amely az osztrák united.pc kiadásában jelent meg, széles 

összefüggéseket feltárva, a kultúra kapcsolatai nagy ívét és a didaktikus 

mgközelítéseket egyaránt megtaláljuk. 

A nélkülözhetetlen kultúra című kötet fő fejezetei a kultúra átfogó érvénye-

sülését tükrözik. Ami az emberi kapcsolatokat összeköti és szabályozza, Ami a 

kultúra lényegét meghatározza, Amit róla a filozófiai és elméleti gondolkodás 

mond és Ami következtetésként levonható – magatartási normákhoz vezetik el az 

embert. A 163 tételes hivatkozás tárgybeli gazdagságán és az összefüggések meg-

világításán túl, továbbgondolkodásra és másirányú tájékozódásra serkentenek. 

Maróti Andor a felnőttképzésben érvényesülő kulturális tényezők között a 

felnőttek munkakörnyezetének kulturális befolyását is érintette korábbi munká i-

ban. Ebben a kötetben közvetetten ismét felmerülnek az ilyen feltételek – ez az 

emberi erőforrással gazdálkodó rendszerekben a kulturális gazdaság szerepének 

jelentőségét erősíti. A kulturális gazdaság a szervezet részeként erősen helyfüg-

gő. Nincsenek olyan települési kötöttségei – nyersanyag, munkaerőforrás, lo-

gisztika – mint a tömegtermelő iparnak, mégsem rugalmas településű.  Terméket 

bárhol elő lehet állítani, kulturális terméket azonban csak kevés helyen, ezért 

jelentős a kultúra magas szintű megalapozása, majd diffúziója a gazdasági szer-
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vezetekben. Nem véletlen, hogy a gazdaságban, szervezetekben ma a kultúra 

annyiféle vonatkozásban létezik és meghatározó jelentőségű. 

A dinamikus gazdasági ágak mindegyike sajátos – részben önálló – 

kulturával rendelkezik, amelyek eredményességük és hatékonyságuk egyik felté-

tele. Általánosságban állítható, hogy a globális versenyben részvevő vállalatok 

kultúrái agglomerálódnak, ennek következtében sajátos, egyedi jelekkel rende l-

keznek. A globális kommunikációnak köszönhetően  – olyan eddig helyi gazda-

sági kultúrák is ismertté és keresetté válhatnak, amelyek korábban a nemzetközi 

gazdasági kultúra fő áramlatain részben kívül rekedtek, illetve kevéssé voltak 

ismertek (pl. a BRIC országok). 

A kulturális gazdaság fontos szerepet tölt be a versenyképesség alakításában. 

Egyrészt a hagyományokban gyökerezve vagy arra építve egyedi termékeket állít 

elő, másrészt a gazdag kulturális környezet vonzza a dinamikus tudásgazdaságot 

működtető, magasan kvalifikált munkaerőt. A kulturális gazdaság tehát egyfelől 

fontos része a gazdaságnak, másfelől más fejlett gazdasági ágakat is vonz. A 

kulturális gazdaság nem mindegyik ágára jellemző a koncentráció, többek között 

azért, mert e tevékenységekben nagy a kis- és közepes vállalatok szerepe, és 

nagy a hagyományok jelentősége. A hagyományos, kiváló minőségű, egyedi 

termékeket előállító, korszerű piacszervezésű kézműipar sikerrel beépülhet a 

globalizált gazdaságba. Ennek nyomán újjáéledhetnek az ipari tömegtermelés 

időszakában lecsúszó, pangó, többnyire kisvárosi régiók (ilyen pl. a „harmadik 

Itália" sokat emlegetett vagy a dán játék- és bútoripar ritkán idézett esete). 

Befejezésként szerzőnk Ami következtetésként levonható fejezetében megis-

métli a kultúra meghatározó szükségességét – és az olvasóra bízva annak min-

dennapi képviseletét, gyakorlását. A szervezetek, személyek ma folyamatosan 

kerülnek szembe a turbulens környezet más és más igényeivel. Ezek megoldása 

nagyrészt a kulturális magatartással függ össze. Maróti Andor műve ezt a maga-

tartást tudatosítja az egyén és a szervezet érdemi hatékonysága érdekében. 

 

 


