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„Minden kultúrmunka csak akkor lehetséges, ha a kultúra értékében való hitet 

posztuláljuk. A kulturális munka értékében való hit, íme a tanári hivatásnak 

végső posztulátuma; e hit nélkül van kenyérkereső mesterség, van hivatal, de 

nincsen és nem lehetséges hivatás.” 

(Kunfi Zsigmond: Prolegomenák a tanári hivatáshoz – 1904) 

 

„Nemzeti hagyományunk a baloldaliság, a történelem erre irányított bennünket, 

és úgy érzem, erre kényszerít bennünket a jelen is.” 

(Illyés Gyula: Van-e jobboldali és baloldali irodalom? – 1933) 

 

„A kultúra szüntelenül fejlődő, alakuló, új meg új problémákkal viaskodó s azo-

kat megoldó folyamat: belső egyensúlya, összhangja, újjászületése nem bizonyos 

meghatározó jelleg »szabályai«-hoz való alkalmazkodásból,hanem problémák-

nak a megoldásából származik, s minél sikeresebben oldja meg ezeket a problé-

mákat, annál inkább válik – anélkül, hogy ezt akarná – jellegzetessé, »tipikusan« 

magyarrá.” 

(Bibó István: A magyarságtudomány problémája – 1948) 

Előszó 

A múlt és a jelen történelme nemcsak, sőt talán nem is elsősorban a politika históriája, hanem 

a tágan értett kultúráé is. Minden utókor újraírja persze előtörténetét, hiszen az „után”, a „ki-

fejlet” új rálátást biztosít az „előttre”, az előzményekre. Igaz ez a kulturális folyamatokra, a 

tágan értett művelődés- és eszmetörténetre is. A múlt gyakran jobban érthető meg a jelenből 

és a „várható jövőből”, mintsem az egyidejűségből. Az időben „benne élő” kortárs, a „tanú” 

ritkán rendelkezik azzal a tisztánlátással, amivel a „túlélő”, a kései utód; az értelmezéshez és 

a mérlegeléshez elengedhetetlen perdöntő források, a hiteles dokumentumok nagy része is csak 

később lesz hozzáférhető. Mindez azonban korántsem igazolja a múlthamisításokat és az ide-

ologikus emlékezetpolitikák torzításait, a tudatlanságot és az anakronizmusokat.  

A forrásokkal, az összefüggések és a vélemények gondos mérlegelésével hitelesített szak-

szerű újraértékelés távol kell hogy álljon a múltat az aktuálpolitikák érdekében kiszolgáló tu-

dománytalanságtól. Igaz: amit művelődéstörténeti objektivitásnak szeretnénk hinni, „csak” 

szándék és törekvés, ritkán tud kristálytisztán realizálódni, bármilyen ideológiai, történetpoli-

tikai felfogásról, irányzatról legyen is szó. A szakmai igényesség és a történelmi távlat mégis 

különbséget tesz az egyik oldalról a tudományos viták, az indokolt (bár az újabb tévedések 

kockázataitól sem mentes) újraértelmezések, a másik oldalról az önkényes átpolitizálások, a 
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historizáló kontárságok között. Ez a szándék és remény éltet, amikor áttekintést nyújtok az 

1847-es Ellenzéki Nyilatkozattól, majd Eötvös József művelődéstörténeti fordulatot hozó ok-

tatási törvényétől (1868) a jelenig (2014) ívelő másfél évszázad kultúrafelfogásairól. 

Természetesen a saját kompetenciám korlátai, az eddigi földolgozások és eszmecserék el-

érhető gazdagsága, valamint munkám terjedelmi keretei miatt nem törekedhetek semmiféle 

teljességre, jóllehet a címbe sűrített téma évtizedek óta foglalkoztat, egyes kérdéseinek meg-

válaszolására korábban is tettem – önkorrekciókkal együtt járó – kísérleteket. Több mint két 

évtizedes pécsi egyetemi művelődéstörténeti kurzusaim szintén folyamatosan érlelték bennem 

a „problematikát”, hallgatóimmal „ki is próbáltam” szempontjaim relevanciáját és érthetősé-

gét. Ezen a személyes indíttatáson túl ugyanakkor az is motivál, hogy hozzájáruljak a mai 

társadalmi és művelődési diskurzusok közötti eligazodáshoz, a nemzeti kultúra korszerű értel-

mezéséhez, valamint a XXI. század elején sűrűsödő történelemhamisítások eloszlatásához. Ér-

demes újra és újra mérlegre tenni a hagyományokat – különösen egy olyan „posztmodern” 

időszakban, amikor hegemón államideológiává válnak a konzervatív, a keresztény–nemzeti 

kultúrafelfogás lassan százéves tételei, sőt az olykor még ósdibbak s annál rosszabbak is; s 

amikor a művelődés területén szintén komoly veszélyek fenyegetik az elemi tények ismeretét 

és a hiteles nemzeti tradíciókat. Ám ettől függetlenül is: a múlthoz való viszony állandó de- és 

rekonstrukciója az új történelmi és kulturális perspektívákból nyíló rálátás felől mindig is írás-

tudói kötelezettség. 

Aktuálpolitikai utalásokkal és példákkal csak ritkán beszélek ki az egykori szövegek in-

terpretációiból, jóllehet a 2010 utáni életünk s benne kultúránk nap mint nap provokálná az 

analógiák kimondását és az intertextusok leleplezését. Nem akarom, nem fogom azonban a 

jobboldali előjelű historizálásokat egy baloldalival egyensúlyozni, neutralizálni. Az esetleg el-

hibázott minősítésektől, talán vitatható értelmezéseimtől a szándék természetesen aligha óv meg, 

de ezek korrekciója – bízom benne – nem az előítéletekkel és megbélyegzésekkel terhes politikai 

köznyilvánosság terepe lesz, hanem a kritikus szakmai fogadtatásé. Az az olvasóm pedig, aki 

megtisztel azzal, hogy megbirkózik könyvemmel, de alapvetően nem ért egyet szempontjaim-

mal és állításaimmal, ötleteket kaphat egy más struktúra, illetve értékrend fölállítására. 

Éles vitákról, ütközésekről bőségesen lesz szó könyvemben; mitől lenne hát áramvonala-

sított és harmonikus XXI. század eleji újraértelmező földolgozásuk? Ugyanakkor arról is sze-

retném meggyőzni olvasóimat, hogy mindegyik kultúrafelfogásban (az ideológiai arculatuk 

okán tőlem távol állókban is) vannak jelentős és maradandó nemzeti értékek. Sőt reális bizo-

nyítékok is megerősítik a számos értékrendbeli, minőségi találkozás tényét és örömét. Hiszen 

a különböző korokban és szituációkban egyaránt volt „valami”, ami a centrifugális szellemi 

folyamatokat egy centripetális mozgással ellenpontozta – főleg a korukat „túlélő” értékek, az 

elévülhetetlen kulturális örökség intézményesülése révén. S hogy mi ez a „valami”? József 

Attilával válaszolok: „a nemzet: közös ihlet”. 

A régi–új kultúraelméleti fogalmak általam használatos értelmezését – még ha didaktikus-

nak tűnik is – a bevezető fejezetben törekszem tisztázni. Az egyes periódusokkal, kultúrafel-

fogásokkal és képviselőikkel foglalkozó részek és alfejezetek terjedelme eltérő, de az olykor 

feltűnő különbségek, aránytalanságok korántsem értékítéletek a részemről. Gyakori ugyanis a 

kereszthivatkozás, a másik ideológiával, kultúrafelfogással, írástudóval folytatott vita oda -

vissza dokumentálása. A témakörök és a miniportrék sem mindig követik a szigorú időrendi 

logikát. Az érveléshez szükséges idézetek esetenként hosszúnak tűnnek: a kevésbé ismert tex-
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tusokat bővebben akartam az olvasó elé tárni, és mi sem áll távolabb tőlem a  kézi- vagy tan-

könyvkönyvszerű, lekerekítő kiegyensúlyozásnál, az „eszmetörténeti méretgazdaságosság-

nál”, vagy éppen a kategorikus címkézésnél, a szoborfaragásnál és szobordöntésnél.  

Ami vállalt témáimat illeti: bár az iskola a kultúraközvetítés legerősebb, leginkább intéz-

ményesített terepe (hatása egy ember egész életére és a nemzet jövőjére felbecsülhetetlen), a 

kultúrafelfogásokban betöltött alapvető jelentőségéhez képest mégis viszonylag keveset fog-

lalkozom az oktatási rendszer és szerkezet, a mobilitás és a szegregáció kérdéseivel, az állam 

és az egyházak iskola-fenntartási szerepe körüli elvi nézetekkel és vitákkal, a felsőoktatási 

struktúra és az alul- vagy túlképzés eltérő értelmezéseivel. Pedig az ezekkel kapcsolatos állás-

pontok mentén is markánsan elkülönülnek a politikai ideológiáktól ihletett kultúrafelfogások. 

E témakör itteni soványságára legyen indok egyrészt az oktatási koncepciók eszme - és műve-

lődéstörténetének viszonylag alapos szakirodalmi kidolgozottsága (amelyre a Felhasznált iro-

dalom is ad támpontokat), másrészt az, hogy mivel egyetemen tanítok, nem akartam túlzottan 

megterhelni könyvemet saját közvetlen, „húsba vágó” felsőoktatási témáimmal. Némileg ha-

sonló a helyzet a nyilvánosság- és médiafelfogásokkal: ezeket sem tárgyalom a szükséges ala-

possággal, bár szerves részei a kultúrafelfogásoknak. Itt blokkolóként szintén működhet sze-

mélyes ok: rádiós és médiaoktatói elkötelezettségem, illetve múltam, az attól való félelem, 

nehogy ehelyütt is túlzottan elmerüljek a médiapolitikák világában. Nem foglalkozom elkülö-

nülten a határon túli magyarság közösségeiben, illetve nyilvánosságában, valamint a Nyugat -

Európában, Amerikában tevékeny kitűnő személyiségek kultúrafelfogásaival sem, jóllehet a 

négy modell nagyjából ott is érvényesül (bár jelentős módosulásokkal, lásd pl. az USÁ-ban 

letelepedett Jászi Oszkárt, s Szovjetunió-beli magyar emigrációt, az Angliában élő Mészáros 

Istvánt vagy a gazdag erdélyi és felvidéki szellemi életet). Egyik-másik külországi szellemi 

irányzat (például a transzszilvanizmus), vagy külföldre került, emigráns magyar személyiség 

azonban értelemszerűen szóba kerül, sőt portrét is kap (Márai Sándor).  

A legkényesebb műfaji dilemmám: az egyes kultúrafelfogásokhoz illesztett kisportrék és a 

névsorok. Nem kizárólagos és zárt csoportként, nem skatulyaként/szekértáborként, nem az 

egyéniségek ideológiai címkézéseként szolgálnak ezek, hanem – persze tényekre, összefüggé-

sekre alapozott – ajánlatként és további, kedvcsináló figyelemfelhívásként. Konkrét nevek, 

szövegdokumentáció és interpretáció nélkül steril és bizonyítatlan lenne az érvelésem. A va-

lódi szellemi nagyságok életművét egyébként aligha ideológiai arculatuk és csoportlojalitásuk 

minősíti, de efemernek vagy puszta külsőségnek sem tekinthetők e kötések és kötődések. S 

természetesen vannak „besorolhatatlanok” is. El akarom viszont hárítani azt a látszatot, hogy 

akik nem szerepelnek a könyvemben, azok „nincsenek” – csupán ennyire tellett mostani elem-

zésemből és a terjedelmi keretekből. Még „életveszélyesebb” a kisportrék nélkül felsoroltak 

névsora, illetve „besorolásuk” ezekbe a mégoly tágan kialakított eszmetörténeti keretekbe, ha 

természetesen voltak-vannak is jellegzetes világnézeti vegyértékeik. Egyébként minél hosz-

szabb egy-egy névsor, annál több lesz a hiányzó, illetve a „sértett”; s mindezt még tetézi a 

vakmerőség: élő kortársakat is szóba hozok, hogy legyen perszonifikálható hitele a mai kultú-

rafelfogások bemutatásának. 

Állásfoglalásaim az interpretációkban és az érvelésben, nem pedig a szövegarányokban és 

a névsorokban érhetők tetten. Az értékrendek, a kulturális és nemzet-viták, illetve a találkozá-

sok struktúrája és dinamikája bemutatására törekszem, nem pedig címkézésekre – szándékom 

szerint „pártatlanul”, de világnézetem és értékszemléletem jegyében. A méretektől és arányok-

tól függetlenül minden fejezet nagyjából azonos szerkezetű: az elején kísérletet teszek az adott 
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kultúrafelfogás tömör jellemzésére. Az egyes fejezetek terjedelmének nagyobbik részét néhány 

jellegzetes vita, „ügy” és egy-egy kulturális gondolkodó koncepciójának vagy/és művelődés-

politikus kultúrafelfogásának – esetenként portrészerű – rekonstruálása tölti ki. 

Elsősorban a fiatalabb és a nem szakmabéli olvasók számára olykor szükségesnek véltem 

alapfogalmakat is tisztázni, elemi bibliográfiai adatokat is megadni. Tanári tapasztalataim sze-

rint ugyanis a rendszerváltozás után felnőtt új nemzedék nem csupán életkora vagy az előző, 

államszocialista rendszerrel szembeni élesen kritikus viszonya miatt nem tud fontos tényekről, 

történésekről és személyekről. Legalább ennyire fertőzőek a „nemzeti felejtés” szindrómái, 

riasztóak az oktatás súlyos hiányosságai, valamint a „kommunistázó”, „liberálisozó” propa-

ganda szitokszavai, elhallgatásai és kulturális összeesküvés-elméletei. A tudományos megkö-

zelítést így esetenként az ismeretközlés műfajával is vegyítenem kellett. 
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