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Kultúra és kultúraközvetítés  

 

„A kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége”.(1) Ez 

az alapvető tétel akkor is igaz, ha a kultúrát létrehozó és közvetítő, történelmileg és 

társadalmilag meghatározott korszakokban, a kortársak értékelése nem objektív az emberi 

tevékenység megítélésében. Az emberi tevékenység eredményességét, időtállóságát, értékét 

az utókor bizonyítja.  

Több mint háromszázötven év múlva ki emlékszik Apáczai irigyeire, akik a püspök úr 

fülébe valótlanságokat sugdostak (2), de kevésbé művelt ember, aki nem ismeri hazája 

európai és nemzeti kultúrát képviselő tudósát, aki Magyarország számára elsőként készített 

enciklopédiát, a Magyar Enciklopédiát, melynek alapigazságai ma is segítenek a világban 

való eligazodásban, az alapvető műveltség tartalmának kiválasztásában.  

Ennek megfelelően a kultúra jelenti a művelődés valamely területét, területeit; valamely 

nép műveltségének színvonalát, megnyilvánulási formáit. Merjünk büszkék lenni elődeinkre, 

akik a magyar nép kulturális műveltségének felemeléséért kimagaslót, példaértékűt alkottak, 

mint Eötvös József az 1868. évi 38. törvénycikkben foglaltakkal a népoktatásról. Jó példája az 

elődök munkájának megbecsülésére, ahogy az 1920-as években Klebelsberg Kuno 

művelődéspolitikája révén gyarapodott elemi iskolák mindegyikében tanították az ötödik - 

hatodik osztályosok számára készített tankönyvekben Eötvös József szerepét a magyar 

iskoláztatás kiteljesítésében.(3) 

A kultúra jelenti az egyes ember műveltségét is, alapvető tájékozottságát, s jelenti az 

egyes ember kulturált voltát, viselkedésének kultúráját.  

A kultúra értelmezésének sokszínűsége csak látszólag lehet probléma, hisz evidenciaként 

kezelhetjük, hogy az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi kultúra, az egyes emberek, 

vagy csoportok tevékenységének eredménye. A feladat nem más a ma embere számára sem, 

mint a kultúra újrateremtése.  

A XXI. században – mint minden korszakban – szép számmal találkozunk olyan 

problémákkal, melyek megoldását ellentmondások sokasága nehezíti. Az alapvető 

ellenmondás: a kultúra tényezőinek számbavételében, a műveltség tartalmának 

kiválasztásában, az értékszempontú megközelítésben rejlik. Nevezetesen: Melyek azok az 

értékek, amiket az adott korszak tankötelezett ifjúságának el kell sajátítania, vagy 

melyek az alapvető műveltség elemei?  

A XXI. század pedagógiájának elméletében sincs lényeges ellentmondás abban a 

tekintetben, hogy a kultúraközvetítés elsődleges szervezeti kerete az iskola, s abban sem, 

hogy a kultúraközvetítés tanulás útján neveléssel történik. Abban viszont sokan kételkednek, 

amit Szent-Györgyi Albert úgy fogalmaz: „Az emberiség jövője a neveléstől, ettől a 

változtatható programrendszertől függ. Az emberiség történelme lényegében ennek a 

programozásnak a fokozatos változását tükrözi… Ebből következik, hogy nevelés az 



emberiség egyik legfontosabb tevékenysége.” Annak ellenére, hogy valóban a nevelés 

„csodálatos lehetőségek” kapuja, de „szörnyű veszedelmeknek” is kiteheti az embert, mert 

„neveléssel bármelyik diktatórikus rendszer saját érdekei szerint változtathatja meg a 

társadalmat…”(4) 

A fő probléma, hogy a kultúra tartalmát meghatározó tényezők megítélésében, továbbá az 

alapvető értékekben igen nagy a bizonytalanság általában, de különösen a volt szocialista 

országokban. A demokrácia biztosította szabadságban csorbult a szabályok, normák tisztelete, 

azok betartása, betartatása. Miközben kutatók sora bizonyítja, hogy az emberiség története 

során kialakult értékek, magatartásminták, normák átörökítésének hiánya a modern 

társadalomban gátolja az érett személyiség kialakulását (5), sőt a kudarcoktól megkímélve, 

kudarc nélkül felnevelt ifjúság – K. Lorenz szavaival - infantilis felnőtt lesz.(6) 

A probléma gyökere, hogy a kultúraközvetítők bizonytalanok-e feladatukban, tudják-e, 

hogy felelősek a gyermek felnőtté válásáig a gyermeket, ifjút érő hatások közvetítésében; vagy 

szándékos a tevékenységük a bizonytalanság keltésében, a kulturálatlanság terjesztésében.  

Tradicionálisan kik a kultúraközvetítők?  

Az emberiség története során a gyermek nevelése mindig a családban kezdődött. A 

családban utánzással, mintakövetéssel, tudatosan vagy ösztönösen történt és történik a 

gyermek viselkedésének formálása, formálódása. 

A szervezett, tudatos nevelés legfőbb színtere az iskola. Az iskola feladata, hogy nevelési 

eszköztárával, tanító - nevelő munkájával elősegítse a gyermek kiteljesedését, 

személyiségének kialakulását.  

Az iskola alapvető tevékenységét, a nevelést és az európai értékrend alapján kiválasztott 

műveltséganyag közvetítését az iskola elsődleges fenntartójaként szolgálta az egyház az 

európai iskolarendszer kialakulásától kezdve a XIX. század közepéig, illetve a XX század 

második felében felerősödött szekularizációig. Az egyház szerep- vállalása ma is jelentős 

európai örökségünk, a keresztény erkölcs tanításában, a jó és rossz közötti különbség 

felismertetésében. 

Márai Sándor hagyta ránk örökül, hogy:”Kelet felé haladva Magyarország az utolsó 

kultúrterület, ahol az európai ember ugyanazt a sorsközösséget érzi mindennel, ami az 

európai keresztény műveltség múltját, jelenét és felelősségét jelenti.” Ugyanazt érzi a magyar 

Párizsban, ha a Sorboone-on előadást hallgat, ugyanaz a lélek szól a stockholmi emberhez, ha 

belép az esztergomi székesegyházba, mint az uppsalai katedrálisban. „ A nyugati műveltség 

Magyarországon nem import, hanem szerves alkatrésze múltnak, jelennek és a szerep 

hivatásérzésének.” Vajon megtanítjuk és megtanuljuk-e mi a hivatásbeli kötelesség, vagy a 

diploma ünnepélyes átvételénél elmondott esküt csak formaságként éljük meg, hisz be nem 

tartása semmilyen következményekkel nem jár. Még lelkiismeretfurdalással sem, akkor 

hogyan járna felelősséggel, holott örökségünk gazdag, mert a „magyar szellemtörténet mindig 

teljes felelősséggel és egyénien felelt Európa nagy kérdéseire”.(7)  

Természetesen az általános műveltséget nem csak az iskolában szerzi az ember, hanem a 

kultúra közvetítését vállaló intézmények működése, működtetése által is. Így legalább akkora 

a felelőssége a sajtónak, a rádiónak, a médiának, a könyvkiadóknak, a színháznak és 

múzeumoknak, a politikának, mint a tanítónak. 



 Hogyan tanítsuk, amit nem tudunk? Nevezetesen: mi a közjó? Nyilván nem a piac 

diktálhatja, nem is a divat. Amikor Európa fogalmát meghatározták, azt vallották, hogy 

Európa három pillérre épül: a görög filozófiára, a római jogra, a keresztény erkölcsre. 

„Szellemi, erkölcsi értékek határozzák meg Európa önazonosságát.” (8)  

A közjó kultúra, műveltség kérdése, ahogy Arany János fogalmazta „Széchenyi 

emlékezete” című versében: „Elvész az én népem, elvész kiálta, Mivelhogy tudomány nélkül 

való.” Vészkiáltása örök érvényű. A közjó feltételezi a rendet a társadalomban, a politikában, a 

gazdaságban, a munkában, az egyén életének vezetésében meglévő rendet, melynek alapja a 

jog. A közjó feltételezi a felelősséget, az egyének összességének javáért. A felelősség alapja 

az alkotmány ismerete és az erkölcsi értékek. A közért való cselekvésre tanítani kell. 

 

„Homály és tévedés elhárítása végett az Olvasót 

mindenek előtt szükségesnek tartom arra figyelmeztetni, 

hogy én ezen kifejezést ’Hitel, azon értelemben veszem, 

mellyet köz életben a’ Creditum jelent, a’ mi nem egyéb, 

mint bizonyos lekötelezések által más kezében lévő ingó 

vagy ingatlan vagyonunkrul nyert bizalom és bátorság.  

Mennél nagyobb bizalmat’s bátorságot nyujthat valaki az 

ő kezei közt lévő vagyonunkrul, annál több Hitele – 

Creditiuma van; ’s mennyivel nagyobb bizodalommal ’s 

bátorsággal birja a’ közönség saját javait másoknál, annál 

tökéletesbnek mondatik azon Ország Hitel - állapotja.”  

(Gróf Széchenyi István) 
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