
I. ALAPFOGALMAK. A KUTATÁS TÖRTÉNETE ÉS TÁRGYA

A KULTÚRA

– Ki vagy? – kérdezte a kis herceg. – Nagyon csinos vagy...
– Róka vagyok – mondta a róka.
– Gyere, játszál velem – ajánlotta neki a kis herceg. Olyan szomorú vagyok...
– Nem játszhatom veled – mondta a róka. – Nem vagyok megszelídítve.
– Ó, bocsánat! – mondotta a kis herceg.
De némi gondolkodás után hozzátette:
– Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”?
– Te nem vagy idevalósi – mondta a róka. – Mit keresel itt?
– Az embereket keresem – mondta a kis herceg. – Mit jelent „megszelídíteni”?
– Az embereknek puskájuk van, és vadásznak. Ez nagyon kellemetlen. Tyúkokat is te nyész -

te nek. Egye dül ez az érdekes bennük. Tyúkokat keresel?
– Nem – mondotta a kis herceg. – Barátokat keresek. Mit jelent „megszelídíteni”?
– Ez egy olyan dolog, amit az emberek már túlságosan elfelejtettek – mondotta a róka. –

Annyit tesz, mint „köteléket teremteni”...
– Köteléket teremteni?
– Bizony –mondotta a róka. – Te most az én számomra még csak egy kisfiú vagy, százezer más

kis fiúhoz hasonló. És nincs szükségem rád. És neked nincs szükséged rám. Én a te szá mod ra csak
egy róka vagyok, százezer más rókához hasonló. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra.
Az egész világon egyetlenegy leszel számomra. Az egész világon egyetlen leszek szá modra...
– Kezdem már érteni – mondotta a kis herceg. – Van egy virágom... úgy hiszem, meg sze lí -

dí tett engem...
– Lehetséges – mondotta a róka. – Az ember csuda dolgokat lát a Földön...
– Ó, ez nem a Földön történt – mondta a kis herceg.
A rókát roppant kíváncsiság fogta el:
– Egy másik bolygón?
– Igen.
– Vannak vadászok azon a bolygón?
– Nincsenek.
– Roppant érdekes! És tyúkok?
– Azok sincsenek.
– Semmi sem tökéletes – sóhajtott a róka.

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)
Figyeljük csak a fenti párbeszédet, amely látszólag meglepõ helyzetben hangzik el. Egy vé let len

folytán egyazon világ két távoli részének egy-egy lénye találkozik és beszélgetésbe elegyedik. A róka
a Földön él, a kis herceg pedig egy pici bolygóról, talán a B. 612. számúról érkezett. A világot mind -
ket ten másnak látják, és másként ítélik meg. A kis herceg emberekkel szeretne találkozni, a róka pedig
ke rüli õket, mert puskájuk van és vadásznak. Felcsillan a szeme, amikor azt hallja, hogy a kis herceg
boly góján nincsenek vadászok, de csalódottan sóhajt, mikor megtudja, hogy tyúkok sin cse nek ott.

Mindketten magányosak, mindketten barátot keresnek. Idegenként állnak egymással szemben.
Fal ként épül közéjük a világról szerzett eltérõ élmény, tapasztalat, tudás. A beszélgetés során meg -
tanulják egymás szavait, megismerik egymás háttérvilágát, megosztják egymással tapasztalataikat, az
ismeretlenbõl kiemelik, „megszelídítik” egymást. A közöttük fonódó kötelék a megosztott, az azo -
nos élmény, tudás. A sárga bú za me zõ, amelyet a róka eddig közömbösen nézett, ezentúl a kis her -
ceg re emlékezteti.
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Miért érezzük jelképesnek, s miért idéztük Saint-Exupéry regényének fenti epizódját? Mert va -
la mennyien a kis herceghez és a rókához hasonlóan szerzünk tapasztalatokat, ismereteket a világról,
ame lyek lehetõvé teszik a világban való eligazodást, a környezetbe való beilleszkedést, az élet meg -
élé sét. Ezek alkotják a kultúránkat.

És itt máris meg kell állnunk, mert e fogalom meghatározása körültekintést igényel. Ugyanis
mind egyre tapasztalhatjuk, hogy e szót újabb és újabb jelentéstartalmakkal ruházzuk fel. Hol szû kít -
jük, hol tágítjuk jelentéskörét. Ha kulturálatlanságról beszélünk, akkor bizonyos ismeretek hiányát
vet jük valaki szemére. Ha európai vagy primitív, középkori vagy reneszánsz, vallásos vagy világi
kul túráról beszélünk, akkor különbözõ földrajzi zónák és különbözõ korszakok kultúrájának eltérõ,
sa játos voltát hangsúlyozzuk. Napjaink szóhasználatában pedig olyan szókapcsolatok honosodtak
meg, mint beszédkultúra, játékkultúra, mozgáskultúra, öltözködéskultúra, lakáskultúra, politikai kul -
tú ra, amelyek azt sugallják, hogy a kultúra nem csupán a tudományt és a mûvészetet jelenti.

Honnan ered a kultúra szó polivalenciája, több jelentése? A sokszínûség egyik oka az, hogy
va lóban nem beszélhetünk egy átfogó, általános, mindenki számára megközelíthetõ, sõt kötelezõ ér -
vé nyû kultúráról. A kultúra idõben és térben egymástól távol élõ közösségek esetében eltérõen szer -
ve zõdik, egy közösség kultúrája pedig idõben is változik. A másik ok az, hogy a szónak nincs meg -
ál lapodott jelentése, a használói, sõt a kultúra kutatói eltérõ, sajátos jelentéseket rendelnek hozzá.

A kultúra számtalan definíciója közül ismerkedjünk meg néhánnyal.
– J. M. Lotman: A kultúra valamennyi nem örökletes információ, az információ szervezési és
megõrzési módjának összessége.
Lotman tehát elhatárolja a kultúrát a biológiailag örökletes, azaz a gének által közvetített in -

for mációktól, s „tanult” voltát hangsúlyozva jelszerûségét (szimbolikus jellegét) emeli ki. Továbbá,
a kultúra körébe sorolja azokat az objektumokat (például könyv), intézményeket, stratégiákat, ame -
lyek az információk szervezésérõl, tárolásáról, közvetítésérõl gondoskodnak.

– A. G. Smith: Minden viselkedés, amelyet tanulás útján sajátítanak el és amelyen osztoznak,
kul  turális... A minket körülvevõ világot nézni a viselkedés egy formája. Mindannyian meg ta -
nul juk, hogy úgy nézzük, ahogy kommunikációs csoportunk más tagjai azt nézni meg -
tanulták... Így tanult fo gal makon, kategóriákon, megjelöléseken keresztül nézzük: hogy mi
állat, növény és ásvány; mi ehe tõ, iható és kívánatos; mi jó, rossz és közömbös. Észlelésünk
olyan viselkedés, mely tanult és kon ven cio nalizált, és amelyet szimbólumok közvetítenek. A
kultúra olyan kód, ame lyet megtanulunk és meg osz tunk, és a tanulás és megosztás
kommunikációt feltételez. És a kom munikáció kódolást és szim bó lumokat feltételez, melyeket
meg kell tanulni és amelyekben egyet kell érteni.
E meghatározás a kultúrát a kommunikáció kódjaként (jelrendszerként) értelmezi, amely szim -

bo likus és konvencionális (megegyezésen alapuló). E kód teszi lehetõvé a világ értelmezését és a
vi lág hoz való viszonyulást.

A kultúra konvencionális jellegével magyarázható, hogy az esztétikai érték megítélésének ko -
ron ként más-más kritériumai vannak, hogy az erkölcsi értékek társadalmanként, sõt egy társadalmon
be lül osztályonként, csoportonként változnak. Kultúránként ugyanaz az állítás hol a tudomány, hol
a babona körébe sorolódik. Az orvostudomány például utólag sok, alaptalannak vélt gyógyító
eljárás ha tékonyságát igazolta, s ugyanakkor elvetett olyan javallatokat, amelyeket a korábbi orvosi
gya kor lat alkalmazott.

– Max Weber: A kultúra az ember álláspontjáról értelmesnek és jelentõsnek gondolt metszet a
vi  lágtörténés értelmetlen végtelenségébõl.
Weber szerint a kultúra nem eleve adott, nem az embertõl függetlenül létezõ entitás, hanem el -

len kezõleg, az emberi értelem – mint szelekciót végzõ szûrõ – terméke. Ezzel az értelmezéssel ma -
gya rázható, hogy miért látta ugyanazt a világot oly eltérõ módon a középkor vallásos és a 18. század
fel világosult embere. S ennek következtében miért irányította életét oly eltérõ „forgatókönyv” alapján.

– A. L. Kroeber – C. Kluckhohn: A kultúra a szimbólumok által elsajátítható és átadható vi sel -
ke  dés nek a viselkedést meghatározó explicit és implicit mintáiból áll, emberi csoportok tel je sít -
mé  nye képpen jön létre, belefoglalva az eszközökben való megtestesítésüket... A kulturális rend -
sze rek egy  részt tevékenységek eredményeinek tekinthetõk, másrészt a további tevékenységek
szabályozó ele mé nek.
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E meghatározás a kultúra újabb tulajdonságát nevezi meg. Azon túl, hogy az emberi te vé keny -
ség eredménye, minta, modell szerepét tölti be. Mintaként lehet akár explicit (kifejtett; például a Tíz -
pa   ran csolat, egy iskolai szabályzat, egy törvénykönyv), akár implicit (kifejtetlen) (például szüle tés -
na pon, te metésen való viselkedés szabályai).

Az elmondottakat összefoglalva a kultúra következõ jegyeit emelhetjük ki: szimbolikus (a je -
len tést jelölõk hordozzák), kollektív (közösen birtokolt), konvencionális (megegyezésen alapuló),
nor matív (a cselekvést és az értelmezést irányító).

A kultúra legkisebb, önálló jelentéssel rendelkezõ összetevõi az elemek. Az elemek egy kul -
tú rán belül rendszerbe szervezõdnek. Az elem a többi elemhez való viszonyában, oppozícios és
szin taktikai kapcsolataiban jut jelentéshez. A színek egységét és különbözõségét összesítõ mátrix
(táb lázat) a hét színbõl álló szivárvány. (A hetes tagolás érvényesül az idõmérésben, a zenében, a
kö zép kori geocentrikus kozmológiában. Lásd: a hét hét napja, a hét zenei hang, a hét ég, a hét
planéta, a hét szûk esztendõ, a hétágú gyertyatartó a zsidó kultúrában, a hét törpe, a hétfejû sárkány,
a hét ma gyar törzs és vezér.) A fekete a színskálában a vörös kelettel szemben a nyugatot, a fehér
zenittel szem ben a nadírt, a keresztény szimbolikában a fehér isteni fénnyel, tökéleteséggel,
tisztasággal és ár tatlansággal szemben az alázatot, a világmegvetést, a halált, a gyászt jelenti.

A kultúrát egy további szempont alapján három területre tagoljuk. Az anyagi kultúra jelenti a
tárgyak termelését, cseréjét és fogyasztását (például építészet, öltözködés, lakberendezés stb.). A
szel le  mi kultúra a gondolati-tudati objektivitációkat tartalmazza (filozófia, tudomány, költészet stb.).
A szo   ciális kultúra pedig a társadalom szervezõdésének, az egyének egymáshoz való viszo nyu -
lásának el veit és szabályait jelenti (például család, közösség, etika, jog stb.). Természetesen, ez a fel -
osztás ön ké nyes. A gyógyászat, a díszítõmûvészet például egyidejûleg a szellemi és az anyagi kul túra
körébe is tar  tozik. A vallás, a totemizmus pedig egyaránt szellemi, anyagi és társadalmi dimen zi  óban
kiépülõ kép  zõdmény. Szellemi részét a világról kialakított kép és a hit, anyagi részét az isten-, illetve
ál lat áb rá zolások, a szertartásokban alkalmazott eszközök, öltözet, a szakrális épületek, társadalmi
részét pe dig a vallásos, illetve totemisztikus csoport tagjainak egymáshoz való viszonya, hierarchiája
képezi.

A kultúra különbözõ korokból származó rétegek egymásraépülésébõl szervezõdik. A kul tú ra -
ele mek idõben és térben egyaránt terjednek. Ezzel magyarázható, hogy saját történettel ren del kez -
nek (ke letkeznek, terjednek, átértékelõdnek, újraszervezõdnek, elhalnak, felélednek), valamint az,
hogy egy közösség tagjai eltérõ mértékben és módon használják. Ugyanazon kultúra eltérõ módon
szer ve zõdik egy gyerek és egy felnõtt, egy férfi és egy nõ, egy kõmûves és egy orvos tudatában,
gya kor la tában. Ez a szelekción, kulturális részesedésen alapuló jelenség a kulturális adaptáció.

A kultúra egy földrajzi területre jellemzõ szervezõdését kultúrkörnek nevezzük. A kultúrkörön
be lül az újítás a központból indul és fáziskéséssel jut el a perifériára. Például a 18. században meg -
je lent újstílusú népdal alig, illetve megkésve jutott el a magyar nyelvterület keleti peremére. Az er dé -
lyi és a moldvai csángó népköltészetben ennek tulajdoníthatóan konzerválódott a klasszikus nép -
ballada.

Különbözõ szempontok alkalmazásával a kultúra különbözõ változatait határolhatjuk el
egymástól.

Elterjedtsége alapján különül el az átfogó (globális) és a szubkultúra. Ez utóbbi válfajai az
aláb bi kultúratípusok: a tájegységek helyi (regionális) kultúrája (például a magyar kultúrán belül
a ka  lo taszegi, a mezõségi, a moldvai csángó kultúra); a nemzetiségi csoportok etnikus kultúrája;
a val  lá si kisebbségek, generációk, nemek, társadalmi csoportok, rétegek, szakmák csoportkultúrája.

A tömegkultúrának több értelmezése ismeretes. Az értékszempontú kultúratipológia elit kul -
tú rának minõsíti a hivatalosan értéknek nyilvánított kulturális objektumokat, szemben az ala csony
szín vonalú, népszerûsítõ-szórakoztató tömegkultúrával (például a ponyvairodalommal, a giccsel).
Az érték szem pontot mellõzõ statisztikai kultúraértelmezés tömegkultúrának a kultúra mindenki által
bir tokolt ele meit, területeit (nyelv, általános mûveltség, alapvetõ együttélési normák) tekinti.
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A társadalom életét meghatározó hatalomnak a kultúrához való viszonyulása alapján be szél he -
tünk a hatalom által elfogadott, és intézményei (iskola, könyvkiadás stb.) által forgalmazott hiva ta -
los kultúráról, valamint az ennek ellenében szervezõdõ ellenkultúráról. (Például az 1960-as évek
ame   ri  kai hippimozgalma a fennálló rendszerrel, társadalommal, életformával elégedetlen ifjúság el -
len   kul túrája volt: saját irodalmat, zenét, életvitelt, mentalitást, kapcsolatokat és településeket te rem -
tett.)

Ugyancsak a hivatalos kultúrával szemben tételezõdik a népi kultúra. Meghatározásához egy
kis kitérõre van szükségünk. Utána pedig azt kell megvizsgálnunk, hogy mit fed a nép fogalma.

Feladatok

1. Figyeljék meg, különbözõ korokban mennyire eltérõen szervezték és tárolták, rejtették vagy
tet ték nyilvánossá a tudást.

a) A korai századokban úgy gondolták, hogy a betûkbõl összeállítható új mondatok eleve ben ne
rej   lettek a szövegben, s éppen titkosságuknál fogva varázserejûek: a szavakat vagy mon dá  so -
kat alkotó betûcsoportok faggatása visszamegy egészen a kabaláig. (Itt két változata is volt: a
ce murah, amely egy nehezen felfedhetõ szó értelmét a betûk új rendje segítségével ke reste, és a
gematria, amelyben egy homályos jelentésû szóalakot azonos betûszámú másik hé ber szó val
ma gyaráztak.) Egy név betûibõl kiolvasható viselõjének tulajdonsága, sorsa; egy szó be tû i nek
ok szerû átcsoportosítása értelmezheti a fogalmat; egy kérdésben benne rej lik a válasz. Quid est
veritas? – kérdi Pilátus Krisztustól. Mi az igazság? Est vir, quid adest – válaszolják rá ké sõbb
az anagramma szabályai szerint, vagyis: a férfi az, aki itt áll. Te hát Krisztus maga. Egy szó,
egy szócsoport köznapi alakja magába rejti önnön transz ce dens értelmét – vélték még a kö -
zépkori misztikusok is. A név a tulajdonság köpenye is. (Democritus = risum docet, vagy is ne  -
vetni tanít; William Shakespeare = I swear, he is like a lamp; mint egy lámpa, es kü szöm.) Az
el  nevezésben ott a célja (IVS = VIS, vagyis a jog: erõszak)...

(Lukácsy András: Kiment a ház az ablakon. Költészet és játék. Bp. 1981)

b) Furcsa és heterogén társadalom volt a középkori alkimistáké. Megtalálható volt köztük a ne  -
mes és az egyszerû ember, a vallásos és a laikus, a keresztény és a zsidó, a tudós és az írás  -
tu dat  lan, a férfi és a nõ, az orvos és a „varázsló”. A vándorló alkimisták sokasága járta ke  -
resz tül-ka sul Né metországot, Franciaországot, Angliát, Itáliát. Titkos társaságba szer ve zõd  -
tek, jel vények és jel szók alapján ismerték fel egymást. A titkos tudást csak szóban le he tett el -
sa já tí tani, ezért értõ mes  tert kerestek magunknak. A titokzatosság a tudás biztonságát szol  -
gál ta. A ti tok feltárása, írta Roger Bacon az Opus tertiumában, csökkenti a tudás ere jét.
A tömeg nem ké pes a titkot meg ér te ni, a gonosz szándékú rossz célra használja, s ezzel fel -
forgatja a vi lág rendjét.
Ezért az alkimisták tudása titkos kéziratokba, szimbólumokba, allegóriákba volt elrejtve. Aki
ava  tatlanul találkozott ezekkel a szövegekkel, semmit nem értett belõlük.

(Serge Hutin L’ Alchimie (Paris, 1951) címû könyve nyomán)

c) Arra törekedtem ugyanis, hogy erõmhöz képest enyhítsek azon a hatalmas hiányon, mely
ha  zai nyelven írt könyvekben mutatkozik, és hogy tanulóifjúságunknak legyen legalább
egyet len olyan könyve, amelybõl az egész mûveltség szövedékes szálait legombolyíthatja,
még pedig anya  nyelven. Ezért, mellõzve mindenütt az álokoskodásokat és felesleges vitákat,
a legjobb szer  zõk alapján, a valósághoz ragaszkodó ábrázolásban, az igazság sza bad sá gá -
nak zászlaja alatt honfitársaim elé tártam mindazokat a dolgokat, melyek hasznosak...

(Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Utrecht, 1653)

2. Figyeljék meg, milyen szokatlan teljesítmények elérésére képesek az alábbi szertartások részt  -
vevõi. Vajon egy más kultúrából szemlélve a mi viselkedésünk is ennyire furcsának tûnik?
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A nyugati civilizáció a gyermekszülést az egyik legnagyobb fájdalomnak tartja, amit az
em  ber nek el kell szenvednie. Ezzel szemben az antropológusok szerte a világon olyan kul -
tú rákat is ta láltak, ahol a couvade (férfi-gyermekágy) általános gyakorlat. Az asszony gya -
kor latilag nem szen ved a szüléskor. Szinte a gyermek megszületéséig kint dolgozik a mezõn.
Szü léskor a férj úgy nyög az ágyban, mintha nagy fájdalmai lennének. Extrémebb esetekben
még az újszülöttel is a férj marad az ágyban, hogy felépüljön ebbõl a borzalmas meg pró -
bál tatásból, az anya pe dig rögtön visszamegy vigyázni a termésre.

Hogy a kulturális értékrend milyen hatású a fájdalomra, igen megdöbbentõen szemlélteti
az a „kampón függési szertartás”, amelyet India bizonyos részein még napjainkban is ûz -
nek. A ceremónia abból az õsi gyakorlatból származik, hogy a csoport egyik kiválasztott tag -
jának az a szerepe, hogy képviselje az istenek hatalmát. A kiválasztottnak az év meg ha tá -
rozott idõszakában meg kell áldania a gyermekeket és a termést. A szertartás számunkra fi -
gyelemre méltó mozzanata abban áll, hogy egy speciális kocsi tetejére erõs köteleket rög zí -
tenek, a kötelek végén levõ acélkampót pedig beakasztják a bõr és az izmok alá, a hát két ol -
dalán. A szekeret ezután faluról falura viszik. A kiválasztott ilyenkor a kötelekbe ka pasz ko -
dik, ám az egyes falvakban a ceremónia tetõpontján el kell engednie a köteleket, és mind -
össze a hátába beakasztott acélkampókon lógva és himbálózva kell megáldania a gyer me -
ke ket és a termést. Bármennyire is hihetetlen, semmiféle jele sincs annak, hogy ez az ember
fáj dalmat érezne a szertartás alatt, inkább úgy tûnik, mintha üdvözült állapotban lenne. A
kam pók eltávolításakor fahamut szórnak a sebre, amely minden orvosi beavatkozás nélkül,
gyor san gyógyul. A kampók helyei két héttel késõbb már alig látszanak.

(Melzack, Ronald: A fájdalom rejtélye. Bp. 1977)

3. Az elõzõ kultúradefiníciókat újraolvasva állapítsák meg, milyen kategóriát vesz alapul a szer -
zõ: a kulturális objektumot, a kultúrát éltetõ egyént vagy a jelentésközvetítõ folyamatot.

4. Helyezzék el a kultúratipológiában a tanulók kultúráját; a pogány magyarok kultúráját; az
avant garde mûvészetet; a westernt. Indokolják és példázzák válaszukat!

5. Vajon az egyén kultúrája teljes egészében beilleszthetõ egyetlenegy kultúratípusba? A választ
pél dákkal indokolják!

6. Milyen kultúra jegyeit ismerik fel az alábbi szövegekben? Milyen jelenségnek minõsítik az azo -
nos téma kidolgozásában megnyilvánuló eltéréseket?
a) Amikor Toldi még itt lakott Szalontán, elbarangolt a nádasba. Ez a mostani Tó téren, az új

pi ac helyin, na meg a folytatásán vót. Amint egyre beljebb haladt, egy helyen beomlott a
zsom bík a lába alatt. Két kicsi farkas nyítt ott. Megsajnálta ûket, de amint cirógatta, jött az
anya farkas szörnyû ordítással, csattogó fogakkal. Nekiugrott Miklósnak, de ez eleinte jól for -
gatta magát. Sûrûn osztogatta öklivel a csapásokat. De még így is alig bírt a fenevaddal. De
ám ekkor még a másik farkas, az apafarkas jött. Nekiugrott Toldinak. Mit tehetett Mik lós? A
döglött farkassal agyonütötte az élõt.

(Nagyszalontai monda, 1970-es évek)
b) Ég a napmelegtõl a kopár szík sarja,

Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fûszál a tors közt kelõben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezõben.
Boglyák hûvösében tíz-tizenkét szolga
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga...

(Arany János, 1846)

c) Tisztán sütött a nap vértikkasztó heve,
Minden mezõmunkás tõle bágyadt leve...

(Cs. Molnár Lajos, 1861)
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