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Könyvszemle

a mai hihetetlenül bonyolult kódolás viszony-
latában sem egy egyszerű, pusztán a minden-
kori általános intelligencia által könnyen el-
végezhető tevékenység. Az említett 68 levél 
megfejtése tehát így is hatalmas energia befek-
tetést fog kívánni a gyakorlati kódfejtőktől.

A tudománytörténész szerzőnek nemcsak 
a szakterületéből adódó elhivatottsága van a 
tudomány népszerűsítésére, de különleges 
képessége is a látszólag mindenkit zsigerileg 
izgalomba hozó, de tudományos megközelí-
tésben nagyon is száraz, és leginkább egyhan-
gúnak mondható témák (mint az alkímia, 
mágia és a titkosírások) élvezetes előadására. 
A könyvben is megpróbálja fenntartani a lan-
kadni készülő figyelmet (nyilvánvalóan egy 
tudományos munka esetében nem feltétlenül 
szükséges kritérium az olvasmányosság, azon-
ban valószínűleg egyetlen olvasó sem fogja 
bánni, ha ez mégis így van – és különösen az 
a laikus olvasótábor nem, amelyet a téma iz-
galmas volta késztet majd a könyv elolvasásá-
ra), például a fejezetek témáinak tudatos vál-
takoztatásával. Amikor az olvasó esetleg már 
kezdene fáradni a rejtjelezés történetének, 
majd a fennmaradt rendszerek elemzésétől 
(A rejtjelezés elmélete és gyakorlata NyugatEu
rópában, Titkosírások Magyarországon: a for
rásanyag jellemzése), váratlanul és üdítően – 
ugyanakkor teljesen logikus felépítésben – ele-
inknek (többek között olyan közismert sze-
mélyiségekről van szó, mint Balassi Bálint, 
Zrínyi Miklós, Pázmány Péter, Thököly Imre, 
II. Rákóczi Ferenc vagy Vak Bottyán) az 
esendő, emberközeli, ízes és sokszor humoros 
levélidézeteivel megspékelt titkosírás-haszná-
lati gyakorlatába csöppen (A rejtjelezés mű
ködtetése). Mikorra pedig már lassan „elkopik” 
a régies nyelv varázsa, és az olvasó kezdi fá-
rasztónak érezni, hogy szinte minden idézetet 
újra el kell olvasnia ahhoz, hogy megértse, 

hogyan is kapcsolódik az a témához, újra egy 
titkosírás-történeti fejezet következik, immár 
azonban általánosabb szinten (A tudásátadás 
útjai). Amikor pedig éppen eleget megtud-
tunk erről is, következik egy újabb „ember-
közeli” fejezet arról, hogy konkrétan mit is 
titkoltak el eleink… (A titkolózás terei)

Kriptológiai szempontból a legfontosabb 
(már persze ha a könyv mintegy felét kitevő 
hatalmas repertóriumot – mint alapvetést – 
most figyelmen kívül hagyjuk) az az izgalmas 
nyomozásnak is beillő fejezet (A tudásátadás 
útjai), amelyben a szerző megpróbálja felde-
ríteni a magyar kriptográfia eredetét. Végig-
böngészi például a rejtjelezést is használó 
főúri családok rekonstruált könyvtárait, hogy 
a korszak meghatározó tudományos kripto-
gráfiai munkáira bukkanjon (elsősorban A 
kriptográfia tudományának kézikönyvei című 
alfejezetben). Ez a kutatása azonban legalább 
annyira alapvetőnek tűnik egy új szempont 
alkalmazásában, mint a fentebb említett szo-
ciológiai jellegű elemzései (egyáltalán: a szer-
ző olyan sokoldalúan és átgondoltan elemzi 
a fantáziát egyébként alig megmozgató, több-
nyire száraz tényanyagot, hogy az olvasó em-
lékezetében az egész könyv egyetlen izgalmas 
nyomozásként marad meg). A fejezet beveze-
tőjében egy bekezdés erejéig ugyan kitér en nek 
az ugyancsak új kutatási területnek az ismer-
tetésére (magyar szakirodalmat sajnos itt sem 
tud említeni), azonban a megközelítés alkal-
mazásának az újdonságát itt  kevésbé teszi 
nyilvánvalóvá. A kriptológia tudományának 
tekintetében azonban nyilvánvalóvá válik 
(mivel hasonló vizsgálatokra nem tud példát 
felhozni a nemzetközi szakirodalomból), 
hogy ismét csak úttörő kutatásokkal állunk 
szemben. Sajnos azonban a fejezet mindegyik 
feltevése negatív eredménnyel zárul…

A kriptológiai szempontú megközelítés 

azonban valójában az egész könyvön végig-
vonul (de tulajdonképpen az elsősorban a 

„titokkutatás” szempontjai szerint megírt záró 
fejezet egyfajta felvezetéseként jelen lévő uta-
lások révén ugyanez mondható el ez utóbbi 
megközelítésről is, azaz a szerző a könyvben 
végig tudatosan törekszik a két tudományág 
nézőpontjainak egymáshoz való közelítésére). 
Fontos adalékokkal szolgál ebben a tekintet-
ben (is) a Titkosírások Magyarországon: a for
rásanyag jellemzése és A rejtjelezés működtetése 
című fejezetekben, továbbá A titkolózás terei 
fejezet Politikai kommunikáció alfejezetében. 
Nem tudom megítélni, hogy a magyar secrecy 
kutatás milyen új szempontokból fogja tud-
ni még vizsgálni a kérdést, az azonban nyil-
vánvaló, hogy a kriptológiai megközelítés 
te kintetében maradtak még „fehér foltok”. 
Mivel A tudásátadás útjai fejezetben felvetett 
lehetőségek vizsgálata nem hozott eredményt, 
alighanem megkerülhetetlenné válik a későb-
bi kutatás számára a rejtjelezés merőben 
technikai alapú, szisztematikus elemzése, azaz 
maguk a rejtjelek térben és időben kibontako-
zó „családfájának” összeállítása. Az így kiala-
kult, merőben kriptológiai szempontú, tér-
beli és időbeli diagramnak azonban nyilván 
csak akkor lenne értelmezhető magyarázata, 
ha ezzel párhuzamosan a rejtjelhasználatnak 
az a szociológiai jellegű vizsgálata – amelynek 

az alapvetését a szerző a könyvében már meg 
is tette – is hasonló térbeli és időbeli hálózatot 
eredményezne. Ebben az esetben pedig „csu-
pán” egy olyan tudósra lenne szükség, aki 
mindkét területet átlátja, és a diagramokat 
képes „fedésbe hoz ni” (vagy ideális esetben a 
két elemzést eleve koordinálná, hogy azok 
egy közös kutatómun ka keretében valósulhas-
sanak meg). Nyilvánvaló azonban, hogy egy 
ilyen jellegű komplex kutatás esetén is ma-
radnának még elvarratlan szálak, kifelé mu-
tató „vektorok”, mivelhogy a titkosítás tech-
nikája sajnos Magyarországról egyértelműen 
külföldre mutat. Ezeket a pon tokat csak 
akkor lehetne teljes bizonyossággal az erede-
tükkel összekapcsolni, ha ott is ilyen megala-
pozott vizsgálatokra támaszkodhatnánk. Egy 
ilyesféle komplex kutatásnak a rejtjelezés nagy 
múltú (valószínűleg átláthatatlan gazdagságú) 
területein azonban a józan becslések szerint 
jóval kevesebb esélye van. A könyvben bemu-
tatott többszempontú vizsgálat azonban bi-
zonyára hatással lenne a nemzetközi kutatás-
ra is. Azonban már Láng Benedek alapvetése 
is nemzetközileg elérhető változatért kiált… 
(Láng Benedek: Titkosírás a kora újkori Magyar
országon. Budapest: Balassi Kiadó, 2015, 335 p.)

Tokai Gábor
művészettörténész, Szépművészeti Múzeum – 

Magyar Nemzeti Galéria

Pszichológia és társadalom
A L’Harmattan Kiadó Pszichológia és társada
lom című könyvsorozatában új kötet jelent 
meg. Bodor Péter, a kötet szerkesztője egy 
fontos és jellegzetes témakörbe gyűjtött tanul-
mányokat hazai szerzőktől: pszichológustól, 
nyelvésztől, irodalomtörténésztől, esztétától, 
szociológustól, politológustól. A témakört az 
identitás és kommunikációs médiumok, az 

emlékezés és diskurzus fogalmi csomópont-
jai feszítik hálózattá. 

Eredetileg interdiszciplinárisnak nevezték 
az ilyen vizsgálódásokat és köteteket, ma in-
kább a transzdiszciplináris jelzőt használják 
rájuk. A két elnevezés különbsége világosan 
megfogalmazható. A diszciplínák élesebb ha-
tárainak idején inter, vagyis határt bontó, át-
járó és ágazatközi tanulmányok születtek, 
csakhogy, ezek a határok a 20. század utolsó 
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len mondat sem esik diszkurzív elméletekről, 
hiszen a 60-as években ilyet még nem ismer-
tek a társadalomtudományokban.

Miért nem foglalkoztak korábban ilyen 
kérdésekkel szociológusok? Miért szorult ko-
rábban marginális helyre az identitás prob lé-
mája a szociológiában? Szerintem azért, mert 
a szociológia a társadalmi modernizáció tu-
dománya volt. Művelői abból indultak ki, 
hogy a beleszületés jelentősége háttérbe szorul 
a modernizáció folyamatában, és a modern 
társadalmakat – melyeknek horizontját a jövő 
formálja – olyan fogalmak segítségével kell 
vizsgálni, mint a haladás és a fejlődés. Ennek 
megfelelően fontos módszernek vélték példá-
ul a „társadalmi tervezést”, viszont a régebbi 
idők csökevényeihez sorolták az etnikai, nem-
zeti, vallási hovatartozást és a belőlük fakadó 
feszültségeket. A szociológusok többsége úgy 
gondolta, hogy az ilyen feszültségek, konflik-
tusok történelmi korszaka véget ért, hiszen 

„nincs visszaút” a modernizációból. Aligha 
hihették volna, hogy az unokák nemzedéké-
ben majd identitáspolitikák alakulnak ki.

 Az 1970-es évek második felétől változott 
meg a „korszellem”. Az új szellemiség tartal-
mait már nem a jövő iránya, nem a társadal-
mi és kulturális megújulás eszméi, hanem 
neokonzervatív értékek és a posztmodern 
kultúra szempontjai határozták meg. Sokan 
lettek bizalmatlanok a haladás ígéreteivel 
szemben, a kollektív jövő pedig elhalványult 
a horizonton. Ezt fogalmazta meg 2011-es, A 
varázsát vesztett jövő című könyvében a szo-
ciálpszichológus Pataki Ferenc. 

A korszellem változásának megfelelően 
kapott új jelentést és erős kontúrokat az iden
titás fogalma, s így került előtérbe a társadal-
mi emlékezet témája is. A téma szociológiai 
alapmunkája Maurice Halbwachs műve (La 
mémoire collective), ami eredetileg 1925-ben 

negyedétől homályosak, törede zettek lettek, 
s ma már alig érvényesek. A tu do mány ágak 
régebbi megkülönböztetésein és érvényessé-
gükön ezért mutatnak túl a jelenkori „transz-
nemű” vizsgálódások és értelmezések. 

Nemcsak a tudományági keretek vál toz-
tak meg, hanem a vizsgálandó jelenségkörök, 
tárgyak és módszerek is. Az újabb tudomány-
filozófiában paradigmaváltásnak nevezett 
folyamat során érvénytelenek lettek fogalmak, 
eltünedeztek tárgykörök és elemzési szem-
pontok, egyidejűleg viszont új fogalmak és 
új kutatási irányok alakultak ki, illetve új je-
lentést kaptak a régebbiek.

Ilyen változás figyelhető meg például a 
szociológiában. Ez a tudomány az identitás 
fogalmát a 80-as évekig nem is használta. Jel-
lemző módon inkább pszichikumról vagy 
énről írtak még a „szimbolikus interakcioniz-
mus” hívei is, miként híres könyvében tette 
az irányzat klasszikusa, George Herbert Mead. 
Később szociálpszichológusok felfedezték, és 
számosan kommentálták az identitás problé-
máit, de szinte kizárólag a társas világ szintjén 
értelmezték azt. Így hosszú ideig nem merült 
fel, hogy az identitásnak a személyes és társas 
világon túli, makroszociológiai vagy szocio-
kulturális jelentőségük és fontos társadalom-
elméleti kontextusuk lehet.  Azt a kifejezést 
pedig, hogy „narratív identitás”, aligha értet-
ték volna szociológusok, mielőtt a nyelvésze ti 
fordulat (linguistic turn) a társadalomelmélet-
ben is bekövetkezett.

Jól látható ez a tudásszociológia történeté-
ben. Mannheim Károly az 1920-as évektől 
írta ilyen tárgyú munkáit, de nem foglalkozott 
sem az identitás, sem az emlékezés problémái-
val. Négy évtized múlva híres könyvükben 
(A valóság társadalmi konstrukciója) Peter Ber-
ger és Thomas Luckmann már egész fejezetet 
írtak internalizációról és identitásról, de egyet-
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szerint a legtöbb az életúttal és ön élet rajzzal 
foglalkozik. Gács Anna az önéletrajzi megnyi-
latkozások kortárs formáiról ír, Vajda Júlia 
viszont narratív élettörténeti interjúkat hasz-
nált nemzeti és – mint kiderült (?) – nem lé-
tező európai identitások elemzésére. Schleicher 
Nóra egy osztálytalálkozón elhangzott beszél-
getésekből értelmezi „az élet mint út” és „az 
élet mint művészet” metaforái nak tartalmait, 
Németh Krisztina pedig olyan életvilágot re-
konstruált, a sárbogárdi zsidókét, amely már 
csak emlékekben és az emlékezetben él tovább. 

Többen elemeztek nyelvi és vizuális mé-
diumokat, illetve általuk létrehozott alkotá-
sokat. Illés Anikó kollázsokat vizsgált egy fó-
kuszcsoportban, hogy pontosabban érthes-
sük Európáról létező és vágyott sztereotípiá-
ink különbségeit. Nyelvi kísérletükről számol 
be Halász Erna és Király Ildikó. A kísérlet 
eredményei megerősítik azt a gondolatot, 
hogy a narratív fogalmazás az utánzásnál erő-
sebben formálja az epizodikus emlékezetet. 
Nyelvi konstrukciók „emblematikus” gyakor-
latát, a Berlinben élt, emigráns orosz és zsidó 
írók irodalmi névadását vizsgálta He tényi 
Zsuzsa. Kontra Miklós viszont a „lingvi cizmus” 
eseteit és intézményes eljárásait kutatja tanul-
mányában; azt, ahogyan a nyelvhasználat 
megkülönböztet, s gyakorta társadalmi meg-
különböztetésekre, diszkriminációkra is ve-
zethet. Ez történik, amikor pedagógusok vagy 
más szereplők elítélik nyelvi normák és sza-
bályok megsértését – például a „suksüközés”-t.  
Csabai Márta a test fogalmi és képi értelmezé-
sének változásait elemzi, Dúll Andrea pedig 
környezetpszichológiai szempontokból, az 
átélt terek felől közelít az identitás problémá-
ihoz. Módszertani kérdéseket, a kvalitatív 
kutatások érvényességének problémáit fesze-
geti a partikultúráról szóló beszámolók kap-
csán Kaló Zsuzsa és Rácz József.

jelent meg, de alig ismerték akkoriban. Csak 
1992-ben fordították le angolra, és ezt követő-
en vált szélesebb körben ismertté. Az emléke-
zet kutatása mindaddig a pszichológiára 
tartozott, más tudományágak művelői alig 
foglalkoztak vele. Újabban viszont transzdisz-
ciplináris vizsgálódások sokasága irányult az 
ide vágó és már másként megfogalmazott 
kérdésekre. A megváltozott korszellem jegyé-
ben nyitnak újabb és újabb múzeumokat, 
emlékeznek meg sűrűn régebbi események-
ről. „Az ezredvégen az európaiak, különösen 
a franciák egy új kultusz, az emlékezet kultu-
szának megszállottjaivá lettek” – olvashatjuk 
Tzvetan Todorov egyik, magyarul 2003-ban 
meg jelent tanulmányában. Ezért keresik az 

„emlékezet helyeit”, ezért tölti meg a nyilvános-
ságot és a médiát az emlékezésre érdemes 
múlt. Így kerül előtérbe az „emlékezetpoliti-
ka” s az olyan fontos projektek, mint például 
az „Eleven emlékmű” Magyarországon. A 
jövőre irányuló modernizációs elvárások 
helyébe mostanra az emlékezés kultúrája, az 
identitás és a múlt értelmezése került. Ezért 
helyezhető el jelenünk korszellemének tenge-
lyében ez a kötet. Tanulmányai a személyest 
értelmezik a személytelen általános szerint, 
szerzői élettörténeteket elemeznek a történe-
lem háttere előtt, s a diskurzust magyarázzák 
a szabályok és modellek kereteiben. Illetve 
megfordítva: az identitást, a tipikust úgy 
próbálják felfogni, mint az önéletrajzokból, 
az életrajzi beszámolókból és emlékezésekből 
konstruálható alakzatot. E bonyolult téma-
kört, a történelmi és személyes síkok megkü-
lönböztetésének módszertani problémáit ér-
teti meg e tanulmánykötetben Kovács Éva 
alapos elméleti munkája az emlékezet „dina-
mikus modelljével”.

A kötetben 14 tanulmány olvasható. Té-
májuk és szerzőik speciálisabb érdeklődése 
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Emlékezésünket maradandóan befolyá-
solják tömegmédiumok is. Fokasz Nikosz és 
Kopper Ákos a hírfolyam működését állította 
egy érdekes kutatás fókuszába. Beszámolójuk-
ban kimutatják, hogy hírek miként jelennek 
meg és maradnak fenn egy darabig szenzációk-

ként, majd hogyan halványulnak és tűnnek 
el, s válnak az emlékezet helyévé. (Bodor Péter 
szerkesztő: Emlékezés, identitás, diskurzus. Bu
dapest: L’Harmattan, 2015)

Somlai Péter
szociológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem

A humán társadalom elmélete – 
multistrukturális modell alapján

Tojásból könnyen lehet rántottát készíteni, 
de fordított eljárásra kevesen vállalkoznának. 
Ezzel a példával szemléltetik a szerzők, hogy 
a strukturális tulajdonságból könnyen lehet 
metrikát (kvantitatív távolságot) képezni, ám 
fordítva ez nem lehetséges. A Bevezetésben 
leírt előző gondolatig a társadalomtudomá-
nyok 20. században felszínre kerülő problémá-
jából kiindulva jutnak el, mivel még nem 
született meg az a „nagy elmélet”, amely a 
társadalomtudományt szintetizálja. Ez a 
könyv azonban jóval több, mint „sóvárgás 
va lamely iránytűnek tekinthető fogalomrend-
szer után” (16.). Az ismertetésben szinte kép-
telenség minden fontos részletére kitérni, 
ezért csak válogatásra vállalkozom.

Vámos Tibor az Előszóban a következőket 
írja: „Ez a kötet a társadalomról való struktu-
rális gondolkodás alkalmazásával, a követke-
zetesen egzakt, koherens elméletépítéssel új 
perspektívát mutat a társadalomelméletben. 
[…] A hitekkel párosuló ideológiák csődjé-
nek százada után, a válságok globalizálódását 
kísérő krízisekkel terhelt időkben nagy szük-
ségünk van a hasonló úttörő szellemű kezde-
ményezésekre” (14.).

Az úttörő jelleg több vonatkozásban is 
megragadható. Az egyik, hogy ötvözik az 
egzakt matematikai, rendszerelméleti alapok-
ra épülő elemeket a társadalmi gondolkodás 

valós és virtuális rendszerével, illetve jelenség-
leírásainak keverékével. A könyvben ez a két 

„megközelítés” a második, Elméleti előzmények 
című fejezetben kapcsolódik egybe. A szocio-
lógiában és az emberi–társadalmi kapcsola-
tokkal foglalkozó tudományokban már elég 
régtől érzékelhető volt a társadalmak teljes-
ségre törekvő, mindenre kiterjedő egységes 
leírhatóságának problematikája. Két, eltérő 
tudományterületeket művelő, mi több, ura-
ló tudós fogott össze, hogy ezt a problémát 
közelítse egy közös modellben. Az, hogy a 
társadalmi jelenségeket valós és virtuális 
rendszer keverékének tekintik, amelyben a 
hatalom az anyag ≡ energia ≡ információ 
ekvivalencia triád szerkezetarányaival vezérli 
a társadalmat, meghatározóan fontos a könyv 
elméletépítése szempontjából.

A másik újdonság, hogy a könyv túllép a 
gondolati, elvi-elméleti levezetéseken, több 
formában és ponton is valós, praxisbeli pél-
dákat hoz. A szerzők szerint még hiányoznak 
a vizsgálati bizonyítások, de a kötet tíz év gon
dolati áldott állapot, kéthárom év szelle mi 
vajúdás utáni megszületése jó alapot kínál az e 
témában érdeklődők és kísérletezők számára.

A könyv 369 számozott oldal terjedelmű, 
öt fő fejezetre tagolódik, és a szokásos tartal-
mi részek mellett két Mellékletet is tartalmaz. 
Az egyikben Farkas János konspektusait olvas-
hatjuk 48 témakörben, illetve szerző szerint 
leírva. A másikban a Matematikai alapdefi
níciók és tételek gyűjteménye található, amely 
mintegy elméleti alapját és hátterét is képezi 

Könyvszemle

a gráfokra és kombinatorikai elemekre épülő 
multistrukturális modellnek.

Auguste Comte-tól Darwinon, Barabási 
Al bert Lászlón, Borhidi Attilán, Ludwig von 
Bertalanfyn, Csepeli Györgyön, Émile Durk-
heimen, Marx Károlyon, Pólya Györgyön át 
Max Weberig összesen 387 szerző munkájára 
hivatkoznak, amely egy ilyen nagy munkánál 
biztos alapokat ad, valamint a szerzők széles 
körű és sokrétegű, multidiszciplináris gon-
dolkodását is mutatja. 

Az egyik leggyakrabban használt fogalom, 
a Multistructure Memory (MsM) – amelyet 
Dénes Tamás munkásságához köthetünk – a 
tárgymutató szerint összesen nyolcvanegy 
oldalon nyer említést. Nem véletlen, hiszen 
ez a könyv egyik kulcsfogalma, amelynek 
segítségével az élettelen és az élő rendszerek 

– köztük a társadalom – törvényei is egységes 
modellben kezelhetők. A matematikai for-
malizmust túllépve Seth F. Henriett fogal-
mazta meg világunk multistruktúrájának 
lényegét, amelyet a 47. oldalon olvashatunk. 

A könyv szerzői nagyon  fontos  társada-
lomleképezési problémára hívják fel a figyel-
met, nevezetesen, hogy a mérendő objektu-
mok nem homogének. Ennek ellenére a 
kérdőívekkel egyetlen tulajdonságvektorba, 
vagyis egy metrikus térbe kényszerítjük be a 
különböző mutatókat, változókat és indiká-
torokat. Ez a kérdés, illetve problémakör a 
Metrikus versus Multistruktúra tér című alfeje-
zetben nyer részletes kifejtést.

A matematikán kívül az élettelen termé-
szettudományok apparátusát is felhasználják 
a struktúramodell felépítéséhez. Erre példa a 
kémiából kölcsönvett periódusos rendszer, 
amelynek alapján alkották meg a Társadalmi 
Mozgások Periódusos Rendszerét (TMPR). 
Ezt a 4.10.5. ábrán láthatjuk mátrixszerű el-
rendezésben, ahol az oszlopok a struktúra 

méretét (terjedelmét), a sorok pedig a struk-
túra viszonyát (differenciáját) jelölik.

Ám a fizika kulcsfogalmait (tömeg, ener-
gia, sebesség, gyorsulás, munka, mező stb.) 
ugyanígy felhasználják a multistrukturális 
modell kiterjesztésére a társadalmi jelenségek, 
folyamatok dinamikájának szemléltetésénél. 
A tudás tömege és a tömeg tudása, a Társadal
mi egyenlőtlenségek, társadalmi energia, a 
Társadalmi sebesség és gyorsulás, és a Társadalmi 
munka és teljesítmény című alfejezetek egzakt 
és szemléletes kifejtése bizonyítja ezt.

A szerzők leszögezik, hogy bár alapvetően 
a humán társadalomról lesz szó, de az embe-
ri közösségeken kívüli élő rendszerek társa-
dalmairól is olvashatunk szakirodalmakkal 
alátámasztott kifejtést. A növényi társadal-
makról írva Borhidi Attilára, az állati társadal-
makról írva Gustav Ratzenhoferre hivatkoz-
nak. Az állati társadalmak vizsgálata során 
juthatunk el a társadalmi mintázatokhoz, 
amelyek az emberi társadalmaknál a kultúra 
létrejöttéhez vezetnek el. A kultúra több min-
tázat, hagyomány együttese, mint például az 
oktatás, a ruházkodás, az étkezés, az utazás 
stb. Kiemelném az oktatást, a nevelést, amely 
korunkban kihívás elé állítja a pedagógusokat, 
a szülőket, a gyerekeket, és a társadalom irá-
nyítóit is, mivel a mában kell a múltból a jövő 
igényei felé haladva orientáltan átszármaztat-
ni/elsajátíttatni a kultúrát. 

A kultúra fogalma tehát elsősorban a 
humán társadalmak alapvető komponense, 
társadalmi intézmény, amely értékek, nor-
mák, együttélési szabályok összessége. 

A Farkas-féle társadalom- és kultúrafelfo-
gás jól illeszkedik a multistruktúra-modellbe. 
A szerzők végigvezetik, hogy az MsM-modell 
alapvetően működik az evolúciós problémák 
(véletlenek, mutációk) esetén is. Mindezt a 
kultúrateremtés struktúraszintjeinek blokk-




