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NÉMETH JÁNOS ISTVÁN 

A KULTÚRA SZIMFÓNIÁJA 
Gondolatok Vitányi Iván új könyvéről

Vitányi Iván A magyar kultúra esélyei című új könyve a 
közelmúltban jelent meg az MTA Nemzeti Stratégiai Kutatá-
si Programjának sorozatában. A kötet önmagában ezért is ki-
tüntetett figyelmet érdemelne, hiszen a Glatz Ferenc által ve-
zetett, és a História folyóirat mellékleteiből ismert program az 
ezredforduló Magyarországának azon kevés produkciója közé 
tartozik, melyet feltétlen tisztelettel és megbecsüléssel érté-
kelhetünk mi és majdani utódaink egyaránt. A szintézist létre-
hozó teljesítmény az a másik ok, ami a könyv különleges érté-
két adja és a kitüntetett figyelmet indokolja.  

A szerző művelődésszociológiai és kultúrakutatói életműsze-
letét összegző új könyvéről írt ismertető címében a zenei mű-
szó többszörösen indokolt. Először mindjárt azért, mert a 
szimfónia a klasszikus zene legátfogóbb műfaja, a zeneszerzők 
által a jelentős mondanivaló kifejezésére szolgáló műforma. 
Másodszor azért, mert Vitányi Iván életművében a zenével 
kapcsolatos esztétikai és szociológiai kutatások mindig köz-
ponti helyet foglaltak el, így a zenei műforma fogalmi rend-
szere a tudományos szintézis bemutatásakor is adekvát keret-
nek számít. Harmadszor pedig azért, mert e recenzió szerzője 
„Prelúdium és fúga” címmel méltathatta Vitányi invokatív 
kötetét e lap nyitó számában*, s a szintézist jelentő új köny-
vének bemutatásánál is jónak, sőt kifejezőbbnek érezte a ze-
nei műfaj tagolásának alkalmazását. 

 
1. Allegro con brio 
Klasszikus nyitó tétel. A első fejezet a nagy témák impozáns 

bemutatása és kidolgozása. A gyors egymásutánban fölveze-
tett témák mint megannyi klasszikus tartóoszlop, strukturál-
ják a szerzői célkitűzést és érzékeltetik a vállalkozás monu-
mentalitását. A con brio, azaz: hévvel kiegészítés itt leginkább 
Vitányi Iván elhivatottságára, életszemléletére utal. A bősé-
gesen kifejtett és adatolt fejezetben fokozatosan tárul föl a 
társadalmi szerkezet bonyolult kérdésköre (megelőlegezve a jó-
léti társadalom válságának záró motívumát), a közösségek, a 
gondolkodás, az alkotás, a kultúra és a mindezeket helyi értékü-
kön bemutató életmód kutatási területein. E felsorolás is iga-
zolja, hogy a klasszikus jelző itt nem csupán stíluselem, de a 
kötet értékelését meghatározó alaphang.  

A szerző nagyon is elhivatott, elkötelezett ezekben a kér-
désekben. Kulturális univerzuma jól ismerten tagolja a társa-
dalom, a civilizáció és a kultúra kapcsolatát, és az ember szere-
pét e bonyolult képletben. A közösségek, a társadalom törté-
neti fejlődése során kidolgozott hármas fel- és megosztása, 
egymásra épülése már egyetemi tananyag évtizedek óta. A 
gondolkodás és alkotás ezernyi alakváltozását újraolvasni és 
értelmezni mindig tanulságos élmény. Vitányi Iván a tárgy fel-
dolgozásakor igényli a természettudományos módszerekre inkább 
jellemző egzakt tényeket, de soha, egyetlen pillanatra sem tud el-
vonatkoztatni a közjavak fejlesztésében, a szélesen értelmezett 
alkotó ember kibontakozásában bízó és ezért küzdő társadalomtu-
dós hitvallásától. Még ha azok a rideg tények leginkább elszomorí-
                                                 

* Németh János István: Prelúdium és fúga a társadalom témájára. 
Vitányi Iván új könyvéről. Szín, Bp, 1996. 1. évf. 1. sz. 22. p. 

tóak is. Vélhetően középiskolás korától nem tud, nem akar, de 
nem is érdemes megszabadulnia Madách Imre oly gránit-
tömören megfogalmazott axiomájának ethoszától: „A cél halál, 
az élet küzdelem, s az ember célja e küzdés maga”.  
 

2. Andante con moto 
A monumentális első tétel nagy témakidolgozásai után 

valódi andante hangvételű második fejezet következik (noha 
con moto, azaz élénken, mozgalmasan). Immáron letisztulva, a 
legkülönfélébb kultúrafelfogások és kutatásmódszertanok be-
mutatásával a „cultural studies” irányzatának paradigmaváltó 
jelentőségét is inkább csak a többi között egyenlőként képes 
felfogni a kultúrafogalom terjedelmét és árnyalatainak sok-
színűségét évtizedek óta hivatással szemlélő olvasó is. A feje-
zetben bemutatott számos kutatási út, megannyi lehetőség, a 
kulturális identitás, az életmódban leképezett attitűdök sok-
színűségének rendszerezése hihetetlenül bőséges ismeretanya-
got összesít. Rendkívül fontos a függelékben közölt jegyzet-
anyag az európai cultural research-ökről. A magyarországi köz-
művelődés folyamatos megújulásához adnak nélkülözhetetlen 
iránymutatást a Cultural Studies in Europe, a Cultural 
Industries in Europe, vagy a Creative Europe alcímek alatt kö-
zölt tömör, mégis informatív ismertetők. 

 
3. Scherzo (allegro) 
A III. fejezetben az életmód- és művelődésszociológiai 

vizsgálatok ismertetésére kerül sor. E vizsgálatok érdekessége 
és igazi nóvuma, hogy a módszereket és a résztvevőket illető-
en is, következetes egységben ismerhetjük meg jó három évti-
zed törekvéseinek azonosságait és változásait. Noha sokan, 
mint e sorok írója is, általában nem kevés fenntartással olvas-
sák a szociológiai vizsgálatok jelentéseit – nem követek el stí-
lustörést e fenntartások indoklásával –, el kell fogadni hasz-
nosságukat a politikai és szakmai döntés-előkészítés, érvelés, 
érdekérvényesítés során.  

 
Ami az e fejezetben olvasható kutatási összefoglalókat 

mégis tanulságossá és hosszú távon nélkülözhetetlenné teszi, 
az a szerző példátlan nemzetközi tapasztalataival és kivételes 
személyiségével magyarázható. A nemzetközi tapasztalatokra 
és Vitányi Iván szintézisalkotásra képes személyiségére egy-
aránt kitűnő példa a Harambee project alfejezet címet viselő 
néhány oldal (161–174. p.). Az UNESCO társadalomtudo-
mányi programjára javaslatot tenni gyűltek össze a tudósok 
1977-ben, Kanadában. A munkaközösség Kenyából, Malajzi-
ából, Magyarországról, az USA-ból, Nagy-Britanniából, Hol-
landiából érkező tagjai egyetértettek abban, hogy a globális és 
lokális világ(ok)-ban a közösségek újraszervezésére, az össze-
tartozás kis köreinek feltérképezésére van szükség szerte a vi-
lágban. Az együvé tartozásnak ezt az utánozhatatlan érzését 
fejezi ki a kenyai harambee kifejezés. A projectet az UNESCO 
annak idején csupán üdvözölte, de jó harminc év kellett ah-
hoz, hogy a közösségek kutatása, megőrzése és újraszervezése 
valóságos társadalompolitika legyen.  
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A szerző szintézist teremtő képessége megmutatkozik tu-
dományszervezési sokoldalúságában is. Az itt bemutatott élet-
mód- és szabadidő-kutatások, a kulturális intézményrendszert, 
ezen keresztül Magyarország kulturális állapotát értékelő jelen-
tés, a közösségek helyzetével és az ifjúsággal foglalkozó kutatások 
mind a szerzőtársakat, mind a közreműködő intézményeket il-
letően rendkívül sokoldalú. Mai közéletünk ismeretében nó-
vumnak számít, hogy mindazok, akik e kötetből tudhatóan, 
az elmúlt jó harminc évben Vitányi Iván munkatársai voltak, 
a mai napig köszönő, tisztelő, baráti, emberi és szövetséges vi-
szonyban vannak egymással. Már önmagában ez is példa nél-
küli teljesítmény. 

A felsorolt kutatásokból a művelődési otthonok helyzetével 
foglalkozót tartom legkedvesebbnek és az állami - önkormányza-
ti közszolgáltatást felülvizsgáló „reformbizottság” tagjai számá-
ra kötelező olvasmányként elrendelendőnek. A közösség-
kutatások szomorúan igaz konzekvenciája figyelmeztető, a ci-
vil társadalom dinamikája jócskán megcsappant az elmúlt fél évti-
zedben. Sokkoló az ifjúság és kultúra viszonyával foglalkozó 
alfejezet, amennyiben a társadalmi struktúra megmerevedése, 
a mobilitás teljes befékezése vált általánossá, a kapitalizmus 
évszázadok óta jól ismert és mára nálunk is megszilárduló 
tünetegyütteseként. „A munkanélküliek gyerekei munkanélküliek 
lesznek, az épphogy megélők gyerekei épphogy megélők, az értelmisé-
gieké értelmiségiek, a gazdagoké gazdagok és így tovább.” (253. p.) 

 
4. Finale (allegro) 
A fejezet címe: Kulturális politika. A schilleri értelemben 

vett homo ludens összefoglalja mondanivalóját a homo 
politicusnak. A klasszikus szabályokhoz igazodva, a fináléban 
visszatérnek a bevezető nagy témák, de már a kidolgozás tisz-
títótüzén túljutva, a szintézis legfelső fokán. Vitányi Iván a 
kultúra forradalmait tartalmi szempontból elemezve tömör, 
mégis nagyívű összefoglalását adja a huszadik századi Magyar-
ország három reformkorának. Az utolsó békeévek művészeti vi-
lágszínvonala, Ady Endrétől Bartók Béláig, a harmincas évek 
szellemi reformkora, Németh Lászlótól Derkovics Gyuláig, 
majd a hatvanas évek korszakfordító, nagy sereglése, Nagy 
Lászlótól Kondor Béláig jelzi a három reformkort, a kultúrá-
nak, a művészetnek azt a szerepét, amelyet a társadalom meg-
újulásában, megtisztulásában betölteni hivatott. 2007-ből visz-
szatekintve nyugodtan mondhatjuk, hogy szerencsés az az 
ember, aki a három közül bármelyik szellemi - értelmiségi kor-
szakváltás részese, kortársa lehetett.  

Végül átfogó elemzésben ismerhetjük meg a művelődés-
politika, a kulturális stratégia jelentőségét, alapvetően mint a 
kulturális érdekérvényesítés sajátos eszközeit. Sajnos a választási 
ciklusok „zsákjában táncoló” politikusok – helyben és orszá-
gosan is –, alaposan kiszolgáltatottak a mindenkori költségve-
tés rövidtávú kényszereinek. Mint tudjuk, ezek a kényszerek 
általában nem kedveznek az olyan stratégiailag meghatározó 
ágazatoknak, mint a kultúra. Vitányi Iván 1983-ban megfo-
galmazott és a katarzis erejével ható tétele, miszerint nem ab-
ból kell kiindulni, hogy mennyi pénz kell a kultúrához, hanem 
hogy mennyi kultúra kell a pénzhez, máig az egyetlen lehetséges 
irányt jelző üzenet a politikai osztály számára. A politikus mű-
vészete abban van, hogy a mindenkori költségvetési kénysze-
rek között ennek a felismerésnek a megvalósulásán dolgozzon: 
felélés helyett a túlélést, a kiszolgálás helyett a szolgálatot, a 
stagnálás helyett a dinamikát, a leépülés helyett a kibontako-

zást helyezve értékrendjének, döntéseinek, cselekvéseinek 
előterébe.  

Vitányi Iván, saját szavaival élve, „időtlen idők óta köz-
életi ember”, aki cselekvésre, küzdelemre ítéltetett, megőrizve 
hitelességét, melyet a múló évtizedek során mindvégig széles 
körű szakmai konszenzus övezett. Ez az, ami igazán nagy do-
log, keveseknek megadatott kitüntetés. Ennek a szakmai és 
erkölcsi hitelességnek a bizonysága új könyve is. Jó olvasni, 
hogy az 1960-as, 70-es évektől kiteljesedő életmű minden 
eleme szerves és tudatos építkezés eredménye. Azok a témák, 
melyek akkor foglalkoztatták a szerzőt, kutató- és munkatár-
sait, bizony ma is aktuálisak, azok a válaszok, melyeket akkor 
és azóta folyamatosan adtak és adnak a megoldásokra, kiáll-
ták az idő próbáját és ma is mértékadóak. 

Bár a véletlen műve, mégis figyelemre méltó, hogy a 
könyvismertető fejezeteinek tagolására választott zenei mű-
szavak éppen Beethoven V. (Sors) szimfóniájának tételcíme-
ivel azonosak, mely szimfónia a zeneszerző életművének egyik 
legfontosabb opusa. Számos azonosság kínálkozik e véletlen 
egybeesésből. Vitányi Iván sorsa bizonyíték a hivatás vállalá-
sának érdemességére, életművének e most bemutatott könyve 
(szimfóniája) példa az értelmes, tisztességes élet lehetőségére. 
Szerencsések mindannyian, akik az életút bármelyik állomá-
sán közvetlenül érezhették személyiségének hatását, de azok 
is bőséggel gyarapodnak emberségben, tudásban, hivatásszere-
tetben, akik olvasói voltak és lesznek az eljövendő évtizedek-
ben, a lehető legdemokratikusabb, mert mindenki számára 
ismeretlen utókorban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




