
LIDÉRCES MENNYORSZÁG címmel, A kultúra 
szerepe a változó világban alcímmel jelent meg az 1995 
március 9'10'én Győrben megtartott országos tudomá
nyos konferencia anyaga, Striker Sándor szerkesztésé' 
ben és előszavával. 

Részietek a szerkesztő előszavából: 

A z 1995. március 9 4 0 - é n Győrött megrendezett tanács
kozás nem közvetlenül a közművelődés vagy közművelődés 
szervezőinek problémáit tűzte programjára, 

Különböző társadalomtudományi területek néhány ne
ves képviselőjét kértük fel, hogy meghatározott kérdéspárok 
figyelembevételével k i - k i vázolja fel korunk portréját: saját tu
dományágának nézőpontjából. 

Rendszer- vagy paradigmaváltás, adaptáció vagy moder
nizáció, szocializáció és átörökítés, egyetemes és helyi kultú
rák, valamint műveltség és életsratégia - e dichotómiák felve
tésével kértünk választ az előadóktól, nem törekedve valami
féle mesterkélten egységes és ellentmondásmentes koncepció 
kialakítására. A tanácskozás meghirdetésével egyidejűleg azo
nos tartalmú pályázatot írtunk k i egyetemi és főiskolai hallga
tók részére, s a szakértői bizottság által legjobbnak ítélt pályá
zatok szerzői a tanácskozás pódiumán együtt szerepelhettek 
az akadémikusokkal. 

A jelen kötetben közreadjuk a tanácskozáson tézisszerű-
en ismertetett elemzések és díjnyertes pályázati munkák teljes 
szövegét... remélhetőleg hasznos olvasmány lesz mindazok
nak, akik napjaink valóságán maguk is töprengenek. A 
tanácskozás szervezői - a Bartók Béla Megyei Művelődési 
Központ (Győr) és a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium Közművelődési Főosztálya - a meghívott elő
adók értékes gondolatait megköszönve nyújtja át most az o l 
vasóknak e tanulmányokat. 

S T R I K E R S Á N D O R 
A konferencia zárszavából (részletek) 

A m i helyzetünket i l leti , úgy tűnik, hogy egy csapdahe
lyzetszituációt érzékeltettek az előadók. Tamás Pál nemzetközi 
aspektusból közelítette meg esélyeinket s e tekintetben úgy 
vélte, nincs külső segítség, helyzetünk foglyai vagyunk. Vitá
nyi Iván megnyitója egyébként már ezt megelőzően saját ha
zai társadalmi állapotunkat, gazdasági helyzetünket hasonló
képpen mint csapdahelyzet vázolta fel, melyben nagyon kevés 
a mozgási lehetőség. Zelnik József le lki csapdahelyzetet ábrá
zolt a lidérc-metaforával, mely szerint lelkileg tűnünk alkal
matlannak a kiszabadulásra. Totálisan viszont Bőhm A n t a l 
zárta ránk a csapdát azzal, hogy kijelentette: történelmileg 
szintén csapdahelyzetben vagyunk: a múltunk nem szolgál 
pozitív mintákkal. 

... azonban, éppen a múltba tekintve mégis föltűnt egy 
olyan, különös kincs, amelyet ha tetszik - elcsépelt szóval élve 
- kitörési pontnak vélhetnék. Ez a kincs azonban, ahogy az az 
előadásokból kiderült, bizony nagyon sajátos valami. Ugyanis 
hagyományaink világa, magyarságunk, nemzeti múltunk -
ahogy ezt az előadóktól hallottuk - olyan kincs, mely a vilá
gon páratlan, azonban, s ezt hozzá kell tennünk, önmaga is 
egy lidérc. Jobb, ha óvatosan betesszük a ládába és ráülünk, s 
azt csak néha-néha nyitjuk k i , meghívván barátainkat, roko
nainkat, ismerőseinket, hogy együtt örülhessünk neki, ha fel
nyitjuk a ládát, de aztán jól be kell zárnunk megint - hiába 
jelentene, mint azt Pesovár Ernőtől és Voigt Vilmostól 
egyaránt hallottuk e nincs felmutatása világelsőséget szá
munkra - más csakis félreértheti, mert számára teljesen 

másként, mint afféle lidérc jellenik meg. Van tehát egy benső 
kincsünk, mely nagyszerű és halhatatlan kincs, de el kell dug
nunk, s így - talán mindörökre - csak számunkra lehet az ... 

... létezésünk kérdéseire Hankiss Elemér történelmi átte
kintéssel, de voltaképpen tipológiai választ adott. Rövidítve, 
egymondatosán összefoglalva azt az alapképletet vázolta fel, 
miszerint minden adott kultúra válasz egy emberi csoport 
fennmaradásának kihívására. M i n d e n csoport valamiképpen 
megszervezi magát és ez a megszervezési mód a kultúra. A z 
emberiség minden korban máshogy szervezi meg önmagát, s 
Hankiss Elemér megragadta ezeknek különféle megjelenési 
formáit, melyek mindegyike a közösségi létfenntartás egy-egy 
válasza a megmaradás kérdésére. Ugyanakkor azt is előrevetí
tette előadásában, hogy vannak olyan esetek, amikor a kultú
ra, tehát az a fajta kultúra, amely az egész társadalom létfenn
tartását szolgálja, nélkülözhetővé teszi vagy egyszerűen nem 
támogatja a szűk értelemben vett kultúrát... 

Andorka Rudolf az üzleti morál színterének, míg Cseh-
Szombathy László és Huszár Tibor a család, valamint az élet
indítás egyaránt szétesett színtereinek képeit vázolta fel... 

... amikor mai életünk és társadalmi valóságunk veszé
lyes elemként a morál hiánya által szétrombolt színtereket 
említették az előadók, felötlött bennem A z ember tragédiájá
nak londoni színe...s 

.. .Csaknem éppen fél évszázada írta le Bibó, hogy az a 
magyar társadalom tragédiája, hogy szervezettsége nagyon ha
sonlít a gazdaasszony és a cselédlány kapcsolatára. Ugyanis a 
gazdaasszony és a cselédlány kapcsolatára az jellemző, hogy 
azokat az eseteket, amelyekre szerződés van, szívességi és sze
mélyes alapokon rendezik, míg azokat az eseteket, amelyeket 
szívességi és személyes alapokon kellene rendezni, azokra sza
bály és szerződés van. M a is tapasztalható e két viszonyrend
szer ötvöződése és keveredése, s tényleg ez kérdőjelezi meg a 
paradigmaváltás megtörténtét. Ehhez hozzá kell még tennem 
a konferencia során ugyancsak idézett Polányi Mihály egyik, 
szintén idevágó megállapítását. A z idézett Bibó metaforával 
egyidőben tette azt az észrevételt a totalitáriánus államokról 
Polányi, hogy a totalitáriánus államokban a tudományos ku
tatás nem lehet olyan hatékony, mint a demokratikus, nyitott 
társadalmakon, mégpedig a következők miatt. A tudományos 
kutatás olyan, mint az összerakó játék, a puzzle: a kutatók 
mintegy körülülik az asztalt, s így teszik hozzá saját kis eleme
iket a folyamatosan kialakuló képhez. Mindenk i , aki az asztal 
körül ül, azonnal látja, hogy m i volt a legutoljára kirakott 
puzzle-darab, s ehhez alkalmazkodva keresi a következő ele
met. A totalitáriánus rendszerben azonban a kutatás és álta
lában a társadalom nem átlátható, tehát a lépések kénytelen
kelletlen a közvetítettség miatt közvetettek s ezáltal késlelte
tettek lesznek. A tudományos eredményt a hivatalos csator
nákhoz kell eljuttatni előbb, amelyek majd - ha úgy vélik -
közlik a nyilvánossággal, de ezáltal a kutatás már mindenkép
pen fáziskésésbe kerül, hiszen a többiek nem láthatják át az • 
éppen folyó kutatások legfrissebb eredményeit. M e g kell ezu
tán kérdeznem: vajon átlátjuk-e ma a társadalmi összerakójá-
tékot? Van-e olyan nyilvánosság, ami betekinthetővé teszi a 
törvényadta lehetőségeket mindenkinek, s az állampolgárok 
felett hozott döntések vajon következnek-e abból a deklarált 
szabály- és törvényrendszerből, ami egyébként érvényesnek 
várható el? H a számítógépes hálózatunkon bepillantunk a 
törvénytárakba, vajon akkor a társadalmi élet tényleges szabá
lyozóit látjuk? Ezek véleményem szerint a paradigmaváltás 
alapvető kérdései az elmúlt ötven év vonatkozásában. 
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