
LIPP MÁRTA 

HELYZET VAN! 

Már régóta, mégpedig óriási, amilyen nem volt, legalábbis 
több mint fél évszázada nem. Ennél csak az a különösebb, hogy 
még a szakma sem eléggé látszik tudomást venni tóla. Pedig az 
elmúlt évtizedekben visszatérő program volt, hogy hogyan 
használjuk k i az egyébként nem létező lehetőségeket. És néha 
egészen jól sikerült. 

H a meggondoljuk, 1989-90 óta egyre inkább úgy csiná' 
lünk, mint az, akinek a szólásmondás szerint nem jutott ken
derföld. Ez persze igaz, de most legalább osztatlanul a miénk 
lehet az egész széthulló magyar társadalom: úgy tűnik, alig veszi 
magára valaki . 

Nemcsak az a baj, hogy túl nagy ez a falat nekünk, akik ap
róbb morzsákhoz szoktunk. Hanem, a gasztronómiai hasonlat
nál maradva, nyers is, földolgozatlan, igen kis része alkalmas 
csak közvetlenül arra, hogy bekebelezzük. Pláne a „közműve
lődés sajátos", kényszerűségből megszokott „eszközeivel": sok 
energia-, kevés pénzbefektetés, kicsi haszonnal. Éppen csak ar
ra elég, hogy fönntartsuk a struktúrát, azt még elég virtuózán, 
de többre alig futja. Kartársaim! Bármilyen boszorkányos ügyes
séggel mozgunk is a saját terepünkön, szálljunk le a söprűnyél-
ről, s hogy jobban rálássunk az egészre, lépjünk egyet hátra: a 
közművelődésből a valóságosba! Azonna l észrevesszük, s ezt nyu
godt szakmai lelkiismerettel megkívánhatjuk másoktól is, hogy 
valódi szükség lenne ránk! 

Igaza van Maróti professzornak, nem kevés, és hozzáteszem, 
több szép mítoszunk is van. De nem szabad, hogy a fogjaivá 
váljunk, s főleg nem azoknak, amelyek szűkítik a gondolkodá
sunkat és a cselekvési terünket. S igaza van abban is, hogy nem 
hasznos szűkítgetni, tágítgatni: legjobb, ha a kultúrát minél 
tágabban értjük. így tudjuk érzékelni, és megadni a valóság 
kívánalmainak megfelelő hangsúlyokat. Elfogadhatjuk, hogy a 
kultúra „a természet emberi célokra történő átalakítása", ami 
„érvényes az emberi természetre is". 

De még mennyire hogy érvényes! Hisz most különösképpen 
erre megy k i a játék. Nemcsak a vagyonnak, hanem az emberi 
személyiségeknek a kultúrán keresztül történő „újraelosztása" is 
most zajlik. Lust Iván felfigyelt arra a pszichológiai szakrende
lőből szerzett tapasztalatára, hogy valószínűleg minden társa
dalmi alakzatnak megvan a neki megfelelő személyiségfajtája, 
amire szüksége van, s azt létre is hozza. És nem lehet nem ész
revenni azt sem, hogy az a bizonyos „emberi természet" egyre 
naturálisabb mivoltában mutatkozik meg. 

M i n d e n bizonnyal gazdagszunk is és nemcsak szegénye
dünk, de ami a kultúránkat i l l e t i , az egyre vékonyodik, „gaz
dagodóknak" és „szegényedőknek" egyaránt. Nemcsak azért, 
mert nem tudtuk még jól megtanulni az újat, hanem azért 
is, és ez az, ami súlyosabb következményekkel jár, mert nem 
tudtuk már megtanulni kellőképpen a régit sem. Ezt a baljós 
tényt a nyolcvanas években, amikor még voltak, a kultúr-
szociológiai kutatások rendre jelezték. A helyzet nem ad 
okot derűre. Saját magam és mások kutatási eredményei 
alapján k i merem mondani, hogy a mostani fiatal- és közép
nemzedéknek több mint a fele nem sajátította el olyan mély
ségig a saját kultúráját (s így egyetlen kultúrát sem) - a 
múltjától a jövőlehetőségeiig - , hogy a lábát szilárdan meg
vethesse a világban. O k egészen biztos, hogy veszélyeztetet
tek, s attól félek, hogy csak keveseket véd hatékonyan a 
kultúrájuk. 

M a Magyarországon két óriási probléma van: hogy m i 
ből lehet élni, és hogy miért érdemes. Ez utóbbi nem kisebb 
horderejű, mint a másik, s mindkettő egyenként is alkalmas 
arra, hogy összeroppantsa az embert. Tán soha nem volt eny-
nyi fizikailag és főleg mentálisan beteg, vagy veszélyben lévő 
ember, aki elvesztette, elvesztheti vagy meg sem szerezte a 
jövője fölötti rendelkezés biztonságát. Ez nagy baj, mert oda 
vezethet, hogy az anyagi szegénység mellett tömegessé vá
l ik a társadalmi szegénység is, s vele a „szegénység kultúrája" 
ahogy Oscar Lewis nevezte. Simmelt idézve, a társadalmi 
szegénység egyik jellegzetessége, hogy ugyan mindenki egyé
n i okokból kerül bele, de ha már belekerült, megfosztódik 
a kultúra által garantált egyéniségétől. A helyére olyan tár
sadalmi személyiség kerül, amelyből paradox módon éppen 
a társadalmi aspektus hiányzik - a hovatartozás-tudat, a tár
sadalmi identitás - , nevezheti k i - k i ízlése szerint. A vonat
koztatási keretek eltűnésével vagy akár csak elhalványulásá
val eltűnnek a húzóerőt jelentő társadalmi minták, az élet
rendszerből kilúgozódnak az értékek, s a szabályozás pusztán 
szokásrend alapján történik. így elsorvad az absztrakciót 
lehetővé tevő értékviszonyulás képessége, aláásódnak a tu
datos életvezetési készségek, ami leépíti, primitivizálja az 
embert. Ugyanez a folyamat társadalmi méretekben is rom
bol: leépít és atomizál, annak minden következményével 
együtt. 

A szegénység kultúráját mindenütt megtaláljuk, ahol a le
csúszás és a felemelkedési képtelenség összetevői ott vannak; 
sokszor legkevésbé a formális szegények között. Bármelyik réteg 
megteremtheti magából saját belső történései révén, melyek 
fölbomlasztanak, elszigetelnek vagy mozdulatlanságra kénysze
rítenek. Ot t lappang nemcsak a társadalmon kívüli szférában, 
hanem annak minden belső szintjén is, az elitben éppúgy, mint 
a középosztályban. 

M i n d fölemelkedni, mind lecsúszni a kultúra szálán lehet. 
A kultúra-elsajátítás értelmében vett tanulásnak az egyéniséget 
megalkotó bonyolult folyamatain keresztül, melyek során gyer
mekkorunktól kedve az emberi közösségek egyre bővülő és 
egyetemesebbé váló köreivel azonosítjuk magunkat. Ezt az érté' 
kéknek és eszményeknek a bensővé válása teszi lehetővé, vagy 
annak hiánya lehetetlenné. Önfejlődésünk, kibontakozásunk 
ilyen - absztrakt értékeken történő - identifikációk sorozatából 
áll. Vannak társadalmi periódusok, mikor a kultúrának ez a 
tartománya nem életbevágóan fontos. De most nem ilyen idő
ket élünk. 

A n n e Swidler amerikai szociológus egy nyolcvanas évek
ben írt tanulmányában sikerrel próbálta meg összeegyeztetni 
a kultúra hagyományos értelmezését a hetvenes évek óta tért 
hódító „mindennapi kultúra"-fogalommal. A z első nézet sze
rint a kultúra középpontjában az értékek állnak. E koncepció 
az értékeket úgy veszi, mint a cselekvéseknek a célok megha
tározásán keresztül történő irányítóit. A második fölfogás a 
„cselekvési stratégiákra" teszi a hangsúlyt, melyek szokássze
rűvé vált kulturális eszközökből, szimbolikus jelentésekből, 
készségekből, tudás-készletből, elsősorban a kultúra közhasznú 
elemeiből épülnek fel. Ezeket tekintik úgy, mint amelyek a 
cselekvéseket meghatározzák, s bizonyos fokig a célokat is, 
hisz ritkán tűzünk k i olyan célt, ami meghaladja a kulturális 
kompetenciánkat. 
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A két felfogás közti ellentét csak látszólagos. Eltérő ugyanis 
a kultúra szerepe kialakult, stabilizálódott, illetve átmeneti, 
átalakulóban lévő társadalmi helyzetben, s mindegyikben a 
kultúra másik tartománya kerül előtérbe. 

Megállapodott társadalmak esetén a meglévő cselekvési 
stratégiákat ke l l fönntartani a jelentések és az eszköztár finomí
tásával és bővítésével. Nyilvánvalóan itt a közhasznú „élő 
kultúráé" a vezető szerep. 

Változó társadalmi helyzetben azonban új cselekvési stra
tégiákat ke l l létrehozni, s ezekhez ke l l „újrakészletezni" az 
eszköztárt. Ez másképp nem lehetséges, mint az egész kul tu
rális rendszernek új célokkal, eszményekkel történő bővítése 
által. Ilyen húzóerővel csak az értékek rendelkeznek. Ebben a 
helyzetben a kultúra, s azon belül is a szellemi kultúra je
lentősége megnő. A z eszméken, ideológiákon keresztül direkt 
módon képes ha tn i a cselekvésekre, és nélkülözhetetlen ah
hoz, hogy a változások végbemenjenek, az átrendeződés meg
történjen: az emberek megtalálják újra a helyüket, s az élet
formájukat. 

A közművelődés társadalomszervező lehetőségei ma pó
tolhatatlanok. Ez az egyetlen kiépült, s a csodával határos 
módon eddig még szét nem zilálódott, országosan rendelke- -
zésre álló kulturális intézményrendszer, amely a szociális vagy 
normatív integráció létrejöttében képes hatékonyan közre
működni. Hisz ennek az intézményfajtának hivatás szerinti 
feladata, hogy az értékeknek, normáknak csoportidentitások 
útján végbemenő beépülését elősegítse. „Önkormányzatiak
nak" és „civileknek" egyaránt; a különbségek semmiképpen 
sem a feladatokban vannak. A művelődési ház típusú intéz
mények az egész világon erre vannak kitalálva, de sehol sincs 
rájuk akkora szükség, mint itt, a m i vidékünkön. De hogy a 
szerepüket be is töltsék, ahhoz áttörésre van szükség a valósá
gos dolgok irányába. Pszeudo-közösségek szervezésével ugya
nis nem jutunk ötről hatra. Kétségkívül, hogy ezekre van 
fizetőképes kereslet, de ezt ma már nálunk gátlástalanabbul 
és ezért jobban csinálják mások - elég sokan! - , és az adott

ságaik folytán jobban k i is tudják használni. N e m lenne sza
bad előfordulnia, hogy a művelődési házak szükségből, fillé
rekért vagy az igénytelenség rossz beidegződésével beálljanak 
azoknak az intézményeknek a sorába, melyek a „szocializációs 
selejtet", a torzult igényeket kulturálisan legitimálva fönn
tartják, fokozzák, és híznak rajta. Ez nagy pazarlás, és csak a 
szűk látókörű kultúrpolitika engedheti meg magának, hogy 
erre szórja el a pénzét, csak azért, mert nem áldoz eleget ah
hoz, hogy ami nélkülözhetetlen lenne, az létrejöhessen. Eb
ből az álságos helyzetből származik nem egy mítoszunk, és az a 
szakmai hipokrízis, ami sok évtizedes, s eddig meghaladha-
tatlannak bizonyult. Én ezt az egyik legnagyobb problémának 
tartom, hogy nem csökkent a szakadék a szakmai frázisok és a 
gyakorlat között, s ez meggátol bennünket, hogy előre jus
sunk. 

A hetvenes évek végén csaknem szinkronba kerültünk a 
saját világunkkal. Elég, ha csak az akkori Népművelési Intézet 
Művelődési O t thon Osztályának „nyitott ház" kísérletére gon
dolok, mely program egyik legfontosabb eleme a mindennapi 
kultúra gyarapítása volt. Most viszont nagy késesben vagyunk. 
Anélkül, hogy az előbbit negligálnánk, most épp az elit kultú
rával, a szellemi kultúrával való találkozásokra, a katartikus 
élményeket lehetővé tevő „ünnepi" alkalmakra kellene kon
centrálnunk. Ez segíthetne új eszményeket állítani, új életet 
megálmodni és annak formát adni. 

A hetvenes-nyolcvanas években a „hogyan éljünk job
ban?" kérdésre kellett választ találni, kötetlenebb, felszabadí
tó „életmód-programokkal". A kilencvenes évek kritikus 
kérdése elementárisabb: az élet új értelmének megtalálása, s 
azt a leckét adja fel nekünk, amelyre Pierre Bezuhov nagy 
felismerése figyelmeztet, hogy a legfontosabb „az életforma 
megválasztásának szabadsága", amit minél több ember számá
ra segítsünk valósággá válni! Ezt hívom kulturális segítő 
munkának. 

J ó munkát, és hozzá kielégítő munkafeltételeket kívá
nok! 
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