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1. Ráhangolás 
Alábbi elemzésünk célja az, hogy közelképbe hozzuk identitásképző keret-

fogalmunk, a kultúra lényegét. Az okfejtés nyilván csak ízelítőt ad egy olyan té-
máról, amelynek irodalmát át sem lehetne tekinteni, gazdagsága miatt. Hasznos-
sága azonban nem vitatható, főleg, ha azt reméljük, hogy olyan olvasói is lesz-
nek, akiknek — társadalmi feladatként — kötelességük beszélni róla.  
 

2. A kultúra szokványos értelmezése 
A kultúra fogalmának szokványos értelmezése nem több és nem kevesebb, 

mint az alkotó és reproduktív művészetek szummája, amely tartalmilag magába 
foglalja az irodalmat, a képzőművészetet, a műves zenét, a film és színház-
művészetet, valamint — esetlegesen — a legtágabb értelemben vett népi-közös-
ségi folklórt. A köznapi megközelítésnek ez a formája gyakran fellelhető a re-
dukcionista szakírásban, a kultúrszakmai nyilatkozatokban, közírásban. Egyes 
megnyilatkozások még ennél is leszűkítőbbek, vélvén, hogy az irodalom az iro-
dalom, tehát nem kell a kultúrába besorolni, hiszen olyannyira önálló és különle-
ges produktum, hogy önálló státuszt érdemel. Találkozunk olyan leszűkítéssel is, 
amely csak a reproduktív (hangsúlyosan színházi) művészeteket azonosítja a kul-
túrával, derogál (de lehet, csak figyelmetlenség, tudatlanság vagy igénytelenség) a 
népi esztétikai-művészeti megnyilvánulásokat annak tekinteni. De hol marad el a 
történelem, a tudomány, a filozófia, a nyelv és információ, az épített környezet, a 
gépek és technológiák, magatartás és életvitel, életmód és attitűd, és az efféle 
sok-sok emberi dolog? Mert a kultúra sok elemből áll össze.  
 

2. 1. Kis kitérő avagy a kultúra rétegződése 
A kultúra elemei azoknak az eszközöknek az összessége, amelyek a létfeltéte-

leket emberi dimenzióba helyezik, a létezést mint emberiségtörténelmet kom-
munikálhatóvá teszik. Ezek a tények — a tények fogalmát a Durkheim-i értelme-
zésben használva — teszik minőségivé a mindenkori ember életét.  
A kultúra elemei az emberi szükségletek történelmi produktumai, amelyek 

egyrészt megteremtik az emberi környezetet, másrészt segítenek abban, hogy a 
társadalmi életben eligazodni és kiigazodni tudjunk, és a szükséges döntések 
meghozatalára képessé váljunk. Ilyen eszközök például a nyelv, a mentalitás, a 
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gondolkodásmód, az értékelési és életszervező elvek, a szellemi környezet, vala-
mint a tárgyi-anyagi termékek.  
N. Hidalgo (1993) szerint a kultúra három szinten nyilvánul meg: a konkrét 

szint a kultúra látható-tapasztalható része, amely a tárgyi-anyagi kultúrában ölt 
testet; a viszonyulási szint a magatartási és viselkedési módozatokat foglalja magába 
(szerepek, nyelv, nemiségét, kommunikációs modellek, család és társadalmi szer-
vezetek tükröződése); a szimbolikus szint egy kultúra értékeinek — normák és el-
vek — a rendszere (Hidalgo, idézi Nedelcu. 2008: 20.). 
Fons Trompenaars holland és Charles Hampden-Turner (2002) angol kul-

túrakutatók is azt találták, hogy a kultúra három szervesen összefüggő rendszer-
ből, ahogy ők mondják, szintből áll, tehát három rétegződés egysége. Ezek a ré-
tegek: az anyagi kultúra, a relacionális vagy viszonykultúra és a szellemi kultúra. 
Az anyagi kultúrába a tárgyi, fizikai megjelenéssel bíró javak tartoznak (épületek, 
utak, gépek, járművek, szerszámok, könyvek, bútorok stb.). A szellemi kultúra 
körét az ember szellemi alkotásai alkotják (vallás, művészetek, irodalom, filozó-
fia, eszmei áramlatok, ideológiák, meggyőződések, szokásokat, életvezetési érté-
kek). A viszonykultúra a emberek és csoportok magatartását és viszonyulását fe-
jezi ki, vagyis azt az élet- és felfogásmódot, mentalitást, ahogyan és amihez mér-
ten értékeli és becsüli saját magát, másokat, környezetét, a világot. A kultúra fenti 
összetevői nem különülnek el egymástól, együttesen határozzák meg és jellemzik 
a közösségi tudatot (Csath, 2008). 
A kultúra elemei tehát emberi produktumok, amelyeknek segítségével meg-

tanuljuk azoknak az anyagi és szellemi eszközöknek és technológiáknak a hasz-
nálatát, amelyek a társadalomban való élés minőségét biztosítják, illetve, amelyek 
az emberi szükségletek kielégítését szolgálják. 
Általánosságban a kultúrát két nagy területre (megnyilvánulási módozat) szok-

ták osztani: a szellemi kultúrára és az anyagi (tárgyi) kultúrára. A viszonykultú-
rára, amelyről azonban tudjuk, hogy a mindennapjaink viselkedésirányait állan-
dóan kijelölik, nem fektetnek különösebb hangsúlyt, mintha az nem is lenne a 
kultúra része, noha minden pillanatban viszonyulunk valamihez, állást foglalunk 
valamiben, és tesszük valamilyen értékek mentén.   
A kultúra fenti rétegződésében helyezkednek el a kultúra elemei, a nyelv, a 

szokások, a történelmi hagyományok, az épített örökség (vagy környezet), ame-
lyek a kultúrát, mint általános keretfogalmat a konkrét kultúrák szintjén szervezik 
meg. Itt kell ti. elmondani, hogy a kultúra, mint olyan, mindig a nemzeti kultú-
rákban ölt testet (amelyek nyilván több közösségi vagy kisebb-nagyobb regionális 
kultúrákat — és szubkultúrákat — tartalmazhatnak). A kultúra tehát a részek 
egysége. (Az individuum — nyilván — a kulturalizációs folyamatban a kultúrának 
csak egy igen kis részét internalizálja — teszi magáévá és használja —, annyit, 
amennyire szüksége van, és amelyhez hozzáfér.) 
Az elemek egy egységes háló integráns és integráló részei, amelyek karaktert 

adnak, úgymond perszonalizálják a kultúrát a tér-idő dimenzióban. A háló foga-
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lom megjelenése a társadalomtudományokban Max Webernek köszönhető. Clifford 
Geertz kulturális antropológiai értekezéseiben tovább fejleszti a háló fogalmát és kul-
túrfilozófiai értelmet ad neki. Weber azt mondja, hogy az ember egy ún. jelen-
téshálóban él, mint a pók a saját pókhálójában. Ez egy élettér. Az ember a jelentések 
maga szőtte hálójába kapaszkodó, attól függőségben élő állat (idézi Geertz). A jelen-
tésháló Geertz szerint maga a kultúra, amelyben az ember egzisztál és amelytől függ 
(Geertz, 1973). Az ember tehát kultúrafüggő lény, és ez emberi specifikum. 
 

2. 2. Vissza az értelmezéshez 
Az az igazság, hogy a kultúra művelői és menedzselői, valamint foglal-

koztatottjai nem sokat törődnek a fogalom definíciójával, nem bíbelődnek 
„gyakorlatiatlan”, elvont elméleti kérdésekkel, ahogy a közember sem, hiszen — 
vélik — nem az ő dolguk. Mi, olvasók, befogadók és műélvezők azonban gyak-
ran megütközünk azon, hogy milyen sokszor és hányavetien összekutyulják a 
szezont a fazonnal, a művészetet a kultúrával azok, akik megszólalnak a tárgy-
ban. 
 

3. A kultúra meghatározása (következtetésekkel) 
A kultúra fogalma valóban nehezen ragadható meg. Raymond Williams 

(1921–1987) kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a kultúra fogalma 
a mai jelentésben a 17-18. század fordulóján került be a szakirodalomba (Vitányi, 
2002). Háromszáz esztendő kevésnek bizonyult ahhoz, hogy tiszta vizet öntse-
nek a pohárba. Nem csoda, hiszen csak a filozófusok, antropológusok és társa-
dalomkutatók (és hasonló gondolkodó balgák) adták-adják a fejüket haszontalan 
dolgokra, nem futottak-futnak a fránya pénz után. A múlt század közepén Alfred 
L. Kroeber (1876–1960) és Clyde K. M. Kluckhohn (1905–1960) amerikai ant-
ropológusok 164 kultúradefiníciót gyűjtöttek egybe — olvassuk Vitányinál —, és 
ez az igyekezet — vélhetően — nem lehetett teljességigényű, ha arra a máig ér-
vényes gyakorlatra gondolunk, hogy a nyugati szakírók keveset törődnek azzal a 
teljesítménnyel, ami az angolszász kultúrszféra körén kívül esik, pedig azért itt is 
történik valami: kultúra történik. Történik, abban az értelemben, hogy van múlt-
ja, jelene és jövője, van perspektívája, és van egyénisége, arculata, azonosítható.  
A kelet-közép-kurópai kultúra, igaz, a nyugati kultúra anyatejéből táplálkozik. 

Az európai kulturális identitás a görög-római hatás alatt sarjad, de a keresztény 
Róma ernyője alatt bontakozik ki. A római egyház és egyházatyák kulturális 
ténykedése-ügyködése-hatása nélkül ma valószínűleg a bizánci jegyek dominál-
nának Európában, ha figyelembe vesszük, hogy minden kultúra, szándékosan 
vagy spontán, de terjeszkedik, a közlekedési edények törvénye szerint, betöltve a 
hiányt (kulturális vákuumot) és ez természetes. A különféle izmusok, kulturális 
mozgalmak és stílusok a nagy nyugati keresztény központokban (Róma, Párizs, 
Genf, London, Bécs) gyökereznek, és innen indulnak útjukra a négy égtáj felé. 
Százados késéssel aztán megérkeznek a fogékony és befogadó perifériákra, így a 
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Kárpátok karéjába is. Másrészt azonban, mit is tehetnénk mást mi, kis népek (és 
nem kis népek), mint hogy örülünk és befogadjuk azt, ami kínálkozik, fölkínálja 
magát, mi három, öt, tíz vagy húszmilliós nemzetek, népek, s azok is 
multikulturálisan és multietnikusan és multiszubkulturálisan és még a domináns 
kultúráktól überelve és versengve jól összekeveredve, kis hatósugarú érdeklő-
désre zsugorodva, s mégcsak nem is olyan nyelvi kommunikációs eszközök bir-
tokában, mint a nagy népek, akiket sokan olvashatnak — és akiket gyakorta ma-
gunk is a kultúraképzés és -hordozás letéteményeseinek tekintünk (l. nem elég 
hiteles és dokumentált egy olyan tudományos igényeket kielégíteni hivatott iro-
mány, amelyben nincs angol vagy más nagynyelvi referencia). Az ilyen 
margináleurópai kultúrák vagy azok elemei (pl. nyelv, vallás, eszme) ugyan lehet-
nek kuriózumok, de ismertségük erősen korlátolt. És nem is beszélve a szegény-
ségi faktorról, amely gúzsba köti a saját lelkiségünket kifejező produktumaink 
vitrinbe helyezését, piacosítását, így aztán nehezen kerülhet az értékelhető érté-
kek közé. Van is és nincs is.  
Nos, ha a kultúra meghatározására törekednénk, az ismert 164 definíciót nyil-

ván nem fogjuk túllicitálni. Amúgy is az az érzésünk, hogy az ilyen sok definíció 
valamiféle káoszt tartogathat. Nem szándékunk hozzájárulni egy még nagyobb 
definíció-káoszhoz, ámbár talán mégsem tekinthető annak, hiszen a káosz mö-
gött is valóságos (és nem virtuális) a rend. John Storey a Cultural theory and popular 
culture című szöveggyűjteménye előszavában — Raymond Williams kutatásait 
vizsgálgatva és azok alapján — a definíciókat három nagy kategóriába sorolta. 
Ezeket a csoportokat kultúradefiníció klasztereknek is nevezhetnénk, hiszen 
mindegyik csoport érvényes meghatározásokat fogalmaz meg a kultúráról. Nos, 
melyek ezek a klaszterek? 
a) Az első csoportba azok a meghatározások tartoznak, amelyek a kultúrát az 

intellektuális, spirituális és esztétikai fejlődés általános folyamataként írják le. Az 
emberiség szellemi arculatába az idők folyamán valóban abszolút megbízható 
igazságok és egyetemes értékek kerültek. Ez lenne az, amit szellemi kultúraként 
definiálunk. Storey az irodalom, a költészet, a filozófia és a vallás nagy horderejű 
műveivel azonosít.  
b) A második csoportba tartozó meghatározások szerint kultúra egy ember, 

egy korszak vagy embercsoport tudása, élettapasztalata, életútja, szokásai, ha-
gyományai. Ez az a tapasztalat, amelyet a mindennapi gyakorlatban hasznosí-
tunk, fejlesztünk, alkalmazunk. Ilyen az írni-olvasni tudás, a sport, a világi és val-
lásos szokások és ünnepek, véli Storey. 
c) A harmadik csoportba tartozó meghatározások szerint a kultúra a szellemi 

munka, különösen a művészi tevékenység terméke. Vagyis az emberi alkotó te-
vékenység objektivációja (Storey, 2006, idézi Albert-Lőrincz M.—Albert-Lőrincz 
Cs. 2011, 23.). Ide sorolhatók például a monumentális építkezés, szobrászati és 
festészeti alkotások. (Problémát vet fel és továbbgondolkodásra késztet a de-
finíciós kérdésben például az, hogy amennyiben a kultúrát az egész emberiség al-
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kotta produktumnak, az emberi szellem objektivációnak tekintjük, nem találjuk 
meg Storey összegző munkájában a technikai-technológiai teljesítmények helyét, 
de a virtuális e-világét (internet) sem, noha ma már kultúránk részeit képezik).   
 
Mi derül ki a fenti klaszterből?  
1. következtetés: A kultúrát az emberi szellem termékének kell tekinteni. A szel-

lemi munka teljesítménye és megnyilatkozása. Tudás, élettapasztalat és a világhoz 
való viszonyulás. A kultúra szellemi produktum.  

2. következtetés: A harmadik definíció-csoport a tárgyi produktumokat is beso-
rolja a kultúrába. (Mi önkényesen idetartozónak tekintjük a műszaki produk-
tumokat és az e-technológia virtuális valóságvilágát is). Ebből következik, hogy az al-
kotott, létrehozott anyagi kultúra (amely végső soron ugyancsak a szellem mun-
kájának konkretizálódása, objektivációja) is része a kultúrának. Ez a megjegyzés 
azért fontos, mert vannak olyan filozófiai felfogások, amelyek az anyagi kultúrát 
a civilizáció fogalmával jelölik. Ilyen például a marxi szemlélet. Mi a teendő? 
Norbert Elias (1897–1990) A civilizáció folyamata (1987) című művében azt mond-
ja, hogy a két fogalmat nem kell különválasztani, hiszen azok csak nyelvi formák. 
A németek a kultúra, a franciák a civilizáció szóalakot használják ugyanarra a ka-
tegóriára. „A kultúra, társadalom és civilizáció fogalmának tartalma és terjedelme 
voltaképpen azonos, csak más-más oldalról nézve” — erősít rá Vitányi (2002, 
64.).  

3. következtetés: A kultúra fogalmát két értelemben használják, egy tágabb és 
egy szűkebb értelemben. Kitágított értelemben a kultúra olyan keretfogalom, 
amelynek tartalmába beletartozik úgy a szellemi, mint az anyagi, úgy a tárgyi, 
mint a komportamentális emberi megnyilvánulás. Giddens szerint „a kultúra a 
csoport tagjai által megőrzött értékekből, az általuk követett normákból és a lét-
rehozott anyagi javakból áll” (Giddens, 3003: 61.). Andorka Rudolf is ugyanezt a 
szociológiai vonalat követve „a kultúra fogalmába tartozónak tekinti nemcsak és 
nem is elsősorban az irodalmi, művészeti, zenei alkotásokat, azok ismeretét és 
élvezetét, hanem egyrészről az emberek alkotta tárgyakat (például épületeket, bú-
torokat), másrészről és főképpen a társadalom viselkedési szabályait, normáit, az 
azokat alátámasztó értékeket, a hiedelmeket, a vallást, továbbá a hétköznapi és 
tudományos ismereteket, végül magát a nyelvet. Tehát a kultúra anyagi, kognitív 
és normatív elemekből áll, tehát tárgyakból, tudásból, továbbá értékekből és 
normákból” (Andorka, 2000: 488.). Lato sensu tehát az egész emberiség által va-
laha létrehozott anyagi és szellemi produktum egészére kiterjed a kultúra fo-
galma. Ebben az értelemben a kultúra az ember alkotott, létesített világa, azaz az 
emberi teljesítmény objektivációja.1 Németh András szerint a kultúra az ember 
által létrehozott mesterséges környezet egésze, amely a társadalom vagy az azon 

                                                 
1 Az objektiváció „a tárgy, ahogy az ember a maga használatára és képére átformálja”, 
szemben az objektummal, amely „a tárgy, ahogy a természet adja” (Vitányi, 2002: 64). 
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belül élő csoportok életmódjára utal, és elsősorban az általuk megőrzött értékek-
ből, az általuk követett normákból és a faktuált anyagi javakból áll, de beletarto-
zik minden, ami a természeti környezet fölé épülő ember által teremtett környe-
zet része: az ember állásfoglalásai és gondolatai; az erkölcsi normák és egyéb viselkedési min-
ták; az emocionális önkifejezési formák; a szociális, jogi és politikai szervezetek; a gazdasági 
tevékenységformák; a technika és alkotásai; mindazok az intézmények és tevékenységformák, 
amelyek nem csupán a lét- és fajfenntartásra irányulnak: művészetek, tudományok, vallás, 
önálló társas tevékenységek (játék, sport, ünnep); az egyes intézmények összetett szim-
bólumrendszerei, formai megoldásai, technikái, az ezekkel összefüggő szokások, célok, diva-
tok, tervek stb., melyek emberré tesznek (vö. Németh, 1997: 22). 

Stricto sensu a kultúra az ember alkotói megnyilvánulásának hol az anyagi, hol a szel-
lemi kultúrára való leszűkítése, illetve ezeknek még kisebb alrészekre tagolása. Ilyen vo-
natkozásban gyakran találkozunk például a technikai kultúra, az irodalmi kultúra, a zenei 
kultúra, nyelvi kultúra, színházkultúra, a viselkedési kultúra, valláskultúra, népi kultúra 
stb. fogalmakkal (Albert-Lőrincz M.—Albert-Lőrincz Cs. 2011.).  

4. következtetés: A kultúra a közösségi lélek tükröződése, maga a kollektív tu-
dat. Nem egyéni sajátosság, hanem „közösségi jelenség: adott csoportok, nemze-
tek közös jellemzőinek együttese” (Csath, 2008: 14). A tükröződés, tükör talán a 
virtualitás vádját hívhatja életre, vagy a Platon-i ideákra engedhet asszociálni, itt 
azonban egészen másról van szó. Engedtessék meg, hogy Székely Jánost idéz-
zem, nem a költőt, hanem a filozófust. Székely János (1927–1992) kultúra-
felfogásának sajátossága az, hogy a szellemi produktumnak csak azt a részét te-
kinti kultúrának, amely a közösségi tudatban konzerválódik, tovább él, és közve-
títődik a következő nemzedékek számára. Szerinte a kultúra a kollektív tudatban 
megnyilvánuló közösségi „vitalitás” és érvényesség megnyilatkozása. „A kultúra 
mindazoknak a szociális kapcsolatoknak jogi, magatartásbeli normáknak, eszmé-
nyeknek, értékeknek, a világ természetére vonatkozó mindazon elképzeléseknek 
az összessége, melyek az adott közösségben kollektív szinten érvényesülnek. Ha-
gyományozott köztudat a kultúra, a társadalom vitalitását és önazonosságát sza-
vatolja térben és időben is” (Székely, 1995: 136). Székelynél tehát a kultúra a köz-
tudatban testet öltő szellemiség, amely meghatározza adott közösség kollektív identi-
tását. Ebben a szemléletben a kultúra szűk értelmezése bontakozik ki, a Geert 
Hofstede (2001) szociálpszichológiai szemléletéhez közelmutatóan. Hofstede a 
kultúrát egyszerűen „szellemi beprogramozottságnak” (mental programming) tekin-
ti. A szellemi beprogramozódás a szocializációnak2 és a kulturalizációnak3 együt-
                                                 
2 A szocializációt úgy határozzuk meg, mint az emberi személyiség kialakulásának folyama-
tát valamely társas környezetben, amelyhez hozzáadódik a társadalom norma- és értékrend-
szerének, valamint a nemi (gender) és társadalmi szerepeknek a  megtanulása és integrálása, 
amelyek együttesen teszik lehetővé a  társadalmi beilleszkedést. 
3  A kulturalizáció a kultúrába való bevezetődés, beilleszkedés adott kulturális környezetbe, 
az által, hogy fokozatosan elsajátítjuk az adott kultúra elemeinek minél nagyobb részét, és 
azokat képesek vagyunk műveletesíteni. 
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tes tapasztalati megnyilvánulása, „mivel az ember totális szellemi és magatartási 
felkészülését és felkészültségét fejezi ki. Tudás, gondolkodási mód, tanulás, ta-
pasztalat együttes megnyilvánulása a viselkedésben, viszonyulásban, értékelésben, 
döntéshozatalban” (Albert-Lőrincz M.—Albert-Lőrincz Cs., 2011, 37.). A szel-
lemi beprogramozódás a kultúra visszahatása az egyénre. Ennek a visszahatásnak 
a feed backje, az egyéniséget a legteljesebben kifejező alkotói tevékenység produk-
tuma, mint egyéni teljesítmény. Ez a teljesítmény válik aztán közkinccsé, azáltal, 
hogy a közösségi szellem befogadja és a kollektív tudatba integrálja. Ez a közös-
ségi tudat fejeződik ki a kollektív szellemiségben, abban, ami az adott közösséget 
individualizálja, identifikálja, önmagával azonossá teszi. Edward A. Tirykian 
(1996) a kultúrának ezt a fajta értelmezését csupán csak a kultúra egyik dimen-
ziójának (felsorolásában a negyedik) tekinti, amelyet kollektív tudatosságnak4 ne-
vez. A kollektív tudatosság (cultural knowledge) azt fejezi ki, hogy a közösség tagjai 
milyen mértékben vannak tudatában annak, hogy mi az, amiből összetartozásuk 
adódik (közös nyelv, hagyományok, történelmi tudat) (Tirykian, 1996, idézi Al-
bert-Lőrincz M.—Albert-Lőrincz Cs., 2011.). Clifford Geertz (sz. 1926) a weberi 
vonal folytatója, a kultúrát az értelmező antropológia körébe vonva írja le és de-
finiálja. Sajátos élményvilágot, a bali kultúrát tanulmányozva jut el arra a követ-
keztetésre, hogy a kultúra olyan, mint egy irodalmi „szövegegyüttes” (ensemble 
de texte), amelyet úgy kell felfogni, mint egy olvasmányt, amelyet a tapasztalat 
olvas. Megismerése tehát hermeneutikai módszerekkel lehetséges. Számára, 
amint már fennebb jeleztük, a kultúra tettben (tényekben) kifejezett szimbólum-
rendszer, amelyet közösen hoznak létre és közösen használnak. A szimbólumok 
jelentéssel bírnak, jelentéseket hordoznak, a történelmi tapasztalattal íródnak te-
le, a fogalmakban rögzülnek és közvetítődnek generációról generációra. A fo-
galmi szimbólumok olyan eszközrendszert teremtenek, amely segítségével az 
emberek kommunikálnak egymással, megértik egymást, életben tartják és fejlesz-
tik ismereteiket, élettapasztalataikat és viszonyulásaikat mindennel szemben. 
Szimbólumok lehetnek a tárgyak, a tettek, a cselekedetek, a tulajdon és viszo-
nyok, a szokások, amelyeket fogalmakban fejezünk ki, amelyek befolyásolják 
mindennapi életünket, és amelyekkel valamire késztetni bírunk másokat. A ka-
lendárium, például — ez Geertz példája — a szimbólum olyan formai megnyil-
vánulása, amely képes arra, hogy szabályozza az egyén közösségi életét, időbe-
osztását, ünnepeit. A kultúra nem egyszerűen csak a szokások és intézmények 

                                                 
4 A másik három dimenzió: 1. Uralkodó vagy nem uralkodó kultúra. A minősítést az határozza 
meg, hogy a „kulturális formák a mindennapi világ észlelését” a  lakosság milyen nagy ré-
szének és milyen mértékben közvetítik. 2. A kultúra intézményesülése adott kultúra legitimitá-
sát fejezi ki. Igazolhatja egy társadalmi rend vagy társadalomrész jogosultságát. A többségi 
és kisebbségi, egyházi és iskolai intézmények, a média stb. a kulturális sokféleség jelenlevő-
ségét legitimálják és igazolják. 3. A szent — profán kontinuum az identitástartalmakra vonat-
kozik, és azt jelzi, hogy a „kulturális objektumokat és kulturális viszonyokat a cselekvő iden-
titására nézve centrális vagy periferikus értékűnek” tekintik-e. 
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együttese (un ensamble de coutumes et d’institutions), hanem egyrészt az, aho-
gyan a társadalom tagjai a saját tapasztalataikat értelmezik, másrészt azok a 
konstrukciók (létesítés), amelyeket élettapasztalatuk jegyében létrehoznak. 
(Geertz, socio.univ-lyon2). Ezzel magyarázható, hogy minden kisebb-nagyobb, 
önmagát egységes közösségként definiáló emberi csoportosulásnak saját, felis-
merhető kultúrája van, mivel szellemi produktumai szimbólumjellegűek és mint 
ilyen, hatnak, és amelyet hagyományai, szokásai, nyelve, nyelvi kódrendszere stb. 
tesznek láthatóvá.  

5. következtetés: A kultúra az alkotott (nem teremtett) emberi produktum teljessége.  
 
3. Egy kis gáncsoskodás (összegzés helyett) 
Rossz szó a kultúra, ha a fogalom tartalmát vesszük górcső alá, mivel kultúra, mint 

olyan nem létezik. Reálisan csak kultúrák vannak konkrét realitásukban, így a kultúra 
csak általános, absztrakt fogalomként — Vitányi szerint keretfogalom — létezik. A 
kultúra sok-sok lokális kultúra egységesítő fogalma. Lokális alatt nem geográfiai térko-
ordinációt értem, hanem az adott földrajzi paraméterek között megnyilatkozó és 
megnyilvánuló szellemi kisugárzás lokalizációját, például székelyföldi kultúra, csángó 
kultúra, magyar kultúra, európai kultúra, latin kultúra, keresztény kultúra stb. A szel-
lemi kisugárzás a lélek mélyrétegeiből fakad, és bizonyos értékeket küllemesít. Ezek az 
értékek szelektíven és rétegesen nyilvánulnak meg. Maga a kultúra tehát a közösségi 
aktivizmus történeti kifejeződése.  
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 [0.06] „ALKOTÓ MŰVÉSZETTÖRTÉNET” 
Hogyan körvonalazódik az „alkotó művészettörténet” súly- vagy archimédeszi 

pontja a Magyar művészet bevezetőjében? 
„Összefoglalva most eddigi fejtegetéseink két fonalának végét, látjuk, hogy közösség és 

folytonosság egymást föltételező tagok: az első mintegy a jelen pillanata megállítva és a tér-
ben kiterjesztve, a másik a jelen pillanata feloldva előre és hátra az időben.” (III/91, 1916) 
Egyszerűsítő megközelítésül: a világból, a „preesztétikai valóság” (MFSZ. 259) 

mérhetetlen világából, mint kronológiai folyamatból tehát a legabsztraktabb és 
legkevésbé kitapintható egységet, a megállíthatatlan pillanatot emeli ki, mégpedig 
két nézőpontból meghatározva. Egymáshoz a két nézőpont úgy viszonyul, mint 
önmagához a kvantum, amelynek hol a koordinátái mérhetők („térben kiterjeszt-
ve”), hol pedig az impulzusa-mozgása-sebessége („előre és hátra az időben”). Nem 
lényegtelen, hogy ez az 1916-ban keletkezett előszó a Nyugatban jelent meg 1918 
márciusában, a kvantum-paradoxon pedig 1927-ben vált ismertté Heisenberg ha-
tározatlansági egyenlete révén. (Vajda Kornél fejti előszavának 27. oldalán ki, 
hogy egy 1918-ban tartott előadásában Fülep Lajos azokat az alapkérdéseket fe-
szegeti, amelyekre Raymond Aron ezeroldalas, 1962-ben megjelent monog-
ráfiájában bukkanhatunk.) 
Még a kvantum sugallta, „a valóságnak mindkét oldalát” (II/150, 1911) felvil-

lantó mozzanatoknál maradva, de már kevésbé elvont szemszögből: Fülep Lajos 
a téridő-kontinuumot két, egymást feltételező és kiegészítő szerkezetű majdnem-
végtelenre tagolja. Az első szerkezetébe a háromdimenziós térben az intenzívvé-
szingularitássá váló időt, mint folytonos változtatót veszi fel (folyamatok exten-
zív terepeként), a második szerkezetébe a múlt-jelen-jövő tagoltságú idődimenzió-
ban az intenzívvé-szingularitássá váló teret, mint folytonos változást veszi fel 
(fejlődésként, azaz folyamatok folyamataként). Ezek alapján a kétféle (ellentétes 
előjellel négydimenziós, vagyis más-más minőségű) majdnem-végtelen egy-egy 
totalitás: egyfelől az első az idő keresztmetszete, ami ismeretelméleti összegezés, 
másfelől hosszmetszete, amibe ontológiai összefüggések tartoznak, ezek fektethe-
tők tengelyként egymásra merőlegesen a jelen adott pillanatában, amely ezek ori-
gója, nulla-pillanata. Ez a nulla-pillanat tehát két majdnem-végtelenre kettéha-
sadva az egymást teremtő pillanatok láncreakcióját indítja el. Aminek az a velejá-
rója, hogy bárhol kijelölhető ez a maghasadt, avagy meghasadt pillanat, és szám-


