
a kultúráról
A szerkesztőbizottság tagjaiból a beszélgetésen részt vett Békés
Gellért (teológus), Bitskey Botond (jogász), Horányi Özseő (nyel
vész), Kenyeres Zoltán (irodalomtörténész), Kiss Szemán Róbert
(irodalomtörténész), Lukács László (főszerkesztő), Mohay Tamás
(néprajztudós), Szörényi László (irodalomtörténész).

1. A "kultúra" jelentéstartalma

Lukács László: A mai kultúrában, korunkban tapasztalható válságjelenségek indí
tottak bennünket erre a beszélgetésre. Először azt kellene tisztázni,
mit értünk a "kultúra" fogalmán. Két meghatározást idéznék. A II.
Vatikáni zsinat szerint "a 1<ultúra szó általános értelemben mindazt
jelenti, amivel a maga sokirányú szellemi és testi képességét kimű
veli és kibontakoztatja az ember" (GS 53). Az UNESCO pedig a
következő meghatározást ajánlja: "Kultúrának nevezheljük azok
nak a különböző lelki, anyagi, értelmi és érzelmi sajátosságoknak
az összességét, amelyek egy társadalmat vagy társadalmi csoportot
jellemeznek. Nemcsak a művészeteket és a tudományokat foglalja
magába, hanem az életmódokat is, az ember alapvető jogait, az
értékek, hagyományok és hitek rendszerét." (Párizs, 1982). - Fel
idéződhet itt a kultúra legeredetibb értelme, az "agri-cultura", a
föld-művelés is. Az ember a kultúrával értelmezi és formálja a vi
lágot, önmagát, vagyis alkotja meg saját világát. Értelmezi a míto
szokkal, a tudománnyal és a vallással. Formálja persze nemcsak a
világot, hanem önmagát is. Ezzel megjelenik a viselkedéskultúra és az
alkotásnak egy szegmense: a művészet. Az egész nyilván a tradíció
ban történik: a kultúrák egymás helyébe lépnek, egymásra épülnek.

Kenyeres Zoltán: A kultúra az ember viselkedésének vezérlő- vagy irányítórendsze
re. A kulturáltság, a műveltség sokkal tágabb fogalom, mint a rnű

vészet.

Bitskey Botond: Ha így tekintenénk a kultúrára, akkor voltaképpen az egyénnek
volna kultúrája, a kultúra viszont - véleményem szerint - sokkal
inkább társadalmi jelenség. Részei a kultúrának a különböző társa
dalmi magatartásformák, az elvárások, a szokások, a konvenciók:
az etikett éppúgy, mint az erkölcs és a jog.

Kenyeres Zoltán: Természetesen, hiszen az egyes ember kapcsolódik ehhez a visel
kedési rendszerhez; beleszületik, megtanulja környezete viselke
désrendszerét, és ezen belül bontakozik ki.
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Békés Gellért: A kultúra fogalmának meghatározásánál különbséget tennünk a
meghatározás formai és tartalmi elemei között. Tartalmi szemszög
ből nézve számos alkotóeleme van a kultúrának: a vallási tanítás,
az erkölcsi szabályok, a tudományos ismeretek és ezek technikai
alkalmazása, a művészi alkotások és általában az emberi magatar
tásformák és tevékenységmódok. Formai szempontból azonban
mindezt az embemek azon képessége és törekvése teszi kultúrává,
hogy önmagát és társas életét egyre humánusabbá formálja. Ha
pedig a formai és a tartalmi elemet együtt tekintem, akkor a kultú
rában azt a sajátosan emberi képességet és törekvést látom, amely
az értékként felismert vallási, erkölcsi, tudományos és esztétikai
elemek kifejlesztésével igyekszik humánusabb tartalmat adni az éle
tének, és emberhez méltóbb életkörülményeket teremteni magának.

Szörényi László: A kultúra tehát több nemzedéken átörökített, hagyományozott vi
selkedési modell, amelyalapkérdésekre talál és ad választ. Ezzel
kapcsolatban azonban fölvetődik a kérdés, hogy vajon az emberi
alapkérdésekre (szűletés, halál és így tovább) adott szervezett vá
lasz érvényes-e? Vajon igénybe vehető-e a hagyomány az adott kér
désre adandó válasz kidolgozásakor, vagy pedig süketté válik.

Egy szimbolikus vitára hivatkoznék. Giannozzo Manetti, a fi
renzei humanista, aki pápai kancellár is egy időben, megtámadja
az akkor már rég halott III. Ince pápának az Emberi nyomorúságról
írott könyvét, mondván, hogy mi sem mutatja jobban a pápa kor
látlan pesszimizmusának megalapozatlanságát, amellyel az egész
életet mindenestül nyomorúságnak veszi, mint hogy az Éva szót,
ősanyánk nevét etimológiailag a csecsemő első sírásából vezeti le:
a pápa szerint a megszülető gyerek először azt mondja: "aua", és
ebből lesz az Éva, mert u-t é-nek kell olvasni. Manetti szerint
ilyet csak az mondhat, aki nem tud héberül, és nem foglalkozott
orientalisztikával. Tehát filológiai választ ad egy ilyen, a lét egé
szére kiterjedő, látszólag költői, valójában filozofikus megközelí
tésre, amilyennel III. Ince pápa próbálkozik.

Kiss Szemán Róbert: A kultúrát nemzedékek sokasága által épített templomnak tartom,
s mint ilyen, magán viseli építtetőinek ízlésjegyeit: római alapokon
román főfalakkal. gótikus stílusban átépített és barokk homlokzat
tal ellátott építményben mozgunk, s a mai embemek is viszonyul
nia kell valamilyen módon ehhez a hagyományhoz. A mai ember
viszonya kétféle lehet: továbbépítheti a kultúrát, modemizálhatja
azt saját ízlése szerint, hozzátéve ezzel önmagát a már létező ha
gyományhoz. Ugyanakkor adott az a lehetőség is számunkra, hogy
leromboljuk mindazt, amit elődeink építettek. Ebben az esetben is
két dolog bizonyos: az egyik, hogy az újat is emberek fogják létre
hozni, a másik, hogy amit létrehoznak, az abból épül újjá, amit
előzőleg lebontottak. Azokból az építőkövekből tehát, amelyek kéz
nél vannak, még ha csupán törtrésze kerül is vissza az új építmény-
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be. Az természetesen más kérdés, hogy az ily módon új környezet
be került töredékek milyen jelentéstartaimat hordoznak. Ám ez túl
ságosan messzire vezetne, csupán azt szerettem volna jelezni, hogy
emiatt nem vagyok szkeptikus kultúránk jövőjével kapcsolatban.

Éppen ezért azt tartanám célirányosnak, ha a kultúra szűkebb

értelmével foglalkoznánk: azzal, amelyet a művészetek összessé
gének neveznék. Mint hozzá nem értő, kizárnám e fogalomból,
de különösen e beszélgetésünkből például a viselkedés kultúráját,
vagy azt, amit közkeletűen számítógépes kultúrának szokás ne
vezni és számos egyéb divatos dolgot. Számomra a kultúra a
bennünket körülvevő világnak olyan modellje, amelyben a hei
deggeri értelemben vett mindennapiságtól mentes formájukban
jelennek meg a világ dolgai, törvényszerűségei. A teljes emberi vi
lág valós és igaz térképét tartja kezében az, aki Dosztojevszkijt
vagy Csehovot olvas, a teljes emberi világ válik átlátszóvá és át
láthatóvá a szűkebb értelemben vett kultúra, azaz a művészetek

kristályszerkezetében, amelyben mintegy koncentráltan van jelen
minden emberi érték, minden szép és jó, többek között az ember
nek a transzcendenciához való viszonya is.

Bitskey Botond: Kiss Szemán Róbert a kultúra egyes aspektusait, a művészeteket,

az értékeket azonosítja magával a kultúrával, s azt sugallja, mintha
nem tudnánk a kultúrán kívül élni: akkor, ha nem veszünk ma
gunkhoz szellemi táplálékot, és nincs igényünk azokra az esztétikai
élményekre, amelyek a "kultúra templomában" várnak ránk. Ez a
meghatározás közel áll a kultúra fogalmának a köznapi értelméhez,
de abban a megközelítésben, amit mi most célul tűztünk magunk
elé, úgy vélem, a kultúra fogalmát kiterjesztően kell értelmeznünk.

Szörényi László: További frontokat nyitnék. Nehéz volna elképzelni, hogy József At
tila ne tartozna bele a kultúrába. Mit mond ő? "...ehess, ihass, ölel
hess, alhass....", És mit mond erről ennek a kultúrának egy másik
képviselője, Campion Szent Edmund, az a jezsuita vértanú, akit
Balassi fordított élete utolsó percéig? (Aztán Dobokai Sándor fejezte
be e könyv, a Tíz okok fordítását.J Luther mondását idézi: "ehess,
ihass, alhass". Campion elítéli persze, és állatiasságnak tartja a Lut
her-mondás mögötti világnézetet. Az a filológiai kérdés vetődik fel,
hogyan jutott el ez az idézet József Attilához? József Attilát nehéz
elképzelni, amint éppen Luthert olvasgat, csak úgy, önmagáért.
Nyilván Balassi-Dobokait olvastatta vele Dézsi Lajos, a tanára, és
talán akkor tűnt föl neki a megfogalmazás kereksége. Dobokai hoz
záteszi, illetőleg Campion Edmund, hogy persze ez azt jelenti a
lutheri beszélgetésben, hogy ha az asszony nem hagyja magát, ak
kor jöjjön a szolgáló, mert hisz a felsorolásban alapvető emberi
szükségletekrőlvan szó, Ha viszont mindez még megfér a keresz
tény kultúrában, tehát egyrészt Luther, másrészt Campion, har
madszor József Attila, akkor nyilvánvaló, hogy a 20. századi József
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Attila számára már axiómává vált az, ami Luthernél még félig
meddig tréfás polémia. József Attila kulturális értelemben megke
reszteli ezt a epikureizmust. Mindez elfér még ugyanabban a mo
dellben. Ám most az egész modell mindenestül került veszélybe 
megkeresztelt ép megkereszteletlen változatában egyaránt.

Lukács László: Eddig a kultúráról mint a világ értelmezéséről volt szó. A kultúrá
hoz azonban hozzátartozik az ember alkotása is: ahogyan állást
foglal a természettel szemben, ahogyan formálja környezetét, aho
gyan elkészíti használati tárgyait. Az ember készítette tárgyak ön
magukban semlegesek, használhatók jóra is, meg rosszra is. Az em
beri alkotással kapcsolatban tehát mindenképpen fölvetődik az
étosz, az érték kérdése. Már a használati tárgyak esetében is: milyen
célra fordítom, mire használom fel azt a tárgyat, illetőleg hogyan
hat vissza ez alkotójára. József Attilával szólva: engedelmes jószág
e kezünkben a gép, vagy pedig urunk és parancsolónk? Folytathat
nám: árt-e nekünk a birtoklása, a használata, vagy pedig használ?
A tárgyaknak önmagukban nincs étosza, az őket felhasználó ember
erkölcsisége, értékrendje teszi őket jóvá vagy rosszá.

Mohay Tamás: A tárgyaknak önmagukban valóban nincs étoszuk, csak az embe
reknek, avval, amit beléhelyeznek a tárgyaikba, és amivel képessé
tesznek más embereket arra, hogy a tárgyakba helyezett étoszukat
aurákkal és egyéb szerep tartalommal töltsék ki. A kérdés megfogal
mazható úgy is, hogy képesek vagyunk-e a tárgyakkal mint eszközök
kel való kommunikációra, vagy pedig a tárgyak valóban végképp el
vesztik nyelv-szerepüket, és kiesnek abból közegből, ahol rajtuk ke
resztül érintkezünk egymással. Tudunk-e még olvasni a tárgyakból, a
tárgyi környezetekből. vagy tényleg egyformának látunk-e mindent?

Mindezzel együtt van valami idealizáció abban, amikor példá
ul a pásztorbotot vagy más tárgyakat, mintegy mintának tekint
jük. Manapság is számos olyan emberi viszonylat van, amelyben
tárgyak fel tudnak töltődni érzelemmel és értelemmel: vannak
háztartások, ahol szekrényszám állnak elhasznált, semmire sem jó
tárgyak csak azért, mert képtelenség kidobni őket, mint ezt na
gyon sokan megteszik. Egészen addig semmiféle jelentés vagy ér
zelem nem fűződik egy tárgyhoz, amíg az ember be nem megy a
boltba, és meg nem veszi, de egész más a helyzet akkor, ha például
valaki a szeretteitől kapja ajándékba. A dolog érzelmi jelentése meg
sűrősödik akkor, amikor a tárgy kikerül a konzumszférából: ilyenkor
a leghétköznapibb kiskanalat, mert a gyereke azzal tanult meg enni,
elrakja az ember. Sajnálatos az emberi és érzelmi kapcsolatoknak az
a hiánya, amikor a jelentéssel való feltöltődés megritkul, s nem tud
juk megfelelően értékelni a tárgyakat, a bennük foglalt "üzeneteket".

Békés Gellért: Remélem nem fogalmazok túlságosan elvont módon, ha azt mon
dom, hogy a kultúra a konkrét élettapasztalat és a reflexív gondol-
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kodás kölcsönhatásából jön létre. Az ember megismeri a másik em
bert, és fokozatosan megtapasztalja a körülötte létező valóságot. Ez
az élettapasztalat gondolkodásra indítja, és annak keresésére ösz
tönzi, hogyan tudná ezt a létező valóságot és a benne rejlő lehető

ségeket még jobban megismerni. Következésképpen, hogyan tudná
alkalmasabb eszközzé tenni annak érdekében, hogy szellemi és
anyagi téren az emberi igényeknek megfelelőbb,humánusabb életfor
mát teremtsen önmagának és annak a társadalomnak, amelyben él.

Kiss Szemán Róbert: Ideje kimondanunk, hogy a kultúra nem önmagában létező jelen
ség, hanem mindig egy társadalom áll mögötte, amely létrehozza.
A kultúra mint önértelmezési modell hallatlanul fontos a társa
dalom életében, ám talán még lényegesebb vonását abban látom,
hogy bár az egymástól térben és időben távol lévő társadalmak
közvetlenül nem érintkezhetnek egymással, az általuk létrehozott
kultúrák között nagyon szoros tárgyi és szellemi kapcsolat jöhet
létre. Megkockáztatnám, hogy a kultúra egyik legfontosabb szerepe
éppen az, hogy érintkezésbe kerülhet a görögség és Shelley, a kö
zépkori gondolkodásmód és Novalis kereszténység-koncepciója.

Kenyeres Zoltán: Kultúra nélkül valóban nincs társadalom, és nincs emberi szemé
lyiség. Ebben az értelemben a kultúra szerepe se nem nő, se nem
csökken a történelem folyamán, még belső szerkezete is csak cse
kély mértékben alakul át. Változik azonban a róla való vélekedés,
változik a kulturális reflexió. Egyszer csak előtérbe állít vagy éppen
háttérbe szorít elemeket, melyek előtte is megtalálhatók voltak ben
ne, és utána is benne maradnak. A kultúra mint alapvető szabályo
zó rendszer, a viselkedést irányító intézmény és a róla való véleke
déseknek a folyama nem olyan függvényszerű, mechanikus vi
szonyban van egymással, mint bizonyos vulgarizáló filozófiai és
szociológiai irányok képzelik.

A kultúra tehát nem azonos a kultúra tudatával. A kultúra tu
data ideológiai jelenség, és szeszélyesebb változásoknak van kité
ve, mint maga a kultúra. Az európai kultúrát nehéz lenne törté
nelmileg periodizálni. Evvel nem azt akarom mondani, hogy nem
is lehet. Az európai kultúratudat mint ideológia azonban viszony
lag könnyen áttekinthető korszakokat alakított ki. Ha azt vesszük
szemügyre, hogy mikor mit állítottak középpontba, mit tekintet
tek fontosnak, akkor eléggé éles határokat vehetünk észre. A kö
zépkor uralkodó kultúratudata a vallást és az egyházat emelte ki
és helyezte centrumba. De a középkor kultúrája is éppoly össze
tett volt, mint a későbbi koroké: volt tárgykultúrája, művészeti

kultúrája, tudományos kultúrája és így tovább. A reneszánsz nagy
fordulatot kezdeményezett e tudatban, és attól kezdve egyre in
kább a tudomány és különösen a művészet került előtérbe. Pedig
jelen volt továbbra is a vallási kultúra. Az európai ember az utób
bi évszázadokban az irodalmat, a zenét, a festészetet látta a kul-
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túra legfőbb letéteményesének. Az európai társadalmak nagy
mértékben (korántsem kizárólag!) építettek kifejlődő értelmiségi
rétegeikre. Aki pedig az értelmiséghez tartozott, az .müvelt" em
ber volt. Olvasott, színházba, hangversenyre járt stb. A tudatban
lassan egybefonódott a kulturáltság a műveltséggel, pedig ezek
nem azonos fogalmak.

Horányi Özséb: Nehéz ezzel vitatkozni. Mindezzel együtt azonban azt gondolom,
hogy itt másról van szó.

Ginsburg Sajt és a kukac című írása egy molnárlegény konflik
tusáról szól az inkvizícióval. Pedig ez a molnárlegény nem akart
mást, mint a maga korában, a maga világában otthonosan beren
dezkedni benne. Csakhogy kérdései támadtak, azokra a kérdések
re megpróbált választ keresni, nem feltétlenül azon a módon,
ahogy mások gondolták, és ez volt az inkvizícióval való összeüt
közésnek a lényege. Egy más beszédmódot próbált ,,feltalálni".
Nem akart mást bántani, ám a konfliktusok mégis megszülettek.

Számomra nem egyszeruen az a kérdés, hogya művészet hor
dozza-e a kultúrát. Inkább az, hogy az ember elkerülhetetlenül
olyan problémákkal találja magát szemben, amelyeket meg kell
oldania, és ehhez tudásra van szüksége. Az a kérdés, hogy hon
nan veszi a szükséges tudást. A kultúra szerintem arról szól,
hogy mi is az a tudás, ami bennünket egy adott történelmi-társa
dalmi környezetben egy bizonyos emberinek nevezhető pályán
tart. A kultúra a tradícióból meg mindenféle egyéb dologból
összeszött szövetnek, szövedéknek, valami élőnek, vagy akár mo
dellnek is tekinthető. (E megnevezés helyett a művészet, bizonyos
összefüggésben a vallás vagy a jog lehetséges alternatív, bár re
duktív megnevezések.) Olyan tudás ez, amely mintát és tippeket
ad arra, hogy egy adott helyzetben hogyan kell továbblépni, vagy
egyáltalán problémát megoldani. Erre a tudásra vonatkozóan így
érvényes a kérdés, hogy egy adott helyzetben a helyzet részesei
számára elérhető tudás elegendő-e az adott helyzetben megjelenő

problémák megoldásához.
Ezzel összefüggésben számomra nem az a valódi kérdés, hogy

fejlődik-e egy adott kultúra, hanem az, hogy vajon egy adott
helyzetben egy adott kihívásra csakugyan találunk-e benne vá
laszt, alkalmas-e a megváltozott körülmények között, egy új hely
zetben valamilyen innovációra.

Mohay Tamás: Szeretnék egy újabb dimenziót hozzátenni az eddigiekhez. Amikor
a kultúra meghatározásán töprengünk, akkor érdemes kitekinte
nünk a saját kultúránkból, és tudomást venni arról, hogy kultúrák
sokasága létezik. Ha a kultúra definíciójára adott válaszokat tipi
zálni akarjuk, akkor valószínű, hogy az egyik típus olyasmi lesz,
aminek a fogalmi alapzatát valamilyen érték adja meg. A kultúra
ilyen értelemben olyan értékrendszer, aminek célja, iránya van. Egy
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másik lehetséges definíció csoport az, amely ezt az értéktartalmat
mintegy zárójelbe teszi, és azt mondja, hogy mindaz kultúra, ami
emberi cselekvéseket irányít, amelyben mindennek megvan a maga
jelentése, jelentősége; ebből a szempontból nincs különbség a bor
neói dajakok, az ausztráliai bennszülöttek vagy a tűzföldi indiánok
kultúrája között,

Az igazi kérdés egy ilyen beszélgetés során tehát az, hogy itt
és most ezt az utóbbi dimenziót hogyan tudjuk felhasználni. Úgy
gondolom ugyanis, hogy a kultúráknak vagy még inkább a kul
túrák képviselőinek egymás közötti kommunikációja lesz az, ami
a továbblépés lehetőségét kínálja fel akkor is, ha saját kultúránk
alapjainak jelenkori megrendülését érzékelnénk. Amikor kultúrák
közti párbeszédről beszélünk, nem föltétlenül a kínai és az euró
pai vagy az iszlám, nem is elsősorban a magyar-cigány vagy a
magyar-román viszonyra gondolok, hanem arra, hogy azokkal az
emberekkel, akikkel naponta találkozunk, képesek vagyunk-e úgy
kommunikálni, hogy egy-egy kitüntetett pillanatban válaszolni,
adni, segíteni tudjunk egymásnak, adott esetben a jóság gesztusa
ival. E dimenziók tudatában ne gondoljuk magunkról, hogy a
kultúrát a mi kultúránk jelenti. Még kevésbé azt, hogy saját kul
túránk hanyatlása vagy a hanyatlás jelei egyszersmind az emberi
ség kultúrájának a hanyatlására is utalnak.

II. A kultúra mai válságáról

Lukács László: Térjünk át a következő kérdésre: hol tart az európainak nevezett
kultúra? Lehet-e valóban az európai kultúra válságáról vagy éppen
hanyatlásáról beszélni? Vajon ez az európai kultúra (illetőleg ennek
legkülönbözőbb változatai, amelyek föllelhetők a társadalomban),
tartalmazza-e a mai (vagy az új) kihívásokra a szükséges válaszo
kat? S ha így volna: vajon van-e még elég ereje ahhoz, hogy felhal
mozott tudását, értékeit átadja a következő nemzedékeknek? És mi
a viszonya, mi legyen a viszonya mindehhez a kereszténységnek?

Békés Gellért: A mai kultúra és a kereszténység viszonyáról kétségkívül érdemes
emlékezetbe idézni azt, amit a II. Vatikáni zsinat a Gaudium et spes
kezdetű konstitúciójában mond. "Az emberiség ma történetének új
korszakát éli: mélyreható és gyors változások érik fokozatosan az
egész világot. E változásokat az ember értelmessége és alkotó tevé
kenysége idézi elő, ezek azonban visszahatnak magára az emberre,
az egyedek és a közösség nézeteire és vágyaira, gondolkodására és
cselekvési módjára mind a dolgokkal, mind az emberekkel kapcso
latban. Eszerint már joggal beszélhetünk gyökeres társadalmi és
kulturális átalakulásról, amely kihat a vallási életre is" (4. pont).

A zsinat tehát elismeri, hogy korunkban mélyreható társadalmi és
kulturális átalakulás van folyamatban, s ez döntő hatással van a mai
kultúra és a kereszténység viszonyára. Az átalakulás gyökere kétség-
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kívül az újkor kultúrtörténeti folyamának abba az első szakaszá
ba nyúlik vissza, ami humanista reneszánsz néven, vagy azt kö
vetően felvilágosodásként ismert. A felvilágosodás Kant megfo
galmazásában azt jelenti, hogy az európai ember szellemi és er
kölcsi értelemben elérte nagykorúságát, emancipálódott, s mint
felnőtt személynek sem a helyes gondolkodás, sem az erkölcsi
magatartás terén nincs többé szüksége az egyházi tanítás gyám
kodására. Felnőttként már képes maga felismerni, hogy mi az
igaz és mi a jó, s mint önálló (autonóm) személy immár maga
vállalja a felelősséget önmagáért és emberi világának kialakításá
ért: maga építi fel a vallási tanítástól független, merőben szekula
rizált, evilági kultúráját.

Ebben a kultúrtörténeti átalakulásban Kant nem különbözteti
meg magát a kulturális átalakulást annak világnézeti vonatkozá
sától. A kultúrtörténeti folyamat, a szekularizáció ugyanis nem
vezet szükségképpen olyan világnézethez, amely a hagyományos
vallási és erkölcsi értékek tagadása volna, vagyis nem vezet szük
ségképpen szekularizmushoz, ami a transzcendens vallási és erköl
csi értékek visszautasítása. Az evilági javaknak és értékeknek
ugyanis megvan a maguk jogos autonómiája, amit a hívő ember
tiszteletben tart anélkül, hogy bennük látná életének értelmét, és
hogy miattuk tagadná a transzcendens értékeket. Ebben az érte
lemben írja a Gaudium et spes: "Ha a földi valóságok autonómiá
ján azt értjük, hogy a teremtett dolgoknak, maguknak a közössé
geknek is, megvannak a saját törvényeik és értékeik, amelyeket
az embemek lépésről lépésre felismernie, alkalmaznia és alakíta
nia kell, akkor az autonómia megkövetelése teljesen jogos: korunk
embere igényli, sőt a Teremtő akaratának is megfelel... Ha azon
ban az evilági dolgok autonómiája kifejezésen azt értik, hogy a
teremtett dolgok nem függnek az Istentől, és hogy az ember a Te
remtőre való tekintet nélkül rendelkezhetik velük, akkor minden
istenhívő megérti, mennyire hamis ez a nézet" (36. pont). Csak
annyit akarok ehhez még hozzáfűzni, hogy a Gaudium et spesben
a Zsinat bocsánatot kér az emberiségtől a Galilei-ügyért: azért,
hogy természettudományos kérdésekben nem volt elég korszerű,

és nem látta be a teológiai vagy az egyházi kompetencia határait.

Mohay Tamás: Kívánesi vagyok, hogya társadalomtudományok terén mikor fogja
ugyanezt belátni.. ..

Kenyeres Zoltán: Az 1633-ban befejeződött Galilei-per azoknak a konzervatív erők

nek volt az utóvédharca, amelyek nem tudtak és nem akartak be
lenyugodni abba a gondolkodásmód-változásba, amely a rene
szánsz kezdetei óta Európában végbement. Ez a változás alapvető

en éppen a kultúra változása volt.
Most, az utóbbi évtizedekben ismét változóban van a kultúra

tudata, sőt drámaian nagy változás tanúi vagyunk. Sokan a kul-
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túra végét jósolják. A változás lényege, hogy eltűnik a művészet

centrikusság, és helyét egyfajta tárgycentrikusság foglalja el. Eb
ből a szempontból szimptomatikusnak tartom Bret Easton Ellis
Amerikai Psycho című regényét. A 90-es évek nagy világbestsellere
külső epikus rétegében hatásvadász horrortörténet, de mélyebb
rétegeiben nagyon keserű kritikája azoknak az éveknek, amelyek
ben élünk. Tudniillik szinte minden oldal felét-harmadát tárgyak
leírása tölti meg: milyen ruha van a főszereplőn. milyen nyakken
dőt visel az, akivel találkozik; milyen cipőt hordanak, hol vették,
miből van, mennyibe került; milyen használati eszközök veszik
körül őket; hogy néznek ki ezek, mit tudnak; a legutolsó divatot
követik-e. Autók, elektronikus berendezések, kifinomult háztartási
gépek, lakástartozékok, öltözködési cikkek százairól van szó e re
gény lapjain. Azt sugallva, hogy ezeknek az embereknek (gyilkos
szömyetegeknek és áldozatoknak egyaránt) a tudatában a tárgyak
világa került előtérbe. A kultúrához való tartozás a divatos tár
gyakhoz való tartozással azonosul számukra. Véget ért az a mű

vészetcentrikus kultúratudat, amely a reneszánsztól máig tartott,
és helyét mára elfoglalta vagy éppen mostanában foglalja el a
pragmatikus tárgy-fetisizmus.

Mindazonáltal tény, hogy a kultúra bonyolult, összetett kép
ződmény, nem egykönnyen korrodálódik. A kultúra tudatának
gyorsabban változó hullámaiban lehetnek rossz periódusok, ezek
akadályozhatják a kultúra működését. Ám a tudatformálásba be
leszólhat az írástudó. Persze nem szép szavakkal, nem moralizá
lással, hanem helyzetelemzéssel és az összefüggések feltárásával.
A művészetközpontú kultúratudat filológus kultúratudat volt. Fi
lologosz a szó szeretetét jelenti. Jellemző, hogy ennek a tudati fá
zisnak a végén jelent meg az a pánlingvisztikai gondolat, hogy az
emberi lényeg a nyelvi kifejezhetőséggel azonos, hogy az egész
számunkra adott világ nyelvi illúzió, hogy nem a nyelv van a vi
lágban, hanem a világ van a nyelvben, a tényállások pedig csak
beszédmódok. Ez csap most át ellentétébe, a pragmatikus tárgy
fetisizmusba, a nyelv bűbájából a tárgyak hamis varázslatába.

Spengler a puszta civilizációvá süllyedt nyugati kultúra végét
jósolta. A mai tárgy-fetisizmus ennek némiképp ellenkezőjét tanú
sítja. Eddig még alig tapasztalt agresszivitással terjed világszerte
a nyugati ízlés tárgyi arzenálja. Ezt szolgálják a távol-keleti ma
nufaktúrák és nagyipari üzemek dömpingtermékei is. Nyugati íz
lésű egyformaság kezd uralkodni az öltözködéstől a lakásokban
található használati eszközökig. Soha nem látott méretű globalizá
lódás tanúi vagyunk. A tárgycentrikus új kultúratudat ennek
ideológiai hátterét építi ki.

Szörényi László: Manapság egyfajta kultúrának, a filológiai kultúrának, valóban vé
ge van. Ha azonban pusztulása nem következik be, akkor tovább
terjeszkedik, rombolja az önálló, teljes metafizikával bíró kultúrá-
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kat. Ha viszont ez az irány megfordulna, akkor ők is csak terjesz
kedni tudnának, akkor ők igáznának le bennünket. Vagy pedig ők

azért pusztulnak el, mert a lényegükhöz tartozik, hogy nem átad
hatóak, a mi lényegünkhöz pedig az tartozik, hogy expanzívak va
gyunk, és ha az expanzió megszűnik, akkor végünk van? És ha az
expanzió belterjessé válik, önmagába zárkózik, akkor az egész em
beriség veszélybe kerül ezáltal, hogy fölborul az egyensúly. Re
ményre jogosít, hogy a saját múltunkban is vannak ellenkező ten
denciák. Ha magába szívja a hellenizált vagy nem egészen helleni
zált keleti kultúrát is, akkor sokszínű válogatási lehetőség adódik
benne. Ehhez adódik a nyelvek és kultúrák sokszínűsége,amelyből

Európa összeáll.
Egyetértek Kenyeres Zoltánnal abban, hogy a tárgyak a fogal

mak helyébe lépnek. Eddig a filológiai típusú oktatáson keresztül
vált hozzáférhetővé az emberiség úgynevezett öröksége, kultúr
kincsei, most már viszont a megvásárolható tárgyak kezdik jelen
teni ezt az örökséget. Ugyanúgy, ahogy a nagyobb "közösségi
vállalkozások" (államok, országok) is egyre inkább meginganak,
és szupernacionális cégek és hasonlók (nyugodtan nevezhetjük
ezeket akár maffiának is) veszik át az irányítást. Ha tárgyi formá
ban találkozunk a kultúrával, akkor kimarad a reflexiónak az a
mozzanata, amely korábban szövegé alakította a tárgyakat és az
élménysorokat. Régebben az emberek naplót írtak vagy levelet,
akár privát, akár publikálásra szánt formában próbáltak egy uta
zást feldolgozni (vagy egyszerűen csak énekeltek). Manapság
megállnak, fényképeznek, majd leteszik a fényképet, és soha töb
bé nem nézik meg: gyűjtik, konzumálják az élményt. A fogyasz
tás mozzanatát lehet értéktelítettebben vagy semlegesen is megfo
galmazni, és lehet úgy, hogy az ember veszélyt szimatol benne.
Én az utóbbi értelemben használom. A szöveghez ugyanis hozzá
tartozik a pont, és tudjuk, hogy a szöveg után a csönd követke
zik. És a csöndre a szövegek fölkészíthetnek, de nem pótolhatják.

Ha a tárgy a fogalom helyébe lép, akkor a társadalom minden
tagja számára egyaránt hozzáférhető nyelvi feldolgozás helyett,
amelyen keresztül a valóságot eddig megközelítettük, csupán egy
kis elit csoport kezébe kerül a kultúra. Azoknak a tervezőknek a
kezébe, akik a designokat csinálják, akik az eddig felhalmozott
művészetet innovációk sora helyett végtelen számú elemből vagy
motívumból álló raktárkészletnek tekintik, hogy aztán abból
összebütyköljenek valamit. (Láttam például olyan CD-romot,
amely homoszexuális allúziókkal teli pornó-horror művészfilm

ben dolgoz fel mondjuk egy táncot úgy, hogy a művelt szerkesztő

beledolgozott a kommentárba három monográfiát Caravaggióról,
s így azt sugallja, hogy a film hősében föl lehet ismerni a halott
Krisztust; mindezt azért, hogyelismerjék kulturális terméknek,
ugyanakkor viszont fogyasztható azon a szinten, amelyen általá
ban a pornófilmet fogyasztják). Egy újfajta elit vagy ideatulajdo-
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nosi réteg van kialakulóban, ahová nehezebb lesz betömi, mint a
szó hagyományos értelmében gazdaggá válni, amit rendkívül ve
szélyesnek tartok.

Kiss Szemán Róbert: Kultúránk válságát már a 19. századtól folyamatosan számos gon
dolkodó jelezte. Ha a kultúrát Spengler nyomán valamiféle élő

szervezetként próbálnánk leírni, amely, mint a biológiai lények,
önálló élettel rendelkezik: megszületik, fejlődik, virágkorát éli, ha
nyatlásnak indul, majd elpusztul, akkor nem maradna más dol
gunk, mint hogy rábólintsunk Spengler megállapítására, miszerint
a görög-keresztény kultúra végleg kimerült, s e fázisában már nem
igen formálhat jogot a kultúra névre. Be kell érnie azzal, hogy civi
lizációnak nevezzük, mely továbbra is makacsul őrzi egykori kul
túrájának kiüresedett formáit. Friedrich Nietzsche pedig arról szól
egyik aforizmájában, mennyire rosszul érzi magát e "fagyos Euró
pában". Ez a fajta metafizikai otthontalanság, a szellem didergése
a kor Európájának légkörében olyan szimptóma, amely tovább erő

södött az elmúlt évtizedekben is. Ugyanakkor az európai kultúra
mindezen válsága ellenére sem szűnt meg terjeszkedni, s ezáltal
exportálja mindazon kételyét és identitás-zavarát, amellyel folya
matosan és több évszázada küzd. A terjeszkedés azonban csak ide
ig-óráig tereli el a figyelmet a legfontosabb problémákról, amelyek
nek megoldását, éppen azért, mert az egész világra kiterjedt, nemi
gen halogathatja tovább.

Békés Gellért: Véleményem szerint két ellentétes irányú mozgás figyelhető meg
korunk társadalmi és kulturális életében. Egyfelől részben már ki
alakult és egyre erősebben kialakulóban van egyfajta globális, egye
temes jellegű tudományos és technikai kultúra. Ugyanez a tenden
cia jelentkezik politikai és vallási téren: az Egyesült Nemzetek vagy
az egyházak ökumenikus egységének kialakítására irányuló törek
vésekben. Noha nyilvánvaló, hogy közös krisztushit nélkül, az ál
talános istenhit alapján nehéz volna egyetemes egyházi közösségről
beszélnünk. Ám a krisztushit, az egyházak sajátos hitvallásbeli azo
nosságának megőrzésemellett, alapvető közösséget teremt egymás
közt, és utat nyit az egymáshoz való közeledéshez. Ugyanez áll
magyarságunknak a környező népekhez, sőt az egész európai kul
turális hagyományhoz fűződő viszonyára. Ami közös, az a bibliai
vallásból és a görög-latin kultúrából eredő humánus értékek elis
merése és elfogadása. Ezeket minden nép, a magyar is, a maga
sajátos természete és történelmi hagyományai szerint éli meg, de
éppen mivel egyetemes jellegű, humánus értékekrőlvan szó, a kü
lönbségeknek nem egymástól elválasztó, hanem egymást kiegészítő
hatására kell törekedni. Az emberi jogok és kötelességek egyetemes
kinyilvánítása jelentős lépés a humánus értékek érvényesítése felé.
Ugyanezt a tendenciát érzékeljük a zene és a film világában, sőt a
sportéletben és a multinacionális gazdasági vállalkozásokban is.
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Másfelől viszont éppen ellentétes irányú törekvések jelentkez
nek a politikai, társadalmi és kulturális élet különböző területein,
amikor kisebb csoportok sajátos identitásukat igyekeznek érvény
re juttatni. Belgiumban a flamandok kiharcolták nemzeti identitá
suk elismerését. Nemrégen olvastam, hogy nálunk a jász-kunok
kívánnak nagyobb önállóságot maguknak. Voltaképpen mindkét
törekvés jogos: tulajdon értékeim őrzése és érdekeim érvényesíté
se ugyanúgy, mint a készség arra, hogya közös emberi értékeket
és jogos érdekeket elismerjem, és magaméivá is tegyem. Mindket
tő: identitás és nyitottság a "más"-ságra - a teljesség felé tett lé
pés. Egységessé váló világunkban meg kell őriznünk ezt a kettős

kulturális magatartást, mert maga a természet is erre tanít: sokfé
leségre az egységben és egységre a sokféleségben.

Horányi Özséb: Az európai kultúra szerintem is globalizálódik, ami voltaképpen az
agresszivitása következtében való terjedés. Már csak ezért sem ma
radhatunk meg a fehér kultúra belső vizsgálatánál, mert a tükörben
elsősorban azon keresztül látjuk magunkat, hogy mit csinálunk mi
más kultúrákkal. Jó néhány japán film került be az elmúlt évtize
dekben Magyarországra, és ezek a japán filmek mind arról szólnak,
hogy a tárgyi kultúra, illetőleg a viselkedés átalakulása a felfogások
átalakulását is jelentik. Ennek megfelelően a tradicionális távol-ke
leti kultúra a fehér kulturális agresszivitás következtében vissza
szorul. Az általános tapasztalat szerint a Földön a változatosság
csökken, vagyis az endogám működés érvényesül. Ez azt eredmé
nyezi, hogy az újabb kihívásokkal szemben csökken az alkalmaz
kodási készség és így végső soron a túlélési képesség is.

Nem tudom, vajon ennek az európai kultúrának a magyaror
szági változata a végét járja-e vagy sem, de azt tudom, hogy ha
zánkban a lakosság nagyobb része egyszerűen nincs felkészülve
az elé tornyosuló problémák megoldására, és nincs hova fordul
nia. Manapság nem vagyunk fölkészülve például a halálra. Nem
általában, hanem konkréten saját életterünkben. Nem vagyunk
fölkészülve arra, hogy a nagy családok végképp szétestek; és en
nek következtében jószerivel minden megoldatlan, amit épp a
nagycsalád tudott megoldani. Nem tudjuk például azt, hogyan
kell emberi életet varázsolni elaggott öregjeinknek. Nem vagyunk
fölkészülve a piacgazdasággal kapcsolatos élethelyzetekre sem. És
hosszan lehetne még sorolni. A mai magyar társadalomnak talán
a nagyobb része magukat a problémákat sem érzékeli, egyszerűen
észre sem veszi, hogy problémahelyzetben van. Ez nekem azt
mondja: baj van!

Szörényi László: Esterházy Pál, mint Galavics Gézától megtudtam, az egyik gyász
beszéd szerint 17l0-ben délelőtt 10-11 óra között halt meg (ponto
sabban: méltóztatott meghalni) azért, hogy utána rögtön Krisztus
sal ebédelhessen a paradicsomban. A halál és a mennyország tehát
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minőség. A kultúra korábban fö1készített erre, hiszen maga is ilyen
elvek szerint, a kezdet és a vég elvei szerint szerveződött. Mi viszont
manapság egy olyan kultúrában találjuk magunkat, amelyben az éle
tet a maga nyers tragikumában éljük meg. Az emberek jóformán kul
túrán kívüli, hiszen szinte megfogalmazhatatlan körülmények között
élik, illetőleg halják át az életüket. Szegényen, elhagyatottan.

Az a fajta konzumkultúra, amely elérhető a mindennapokban,
nem' tud a végről. nem tud a halálról, ennek megfelelően azon
ban az életről sem tudhat. Az, amit sugall, vagy amire fölkészít
het, sem nem élet, sem nem halál. Az valami nem-létező Barby
lét (Czakó Gábor fogalma): ennek megfelelően semmire sem való.

Kenyeres Zoltán: Legyen szabad egy szót szólnom az ún. konzumkultúra védelmé
ben: a kávéscsészém mellett itt fekszik egy vacak kiskanál. Fölsó
hajthatunk: hol van ez a valamikori kiskanalaktól! Ebből ötvenet
gyárt félpercenként egy automata gépsor. Ez a kanál valóban jel
legtelen, silány áru, de a gépsorban mégis kétszáz év technikai fej
lődése és egy csomó természettudományos ismeret testesül meg.
Ezt se felejtsük el. Nagyon nehéz ítélkezni arról, hogy mi a hanyat
lás és mi az előrehaladás. Vegyünk egy másik példát is a konzum
kultúrával kapcsolatban: a televíziót. Elvileg óriási kulturálódási
lehetőség rejlik benne. Sokkal nagyobb, mint eddig bármiben. Az
persze más kérdés, hogy jól élünk-e vele.

Mohay Tamás: Kicsit hasonlóan hangzik ez, mint az, amikor a szocializmusról bi
zonygatták sokan, hogyaszocializmusnak is csak az aktuális állapo
tával van baj, elvileg a szocializmus abszolút jó, és az emberek üdvös
ségére szolgál. A televízió már negyven-ötven éve működik, és kiépí
tett egy olyan szervezeti rendet, amely tényleg átfogja az egész világot;
mégis elég nehéz a kulturálódás elvi lehetőségét felfedezni benne ...

Kenyeres Zoltán: Meggyőződésem, hogyempirikusan kimutatható, hogy rendkívüli
széles néprétegekhez jutnak el például regényrészletek, versek,
olyan helyekre is, ahová korábban egyáltalán nem jutott el.

Horányi Özséb: Egyszerűen nem hiszem, hogy valójában az a kérdés, hogya tele
vízió jó-e vagy rossz; sőt, hogyakonzumkultúra jó-e vagy sem. A
televízió (és általában az elektronikus média) a 20. század végén
élő fehér ember számára adottság, kikerülhetetlen dolog. George
Gerbner kultivációs elemzésein keresztül érthetjük meg például,
hogy mily mértékben alakította át képünket a társadalom működé

séről a televízió. Tudnüllik kiderült, hogy például a Dallasban sem
a történetet nézzük, az elbeszélés a dolognak csak a felszíne; a do
log lényege az, hogy ez (meg a többi) közvetíti azt, mi a szép, mi
a jó, mi az igaz. Ez tartja fönn a tudást a szépről, a jóról és az
igazról. A polgárjogi mozgalmak irdatlan nyomást gyakoroltak a
televíziós csatornák műsorpolitikájára.A televízión keresztül tanul-
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juk meg például azt, hogy a néger nigger-e, fekete-e vagy egyálta
lán micsoda. (Nagy kérdés persze, hogy az emberi jogok tekinteté
ben mutatkozó jellemző "fejlődés" az egész emberiséget érinti-e,
vagy csak a fehér kultúrára jellemző.)

De lépjünk tovább: nemcsak úgy lehet a dolgokról gondolkod
ni, ahogy szoktunk, vagyis, hogy az utazó leírja az élményeit. Azt
a módot, ahogyan mondjuk egy Esterházy-szöveg szerkesztődik

(konstituálódikl), lehet még reflektáltnak nevezni; olyan metaszö
vegről van szó, amely a szó szoros értelmében reflektál, mind
azokra a szövegekre, amelyekről szól.

Azonban észre kell venni, hogy a világ voltaképpen nem ebbe
az irányba halad - még aszövegalkotó szelete sem -, és ezt le
író, nem pedig értékelő értelemben állapítom meg. A számítógé
pes hálózat létrejötte merőben új helyzetet teremtett a kultúrák
ban. Húsz-harminc évvel ezelőtt még az is szabályozva volt,
hogy a korrektúra hányad része lehet új szöveg, és hogyan kell
azt beírni. A szövegszerkesztővel olyannyira lezáratlanná kezde
nek válni a "kéziratok", hogy új jelzési módok kezdenek megje
lenni, például a verziószámok. Ezekben az esetekben olyan szöveg
folyamatról is lehet beszélni, ahol a szerzőség is egészen mást jelent,
mint korábban. Kűlönböző helyekről összefolyó folyamatos szöveg
folyamról van szó. Manapság az Internet számítógépes világhálóza
ton több tízezres nagyságrendben működnek szakmai vagy nem
szakmai alapon szerveződő levelezőcsoportok.Nagy hiba volna erre
nem úgy tekinteni, mint valami merőben új jelenségre, amely csak
látszólag marad meg a szövegek világán belül. Az a konstitúció,
amiről itt van szó, egyre inkább a valóságnak abba a szférájába tar
tozik, amelyet szokásosan (ebben a beszélgetésben is) a tárgyak vilá
gának nevezünk, de amely már most is a virtuális valóság realitása.

Szörényi László: Amióta a reflektáló és szöveggé alakító gépezet akadozni kezd, el
öntenek bennünket a benyomások. Korábban közbe volt iktatva a
kultúra mint szövegszerkesztőgép, amely olvasható és kommentált
formában kidobta a szövegeket, amelyen én is tovább tudtam dolgoz
ni, és tovább tudtam adni az utánam következőknek.Engem is taní
tottak, én is tanítok. Ez ért most véget. Most feldolgozott készterméket
kapok használati utasítás nélkül. Csak az ismeri a használati utasítást,
aki csinálja, és eladja nekem. Én nem ismerem, saját magamat is csak
szövegen keresztül ismertem meg. Ekkor többet nem tehető fel a bol
dogság kérdése, amely feltételezi a célt és a csöndet is.

III. Kultúra és kereszténység

Lukács László: Az európai kultúra a görögség kultúrája mellett a zsidó-keresztény
kinyilatkoztatásra épült. A II. Vatikáni zsinat óta gyakran fölmerül
az inkulturáció kérdése. Krisztus megváltása egyetemes, az egész
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emberiségnek szól. Hogyan következik ebből, hogy a kereszténység
is egyetemes, tehát fölötte áll az egyes kultúráknak? Hiszen össze
forrott az európai kultúrával. A kérdés ma az, hogy ki tud-e tömi
a kereszténység az európai kultúra kötöttségeiből, s képes-e való
ban egyetemessé válni? Elég rugalmas-e, elég nyitott-e ahhoz, hogy
az előbb említett értelemben párbeszédet kezdjen más kultúrákkal?
Mit tehet az ember s éppen a keresztény ember ebben a helyzetben?
Hogyan tudjuk megóvni a kultúrát a széteséstől, hogyan tudjuk
biztosítani az emberiség túlélését, sőt, hogyan tudnánk emberibbé,
teljesebbé tenni az életét? A kultúrák - láttuk - változnak, kelet
keznek és elmúlnak, a kereszténység viszont örök, még ha koron
ként és társadalmanként összenő is egy-egy konkrét kultúrával va
lamilyen formában, vagy pedig éppen harcban áll vele. Mi a ke
reszténység szerepe abban, hogy megőrizze vagy felépítse a mának
és a holnapnak a kultúráját, mi a szerepe abban, hogy kulturáltabbá
tegye az embert, emberibbé a kultúrát? És végül: hogyan állunk
mindezzel itt és ma, Magyarországon, immár hat évvel a rend
szerváltozásnak mondott fordulat után?

Mohay Tamás: Amikor beköltöztünk egy Garay utcai három emeletes bérházba,
akkor egy hetvenéves idős asszony, aki a földszinti sarokban lakott,
az első komolyabb beszélgetés alkalmával közölte velem, hogy ő

zsidó és kommunista. Ezt vegyem tudomásul. A közlés nyilván
abból a felismerésből táplálkozott, hogy kettőnk között olyan kul
turális különbség van, ami ezeknek a dimenzióknak a világos kije
lölését szükségessé teszi. A kérdés innen kezd ve természetesen úgy
vetődik föl, hogy ki, hogyan és milyen hatékonysággal tud a saját
földszintjével vagy a saját utcabelijeivel kommunikálni. Számtalan
szor tanúja voltam, hogy a "fehér" kultúrában felnőtt, becsületes,
művelt emberek képtelenek voltak egy parasztházba úgy benyitni,
hogy utána ott értelmes emberi szavakat tudjanak váltani. Az ilyes
mi nyilván arra figyelmeztet bennünket, hogy a kommunikáció ké
pességének a fenntartása és kifejlesztése fáradságos munka.

Horányi Özséb: A kérdés az, vajon van-e ennek a kommunikáció-szükségletnek,
illetőleg kommunikáció-képtelenségnek kapcsolata azzal a II. világ
háború óta létező magyarországi társadalomtörténeti ténnyel, hogy
fél évszázad alatt másodszor bolydul fel a magyar társadalom, s
ennek eredménye egy hallatlan mértékű akulturáció és igen kicsi
szocializációs stabilitás lett.

Mohay Tamás: Az európai keresztény kultúra egyik alapélménye a más kultúrák
kal való találkozás. Az európai kultúrának ugyanakkor nagy ta
pasztalata és gyakorlata van abban, hogyan lehet és kell véget vetni
egy-egy több száz vagy több ezer éves kulturális hagyománynak.
Lehetséges, hogy ezt a tapasztalatot saját magáról is el kell nyernie,
és saját vélt vagy valódi hanyatlása közben meg kellene próbálkoz-
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nia azzal, hogy újra megkísérelje a párbeszédet önmaga múltjával,
ahogyan megtette ezt például a borneói dajakokkal, az ausztráliai
bennszülöttekkel vagy az iszlámmal.

Egyébként a generációk között is számottevő kulturális kű

lönbségek mutatkoznak, nemcsak az apák, gyerekeik és unokáik
között, hanem azok között az egymáshoz időben közelebb álló
generációk között is, akiknek közös történelmi tapasztalataik,
meghatározó élményeik vannak. Súlyos gondot jelent, hogy ezek
a csoportok sem értik egymást.

Horányi Özséb: Ha jól értem Mohay Tamást, azt sugallja, hogy a kul túrák közti
kommunikáció lehet az a stratégia, ami a problémát megoldja, de
legalábbis segít a megoldásban. Azt sugallja, hogy lehet önmagunk
ra alkalmazni a kultúraközi kommunikáció tapasztalatait; hogy
például itt volna az ideje annak, hogy az országban található ki
sebbségekkel valódi kulturális kommunikáció tudjon létrejönni, és
ne asszimilációs stratégiákkal közelítsen a társadalom hozzájuk,
hozzánk.

Szörényi László: Vagyis a kereszténység misszionáriusi hivatását emeljük ki a jövő

ben.

Békés Gellért: Újra fölteszem a kérdést: az európai kultúra válságát nem a felvi
lágosodásból eredő és szekularizmussá fajult szekularizáció okoz
za-e? A szekularizációt mint kultúrtörténeti folyamatot pontosan
meg kell különböztetni a szekularizmustól mint agnosztikus világ
nézettől. A szekularizációra igent mondanék, a szekularizmusra
nyilván nemet. Arról a szekularizációról beszélek, amely nemcsak
elismeri emberi világunk értékeit, hanem a kultúra sajátos területe
in autonómiájukat is tiszteletben tartja. Vonatkozik ez a társa
dalomnak demokratikus elvek alapján történő rendezésére éppen
úgy, mint a tudományos kutatásra vagy a művészi alkotásra. Az
egyik legmarkánsabb példa erre a francia forradalom eszméinek, a
szabadság, testvériség, egyenlőség demokratikus elveinek társa
dalmi és kultúrtörténeti jelentősége. Számos mártírja volt ugyan a
forradalmi terrornak, de a társadalom megújítására irányuló eszméi
ennek ellenére kulturális előrehaladást jelentettek, még ha el kell is
ítélnünk megvalósításuk módját.

A kereszténység elsődleges evilági feladata korunkban nem az,
hogy kultúrát teremtsen, hanem az, hogy a kulturális haladás fo
lyamatában a Teremtő erkölcsi törvényeit, a szeretet kettős paran
csába összefoglalt Tízparancsolatot hirdesse, és a kultúrát teremtő

ember figyeimét szüntelenül felhívja a kultúrájához mért erkölcsi
felelősségére. Kulturális autonómiájával ugyanis a mai ember eti
kai elkötelezettsége sokkal súlyosabb, mint valaha. Ha van prófé
tai küldetése az egyháznak a mai világban, és meggyőződésem,

454



hogy van, akkor az nem lehet más, mint az ember erkölcsi fele
lősségének hirdetése a teremtő Isten színe előtt.

Szörényi László: A kultúra a szabadsághoz vezet el bennünket, a szabadságra segít,
legalábbis eddig ez volt a célja. Nekünk kapóra jönne, hiszen éppen
arabságból mászunk ki. Helyzetünk hasonló az Ezeregyéjszaka ha
lászáéhoz, aki kiszabadítja a szellemet a palackból, ám az meg akar
ja ölni. A szellem elmondja, hogy rabságának az első száz évében
azt gondolta, Salamon összes kincsét annak adja, aki kiszabadítja,
a második kétszáz évben azt gondolta, hogy megveregeti a vállát,
a harmadik száz évben meg azt, hogy agyonüti. Ha 1956-ban fel
szabadultunk volna, amikor még éltek azok a kulturális kötöttsé
gek, amelyek harcba vitték az embereket, akkor más lett volna a
helyzetünk, és egy másik Európában találhattuk volna magunkat.
Ráadásul úgy szabadultunk fel, hogy nem adtunk érte semmit. Vé
gül olyan Európával találkoztunk, amely nem kívánesi ránk. Ez
rettenetesen demoralizáló volt: az embereknek meg kellett tanulni
uk az összes technikát, amivel elfeledhetik a szabadságot. Ez a vé
rükbe ivódott, és saját kultúrájuk tekintetében meghatározóvá vált.
Úgy gondolom, ma az a cél, hogy a kultúra eszközeivel mindent
megtegyünk azért, hogy kiigazítsuk ezt a fáziskésést. Valahogy
megtanítsuk, befejezzük és alkalmazzuk azokat a formákat, ame
lyek máshol már az emberek vérévé válhattak.

Nem vonható kétségbe, hogy a nyelv és a gondolkozás egysé
ge legmélyebben az anyanyelven keresztül valósul meg, ennek
megfelelően teljes ember csak az anyanyelvén létezhet. Amikor a
magyarság egyharmada olyan nyelvtörvények fenyegetésében él,
amelyek gyarmatosítják, és beletaszítják egy másodrendű állam
polgár helyzetébe, akkor nem elég általában emberi jogokról be
szélni, hanem ennek az összes következményeit végig kell gon
dolni, és a jó példákat, például az olaszok Dél-Tirolhoz való vi
szonyát emlegetni. Egy neolatin nép engedett a kisebbségnek, és
azért, hogy megmaradjanak az országán belül, megadta nekik kö
vetelt jogaikat.

Kiss Szemán Róbert: A kultúra kétségkívül szellemi függetlenséget jelent, és belső sza
badságot biztosít abban az esetben is, ha társadalmi szabadság nem
létezik. A kultúra a nem-mindennapiság eszköze: azáltal, hogy egy
más dimenzióba való átlépést tesz lehetövé, megteremti az ember
számára a szellemi függetlenséget. Nem tartom kívánatosnak a
szenvedést és a rossz körülményeket, ám szögesdrótok között is
lehet szabadabb az ember, mint egy álságos és hazug értékeket dé
delgető társadalomban; elég, ha Radnóti Miklósra, Pilinszky János
ra vagy a Platón által megrajzolt Szókratész alakjára gondolunk.

Horányi Özséb: Van egy kevéssé ismert, de nagyon fontos példa a felvetett anya
nyelvi problémára: egy magyarországi vizsgálatról van szó, Ma
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Magyarországon nem lehet alsó tagozatban beásul vagy lováriul
tanulni, csak magyarul, mert ilyen osztályok nincsenek. Egyébként
nem lehet alsó tagozatban szlovákul sem tanulni. Tény, pszichiát
riai tény, iskolaorvosok, nevelési tanácsadók adataiból precíz sta
tisztikákkal kimutatható, hogy a hasonló demográfiai adottságok
kal rendelkező, magyar anyanyelvű gyerekekhez képest az imbe
cillitás, a skizofrénia, és így tovább, jóval több abban a néprétegben
- cigányoknál, szlovákoknál -, amelyekben nincs anyanyelven
elemi iskoláztatás. Azt gondolom, hogy ez olyan drámai helyzet,
ami - enyhén szólva - el van dugva ebben az országban.

Szörényi László: Így van, ha csak az ország határain belülre tekintünk is, még akkor
is valóban messzire van az, amikor minden önmagát kisebbségi
sorban érzővel jóban leszünk; ráadásul saját magunkkal, az úgyne
vezett többséggel ugyanez a helyzet. Valamennyiünknek át kell él
nünk a kisebbségi sorsot ahhoz, hogyakisebbségről jogosan be
szélhessünk. Ahhoz, hogyatöbbségrőlbeszélni lehessen, ezen a
fájdalmas ébredésen át kell esnünk. Szabadok vagyunk, de úgy,
hogy a palackból az a haragos szellem jött ki, amely egy kicsit
belesavanyodott a helyzetébe.

Bitskey Botond: Kétféle szabadságot célszerű megkülönböztetni. Az egyiket nevez
hetjük talán belső szabadságnak, ez feltétele az autonómiának és a
felelős erkölcsi döntésnek. Ha keresztény értelemben beszélünk a
szabadságról, akkor azt elsősorban ebben az értelemben tesszük.

A másik, az '56 kapcsán említett szabadság, a fogalom társa
dalmi értelmére világít rá. A kettő természetesen nem választható
el egymástól. Ha jól értem, Szörényi László azt mondja, hogy kí
vánatos lenne, hogy a belső szabadságunkkal élve, mintegy ön
megtartóztatást tanúsítva, részben lemondanánk azoknak a lehe
tőségeknek egy részéről, melyeket a hirtelen jött, társadalmi érte
lemben vett felszabadulás kínál.

Szörényi László: Az önmegtartóztatást valóban fontosnak tartom. Nem vagyunk föl
készülve arra, hogy kellő kritikával a helyére tegyük azt, amit egy
rafinált világ tömegesen zúdít ránk. Tudom azt, hogy az önmegtar
tóztatás ajánlása és a világ kritikája nagyon hálátlan dolog, de nem
tudok mást mondani.

Bitskey Botond: A nyugat-európai társadalmak szinte kivétel nélkül veszélyben
vannak a szabadság miatt, ha másra nem, elegendő a kömyezet
szennyezésre gondolnunk. Sokak szerint ez a probléma szintén
csak lemondással, az életszínvonal csökkentésével, tehát végső so
ron a szabadság önkéntes korlátozásával ha nem oldható is meg,
de legalább kezelhetőbbé válik.

Kenyeres Zoltán: Nem bízom azokban a társadalmakban, amelyek politikai és gaz-
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dasági rendszerüket önfeláldozásra és aszkézisre akarják építeni.
Önfeláldozásra ott van szükség, ahol nagy mulasztásokat és nagy
bűnöket követtek el. Az emberi társadalom előbb a mulasztások,
hibák és bűnök kiküszöbölését, a pontos és igazságos működést

tűzze ki célul. Ne keletkezzék olyan helyzet, amelyet már csak ön
feláldozássallehet helyrehozni. Mindig érzek valami cinizmust ab
ban, ha előre "bekalkulálják" az önfeláldozást és a lemondást: csak
űzzük kis üzelmeinket, majd lesz, aki megfeszítteti magát értünk.
Hát nem! Az igazi étosz ott kezdődik, hogy nem űzzük kis üzel
meinket. És azért az még nem aszkézis.

Szörényi László: Az aszkézis, az önfeláldozás és a rabság elleni tiltakozás összes
heroikus példája valóban modellként szolgálhatna számunkra. Ne
vezhetjük ezt talán sziget-gondolatnak. Horatiustól Radnótiig sok
példát hozhatnék, de ezek egy jobban műkődő, kibontakozóbb kor
ban pozitív példákká tudnak válni, tömegesedhetnek. A sziget fel
hívás arra, hogy ne sziget legyen. A szabadságnak ezek a példái:
Szókratész halála, a mai zene és a mai irodalom menedékjellege az
adott esetben a maga tragikumával, ha a kultúra egész szerkezete
felől nézzük, mindig magához akar húzni, kiterjedésre tör, nem
pedig jobb híján szolgál vigaszul.

Lukács László: A kultúra eredménye a szó legtágabb - tehát társadalmi, erkölcsi,
tudományos, művészi, emberi stb. - értelmében vett műveltség,

építésének és elsajátításának legfőbb eszköze pedig a művelődés, a
nevelés és az önnevelés. Európa és a kereszténység kétezer éven át
összefonódott történelme jól példázza, hogy az egyház hogyan ta
lálkozhat egy-egy kultúrával, hogyan gazdagíthatja azt az inkultu
ráció során, netán hogyan teheti tönkre avval, hogy az Evangélium
címén rá akar erőltetni egy konkrét kultúrát is. A kinyilatkoztatás
szerint Isten a saját képmására teremtette az embert. A keresz
ténység Isten tökéletességét kínálja fel ajándékul és példaképül a
többre törekvő embemek, s így segíti abban, hogy igazi, egyre iga
zibb önmagává váljék. Segíti az élethez nélkülözhetetlen, alapvető

értékek őrzését és érvényesülését, ha kell, újrafölfedezését; felmu
tatja az élet értelmét és célját; Krisztusban megmutatja az eszményi
ember modelljét, a Szentháromságban pedig a szeretetben összefor
rott eszményi közösségét. Mindezt örökérvényű módon, mégis
mindig az adott körülményekhez alkalmazkodva, a konkrét hely
zetből tanulva, a konkrét kihívásokra választ adva kell megtennie.
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