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Vitányi Iván

A 20. század kulturális kihívásai


Vitányi Iván alábbi írása egy nagyobb lélegzetű, a Stratégiai tanulmányok sorozatban megjelenő munka részlete. Vitányi tanulmányában a szélesebb értelemben vett kultúra fogalmát használja, amibe beleérti "nemcsak a hivatalos művészeti és tudományos életet és intézményeit, hanem a társadalom egészének identitását, ismereteit, hitét, meggyőződését, értékeit, normáit, magatartását, annak intézményesült és köznapi formáit is ". Szerinte "nemcsak az jelenti a kultúrát, hogy járunk-e színházba, koncertre vagy sem, hanem az is, hogy milyen az életmódunk, hogyan viselkedünk az utcán és otthon, milyenek a szokásaink, vannak-e barátaink, mértékadó
primer és szekunder közösségünk, hogy viszonyulunk az erőszakhoz, a másmilyen emberekhez, van-e olyan azonosságtudatunk, identitásunk, amely meghatározza cselekedetünket, és amelyért áldozni is tudunk." Ilyen értelemben – állítja cikkünk szerzője – "a 20. század második felében a kultúra szerkezete is átalakult".



A kultúra szempontjából is szembe kell néznünk korunk nagy kihívásával; amit a "világállapotnak" a legújabb évtizedekben bekövetkezett átalakulása jelent számunkra. A 20. században ugyanis egyetemlegesen megváltozott a kultúra helyzete és ennek következtében meg kell változnia a kultúráról való gondolkodásunknak is. Teljes körű analízis helyett most három pontra mutatok rá, ahol az újrafogalmazásnak mindenképpen meg kell történnie:
Megváltoztak a kultúra mennyiségi viszonyai, a kulturális jelenségek, alkotások, tevékenységek azon körének mennyisége, amelyekkel az egyes ember élete során találkozik.
Megváltozott a kultúra szerkezete, az egyetemes kultúra belső változatainak, szféráinak, fajtáinak rendje és egymáshoz való viszonya.
Megváltoztak a kultúra értékviszonyai, az érték fogalmának alkalmazási módja, a kultúrával kapcsolatos értékítéletek rendje.
Ezek együtt a kultúrában is valóban új világállapotot jelentenek. Olyan kihívást, amit elemeznünk kell, hogy választ tudjunk adni rá.

A kultúra mennyisége
A legelső – a kultúra létezésmódja szempontjából korántsem csupán külső – tényező a mennyiségi változás. Ma a világban a kultúra minden szférájában, nemében, fajtájában több alkotás, több jelenség cirkulál, mint bármikor azelőtt. [...]
A 20. század nagy technikai, gazdasági, társadalmi átalakulása gyökeresen megváltoztatta az emberi lét minden mennyiségi viszonyát. Csak a múlt század leforgása alatt többszörösére emelkedett az emberiség létszáma, és ma feltehetőleg több ember él a Földön, mint az előző évszázadok, évezredek és évmilliók alatt mindösszesen.
Ennek megfelelően változtak meg a kultúra mennyiségi viszonyai is. A rögzítés, közvetítés és a terjesztés új eszközei szignifikáns módon megsokszorozták a társadalomban kerengő kulturális objektivációk számát. Hány zenemű hangzott fel Magyarországon 1898-ban, és hány 1998-ban – beleértve a gépi-elektronikus úton játszottakat? Hány könyvet adtak ki akkor, és hányat ma? Hány könyv volt a könyvtárakban? És azután: hány tévé, videofilm, kazetta van forgalomban? Hányat játszanak egyetlen nap alatt csak a magyar televízióban?
Mindebből – ha egyszer tényleg kiszámítanánk – olyan monumentális számoszlopok jönnének létre, amelyek messze túlhaladják a népesség emelkedését. Ennek következtében a velük kapcsolatos tevékenységek is veszítenek intenzitásukból. Megszűnik az egyetlen identitás parancsa, az embernek több azonosságtudata lesz egyszerre, az alaptípus most már nem csupán a multikulturalitás, hanem – mint Márkus Mária írta – a kulturális hibriditás. Megjelent a színen a magát tendenciózusan változtatni képes "proteuszi személyiség", Robert Jay Lifton szerint ez a posztmodern ember ideáltípusa.
És ami a művészetekre vonatkozik, ugyanaz áll az eszmékre. Az ismeretek mennyiségileg növekednek, de kevésszer állnak össze egységes világképpé. Az emberek jó része, ha hallott is az új természet- vagy társadalomtudományos eszmékről, csak hozzávetőlegesen tudja, mik is azok. Ugyanilyen folyamat megy végbe a vallásosságban, az emberek napi hitvilágában többfajta vallás és valláspótló gondolkodásmód keveredik. Az ember társas viszonyai is átalakulnak. Ma életünk során sokkal több emberrel kerülünk kapcsolatba, mint bármikor azelőtt. (Mérei Ferenc felvételei szerint egy átlag pesti értelmiségi több mint ezer emberrel.) Utazások alkalmából ennek a sokszorosával. Ugyanilyen mennyiségben öntenek el bennünket a tárgyak is, amelyekhez való viszonyunk megváltozását többek között (és elsők között) Jean Baudrillard elemezte.
A mennyiségnek ez a rohama szükségessé teszi a kultúra szerkezetének átalakulását.

A kultúra szerkezete
Ezen a címen mindenekelőtt a kultúra jelenségeinek osztályozásával kell foglalkoznunk. A kultúra sohasem alkot, sohasem alkotott egyetlen homogén szervezetet, nem a kultúra, hanem a kultúrák léteznek valójában. Ha pedig így van, akkor meg kell tudni mondanunk, hogy az általában vett kultúra milyen kultúrákból, a kultúrféleségek milyen típusaiból, formáiból, fajtáiból, fajaiból tevődik össze.
Nyilvánvaló az is, hogy nemcsak egyféle osztályozás lehetséges, hanem különböző elvek mentén különféle csoportokat képezhetünk, tehát a kultúra (jelenségeinek és tevékenységeinek) különböző fajtáit különböztethetjük meg. Legalább két – egymásra merőleges – dimenziót kell felvennünk, egy horizontálisat és egy vertikálisat.
– Horizontális szerkezet. Horizontális dimenzióban helyezkednek el a kultúra különböző szférái (avagy a társadalom szféráihoz kapcsolódó kulturális jelenségek: az anyagi kultúra, tárgyi kultúra, munkakultúra, a társas élet viselkedésformái, az életmód kultúrái, a politikai kultúra, a nyelvi kultúra, a tudomány, a művészet, az erkölcs, a jog, a filozófia stb.). [...]
– Vertikális szerkezet. A vertikális osztályozás a kultúra azon fajtáit különbözteti meg, amelyek funkcionális használatukban, az emberrel és az emberek közösségeivel valókapcsolatukban, funkciójukban és létezésmódjukban is különböznek egymástól. Ezek a különbségek vertikálisak, és általában olyan kifejezésekkel szokták őket jellemezni, amelyek szintkülönbségekre utalnak.
A hagyományos felosztások két nagy dichotómiát különböztetnek meg. Az egyik az, amelyet az etnológusok és etnográfusok a "mélykultúra" és a "magaskultúra "kettősségévei jellemeznek. A mélykultúra termékei (ahová a törzsi és a paraszti kultúrák tartoznak) nem értékükben kisebbek, mint a magaskultúra termékei, hanem abban, hogy inherensen és elválaszthatatlanul beleitatódnak az emberek mindennapi életébe, minden tevékenységébe. A magaskultúrát viszont a differenciálódás erősödő folyamata jellemzi: elválnak egymástól a kultúra különböző szférái, és ahogy maga az egyén is elválik a közösség "köldökzsinórjától", abban az ütemben maguk is (bizonyos) autonómiát nyernek.
Az ősi társadalmakban csak mélykultúra van. Amint azonban a társadalom törzsi szervezettségével szemben, illetve fölötte megjelennek a másodfokú szervezetek, kibontakozik a piac–készpénz–technika gazdasága, azonnal megjelenik a magaskultúra is. A kultúra differenciálódik az élet többi jelenségétől-tevékenységétől, de olyan módon differenciálódik maga a társadalom is, hogy a magaskultúra már nem az egész törzsé, népé, városé, hanem azon belül egy kiválasztott rétegé. Éppen ezért szükségszerű, hogy a magaskultúra kialakulását azonnal és árnyékként kövesse egy másik kultúrafaj megjelenése, amelyben már felfedezhetők a magaskultúra bizonyos vonásai, de ugyanakkor sokat őriz a mélykultúra közvetlenségéből is. Nyomon követhetjük ezt az aktivitásban (lásd Arisztotelész leírását Apollón és Marszüsz vetélkedéséről), majd még inkább az európai újkorban, vagyis a modern piaci társadalomban. Amikor a 17. században Fontenelle, Bernard de Bovier leírja a kultúra birodalmát, a magaskultúra erődje körül az "alacsony kultúra" széles mezőit helyezi el. Mások aztán nem merik az alacsonyság sértő kifejezését használni, szórakoztatónak, rekreatívnak, középszintűnek (az autonómtói megkülönböztetendő) és heteronómnak nevezik.
A kultúra e két funkcionális fajtájának, a két "kultúrafajnak" elválás a hosszú folyamat. Theodor Adorno például úgy látja, hogy a zenében ez a 18-19. század fordulóján vált véglegessé: Mozart Varázsfuvolája még mind a kettő (ma akár musicalnak is nevezhetnénk), Beethoven Fideliója azonban már határozottan az elitnek szóló alkotás.
Azóta mindközönségesen ezt nevezik kultúrának. Elve: érték a legmagasabb fokon. Ez a kultúra azonban az eddigi társadalmakban sohasem lehetett a társadalom közkincse, kialakult egy hordozó réteg a társadalom felső és anyagi értelemben középső osztályaiból. Ők birtokolják a kulturális tőkét, ők használják a kulturális intézményeket, ők alkotják a kulturális elitet. A társadalom nagyobbik része kívül marad ennek a kultúrának az áramából, közömbösek iránta, vagy egyenesen ki vannak belőle rekesztve (mivel elsajátításához csak kevesek számára hozzáférhető képesség kell). Nekik szól a szórakoztató kultúra (amit Fontenelle még alacsonynak nevezett), egy másfajta intézményrendszerrel. Ez is értékelvű, de nem a legmagasabb értéket keresi (ami nehezen "értékesíthető"), hanem azt a viszonylagosat, ami nagy példányszámban "piacosítható".
A kultúrának ez a szerkezete szabta meg az elmúlt két vagy három évszázad szellemi életét. Az arányok változtak, mindkét fajta kultúra kurrens értékei átalakultak, de a szerkezet maradt. Új és új mozgalmak indultak a szerkezet megváltoztatására, a kultúra demokratizálására és a demokratikus kultúra megteremtésére, abból a célból, hogy a kultúra legyen mindenkié. Ezt szolgálták a felvilágosodás hívei, majd az utópisták és a szocialisták. Ezt hirdette Lev Tolsztoj, Karl Marx, William Morris, Kodály Zoltán és sokan mások. Eredményként valóban szélesedett az értékelvű kultúra hatósugara, de a kulturális egyenlőség mind ez idáig és a belátható távlatokban utópiának bizonyult.
És akkor most érkeztünk el a kihíváshoz. A 20. században egymásután kétszer is átalakult, illetve módosult a kultúra szerkezete. Olyan új kultúrafaj, illetve kultúrafajok jöttek létre, amelyeket már nem lehet beleszorítani egyik dichotómiába sem. Ez a modern kor szórakoztató kultúrája, de technikai színvonalát tekintve semmivel sem alacsonyabb rendű, mint akár a legmagasabbnak tartott értékeké. Az egyetemes értékek sem úgy osztódnak, hogy minden a magaskultúráé, semmi a szórakoztatásé: egy bizonyos fokon (mint például Spielberg munkáiban) a szórakoztatóipar és a magasművészet funkciója keveredik, vagy álruhás magasművészet jött létre, vagy a magasművészet válik szórakoztatássá (és üzletté).
Több hulláma van ennek a folyamatnak. Az elsőt a nagy mennyiségi sokszorosítás mindazon lehetőségei alkotják, amelyekről már Walter Benjamin is értekezett. Utána következett az immár "klasszikus" tömegkommunikáció, vagyis a rádió és a televízió. Az értékes kultúra "fanatikus" hívei mellett megjelentek azok a rétegek, amelyek továbbra sem tartoztak a mindent értő elithez, mégis nyitottá váltak a magaskultúra egyes formái iránt. Ezek a rétegek több-kevesebb stabil szakmai, viselkedési és civilizációs kultúrát sajátítottak el – a fejlett országokban valóban a társadalomnak már-már mintegy kétharmadában.
A 20. század második fele, a jóléti állam kibontakozása még radikálisabb változásokat hozott. A komputerizáció, az informatika és a kommunikáció forradalma olyan új eszközöket hozott létre, amelyek éppen média (vagyis eszköz) mivoltukban egyszerre többféle lehetőséget is rejtettek magukban. Az egyik – amiről a "kultúra mindenkié" apostolai csak álmodozhattak –, hogy minden információ és minden kultúra időbeli és térbeli korlátok nélkül valóban mindenkihez eljusson. Maradnak a társadalmi korlátok, amiket azonban az eszközök önmagukban nem tudnak átlépni. Ugyanakkor a technikai forradalom arra is lehetőséget nyújt, hogy éppen a fordított hatás érvényesüljön. Vagyis arra is eszközt szolgáltat, hogy az embereket éppen ez a fajta alsó szintű "kultúra" akadályozza meg abban, hogy magasabb kultúrához jussanak.
Benjamin Barber nagy munkájába (McWorld vs. Saint Jihad) a MacDonald's analógiáját használja annak kifejezésére, hogy létrejöjjön az új, "korporatív" világuralomnak megfelelő korporatív, univerzális és uniform McWorld-világkultúra. Tokiótói és Szingapúrtól Londonig, New YorktóI Buenos Airesig mindenütt a világon ugyanazt a kultúrát fogyasztják majd (és már most), amelyet egy (vagy néhány egymással kereszttulajdonosi viszonyban lévő) kulturális korporáció gyárt. Ebben mindenki megtalálhatja a magáét, vért, agresszivitást, pornót, szerelmet, romantikát, altudatkielégülést, rekreációt, magasművészetet, igazi értékeket, humanizmust, emberi szolidaritást – ki mit akar, de mindent egyazon mázzal leöntve.
Ez azt jelenti, hogy a kultúra eddigi szerkezete átalakul. Az eddig két nagy szociokulturális szféra, az autonóm (magas-) és a szórakoztató-hétköznapi kultúra mellé, illetve fölé harmadikként felépül a tömegkommunikáció világa. A McWorld típusú szórakozás (entertainment) kerül mindenek fölé, ezért – úgy mondják –, hogy az igazi információ helyére az infotainment, az igazi kultúra helyében a cultotainment, az igazi pedagógia helyébe az edutainment lép. Meglazulnak a hagyományok, bizonytalanná válik az erkölcs, összekeverednek a nemzetek, veszedelembe kerül a népi-nemzeti identitás és szuverenitás, de nem lép a helyébe megfelelő hagyomány, erkölcs, identitás. Kialakul a McWorld "tainmentokráciája" (vagy magyarosan, mert ez már a mi problémánk is: ténmentokrácia). [...]
Az új szerkezet mindazonáltal abban is különbözik a régitől, hogy nem viszonylag elkülönült szférák állnak egymás mellett, a kultúrafajták jelentős részben fedik egymást. A kétharmados társadalom kétharmados középkultúrája is veszedelembe kerül. Egyharmad-kétharmad helyett a 20‑80-as felosztás felé haladunk. Ismét jobban elkülönül a társadalomnak az a mintegy 15-20%-a, akik alkotói és hordozói a magaskultúrának, de a közönség többi részétől való távolságuk növekszik. Jelentős részük ugyanakkor egyben a McWorld-kultúra alól sem tudja (és nem is akarja) magát kivonni. A 80% számára viszont a turbókapitalizmus turbókultúrájaként jelentkezik a McWorld-világkultúra.
A kultúra veszedelme egyben azt is jelzi, hogy ismét bizonytalanabbá és ellentmondásosabbá válnak az emberek közösségi viszonyai és ennek tükörképeként identitása. A felső 20% magának foglalja le a minőséget, beleértve az élet és a kultúra minőségét. Minden arra szólítja fel, hogy közösségét és identitását is a 20% világában, az újkapitalizmus felső szférájában találja meg. Létrejön egy új osztályidentitás (amely pedig – a jóléti társadalomban – úgy látszott, hogy átfogó emberi és nemzeti azonosságtudatnak adja át helyét). A 80% számára ebben az esetben meggyengül a közösség és az identitás. A McWorld-kultúra identitása ezt nem pótolhatja.
A magyar sajtóban és az irodalmi-filozófiai életben is évek óta folyik a vita arról, hogy hova kell tennünk ezt az új elektronikus tömegkultúrát. A vitában nagy számmal vettek részt az egykori Lukács-tanítványok különböző nemzedékei. Egyebek között arról is folyt az eszmecsere, hogy ez vajon a végét jelenti-e azoknak az értékeknek és annak a kultúrának, amelyet évszázadok (sőt évezredek) értelmisége úgy őrzött, mint a Vesta-tüzet.
Legegyértelműbben Almási Miklós fogalmazott. Bizony a végét, de reméli, hogy azt már nem éli meg. És nagyon sokan gondolkoznak így.
A központi kérdés, persze az érték. Mi lesz a sorsa az értékeknek az új kultúrafajta árvizében?

A kultúra hét fajtája
Azaz nyolc, ha nulladikként hozzávesszük a múlt archaikus, de még jelenlévő örökségét.
A "nulladik" tehát a tradicionális kultúra. Nem teljesen homogén anyag, benne vannak még a hagyományos "népi kultúra" elemei, de jobbára már csak nyomokban (hiszen hordozó rétegük az adott társadalmak túlnyomó többségét kitevő történelmi parasztság minden fejlett országban megszűnt, illetve kis létszámú modern agrártársadalommá alakult). De benne vannak a polgári vagy polgárosodó társadalmak hagyományai is (ide számítva a munkásság még élő tradícióit).
Az első a "magaskultúra", a világ nagy problémáival szembenéző, felkavaró és előrevivő "autonóm" tudomány, művészet, morál. A nagy újítók, a szuperkreatív alkotók kultúrája. Ők újítják meg a világot. Saját sorsuk is sokszor nehéz, szenvedést és küzdelmet kell vállalniuk. Tevékenységük gyakran valódi társadalmi robbanásokat okoz, beillesztésük veszélyekkel jár. Vonatkozik ez természetesen a természettudomány és a technika nagy újítóira, a társadalom reformereire. De vonatkozik még a szimbolikus alkotásra is (például a költészetre), lásd Petőfi, Ady vagy József Attila sorsát és hatását. Az idő próbáját kiállva azonban e kultúra adja az emberiséget meghatározó kulturális örökséget.
A másik a hatalom reprezentációs („udvari”) kultúrája és alsóbb fokon a giccs világa. Sokszor szinte alig választható el az előzőtől (magaskultúra lehet ez is, de az előző az érték, ez pedig a hatalommal való kapcsolat értelmében). Az utolsó századokban (a barokk után) azonban a kétféle magaskultúra egyre gyökeresebben elkülönült egymástól. A hatalomnak – legyen politikai, katonai, egyházi, gazdasági – szinte a természetrajzához tartozik, hogy valamilyen kulturális legitimációt akar magának. (Szereti, ha ünneplik.) Ez különböző lehet. Más a fejedelmi udvarban és a diktátorok bűvkörében, más az egyházi ünnepségek pompájában és a szuperkapitalisták metropolisaiban, megint más a modern demokráciák populáris médiokráciájában. Mindazonáltal van bennük valami közös: a magaskultúrához való külső hasonlóság és a belső üresség. És mindig vannak a társadalomnak olyan, a hatalmon kívüli elemei, akik a hatalom bűvöletében önkéntesen tapsolnak az udvari kultúrának.
A harmadik a közkultúra vagy középkultúra, a művelődni vágyó emberek kreatív-generatív kultúrája. (Generativitás = a kreativitás mindenki által elérhető foka.) Nevezhetjük közművelődésnek is. A kultúrának azt a fajtáját jelölhetjük így, amelyet a mai társadalomnak jelentős része, de sohasem az egésze gyakorol, akik befogadói a nagy kultúrának (legalábbis a nagy kultúra egy részének). A maguk területén rendelkeznek bizonyos kreativitással, de nem érnek el annak felső szintjére (többnyire nem is akarnak). Ők a kultúra és a társadalom derékhada (a szó legjobb értelmében vett), közepe. A kultúra szerves része életük értelmének és minőségének.
A negyedik a mindennapok kultúrája. Ez mintegy összetartó anyagként, "malterként" szolgál a társadalom elemeinek összetartásában. Ilyen a szokások, a normák, a viselkedés, a mindennapi nyelv, az ismeretek és a mindennapi életben megjelenő művészi formák kultúrája. Mindezek együtt mintegy ragasztóanyagként tartják össze, sőt formálják meg a társadalom kisebb és nagyobb közösségeit.
Ötödik a hagyományos szórakoztató kultúra. Már a régi időkben elkülönült a "magaskultúrától". A 19. században új alakot öltött, a ponyvák, lektűrök, slágerek, operettek, napilapok, ipari tömegáruk stb. formájában. Fogyasztó közönsége részben azonos a harmadik körrel, részben azonban élesen elválik tőle, és ebben az esetben önmagába záródik.
Hatodik a modern, jobbára az új médiumokhoz kapcsolódó szórakoztató kultúra. Funkciója csak részben azonos az előzővel: szélesebb körű, komplexebb, majdnem azt mondhatni: egyetemes, kizárólagosságra törő és agresszívebb annál. Új jelenség, korábban ismeretlen, illetve lehetetlen. Száz éve még nem létezett, ma a kultúra legelterjedtebb formája a világon. Úgy uniformizálja a kultúrát, mint a McDonald's az étkezést, ezért nevezhetjük McCulture-nek (Benjamin Barber McWorld-fogalma nyomán). Más nyugati kritikusai az entertainment (= szórakoztatás) szóval játszanak. Azt mondják, a mai világban mindent a szórakoztatás formájában kell előadni. Amint az előzőekben láttuk, a nevelésbó1 (education) eduténment lesz: az neveli jobban a gyermeket, aki jobban szórakoztatja. Az információból infoténment (hiszen az internet világában már ma is egy nagy világszórakoztatás részeként szerzi – ha szerzi – ismereteit az ifjúság). A kultúra kultúrténmentté válik, mert csak az a kultúra marad lábon, amely felkerül a tévére vagy az internetre. A fogyasztás is összeolvad a szórakozással, vagy fordítva, mint konzumténment. Sőt, a politika is egyre inkább politoténmentté alacsonyodik, már szó sincs programokról, csak a főszereplők médiaszereplésének erényeiró1 vagy hibáiról. A demokrácia pedig (ezt is magyarosan írva) ténmentokráciává alakul, már meg sem kell dönteni, magától ellaposodik. A volt elnyomottak és a volt lázadók most a tévé vagy az internet előtt ülnek, és elvannak vele.
Végül a hetedik fajta kultúra olyan, mint a mocsár, amibe csak bele lehet fulladni. Mert azoknak is van kultúrájuk, akik minden magasabb kulturális forma elsajátításától elzártak. Ők is beszélnek, ők is gyakorolják a megszokott rítusokat, ők is keresnek maguknak szórakozást. Olykor ezek között a körülmények között is elemien kreatívak tudnak lenni, olykor azonban éppen a kultúra törmelék jellege még azt is megakadályozza. Ezt a formát ugyanis éppen a törmelék jelleg jellemzi: a régi paraszti néphagyomány, a tradicionális nemzeti kultúra, a szórakoztató műfajok és a kultúrténment "lesüllyedt javai" nem állnak össze egységes képletté, vagyis kultúrává. A kultúra hiánya pedig nem éltet, hanem fullaszt.
Az már most a helyzet, hogy ez a hétfajta kultúra ma mindenütt együtt él, de igen különböző szerkezeteket alkot. Együttélésük pedig nemcsak szociológiai tény, hanem ontológiai, nemcsak a társadalom helyzetét jellemzi, hanem magának az országnak vagy más közösségnek a jellegét is meghatározza. Nagy vonalakban olyan a sorsunk, amilyen a kultúránk.
A kultúra szerkezetét természetesen a társadalom struktúrája határozza meg. A mai nyugat-európai és észak-amerikai (euroatlanti) országok társadalmának az a (minden eddigivel szemben való) megkülönböztető sajátossága, hogy erősek a stabil életet élő középrétegek. A társadalom formája az eddigi piramissal szemben most kupolaformává szélesedik. A piramis formációban minél feljebb megyünk a hierarchiában, annál kevesebb embert találunk. A kupola azonban középen megvastagodik, a népesség többsége itt helyezkedik el. A csúcsnak (a felső rétegeknek) ezért kevésbé van szükségük reprezentációs kultúrára, az elhalványodik a valódi magaskultúra fényében. Középen viszont megerősödik a harmadikként jelzett középkultúra. Vele szemben azonban éppen a nyugati világban növekedett óriássá a McCulture, a kultúrténment (meg az infoténment, eduténment, politoténment). A két erő mintegy sakkban tartja egymást, történelmileg-társadalmilag holtpont keletkezett. És az a holtpont a 20. század negyedik negyedétől, a jóléti állam válságátóI kezdve mindmáig érvényes, a századforduló naptára nem jelzi a 21. század saját történetének érdemi elkezdését.
A hozzánk hasonló, a centrumhoz nem tartozó, de ettől nem elérhetetlen távolságban élő "félperiferikus" országokban történelmileg más a helyzet. Nálunk is kifejlődött a robbanásteremtő magaskultúra, de nem halványodott el a reprezentációs kultúra, sőt az utóbbi, még a legutóbbi időben is újra és újra felmagasodott. Gyengébb viszont a közkultúra, a középkultúra, a nemzet igazi nagyjai azért tartották minden időben olyan fontosnak a közművelődést. Nincs különbség a McCulture szerepében, ha eddig volt is irányában ellenállás, most jelenthetjük, minden korlát ledőlt előtte. Pedig voltak igazi hagyományaink: a magyar televízió kulturális programjai szempontjából, például az 1970‑1980-as években a világ legjobb televíziója volt, és erre nem szokás büszkén emlékezni. Ma akadálytalanul áraszt el bennünket a nemzetközi (és mindenekelőtt amerikai) médiakultúra. Ráadásul felméréseink szerint – éppen a középrétegek gyengesége és a társadalom peremén élő alsó rétegek viszonylagos kiterjedtsége folytán – nagyobb a veszélye annak, hogy elönt bennünket a lápkultúra.
A kultúrának ez a szerkezete semmiképpen sem csak az értelmiség, a kultúrával foglalkozók, a "kultúrosok" magánügye. Ez mindenféle társadalmi, politikai, gazdasági előrehaladásunk egyik vagy talán a legfőbb akadálya. Nem léphetünk előre, ha nincsen erős társadalmi közép, és annak nincsen helyzetének megfelelő középkultúrája. (Pontosabban: valamely társadalmi csoport csak akkor tekinthető középosztálybelinek, ha megvan a hozzá szükséges kultúrája.) És természetesen akkor sem (ami ugyanennek a helyzetnek a másik oldala), hogyha túlságosan nagy a gazdaságilag nyomorban élő, társadalmilag veszélyeztetett, kulturálisan pedig kirekesztett rétegek aránya. Ez minden eszmélkedésünk, minden jövőbe mutató program sine qua nonja.

A feladat
A lecke ezek után világosan látszik. Igaz, hogy a szociokulturális fejlődés szempontjából a fejlett euroatlanti országok is nullponton és egyben holtponton vannak, de mi még egyenesen a nullpont alatt – mivel a kreatív közép létszáma és aránya nálunk sokkal kisebb és a kultúrából kiesettek aránya pedig sokkal nagyobb az ottaninál. Tennünk ezek szerint azt kell, hogy elérjük legalább az ő nullpontjukat, vagy ha úgy tetszik, holtpontjukat, utána majd velük együtt kell azon elgondolkoznunk, hogyan lépjünk tovább.
A helyzet azonban mégsem ilyen egyszerű, mivel természetesen van alternatíva. .
Az egyik az, amit az autoriter vagy az arra hajló hatalom mindig is kezdeményezett. (Horthy, majd Kádár kultúrpolitikája után ezt követték az elmúlt években is.) Ezt a kulturális politikát a következő vonások jellemzik. Óvakodjunk az eredeti funkciójának teljességét kitöltő robbanásveszélyes magaskultúrától. Helyette erősítsük meg, vagy ha kell, hozzunk létre egy új reprezentációs, udvari kultúrát, állami fényben. Mellette engedjük szabadon – legfeljebb szavakban szidjuk – a kultúrténment rosszabb változatait is, és populista módon használjuk ki a magunk javára. Felejtsük el a közművelődést, és ne törődjünk a kirekesztettekkel. Ezt az autoritárius stratégiát nevezem az "udvari kultúra – görögtűzzel" kultúrpolitikájának.
Ezzel szemben nem elegendő az, hogy a reprezentatív kultúrát fenntartjuk, csak éppen aulikus vonásait nyesegetjük le, változatlanul hagyva a közkultúrát és az alsó kultúra lápvilágát. Ha csak ezt tenné az új kormányzat, azt nevezhetnénk az "udvari kultúra – görögtűz nélkül" gyakorlatának. Ez következik be, ha a közkultúra, a közművelődés – mint jósolják – elesik forrásaitól.
Az tehát az igazság, hogy nekünk most már nem elégséges program az, hogy "utolérjük a fejlett világot". Nem elégséges, mert némely szempontból másképpen kell csinálnunk. Az udvari kultúra újraélesztett hagyományával szemben mindenben vissza kell adni a primátust a valódi autonóm kultúrának, és nem korlátozni, hanem éleszteni kell lázadó szellemét. Meg kell erősíteni a közkultúra-közművelődés vonalát, szembe kell nézni és megoldást (megoldásokat) kell találni a kulturális kirekesztettség ellenében. Mindehhez pedig nem volna szabad belenyugodnunk a McCulture és a ténmentokrácia szükségszerűségébe.
Embertelenül nehéz feladat. A civil társadalom és a civil kultúra segítsége kell hozzá, hogy megvalósulhasson.

(Megjelent az Ezredforduló 2004. 3-4. számában.)


