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Kulturális értékek
A kultúra-fi lozófi atörténete értelmezésében az 
axiológiai (értékelméleti) irányzat képviselői (Kant, 
Schiller, Herder…) írták le először az ember által te-
remtett kultúra értékeit, (javait): IGAZ (tudomány), 
SZÉP (művészet), JÓ (erkölcs), SZENT (vallás).

Más kultúra-fi lozófi ai elképzelések, pl. a kul-
turális-antropológiai, -szociológiai, -pszichológiai 
a családi, az életkori, a nemzedéki-viszonyítási 
csoportbéli, a lakóhelyi kulturális értékeket/ja-
vakat határozzák meg elsődlegesen, és ezen ke-
resztül vizsgálják az ember és a kultúra, az em-
ber közösségei és a társadalom összefüggéseit. 
A családi, rokoni viszonyok, szervezetek minő-
sége, mineműsége az elsődleges szocializáció so-
rán alapvetően határozzák meg a kultúraelsajá-
títást, -továbbadást és életvégig megőrzik annak 
eredményeit, hibáit. Itt szimbolikus és praktikus 
értékátadás és -befogadás történik, az életkori 
sajátosságok fi gyelembevételével (pl. családi ha-
gyományok, viselkedésminták, szabadság és kor-
látozottság, együttműködés vagy magárahagyott-
ság-érzés…). A másodlagos szocializációban, 
intézményekben, munkahelyeken, lakókörnye-
zetben inkább a praktikus értékek a dominánsak 
(pl. teljesítmény, ötletgazdagság, újítás, díszített-
ség, rendezettség…).

A kultúra-gazdaságtan elméletében az emberi 
szükségletek kielégítésére alkalmas javakat, jószá-
got tekintjük kulturális értékeknek. Ezek előállí-
tásához köztámogatás szükséges, de a kulturális 
javak fogyasztása ellenszolgáltatás fejében és egyé-
nileg történik.

A természetátalakítás százhúsz évszázados tör-
ténelme során kialakult minden emberi társada-
lomban, törzsi szövetségben egy „csak rá jellemző” 
értéklista, melyben megtalálható az adott közösség 
és tágabb környezete kultúrájának standard anya-
ga, ez cirkulál majd az oktatásban, a nevelésben, a 
közművelődésben.

Mindemellett létezik és fi gyelemre méltó érték 
itt Közép-Kelet-Európában a Németh László által le-
írt „kulturális tejtestvériség”.

Előítéletek a közművelődésben
Az előítélet általában olyan negatív vagy pozitív 
attitűd (beállítódás, modor, magatartás) egy sze-
méllyel vagy csoporttal szemben, mely téves, il-
letve nem teljes információk alapján fogalmazódik 
meg. Nem egyértelműen hibás ítélet, de van kelet-
kezési és elhalási ideje, tartalma, számszerűsége, 
valóság- és hitalapja.

A közművelődésben a fogalmakat, tevékeny-
ségeket, művelődő közösségeket, etnikai csopor-
tokat, művészeti produktumokat, intézményeket 
érinti/érintheti leginkább ez a negatív (ellenséges) 
vagy pozitív (barátságos) érzelem, pontosabban at-
titűd.

Fogalmi apparátusa mindenekelőtt a kultúra 
tág vagy szűk értelmezése nyomán alakult ki a má-
sik két társadalmi létszféra (politika, gazdaság) ré-
széről. Téves, nem teljes információ és negatív elő-
ítélet eredménye, hogy a kultúra legfőbb feladata a 
politika (és a természetromboló, túlszennyező gaz-
daság) szolgálata (Ancilla politicae).

Téves koncepció alapján lett a kultúra pozi-
tív előítélet tárgya, amikor idillikus, utópisztikus 
tartalommal ruházták fel („világpolgári állapot”, 
„morális lét”, „kultúrfölény”) és szembeállították 
a civilizációval, ami azért is helytelen, mert a civi-
lizációs javak mind kulturális eredetűek, melyek a 
természet erőivel szembeni szakadatlan interakci-
ókban alakultak ki, és többek között biztonságérze-
tünket, kényelmünket is szolgálni hivatottak.

A művelődés, az alkotás, a közösség, a kortárs-
csoportok stb. fogalmát és társadalmi megnyilvá-
nulásait hasonló bipoláris előítéletek övezik.

Tevékenységekben az intézmények alap-, ki-
egészítő és vállalkozói funkcióit övezi a kétpólu-
sú előítélet. Ha nem szakmai szempontok, hanem 
politikai érdekek, a fenntartó részéről kinyilvání-
tott „szűk” kultúraértelmezések határozzák meg 
egy-egy intézmény, közösségi tér működési szer-
kezetét, akkor általában a negatív beállítódások, 
míg a használók, a befogadók igényeihez jól illesz-
kedő kulturális infrastruktúrában a pozitív attitű-
dök vannak túlsúlyban.
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Művelődő (tárgy- és képalkotó, tánc-, ének-
karokba tömörült) közösségekhez, a többségi és/
vagy kisebbségi kultúra képviselőihez fűződő 
pozitív attitűd fejeződik ki akkor, ha különböző 
személyek, csoportok részesei lehetnek a kultúrát 

karbantartó kreativitásnak. Negatív attitűdről be-
szélhetünk abban az esetben, ha ezért úgymond 
„leszólják”, kigúnyolják, alacsonyabb rendűnek ti-
tulálják részvételét a mindennapi kultúrában, mű-
velődésben.


