
FORUM
A kulturális szükségletről
Gondolatok a művelödéskutatás néhány kérdéséről

Az utóbbi időben a művelődéskutatással foglalkozók figyelmét különösen
magára vonta egy olyan fontos kategória vizsgálata, mint a kulturális szükség-
let. És ez nem véletlen, mert a társadalmi változásokkal egyidejűleg egyre
halaszthatatlanabbnak látszik annak elemzése, hogy az adott munkamegosztás-
ban meghatározott helyet elfoglaló egyén hierarchikus szükségletstruktúrájában
milyen szerepet játszanak a kulturális szükségletek. Ugyanígy fontos feladatnak
ígérkezik annak felderítése is, hogy az egyén művelődését mennyire befolyá-
solják azok a feltételek és körülmények, melyek elsősorban a munkával, a
munkahellyel, a családi helyzettel stb. állnak összefüggésben. Miután pedig a
mindennapi gyakorlat közege az, mely kiindulási alapot jelenthet bármely vizs-
gálódás számára, a megközelítés szempontjait ebben a kontextusban kell ki-
alakítani. De a kulturális szükségletek szerepével foglalkozó kutatások fontos-
ságát jelentősen megnövelték azok a felismerések is, melyek a felvilágosító jel-
legű, pusztán az ismeretek, szellemi javak átadására, fejlesztésére építő közmű-
velődés válságával, a kulturális passzivitás távolról sem csupán véletlenszerű
jelenségeivel kapcsolatosak, s a kulturális szükségletek formálódását akadá-
lyozó tényezőkre utalnak.

Először is abból indulhatunk ki, hogy a szükségleteket sohasem lehet fel-
cserélni az igényekkel, hiszen míg az előbbi az életmód alapvető „szervező kö-
zege", azaz többnyire a „kell" erejével irányítja az emberi életet (a cselekvést,
az érdekeket és az értékek hierarchiáját), addig az igény — ahogyan A. H. Mas-
low is fogalmaz — a „kell"-nek csupán leszármazottja. Másodszor azt is fi-
gyelembe kell vennünk, hogy a szükségletek szerveződését az érdekek és érté-
kek strukturáltsága befolyásolja. Nem szólva arról, hogy bizonyos szükségletek
— mint például a magasabb rendű szükségletek — csak akkor jelenhetnek meg,
ha az értékközvetítettség tartós. Különösképpen így van ez a kulturális szük-
ségletek esetében, hiszen a különböző kulturális szférák önmagukban is érték-
kel telítettek. Ám az, hogy az értéktelítettség mennyire ,.kisugárzó hatású", az-
az mennyire vannak az egyénre „felhúzó" hatással a kultúra egyes szférái —
melyek Józsa Péter kifejezésével a kultúra csatornarendszerében, a közművelő-
désben jelennek meg —, több szempontból vizsgálandó probléma.

Mindjárt a legnehezebben megválaszolható kérdések egyike, miként ragad-
hatok meg a kulturális szférákkal kapcsolatos szükségletek és ezek „kielégíté-
se". Lehetséges-e empirikusan vizsgálni a szükségletek tudatosulását, formáló-
dását vagy csupán az konstatálható, hogy amit az emberek néznek, hallgatnak,
olvasnak vagy éppen a mindennapi életben tesznek, az „kell" is nekik? Ezzel
összefüggésben válik centrális kérdéssé az, hogy bizonyos társadalmi, környe-
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zeti elemek miért jelentősek az emberek számára, mások pedig miért nem; mi-
ért alakul ki tudatos viszonyulás hozzájuk, illetve miért nem. Ezt a sajátos
kettősséget végső soron az határozza meg, hogy az egyének társadalmi helyzete
mennyire teszi lehetővé számukra sokrétű szükségleteik, érdekeik kielégítését,
az az ezeknek megfelelő tevékenységek kibontakoztatását.

Így a művelődéskutatás egyik lehetséges feladata abban jelentkezhet, hogy
a társadalmon belül jelentkező rétegek, „csoportok" tevékenység-, szükséglet-
és viszonyulásrendszereinek körét felfedje, s megvizsgálja: mi segíti elő, illetve
akadályozza bővülésüket, elmélyülésüket. De kérdésünket konkrétabban is
megfogalmazhatjuk: a kulturális szférához való viszonyulás kifejezi-e egyszer-
smind a szükségleteket. S éppígy megkérdezhetnénk azt is: vajon a verbálisán
kinyilvánított művelődési igény „mondhat-e" valamit a szükségletről?

A kutatások vitathatatlan érdeme, hogy az elfogadáson és a használaton
túllépve, hatásmechanizmusában vizsgálták a kultúra egyes objektivációihoz
való viszonyt, mely éppúgy kifejeződhet és nyomon követhető a zenehallgatás-
ban, mint az olvasásban vagy éppen az emberi kapcsolatokban. (Nem érintve
ezúttal azt az összefüggést, hogy a populáris, vagy a „magas" kultúra termé-
keiről van-e szó.) Bármilyen jól szervezett kultúraközvetítés esetén is vitatha-
tatlan, hogy például az adott kultúratermék sem feltétlenül azt adja az egyén-
nek, amelyet esetleg a hivatásos értelmezők vagy közvetítők tulajdonítanak az
adott tartalomnak; hanem az egyén személyiségétől, életkörülményeitől, a mun-
kamegosztásban elfoglalt helyétől függően más és más szükséglet kialakulására
lehet hatással — pozitív és negatív irányban egyaránt. Ebben közrejátszik az
is. hogy a felgyorsult társadalmi és technikai változásoknak köszönhetően jelen-
tős mértékben összetettebb és heterogénebb az az értékrendszer, amelyet a szo-
cializáció főbb területei közvetítenek az egyén felé. (A szocializációs ágensek,
azaz közvetítők fogalmába a családtól kezdve a munkahelyi, sport, vallási, stb.
közösségen át egészen a makrotársadalmi alakzatokig [osztály, nép], továbbá
az anyanyelvtől kezdve a tömegkommunikációs eszközökig számos forma tar-
tozik.) Ezért is elengedhetetlen az olyan jellegű vizsgálat, mely az egyén
társadalmi viszonyait", előfeltételeit igyekszik feltárni a közművelődési
stratégia gazdagítása érdekében. Mivel ugyanaz a kultúratermék az egyik
ember számára a valóság megismerését, önmaga személyiségének építését, a
másik ember számára a valóságtól való menekülés lehetőségét nyújtja, újra és
újra figyelembe kell venni a szocializáció során elsajátított minták hatását
csakúgy, mint azokat a körülményeket, melyek az egyén életmódjával állnak
összefüggésben. A művelődéskutatás szempontjából azt jelenti, hogy a kultu-
rális szükségleteket akkor tudjuk többé-kevésbé pontosan feltárni, valamely
réteg körében, ha nem a szóban megfogalmazott művelődési igényekből indu-
lunk ki. Ellenkezőleg, a szükségletek előzetes csoportosításával arra kell, hogy
választ kapjunk: az egyének milyen szükségleteket tartanak a maguk számára
fontosnak. Csakhogy itt mindenképp számolni kell egy hibaforrással, nevezete-
sen azzal a körülménnyel, hogy igen kevés ember tudja megfogalmazni szük-
ségleteit. Mérhetetlenül nehéz ugyanis olyan bonyolult jelenségekről érdemi
választ nyerni, amelyeknek esetleg fogalmát sem ismerik pontosan, s amelyek
soha nem önmagukban, hanem csupán egy viszonyrendszerben (például mun-
ka, közélet, szabadidő) értelmezhetők. Ebből adódóan a legkisebb hibaforrást
jelentő eljárásmódnak az bizonyulhat, ha a szükségletek csoportosítását és egy-



fajta metszetét alapul véve több összefüggésben vizsgáljuk a kulturális szük-
ségleteket. A megismerés és ismeretszerzés vonatkozásában lehetne például
elemezni az információ és referencia (megerősítés) iránti szükségletet; a sze-
mélyes identifikáció metszetében az emberi kapcsolatok, a közéleti tevékeny-
ség iránti szükségletet (az egyén milyen szerepet tulajdonít például a munka-
végzés során kialakult formális [munkahelyi] és informális [közösségi, baráti]
kapcsolatainak); a szabadidő tekintetében pedig a szórakozás és pihenés iránti
szükségletet és így tovább.

A szükségletek rangsorolása — akár értékelőskálán is — értékes informá-
ciót — de semmiképp sem kész receptet — adhat arra vonatkozóan, hogy az
egyének mit várnak az intézményesült közművelődéstől, miképpen használják
fel a kultúraelsajátítás során nyert ismereteket. A lehetséges eredmények per-
sze nem az egyes elvárások puszta rangsorolásában hozhatnak újat, hanem
abban, hogy a vizsgált szükségletek kielégítésének milyen mértékben eszköze
a kultúra termékeinek elsajátítása. A munkahellyel szemben megnyilvánuló
társadalmi igények és elvárások például közvetlenül is hatással vannak a kul-
turális szükségletekre. Konkrétan fogalmazva: az adott munkahelyen elérhető
jövedelem nagysága, színvonala éppúgy szükségletbefolyásoló tényező, mint az
egyének által megszerzett képesség, a szakmai ismeretek hasznosításának le-
hetőségei. Ám éppígy számításba kell vennünk azokat a körülményeket is, hogy
például a munkahely mennyiben elégíti ki az egyén érdeklődését, mennyiben
felel meg érdekeinek; milyen a munkahelyi légkör; biztosít-e a munkahely
továbbtanulási lehetőséget; megfelelő-e a munkahelyi környezet; milyenek a
lakáshoz jutás lehetőségei, feltételei és így tovább. Közismert ugyanis, hogy
a munkamegosztásban elfoglalt hely, az életkörülmények stb. sokféleképp be-
határolják és szabályozzák, hogy az egyének miként és milyen mértékben elé-
gíthetik ki szükségleteiket. Ezért is szükséges vizsgálni, hogy a kulturális szfé-
rákhoz kapcsolódó szükségletek léte, mennyisége, terjedelme, szerkezete és mi-
nősége mennyire van vagy nincs hatással az életmód változására.

S éppígy elemezni kell azt az összefüggést is, hogy az érdekek mikor kerül-
nek szembe a kulturális szükségletekkel. Ezzel ugyanis eljuthatunk a kulturá-
lis egyenlőtlenségekhez, illetve ezen keresztül a kulturális magatartást befo-
lyásoló szociális tényezők feltárásához. Mert ha elfogadjuk azt az alapvető és
sokféleképp bizonyított tényt, hogy önmagában nem a „fogyasztott" kultúra-
termék tartalma jellemzi az embert, hanem az, hogy az adott tartálom milyen
szükségletet elégít ki, a „szükségletredukció" vagy a nem tudatosulás — mely
mellesleg látens szükségletet is takarhat — éppen az egyenlőtlenségek meglé-
tére utal. De a művelődéskutatás döntő kérdéseként kell megfogalmaznunk azt
a hipotézisként bizonyításra váró megállapítást is, hogy melyek a kulturális
szükségletek kialakulásának és tartós fennmaradásának közvetlen okai. (Fel-
tételezésünk szerint ugyanis találhatók ilyen közvetlen okok.) Mellesleg ezen
a szálon eljuthatunk ahhoz a soktényezős rendszerhez — lényegében az élet-
módhoz —, melyre építve a közművelődés reális stratégiája körvonalazható.
Csak ha megismerjük az adott közösség tagjainak életmódját, akkor tudunk
következtetni valóságos művelődési szükségleteikre. S bár az igények lehető
legszélesebb kielégítése mindig alapvető követelményként kell, hogy szerepel-
jen, de — ahogy az Életmód és közművelődés című tanulmányban olvashatjuk
— ennek össze kell kapcsolódnia az „igazi értékek" védelmével, terjesztésével.
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„A népművelői tevékenység egyik legfőbb hiányossága, hogy a kettőt nem
mindig tudja elég jól összekapcsolni, sőt sokszor egymással korlátozza: az ér-
tékek elve alapján nem meri kielégíteni a közvetlenül jelentkező igényeket, a
közönségigényre hivatkozva nem meri vállalni az értékeket. A helyes módszer
az igények olyan kielégítése, amely mindig magában foglalja a fejlesztést is,
a valóság és lehetőség konkrét dialektikája szerint..."

Az okok kutatása ugyanakkor feltételezi azon sajátosságok megismerését
is, hogy az adott szervezeti keretek között végzett konkrét munkatevékenység
milyen hatással van az egyének létfeltételeinek alakulására, milyen lehetősé-
geket biztosít a művelődési aktivitásokhoz, létezik-e vagy sem érdekkapcsolat a
kettő között. Találhatunk-e vagy sem az adott szervezeten belül bizonyos kész-
tetéseket a művelődésben való részvételre? Miközben ezekre a kérdésekre ke-
ressük a választ, arról a fontos összefüggésről sem szabad megfeledkeznünk,
melyek a szükségletek és értékek között húzódnak meg. Az emberek magatar-
tását ugyanis nem csupán a szükségletek meghatározott hierarchiája determi-
nálja. Számos vizsgálatból kiderül, hogy az egyének széles értelemben vett kul-
turális magatartását jelentős mértékben irányítják az értékek, vagyis azok a
társadalmi „orientációk", melyeket az emberben — miként már utaltunk rá —
a szocializáció (család, munkavégzés, iskola) különböző területei, mediációs sík-
jai kialakítanak. Noha ennek bizonyítása meglehetősen nehéz, az értékaspirá-
ciókra vonatkozóan bizonyos kérdéseket mégis megfogalmazhatunk. Nevezete-
sen az egyes kulturális objektivációk (vagy kultúratermékek) elsajátításával
kapcsolatosan. Természetesen nem feledkezvén meg arról, hogy az egyének
kulturális szükségletét befolyásoló társadalmi feltételek •— melyek — s ezt nem
elég elégszer hangsúlyozni — kiváltképpen összefüggnek az adott munkavégzés-
sel —, ösztönző, motiváló vagy éppenséggel visszahúzó hatással is megjelen-
hetnek.

Már magában a munkához való alkalmazkodásban számos olyan összetevő
előfordul — így például a munkakörnyezet ösztönző rendszere, a munkaköve-
telmények, az emberi szükségletek (az egyén mit igényel, mit vár a munkájá-
tól) —, mely a kulturális szükségletek formálódására elengedhetetlenül befo-
lyással van. Ám paradox módon: a munkával való azonosulást (identifikációt)
előzőleg rögzült kulturális szükségletek is reguláihatják; a munka értelmét
felfedezni ugyanis csak bizonyos diszpozíciók révén lehetséges.

Talán már az eddigiekből is kitűnik, hogy a kulturális szükségletek fogal-
mát semmiképp sem lehet szűk értelemben használni, azaz az anyagi és szelle-
mi értékekre, javakra irányuló tudatos vagy kevésbé tudatos vágyként, törek-
vésként, esetleg kívánságként —, hanem olyan többé-kevésbé rögzült „követel-
mény-jellegű feltételegyüttesként", mely az emberi cselekvések, érdekek moti-
válójaként lép fel. Ugyanakkor látnunk kell: a kulturális szükségletek a szó
valódi értelmében mindig valamilyen tárgyra, helyzetre vagy viszonyra irá-
nyuló „törekvésként" ragadhatok meg. így a kultúra termékeihez való viszony-
ban (a tudomány, a művészet, más szellemi értékek viszonyában) éppúgy tet-
ten érhető, mint a munkatevékenységben vagy éppenséggel az emberi kapcso-
latok szférájában. Ha valamilyen rangsort akarnánk felállítani a szükségletek
között, akkor elsőként az élet- vagy létszükségletekről kellene beszélnünk, me-
lyek között szerepel a táplálkozás szükséglete, a szexuális szükséglet, a tevé-
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kenység szükséglete, másodikként pedig — Héller Ágnes szóhasználatával élve
— a voltaképpeni emberi szükségleteket kellene megemlítenünk, melyek kö-
zött maga a kulturális szükséglet is megjelenik. Ebben a felosztásban egyéb-
ként idosorolódik még a munkaerő újratermeléséhez szükséges fokot meghala-
dó pihenés, a felnőttek ,,játéka", az elmélkedés, a barátság, a szerelem, az ön-
megvalósítás az objektivációkban, illetve az erkölcsi szükséglet.

S ez a megkülönböztetés annál is inkább elkerülhetetlen, mert a kulturális
szükségletek formálódására a többi szükséglet „kielégítettségi foka" jelentős
hatással van. A művelődéskutatás szempontjából a nehézségek egy része így
abból adódik, hogy az operacionalizálhatóság érdekében rendkívül nehéz lesz
a kulturális szükségletek formálódását csupán önmagában vizsgálni. Részint
azért, mert ez a kiépülés — nevezetesen a kulturális szükségletek formálódása
— elválaszthatatlanul összefonódik az imént említett szükségletek „funkcioná-
lásával" (magyarán: kielégülésükkel vagy kielégítétlenségükkel), részint pedig
azért, mert még a viszonylag könnyen operacionalizálható, szűkebb értelem-
ben vett kulturális szükségletek vizsgálata is számos nehézséget rejt magában.
Éppen ezért — ha összegezésképpen meg akarjuk fogalmazni — a legfontosabb
vizsgálandó kérdéseket, a következőket mondhatjuk.

Mindenfajta empirikus kutatás alapvető célja lehet, hogy a társadalmi
munkamegosztás különböző helyeit elfoglaló egyének kulturális szükségletei-
nek jellegzetességeit és befolyásoló tényezőit tárja fel. Ennek érdekében kell
kísérletet tenni: a) a kulturális szükségletek változatainak, tartalmi és formai
jellegzetességeinek, típusainak és intenzitási fokozatainak komplex feltárá-
sára; b) a kulturális szükségletek alakulását, formálódását befolyásoló objektív
és szubjektív tényezők kölcsönhatásainak megismerésére; c) változási irányai-
nak jellemzésére egy adekvát közművelődési stratégia körvonalazása céljából.
A feladatunk ugyanakkor: felismerni és megérteni az egyéni szükségletek, ér-
tékaspirációk s a szűkebb, tágabb társas közegből jövő inspirációk, igények
vagy éppen retardációs tényezők egymást kölcsönösen megtermékenyítő vagy
kioltó találkozásait. Az így végzendő kutatás legfőbb haszna abban jelentkez-
het, hogy elméletileg és gyakorlatilag is instrumentalizálható szempontokat
szolgáltat az intézményes közművelődés tartalmi és módszertani továbbfejlesz-
téséhez. Mert. ha reális és egymással összefüggő ismereteket szerzünk az egyé-
nek kulturális szükségleteiről, ezek hasznosításával (instrumentalizálásával)
nemcsak a közművelődési tervezőmunka válhat megalapozottabbá, hanem
azok a gyakorlati kísérletek is, melyek akár a brigádművelődés, akár a közös-
ségi művelődés más formáinak megújítására irányulnak. De tisztában kell len-
nünk azzal is, hogy az elméleti hasznosítás — bizonyos értelemben — csak
korlátozott érvényű lehet, hiszen éppen az empirikus kutatásnak kell verifi-
kálnia azt a felismerést, hogy a társadalmon belüli rétegződés más és más kul-
turális szükségletstruktúrát feltételez.
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