0juáJ Cjá borra
tmWuzünk.
ItaLáláiudz 20.
évfordulóién

GAÁL

GÁBOR

A művelődéstörténet kulcsa:
a totalitás

RAJZ

1935-BÖL

1941 tavaszán előadássorozatot tartott Gaál Gábor kolozsvári haladó szellemű értelmiségiek körében. Ennek szövege — Gaál kezeírásával — 3 nagy
formátumú (100—100 lapos) füzetben maradt fenn. Tárgya a művelődés általános története volt, tehát egyben kultúrelméletet
is adott. Az első előadás
egy közvetlen képből kiindulva bontotta ki az összefüggőség tényét, a második — amely a bevezetést zárta volt — általános elveket fogott össze. Ez
utóbbit, tehát a második előadást (I. füzet 14—37. lap) közöljük itt, teljes
egészében, általunk adott cím alatt. Az előadássorozatnak Gaál Gábor adta
a „Művelődéstörténet"
címet. Az egyes előadásokat csak római
számokkal
jelezte.
T— —r
Emlékezzünk vissza a múltkori hasonlatunkra.
Állunk a Hintz-patika előtt, és látjuk, hogy az elénk táruló képben, vagyis az
élet egy mai, bár a valóság kétségtelenül kiszakított részletében, magától értetődő
természetességgel vannak egymás mellett a legkülönbözőbb időből való, ugyanakkor
azonban belső természetüket illetőleg is a legkülönfélébb dolgok: a taliga, a repülőgép, a bivalyos szekér és az automobil, a katolicizmust manifesztáló templom s a
türelmetlen ideológiájú mai napilap. S bár nemcsak különfélék, de némelyik ellentétben, versenyben, súrlódásban, harcban is áll a másikkal, mégis most megférnek,
együtt vannak, egy funkcióban, a mai életben szerepelnek. A taliga ugyanazzal az
elhivatottsággal gördül, ahogy az automobil, a templom ugyanolyan határozott a
szerepéről, mint a sarki ideológia... Holott nyilvánvaló az ellentét, a feszültség, a
verseny, a harc közöttük, még ha ez a feszültség csak az által is jelentkezik, hogy
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az egyik fejlettebb a másiknál. Mégis együtt vannak, összeszövődnek, együtt jelennek meg, s ez az együttességük, ez az együttlételük a jelen. Ugyanakkor azonban
egy mai városi kép, s mint ilyen, a művelődéstörténeti érdeklődés számára kész
művelődéstörténeti egység. Milyen volt egy kisvárosi dél 1941 elején — elmélkedhet
majd a 2500-ban kutató művelődéstörténész.
Ezt a művelődéstörténeti formát, egységet, pillanatot, amely a Hintz-patika
előtt fejlik föl előttem, forgathatom is. Forgathatom térben és forgathatom időben
s más és más jeleneket, más és más formákat kapok. Például 287 évvel ezelőtt,
1654-ben is állhattam volna itt. Ez a tér megvolt. Ez a sarok is. Pár lépéssel odébb,
ahol ma a Bánffy-palota áll, ugyancsak egy palota, egy főnemesi ház állt. Akkor is,
annak a háznak az erkélyéről ugyanúgy hátba kapta volna szemem a templomot.
Tornya még nem volt, különben a teste változatlan, alig fiatalodott. A tér, ahogy
áttekintek felette, valamivel zsúfoltabb, a Kossuth Lajos utca, és a többi is, amiknek most egész más a neve, szűkebb, felülről azonban az egész kép nyíltabb.
A Gyalui-havasok felé akadálytalanul szállhat a tekintet. Az üzletek a házakból a
templom köré, a templom tövébe kerültek, s mindenütt itt is sokadalom. Forgalmi
rendőr persze nincs, a járművek közül is csak taliga, bivalyos szekér és hintó.
A hintó a főnemesi ház előtt áll. Többen bámulják. Gép sehol. Az egész kép kétségtelenül más, mint a mai. Az emberek öltözete tarkább, sok a puskás ember,
szanaszét ténferegnek. A hely most is a város szíve. Kék darabontok, a fejedelem
katonái, poroszlók, polgárok, parasztok — ez utóbbiak öltözéke teljesen mai — őgyelegnek, állnak, tereferélnek. Az üzletek jellege azonban más. Inkább sátrak. Az
ipari cikkeket is itt árulják, mégpedig jobbára azok az iparosok, akik csinálják,
könyvfélét — ponyván. Könyvet nem is lehet venni máshol, csak a nyomtatónál.
Ez a Farkas utcában lakik. Igen tudós ember. Irt egy magyar nyelvtant külföldiek
számára. A magyar nyelv ekkoriban a Balkánon a diplomácia nyelve. Körös-körül
sok a német szó, a román viszont ritka. Számos dolog hiányzik, ami ma mindennapi. Ezért azonban eleven. Most is mintha valami történne. Nem. A sokadalom
szétnyílt, s devocióval enged maga között szabad úton egy feketébe öltözött barettsapkás férfit. Talán valami fő-fő előkelőség, netán a fejedelem, hogy így tisztelik?
Nem. Apáczai Csere János. Tanár. A Farkas utcai úgynevezett kisebbik iskolában
tanít, mert büntetésből ide helyezték Gyulafehérvárról, a nagy iskolából. Filozófus
fő, a filozófia miatt gyűlt meg a baja Gyulafehérvárt is az öregebb professzorokkal.
Nemrégiben jelent meg a logikája — magyar nyelven, ami meglehetősen furcsa a
körülötte levő tudós világban, ahol mindenki még latinul filozofál, még Németországban is, ahol csak 50 év múlva akad olyan merész, aki anyanyelvén mer bölcselkedni. Most különben már az Encyklopédiája készül, amiben majd az összes
tudományok foglalatát adja. A hóna alatt most is a könyv. Elkérem. Descartes, Cartesius. Á, nézzük csak, Descartes fölött ma is vitatkozunk még, ő a racionalizmus
"atyja, a művelődés felfogásában, a művelődési párhuzamosság, a művelődési paralelizmus elvét hirdeti, amely szerint a művelődés a világ különböző helyein, az
azonos tudati-lelki berendezésű ember cselekedete által jött létre. Én diffúzionista
vagyok — mondom —, illetve mondhatnám, s egész jól elbeszélgethettünk volna,
meg is érthettük volna egymást. Apáczai tüzes híve a társadalom legmélyebb rétege,
a jobbágyság felszabadításának . . .
Ebben a 287 év előtti képben is különböző időből való dolgok szerepelnek egymás mellett. Apáczai fejében a descartes-i bölcselet, környezetében más gazdálkodás, más ipar, más állam, más erkölcsök, valamennyi akkor korszerű és akkor korszerűtlen adagolásban. Mindenképp: a mai művelődéstörténeti pillanat visszafelé
követve a messzi múltat.
S a kép forgatható tovább. Oda, amikor még Kolozsvár római telep, s németeknek, magyaroknak még se híre, se nyoma. Talán a dáciai légió egyik művelt
tisztje áll a sarkon, s nem tudja, mit csináljon itt a világ végén ebben az istenverte
fészekben, mikor Rómában Marcus Aurelius a császár, de az sem ódahaza ül, hanem valahol a Garam mellett bolyong, örökös a háború. De fordíthatom a képet
térben is máshova. Fel egy havasi faluba, vagy túl az Urálon, Indiákon, bárhova.
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Fordíthatom például most Berlinbe vagy Londonba. Álljunk meg képzeletben ott is
egy forgalmas sarkon. Berlinben például a Potsdamerplatzon, Londonban a Piccadillyn: ma vagy tegnap. Ott is, mint mindenütt, egy össszetett kép fogad. Ott is
találkozhatunk a taligával és kocsival, az autókkal és forgalmi rendőrrel, templommal, bankkal, könyvesbolttal. — Általában egy ugyanolyan természetű képet élhetünk meg ott is, legfeljebb egy minden elemében felfokozottabb iramú mozgásban.
Különben a rokonság nyilvánvaló. Nem is lehet másként. Ugyanannak a művelődésnek a világában élünk. Az eltérések fejlődésbení és mennyiségi, nem pedig a megfelelést kizáró eltérések. S ami a leglényegesebb: korszerű és korszerűtlen, különben
azonban azonos szerepű elemek vannak ott is együtt, mint mindenütt a jelen
elénktárulkozásában.
Ugyanazok az elemek: amiket eloszthatok a gazdálkodás, a társadalom, az
állam, az erkölcs, a tudomány, a vallás, a technika, a művészet, a bölcselet körzetébe.
Különböző időből való elemek ilyen természetű együttléte ezer más téren
megállapítható: Könyvben, műalkotásban, tettben. Állunk például a Piccadillyn
vagy a Potsdamerplatzon. Egyszerre repülőgépek jelennek meg a tér fölött, bombavetők! s egy vagonrakomány bombát zúdítanak alá, s a következő pillanatban
minden rom és láng.
Mi történt?
Korszerű és korszerűtlen elemek aktusa. A technikai tudás legfejlettebb és az
emberi hajlamok legkezdetlegesebb elemei: a legmagasabb technika és a legalacsonyabb ösztön együtt, egymás mellett. Mint ahogy a világ egészében együtt, egymás mellett a legmagasabb gazdagság s a legvégzetesebb szegénység, a magas kultúra és a mély tudatlanság. Az élet valójában és tegnap is, szinte nem is egyéb,
mint a korszerű és korszerűtlen pl. [?] igazolt ellentétek közti feszültség (feszültség
a gazdálkodás, a társadalom, az állam, az erkölcs, a vallás, a tudományok, a művészetek, a bölcselet terén külön-külön és együttesen), amikor ez a feszültség hol
türelmes és nyugodt, elaltatott, hol türelmetlen és robban, felzaklatott. De azután
lecsendesedik ismét. Mindenesetre mozog tovább.
Valójában ezek a hevenyében ide idézett képek az ember által teremtett művelődésben világ látomását szeretnék sugalmazni. Mert két világ van: ez nyilvánvaló. S kettő azért, mert az egyik nem lehet üres, a másiknak meg hely kell: a
kettő csak így egy és egységes. A természet világa: a levegővel, a hőmérsékletekkel,
a növényi és állati sokféleséggel. A másik világ meg abból az egymástól eltanult
magatartásokból áll, mint: termelés, építkezés, hadakozás, nyelv, öltözködés, bölcselkedés stb. stb., amiket mind az ember teremtett: a művelődés világa, amit hely
és. idő szerint ha rögzítek, más és más képet, a művelődés más és más pillanatát
kapom.
Ez az idő és hely szerint más és más képben, művelődéstörténeti pillanatban
mi még a közös a már érintett közös sajátságokon, közös elemeken kívül.
Ismét valami hasonlatfélével próbálkozom.
íme:
most, 1941. február 10-én déli 12 órakor, amikor erre az előadásra készülök,
jeleket igyekszem papírra vetni, hogy magyar nyelven fejezzem ki a művelődés
természetének egyik-másik, a mi szempontunkból fontos vonását.
Ne nézzük most azt az utat, melyen át az elmúlt hatvan évszázad világtörténelme különböző tanulmányaim révén általában befolyásolja az én egyéni, erkölcsi
és szellemi láthatáromat a jelenben, hanem vessünk pár pillantást azokra a mechanikus tényezőkre, melyek viselkedésemmel együtt járnak.
Mielőtt munkához fogtam, megnéztem az órát, mely jelezte a tényt, hogy dél
van. Az óra mellett, az íróasztalomon, egy naptár úgy, ahogy még az év elején
kaptam, első oldalán a felírás, mely hírül adja az ú j évet. Tisztára mesterséges idő
ez egy másik év elindítására — gondolom. — Mérik a nagy idő fogalmát. Hogyan?
A magyarázatért sok évszázaddal visszafelé kell mennünk és az okait Rómában
és Egyiptomban kell keresnünk.
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Ilyenkor, amikor ezeket a sorokat írom, számunkra déli 12 óra van, mert egy
bizonyos nép keleten több mint négyezer évvel ezelőtt a napot két részre osztotta,
melyek mindegyikében tizenkét óra van. Itt Kolozsvárt e téli napon nem látható
a nap, de az órám megerősít abban, hogy elhiggyem: dél van. Bár az órát, amivel
mérem az időt, tíz-húsz éve készítették itt, csak egy találmány módosított formája,
amit Németországban és Franciaországban már hatszáz évvel ezelőtt ismertek.
Utána is nézek könyveimben a dolognak, s kiderül, hogy a mi óratípusunk megalkotására olyan régi időmérők vezettek, melyeket Európa a keleti muzulmán népektől kapott, és tudjuk biztosan, hogy efféle automaták és órák rájuk igen nagy
igézőerővel hatottak. Harun-al Rasid palotája tele volt ilyen játékszerekkel, és a
Nagy Károlyhoz küldött követség hozott magával egy órát, ahogy ezt bizonyos IbnBatuta 1326-ban leírta.
Az arabul beszélő népek — derítem ki tovább — e készülékeket viszont a görögöknek köszönték. Bizonyos Al-Lazary időmérőjét „Archimedes órájának" nevezte. A ma hozzáférhető bizonyítékok alapján visszavezethetjük az éj és nap
mesterséges megjelölését a régi babiloniakra — I. Amenhotep uralkodása idején
Egyiptomban (Kr. e. 1500-ban) egy bizonyos Amenemhet már föltalált egy megjavított vízórát —, sőt megmagyarázhatjuk ez órák meghatározásának módjait is ugyanezen népek vízóráiból vagy klepszidráiból. Az év kimérését s újév napjának ünneppé
avatását eredetileg a Nílus-áradás megfigyelésének tulajdoníthatjuk: ez hatezer
évvel ezelőtt történt. Igaz, hogy később a heliopoliszi papok behozták a napra alapozott pontosabb naptárt, mely a Sirius nap felé való emelkedésének megfigyelésén
nyugodott.
Ránk maradt még az újév napjának más, jelképes jelentősége is. Ezt is visszavezethetjük arra a mágikus befolyásra, melyet hitük szerint ez a nap gyakorolt a
Nílusra és az egész közösség jólétére és bőségére. Ezek az eszmék még ma is megvannak, bár újév napjának dátuma júliusról arra a hónapra tevődött, melyet mi a
római istennek, Janusnak, az utak megnyitójának nevéről nevezünk.
Ha mi január elsején komoly elhatározásokat fogadunk meg és jókívánságainkat
fejezzük ki, azért tesszük, mert hatezer évvel ezelőtt Hathor istennőről (és később
Osiris istenről) azt hitték, hogy bőséget okoz az áradással: ez biztosította ugyanis
az egész év élelemszükségletét. Azt is hitték róla, hogy ezt a célját nem csupán
áradást okozó könnyhullatásával idézte elő, hanem nagy tömegű sör főzésével is,
amelytől ő maga is megrészegedett és könnyeket hullatott. A túlzott alkoholivás
íme, mellyel az újévet fölavatják, nem modern találmány. A legrégibb történetek
egyike, mely az ókorból maradt, a Nílus folyó áradását — az árpamezők vérpiros
árvizét — az emberek vérének tulajdonítja, akiket hűtlenségükért agyonütöttek.
(Ezt a későbbi vallásos irodalom általában mint az emberiség bűnbeesését ismeri.)
Ez így — a kutatók szerint — valószínűleg korábbi fogalmazványok későbbi változata, melyekben magát Osirist vagy Hathort (Isist) ölték meg, hogy az életadó vér
megtermékenyítse a földeket, és bőséget hozzon népeikre. Mikor a király (vagy
emberi helyettesének) tényleges feláldozását végleg elhagyták, vörös okkerrel festett sör helyettesítette a történetben a király vérét mint életadó áradatot, melynek
ivásától Hathor és papnői lerészegedve megünnepelték az újévet.
íme, csak utaltunk a tényre, hogy az asztalomon egy naptár, első napjával, az
újévvel; s tizenkét óra, amikor írok és már tudomásul is veszem nemcsak azt, hogy
az év kimérése az egyiptomiak találmánya volt a negyedik évezredben Kr. e., hanem a dátumok egész átrendezését is. Ezeket végrehajtották és áttették az év első
napját júliusról januárra, és római nevet adtak neki. Tudomásul veszem a kétszer
tizenkét óra mesterséges rendszerét, melynél ugyanarra a messze eső forrásra utalhatunk: az órákat is, melyek ez önkényes órafölosztások közötti utat mérik. Megismerem a második évezred egyiptomi és babilóniai emberének szerepét és a görögök szerepét is, akik elvitték ezt a mesterséget a keresztény korszakba. Megértem
Szíria arabul beszélő népeinek szerepét, akik életben tartották a XIV. századig, és
a franciák és germánok szerepét, akik átvették Európában és nekünk adták. Még
az oly egyszerű és közönséges cselekvés által is, hogy kimondom: 1941. február 10-ik
41

•napjának tizenkettedik órája van — bonyolult kulturális örökséget veszek tudojnásul, melyet a kultúra sokezernyi zászlóvivője ötven évszázadon keresztül a mi
korunkra hagyományozott.
A papír, amelyre írok, oly kézművesség terméke, mely nálunk nem honosodott
;meg előbb a XVII. század végénél, s éppúgy, mint az óra, német közvetítéssel
jutott hozzánk. Jó ötszáz évvel a XVII. század előtt a mórok hozták be Spanyolországba, ahonnan Itáliába jutott. Az arabok a papír használatát Turkesztánból SzíTiába, Egyiptomba, Észak-Afrikába és Spanyolországba juttatták; ezt a mesterséget
a kínaiaktól tanulták. Mi a rongypapír használatát a Távol-Keletnek köszönhetjük,
de a kínaiak az írópapír előállításának gondolatát közvetve az egyiptomiaktól kapták, akik több mint húsz évszázaddal Kelet-Ázsia népeinek rongyból készített papirosa előtt, papiruszt készítettek a Nílusban termő növények beléből. Erre tintával
-és tollal írtak.
Mielőtt a papírkészítésben megvalósult gondolatok Európába jutottak, Egyiptomból Kelet-Ázsiába vándoroltak, azután visszatértek Szíriába Ázsia egész területén keresztül, innen keletről nyugatra, Afrika északi partjai mentén, Gibraltárnál
Európába jutottak. Hosszú európai kalandozás után a mesterség végre eljutott hozzánk ötven évszázadig tartó afrikai, ázsiai és nyugati vándorlás után.
A nyelv — amelyen gondolataimat kifejezem — is igen távoli eredetű.
Maguknak az írásjeleknek, amiket használok, több mint ötezer éves változatos történetük van, míg elvándoroltak Egyiptomból a Sínai-félszigetre és Föníciába, Görögországba és Rómába, Nyugat-Európába és Pannóniába, ahol a magyarok elei rá-akadtak. A jelek a finnugor nyelv egyik változatát fejezik ki, mely már minden
további nélkül elárulja ázsiai származását, más nyelvekből való kölcsönzéseit és a
mély változásokat, melyek abból eredtek, hogy egy magára hagyott nép élt vele a
"kelet-európai történelem korántsem nyugodt sodrában.
Tehát ha oly egyszerű cselekvést is veszek fontolóra, mint az írás, és számot
vetek az idővel, melyben létrejött, el kell ismernem, hogy mi mindent köszönhetek
Európának, Ázsiának és Észak-Afrika egész területének több mint ötezer éven
^keresztül.
Ha kiterjesztjük e szemlélődést, és szemlét tartunk a székeken és asztalokon,
melyeket használunk, a ruhákon, melyeket hordunk, az ételeken és italokon, melyeket fogyasztunk, napi életünk elfoglaltságain, eljárásainkon és szerszámainkon, akkor
még inkább kibővül mindaz, amit a múltnak köszönhetünk. De ha nem korlátozzuk
.áttekintésünket a művelődés anyagi szövedékére, és szemügyre vesszük a társadalmi
szervezetet, a királyság intézményét, a közigazgatás rendszerét, a politikai és vallási
előírásokat, a házasságot és a társadalmi magatartást is érintő szabályokat és az illő
vagy illetlen viselkedés kérdésére vonatkozó összes hagyományokat, minden bizony -nyal észrevesszük, hogy az egész világ művelődésének részesei vagyunk: ez örökséget ad át nekünk, és uralkodik magatartásunkon.
Mi következik világosan ebből?
A művelődés egysége és folytonossága.
A mi mesterségeink, szokásaink és intézményeink jellege nem egyszerűen, elszigetelt egyéniségek spontán találékonysága útján jött létre, hanem kisszámú, aránylag egyszerű elv kifejtése folytán. Ezek egy meghatározott középpontból elterjedtek
az egész világon, és arra ösztökélték a találékony és gyors eszű embereket, hogy
•továbbfejlesszék azokat. Magatartásunkat, érzelmeinket és gondolatainkat befolyásolták az utolsó 5000 év parancsoló eseményei, sőt szinte uralkodtak rajtunk. Ez idő
alatt a világ legtöbb részében az emberek átvették a közös örökség elemeit, és saját
-szükségleteikhez és vágyaikhoz alkalmazták. így ösztönzést nyertek arra, hogy találékonyságukat az átvett művelődés átalakításának és fejlesztésének szenteljék. Akár
fejlődésnek tekintjük, akár nem az eszmék és tevékenységek e helyi kialakulását,
-semmiképpen sem tévesztendő szem elől, hogy a művelődés diffúziója minden emberi tevékenység alapvető folyamata. Minden egyéni ismeret abból a társadalombóí
származik, amelyben az egyén él, pontosabban megfogalmazva az egyénnek a környezetére való visszahatásából. Másoktól szerzi az ismereteit, de hogy éppen milyen
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sajátos tanítást vesz át és sajátít el teljesen, és hogyan alakítja át és használja fel,
ez már az ő saját ügye. Alapvető tény az, hogy agyvelejének sajátos emberi alkatánál fogva, magatartása leglényegesebb tényezője a társaitól való tanulás. A diffúzió ténye nemcsak az ember egyetemes művelődésében érvényesül, hanem az
egyéni művelődésben is. Diffúzió térben és időben.
Ennek az elvnek a következtében nyer igazolást, hogy a művelődéstörténetben
mindenkor egymáshoz kapcsolódik az okok és hatások oly sora által, melyek a világ
állapotát minden megelőző állapotával összekötik. Előfeltétele ennek a szemléletnek a közös eredetből való leszármazás és az a meggondolás, hogy a művelődés
elemeinek a föltalálása nem annyira szellemi kiválósággal vagy kivételes kezdeményező erővel rendelkező személyeknek tulajdonítható, hanem inkább a körülmények
körülményes összetalálkozásának: ezek az emberek figyelmét arra terelték, hogy a
eselekvés egy bizonyos lehetséges irányában elinduljanak és közvetlen hasznát lássák e cselekvéseiknek. A művelődéstörténet
sem mitológia.
Foglaljuk tehát össze, hogy minek tekintsük a művelődéstörténetet, miután
anyagának természetét legfontosabb vonásaiban jellemeztük.
Tekintsük az ember által létrehozott egész környező világ történetének.
A művelődést tekintsük totális, mindent átitató, átható tevékenységnek. így
azután a művelődéstörténeti szemlélődés e totális tevékenység alakulásának, eredményeinek a szemlélete.
A művelődéstörténet ebben a felfogásban visszaállítja azt a megbontott egységet, amit az egyes tudományok szétszakítanak. Míg azonban ezek az egyes tudományok a maguk tartalmi kérdéseiknek, problémáiknak kifejtésével és továbbvitelével foglalkoznak s így a művelődés munkáját részleteiben gyarapítják vagy visszafejlesztik, ahogy épp a szóban forgó művelődésteremtő csoport ereje bírja, addig a
helyes és totális művelődéstörténet a művelődés egész munkájának felfakadását,
alakulását szemléli, s ezeknek a folyamatát rekonstruálja feltételeiben, okaiban,
jelentéseiben. Ezért munkafelülete: a világtörténelem egész teljességében.
Ez a munka így ugyanúgy áll részletkutatásból, amikor az egyetemes művelődés
egyes elemeinek alakulását kíséri figyelme, mint az egész kutatásából, amikor valamely történeti vagy akár Hintz-patika előtti pillanat távlatából ragadja meg az
egészet. A részletek kimerítő tisztázása nélkül természetesen semmiféle egészösszefoglalás sem lehetséges, ám: a valóság minden pillanatában, még ha olyan kihasított képben jelentkezik is, mint a Hintz-patika előtti — az egész, a totális gyűrűzik fel. A részlet a művelődéstörténetben sohasem csak speciális, sohasem áll
csupán önnönmagában [ez a hibája az egyes tudományok által (irodalomtörténet
stb.) adott művelődéstörténeteknek] — mert minden részleg csak az egészbe való
beleszövődöttségében jelenik meg.
Így merül föl a művelődés elemeivel való kapcsolatban az összefüggés, az összefonódottság, az egymásbakapcsoltság, az egymásbaszövődöttség
kérdése, problematikája.
Mit értünk, ezeken?
Az előbbiek tulajdonképpen már utalnak rá, mondjuk meg azonban még világosabban.
A művelődéstörténeti összeszövődöttségen azt a művelődéstörténeti törvényszerűséget értjük, amikor valamely művelődéstörténeti képződmény, jelenség vagy
elem, az önmaga legsajátabb területéről a vonatkozások egész során át más művelődéstörténeti képződmények, jelenségek vagy elemek hasonló természetű szférájába
megy át. Ezért például valamelyik képet vagy szobrot nemcsak azokban a vonatkozásaiban kell néznürrk — ha művelődéstörténetileg akarjuk értékelni —, amikben
ugyanazon művész vagy kor más képeivel vagy szobraival áll, hanem azokban a
vonatkozásaiban is, ahogy az egyidejű és általános irodalom, vallás, társadalom,
gazdaság stb. jelenségeivel összefügg.
Így a helyes művelődéstörténeti vizsgálatban a művelődés eseményei, alakulatai
pontosan abban az összefüggésben ábrázolandók, amelyekből eredetileg szövődtek.
Ez a: felfogás nem száll szembe a részletkutatással és specializálódással a művelődés43

történeten belül, csak épp gondosan számot vet azzal a totalitással, ami a mindenkori valóság. Ezért azután a helyes művelődéstörténet ugyanúgy a művészetek, mint
az állam története, irodalom, vagy vallás, technika és szellem, gazdaság és erkölcs
története, miután a művelődés folyamatában minden egyes elem a művelődés alakulásának minden további elemével egybenőtt és összeforradt.
Ha azután keressük, hogy ebben a totális szempontú szemlélődésben melyik az
a meghatározó, aminek elsőséget kölcsönözhetünk, ha valaki azt a kérdést vetné
föl, hogyhát mégis mi a kutatás talpa, és melyik az a pont, ahol a kutató mindig
megveti a lábát, akár épületet, akár lelki magatartást szemlél a művelődés folyamatából — erre azt válaszolhatjuk, hogy a legfontosabb mindenekelőtt a társadalomegész: az a csoport, akik csinálják.
Már csak azért is a társadalomegész a legfontosabb, mert az emberi művelődés
különböző részletei nem azért szövődnek egybe, mert részdarabjai egy valahol szabadon lebegő szellemnek, hanem mert a művelődés minden részlete a mindig egészben jelentkező emberi élet, s ebben is bizonyos meghatározott embercsoport holállásának, sorsának a kifejezése. Ezért mindig a társadalom irányából kell a művelődéstörténeti részt, vagy egészt megközelíteni, miután csak a társadalomtörténeti
folyamat elérésével ragadhatjuk meg azt az alapvető összefüggést, amihez szervesen
hozzánőnek a művelődés egyes és összes megnyilvánulásai, objektivációi.
Próbáljuk meg azonban az előbbieket még közelebbről tisztázni, annál is inkább,
mert ezáltal egyes művelődéstörténeti előadásunknak mintegy az általános tartalmi
genezisét adjuk meg.
Hogy valamely, a történések összefüggésébe zárt művelődésbeli elemet vagy
csoportot megközelítsünk, az első az elemmel vagy alakulattal egyidejű gazdálkodási forma megnevezése. Innen tovább ahhoz az egyidejű hatalom- és uralomforma
elemzéséhez haladunk, ami a megnevezett gazdálkodási formához csatlakozik. A hatalom- és uralomforma alakítja ki a hadsereget, a bürokráciát, a közigazgatást.
Hasonlóképp a gazdálkodás más oldalról és egyidejűleg messzemenően befolyásolja
a család formáját. Ez viszont közvetlenül hat a nevelésre és az ember társasvonásainak kialakítására. A családforma határozza meg a szekszualitást és az erotikát,
s ezzel az érzelemalakulás egész struktúráját. Innen azután m á r lehetséges a költészet, a líra stb. világába bejutni.
Viszont: csak ez a felsorolás lépcsőzetes, mert jóllehet a gazdaságból indultunk
ki, a valóságban minden elem meghatározottsága kölcsönös, vagyis nemcsak méghatározott, de meghatározó is egyben, s talán épp ez az interdependencia,
a kölcsönös függés elve az első, ha már ilyen első elv után érdeklődünk a történések
sodrában.
A továbbiakban ezt a technikát próbáljuk alkalmazni, ahogy időnk engedi s
ahogy ez a legközvetlenebb. Be fogjuk mutatni a felhozott szempontok érvényesítésével az európai művelődés döntő fordulatait, persze az idő rövidsége miatt csak
vázlatszerűen. Bemutatjuk
1. az agrártérbeli s a rákövetkező
2. városi és merkantil,
3. kapitalisztikus és imperialisztikus térbeli művelődések keletkezését és strukturális változását. De minden régit úgy, hogy mai meglevőségek értelmét is adja.
Ez az előadás akkor éri el a célját, ha egészével konkrété válaszol arra a kérdésre, hogy hol állunk ma a történelmi-társadalmi folyamatban, vagyis az emberré
emelkedés folyamatában. Akkor éri el a célját, ha megmondja, hol állunk most
tulajdonképpen művelődésileg, nem mint egyes nép vagy egyén, hanem mint emberiség. Erre akarunk felelni, mert szükségét érezzük annak, hogy a jelenlegi hallatlanul összekuszált helyzetet tisztázzuk, s a helyzet értelme és jelentése felől orientálódjunk.
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