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“Kultúra” etimológiája

“Közös tőről (colere) fakadó szó a kolónia, a kultúra 
és a kultusz: mindhárom a letelepedett 
embercsoportok lakhelyére, létfenntartásuk 
érdekében a természeti folyamatokat gondozó, 
befolyásoló vagy alakító tevékenységre (köztük a föld 
művelésére) s a közösségük összetartó azonosságát 
szavatoló hiedelmeket megerősítő gyakorlatokra 
utal.”



és genezise…

“Először Cicero (i.e. 106-43) használta metaforikusan a kultúra 
kifejezést, amikor a filozófiát a lélek műveléséhez hasonlította: ”amint 
a mégoly termékeny mező sem hozhat gyümölcsöt művelés nélkül, 
úgy a lélek sem tanítás nélkül. Az egyik a másik nélkül bizony erőtlen. 
Mármost a lélek művelése a filozófia (Cultura autem animi 
philosophia est): gyökerestül kitépi a bűnöket, felkészíti a lelket a mag 
befogadására, amiket elvet bennük, azok kihajtva a leggazdagabb 
termést hozzák. (Tusculan Disputations)” A filozófia nem csak a lélek 
művelője és orvossága (animi medicina), hanem a társadalmi létezés 
megteremtője és fogalata is.”



Mit nevezünk értéknek?
Mind az egyéni psziché, mind a társadalmi együttélés szempontjából a harmónia kulcsa a stabil 
értékrend. Az uralkodó értékek szinte láncként kötik össze az egyént a társadalommal, mely 
láncok egyaránt gondoskodnak a személyiség és a társadalom integritásáról. 

– filozófia: “jó vs. rossz” az ókori görög óta ezer éves hagyománya van a kérdésnek
– esztétika: Καλοκαγαθια két görög szóból származik: καλός (”szép") és ἀγαθός (“jó”) 

(Eco)
– gazdaság: Arisztotelesz (természetes vs. mesterséges gazdaság – „sáfárság” - , Adam Smith 

„valóságos és névleges érték”, Marx, Engels „használati érték” és „csereérték”
– jog (Aristoteles – római jog, etc.), de: Main 1988, Sumner 1978, a társadalmi együttélést 

szabályozói: idő és tér
– személyiség pszichológia (Freud 2005, Kohlberg)
– antropológia: az értékek empirikus kutatása antropológiai megközelítés nélkül nem lehet 

teljes (Berger et al. 2010)
– szociálpszichológia: az értékek összekapcsolják az egyént a társadalommal (Schwartz 1992)
– szociológia: társadalmi kontextusban az emberi cselekedetek értelmezése (Weber 1978)   
– Alapvetően ontológiai kérdés: joga van létezni? Honnan a fáradhatatlan keletkezés és 

születés, honnan a természet arcának fájdalmasan eltorzult kifejezése, honnan a soha meg 
nem szűnő halottsiratás a lét minden területén?” (Nietzsche 2000: 76)     



Értékek - értékrendszerek
• Eszmei objektivációk (nem azonosak a közvetlenül a 

dolgok belső tulajdonságaival)

• „Az érték kívánatos explicit vagy implicit fogalma, amely 
megkülönböztető az egyénre vagy jellemző a csoportra, 
és befolyásolja a cselekvés rendelkezésre álló módjainak, 
eszközeinek és céljainak a kiválasztását.” (C. Kluckhohn 
et al. 1952)

• Rendszebe szerveződnek: sorba rendezhetők (fontos –
nem fontos – elutasított)



Rokeach, M. 1973. The nature of 
human values. New York: Free 
Press

Rokeach tesztje

Célértékek Eszközértékek

Boldogság Becsületes

Családi biztonság Derűs

Belső harmónia Szellemi-intellektuális 

Szabadság Szeretetteli
Bölcsesség Széles látókörű
Érett szerelem Megbízható

Önbecsülés Fantáziadús
Igaz barátság Segítőkész

Béke Elnéző
Siker Bátor
Izgalmas élet Független

Kényelmes élet Eredményes

Élvezetek Logikus
Szépség Udvarias

Egyenlőség Fegyelmezett

Nemzeti biztonság Tiszta
Társadalmi elismerés Engedelmes

Üdvözülés Törekvő



Az értékek számítása:
1.Első lépésben meg 
kell határozni a 21 
kérdés átlagát. Ez
voltaképpen az egyén
“értékgazdagságát”
méri
2.Második lépésben ki
kell számítani az
azonos
értékosztályhoz
tartozó kérdések
átlagát.
3.Harmadik lépésben
meg kell nézni a kettő
különbségét.

Schwartz (2003) Portrait Values Questionnaire
http://europeansocialsurvey.org/index.php

http://europeansocialsurvey.org/index.php


adatfelvételek időpontjai
2002 2004 2006 2008 2010 2012

biztonság 1. 1. 1. 1. 1. 1.
univerzalizmus 2. 2. 3. 3. 3. 3.

altruizmus 3. 3. 2. 2. 2. 2.
autonómia 4. 4. 4. 4. 4. 4.
tradíció 5. 6. 6. 5. 6. 6.
hedonizmus 6. 5. 5. 6. 5. 5.
teljesítmény 7. 7. 7. 7. 7. 7.
konformitás 8. 8. 8. 8. 8. 8.
kockázatvállalás 9. 9. 9. 10. 10. 10.

hatalom 10. 10. 10. 9. 9. 9.

értékgazdagság 4.38 4.49 4.41 4.38 4.51 4.52

Értékek és kultúra



Értékek és terápia

Egyén – közösség
Közösségterápia

- Theater of Witness (tanuk színháza) http://www.theaterofwitness.org/
- Not in our town (https://www.niot.org/ www.nalunknem.org )

folyamat:
- probléma feltárása (interjúk, kérdőívek)
- beavatkozások megtervezése (találkozások katalizálása)

- minden életkori csoportban
- gyerekeknek: tolerancia tanítása
- felnőtteknek: toleranciakörök

- végrehajtás
- a hatás mérése
- új program kidolgozása az eredményeknek megfelelően

http://www.theaterofwitness.org/
https://www.niot.org/
http://www.nalunknem.org/


Örök visszatérés?

Társadalom az információs korban



Új társadalmi meghatározottságok
• Korszerű infokommunikációs eszközhasználat
• Kommunikációs rétegződés: új rendezőelv (korszerű 

infokommunikációs eszközhasználat)
• Netokrácia: verseny, a hálózati eszközök használata
• Gátak: materiális és nem materiális (kognitív, affeltív)



Adatforrások

• kérdőíves vizsgálat: felhasználók (vállalatok, háztartások, 
egyének)

• hálózati szolgáltatói adatszolgáltatások
• app szolgáltató adatok (szenzitív adatok), pl. Facebook





Internethasználat változása Európában
• European Social Survey (www.europeansocialsurvey.org)

Milyen gyakran használja az Internetet, a világhálót vagy az e-mailt –
otthon, a munkahelyén, vagy más
helyen – magáncélra?

0 - nincs hozzáférésem
1 - sohasem használom magáncélra
2 - ritkábban, mint havonta egyszer
3 - havonta egyszer
4 - havonta többször is
5 - hetente egyszer
6 - hetente többször
7 - minden nap

http://www.europeansocialsurvey.org/


Internethasználat Európában 2010
Milyen gyakran 
használja az Internetet, 
a világhálót vagy az e-
mailt – otthon, a 
munkahelyén, vagy más
helyen – magáncélra?

0 - nincs hozzáférésem
1 - sohasem használom 
magáncélra
2 - ritkábban, mint 
havonta egyszer
3 - havonta egyszer
4 - havonta többször is
5 - hetente egyszer
6 - hetente többször
7 - minden nap





Szűcs Jenő: Európa három történeti régiója (struktúrák keresése)



Szűcs Jenő
Vázlat Európa három történelmi régiójáról

„A koordináták tehát nagy vonásokban így festenek: a �barbárok� Róma 
nyugati örökségét bekebelező első expanziója létrehozta a „Nyugat�
fogalmát (500-800); újabb �barbárok� pacifikálása után a Nyugat első 
nagy expanziója (1000-1300) keleti és északi irányban tágította ki Europa
Occidens kereteit (benne Észak- és Közép-Kelet-Európával), miközben a 
keleti örökségét őrző Bizánc kisugárzásában létrejött egy �csonka� Kelet-
Európa, valamint Délkelet-Európa (mely utóbbi azonban, minthogy a 
középkor végére fokozatosan elsorvadó Bizánccal együtt fél évezredre 
kiesett az európai struktúrákból, figyelmünkön kívül marad). Az újkor 
egyik irányból a Nyugat második nagy expanziójával (1500-1640) 
köszöntött be, mely a képlethez az Atlanti-óceánon átnyúlva 
hozzákapcsolta Amerikát (s idővel abszorbeálta Skandináviát), másik 
irányban a �csonka� Kelet-Európa nagy expanziója létrehozta a �teljes�
Kelet-Európát, hozzákapcsolva a képlethez a Csendes-óceánig kiterjedő 
Szibériát. A kettő közé szorult Közép-Kelet-Európa az újkor hajnalán 
döbbenettel eszmélhetett rá, hogy míg nyugat felől a történelem újra 
megvont egy elmosódottnak vélt határvonalat, dél felől az évezredes múltú 
közép-ázsiai inváziók utolsó (s legerősebb) hulláma partjait ostromolta, s 
maga sem tudta pontosan, hogy bele tartozik-e még Europa Occidens
kereteibe, vagy kiesett belőle.� (Szűcs, 1981 316-317)   



A nyugat
Hajnal: szokásszerű, személyes, kölcsönösen biztosított •
jogok és kötelezettségek, a hatalomkoncentráció 
megakadályozása

Bibó: demokratikus társadalomszerveződés, •
közösségalakulás, a szabadság kis körei, „mozgás�

Szűcs: dezintegráció, agrárforradalom, autonóm •
városok, az egymás mellé rendelt városok sűrű 
szerkezete
„a struktúrák voltak olyanok, hogy eleve magukban 
hordták önmaguk meghaladásának feltételeit”
Civil society, mely a „lelkekben gyökerezik�



„A �szolgálóember� Európán kívül általában, de még az orosz 
fejedelemségekben is földig hajolt, kézcsókra járult, vagy 
éppen földre vetve magát, a porban kúszva csókolgatta 
urának ruhaszegélyét. A nyugati homagium ceremóniájának 
keretében a vazallus emelt fővel ereszkedett féltérdre, majd 
összetett tenyerét hűbérura tenyerébe helyezte, végül a 
létrejött viszonyt kölcsönösen váltott csók pecsételte meg.�
(Szűcs uo.)

Szűcs Jenő



European Social Survey

ww.europeansocialsurvey.org



Vizsgált értékek

• Etatizmus
• Autonómia
• Szociális bizalom
• Tolerancia
• Altruizmus (univerzalizmus, altruizmus)
• Individualizmus (kreativitás, felelősség, teljesítmény, 

hedonizmus)
• Konformitás 



Etatizmus
1. „A kormánynak lépéseket kellene tennie a 

jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében.�

2. „Az emberek jövedelmében mutatkozó nagy 
különbségek azért elfogadhatók, hogy megfelelően 
tükrözzék a tehetség- és szorgalombeli különbségeket.�

3. „Egy igazságos társadalomban az emberek 
életszínvonala között kis különbség kellene, hogy 
legyen.�

4. „Milyen mértékben az állam felelőssége: biztosítani, 
hogy mindenkinek legyen munkája, aki dolgozni 
szeretne?�

1-5 skála: 1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljes mértékben 
egyetért





Munkahelyi autonómia

1. „Milyen mértékben teszi/tette lehetővé a munkahelyén a 
vezetőség, hogy döntsön a napi munkája 
megszervezésében?�

2.  „Milyen mértékben teszi/tette lehetővé a vezetőség, hogy 
a szervezet/vállalat tevékenységét érintő döntéseket 
befolyásolja?�

1-10 skála: 1: egyáltalán nem teszi lehetővé, 10: teljes mértékben 
lehetővé teszi





Szociális bizalom

1. „Általánosságban Ön mit mondana? A legtöbb 
emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem 
lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban?�

2. „Gondolja, hogy a legtöbb ember megpróbálná 
kihasználni Önt, ha alkalma nyílna rá, vagy 
igyekeznének tisztességesek lenni?�

3. „Ön szerint az emberek inkább csak magukkal 
törődnek, vagy általában segítőkészek?�

1-10 skála: 1: egyáltalán nem lehet megbízni, 10: teljes mértékben meg 
lehet bízni





Tolerancia

„Hagyni kell, hogy a meleg férfiak és a leszbikus nők szabadon éljék 1.
az életüket melegként és leszbikusként, úgy, ahogy akarják.�

„Az Önével azonos nemzetiségű, de külföldön élő személyek 2.
mekkora részének engedné meg a betelepülést?�

„Az idegen nemzetiségűek mekkora részének engedné meg a 3.
betelepülést?�

„Az Európán kívüli szegényebb országokban élők mekkora 4.
részének kellene megengedni a betelepülést?�

„Általában véve árt vagy használ az ország gazdaságának, hogy más 5.
országokból idejönnek élni emberek?�

„Magyarország kulturális életének általában véve ártanak, vagy 6.
inkább gazdagítják, akik más országból idejönnek élni?�

„Rosszabb, vagy jobb hely lett7. -e az ország azzal, hogy más 
országból idejöttek emberek élni?�



“Befogadó” válaszok átlagos száma 
országonként



Altruizmus

kommunalitás faktorsúly

Fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma
bánásmódban részesüljön. Azt gondolja, hogy
mindenkinek egyenlő lehetőségekkel kellene
rendelkeznie az életben.

0,37 0,61

Fontos számára, hogy meghallgassa azokat, akik
másmilyenek, mint ő. Még akkor is, ha nem ért
egyet velük, meg akarja érteni őket.

0,49 0,7

Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körülötte élő
embereknek. Törődik mások jólétével.

0,51 0,71

Fontos számára, hogy becsületes legyen barátaihoz. A
hozzá közel álló embereknek akarja szentelni életét.

0,52 0,72

Komoly meggyőződése, hogy az embereknek óvniuk kell
környezetüket. Fontos számára, hogy vigyázzon a
környezetére.

0,4 0,64



Individualizmus 
(kreativitás, felelősség, teljesítmény, hedonizmus)

kommunalitás faktorsúly

Fontos számára, hogy új dolgokat találjon ki, hogy kreatív
legyen. Szereti a dolgokat a saját egyéni módján intézni.

0,34 0,58

Szereti a meglepetéseket, és szeret mindig új dolgokat
csinálni. Fontosnak tartja, hogy az ember különféle
dolgokat csináljon életében.

0,53 0,73

Fontos számára, hogy jól érezze magát. Szereti
kényeztetni magát.

0,5 0,7

Fontos számára, hogy saját maga döntsön arról, hogy mit
csinál. Szeret szabad lenni és nem függni másoktól.

0,3 0,55

Fontos számára, hogy nagyon sikeres legyen. Reméli, hogy
az emberek elismerik teljesítményeit.

0,36 0,6

Keresi a kalandokat és szeret kockázatot vállalni.
Izgalmas
életet akar élni.

0,51 0,72

Minden lehetőséget megragad, hogy jól érezze magát.
Fontos neki, hogy olyan dolgokat csináljon, amelyek
örömet okoznak neki.

0,52 0,72



Konformizmus
kommunalitás faktorsúly

Fontos számára, hogy biztonságos körülmények között
éljen. Elkerül mindent, ami veszélyezteti biztonságát.

0,5 0,71

Azt gondolja, hogy az embereknek azt kell csinálniuk,
amit mások mondanak nekik. Azt gondolja, hogy az
embereknek
mindig be kell tartaniuk a szabályokat, akkor is,
amikor senki sem figyeli őket.

0,4 0,63

Fontos számára, hogy szerény és visszafogott legyen.
Megpróbál úgy élni, hogy ne vonja magára mások
figyelmét.

0,4 0,57

Fontos számára, hogy a kormány biztosítsa biztonságát
mindenfajta fenyegetéssel szemben. Azt akarja, hogy az
állam erős legyen, hogy meg tudja védeni polgárait.

0,33 0,7

Fontos számára, hogy mindig megfelelően viselkedjen.
El akarja kerülni, hogy olyat tegyen, ami más ember
szemében helytelen.

0,54 0,73

A hagyományok fontosak számára. Megpróbálja
követni azokat a szokásokat, amelyeket a vallási vagy
családi hagyományok hagytak rá.

0,38 0,62



érték-dimenziók értékrendjük szerint megkülönböztetett
típusok
„cselekvők� „lázadók� „szenvedők�

etatizmus -0,29 -0,23 0,47
munkahelyi
autonómia

0,45 -0,12 -0,39

bizalom 0,56 -0,11 -0,5
tolerancia 0,75 -0,31 -0,56
altruizmus-
univerzalizmus

0,38 -1,1 0,51

individualizmus 0,32 -0,58 0,02
konformizmus -0,27 -0,79 0,7
elemszám
(%)

12299
(38)

8357
(26)

11754
(36)

Értékrendek Európában
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A cselekvők, a lázadók és a szenvedők aránya 
az európai országokban



Cselekvő polgárok aránya Európában



Internetet napi rendszerességgel magáncélokra 
használók aránya Európában





Köszönöm a figyelmet!

prazsak@elte.hu




