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Öröm-e dolgozni?

A jó munka: kreatív

Farkas Péter: A munka méltósága (részlet)

Az egyes történelmi korokban a munkának mindig másik jellege került előtérbe. A közép-
kor szemléletében nagyobb hangsúlyt kapott a munka egyéni és társadalmi hasznossága.  
Ez a felfogás a skolasztika szemléletmódjával magyarázható, amely szerint az ember szer-
vesen beleilleszkedik a feudális társadalom rendjébe. Az ember a munka segítségével tudja 
biztosítani önmaga számára a továbbélést, de a munka szükséges ahhoz is, hogy segítséget 
tudjon adni másoknak. A munkát ilyen módon a jócselekedetek forrásának is tartották. 
Az újkorban az ember és a társadalom kapcsolatáról vallott szemléletmód is megválto-
zott, aminek oka a feudális társadalom felbomlása volt. A merev földbirtokrendszerből és 
céhrendszerből kilépő polgár már nem a társadalmi rend részeként értelmezte önmagát, 
hanem átérezte szabadságát és kreativitását. A munka individuális jellege előtérbe került. 

Jean-François Millett: Kalászszedők (1857)
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Ezt a jelleget erősítette a protestáns teológia is, mely szerint a munka Isten parancsa, ezért 
kötelesség az ember számára. Max Weber így jellemzi Luthernek a munkáról mint hiva-
tásról vallott újszerű felfogását: „…új volt mindenekelőtt a kötelességérzet megbecsülése 
a világi hivatáson belül, mint olyan legfőbb társadalomé, amelyet az erkölcsi tevékenység 
megkívánhat. Ez volt az, ami szükségszerűen maga után vonta a mindennapi világi munka 
vallásos jellegét.” A protestáns teológia szerint: mivel a munka Isten parancsa, az nemcsak 
az emberi kibontakozás vagy a társadalmi fejlődés eszköze, hanem önmagában is érték. 
Értékét az Istennek való engedelmesség adja meg. Annak következtében, hogy a munkát 
elsősorban Isten és az ember kapcsolata szerint vizsgálták, annak a társadalomra való hatása 
háttérbe került. Az iparosodás korában a munka jellege megváltozott. A középkorban még 
az emberek jelentős része önellátó volt, vagyis saját maga számára készítette vagy termelte az 
élethez szükséges javakat. Ha valaki nem volt önellátó, akkor is egy olyan munkafolyamatot 
végzett, ami áttekinthető volt számára, és amelyben saját egyéni elképzeléseit meg tudta va-
lósítani. Az iparosodás korában azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. Az emberek az 
átfogó munkafolyamatok helyett részfeladatokat kezdtek végezni, amelyben a tevékenység 
néhány egyszerűbb mozdulatra korlátozódott. A munka így elveszítette alkotó jellegét, egy 
folyamat részévé, „fogaskerekévé” vált. A munka megváltozását jelzi a tevékenységet kifejező 
szó átalakulása is. A „munka” szót lassan kiszorította a „foglalkozás”, amely eredetileg egy 
részfeladat elvégzését jelentette. Ez a szemléletmód megfelel Newton � lozó� ai felfogásának, 
mely szerint a világmindenség gépként fogható fel, amely alkotórészeinek egyike az ember. A 
részmunkát végző ember úgy érezhette, hogy az áttekinthetetlen mechanizmus mint hatalom 
jelenik meg felette, amely hatalomnak az eszközévé, kiszolgálójává lett. Ez a hatalom pedig a 
tőke. Az iparosodás magával hozta, hogy a részmunkát végző ember lassan a mesterségesen 
felpörgetett gazdasági rendszer fogyasztójává vált. Ezt a helyzetet a bővített újratermelés 
eszméje hozta magával, ami azt jelenti, hogy a pro� tot csak a nagy mennyiségben gyártott 
olcsó termékkel lehet biztosítani. A termelő ezért állandóan arra ösztönzi az embert, hogy 
fogyasszon. A fogyasztó ennek, a reklámok által gerjesztett kényszernek engedve állandóan 
újat vásárol, a régit pedig eldobja. A kreatív munkától eltávolodó és fogyasztóvá váló ember 
sok veszélynek van kitéve. Az egyik veszély az, hogy a reklámok özönében nem mindig tudja 
helyesen felmérni azt, hogy valójában mire van szüksége, a másik – hosszú távú – veszélyt 
az energiakincsek kiapadása és a környezetszennyezés növekvő mértéke jelenti.

• Hány történelmi típusát ismerted meg a munka fogalmának?
• Jellemezd mindegyiket az egyén, a társadalom és a kreativitás szempontjából!
• Te melyik korszakban szeretnél élni, és miért?

Vörösmarty Mihály verse (Gondolatok a könyvtárban) e szavakkal tör pálcát a med-
dő tétlenség felett: „Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt /
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?” Indokold minél gazdagabb érvrendszerrel, 
hogy nem mindig hitvány dolog a semmittevés! 




