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Előszó

szimulákrumok – virtualitás és aktualitás

Korunk nagy problémáival és azok emberi és erkölcsi kö-
vetkezményeivel  az  erdélyi  magyar  nyelvű  filozófiának, 
illetve  a  humán-  és  társadalomtudományi  kutatásnak  is 
szembe kell néznie, meg kell állapítania vizsgálatuk és ér-
telmezésük elméleti-módszertani szempontjait, és keresnie 
kell a morálisan elfogadható kiutat. Ebből a meggyőződés-
ből jött létre a BBTE bölcsészet, humán és társadalomtudo-
mányi, illetve hittudományi szakjai és a Kolozsvári Protes-
táns Teológiai  Intézet képviselői közös erőfeszítéséből az 
Alkalmazott Etikai Együttműködési Fórum konferenciaso-
rozata, amely 2017. február 25-én elérte hatodik kiadását. 
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai In-
tézete és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság szervezé-
sében, a Communitas Alapítvány, a Bolyai Társaság és a 
Protestáns Teológiai Intézet támogatásával megtartott kon-
ferencia résztvevői A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete 
cím köré csoportosítva a szimulákrum-fogalom megjelené-
sének kultúraelméleti kontextusát,  jelentésárnyalatait,  ér-
telmezésének elméleti kereteit és a legkülönfélébb tapasz-
talatokkal való összefonódásának jellegzetes kérdésköreit 
vizsgálták. Kötetünk e vizsgálódások eredményeként szü-
letett tanulmányokat tartalmazza. 

Ha a kötet tanulmányai mögött meghúzódó problé-
mát  a  maga  általánosságában  és  összefüggéseiben  sze-
retnénk megérteni,  fontos  szem  előtt  tartanunk  néhány 
általános összefüggést.
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A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete

A szimulákrum fogalma nem a későmodernitás ko-
rában és nem is Baudrillard filozófiájával született, noha 
mások mellett ő adott neki az elmúlt évszázad második 
felében  a  tömegkultúra  elméleteinek  majdnem minden 
területén visszhangra találó kifejezést. 

A téma metafizikai, illetve ontológiai és ismeretelmé-
leti  összefüggései  Platónig,  sőt  Hérakleitoszig  nyúlnak 
vissza,  és Platón hatásának köszönhetően  a  valóság  és  a 
látszat problémája számtalan formában újrafogalmazódik 
a klasszikus és a modern filozófia történetében. A kérdés 
úgy vetődik fel, hogy mi az elsődeges, a lényegi és meg-
határozó valóság. Amint azt máshol már kifejtettük Platón 
Államának és Lakomájának tanulsága szerint az ember lát-
szatokon  keresztül  közelít  az  igazsághoz.  Eredendő  lét-
módja nem az igazságban élés (a lényegiségek szemlélete) 
és a szabadság, hanem a rabság és a látszatok világa. Igaz, 
ugyanennek a koncepciónak a hátterében ott van a  lélek 
anamnézisének a gondolata is, mint a legeredendőbbekre 
való  visszaemlékezés,  de  az  emberré  lett  lélek  tudatos 
fény felé fordulásának lehetőségét és az árnyképek szem-
léletétől való felszabadulását fokról fokra ki kell küzdeni. 
Másrészről, amint a Szofistában látjuk, a látszatok szónoki 
alkalmazása oda vezethet, hogy a látszattal való visszaélés 
és  az  igazság  elfedése  nemcsak  sajátos  hozzáértéssé 
(techné), hanem hatalmi tényezővé is válhat. 

Az antik előzmények után a keresztény középkorban 
a  szimulákrum  a  legvalóságosabb  létező,  a  teremtő  (Is-
ten) és ellenlábasa, a nagy csaló (a Sátán) emberi lelkeket 
különböző alakokban megkísértő jelenéseinek formáiban 
konkretizálódik, de továbbra is magában foglalja az evi-
lági, az anyagi, változékony lét és a túlvilági, vagyis szel-
lemi  változatlan  lényegek  közötti  viszony  egész  antik-
platonista problematikáját, csakúgy, mint az érzékszervi 
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és  érzékfeletti  megismerés  (az  intellektuális  szemlélet) 
viszonyának problémáit. 

A valóság és a látszatvalóság formái közötti viszony 
elgondolásának  és  tapasztalati  nyomonkövetésének  új 
összefüggésrendszere tárult fel, amikor a marxi elemzé-
seknek köszönhetően a társadalomtudományi szemlélet-
ben előtérbe került az emberi viszonyok dologi közvetí-
tettségének gondolata. Ez utóbbi szempontot, a későbbi 
elemzők és maga Baudrillard is alapvető jelentőségűnek 
tekintette, azt állítva, hogy „végső soron először a tőke élt 
egész  történetének  során minden  referenciálisnak, min-
den emberi célnak a lerombolásából, a tőke szüntette meg 
az  ideális megkülönböztetést  igaz  és  hamis,  jó  és  rossz 
között,  és  hatalmának  kőtáblájaként  az  ekvivalencia  és 
a csere radikális törvényét vezette be. A tőke játszotta ki 
elsőnek a lebeszélést, az elvonatkoztatást, a dekonnexiót, 
a deterritorializációt stb. S ha a  tőke adott tápot a reali-
tásnak, a valóságelvnek, akkor ő  is  likvidálta elsőként a 
használati értékek, a reális ekvivalenciák, a termelés és a 
gazdagság kiirtása által, az által az érzés által, amivel a 
tétek  irrealitásáról  és  a manipuláció mindenhatóságáról 
rendelkezünk.”

A  problémafelvetés  keretének  kiválasztásában  a  fi-
lozófiatörténeti  és  teoretikus  szempontok mellett  fontos 
szerepet  játszott e  szempontoknak megfelelő  jelenségek 
szembetűnő  megjelenése  a  mai  hétköznapi  tapasztala-
tainkban,  a  médiatermékekben  és  a  műalkotásokban, 
de  a  kortárs  társadalom  rendszerszerű  működésében 
is. Mivel  a még  nem  létező,  nem  ismert  és  lehetősége-
ikben  kiismerhetetlen  teljesítmények  és  termékek  bű-
völete  rendkívüli  felhajtóerőt  jelent  nemcsak  életünk, 
hanem a piaci-fogyasztói  rendszer számára  is, a  reklám 
minden  változata  a  fogyasztó  érdeklődését  tartósan  a 
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potencialitás  szférájában  próbálja  lehorgonyozni,  és  a 
komplex  életmód-,  „ügy”-  és  termékmenedzseléssel 
igyekszik  elhitetni  vele,  hogy  még  azelőtt  képes  kielé-
gíteni  minden  igényét,  még  mielőtt  azok  benne  életre 
keltek  volna  (Vö.  Steve  Jobs  design-fogalmával,  amely 
szerint  a  design  a  termék működése,  amit  sose  fogunk 
tudni  fogyasztói  kívánságokból  levezetni,  mert  egysze-
rűen elébe megy a fogyasztó kívánságainak). Az igények 
utólag gyakran visszaigazolják az említett  feltevést, mi-
vel valójában mesterségesen és rendszerspecifikusan ki-
alakítottak. Lényegében ilyen, piac által indukált igények 
mentén alakulnak a létezés-esztétikai projektek, divat- és 
életmód-fejlesztési (önfejlesztési) stratégiák a szórakozta-
tóiparban (lásd a kolozsvári Untold-fesztivál), a sportban 
(doppingolt maximalizmus), de még az augmentált (me-
diálisan kiterjesztett) valóságban és a kultúrában, sőt, az 
élet terápiáját, menedzselését és reformját ígérő praktikus 
tréningekben is (a morális problémamegoldó tréningeket 
is  beleértve).  Egyszóval,  a  valóban  értelemteremtő  és 
életgazdagító teljesítményeknek és emberi viszonyoknak 
számtalan pótléka  van. Az  általuk  felkínált  lehetőségek 
nemcsak  a megtévesztés,  önmegtévesztés  és  korrumpá-
lódás pályáiként jelentenek kihívást, de köztük sok szinte 
a „tökéletes  (és  tökéletesen megtévesztő)  ígéret” állapo-
tában marad, azaz soha senki számára nem beválthatók, 
csupán saját magunk és mások vágyfantáziái által előre-
rajzolják törekvéseinket. Korunk tömegembere önmagát 
autonóm lénynek gondoló, „csaló és csalatkozó szubjek-
tum”, akinek „önmegvalósító projektumai” igen gyakran 
egyszerre megtévesztéssel és önbecsapással járnak. Nem 
véletlen,  hogy  a  legkevésbé  egyöntetűek  az  arra  vonat-
kozó vélemények, hogy mi számít ma sikeres életnek, s 
ezen belül milyen szerepet játszanak a szigorúan egyéni 
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igényeken  túlmutató  értékek,  vagy  mi  tekinthető  igazi 
szórakoztatóipari,  sport-, média-  vagy  éppen  kulturális 
teljesítménynek.

Az itt következő tanulmányok a konferencia címében 
körvonalazott tematikát filozófiai elmélettől, a művésze-
ti-, médiakommunikációs és köznapi fogyasztói szemlé-
let szférái felé haladva, egyre inkább részletezve és konk-
retizálva tárgyalják. Ennek megfelelően a kötet tartalma a 
következő nagyobb tematikus blokkokra oszlik: 1. elmé-
leti kérdések; avagy a téma filozófiai státusa, a rákérdzés 
elméleti  koherenciája,  társadalomkritikai  potenciálja  és 
továbbgondolásának lehetőségei; 2. az illúziók, a virtua-
litás és a nosztalgia befolyása az emberek életcéljainak és 
létmódjának az elgondolására és köznapi tevékenysége-
ikben  történő  felépítésére;  3.  az  elektronikus kommuni-
kációt, illetve gazdasági tranzakciókat és közösségi jelen-
létet közvetítő eszközök, apparátusok, diszpozitívumok 
hatása  a  társadalom  szerveződésére  és  a  felhasználók 
szubjektiválásának,  illetve  technokulturális önazonossá-
gának a kialakítására. 

Az  első  nagy  tematikus  tömb  a  szimulákrumok  el-
méletét  és  alapvető  fogalmi  összetevőit  tárgyalja  Jean 
Baudrillard  és  kortársainak  gondolkodásában,  illetve 
megállapítja annak viszonyát a korábbi és a kortárs filo-
zófiai,  esztétikai,  társadalomkritikai, művészet- és kom-
munikációelméleti  álláspontokhoz és köznapi gyakorla-
tainkhoz. Az elemzések sorát A különbség szimulákruma(i) 
című  tanulmány  nyitja  meg,  amelyben  Veress  Károly 
a  szimulákrum  szemiotikai  szerkezetének  a  vizsgála-
tából  kiindulva  megvizsgálja  a  szimulákrum-fogalom 
Baudrillard-i  hátterét,  megjelenési  formáit  és  elméleti 
összefüggéseit.  A  tanulmányban  a  szerző  szembesíti 
Baudrillard  kérdésfelvetését  valóság  és  szimulákrum 
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megkülönböztetésének  követelményével.  Elemzésében 
feltárja  a  szimulákrumok  által  uralt  társadalmi-kultu-
rális  állapotokra  irányuló  kritika  fontosabb  jellemzőit, 
számba  véve  az  elmélettel  szemben  támasztott  követel-
ményeknek  és  a  kritika  tényleges  eredményeinek  ki-
hatásait  napjainkban  az  életviteli  beállítódásokra.  Ezek 
közül  külön  figyelmet  érdemel,  hogy,  amint  a  szerző 
megállapítja,  „a  virtualitás  mezőjében  képződő  elemek 
is  szerveződhetnek  olyan  viselkedési-cselekvési  egy-
ségekbe,  amelyekből  a  valóság  dimenziója  nyílik  meg, 
s  a  szimulákrumokból valós világ épül  fel  egy virtuális 
környezetben.”  Az  így  adódó  új  lehetőség,  ugyanazon 
gondolatmenet  szerint:  „A  szimulákrumok  által  kiter-
melt hiperrealitás és a hozzá tartozó banalitás, ha nem a 
valóság, hanem a virtualitás felől tekintjük, egy másfajta 
ontológiai perspektívát is megnyit, amit leginkább a vir-
tualitás paradoxona fejez ki: a virtualitás »valóságosabb a 
valóságosnál«”. A  tanulmány gondolatmentének  követ-
keztetése az, hogy Baudrillard kritikája és az őt folytató 
elméletek nem állítják helyre  a különbséget  a  tényleges 
valóság és a szimulákrumok világa között, és ily módon 
azok maguk is a szimulákrumoktól függővé vált elmélet-
szimulákrumoknak tekinthetők.

A Baudrillard-i elmélet hasonló értelmű kritikájával 
találkozunk  Nyírő  Miklós  tanulmányában,  amelynek 
kiindulópontja  az  a  gondolat,  hogy  a  szimulákrum-
fogalom  értelmezése  Baudrillard-nál  összekapcsolódik 
a hiperrealitás  fogalmával, mint  olyan körülménnyel  és 
tudatállapottal,  amelyben  az,  ami  valóságos  és  az,  ami 
fiktív,  elválaszthatatlanul  összekeveredik.  Éppen  ez  ad 
alkalmat Nyírőnek a hiperrealitás és a hermeneutikai uni-
verzum viszonyának felvetésére, amelyeket két különbö-
ző elméleti és kulturális attitűd, illetve két kultúrtörténeti 
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korszak  kifejezésének  tekint.  Véleménye  szerint  míg  a 
hermeneuták (Heidegger és Gadamer) értelmezői világa 
„Baudrillard nézetei  felől  tekintve meghaladottnak mu-
tatkozik,  addig  a  hermeneutika  felől  közelítve  az  válik 
kérdésessé, hogy milyen előfeltevések mellett írható le a 
kortárs valóság hiperrealitásként”. A szerző frappáns tö-
mörséggel foglalja össze az említett két irányzat képvise-
lőinek koncepciói  közötti különbséget,  rámutatva, hogy 
Baudrillard „a mindennapok átlagosságát és banalitását 
az annak tárgyait és jeleit megkonstruáló rendszer elide-
genítő, valamiféle »valóságtól« a látszatkeltés mechaniz-
musai  révén  eltávolító  szocio-technológiai  tendenciára 
vezeti  vissza”,  addig  Heidegger  „a  mindennapiságba 
hitelességet  injektáló  egzisztenciál-ontológiai  lehetősé-
geket vázolja fel. A mindennapok banalitását ő az annak 
tárgyaira és jeleire ráhanyatló legsajátabb, személyes eg-
zisztencia ama hajlamával magyarázza, mely a saját létért 
való gond terhétől az egyéb ügyekbe való temetkezés ré-
vén igyekszik menekülni.”

Amennyire fontos Baudrillard szimulákrum-elméletét 
a szerző szellemi fejlődésének különböző szakaszaival való 
viszonyában és  saját  fogalmi koherenciájában megérteni, 
illetve  összevetni  a  heideggeri  gondolkodás  konkurrens 
szempontjaival, épp olyan fontos az említett elmélet alap-
fogalmainak  és  elméleti  irányultságának  a  megkülön-
böztetése a kortárs marxista  társadalom- és kultúrkritika 
alapvetően hasonló irányzataitól, jelesül Guy Debord spek-
tákulum-elméletétől. Ezt a párhuzam- és különbségfelmu-
tató, fogalomtisztázó szerepet vállalta Szigeti Attila Spektá-
kulum, nem szimulákrum című tanulmánya, amely nemcsak 
a két gondolkodó közötti viszonyt, hanem elméleteik el-
lentétes  irányultságát  is  világosan megmutatja. A  szerző 
véleménye szerint „A spektákulum […] Debord számára 
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a tőke valósága, képek által közvetített társadalmi viszony, 
vagyis reális társadalmi absztrakció, a spektakuláris képek 
és jelek pedig csak ennek a valóságnak a felszíni effektusai. 
[…] Baudrillard szimulákrum-elmélete azonban, bár egy-
értelműen  Debord  spektákulum-kritikájából  ihletődik, 
végül pontosan a debord-i tézis fordítottjához jut el: nála 
immár maga a tőke, a meghatározott gazdasági-társadal-
mi  viszonyok  realitása  az,  ami  csak  a  szimulákrumok, 
a  spektakuláris  képek  és  jelek  strukturális  játékának  az 
effektusa.”  Az  összehasonlítás  fontos  mozzanata,  hogy 
a  két  gondolkodó  koncepciója  közül melyik  az,  amelyik 
jobban  megfelel  a  jelenlegi  tőkés  társadalmi  viszonyok 
leírásának  és  a  jelenlegi  kapitalizmuskritikai  törekvések 
számára melyik folytatható. Ebből a szempontból Szigeti 
úgy véli, hogy „A jelenlegi információs vagy tudásgazda-
ság, a kognitív, digitális vagy szemiokapitalizmus kritikája 
inkább Debord-ot, mintsem Baudrillard-ot igazolja”. Mivel 
a mai társadalmi és gazdasági feltételek lényegesen meg-
változtak a huszadik századiakhoz képest, az új körülmé-
nyek között, a figyelemökonómiában nem az anyagi javak, 
hanem a piacon hasznosítható és a digitális figyelemmun-
kával előállított információ, illetve maga a figyelem válik 
tőkésíthető  értékké.  Mindazonáltal  a  szerző  észrevétele 
szerint a tudás- vagy információgazdaság nem önálló, ha-
nem a materiális gazdaság parazitája.

A valóságos és a látszólagos viszonyának mindig is 
sajátos megmutatkozási  terepe volt  a művészet,  amely-
nek  jelenlegi  státusát  lényegesen  befolyásolja  a műkin-
csek áruvá válása  és  a gazdasági,  technológiai  és  társa-
dalmi mechanizmusok működésimmanens  (kizárólag  a 
működési  lehetőségeikre  irányuló) szabályrendszereivel 
való  összekeveredése.  Ennek  a  jelenségnek  az  alapos 
és  szuggesztív  elemzésével  találkozunk  Berszán  István 
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Minek a művészete? A működésimmanenciáról és Damien 
Hirst cápájáról  című  írásában. A  szerző  arra  a  kérdésre 
keres  választ Damien Hirst  cápatetemet műalkotásként 
kiállító és ezzel sok milliós profitot termelő akciója révén, 
hogy  „belenyugodhatunk-e  abba,  hogy  a  művészetet, 
sportot, tudományt vagy netán az »alkalmazott« etikát is 
gazdasági,  politikai  és  technológiai mechanizmusok  sa-
játítsák ki.” A felvetett probléma szellemi súlyát Berszán 
szerint éppen az adja, hogy a művészet nem pénzbeli ér-
téke pontosan abban van, hogy a dominánssá s így egyre 
kizárólagosabbá váló  „egyetlen”  rést, mely alternatíváit 
a rá eső vetületeikben tünteti el, a történés többi ritmikai 
dimenzióinak  tágassága  felé  nyitja  meg.  Ezért  nem  fo-
gadható el, hogy az említett „rést” a működésimmanens 
tájékozódás nyissa meg, ugyanis ezzel elfogadnánk, hogy 
mindent, még az etika alkalmazását  is, hozzáigazítjuk a 
működésimmanenciához, és így a domináns tájékozódási 
gyakorlat cinkosává tesszük, holott inkább az ilyen meg-
tévesztések kizökkentése lenne a feladatunk.

Valóság  és  nem  valóság  viszonya  hasonlóképpen 
jelentős súllyal esik  latba, akkor  is, ha az esztétikai  rea-
lizmus és a szubjektív ízlés viszonyát vizsgáljuk. Éppen 
ennek a viszonynak a szigorú fennállására világít rá Se-
regi Tamás „Szép, bár nekem nem tetszik” – az esztétikai re-
alizmusról  című  tanulmánya,  amelynek  alapkérdése  az, 
hogy „fel tudjuk-e ismerni és el tudjuk-e ismerni az esz-
tétikai minőségeket  anélkül,  hogy  esztétikai  élményben 
lenne részünk. És ha ilyen élményben van részünk, vajon 
akkor is nem valami rajtunk kívül létező jelenséget isme-
rünk-e  fel?  Hiszen  ilyenkor  nem mi  válunk  széppé,  és 
még csak nem is »szépen« kezdünk látni, hanem szépet 
látunk  tőlünk bizonyos  távolságra, ott kint a világban.” 
Nem  az  ízlés  plurális  vagy  szinguláris  jellege  az  tehát, 
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ami a szerzőt foglalkoztatja, hanem a szépség reális, azaz 
ízlésfüggetlen  vagy  irreális  jellege.  E  probléma  végig-
gondolásával Seregi úgy véli, hogy nemcsak az ízlés és a 
szépség szétválasztásához jutott el (amit az esztétikai re-
alizmus gyenge tételének nevez, általánosítva azt jelente-
né, hogy „egy dolog szép lehet akkor is, ha senkinek nem 
tetszik”), hanem a szépségnek és a szépség érzékelésének 
a szétválasztásához is. Ez utóbbi az esztétikai realizmus 
erős tétele, ami szerint: egy dolog szép lehet akkor is, ha 
még senki nem is látta”. 

Az  első  tematikus  tömb  zárótanulmánya  a  sze-
mélyes  kommunikációnk  PR-szempontok  szerinti  át-
alakulásának  és  ily  módon  kommunikációs  stílusunk 
részben  szimulákrummá  válásának  jelenségéről  szól. 
Zsigmond  Andrea  tanulmánya  A „valóság” megkonst-
ruálásáról. Néhány alapfogalom  címet  viseli,  és  olyan 
kommunikációelméleti  szakterületek  és  kommunikatív 
tényezők működésmódjára hívja fel a figyelmet (pl. kog-
nitív szemantikai ’keret’, a participációs kommunikációel-
mélet ’problémá’-ja vagy a dramaturgiai szempontú kom-
munikációtudomány ’homlokzat’-a), amelyek  jelentősen 
befolyásolják  a  „valóságelemek”  konceptualizálásának, 
önkéntelen vagy önkényes strukturálásának módozatait. 
A szerző azt a problémát állítja előtérbe, hogy vajon ami-
kor az említett tudásformákat felhasználva kommuniká-
lunk, jóindulatból vagy számításból tesszük-e. 

A  második  nagy  tematikus  tömb  felépítése  az 
előbbi,  döntő  módon  konceptuális  kérdéseihez  ké-
pest  sokkal  inkább  alkalmazott  jellegű,  és  gyakorla-
ti-kommunikációs  léthelyztekre  összpontosít.  Ilyen 
léthelyzethez  köthetők  a  mássággal  és  a  spektrális  lét-
móddal  összefüggő  szimulákrumok,  az  ünnep  állandó-
sításának a szándéka, a közösségi média hírfolyamainak 
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valószerűség-konstrukciói,  illetve  az  illúziók,  a virtuali-
tás és a nosztalgia megjelenése a televíziós sorozatok re-
cepciójában, valamint a turisztikai célpontok látogatásá-
ban. Kovács Attila Másság, spektrális létmód és szimulákrum 
című  írásának  alapgondolata,  hogy  a  szimulákrumok 
uralmának  időszakában  a  másik  ember  másságához 
való  viszonyunk  is  alárendelődik  a  látszatoknak.  Az 
eltömegesedés  feltételei  közepette  a  Másik  közvetlen 
tapasztalata  a névtelen,  a mesterséges  idegenségben  fe-
jeződik  ki.  Az  alteritás  megértésében  az  idegenségnek 
ez a személytelen mindennapi tapasztalata nincs az em-
berek  segítségére. A  posztmodernitásra  jellemző  spekt-
rális  létmód,  írja a  szerző, nem csupán azt  jelenti, hogy 
számtalan  definiálatlan  identitás  kölcsönözhető,  hanem 
azt  is, hogy az emberek a kommunikációs  létviszonyok 
jellegzetességeinek megfelelően  csupán  egyik  vagy má-
sik arcukat mutatják. A  jelenség értelmezésében Kovács 
Attila kiemeli Baudrillard véleményét, miszerint a más-
ságnak puszta jellé degradálódása jellegzetes tünete egy 
olyan társadalomnak, amelyben valamennyi dolog meg-
rendelhető,  s  a  korszerű  technikai  lehetőségek  is  egyre 
inkább  arról  győzték meg  az  embereket,  hogy  a Másik 
szinte korlátlanul előállítható. Ilyen körülmények között, 
a másikkal  fenntartott sokrétű és közvetlen kapcsolatok 
háttérbe szorulásával az etikai viszonyulást felváltotta az 
egyszerű előállítás.

Az előállító, rendelkező attitűd egy olyan ember sa-
játossága,  aki  a  technika birtokában  és  a piaci  folyama-
tokhoz  idomulva, azaz a  folyamatos  fogyasztás  lázában 
nem a természet rendjéhez vagy a szakrális ciklusok örök 
visszatéréséhez, hanem a termékek előállításának és pia-
ci megjelenésének ritmusához  igazítja a maga életét. Ez 
a  felismerés  jelenti  Pásztori-Kupán  István Az élethosszig 



18

A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete

tartó ünnep illúziója  című  tanulmánya keretkoncepcióját. 
A  szerző  megállapítja,  hogy  a  fogyasztás  állandósítása 
érdekében  a  marketing-szakemberek  különféle  eladási 
és  reklámtechnikákkal  igyekeznek  fenntartani  a  hagyo-
mányos keresztyén ünnepekhez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások iránti igényeket, „miközben a haszonszer-
zés oltárán nemcsak a társadalmi és emberi kapcsolatok, 
hanem maguk az ünnepek is elveszítik eredeti értelmü-
ket.”  Olyan  helyzet  teremtődik  ezáltal,  mintha  nem  az 
ünnep lenne az emberért, hanem az ember az ünnepért. 
A  szerző  álláspontja  szerint  ebből  az  irány-  és mérték-
vesztett életmódból, az ünnep folyamatos és mindenáron 
való hajszolásából kivezethetné az embereket az ünnepek 
vallásos és emberi értelméről való elmélkedés. 

Az  ünnep,  azaz  a  fogyasztás  állandósítása  egyfaj-
ta  állandó  elégedettség  ideális  állapotának  a  szüntelen 
keresése, ami nemcsak a  jelen és a  jövő  idealizálását  je-
lentheti,  hanem  az  idealizáló  múltba  fordulás  formájá-
ban  is  jelentkezhet. Éppen erre a  lehetőségre hívja  fel  a 
figyelmet Keszeg Anna Aranyélet az aranykor után. A mé-
dianosztalgia szimulákrum-logikája  című  tanulmányában. 
„A nosztalgia – írja a szerző – a múlthoz való viszony sa-
játos formája, mely a szimulákrumként megidézett múl-
tat  aranykorként,  idealizált  másikként  tünteti  fel,  s  azt 
sugallja, hogy vágyaink tárgya nem előttünk, hanem mö-
göttünk található.” Az előadás általános fogalmi keretet 
nyújt a magyarországi HBO Aranyélet című sorozatának 
második  évadában  jelentkező  nosztalgiakoncepciók 
szimulákrum-jellegének  vizsgálatához.  A  szerző  ki-
váló  elemzőkészséggel  mutat  rá,  hogy  a  filmsorozat 
nosztalgia-szimulákrumainak sajátos keretét a rendszer-
váltás szimulákruma képezi, „amelyből sokféle jövő kö-
vetkezhetett volna, de  éppen ez a  tökéletes  felszínű, de 
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a főbűnök összes formájától terhes aranyélet következett 
belőle.”A tanulmány kiváló példája a közelemúltbeli ese-
mények médiarecepciójuk (filmes feldolgozásuk) alapján 
való  szemléletének, a köznapi és filmbeli  szemlélet köl-
csönhatása bemutatásának. 

Hasonlóképpen  médiaelemzésen  alapszik  Ko-
vács  Barna  Hírfolyam-konstrukciók a közösségi médiában 
című  tanulmánya,  amelynek  elemzésre  kiválasztott 
szimulákrum-típusa  a  közösségi  média.  A  szerző  úgy 
jellemzi  a  közösségi  médiát,  mint  aminek  meghatáro-
zó vonásai közé tartozik a töredezettség és a virtualitás, 
szemben  a  testközeliséggel.  Elemzésében  a  szerző  ke-
rüli  a  hagyományos  dichotómiákat,  mint  valós-virtuá-
lis,  egyén-társadalom,  helyes-helytelen  viselkedés  stb., 
és  ezek  helyett  a  relevancia  kérdését  állítja  az  elemzés 
középpontjába, vagyis azt a kérdést, hogy a felhasználó 
szempontjából milyen jelentése van az egyes események-
nek. Ennélfogva a szerző olyan médiumnak írja le a közös-
ségi médiát, amely közösségileg visszaigazolt informáci-
ókon alapszik, és amelynek keretében a közösség képes 
teljesíteni a kölcsönös bizalom alapfeltételeit. A közössé-
gi média híreiben különös szerepet játszik a narrativitás 
mellett  a  személyes  kommunikáció.  Információit  kiegé-
szítik  az  eseményekhez  való  személyes  viszonyulások 
egymást kölcsönösen megerősítő vagy támadó érzelmi és 
képzeleti elemei. A hírfolyamban az események rendkí-
vül rövid ideig maradnak aktuálisak. Gyors felvillanása-
ikkal egymást elhomályosítják, illetve el is törlik.

Tárgyszerű  történelmi  információk,  érzelmi  viszo-
nyulások  és  jellegzetes  fantáziaszülemények  jellemzik 
Pásztor  Gyöngyi  és  Dózsa  Anita  Külföldről érkező tu-
risták Erdély-reprezentációi  című  tanulmányában  az  er-
délyi  turisztikai  célpontokat  is,  amint  azt  a  szerzők  a 
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szemantikus  háló  és  tartalomelemzés  módszerének  se-
gítségével  megmutatják. Az  Erdély-kép  és  a  turisztikai 
célállomások  turistatípusonként  változnak,  különféle 
szimulákrumszerű jelenségeket produkálva. […] Ilyenek 
többek között  a  „városi-élmény” Erdélye,  a  „történelmi 
múlt”-é, a „kalandos/élmény teli” Erdély-kép az „auten-
tikus/  természetközeli” Erdély stb. A szerzők végkövet-
keztetése  szerint  végbement Erdély  adott helyszíneinek 
látvánnyá alakulása, kommodifikációja. Különböző hely-
színek,  tematikus  aktivitások,  vásárok,  parkok  és  terek 
posztmodern  értelmezése  révén  Erdély  egy  globálisan 
eladható hellyé vált. 

A kötet harmadik tematikus egysége eszközvilág és 
technokulturális  környezet  összefüggésében  vizsgálja  a 
szimulákrumok társadalmi jelenlétét. Az itt helyet kapott 
két  tanulmányban a  szerzők az  elektronikus kommuni-
kációt, illetve gazdasági tranzakciókat és közösségi jelen-
létet közvetítő eszközök, apparátusok, diszpozitívumok 
hatását vizsgálják a  társadalom szerveződésére és a  fel-
használók  szubjektiválásának,  illetve  technokulturális 
önazonosságának a kialakítására. 

Dakó Harold – Péter László Az Apple-felhasználók „al-
maképe” és profilja  című  tanulmánya  a  kolozsvári App-
le-termékeket  használó  fiatalok  termékreprezentációit, 
társadalmi státusát és csoportjellegzetességeit elemzi, em-
pirikus adatok alapján. A szerzők bemutatják a termékek 
jellegzetességeit  és  az  előállításuk  mögött  meghúzódó 
„cégfilozófiát”, külön kiemelve azt, hogy „az Apple eredeti 
értékei köré szerveződött ethosz – lázadás, lelkesedés, in-
nováció és a kor kulturális szellemének elegyéből létrejött 
»kalóz« attitűd mára egy  fogyasztói csoport  fogyasztását 
fenntartó marketingmítosszá alakult át, ami sokak számá-
ra már semmit sem mond, de ennek ellenére a kolozsvári 
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közegben is léteznek és működnek olyan »igazi« Apple-es 
mozgalmak, amelyek nem csupán magas  fokon elkötele-
zettek  a  világ  legnagyobb  vállalata  iránt,  hanem  tudato-
san kultiválják az eredetmítoszt, és hisznek is benne.” […] 
A kutatás eredményei szerint a fiatal kolozsvári Apple-ter-
mékfelhasználók első látásra heterogén népességet alkot-
nak, de a skála az iPhone-t birtokló osztentatív fogyasztó-
tól az „igazi”, akár fanatikus Macaddict-ig terjed. 

Amint az az Apple-termékekkel kapcsolatos felhasz-
nálói  attitűd  kutatásából  is  kiderült,  a  szimulákrumok 
társadalmi  jelenléte nemcsak  jellegzetes  reprezentációk-
hoz,  társadalmi  szerveződésekhez,  emberi  viszonyok-
hoz  és  gyakorlatokhoz,  hanem  sajátos  intézményekhez, 
eszközvilághoz  és  technokulturális  környezethez  is  kö-
tődik.  Az  egyéni  önértékelést  és  közösségi  jelenlétet  is 
közvetítő  eszközök  mellett  az  intézményes  és  hatalmi 
viszonyokat  apparátusok,  diszpozitívumok  (rendelet, 
be/elrendezés,  készülék,  szerkezet,  állvány)  közvetítik. 
Erről kapunk rövid áttekintést Kerekes Erzsébet Agamben 
és a diszpozitívum fogalma  című  tanulmányában  a 
diszpozitívum Giorgio Agamben Che cos’è un dispositivo? 
című esszéje alapján. A tanulmány szerzője figyelmeztet, 
hogy „nincs egyetlen olyan pillanata sem az életünknek, 
mely ne lenne valamilyen készülék/rendelet által model-
lálva, befertőzve, ellenőrizve” s ezért szükségesnek látja, 
hogy tudatos stratégiákat alakítsunk ki „a készülékekkel 
(berendezésekkel, eszközökkel, rendeletekkel) való min-
dennapi küzdelmünkben”. A gondolatmenet  fontos ho-
zadéka a diszpozitívumoknak az egyén életében betöltött 
szerepére  vonatkozó  agambeni  felismerés,  miszerint  a 
diszpozitívumok szubjektiváláshoz vezetnek, vagyis lét-
rehozzák saját szubjektumukat. A szubjektiválás kiterjed-
het az individuum életének minden területére. „Ugyanaz 
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az  individuum  például  sokféle  szubjektiváló  folyamat 
helye  lehet: mobiltelefon  használója,  interneten  navigá-
ló, történetek írója, a tangó szenvedélyese, antiglobalista 
militáló stb.”

A kötet tanulmányai átfogják a szimulákrum-proble-
matika valamennyi  fontosabb  területét  a  fogalmi össze-
függésektől a köznapi jelenségek világáig, és így nemcsak 
a téma elméleti értelmezésében nyújtanak eligazítást, ha-
nem a probléma fontos kultúrtörténeti és társadalomtu-
dományi vetületeit is feltárják. 

Kolozsvár, 2017. március 31.

Ungvári Zrínyi Imre
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A különbség 
szimulákrumA(i) 

Veress Károly

Kiindulva a szimulákrum szemiotikai szerkezetének a vizsgála-
tából,  valamint  Jean  Baudrillard  szimulákrum-koncepciójának 
az  alapvető  téziseiből,  dolgozatomban  megkísérlem  feltárni  a 
szimulákrumok által uralt társadalmi-kulturális állapotokra irá-
nyuló kritikai orientáció fontosabb jellemzőit, számba véve a kü-
lönféle elméletszimulákrumok képződésének a körülményeit és 
kihatásait napjainkban az életviteli beállítódásokra.

A  szimulákrumok kérdéskörét  első hallásra hajlamosak 
vagyunk  összekapcsolni  Jean  Baudrillard  nevével  és  a 
köztudatba a posztmodern gondolkodásmódnak egy kü-
lönleges színfoltjaként beépült szimulákrum-elméletével. 
Holott éppen Baudrillard szerteágazó és történelmi mély-
ségükben  is kiterjesztett vizsgálódásai  igazolják, hogy a 
szimuláció  és  a  szimulákrumok  jelensége  a  tapasztalati 
valóság mindenkori  velejárója. Baudrillard  arra  is  ráve-
zet a L’échange symbolique et la mort  című könyve máso-
dik részének (L’ordre des simulacres) az elején, hogy miért 
fokozódott fel manapság az érdeklődés e különlegesnek 
tűnő  tapasztalati  dimenzió  iránt.  Itt  a  szimulákrumok 
három egymást követő rendjét vázolja fel, amelyek a re-
neszánsztól kezdve az európai modernitás alapvető kor-
szakait  jellemezték: az utánzás a reneszánsztól az  iparo-
sodásig  terjedő klasszikus kor  alapsémája;  a  termelés az 
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ipari  éra alapsémája;  a  szimuláció  a mai, posztindusztri-
ális korszak alapsémája. A köztük levő különbség abból 
adódik, hogy az egyes korszakokban az értéknek milyen 
törvénye érvényesül. Az utánzás az érték természeti tör-
vényén alapul, a termelést az érték piactörvénye határoz-
za meg, a szimulációt viszont, a kód által uralt alapséma-
ként, az érték strukturális törvénye működteti.1 A vázolt 
történelmi  tendencia  arra  utal,  hogy  a  szimuláció,  ami 
olyan  meghatározó  tapasztalati  területeknek  is  szerves 
tartozéka volt, mint az utánzás, majd a termelés, fokoza-
tosan felülkerekedik ezeken az alapvető létmeghatározó 
tevékenységeken, önálló életre  tesz  szert,  s ezzel együtt 
a maga mindenre kiterjedő világába vonja be  és  a  saját 
törvényszerűségeinek rendeli alá mindazokat a valóság-
szférákat, amelyeknek ez idáig egyik (korántsem lényeg-
telen) komponense volt. A tendencia tehát egy fordulatra 
utal: az  indusztriális és a posztindusztriális korszak ha-
tárán  a modernitásra  jellemző  tapasztalati  valóság  és  a 
szimulákrumok viszonya megfordul: a szimulákrumokat 
eredményező  szimuláció  a  valóság  egyik  tartozékából 
annak alapjává válik. Ezt Baudrillard egy másik helyen 
egészen pontosan meg is fogalmazza: „A szimuláció ma 
már nem területre,  referenciális  létezőre, szubsztanciára 
irányul, hanem egy eredet és realitás nélküli reálisnak a 
modelleken keresztül történő generációja.”2 

1   Vö. Jean Baudrillard: L’échange symbolique et la mort. Éditions Gal-
limard, 1976, 77.

2   Jean  Baudrillard:  A  szimulákrum  elsőbbsége.  (Ford.  Gángó 
Gábor.) In Kiss Attila Attila ‒ Kovács Sándor S. K. ‒ Odorics Fe-
renc (szerk.): Testes Könyv I. ICTUS és JATE Irodalomelmélet Cso-
port, Szeged, 1996, 161.
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Modellek és sorozatok

A szimuláció és a modell lényegi kapcsolatára Baudrillard 
már  a  tárgyak  rendszeréről  írt  korai munkájában  ráirá-
nyítja a figyelmet.

A valós modell a  létrehozandó tárgynak a műveleti 
képmása. Az  eszmei  síkon  felvázolt  és  ideális  feltételek 
közepette megalkotott modellt és a gyártási folyamatban 
előállított tárgyat valójában a mintakép kapcsolja össze és 
tartja egységben. A modell a mintaképre való tekintettel 
tartja  fenn  és  érvényesíti  a maga modellfunkcióját,  s  a 
legyártott darabok mindegyike ugyancsak a mintaképre 
való tekintettel ülteti át a modellt a valóságba. Egyiknek 
sincs  elsőbbsége  a másikkal  szemben. A modell  folya-
matosan közvetít a mintakép és az előállított termék kö-
zött, biztosítva a konkrét, egyedi tulajdonságokkal bíró 
termék összehangolását a mintaképpel. Mindegyik ter-
mék a maga egyedi módján valósítja meg a mintaképet 
a gyakorlatban. A modell alapvető funkciója abban áll, 
hogy a mintaképnek minél megfelelőbb termékek előál-
lítását tegye lehetővé a gyártási folyamat konkrét, sajá-
tos feltételei között, biztosítva ezáltal a valós szükségle-
teket leginkább kielégítő funkcionalitást. E tekintetben a 
modell normál körülmények között az egyes  termékek 
egyedisége,  s  az  ezen  alapuló különbözőségük  irányá-
ban hat, és ellenszegül az egyediséget eltüntető sorozat-
gyártásnak.

Baudrillard  alaphipotézise  szerint  a  szimuláció  kö-
rülményei között a modell és a tárgyak eredeti, szerves vi-
szonya megfordul. A fordulat mind a modellekre, mind a 
tárgyakra kihat: a sorozatok a valóságos modellek leépü-
léséhez vezetnek, s ezzel egyidőben az ideális modellek 
meghatározó elsőbbségre tesznek szert a sorozatgyártás 
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rendszerében előállított tárgyi világgal szemben. E fordu-
lat mozzanatai több lépésben követhetők végig.

Az első mozzanat a modell és a valós tárgy kiegyen-
súlyozott  viszonya  megbomlásaként  ragadható  meg. 
A sorozatgyártásra való áttéréssel a modell és a termék-
sorozatok között oppozíció keletkezik, amely ‒ a termo-
dinamikai  folyamatokhoz  hasonlóan  ‒  a  kiképződött, 
egyedi formák lebomlása irányában hat, s ezzel együtt jár 
a képmásszerű valós modellek feloldódása a sorozatban.3 
E folyamat a tárgyak oldalán azzal a következménnyel jár, 
hogy a sorozatban gyártott termékpéldányok egyedisége 
és  egymástól  való  különbözősége  fokozatosan  eltűnik. 
Használati  érték  mivoltukban  egyedül  a  funkcionalitá-
suk jön számításba, s e tekintetben a sorozat darabjai kö-
zött nincs valós különbség. A különbségek eltűnése a tárgyi 
világ  uniformizálódásához  vezet,  ami  messzire  mutató 
ontológiai következményekkel  jár. Ugyanis az előállított 
tárgyak valós funkcionalitása nem vezet feltétlenül a köz-
tük  levő  különbség  eltűnéséhez. Ha ugyanolyan  típusú 
és funkciójú termékből többfélét állítanak elő, annak egy-
aránt  pozitív  kihatása  van  a  termék használati  értékére 
és önértékére; nemcsak változatos, differenciált  felhasz-
nálást tesz lehetővé, hanem önmagukat megmutatóvá, az 
egyediségükben is láthatóvá teszi az egyes termékeket a 
felhasználók számára. Az önmegmutatás pedig a különb-
ségen alapul. Ha csak egy tárgy van, vagy a tárgyak soka-
sága csak egyfélékből áll, nincs különbség, s így maga a 
tárgy sem tűnik fel. Az egyes tárgyak egymás vonatkozá-
sában úgy mutatják meg önmagukat elsődlegesen, mint a 
másiktól különbözőt; azaz a különbséget mutatva mutatják 

3   Vö.  Jean  Baudrillard:  Le système des objets.  Éditions Gallimard, 
1968, 200‒201.
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önmagukat. A különbség tehát a tárgy pozitív létéhez egy 
negativitásdimenzióként (virtuális kiterjedésként) tartozik 
hozzá,  és  együtt  alkotják  a  létteljességet.  Ebben  az  egy-
máshoz tartozásban a különbség dinamikus erőforrásként 
érvényesül, amely a negativitás pozitivitásba való átfordu-
lása mentén új  valóságképződést  eredményez;  a  felhasz-
nálásbeli, funkcionalitásbeli differenciálódás új modellek/
tárgyak kiképződéséhez vezet. A különbségek eltűnésével 
viszont leépül a virtualitás valóságképző aktivitása, és egy 
virtualitást nélkülöző, képződés nélküli, a modellt mecha-
nikusan ismétlődő uniform létállapot áll elő. 

A  szimuláció  lényege  éppen  abban  rejlik,  hogy  a 
sorozatgyártás  során  a  különbségek mégsem  tűnnek  el 
teljesen,  de  a minőségük  és  a  szerepkörük  számottevő-
en  átalakul. A  tárgyak valós  különbségei  a  funkcionali-
tás szempontjából lényegiek. Az önmegmutatkozásuk is 
valójában  funkcionális.  Nem  pusztán  önmagáért,  illet-
ve magáért  a  látványért kerül be  egy új  tárgy a  látókö-
römbe, hanem azért, mert másképpen van vele dolgom, 
mint a  többi hozzá hasonlóval. A sorozatok viszont oly 
módon képesek fenntartani magukat, hogy  időről  időre 
megújulva,  a  darabjaik  új  tulajdonságokkal  vagy  kom-
ponensekkel  gyarapodnak  anélkül,  hogy  az  alapmodell 
lényegi változáson vagy átalakuláson esne át. Úgy tűnik, 
hogy  új  tárgyak  állnak  elő,  de  valójában  az,  ami  újnak 
tűnik, mégsem  igazán új.  Inkább  arról  van  szó,  hogy  ‒ 
az  uniformizáció  egyfajta  ellenhatásaként  ‒  a  meglévő 
modelleket  sorozatban másoló  tárgyak  járulékos,  a  fel-
használásuk,  funkcionalitásuk  szempontjából  mellékes 
vagy  egyenesen  lényegtelen  adalékokkal  gazdagodnak. 
Ugyanazon modell más-más  árnyalataiként  tűnnek  fel,  s 
az  ily  módon  újraélesztődő  különbségek  leginkább  az 
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árnyalatok különbözőségeiként mutatkoznak meg.4 A va-
lós különbségek egy modell strukturális módosulásából, 
illetve  egy  adott  (domináns)  modelltől  való  szisztema-
tikus  eltérésből  adódnak. Az  árnyalati  különbségek  vi-
szont a viszonylag szabadabb szintaktikai átrendeződé-
sek következményei, amelyek kevésbé érintik a mélyebb, 
strukturális összefüggéseket. A valós különbségek vége-
sek; a tartós fennállásuk és elmélyülésük egy idő után a 
modell megváltoztatásához  vezet. Néhány  külsődleges, 
kevésbé jelentős tulajdonság megváltoztatásával viszont 
‒ amint ez jól nyomon követhető a perszonalizálás, azaz a 
személyre szabás esetében ‒ az árnyalatok végtelen válto-
zatosságát lehet elérni, olyan látszatkülönbségeket, álkü-
lönbségeket, melyek  jelentősége  elhanyagolható  a  tény-
leges  funkcionalitás  szempontjából,  miközben  a  valós 
különbségek egyre elmosódottabbakká válnak.

látszat és káprázat

A látszatkülönbségek irányába mutató tendencia koránt-
sem elhanyagolandó a fogyasztás szempontjából. A kon-
zumtársadalom körülményei között már használatba vett 
és  jól  bejáratott  tárgyakat  gyakorta  nem  azért  cseréljük 
le  újabbakra,  mert már  nem  felelnek meg  a  szükségle-
teknek,  hanem  a  különbség miatt. Azaz  az  újat  nem ön-
magáért,  valós  újszerűségéért,  illetve  egy  megváltozott 
szükséglet  kielégítéséért  vesszük  birtokba,  hanem  az 
általa megjelenített különbség miatt. Nem magát a valós 
tárgyat, hanem a különbséget  fogyasztjuk. A fogyasztás 
fókuszába kerülő különbség viszont nem is akar  igazán 

4   Vö. uo., 208.
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különbség lenni, hiszen nem jelenít meg semmilyen új lé-
nyeges funkciót vagy tulajdonságot, hanem inkább csak 
árnyalati eltérésekben mutatkozik meg. Más szóval, a kü-
lönbségnek csak a látszata jelenik meg az árnyalatokon, s 
a használatban levőnek egy újabbal való lecserélése során 
ténylegesen csak a különbség látszatát fogyasztjuk. Ily mó-
don a sorozatgyártás, s az általa generált tömegtermelés 
és  -fogyasztás a  látszatok látszatának a  termelésévé és  fo-
gyasztásává alakul át. A valós tárgy és annak használati 
funkciója a háttérbe szorul, ehelyett a különbség ölt általa 
érzéki-dologi megvalósulást. Ez nem jelent tényleges lét-
gyarapodás,  hanem ellenkezőleg,  a  látszatok  látszatai  a 
negativitás,  a  léthiány  öngerjesztő  gyarapodását  vonják 
maguk után.

Észrevehető, hogy ebben a kontextusban nem tény-
leges  szimulációról,  s  nem  is  a  látszatok  elvalótlanító 
hatásairól,  hanem a valóságos  tárgy helyébe kerülő  lát-
szatról, azaz a látszatról mint valóságról van szó. A tárgy-
ban a látszat dologiasul. A látszat maga jelenik meg úgy, 
mint a használati érték, s a valós tárgyak arra valók, hogy 
fenntartsák  a  látszatok  cseréjét,  termelését  és  fogyasz-
tását. A  tényleges  látszat  feltételezi  annak  a  valósnak  a 
meglétét, aminek a  látszata. Ez esetben viszont az válik 
látszattá, ami nincs. A hiányzó valóság ölti magára a való-
ságként feltűnő látszat ábrázatát. A valóságtapasztalatot 
a szemfényvesztés, káprázat váltja fel. 

Ahhoz,  hogy  a  látszat  a  valóság  létmódjára  tegyen 
szert, a dologi megtestesültség vonásait kell magára öl-
tenie, s ennek válnak hordozóivá és közvetítőivé a valós 
tárgyak. A tényleges strukturális és funkcionális különb-
ség magukon az egyes  tárgyakon,  illetve azok különbö-
zőségeként  mutatkozik  meg,  mint  jelenség;  vagyis  úgy, 
mint valóságosan megjelenő, nem pedig, mint látszólagos 
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különbség. A valós különbség ténylegesen közvetíti a tár-
gyak, mint egymástól különböző használati értékek cseré-
jét, amint ezt a T(árgy) ‒ K(ülönbség)/J(elenség) ‒ T(árgy) 
képlettel  kifejezhetjük.  A  szimuláció  viszonyai  között 
ez  az  összefüggés  megfordul:  K(ülönbség)/L(átszat)  ‒ 
D(olog)  ‒  K(ülönbség)/L(átszat).  Az  újabb  képlet  nem 
pusztán csak a fordulatot jelzi, hanem azt is ‒ és ez a lé-
nyege ‒, hogy az összefüggés résztvevői ontikus átváltozá-
son mennek át. A második esetben nemcsak a különbség 
pozíciója  és  szerepköre  változik meg,  hanem a  létmód-
ja  is:  jelenségből  látszattá változik át. Hasonlóképpen, a 
tárgy valós használati értékből a  látszatokat megtestesí-
tő és közvetítő dologi létezővé minősül át. A látszattulaj-
donságokkal/látszatkülönbségekkel  felruházott  tárgyak 
maguk  is  uniformizált  látszatdolgokká  alakulnak  át, 
amelyek valós különbségei egyre elmosódottabbá, észlel-
hetetlenebbé válnak.

A második képletnek van egy  további  tanulsága  is: 
a valóság létrangjára emelkedő látszatkülönbség ugyan-
csak  különbséget  termel, mégpedig  önmagánál  több  és 
nagyobb különbséget. A  látszat látszata csak külsődlege-
sen tűnik egy végtelenbe menő, avagy egy önfelszámoló 
regresszusnak; de valójában nem az. Az árnyalatok rése-
iből,  a  látszatkülönbségek  negativitásából  ez  esetben  is 
létforrás nyílik, amely igazából nem új, de annak látszik, s 
a látszatok világát gyarapítja.

Ebben az összefüggésben beláthatóvá válik, hogy a 
modellek és a sorozatok oppozíciója a modellek oldalán 
is  lényegi  következményekkel  jár.  Egyrészt  a  sorozat-
gyártás és mechanikus ismétlődés következtében a valós 
modell fokozatosan leépül, érvényét, jelentőségét veszti; 
a sorozat egyes darabjai egymás képmásai is, s ez kiiktat-
ja a hozzáigazítást a mintaképet megjelenítő képmáshoz. 
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Másrészt viszont Baudrillard kiemeli, hogy a modell és a 
sorozat közötti viszony nem kizárólag oppozicionális, mi-
vel a sorozatok új modellek indukálása irányában hatnak.5

Idealitás és virtualitás

Hogyan és mi célból jöhetnek létre új modellek a fentebb 
vázolt körülmények között? 

Baudrillard  elgondolása  szerint  a  sorozatok  relatív 
differenciái  (látszatkülönbségei)  egy  idő után  az  abszo-
lút  differenciában  egyesülnek,  ami  új  modellt  eredmé-
nyez. Az abszolút differencia viszont a különbség ideája, 
s  ennélfogva  a  szimuláció  körülményei  között  létrejövő 
modell már  nem  a  tárgyak  valóságos  képmása,  hanem 
a  látszatokat  generáló  különbségek  műveleti  képmása 
lesz, s mint  ilyen,  tisztán  ideális képződmény: a modell 
ideája.6 A különbség eszméjét megjelenítő ideális modell 
így nem a  tényleges valóságban, hanem a hozzátartozó 
virtualitásban terjed ki. De ebben az esetben sem pusztán 
a valósról a virtuálisra történő dimenzióváltásról, hanem 
a valós és a virtuális hely- és szerepcseréjéről van szó: a 
valóság és virtualitás kapcsolatát fenntartó hozzátartozás 
struktúrája lebomlik, a látszatokat magában összesítő és 
abszolutizáló  virtualitás  pedig  felülkerekedik  a  valósá-
gon;  így  a modell  idealitása válik meghatározóvá  a  va-
lós  tárggyal  szemben. A virtualitásban kiterjedő modell 
idealitása  egyszersmind  elfedi  a  sorozatban  gyártott  és 
látszattulajdonságokkal  felruházott  tárgyak  folyamatos 
minőségvesztését  a  valóságos modellhez  képest,  illetve 

5   Vö. uo.
6   Vö. uo., 201.



34

A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete

azt is, hogy a sorozatgyártás destruálja a valós modellt.7 
A kreativitás a valós tárgyak előállítási szintjéről a látszat-
különbségeket megjelenítő virtuális modellek előállításá-
ra helyeződik át. A virtuális modell ölti magára a valóság 
jellemzőit, miközben a valóság a virtualitás egyik (egyre 
alárendeltebb) kiterjedésévé, járulékává zsugorodik. Ez a 
fordulat leginkább az emberi praxis minőségjegyeinek az 
átváltozásában érhető tetten. Az emberi gyakorlat a valós 
technikai  és  technológiai  folyamatok  létsíkjáról mindin-
kább a mentális praxis imaginárius síkjára helyeződik át, 
miközben  a  valós  tárgyak  előállításához  igazodó  struk-
turálódása  fokozatosan  relativizálódik.8  Az  előállított 
termékek  valós  értéke  helyét  a  szimbolikus  evidenciá-
juk, a  tényleges használhatóságuk helyét pedig egyfajta 
pszeudofunkcionalitás,  illetve  a  virtualitás  mezőjében 
érvényesülő metafunkcionalitás veszi át.9

Itt jól észrevehető, hogy Baudrillard elgondolásában 
a jelzett fordulatnak egy szűkebb és egy tágabb köre épül 
szervesen egymásba. 

Szigorúbb  értelemben  ‒  a  modell  és  a  sorozat  vi-
szonya  tekintetében  ‒  a modell  és  az  előállított  tárgyak 
eredendően  kiegyensúlyozott  viszonyát  a  modellnek  a 
sorozatról  való  leválása,  önállósodása  és  idealizációja, 
s  a  sorozat  darabjaival  szembeni  egyoldalú  elsőbbsége 
és  fölérendelődése váltja  fel. A modell  ideje megelőzi  a 
sorozatot,10  a  sorozatok  pedig  állandóan  a  modellt  kö-
vetik. Az idealizált modell az, amelyet imaginárius szin-
ten,  virtuális  kiterjedésben  elsődlegesen  megalkotnak, 

7   Vö. uo., 203.
8   Vö. uo., 179.
9   Vö. uo., 166., 167.
10   Vö. uo., 213.
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hogy utána a sorozat darabjait a modell megvalósuló (a 
valóságot modelláló) képmásaiként hozzák  létre. Ehhez 
társul a modell ideológiája, amely, a széles körű demokra-
tizmus  látszatát  keltve,  a  modellnek  a  minél  szélesebb 
társadalmi  rétegek  számára  való  hozzáférhetőségét  hir-
deti. Azáltal, hogy elvileg mindenki hozzáférhet ugyan-
ahhoz a modellhez, látszólag eltüntetődnek a társadalmi 
különbségek. De valójában  inkább csak elrejtődnek, mi-
vel a reflektálatlan modellkövetés mégsem vezet feltétlen 
uniformizálódáshoz, hiszen a modell sorozatai között ki-
ki megtalálhatja a maga személyre szabott változatait, s a 
perszonalizáció mentén nemcsak hogy érvényre  jutnak, 
hanem egy szimbolikus erőtérrel is gyarapodnak a társa-
dalmi különbségek.11 

Ezzel  együtt  viszont  ‒  tágabb  értelemben  ‒  a  való-
ság  és  a  virtualitás  viszonya  is megfordul.  Ebben  a vo-
natkozásban  hangsúlyozza  Baudrillard  a  Simulacres et 
simulation c. művében, hogy „a szimulációt a modell el-
sőbbsége  jellemzi” a  tényekkel szemben; a  tények eltör-
pülnek a modellekkel  szemben, „már nincs  saját pályá-
juk”, s többnyire a modellek metszéspontjain születnek.12 
Ebben  a  reálisnak  a  reális  jeleivel  való  felváltása  érhető 
tetten,  a  reális  folyamatok  elnyomása  önnön  műveleti 
képmásuk  által13  a  valóság  helyébe  lépő  virtuálisnak  a 
szimbolikus  és  imaginárius  mezőjében  való  kiterjedése 
és kiképződése révén. A valósághoz természetes módon, 
dinamikus kiterjedésként hozzátartozó virtualitás leválik 
a valóságról, önálló létmódra tesz szert, s fokozatosan fö-
lébe/helyébe kerül a valóságnak: a virtualitás ölti magára 

11   Vö. uo., 215.
12   J. Baudrillard: A szimulákrum elsőbbsége, id. kiad., 173.
13   Vö. uo., 162.
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a  valóság  jegyeit,  miközben  az  elvalótlanuló  valóság  a 
virtualitás egy alárendelt kiterjedésévé válik.

Nem léphetünk tovább anélkül, hogy néhány kritikai 
észrevételt tegyünk a Baudrillard-i elgondolással kapcso-
latban. Az elgondolás kétségtelenül a modell‒valóság ha-
gyományos episztemológiai viszonyának az ontológiaiba 
való átfordításával és metafizikai horizontban való kiter-
jesztésével operál. Ez a fordulat már csak azért sem jelent-
het egyszerűen helycserét, vagy sorrendcserét a valóság és 
látszat, valóság és virtualitás viszonyában, mivel ezeknek 
az alapfogalmaknak a szemantikai tartalma is megváltozik. 
Ontológiai kontextusban másképpen értjük a valóságot, 
a látszatot, a virtualitást, mint episztemológiai értelmük 
szerint. Ráadásul ezek a hagyományosan episztemológiai 
fogalmak (legalábbis a modernitás hagyományában) egy 
olyan ontológiai  kontextusban kerülnek  játékba,  amely-
ben egy nagyarányú létbeli átrendeződéssel, egy radikális 
átváltozás jeleit mutató új lét- és világrend instaurálásával 
kapcsolatos  tapasztalatok  leírásához  és  értelmezéséhez 
kell  hozzájárulniuk.  Tehát  számolnunk kell  azzal,  hogy 
a magukkal  hozott  szemantikai  tehetetlenségi erő  folytán 
maguk  a  fogalmak  is  óhatatlanul  kizökkentik  a  leírást 
és értelmezést a valós történések nyomvonalából, s nem 
tekinthetünk el annak a kockázatától, hogy  ténylegesen 
valami egészen más történik, mint amit az itt zajló fogalmi 
építkezések látszólagos koherenciával, több-kevesebb hi-
telességgel felvázolnak. 

Kérdés, hogy maguk a fogalmi konstrukciók meny-
nyire kerülhetik el  a  teoretikus  látszatképződések csap-
dáját, miközben  a  látszatképződések valós(nak vélt)  fo-
lyamatait kritikailag felvázolják? 

Ezt  a  kérdést már  az  episztemológiaitól  az  ontoló-
giai  felé  megtett  fordulat  is  előrevetíti.  Első  látásra  az 
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idealizált modell ‒ a megtestesült idealitás ‒ az eszmeileg 
(az eszmeiben) kiterjedő valóságnak tűnik. Mivel magába 
szívja a mintakép tiszta idealitását, eltűnik a mintakép, s 
a modell kerül mind a mintakép, mind a valós tárgy he-
lyébe. De az idealizált (idealizálódott) modell továbbra is 
episztemológiai  jegyeket  visel magán:  nem  rendelkezik 
sem a valós idealitás (a mintakép) meghatározó erejével, 
sem a valós tárgy konkrét meghatározottságával. A mo-
dell nem éri el a mintakép tiszta eszmeiségét; annak érzéki 
leképeződése marad, bármekkora absztrakciós magaslat-
ra is emelkedjen az érzékisége. De a modell sematizmusa 
a hús-vér valóság  tartalmi gazdagságát és végtelen vál-
tozatosságát  is nélkülözi; absztrakt képzet marad akkor 
is, ha szimulált valóságjegyekkel telítődik. A szimuláció 
szimulált realitást hoz létre, amely az eredendő valóság-
hoz  képest  szubsztanciálisan  (metafizikailag)  átváltozott 
létminőség. Az „olyan mintha” valójában azt jelenti, hogy 
a képzet, a virtuális kiterjedés ténylegesen nem azonos a 
valósággal; esetünkben a hiányzó(vá váló) valósággal sem. 
A modell és a  fennálló valóság különböző  létrendekhez 
tartoznak, ontológiai cezúra húzódik közöttük. 

A modell tehát egy olyan közvetett képződmény, amely 
sem  nem  tisztán  ideális,  sem  nem  tisztán  valóságos; 
episztemológiai értelmét nem képes véglegesen levetkőz-
ni, de közben ontológiai érvényre próbál szert  tenni: az 
eredetforrás rangjára emelkedik, s látszólag belőle nyílik 
meg mind az idealitás, mind a valóság kiterjedése. Her-
meneutikai értelemben viszont a modellnek ez a közve-
tett/köztes státusza éppen a fordítottja ‒ a kifordítottja ‒ a 
köztesség létmódjával bíró, létgyarapító hatású, aktív, di-
namikus közegnek. A modell a köztesség olyan létmódja, 
amely elszívó hatást fejt ki mind az idealitás, mind a valós 
létezés vonatkozásában.
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Árutermelés és szemiózis

A  Baudrillard-i  szimulákrum-koncepció  megalapozásá-
ban  fontos  szerepet  játszik  az  árucserén alapuló gazda-
sági  folyamatok  és  a  jelfolyamatok  között megvonható 
párhuzam. Ezt a lehetőséget már F. de Saussure is felveti 
a  nyelvi  jel  meghatározása  kapcsán,  különösen  a  nyel-
vi  érték  vizsgálata  során.14  Ferruccio  Rossi-Landi  olasz 
szemiotikusnak a hatvanas-hetvenes években kimunkált 
álláspontja  szerinti  a  szemiotikai  jelenségek  szervesen 
hozzátartoznak  a  társadalmi  újratermelés  folyamatá-
hoz. Mi a jelrendszerek közvetítésével élünk társadalmi-
lag. Ezért úgy véli, hogy a társadalmi újratermelésnek a 
gazdasági  alap  és  felépítmény viszonyán  alapuló kétté-
nyezős leírását ki kell egészíteni egy harmadikkal, a  jel-
rendszerek közvetítő szerepével. Egyszerre valósul meg 
a szemiózis újratermelése az újratermelés totális folyama-
tában  és  a  szemiózis  közvetítésével  való  újratermelés.15 
A jelek termelése és cseréje a társadalmi újratermelés ki-
iktathatatlan összetevőjét képezi, és annak általános mo-

14   Vö.  Ferdinand  de  Saussure:  Bevezetés az általános nyelvészetbe. 
(Ford.  B.  Lőrinczy  Éva.)  Corvina,  Budapest,  1997,  133‒141. 
A nyelvtudományban éppúgy, mint a politikai gazdaságtanban 
‒ mondja Saussure ‒ „az érték fogalmával állunk szemben; mind-
két tudományban különböző fajtájú dolgok közötti egyenértékűségről 
van szó: ezek az egyikben a munka és a bér, a másikban a jelölt és 
a jelölő”. ‒ Uo., 103.

15   Vö.  Ferruccio  Rossi-Landi:  Introducere  în  semioză  și  reprodu-
cerea  socială.  (Trad.  Daniela  Rovența-Frumușani.)  In  Solomon 
Marcus  (ed.):  Semnificație și comunicare în lumea contemporană. 
Editura Politică, București, 1985, 183, 186.
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dellje a jelfolyamatok esetében is érvényes, illetve azokkal 
teljesíthető ki.16

Baudrillard Pour un critique de l’économie politique du 
signes című művében a termeléstől a fogyasztásig terjedő 
folyamatok történelmi összefüggéseiben és átmeneteiben 
négy  egymást  követő  és  felváltó  logikai  rendet  különít 
el:  a  használati  érték  funkcionális  logikája;  a  csereérték 
gazdasági logikája; a szimbolikus csere logikája; a jel-ér-
ték logikája. Egyszerűbben: a hasznosság, a piac, az ado-
mány, a szabály (kód) logikája, melyek összefüggéseiben 
a  tárgy  rendre  a hasznos  tárgy,  az  áru,  a  szimbólum,  a 
jel  alakzatait  ölti magára.17  Ezt  a  differenciálódási  lehe-
tőséget a termelés már lényegileg magában hordozza: az 
előállított  tárgyak  nemcsak  a  szükségletek  kielégítésére 
szolgálnak, hanem a szimbolikus csere folytán a munka, 
a  végzett  erőfeszítés,  a  társadalmi  érték  bizonyítékai  is 
egyben. A  termelés kettős értelmű: nemcsak produkció, 
gyártás  (pro-ducere), hanem a  szimbolikus munka  révén 
bizonyíték (preuve) előállítása is.18 

Baudrillard elgondolása két fontos ponton kapcsoló-
dik a marxi felfogáshoz: egyrészt úgy véli, hogy a tőkés 
árutermelés folyamata, illetve annak marxi elemzése a je-
lek termelésének folyamatára is kiterjeszthető; másrészt, 
az a marxi elgondolás, miszerint az anyagi termelés ob-
jektivitása  nem  az  anyagiságában,  hanem  a  formájában 
rejlik,  a  jelfolyamatokra  is  átvihető,  sőt  ott  mutatkozik 
meg  tisztán, mindenre  kiterjedő  egyetemes  érvénnyel.19 

16   Vö. uo., 197‒199.
17   Vö.  Jean  Baudrillard:  Pour un critique de l’économie politique du 

signes. Éditions Gallimard, 1972, 64.
18   Vö. uo., 13.
19   Vö. uo., 174.
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Ez  mutatkozik  meg  abban  a  folyamatban,  ahogyan  a 
funkcionalitás (termelés) és az ekvivalencia (piaci csere) 
logikája a szimbolikus csere ambivalenciájába, majd a jel-
érték különbség logikájába vált át. 

Baudrillard szerint a marxi elgondolás aktualitása és 
továbbgondolása leginkább a mai fogyasztói társadalom 
körülményei között igazolódik. A termelésben előállított 
tárgy már a szimbolikus csere viszonyai között elveszíti 
a valós használati érték, s azzal együtt a piaci csereérték 
státuszát, mivel szimbolikus csereértékké válik.20 A tárgy 
itt már önmagában semmi,  csupán egy „mítosz”; valójá-
ban különböző típusú viszonyok és  jelöletek találkozási 
pontja, amelyet a szimbolikus csere rejtett logikája hatá-
roz meg. Jól szemlélteti ezt az átváltozást az ajándék pél-
dája. Az  ajándék  esetében  nem  az  számít,  hogy milyen 
szükségletet elégít ki, sem az, hogy mibe kerül. Mindez 
viszonylagos,  mivel  az  ajándék  attól  lesz  egyedülálló, 
hogy  bizonyos  helyzetben  adják,  s  bizonyos  személyek 
közötti  szimbolikus  cserét  közvetít.21 Az  adományozott 
tárgy tehát tisztán tárgyi mivoltában teljesen egyedülálló 
és esetleges; csak szimbolikus csereértékként  jön számí-
tásba. A szimbolikus csere közepette a tárgyak a viszonyok 
és a távolság médiumaivá válnak. Ugyanakkor itt a szim-
bolikus csere ambivalenciája  is  feltárul: az ajándék egy-
szerre a szeretet és az agresszió médiuma.22

20   Vö. uo., 61.
21   Vö. uo.
22   Vö. uo., 62.
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A fogyasztás logikája és a jel metafizikája

A fogyasztás  logikája az előbbieknél  is  továbblép:  tény-
legesen a  jel és a különbség  logikája valósul meg általa.23 
A mindenre  kiterjedő  fogyasztás  körülményei  között  a 
tárgyak fogyasztási tárgyakként konstituálódnak; nem vala-
mely szükséglet vagy felhasználó alany vonatkozásában 
hasznosulnak,  hanem  az  egymással  való  oppozíciójuk-
ban  megmutatkozó  távolságból  és  különbségből nyernek 
értelmet.24 Bármi fogyasztási tárggyá válhat, a tényleges 
tárgyi mivoltától függetlenül. Fogyasztási tárgyként való 
definíciója független a tárgytól magától, egyedüli funkci-
ója a jelölés logikáján belül érvényesül; a tárgyak mint jelek 
cseréjének  a  logikája  a  különbségek  termelésén  alapul.25 
A csere itt folyamatosan a különbséget állítja elő: az indi-
viduumok valamint a jelentések (értelmek) különbségét. 
A fogyasztás a csere és a különbség struktúrájaként fogja 
át stratégiailag az újratermelés egészét és a hatalom me-
chanizmusát. Ebben a kontextusban a szükségletek sze-
repköre  is megváltozik:  itt már nem pusztán fogyasztási 
erőként  hatnak,  hanem  valóságos  termelőerővé  válnak;  a 

23   Vö. uo., 63.
24   Vö. uo., 62. Akárcsak a fonémák Saussure nyelvi jelfelfogásában: 

a  nyelvi  jelölő,  lényegét  tekintve  „semmiképpen  sem  hangbe-
li  jellegű,  hanem  testetlen;  nem  anyagi  szubsztanciája,  hanem 
csakis  azon  különbségek  által  létezik,  amelyek  a  hangképét  az 
összes  többitől elválasztják”. A  fonémákat „nem a maguk sajá-
tos és pozitív minősége jellemzi”, „hanem egyszerűen az a tény, 
hogy egymással nem keverednek össze. A  fonémák elsősorban 
egymással ellentétes, relatív és negatív entitások.” ‒ F. de Saus-
sure: i. m., 138, 139.

25   Vö. J. Baudrillard: Pour un critique de l’économie politique du signes. 
60, 66, 76.
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rendszer újratermelése és túlélése a szükségletek előállí-
tásán alapul.26 Ilyen körülmények között már nem egysze-
rűen  termelésről,  hanem  termelékenységről (productivité) 
(az összes rituális konnotációit beleértve) beszélnek. Ha-
sonlóképpen, a másik oldalon sem tisztán csak fogyasz-
tásról,  hanem  fogyasztékonyságról  (consommativité)  helye-
sebb beszélni, mivel ez  is egy  teljes, mindenre kiterjedő 
rituáléként  szerveződik, voltaképpen a  termelékenység-
nek egy strukturális módjaként tárul fel.27

Baudrillard elgondolása a jel metafizikájának alapté-
ziseit vetíti rá a fogyasztói társadalom viszonyainak értel-
mezésére. Ezek minden esetben közös vonást mutatnak a 
tőkés árutermelés törvényszerűségeivel.

A fogyasztás viszonyai között a jel mint globális érték 
az összetevőire bomlik, akárcsak az áru a  tőkés újrater-
melés folyamatában, miközben a viszonyulási irányuk is 
megfordul: ott csereérték/használati érték, itt jelölő/jelölt 
viszonyával találkozunk.28 A fordulat lényege abban áll, 
hogy az eredeti viszonyhoz képest a tőkés piac, valamint 
a  fogyasztás  jelölési  logikája  szerint  a  csereértéknek,  il-
letve  a  jelölőnek  van meghatározó  szerepe  a  használati 
értékkel,  illetve a  jelölttel szemben. A csereérték és a  je-
lölő oldalán érvényesül az érték stratégiai dimenziója, a 
használati érték és a jelölt pedig ennek okozataként (effet) 
csak taktikai vonatkozásban jön számításba.29 Más szóval, 
az áru csak a csere közvetítésével érvényesül használati 
értékként is, a jel pedig a jelölők cseréje révén juttatja ér-
vényre a jelöltet.

26   Vö. uo., 87.
27   Vö. uo., 88., 89.
28   Vö. uo., 151.
29   Vö. uo., 164.
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Ez a meghatározottsági viszony egy másik szabály-
szerűséggel  is  társul.  Már  a  marxi  elemzés  is  kiemeli, 
hogy a csereérték elsődlegessége vonatkozásában közöm-
bös az áru használati értéke; a két értékdimenzió kapcso-
lata esetleges. Az áru egysége a csereérték és használati 
érték absztrakt kapcsolatán alapul. A csereviszony, vagyis 
a  piac  az  a  forma,  amely  az  áru  egységét megalapozza. 
A nyelv hasonló csereviszonyként írható le. A nyelvi jel ‒ 
a Saussure-i definíció szerint ‒ úgyszintén a jelölő és jelölt 
arbitráris kapcsolatán alapul.30 A nyelvi forma az, amely a 
nyelvi jel egységét, mint a jelölő és a jelölt absztrakt kap-
csolatát megalapozza. A piac logikájában és a jel logikájá-
ban ugyanaz a közös logikai forma lelhető fel: a különbség 
logikája. A  piac  az  értékek  cseréjének  absztrakt  és  uni-
verzális kódjaként definiálható, olyan totális médiumként, 
amely a társadalmi újratermelés és csere átfogó kommu-
nikációs rendszereként írható le. A nyelv hasonlóképpen, 
a jelek cseréjét szabályozó absztrakt és univerzális jelölési 
kódként definiálható, olyan  totális médiumként,  amely a 
jelek társadalmi termelésének és cseréjének mindenre ki-
terjedő kommunikációs rendszereként írható le.31 A jelö-
lési kód érvényesülési terepéül szolgáló fogyasztás viszo-

30   Vö. uo., 183. Saussure a nyelvi  jel  lényegeként éppen ezt emeli 
ki:  „a  jelölőt  a  jelölttel  egyesítő  kötelék  önkényes”, mivel  „egy 
jelölőnek  egy  jelölttel  való  asszociációjából  jön  létre”.  Tehát  „a 
nyelvi jel önkényes”. ennek az elvnek az alapján válik érthetővé, 
hogy  a  nyelvi  rendszer  „pozitív elemek nélküli”  különbségekből 
épül fel. Egy nyelvi rendszer „olyan hangbeli különbségek sora, 
amely fogalmi jellegű különbségek sorával fonódik össze.” „Bár 
a  jelölő és a  jelölt önmagukban véve teljesen differenciálisak és 
negatívak, kapcsolatuk pozitív tény.” A jel tehát a maga egészé-
ben mint „pozitív dolog” a pozitív tartalom nélküli különbségek 
kapcsolata. ‒ F. de Saussure: i. m., 93, 140.

31   Vö. J. Baudrillard: i. m., 177.



44

A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete

nyai között az áru és a jel közös absztrakt formája abban 
mutatkozik meg leginkább, ahogyan az áruk közvetlenül 
jelekként termelődnek, jel-értékekként, a kultúra alkotó-
elemeiként létrehozott jelek pedig áruformát öltenek.32

A Baudrillard-i nézőpontból feltevődik a kérdés: Mi-
lyen viszonyban áll az absztrakt jelforma a konkrét való-
sággal? Az áru a használati értéken, a jel a referencián ke-
resztül kapcsolódik a piaci, illetve a jelölési viszonyokon 
kívüli valósághoz. Baudrillard azonban kimutatja, hogy 
mind a piac, mind a jel kettős arculatú. A piac miközben 
a szükségleteket kielégítő használati értékek cseréjeként 
mutatkozik meg, elrejti, hogy a használati értékeket a cse-
reérték mint  rejtett kód  formálja meg;  azt,  hogy  a piaci 
viszonyok  között valójában  a  csereérték  és  a  használati 
érték  formális homogenitása  (azonossága) érvényesül,  s 
a csereérték rendszere által szabályozott használati érték-
nek nincs más szerepe, mint az, hogy az áru „természetes” 
valójáért  kezeskedjen.  A  jel  hasonlóképpen,  miközben 
referenciák közvetítőjének mutatkozik, valójában elrejti, 
hogy a referenciák olyan jelöltek, amelyeket a jelölő mint 
kód formál meg, holott a jelölő és jelölt egységét formális 
homogenitás jellemzi. Nincs szükségszerű kapcsolat egy 
adott jel és egy rajta kívüli valós jelenség között, amelyre 
utal, mivel a referencia a  jelölt egyik strukturális módo-
zata,  s  nem áll  kívül  a  jelen. A  referenciának, mint  egy 
csupán  virtuálisan kimetszett  valóságterületnek,  ugyan-
az az értéke, mint a  jelöltnek; nincs alapvető különbség 
közöttük: a referencia a jelölt maga szubsztanciálisan, in 
vivo; a jelölt pedig a referencia maga in abstracto.33

32   Vö. uo., 178.
33   Vö. uo., 188.
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Elvileg  bármi  egy  jel  referenciájává  válhat,  tartal-
mi vagy  létbeli meghatározottságától  függetlenül,  s  azt, 
hogy  egy  jel  az  adott  jelölési  kontextusban  éppen mire 
utal, a jelölő által érvényesített jelölési kód dönti el. A je-
löltnek  és  a  belőle  kiváló  referenciának,  mint  a  jelölő 
rendszere által szabályozott formális egységeknek, nincs 
más szerepük, mint az, hogy a jel számára referencia-alibit 
szolgáltassanak,  látszólagos  szubsztancialitásáról kezes-
kedjenek.34  Úgy  tűnik  tehát,  hogy  a  használati  érték  és 
a  jelölt  valamint  a  referencia  nem  autonóm  valóságok, 
amelyeket  a  csereérték  és  a  jelölő  közvetítenek,  hanem 
szimulációs modellek,  amelyeket  a  csereviszonyok  és  a 
jelviszonyok játéka állít elő; szerepük az, hogy az abszt-
rakt formákhoz konkrét valóságképzeteket rendeljenek.35 
A jel esetében ezek virtuálisan kimetszett és kimetszhető 
valóságrégiók,  a  jelölő  tetszőleges  kivetülései  a  dolgok 
világára. A konkrét valóságnak azok a területei, amelyek 
kívül esnek ezen a virtuális  szférán, nem  is  számítanak 
ténylegesen  létezőknek.  Ehelyett  a  jelviszonyok  között 
képződő absztrakt realitás ölti magára a valóság jegyeit, 
szimulált valóságként, szimulákrumként. A jelek és a való-
ság természetes viszonya ily módon megfordul. Ahelyett, 
hogy a jelek közvetítik a valóságot, itt már a valóság csak 
a jelek közvetítésére szolgál. A jelek azok, amelyek építik 
a saját autonóm világukat, s minden egyéb csak a jelsze-
rűsége révén válik/válhat valóságossá.

A kör ‒ mutat rá Baudrillard ‒, amely a jelet a való-
ságban  legitimálja és a valóságot a  jelben megalapozza, 
hibás kör, holott valójában ebben a körkörösségben rejlik 

34   Vö. uo., 189.
35   Vö. uo., 165.
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a  metafizikai  (ideológiai)  hatásfok  titka.36  E  hibás  kör 
révén a jel metafizikája sem lehet egyéb, mint a valóság-
metafizika szimulákruma. Ezt Baudrillard is megerősíti, 
a marxi elvet parafrazálva: annak a gondolatnak a meg-
felelőjeként,  miszerint  az  anyagi  termelés  objektivitása 
nem az anyagiságában, hanem a  formájában  rejlik, a kri-
tikai  elmélet kiindulópontja  sem más, mint  az, hogy az 
ideológia objektivitása nem az „idealitásában”, nem egy 
realista metafizikai gondolati tartalomban rejlik, hanem a 
formájában.37 Az ideológia az árucsere, illetve a jelek bel-
ső logikájához tartozik. Ma már a szemiózis és a politikai 
gazdaság elválaszthatatlanok egymástól. A mai politikai 
gazdaságtan tárgyát ez az egység alkotja, amely már nem 
is  tisztán  csak  forma,  hanem  éppúgy  tárgy  is,  tárgyfor-
ma,  avagy  formatárgy.38  Ezért  joggal  merül  fel  a  gyanú, 
hogy a jel logikájának az érvényesülési körülményei kö-
zött  a  kritikai  elmélet  valós  ideológiák helyett  ideológia-
szimulákrumokat vesz célba,  s  igencsak kérdéses, hogy ő 
maga mennyire kerülhet kívül a  szimulákrumképződés 
bűvös  körén,  annak  a  kockázatán,  hogy  önmaga 
szimulákrumává váljon?

Valósághiány és a hiány valósága

Ezen a ponton már itt az ideje, hogy feltegyük a kérdést: 
mit ért Baudrillard szimulákrumon?

Első lépésként Baudrillard a szimulákrumot a szimu-
lációval  összefüggésben  definiálja,  s  így  a  valósághiányt 

36   Vö. uo., 188.
37   Vö. uo., 174.
38   Vö. uo., 179.
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tekinti fő meghatározójának. A szimuláció a hiányra utal: 
„Szimulálni  annyi,  mint  úgy  tenni,  mintha  lenne  az, 
amink nincs”.39 A szimulálás nem azonos a színleléssel, 
ami arra  irányul, hogy eltitkoljon valamit, ami van. Aki 
betegséget színlel, megpróbálja elhitetni, hogy beteg, el-
rejtve azt, hogy egészséges. Törekvése egy valós állapot 
eltitkolására irányul. Betegséget szimulálni viszont azzal 
jár, hogy a betegségre jellemző tüneteket produkál, s ez-
zel  a  betegség  valós  képzetét  kelti. Az  általa  produkált 
tünetek a képzet szintjén „igaz” tünetek lesznek, egy va-
lós betegség tünetei, miközben az ő esetében ez a beteg-
ség mégsem valóságos. De úgy tűnik, mintha valóságos 
lenne. Ily módon a szimuláció eltüntetni a betegség és az 
egészség, a képzet és a valóság közti különbséget.

A  szimulákrum  esetében  ehhez  képest  alapvetően 
megváltozik  a  szimuláció  funkciója.  Miért  lehetséges 
egyáltalán  betegséget  szimulálni? Azért, mert  ténylege-
sen van egy valós betegség és neki megfelelő gyógyítás. 
Fennáll  egy  eredeti valós  létállapot, ami épp azáltal  teszi 
hitelessé a szimulációt, hogy adott esetben kérdésessé vá-
lik a valósságának az eldönthetősége. A tünetek a valós 
betegség tünetei is lehetnek. A „minthá”-hoz nemcsak a 
hasonlóság, hanem az azonosság lehetősége is hozzátar-
tozik.  Ezzel  szemben  a  szimulákrum  olyan  szimulációt 
jelenít  meg,  amelynek  semmiféle  kapcsolata  sincs  egy 
meglévő valós létállapottal; egy hiányzó valóság képzetét 
kelti. A szimulákrum esetében tehát csak a képzet valósá-
gos, de úgy jelenik meg, mintha egy valós valóság képze-
te lenne. Ezáltal viszont eltünteti a hiányzó valóság és a 
neki megfelelő valós valóság közti különbséget.

39   J. Baudrillard: A szimulákrum elsőbbsége, id. kiad., 162.
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A  szimulákrum  tehát  nem  a  realitás  elleplezése, 
nem  is  annak  torz  visszatükrözése,  de  még  csak  nem 
is  a  valóság  hiányának  az  elrejtése. Ha  valamit  is  elrejt 
vagy  elleplez  a  szimulákrum,  akkor  az  éppen  az,  hogy 
nincs semmiféle kapcsolata valamilyen fennálló realitás-
sal.  Bár  úgy  tűnik, mintha  kapcsolatban  állna  egy  adott 
valósággal, ennek a tüneteit produkálja ‒ „mindenütt az 
eredetihez  meglepően  hasonlító  univerzumot”  teremt40 
‒, holott  ténylegesen nincs  egy  ilyen eredeti valóság;  az 
is  csak  szimulált  realitás. Ennek bizonyos  tulajdonságait 
a szimulákrum előállítja a képzet szintjén, de ez nem más, 
mint  a  képzet  valósága.  Ily  módon  a  szimulákrum  egy 
szimulált  valóság  szimulációjának,  a  szimuláció szimulá-
ciójának bizonyul. A szimulákrum másmilyenné próbálja 
formálni a meglévő valóság arculatát, de nincsenek tény-
leges eszközei a valóság megváltoztatásához. Ehelyett új 
valóságképzetek ébresztésével operál, olyan jelekkel, me-
lyek önmagukat jelölik. Így a szimulákrum lényege sze-
rint „önmaga szimulákruma”, s ebben éppen az rejtődik 
el, hogy semmilyen rajta kívüli valóság sem hitelesíti.

Az  viszont  korántsem  elhanyagolandó  szempont, 
hogy a szimulákrum a jelek világában képződik, s ennél-
fogva  erőteljes  kommunikatív  dimenzió  tartozik  hozzá. 
Miközben  létmódja  egy hiányzó valósággal  való hiány-
zó  kapcsolat  elrejtésén  alapul,  kommunikatív  tartalma 
az  üzenetben  összpontosul,  amit  mint  jel  kommunikál. 
Kommunikatív  dimenziójában maga  a  szimulákrum  az 
üzenet:  a  hiány valóságának  közvetett  felmutatása. A hi-
ány valóságos!  ‒  ebben  koncentrálódik  a  szimulákrum 
mint  üzenet.  Esetében  az  elleplezés  többet  mutat  meg, 
és  lényegibben,  mint  a  közvetlen  megmutatás.  Ennek 

40   Uo., 169.
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illusztrálásra a számos példa közül elég ha arra utalunk, 
amit Baudrillard Disneyland kapcsán mond: Disneyland 
azért  van,  hogy  elleplezze: maga  a  „valódi” Amerika  a 
Disneyland.41 Itt tehát „nem a valóság hamis ábrázolásá-
ról van szó”, nem ideológiáról, mint hamis tudatról, ha-
nem „annak elleplezéséről, hogy a valóságos többé nem 
valóságos”,  hogy  csupán  a  valóságos  hiánya  valóságos. 
Nincs  a  Disneyland  által  festett  képtől  különböző  „va-
lódi” Amerika; egy ilyen valódi Amerikának csak a hiá-
nya valós. Disneyland viszont valódi  szimulátor,  amely 
az  amerikai  életformát  szimulálja,  analóg módon  azzal 
a  helyzettel,  amikor  egy  szimulációs  gépen  próbálunk 
autót vezetni. De egy  lényeges különbséggel: a gép elől 
felállva a valós élethelyzetben is kipróbálhatjuk az autó-
vezetést, s alapvetően másfajta élményben lesz részünk; 
ám Disneylandet elhagyva továbbra is egy kitáguló Dis-
neylandben találjuk magunkat, anélkül, hogy lényegi kü-
lönbséget  észlelnénk a  szimulált  és a „valódi” amerikai 
életforma között.

Bármennyire  is  paradoxnak  tűnik,  a  szimulákrum 
esetében  a  tét  „a  valóság  elvének  a  megmentése”.42 
A szimulákrum ezt két, bár ellentétes, de mégis komple-
menter módon teljesíti: egyrészt a „valódi” szimuláció szi-
mulálásával  folyamatosan újratermeli  és újrahasznosítja 
a képzet és a valóság közti határt eltüntető káprázatot, di-
namikus valóságképzetekben keltve életre az elleplezett 
hiányzó valóság erejét; másrészt, azt, amit a szimulákrum 
mint káprázat  elrejt, minden  ideológiánál  és kritikai  el-
méletnél erőteljesebben mutatja  fel a szimulákrum mint 
üzenet: Egyedül a hiány valóságos!

41   Vö. uo., 170.
42   Uo.



50

A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete

Valóságtöbblet és banalitás

Egy további lépést a szimulákrum definíciója felé az előb-
biek kifordítása mentén  tehetünk. A szimulákrum sokar-
cúsága  abban  rejlik,  hogy  bármilyen  irányból  is  azono-
sítsuk be, önmagának kifordítottjaként  is megragadható 
lesz. Ha  az  imént  a  valósághiány  irányából  tártuk  fel  a 
szimulákrum  lényegét, most  hasonló  eséllyel  közelíthe-
tünk hozzá a valóságtöbblet irányából is. Ehhez Baudrillard 
többféle metaforával szolgál.

Az  egyik  a  trompe-l’oeil  esete,  a  szemet  becsapó, 
megtévesztő  ábrázolásmód a  festészetben. Ez  az  eljárás 
a  függőleges síkban a  térbeli mélység  illúziójának a  fel-
keltésével operál a lineáris perspektívák effektusai által.43 
Egy valójában horizontnélküli, mélységnélküli  síkban  a 
ferdén aláhulló szórt fény hatására a térbeliség szimuláci-
ója történik: olyan térképzet keletkezik, melynek semmi-
lyen kapcsolata sincs a valós térbeliséggel. Egy horizont 
nélküli  univerzum  bontakozik  ki,  melynek  hátterében 
nincs semmi, pontosabban: a semmi van.44 Felszámolódik 
bármely privilegizált nézőpont lehetősége, s elmosódik a 
határ a kép világa és a saját tapasztalati világunk között. 
Így  egyfajta  ellenfestészet  valósul meg,  amely  kizárólag 
a banális, mindennapi  tárgyak megjelenítésében merül ki. 
Mindez  a  valósághoz  való  túlzott közelség  benyomását 
kelti, egyesesen a tapintás érzéki fantazmáit ébreszti fel. 
Az anamorfózis, vagyis a formavesztés jelenségével állunk 

43   Vö.  Jean  Baudrillard: Le  trompe-l’oeil.  (Trad.  Daniela  Ro-
vența-Frumușani.) In Solomon Marcus (ed.): Semnificație și comu-
nicare în lumea contemporană. Editura Politică, București, 1985, 316.

44   Vö. uo., 317.



50 51

A különbség szimulákruma(i) 

szemben,45  a  valóság  deformálódásával,  de  ‒  paradox 
módon  ‒  nem  a  valósághiány,  hanem  a  valóságlátszatok 
túltengése  révén:  a  tárgyak  túlzottan  hasonlítanak  arra, 
amik ők maguk valóságosan. A valóság túlzott mímelése 
a realitás  illúzióját keltő realitás-effektusok  révén éppen a 
valóság elvét teszi kétségessé.46

A  szimulákrumnak  ez  a  jellemzője  bizonyos  érte-
lemben a politikum természetét is megvilágítja. A politi-
kai tér, a hatalom tere valójában ilyen trompe-l’oeil-szerű 
perspektívaeffektus.  A  politikum  kevésbé  hasonlít  egy 
valós cselekvési térhez vagy funkcióhoz, mint inkább egy 
szimulációs modellhez, amelynek manifeszt aktusai kü-
lönféle valóságeffektusokat produkálnak.47 Egy szimulált 
tér uralásában rejlik talán a hatalom eredetének a titka.

Baudrillard úgy véli, hogy a trompe-l’oeil  túlmutat a 
művészet  tapasztalatán:  a  szimulákrum  létmódját meg-
világító metafizikai kategória. A szimulákrum mélyebb, mint 
a  valóság.  Mindenkor  magában  hordozza  a  metafizikai 
inverzió lehetőségét, amely folyton rést üt a valós valósá-
gon, s tudatosítja, hogy a „csak” (tiszta) valóság mindig 
is illúzió. Ily módon a „valós” valóság mindenkori meg-
fordíthatóságának a tapasztalatával, a nem-létezés (ki)for-
dított titkával szembesít: a valóság szívében ott húzódik 
a nem-létezés. E titok birtoklása és egyszersmind elrejté-
se  teszi  lehetővé, hogy valóságként  lehessen elfogadtat-
ni azt, ami valójában csak illúzió. A nagy teológusok és 
inkvizítorok mindig is tudták (csak ők tudhatták igazán), 

45   Vö. uo., 316.
46   Vö. uo., 319.
47   Vö. uo., 322.
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hogy Isten nem létezik, s ennek a titoknak a birtokában 
gyakorolhatták ténylegesen a hatalmukat.48

Egy másik Baudrillard-i metaforaként a szimulákrum 
és a valóságtöbblet kapcsolatának megvilágítására a töké-
letes bűntett esete szolgál.49 A valóság meggyilkolása, azaz 
egy  hosszú  ideig  életképes  illúzió  kivégzése  tökéletes 
bűntettnek tűnik. E tett révén éppen a fordítottja történik 
annak, mint amire ilyenkor számítunk: nem a valóság tű-
nik  el  az  illúzióban, hanem az  illúzió maga oldódik  fel 
teljességgel  a  valóságban. Miért  tekinthető  tökéletesnek 
egy ilyen bűntény?

A  nyomozóhatóság  képviselői  általában  egyetérte-
nek  abban,  hogy  egyetlen  bűntett  sem  tökéletes. Az  itt 
szóban  forgó  tűnik  a  legkevésbé  annak.  Hiszen  nincs 
sem  indíték,  sem  tettes,  sem  holttest.  Egészében  tehát 
megmagyarázhatatlan, érthetetlen. De talán éppen ebben 
rejlik  az  igazi  tökéletessége:  túlnő önmagán.  S  ez  ebben 
az esetben nem annyira enyhítő, mint inkább súlyosbító 
körülmény. Ugyanis ‒ mutat rá Baudrillard ‒ a tökéletes 
bűntettben maga a tökéletesség a bűntény (akárcsak a rossz 
transzparenciája esetében, ahol maga a transzparencia a 
rossz). A  tökéletesség mindenkor  bűnös  és  büntetendő. 
Büntetése a reprodukció, a kitettsége az újratermelésnek, 
annak, hogy önmagának megsokszorozódó másolatává, 
duplikátumává, tükörképévé váljon.

A  valósággal  szembeni  bűntett  esetében  nincs  sem 
gyilkos, sem áldozat. Ha valamelyikük is létezne, a bűn-
tény titka köréje összpontosulna, s ezzel máris kínálkoz-
na  a  megoldás.  Itt  viszont  a  megoldatlanságból  adódó 

48   Vö. uo., 323.
49   Vö. Jean Baudrillard: Le crime parfait. Éditions Galilée, Paris, 1995, 

10‒11.
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következmények állandósulnak. Ugyanis a tettes és az ál-
dozat egyazon személy, viszonyukat radikális ekvivalen-
cia  jellemzi. A valóságnak mint  illúziónak a felszámolá-
sában és egyúttal az illúziónak valósággá változtatásában 
az  objektum  és  a  szubjektum  egyazon mértékben  vesz 
részt tettesként. Csakis ennek az azonosságnak az alapján 
foghatjuk  fel a szimulákrum és a valóság radikális ekvi-
valenciáját.

Baudrillard a szimuláció és a szimulákrum viszonyá-
ra vonatkozó fejtegetéseit arra az elgondolásra alapozza, 
hogy a mai valóság  ténylegesen hiperrealitás,  s  a  szimu-
láció  voltaképpen  a  neoreális  és  a  hiperreális  képződé-
sének a  stratégiája.50 A  szimulákrum elsőbbsége a való-
sággal szemben: „egy eredet és realitás nélküli reálisnak 
a  modelleken  keresztül  történő  képződésén”,  vagyis  a 
„hiperreálisnak” a képződésén és megjelenítésén alapul.51 
Miközben tehát a szimulákrum elveszti a kapcsolatát bár-
mely  fennálló valósággal,  egy olyan virtuális dimenziót 
nyit meg, amelyben a valóság önmagánál valóságosabbként 
termelődik  újra  folyamatosan. A  hiperrealitás  jellemzői 
a  perspektívanélküliség,  a  túlzott  tapasztalati  közelség, 
az  újratermeltség,  s  a  mindezekből  adódó  banalitás. 
A valóság a maga természetes módján mindig egy adott 
tapasztalati perspektívában és horizontban tűnik fel szá-
munkra, s az észlelése és a belátása egy optimális távol-
ságtartást  és  bizonyos  tapasztalati  határok megvonását 
feltételezi. Nem  tapad közvetlenül hozzánk, még akkor 
sem, ha történetesen rólunk van szó. Továbbá, a tényleges 
valóság megélése egyszeri, önnön hasonmásaként repro-
dukálhatatlan, s bármilyen leképezése, visszatükrözése a 

50   Vö. J. Baudrillard: A szimulákrum elsőbbsége, id. kiad., 165.
51   Uo., 161.
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tapasztalatok újraszervezésével, átrendezésével jár. Ezzel 
szemben a hiperrealitás esetében elmosódik mindenféle 
perspektíva, horizont és határ, s a reflektálatlan közvet-
lenség brutalitásával  és banalitásával  áraszt  el bennünket. 
Ennek alaptapasztalatát éppen a mai média és új média 
közegéből nyerjük. A valóságshow úgy von be a maga vi-
lágába, illetve terjed ki az életünkbe, hogy az, ami nyers, 
közvetlen valóságnak tüntetődik fel, a kellő perspektíva, 
távolság  és  reflexió  hiányában  soha nem volt  tényleges 
valóság és nem is válhat azzá; valami olyasminek a repro-
dukciója, ami e reprodukción kívül semmiféle realitással 
nem rendelkezik, miközben önmagával mint üzenettel itat 
át  bennünket: mi magunk vagyunk az;  rólunk van  szó; 
nem is mi nézzük a tévét, hanem a tévé néz minket. Ily 
módon már a médium és a saját tapasztalati világunk kö-
zötti határ is elmosódik. Itt már nem pusztán a mcLuhani 
tétel  érvényesül  ‒  a médium maga  az üzenet  ‒,  hanem 
maga a médium mint autonóm entitás tűnik el, s szóródik 
szét a világunkban, és olvad össze a  tapasztalatainkkal. 
„Többé nincs médium a szó szoros értelmében” ‒ mond-
ja  Baudrillard,  s  a médiát ma már  úgy  kell  elképzelni, 
„mint  egyfajta  genetikus kódot  a külső világban,  ami  a 
reális  hiperreálissá  való mutációját  irányítja,  hasonlóan 
a mikromolekuláris kódhoz, amely az értelemnek a kép-
zetek szférájából a programozott jelek genetikus szférája 
felé vezető útját irányítja”.52

E tapasztalatok alapján gondolható úgy, hogy a valós, 
definíció szerint, az, aminek megadható egy vele ekviva-
lens reprodukciója. A valósághoz immár szükségképpen 
hozzátartozik a reprodukció.53 De a hiperrealitás esetében 

52   Uo., 183., 184.
53   Vö. J. Baudrillard: L’échange symbolique et la mort. 114.
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ennél  is  többről van  szó:  a valóság nem egyszerűen az, 
ami reprodukálható, hanem, mint valóság, már mindig is 
reprodukált; önmagával felfokozott hiperrealitás.54

Mindebben az tűnik a leginkább félelmetesnek, hogy 
a hiperrealitás mai reproduktív stratégiái messzemenően 
kortársi  viszonyban  állnak  az  egyre  kiterjedtebbé  váló 
tudományos kutatási stratégiákkal, amelyek az adott kí-
sérleti feltételek pontos reprodukálhatóságán alapulnak, 
valamint  a  globalizálódó  ipari/gazdasági/intézményi 
racionalitással,  amely  szintén  univerzális  ekvivalenciák 
rendszerén  alapul.55  Ezekhez  társul  a maga  ördögi  két-
arcúságában a  szimulákrumok világa,  amely egyrészt a 
felgyorsult  változásokkal  való  lépést  tartás  kényszerítő 
erejével  hat  a mindenkori  újdonság  és  aktualitás  jegyé-
ben, másrészt viszont bele van kódolva az uniformitás és 
a banalitás mindenre kiterjedő reprodukciója.

Jel és szimulákrum

A szimulákrumnak a  szimulációval,  illetve a valósághi-
ánnyal  és  valóságtöbblettel  összefüggő  definíciós  kísér-
letei  során a háttérbe kerülnek vagy éppenséggel  elmo-
sódnak  a  szimulákrum  és  a  jel,  illetve  a  szimulákrum 
és  a  képzet  közti  kapcsolatok.  Ezek  feltárása  viszont 
korántsem  elhanyagolandó  a  szimulákrumok  valós  ter-
mészetének a megértése és ahhoz a létállapothoz való vi-
szonyulásunk szempontjából, amelyet a szimulákrumok 
uralnak. Ezért nem tűnik érdemtelennek a Baudrillard-i, 
esetenként  operacionális  és  leíró  megközelítési  módtól 

54   Vö. uo.
55   Vö. uo.
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egy pillanatra visszalépni a szimulákrummal kapcsolatos 
kezdeti vizsgálódások eredményeihez. E  célból  fontoló-
ra vehetjük Henri Wallon észrevételeit a szimulákrumok 
jellemzőivel  kapcsolatban, melyek  a De l’acte à la pensée 
című művében bár pszichológiai alapon, de szemiotikai 
relevanciával fogalmazódnak meg.

Wallon  a  szimulákrumot  olyan  „közbeeső  képződ-
ménynek” tekinti, amely nélkül nem lehetne megmagya-
rázni  a  jelzésektől  a  szimbólumok  és  jelek  használatáig 
terjedő értelmi fejlődési folyamatot. Ennek kapcsán a kö-
vetkezőket állapítja meg a szimulákrummal kapcsolatban: 
„A szimulakrum magának a tárgynak már egyetlen elemét 
sem tartalmazza. Megkettőzése a  tárgynak: hol hívebben 
hasonlít hozzá, hol pedig stilizáltabb, hol a gyakorlati cse-
lekvés  hatékonyságának,  hol  meg  inkább  a  játéknak  és 
az esztétikumnak áll a szolgálatában. De a tárgyhoz való 
közelsége még nagyon nyilvánvaló: kapcsolatát a konkrét 
tárggyal, amelyre irányul, a cselekvés mutatja meg. A jelet 
és a jelképet a képzet kapcsolja a tárgyához, a szimulakrum 
viszont annyiban segíti elő a képzet kialakulását, ameny-
nyiben ez az utóbbi a tárgy mentén, sőt  legtöbbször vele 
participációs  (részvételi)  mechanizmussal  egybefolyva 
formálódik. A szimulákrumnak ez a tulajdonsága mutatja, 
hogy messze van még a képzettől. De maga a szimulakrum 
az  a  cselekvés,  amely majd  a  képzethez  vezet. A  termé-
szeti  népek mítoszaiban  egyébként  a  szimulákrumok  és 
jelképek  nagyon  keverednek.  S  fontos  helyet  foglal  el  a 
szimulakrum a gyermek  lelki  fejlődésében  is:  számos  já-
tékban csaknem kizárólag ebből táplálkoznak.”56

56   Henri Wallon: A  jelentő  és  a  jelentett  összefüggése  a  gondolko-
dásban. (Ford. V. Binét Ágnes.) In Horányi Özséb ‒ Szépe György 
(vál.): A jel tudománya. Gondolat, Budapest, 1975, 179‒180.
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Wallon felfogása szerint alapvető szerkezeti és funk-
cionális  különbség  van  a  jel  és  a  szimulákrum  között, 
de  a  szimulákrumoknak  fontos  szerepük van a  jelhasz-
nálat kialakulásában. A  jel  és  a  szimulákrum különbsé-
ge  a  képzethez  és  a  tárgyhoz  való  eltérő  viszonyukban 
mutatkozik meg. A szimulákrum maga még nem képzet, 
de elősegíti a képzet kialakulását. „Az igazi képzet szint-
jét  a  jel  éri  el”,57 mivel  a  jel  „mesterséges  konstrukció”, 
amelynek  nincs  semmiféle  együvé  tartozási,  hasonlósá-
gi vagy analógiás kapcsolata  a neki megfelelő  tárggyal. 
Szemiotikai  értelemben  a  jelviszony  tisztán  racionális 
képződmény, amelyben a valós  tényállás és annak a  jel 
általi megjelenítése, leképezése vagy visszatükrözése kü-
lönválik. A jelölő és jelölt, a helyettesítő és jeltárgy között 
világos  létrendbeli különbség érvényesül. Ezért csakis a 
jel esetében beszélhetünk a jeltől ténylegesen elkülönülő 
objektív valóságról, illetve e valóság racionális tapaszta-
latáról. Ugyanilyen racionális viszony áll fenn a tárgy és 
a  képzet  között  is,  amelyre  vonatkoztatva  jelöli,  illetve 
helyettesíti a jel a jeltárgyat. Strukturális szempontból te-
kintve tehát a jel és a jelölt valóság viszonya nem puszta 
megkettőződés;  helyesebb  azt  mondani,  hogy  meghá-
romszorozódás: tárgy‒jel‒képzet hármasság, melyek kö-
zül bármelyik kettőnek a viszonyát a harmadik közvetíti. 
Ugyanakkor  e  hármasság  tagjai  ontológiailag  más-más 
létrendhez  tartoznak; nem kerülhetnek  egymás helyébe 
és nem zárhatják ki egymást a létezés rendjéből. A tapasz-
talatunk racionális artikulációiban a világ e három rend 
egymásra  vonatkozásaként  szerveződik,  oly  módon, 
hogy mindegyikük a másik kettő vonatkozásában nyeri 

57   Uo., 179.
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el  az értelmét,  s  ebben a kapcsolathálóban épül ki  a  ta-
pasztalati világ mint racionális rend.

Miben  különbözik  ettől  a  szimulákrum?  A  szimu-
lákrum esetében is igaz, hogy a jeltárgynak egyetlen elemét 
sem tartalmazza; nem ikonikus, indexikus vagy szimbólum-
szerű megjelenítése  a  tárgynak. A  létmódja  egészen más, 
mint bármely  jeltárgyé; eleve más regiszteréhez tartozik a 
létezésnek. Mégis, a szimulákrum a tárgy hívebb vagy ke-
vésbé hű hasonlóság szerinti „megkettőzéseként” merül fel.

A  szimulákrum  esetében  a  megkettőzés  a  szimu-
lákrum irányából érvényesül: önmagát kettőzi meg a való-
ság irányában. Ez azt jelenti, hogy a szimulákrum olyankor 
képződik, amikor a tárgy maga még ténylegesen nem léte-
zik, de a szimulákrum már tartalmazza több-kevesebb tu-
lajdonságát, és mintegy megelőlegezi a valóságát. A tárgy-
hoz  való  közelség  jellemzi,  s  ez  azáltal  érvényesül,  hogy 
számos  tulajdonságot  jelenít  meg,  amelyek  a  létrejövő 
tárgyhoz is hozzátartoznak. De a szimulákrum és a tárgy 
igazi viszonya nem létrehozás, hanem utánzás. A tárgy lét-
rejöttekor nem a szimulákrum tárgyiasul, nem a szimulált 
valóság változik át valóssá. A valóság ontikus körülményei 
a szimulákruméitól alapvetően különböznek. Ezért Wallon 
a szimulákrumot „átmeneti” megkettőzésnek tekinti, amit 
a  rítus példájával  is  igazol.  „A  rítus  tisztán mutatja meg 
a  szimulakrumot ‒  írja Wallon ‒ mint  lényeges átmeneti 
megkettőződést: még konkrét, hiszen egy cselekvést utá-
noz, de már a benyomásoknak egész körét foglalja körülírt 
gesztusba, s ebben az értelemben mozgékony megkettőzé-
se a valóságnak.”58 De bármennyire is közel kerüljön a va-

58   Henri Wallon: A  cselekvéstől  a  gondolkodásig.  (Ford. Mérei  Fe-
renc.)  In  Uő: Válogatott tanulmányok.  Gondolat  Kiadó,  Budapest, 
1971, 147.
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lósághoz, a szimulákrum ontikus vonatkozásban másegyéb, 
mint a tényleges valóság. Mindannyian tapasztaljuk, hogy 
amikor a  színészek  szimulálják az előadást  a  színpadon, 
egészen más történik, mint amikor ténylegesen játszanak.

Mindez arra vall, hogy a szimulákrum a saját onto-
lógiai  regiszterében  formálódik,  amely  lényegileg  kü-
lönbözik  a  valós  világ  ontológiai  regiszterétől. Valóság-
képzeteket ébreszt,  de  ezek  a  virtualitásban  képződnek, 
anélkül, hogy a nekik megfelelő valóság fennállna. Ezek 
a  képzetek  szimulálhatnak  egy  jövőbeni  valóságos  ese-
ményt (pl. pilótaképzés, hadművelet szimulálása során), 
egy fiktív történést (pl. egy rituális cselekvéssel megidé-
zett természeti eseményt), vagy akár egy olyan játékese-
ményt,  amikor  valakik  „valóságot”  játszanak. De  ebből 
korántsem  következik  az,  hogy  minden  valóságos  ese-
mény szimulákrumként kezdődne. Az való igaz, hogy a 
szimulákrum a játék, az esztétikum, olykor pedig a gya-
korlati cselekvés szolgálatában áll. De ez egyáltalán nem 
azt jelenti, hogy a szimulákrum a természetéből kifolyó-
lag közelebb állna a művészethez vagy a játékhoz, mint a 
valósághoz. A művészet világa nem szimulákrumokból 
épül,  hanem  igazságokból  (akárcsak  a  tudományos  el-
méletek  vagy  a  vallásos  hitek,  csak más módon képző-
dő  és  szerveződő  igazságokból),  melyek  távol  állnak  a 
szimulákrumoktól;  a  játéknak,  ha  „komolyan”  játsszák, 
semmi  köze  a  szimulákrumhoz,  ha  pedig  szimulálják, 
hitelét és értelmét veszti. De a gyakorlati cselekvés sem 
épül szimulákrumokból, ami nem zárja ki, hogy a szimu-
lációnak  fontos szerepe  lehet a  tervezésben vagy a gya-
korlásban. Ám bármennyit is gyakorolja valaki a repülést 
szimulátorban, jogosítványt csak valós repülési szituáci-
óban szerezhet. S ez éppen a szimulákrum és a valóság 
megkülönböztetésének a képességén alapul.
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Képzet és cselekvés

A tapasztalatunkban tehát nemcsak valós dolgok tűnnek 
fel,  hanem  szimulákrumok  is, mivel  a  tapasztalatunk  a 
szimulákrumok virtuális  világába  is  kiterjed. De  ez  ko-
rántsem  jelenti  azt,  hogy  a  szimulákrumokat  összeté-
veszthetjük a valósággal, vagy azt, hogy a szimulákrumok 
a valóság helyébe kerülhetnek. A tapasztalatunkban fel-
táruló  tényleges  valóság  nem  szimulákrumokból  épül 
fel. S mégis miért mosódhat el olykor a szimulákrumok 
és a valóság közti határ? Ennek megértéséhez a walloni 
elgondolás  egy  fontos  adalékkal  szolgál,  amire  szemio-
tikai  szempontból  is  érdemes  kellőképpen  odafigyelni. 
A szimulakrum nem képzet, s ennélfogva nem is válhat 
tárgyiasult vagy dologiasult képzetté, ami a valós dolgok 
helyébe kerülhetne. A szimulákrum cselekvés, amely kép-
zet  kialakulásához  vezethet;  valós  cselekvési  szituáció, 
amely  egy ugyancsak valós képzetnek az  előállításához 
vezet. A cselekvés és a képzet egyetlen egységet alkot, a 
szimulákrum egységét. A képzet nem egy, az adott szitu-
áción kívüli  (létező vagy még nem  létező) valós állapot 
képzete,  hanem  magából  a  cselekvésből,  mint  valósá-
gosan megtörténő  eseményből nyeri  a  tartalmát. A  cse-
lekvés maga viszont  egy olyan valós  esemény,  amely  a 
virtualitásban  terjed ki;  leválik  a környező valóság ösz-
szefüggéseiről és a valós virtuális dimenzióját nyitja meg. 
Kiválóan illusztrálja ezt Umberto Eco példája, amelyet az 
ún. pszeudoikonikus jelekre ad. A gyermek a társaságban 
hol ráül egy botra és lovagol rajta, hol tőrként forgatva a 
kezében vív vele. Eco arra hívja fel a figyelmet, hogy itt 
korántsem valamiféle  ikonikus hasonlóságról van  szó  a 
bot és a ló, vagy a bot és a tőr között, bár a botnak mint 
hosszúkás tárgynak a tulajdonságai bizonyos értelemben 
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ezt mindkét  esetben megengednék. A bottal  együtt egy 
lovagló test, illetve egy vívó mozdulatokat végző kéz van 
jelen,  mégpedig  egy  viselkedési-cselekvési egység  elemei-
ként.59 Nem valós lovaglás vagy vívás történik, hanem a 
gyermek cselekvő viselkedése, amint virtuális  lovaglást, 
illetve virtuális vívást végez. A körülötte levő nézők sem 
tekintik  valós  lovaglásnak  vagy  vívásnak,  amit  látnak, 
hanem  pontosan  annak  tekintik,  amit  a  gyermek  tesz: 
virtuális lovaglásnak és vívásnak. A cselekvés képzeteket 
ébreszt, de senkinek sem fordul meg a fejében, hogy azo-
kat egy valós világ képzeteinek tekintse. Nem az történik 
tehát,  hogy  a  gyermek  számára  és  környezete  számára 
elmosódik a határ a valós és a virtuális között, s még ke-
vésbé az, hogy az egyik  felcserélődne a másikkal. Való-
jában itt nincs is ilyen határ. Hanem az történik, hogy a 
gyermek számára, és azok számára is, akik figyelmükkel 
vele  tartanak, megnyílik  a  virtualitás  dimenziója,  s  egy 
cselekvéssor a virtuálisban  játszódik  le; valós cselekvés, 
melynek  a  virtualitás  a  valósága. A  szoba  más  tárgyai 
pedig egy valós világbeli környezetet alkotnak körülötte.

A  walloni  pszichológiai  és  az  ecói  szemiotikai  el-
gondolás  egyaránt  megvilágítja  azt  a  tényt,  hogy  a 
szimulákrumok  valójában  nem  tárgyi-dologi  képzetek, 
hanem  viselkedési-cselekvési  egységek  a  virtualitás  me-
zőjében, melyek képzeteffektusokat produkálnak. E kép-
zeteffektusoknak  ugyancsak  virtuális  tartalmuk  van, 
akárcsak a cselekvéseknek. A valósággal való felcserélhe-
tőségüket  vagy  összemoshatóságukat  az  teszi  lehetővé, 
hogy az alkotóelemeik és a szabályaik a valós környezetből 

59   Vö. Umberto Eco: Tratat de semiotică generală. (Trad. Anca Giures-
cu, Cezar Radu.) Editura Științifică  și Enciclopedică, București, 
1982, 276.
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származnak. A gyermek, a bot, a szoba tárgyai, az ott ülő 
emberek, az általuk alkalmazott cselekvési és kommuniká-
ciós szabályok és eljárások a valós világ részei. A gyermek 
által produkált viselkedési-cselekvési egység viszont egy 
olyan virtuális univerzum résztvevőivé teszi mindezeket, 
amely éppen ebből az egységből nyílik meg. Ez az egység 
és univerzum, látszólag bármennyire építsen is valós ele-
meket magába, a valóság és a virtualitás közötti meg-nem-
különböztetés/el-nem-különülés elvén alapul. Ezzel szem-
ben a valós világra  irányuló bármely racionális belátás a 
valós  és  a  virtuális  közötti megkülönböztetés/elkülönítés 
elvével operál. A megkülönböztetés/elkülönítés képességé-
vel  viszont mi  rendelkezünk. A meg-nem-különböztetés/
el-nem-különítés  képességével úgyszintén.  Mint  ahogy  e 
képességeket mozgósító cselekvéseket is mi hajtjuk végre. 

Úgy  tűnik  tehát,  hogy  a  szimulákrumok  problémá-
jának  a  gyökere  a  saját  emberi  cselekvéseinkben  rejlik. 
Arra  a  kérdésre  kellene  választ  keresnünk  és  találnunk, 
hogy miként kerülünk olyan helyzetekbe, melyekben bi-
zonyos  kényszerítő  körülmények,  avagy  éppen  szabad 
indíttatásunk  arra  késztethetnek,  hogy  szimuláljunk, 
hogy  egyáltalán  a  virtualitásra  megnyíló  cselekvéseket 
végezzünk? A kérdés súlya ily módon a „mi magunkra”, 
a  saját  cselekvéseinkre  tevődik át,  s  ennek horizontjában 
a  szimulákrumok  eluralkodásának  a  megfékezése  vagy 
meghaladása  azzal  fog  összefüggeni,  hogy  képesek  va-
gyunk-e, és miként vagyunk képesek változtatni a cselek-
vési szemléletünkön és beállítódásunkon?
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Kritika és valóság

Ám  a  probléma mégsem  tűnik  ennyire  egyértelműnek. 
Ugyanis a virtualitásban kiterjedő szimulációs cselekvé-
seink is éppúgy „mi magunk” vagyunk, akárcsak a való-
ságosnak tudott és tapasztalt cselekvéseink. Ily módon a 
teljes emberi cselekvési és kommunikációs kultúránkban, 
az ebben formálódó képességeink kiképzettségében a for-
dított irányú mozgás lehetősége is elvileg benne rejlik: a 
virtualitás mezőjében  képződő  elemek  is  szerveződhet-
nek olyan viselkedési-cselekvési egységekbe, amelyekből 
a valóság dimenziója nyílik meg, s a szimulákrumokból 
valós világ épül fel egy virtuális környezetben. Tudatosít-
juk a fordulatot, aprólékos részletességgel leírjuk az álta-
la bekövetkező új (többnyire negatív színezetben feltűnő) 
jelenségeket  és  tapasztalatokat,  s  a  kritikai  elmélet(ek) 
igyekeznek  mindezt  különféle  magyarázó  modellekbe 
is  beépíteni. De  vajon  értjük-e  kellőképpen,  hogy miért 
következik be a fordulat? S azt, hogy mi az, ami bekövet-
kezik? Értjük-e egyáltalán, hogy mi történik?

E  kérdések  kapcsán  aggályok  merülhetnek  fel,  két 
irányban is: a kritika tekintetében éppúgy, mint a valóság 
vonatkozásában.

A szimulákrumok  jelenségét és  terjeszkedését meg-
célzó  kritikai  elmélet  abban  a  történelmi  és  kulturális 
kontextusban  jelentkezik,  amikor  a  szimulákrumok  a 
tapasztalati világunk komponenseiből látszólag a tapasz-
talat  egészére  kiterjedő,  a  valóságon  eluralkodó  domi-
náns  rendszerré  szerveződnek.  Tehát  a  kritika maga  is 
a szimulákrumok elhatalmasodása által motivált, s mint 
ilyen  nem  vonatkoztathat  el  a  szimulákrumoktól  való 
függőségtől. A  kritikának  valójában  a  különbséget  kelle-
ne helyreállítania és felmutatnia a tényleges valóság és a 
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szimulákrumok világa között. A szimulákrumoktól való 
függősége következtében viszont a kritika önnön lénye-
gének  ellentétébe  fordul  át:  a  különbség  eltüntetése,  a 
szimulákrumok érvényre juttatása, és a hiányzó valóság-
nak  szimulákrumokkal  való  pótlása,  a  szimulákrumlét 
uniformizálása és univerzalizálása irányába hat. A kriti-
kai elmélet konstrukciói valójában elmélet-szimulákrumok, 
a valós kritikai eljárásokat és szabályszerűségeket olyan 
virtuális cselekvési egységekbe ötvöző szimulációk, ame-
lyek a kritika képzetét keltik, miközben e képzet semmi-
lyen  kapcsolatban  sem  áll  valós  kritikai  attitűdökkel  és 
cselekvésekkel. A valóságnak  címzett kritikai  vehemen-
cia az egyoldalúság illúziójának a felkeltésére összpontosul: 
a szimulákrum és mediális közege egyoldalúan rossz az 
emberi valónkra nézve; paktum az ördöggel, a hanyatlás 
kiteljesedése. Ily módon eleve kizárja a másként való el-
gondolás lehetőségét és hitelét.

Abban viszont, hogy a kritikai elméletnek a szimu-
lákrumok,  spektákulum,  eldologiasodás  stb.  „leleplezé-
sén”  túlmenően nincs érdemi mondanivalója a valóság-
ról, maga a valóság is belejátszik.

Mi az a „valóság”, amiről  itt szó van? A realitás  ta-
pasztalataink  felől  nézve  korántsem  bizonyul  annyira 
elsatnyult  és  banális  létszférának,  mint  amilyen  képet 
a  szimulákrumok  kritikája  fest  róla.  Sőt,  inkább  azt  ta-
pasztaljuk, hogy a valóság elvégzi a maga kritikáját, még 
mielőtt  bármely  kritikai  elmélet  életmagra  tenne  szert. 
Ugyanis  a  „valóság”  a  mi  világunkban  sem  viselkedik 
másképp,  mint  a  maga  megszokott  módján:  természe-
tes  erői  által  előjön,  és  váratlan, meglepő módon  betör 
az  életünkbe,  pozitív  és  negatív  értelemben  egyaránt: 
pozitíve  minduntalan  meglep  kimeríthetetlen  gazdag-
ságával  és  változatosságával,  amihez  a  szimulákrumok 
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modellszerűsége, sematizmusa nem képes felérni; de saj-
nos negatíve is meglep, a könyörtelenségével: egy szimu-
lált háborúban, ha éles  lövedékekkel  lőnek,  ténylegesen 
meghalnak. A valóság ilyen meglepő!

De  vajon  elégséges-e megállapodnunk  a  valóságta-
pasztalatunknak ennél  az  immanens,  organikus kritikai 
dimenziójánál? Ugyanis a kérdés egy másik vonatkozás-
ban is feltevődik. A szimulákrumok elhatalmasodásának 
a tapasztalata vajon csak oly módon érinti-e a „valóság” 
problémáját,  ahogyan  a  szimulákrumok  a  valóság  felől 
látszanak? Azaz a szimulákrumoknak a valóságra vissza-
vetülő képeként, amely a valóságot leépítő, elvalótlanító 
hatásaikat láttatja?

Ám  az  azzal  való  számvetés  sem  tűnik  érdemte-
lennek,  hogy  a  szimulákrumok  dominanciájának  ho-
rizontjában  a  valóságnak  egy  másfajta  képe  tűnik  fel, 
mint amilyent ez  idáig  tapasztaltunk. Vajon nem éppen 
Philippe Quéau-nak van igaza, amikor úgy véli, hogy a 
virtualitás  igazi problémája voltaképpen a valóság újra-
gondolásának  a  problémája. A  szimulákrumok  által  ki-
termelt hiperrealitás és a hozzá tartozó banalitás, ha nem 
a  valóság,  hanem  a  virtualitás  felől  tekintjük,  egy más-
fajta ontológiai perspektívát  is megnyit,  amit  leginkább 
a virtualitás paradoxona fejez ki: a virtualitás „valóságo-
sabb  a  valóságosnál”.60  Azokba  a  kritikai  riadalmakba, 
amelyek  azt  sugallják,  hogy  a  valóság  áldozatul  esik  a 
szimulákrumoknak és a virtualitásnak, egy jó adag reali-
tás-gőg szorul, amely minduntalan szeretné felértékelni a 
valóságot a virtualitással szemben. Ennek következtében 

60   Philippe Quéau: Le virtuel: un état du réel. In Gilles Cohen-Tan-
noudji  (éd.): Virtualité et réalité dans les sciences.  Éditions  Fron-
tieres, 1995, 74.
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azonban  ‒  paradox módon  ‒  éppen  a  valóságot  elnyo-
mó, kisajátító stb. virtuális értékelődik alul a valósággal 
szemben.61 A  szimulákrumok  virtuális  természetének  a 
feltárása  révén  bekövetkező  ontológiai  nézőpontváltás 
viszont egy újszerű, s cseppet sem tartalmatlannak tűnő 
produktivitással kecsegtet: ily módon megtudhatunk vala-
mi lényegeset a valóságról,  amire  ez  idáig,  lehet,  éppen  a 
modernitás szemléleti keretei berögzültsége folytán nem 
figyeltünk oda eléggé.

Ilyesmit  sugallnak  Ljudmila Ulickaja  szavai  is, me-
lyekkel Alik, a New Yorkba áttelepült orosz‒zsidó festő-
művész temetését sommásan jellemzi: 

„Az a hatalmas üresség, amely a halált követően tá-
tong,  szemfényvesztéssel  volt  kitöltve.  De  ‒  csodálatos 
dolog! ‒ mégiscsak ki volt töltve.”62 

61   Vö. Philippe Quéau: La planete des esprits. Pour une politique du 
cyberespace. Éditions Odile Jacob, Paris, 2000, 77.

62   Ljudmila Ulickaja: Vidám temetés. (Ford. Goretity József.) Magve-
tő, Budapest, 2016, 157.
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esélyeiről a posztmodern 

korban*
Hiperrealitás versus Hermeneutikai univerzum?

Nyírő Miklós

Ha  az  (episztemológiai)  reprezentáció  problematikája  eminen-
sen  kötődik  a  modernitáshoz,  akkor  mind  az  –  ún.  harmad-
rendű  –  szimulákrumok  alkotta  „hiperrealitás”  prófétája,  Jean 
Baudrillard, mind pedig a hermeneutikai filozófia legjelesebb né-
met képviselői, ti. Heidegger, illetve Gadamer, „a reprezentáció 
korának” végét hirdették. Anti-reprezentacionalista kordiagnózi-
saik azonban lényegileg eltérőek, mondhatni: kiengesztelhetetlen 
feszültségben állnak egymással. Míg a hermeneuták vázolta uni-
verzum Baudrillard nézetei  felől  tekintve meghaladottnak mu-
tatkozik, addig a hermeneutika felől közelítve az válik kérdéses-
sé, hogy milyen előfeltevések mellett írható le a kortárs valóság 
hiperrealitásként, s azok mennyiben tarthatóak. A tanulmány a 
hiperrealitás,  illetve  a hermeneutikai univerzum eszméinek bi-

* A tanulmányban ismertetett kutatómunka az MTA‒ELTE Her-
meneutika Kutatócsoport keretében, az MTA TKI támogatásával, 
továbbá az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló 
Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens 
szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” projekt részeként – 
a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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zonyos  lényegi vonásait  igyekszik összevetni, majd – az előbbi 
mögött meghúzódó néhány főbb előfeltevést mérlegelve – azt a 
kérdést állítja a középpontba, hogy milyen esélyei vannak a való-
ságot illető tájékozódásnak korunkban.

Mindama  jelenségeket,  amelyek  a  szimulákrumoknak  a 
jelenkori  fejlett  társadalmakban  kiépült  hatalmával  füg-
genek össze, átfogóan  talán a „valóságtól” való eltávolo-
dás,  elszakadás,  elidegenedés,  s  az  ilyen értelemben vett 
megtévesztés-megtévesztettség eseteinek tekinthetjük. Két 
szempont látszik tehát mértékadónak e téma megközelíté-
sekor. Egyrészt az a kérdés, hogy miféle szimulákrumok 
– vagyis „hasonlóságok”, „imitációk”, „utánzások”, „rep-
rodukciók”  –  azok,  s miféle működési mechanizmussal, 
amelyek  efféle  jelentőségre  tehetnek  szert  korunkban? 
Másrészt viszont az, hogy mi a „valóság”-fogalmunk ge-
nezise,  miként  alkotunk-alkothatunk  fogalmat  arról  a 
„valóságról”,  amelyhez  képest  azután  a  szimulákrumok 
szimulákrumokként tűnhetnek fel? 

Köztudott, hogy Jean Baudrillard, a neves francia filo-
zófus, szociológus, a kultúraelmélet és a tömegkommuni-
káció teoretikusa mindkét említett kérdést  illetően lénye-
gi,  egyúttal  provokatív  belátásokkal  szolgált.  Vonatkozó 
elgondolásait, melyek munkássága előre haladtával egyre 
radikálisabb formában tárgyalják a „valóság”-fogalom fel-
lépésének, különösen pedig átváltozásainak,  illetve elho-
mályosulásának  témáját,  vázlatosan  a  következőképpen 
összegezhetjük. 

Az alapvető megkülönböztetés, mely Baudrillard né-
zeteit meghatározza, nem a valós, illetve a nem-valós kü-
lönböző formái közt feszül – miként talán hajlamosak len-
nénk azt előrevetíteni, szimulákrumokról lévén szó. Sokkal 
inkább  –  egyfelől  –  az  ún.  „szimbolikus  rend”, másfelől 
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viszont az annak semlegesítését célzó, egymást követő és 
egymásra épülő kísérletek közti különbség a meghatáro-
zó Baudrillard esetében, mely utóbbiak  révén egyáltalán 
olyasvalami mint a „valóság”, majd a „hiperrealitás”, vé-
gül  pedig  a  hiperreálist  is  annihiláló  „virtualitás”  avagy 
„integrált-integráló valóság”  (integral reality)  szerinte elő-
áll. A „szimbolikus” tehát kizáró ellentéte mind a „valós-
nak”, mind pedig  a  „valós”  transzmutációinak,  amelyek 
mind a szimulákrumok rendjébe tartoznak.1

A szimbolikus rend elmélete,  illetve bizonyos vonat-
kozó  elemi  jelenségeknek  (mint  pl.  halál,  sors,  csábítás, 
gonosz, „lehetetlen csere” stb.) a vizsgálata végighúzódik 
Baudrillard munkásságán. Eleinte ez az elmélet képezte az 
alapját  az  ortodox marxizmus  fogalmi  apparátusa  fölött 
gyakorolt kritikájának – mondván, annak „termelés para-
digmája” csupán az ipari kapitalizmus leírására alkalmas, 
inadekvát azonban mind a premodern, mind pedig a poszt-
modern  társadalmak  sajátosságainak  megragadásához. 
Mivel azonban a  szimbolikus „csere”  logikája valamiféle 
antropológiai konstansnak tekinthető szerinte, mely „min-
dig is a dolgok gyökerénél rejlik” – fogalmaz Baudrillard 
–,2  az  fokozódó  eliminálása mellett  is, mindvégig  kísérti 

1   Vö.  Jean  Baudrillard:  Introduction.  In  Uő:  Symbolic Exchan-
ge and Death.  (Trad.  I. H. Grant.)  Sage,  London,  1993  (1976).  – 
Baudrillard szövegeire angol fordításaikra hivatkozva utalok. Az 
idézett kötet megjelenési évét követően a mű első francia kiadá-
sának az évszámát adom meg zárójelben. – Baudrillard elgondo-
lásainak rekonstrukciója során nagy segítségemre volt az alábbi 
két kötet: Richard G. Smith (ed.): The Baudrillard Dictionary. Edin-
burgh University Press, Edinburgh,  2010; Richard  J. Lane:  Jean 
Baudrillard. Routledge, London és New York, 2000.

2   Jean  Baudrillard:  Passwords. (Trans.  C.  Turner.)  Verso,  London, 
2003, (2000), 17. 
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a modern társadalmakat, s vizsgálata ennyiben mértékül 
szolgálhat e társadalmak sajátosságainak feltárásához.

Ez  a  szimbolikus  rendnek  tulajdonított  jelentőség 
e  rend  alábbi,  fő  jellemzőin  nyugszik.  A  szimbolikus 
„csere”  fogalma  a  „primitív”  társadalmak  ama  szerve-
zőelvére  utal,  mely  a  kölcsönös  ajándékozás  szabályok 
és  kötelezettségek vezérelte  rituáléján  alapul. A  „csere” 
fogalma tehát itt némiképp félrevezető, hiszen az ajándé-
kozás során korántsem a javak használati értékét tartják 
szem előtt, s még kevésbé követi az a csereérték logikáját. 
Sokkal  inkább  éppen arról  van  szó,  ami nem képezheti 
csere  tárgyát:  a  szimbolikus  „csere”  intézménye  valójá-
ban az alapvető egyediségek  rendjébe  illeszkedik  (ilyen 
pl.  a  sors),  s  a  közvetíthetetlen  szingularitások  elisme-
résének  és megőrzésének  törekvését  tükrözi. Azt  céloz-
za,  hogy  egy  olyan,  Baudrillard  által  a  „visszafordítha-
tóság  (reversibility)  rendszerének”  nevezett  egyensúlyt 
institucionalizáljon, amely – az ajándékozás és az adós-
ság révén nyert felhatalmazás, illetve e felhatalmazásnak 
a viszontadomány által való visszavonása révén – képes 
elébe  vágni  minden  felhalmozásnak,  s  így  képes  elejét 
venni a hatalom kiépülésének. 

E szimbolikus rend legfőbb jellemzői közt említi to-
vábbá Baudrillard  „a  világ  radikális  illuzórikusságának 
hipotézisét”,  vagyis  a  tényt,  hogy  „a  világ  nem  cserél-
hető fel semmiféle végső igazsággal vagy céllal”; illetve, 
hogy  „a  világ  adva  van  a  számunkra  (is given to us)”3 
–  vagyis  az  se  nem  reprezentáció,  se  nem produkció,  s 
végképp nem  reprodukció  eredője. Az  e hipotézisekből 
kiinduló egyik fontos – noha meglehetősen rejtélyes, ám 

3   Jean  Baudrillard:  The Intelligence of Evil or The Lucidity Pact. 
(Trans. C. Turner.) Berg, London, 2005, (2004), 32., 33. 
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a  „tárgyak”  státuszát  tekintve mégis  sokatmondó  –  kö-
vetkeztetése szerint pedig „a dolgok azért léteznek, mert 
felhívatnak, s mert  felszólíttatnak, hogy megfeleljenek e 
felhívásnak”4  –  a  „dolgok”  tehát  nem  eredendő,  avagy 
elsődleges alkotói a szimbolikus világnak. 

Ami  a  „valóság”  problémáját  illeti,  azt  Baudrillard 
két  fő  lépésben,  s  mindkettőben  úgyszólván  indirekt 
módon,  olyasvalami  felől  közelíti meg,  ami  elhomályo-
sítja vagy éppen elmossa e fogalmat. E tekintetben a két 
legfontosabb hagyomány, mely első korszakában uralta 
írásait, a számára Henri Lefebvre által közvetített marxiz-
mus,  valamint  Saussure  „szemiológiája”  volt.  Lefebvre, 
akinél Baudrillard doktorált,5 a mindennapi élet kritiká-
ját szorgalmazta, amennyiben az élet ezen dimenziójának 
– osztály-hovatartozástól függetlenül – mindenki részese, 
ugyanakkor a fejlett kapitalizmus egyre inkább a puszta 
fogyasztás zónájává építi ki, s így gyarmatosítja azt, vagy-
is e színtéren termeli újra önmagát. 

Baudrillard  tehát  Lefebvre-től  meríti  az  indíttatást, 
hogy  a mindennapok  elidegenedettségének  leleplezésé-
re,  a  tömegtársadalom mint olyan vizsgálatára, különö-
sen pedig  a  fogyasztás  „logikájának” vizsgálatára  össz-
pontosítson. Miként  rámutat,  ez  utóbbi  logikát  a  fejlett 
monopol-kapitalizmus  korában  immár  nem  a  fogyasz-
tó  természetes  szükségletei,  illetve  az  áru  használati-, 

4   Jean Baudrillard: Seduction.  (Trans. B. Singer.) Macmillan, Lon-
don, 1990, (1979), 91. 

5   Baudrillard  filozófiát  és  szociológiát  tanult  a  Paris-Nanterre 
Egyetemen,  ahol  1968-ban doktorált Henri  Lefebvre-nél  (1901–
1991) Le Système des Objets című írásával (angolul Uő: The System 
of Objects. Verso, London, 1996; magyarul Uő: A tárgyak rendszere. 
Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1987). 
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valamint  csereértéke  szabják  meg.6  Baudrillard  ezen  a 
ponton a szükségletek és a használati érték olyasfajta na-
turalizálása ellen lép fel, mely a klasszikus marxizmusra 
volt  jellemző. Egy efféle  tendenciával azt  szögezi  szem-
be, hogy korunkban már az önálló rendszerré szervező-
dött  fogyasztás  definiálja  mind  a  szükségleteket,  mind 
pedig az ahhoz igazodó használati-,  illetve csereértéket, 
s  nem pedig  fordítva. Ezek mind a  rendszer  egészében 
definiálódnak, magából a rendszerből  fakadnak. Nem a 
szükségletek  manipulálásáról  vagy  mesterségesen  ger-
jesztett  szükségletekről  kell  tehát  szó  essen, mivel  e  fo-
galmak még a „valós” szükségletek létezését feltételezik. 
A fogyasztás Baudrillard szemében „egy olyan korlátozó 
társadalmi  institúció, mely meghatározza a magatartást 
még mielőtt az  egyáltalán megfontolás  tárgyát képezné 
a  társadalmi  szereplők  tudatában”.7  „[T]ávol attól –  írja 
másutt –, hogy az egyén fejezné ki szükségleteit a gazda-
sági rendszerben, a gazdasági rendszer az, amely előidézi 
az egyén funkcionálását és a tárgyak és szükségletek pár-
huzamos funkcionalitását”.8 

Ennek  a  fordulatnak  az  képezi  alapját,  hogy  a  fo-
gyasztás már nem írható le a csereérték használati értékké 
válásaként, hanem magában foglalja azt is, hogy a koráb-
ban még merőben gazdasági mozzanatként értett csere-
érték ún.  jelértékké  alakul. Az áru a  fogyasztó  számára 

6   Maga a fogyasztás „a termelőerőknek az egyén szintjén való ra-
cionális szisztematizálásává, annak legfejlettebb formájává vált” 
– írja például Baudrillard. In Uő: The Consumer Society: Myths and 
Structures. Sage, London, 1998 (1971), 75.

7   Jean Baudrillard: For a Critique of the Political Economy of the Sign. 
(Trans. C. Levin.) Telos, St Louis (MS), 1981, (1972), 31. 

8   Uo., 133. 
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fokozottan  a más  tárgyakhoz való  viszonyából,  abból  a 
különbségből  fakadóan  nyer  „értelmet”,  mely  kitünteti 
azt,  illetve megkülönbözteti a  többi hasonló célt szolgá-
ló árutól – az áru a helyiértékhez hasonló jelértéket vesz 
fel. Ily módon nemcsak a tárgyak természetes tulajdonsá-
gai szorulnak háttérbe – melyekre korábban mint a tárgy 
„valóságára” tekintettek –, hanem a fogyasztó sem e tu-
lajdonságokat  tartja elsődlegesen szem előtt.  Jeltárgyak-
ról kell tehát beszélnünk, nem pedig „valós” tárgyakról, 
mely jeltárgyakat épp úgy strukturális – ti. differenciális 
– tulajdonságok minősítik, mint bármely jelet bármely jel-
rendszerben.9 

Ez  utóbbi  megfontolások  hátterében  Saussure  jel-
elmélete áll. Eszerint a  jel egy, a  jelölő és  jelölt közti vi-
szonyt foglal magában, mely viszony teljességgel esetle-
ges. Valamely jelölő nem kötődik lényegileg ahhoz, amit 
jelöl, s önmagában állva így nem is hordoz semmiféle ér-
telmet: csakis a más jelölőkhöz való viszonyaiban, vagyis 
a köztük fennálló különbségek által nyer meghatározott-
ságot, hogy mi a  jel. Baudrillard ezt a Saussure-i elgon-
dolást  modellként  veszi:  ahogyan  a  szavak  jelekként  a 
nyelv  különbségeken  alapuló  rendszerén  belül  elfoglalt 
pozíciójuk szerint nyerik el értelmüket, úgy az áruk is a 
presztízs  és  státusz differenciális  rendszerében  elfoglalt 
helyük szerint vesznek fel jelértéket. 

Saussure  ezen  elmélete  azonban  különösen  ak-
kor  tesz  szert  jelentőségre  Baudrillard  elméletében, 
amikor  –  néhány  kortársához,  így  pl.  a  Grammatológia 
Derridájához, vagy éppen az ún. új kriticizmus képvise-
lőihez hasonlóan – módosítja azt,  s kétségbe vonja a  je-
lölők rendszerén túli, ún. transzcendens jelölt Saussure-i 

9   A csereérték jelértékké válásáról lásd különösen uo., 65., 113. 
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eszméjét.10  A  transzcendens  jelölt  híján  csakis  önma-
gukra utaló, ön-referenciális  jelek univerzumát azonban 
Baudrillard – említett kortársaitól eltérően – immár nem 
csupán a textualitás dimenziójára szorítkozva értelmezi, 
hanem olyan modellként alkalmazza, mely magát a fejlett 
kapitalizmus társadalmi valóságát írja le.

A „valóság” problémájának e második, mélyrehatóbb 
megközelítése11  egybeesik  azzal  a  tematikus  irányvétel-
lel, melynek során Baudrillard érdeklődésének homlokte-
rébe – a fogyasztás kérdésein túl – egyre inkább a média, 
a tömegkommunikáció, a jelek, képek, szimulációk vilá-
ga  lép. Ha korábban például  a TV-reklám szolgálhatott 
paradigmatikus  esetként  a  jel-érték működésének  leírá-
sához – ahol is a reklámozott áru ténylegessége még nem 
szorulhat teljességgel a háttérbe –, úgy most a TV-híradó 
kerül az előtérbe, mely kreálja a hírt, csak hogy hírt ad-
hasson  róla;  vagy  éppen a  soap opera műfaja, melynek 
eseményei sokak számára épp annyira valósként tűnnek 
fel, mint amennyire azok a valóság puszta mediációi.

Ebben a kontextusban már nem csupán a jelölő és az 
általa  jelölt  tárgy közti  lényegi kapcsolat hiánya az, ami 
a  valóság  mibenlétét  illetően  konstitutív  szerephez  jut. 
Inkább az válik már hangsúlyossá, hogy a jelölő egyene-
sen elsőbbségre tesz szert a „valósággal” szemben: maga 

10   Vö. pl. Symbolic Exchange and Death, id. kiad., 7.
11   E második fázist Baudrillard a 70-es és a 80-as években fejti ki – 

The Mirror of Production. (Trad. M. Poster.) Telos, St Louis (MS), 
1975, [1973]); a már idézett Symbolic Exchange and Death; a Fatal 
Strategies. (Trad. P. Bietchman and W. G. J. Niesluchowski.) Plu-
to,  London,  2008,  [1983]);  valamint  a  Simulacra and Simulation 
(Ford.  S.  F.  Glaser.)  University  of Michigan  Press, Ann Arbor 
[MI],  1994  [1981])  című munkáiban  –,  noha  számos vonatkozó 
adalékot találhatunk későbbi műveiben is. 
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a jelölő válik valósággá, a „valóságot” immár maga a je-
lölő alkotja. A transzcendens  jelöltre utaló vonatkozás a 
jelet még  a  „hasznosság”  elvével  terhelte meg, melytől 
megszabadulva a  jel működésében a „totális  relativitás, 
az  általános  felcserélhetőség,  kombinálhatóság  és  szi-
muláció kerekedik fölül”.12 A jel szimulációvá, szimulált 
szimulákrummá válik, abban az értelemben, hogy meg-
szűnik kapcsolatban állni a valósággal. A valósra való uta-
lás  eliminálása  eredményeként  a  valós  szimulációja  oly 
módon kerül az előtérbe, hogy maga a szimulákrum tölti 
be a valós helyét – az maga a „valóság”, ti. hiperrealitás. 
Az általa hordozott értelem úgyszólván szabadon lebeg. 

A  jelölés  rendjének  történetére  vonatkozó  vázlatá-
ban Baudrillard négy állomást különböztet meg, melyek 
mindegyikét egy-egy történeti korhoz köti.13 Az első ket-
tő, melyeket ő a „szentség rendjének”, illetve az „ártalom 
rendjének”  nevez,  többé-kevésbé  egybevág  a  hason-
mások platóni, A szofista  című dialógusban adott kettős 
felosztásával.  Eszerint  azok  vagy  hitelesek,  a  valóságot 
ténylegesen visszaadó hasonmások, vagy pedig szándé-
kosan  torzított  reprezentációk.  Fontos  látnunk,  hogy  ez 
utóbbiak ugyan elferdítik vagy akár el is fedik a valósá-
got, ám továbbra is az arra való utalás jegyében teszik ezt. 
A szimulákrumok e két  típusa a premodern kor sajátja, 
ahol a reprezentáció valami valósnak a művi utánzata. Itt 
a tárgyak és szituációk egyedisége reprodukálhatatlanul 
valósként tünteti ki őket, s a  jelölés egyértelműen e rea-
litást célozza. A Baudrillard által megnevezett harmadik 
rend viszont már a valóság tettetésének a színtere, az ún. 
produktív  szimulákrumok alkotta  rend, melyet  az  ipari 

12   Baudrillard: Symbolic Exchange and Death, id. kiad., 6–7. 
13   Baudrillard: Simulacra and Simulation, id. kiad., 6–8. 
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tömegtermelés produktumai képviselnek. Noha a máso-
lat  itt már nem áll semmiféle vonatkozásban valami va-
lóssal,  annak  távolléte  elfedődik:  a  jel  azt  színleli,  hogy 
hiteles másolat, noha nem rejlik mögötte semmi eredeti. 
E szinten a jelek, képek, reprezentációk és reprodukciók 
a megjelenítés igényével lépnek ugyan fel, azonban nincs, 
amit megjelenítenének. A másolat  épp oly  „valóságos”, 
mint a prototípus. Baudrillard ezt a szintet a „varázslat 
avagy boszorkányság rendjének” (order of sorcery), a jelek 
uralmának nevezi. Végül a negyedik szint az ún. szimu-
lált  szimulákrumok  alkotta  hiperrealitás  rendje,  ahol  is 
a  szimulákrumok  modellek,  kódok,  információfeldol-
gozás  és  kibernetikus  eljárások  révén  jönnek  létre.  Itt  a 
valós,  illetve  a  reprezentáció  közti  különbség  felszámo-
lódik, s ezzel még a színlelt valóságvonatkozás is eltűnik. 
A  hiperreális  Baudrillard  szerint  nem  egyéb,  mint  „az 
eredet  és  valóság  híján  lévő  valósnak  a modellek  általi 
generálása”.14 E rend a késő kapitalizmus posztmoderni-
tásának sajátja, ahol is a valós generálása többé nem a fi-
zikai tartományában megy végbe, hanem fizikai korlátok 
nélküli terekben, pl. bennünk magunkban, vagy a techno-
lógiai szimuláció eljárásaiban.15 

A szimuláció tehát totális, s a célja semmi egyéb, mint 
az  operacionalitás,  a  totális  ellenőrzés.  Ennek  kapcsán 
Baudrillard a korábban alapvetőnek tekintett határok és 

14   Uo., 1.
15   Baudrillard  itt Walter Benjamin  fotográfiáról és filmről alkotott 

nézeteiből,  különösen a  „valótlanítás”  fogalmából  indul ki,  ám 
annak jelentőségét sokkal tágabban értelmezi: a szimulákrumot 
nem  illeti meg az az aura, amely a valós valóságosságát övezi, 
mégis képes kompenzálni azt, oly módon, hogy bizonyos érte-
lemben a valósnál is valóságosabbként tűnik fel. Itt az „eredeti-
ség” teljességgel értelmetlen fogalommá válik. 
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megkülönböztetések  elmosódásáról,  az  objektumoknak 
a  szubjektum  fölötti  uralmáról,  az  egyének  önazonos-
ságának  jelek és képek elsajátítása révén való konstruk-
ciójáról,  az  önmagunkhoz  és  a másokhoz  való  viszony 
érzékelésének-észlelésének modellek és kódok révén tör-
ténő  meghatározottságáról,  egyfajta  technológiai  deter-
minizmusról,  valamiféle  „tudattalan  társadalmi  logika” 
érvényre jutásáról beszél, ahol is maga a folyamat – mint 
mondja – rejtélyes-kifürkészhetetlen.16 

Baudrillard  vázolt  nézetei  –  úgy  tűnik  –  kielégítő 
választ  adnak  a  bevezetőben  feltett  első  kérdésünkre, 
vagyis  a  szimulákrumok  fajtáira  és azok működési me-
chanizmusaira  nézve.  Ami  a  második,  a  „valóság”  fo-
galmunk  genezisét  firtató  kérdést  illeti,  e  tekintetben 
kiolvasható ugyan Baudrillard munkáiból egyfajta mar-
káns koncepció, az általa működtetett „valóság” fogalom 
azonban,  mely  pedig  valamiféle  viszonyítási  pontként 
mindvégig  mértékül  szolgál  a  szimulákrumokról  szóló 
elgondolásaiban,  meglehetősen  homályos,  végső  soron 
meghatározatlan marad. Felmerül ugyan a gyanú, hogy 
arra  a  mindenkori,  éppen  uralkodó  reprezentációs  for-
ma korrelátumaként tekint. Más összefüggésben viszont 
– úgy tűnik – a tapasztalati valóságfogalmat tekinti mér-
tékadónak,  s  valamiféle  empirikus  realizmus  hatja  át 
gondolkodását. Továbbá egyre-másra érvényre juttatja a 
„természet adta”, illetve az ember által létrehozott „művi, 
mesterséges” dichotómiáját  is. Egészében véve azonban 
mindezek tekintetében nehezen tetten érhető. Baudrillard 
ugyanis inkább egy sajátos logikát vázol, tudniillik annak 
a logikáját, hogyan telepszik rá egy bizonyos – a modern 

16   Vö. Baudrillard: For a Critique of the Political Economy of the Sign, id. 
kiad., 63. 
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kori  társadalmi  valóságban  fokozatosan  kiteljesedő  – 
szocio-technológiai  tendencia  éppen  arra,  amit  a  „való-
ság” fogalma megnevezni volna hivatott.

Amit mégis megtudhatunk elméletéből a „valóság” 
fogalmának  genezisét  illetően,  az  a  következő.  Az  ún. 
szimbolikus  rend uralta  társadalmaktól  idegen a  „való-
ság” mint olyan fogalma − ahogyan e társadalmak tagjai 
a  „dolgokat”  sem  tekintik  világuk  legeredendőbb  alko-
tóinak  −,  s  sokkal  inkább  az  illuzórikusság  érzése  lengi 
át világértésüket, mely „világ” azonban közvetlenül, nem 
pedig a dolgok „közvetítésével” adott a számukra. Mind-
ezek  értelmében  a  „valóságról”  alkotott  fogalmunk  ko-
rántsem valamiféle természettől fogva adott, ahistorikus, 
kikezdhetetlen konstans, hanem a tudomány és a techno-
lógia születéséhez köthető Baudrillard szerint, s olyasva-
lami,  ami minden kor  számára  sajátos, mégpedig a kor 
társadalmi és különösen  technikai  fejlettségének megfe-
lelő fogalom – egyszóval „társadalmi” vagy még inkább 
szocio-technológiai meghatározottságú konstrukció. 

Mármost  ha  Baudrillard  „a  jel  uralmáról”  beszél 
–  a  magam  részéről  inkább  „a  jel  inváziójáról”  szeret-
nék  beszélni,  ezzel  is  utalva  arra,  hogy  az  önálló  rend-
szerré szerveződő jelölők Baudrillard-i elmélete maga is 
szimulákrum, mely a rendszer végső győzelmének vízió-
jára csábít. Félreértés ne essék: a szimulákrumok jelenkori 
térnyerése nagyon is valós fenyegetést jelent, Baudrillard 
elmélete pedig számos kortárs jelenséget képes új megvi-
lágításban láttatni. Elméletének mindazonáltal – úgy vé-
lem – belső korlátai vannak. Ha Baudrillard meg is halad-
ta  az  ortodox marxizmus  „termelés-paradigmáját”,  úgy 
tűnik, nem haladta meg a marxizmus „rendszer-megszál-
lottságát”, vagyis azt, hogy a  társadalmi valóság  leírása 
során  elvekhez  igazodó,  bizonyos  törvényszerűséget 
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mutató  rendekben  gondolkodjék.  Ez  rögtön megmutat-
kozik módszertani alaptörekvésében, mely a különböző 
társadalmi rendszerek végső szervező elveinek rekonst-
ruálására irányul, hogy azután egy még magasabb rend-
ben mutassa fel ezen elvek összefüggéseit, illetve a köz-
tük  lévő  feszültségeket.  Ám  a  jelzett  „megszállottság”, 
mely  a  „rendszer-gondolkodást”  helyezi  előtérbe, meg-
mutatkozik már abba is, ahogyan kutatása tárgyterületét 
rögtön pályája elején Baudrillard körülhatárolta – tudni-
illik a „tömegtársadalmat” mint olyat, s az ún. „minden-
napi életet” formáló „tárgyak és jelek rendszerét” jelölve 
meg ekként.17 

A  belátás  azonban,  mely  szerint  az  emberi  létezés 
egyik  alapvető  dimenzióját  az  ún.  mindennapiság,  az 
„arctalan”  (tömeg)emberként  való  egzisztálás  alkotja  – 
mégpedig nemcsak  a  jelenkorban vagy  általában  a mo-
dernitásban, hanem mindenkor, koroktól  függetlenül  –, 
először a hermeneutikai filozófia megalapítójának, Martin 
Heideggernek a munkásságában kerül kifejtésre, minde-
nekelőtt Lét és idő című korai főművében. A mindennapi-
ság itt az „előállítás” (poieszisz-techné), az eszközhasználat 
világaként  jelenik meg.18 Miként Heidegger megmutatja 

17   Jellemző  módon  Baudrillard  már  idézett,  A tárgyak rendszere 
című (1968) első kötetének négy fejezete i) „A funkcionális rend-
szer…”,  ii)  „A  nem  funkcionális  rendszer…”,  iii)  „A meta-  és 
diszfunkcionális  rendszer…”,  valamint  iv)  „A  tárgyak  és  a  fo-
gyasztás szocioideológiai rendszere” címeket viselik.

18   Az egzisztencia analitikáját meghatározó legalapvetőbb különb-
ségtételt,  ti.  az  egzisztálás  tulajdonképpeni,  illetve  nem-tulaj-
donképpeni módjai közti distinkciót Heidegger az arisztotelészi 
gyakorlati filozófia két alapvető teória-előttes „intellektuális eré-
nye” mintájára, azokat sajátos módon újra-elsajátítva vázolta fel. 
Ennek megfelelően az emberi ittlét analitikájának első szakasza a 
poieszisz gyakorlatát vezérlő tudás, vagyis a techné modelljét kö-
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azonban, az eszközhasználat csak egy olyan, előzetesen 
már megértett utalás-összefüggés alapján lehetséges, me-
lyet  az  eszközök  valamire-való-alkalmasságának  lánco-
lata, azaz rendeltetés-egészük képez.  Itt  tehát az utalás-
jelleg, a jelszerűség játszik meghatározó szerepet.19 A mű 
szerint ez az utalás-összefüggés az, amely „jelentésesség-
gel”  bír  az  ember  számára, mégpedig  úgy,  ahogyan  az 
az  átlagos,  közkézen  forgó  értelmezettségében  adódik. 
A mindennapiság „horizontját”, avagy világát ez a köz-
felfogás uralma alatt álló jelentésesség alkotja. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a mindennapok eme 
pragmatikus-instrumentális  világa,  ahol  is  lényegét  te-
kintve mindenki úgy él és cselekszik, ahogyan „mindenki 
más”, olyasvalami, ami meghaladhatatlan az ember számá-
ra. Ám e ponton a heideggeri filozófia egyik legfontosabb 
belátása jut érvényre, mely nem kevés jelentőséggel bír a 
Baudrillard vázolta  nézetek  tekintetében  is.  Legyen bár 
a  mindennapiság  még  oly  meghaladhatatlan  életünk-
ben, az mégsem meríti ki az emberi lét univerzumát. Nem 
mintha Heidegger  a mindennapiság mellé kívánna állí-
tani valamit, ami kiutat  jelenthetne belőle. Ellenkezőleg, 
Heidegger inkább azt vázolja fel, miként válhat az ember 

vetve vázolja a dolgokkal való mindennapi, pragmatikus-instru-
mentális foglalatoskodás világát. Az analitika második szakasza 
pedig  a  praxisz gyakorlatát  vezérlő  tudás,  vagyis  a  phroneszisz 
eszméjét  a  középpontba  állítva,  azt  destruálva,  újra-elsajátítva 
– végső soron lelkiismeretként interpretálva − fejti ki a tulajdon-
képpeni egzisztálás lehetőségfeltételeit.

19   Lásd Martin Heidegger: Lét és idő. (Ford. Vajda M. et al.) 2.  jav. 
kiad. Osiris, Budapest, 2001, 97–112 (17. és 18. §-ok). A minden-
napiság dimenziójában „a  jel  […] kitüntetett vonatkozásban áll 
[…] az eszköz-egész világszerűségének  létmódjával” –  írja pél-
dául Heidegger: uo., 100. 
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–  s  ez  a  lehetősége mindig  is  adott  a  számára  –  indivi-
duummá, tulajdonképpeni módon létező, autentikus sze-
mélyiséggé, a mindennapok közepette. Ezt a lehetőséget ő 
korántsem kivételes,  általános  elismerést  kiérdemlő  tel-
jesítményekhez köti,  ez ugyanis  a nyilvánosságot  tenné 
meg a hitelesség mértékéül. Az autentikus létezés lehető-
ségét Heidegger sokkal inkább a legszemélyesebb, a lélek 
mélyén végbevitt döntésből-döntésekből eredezteti,  ti. a 
saját halál  jelenben való  anticipálásából, mely  elszigetel 
és individualizál, s a lelkiismeret hangjának a meghallá-
sából, avagy meghallani akarásából – abból tehát, amit a 
saját, véges létre való eltökéltségnek nevez.

Az  autenticitás  eme  lehetősége  révén  azonban  –  s 
számunkra itt ez a döntő – egy olyan distancia és ezáltal 
tér nyílik meg az egyén számára (miként hangsúlyoztuk: 
mindennapisága közepette), mely – miközben a tulajdon-
képpeni értelmezés számára mozgásteret biztosít, s ezzel a 
hermeneutikai univerzum kiépülésének az alapját képezi 
− a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen. A saját halan-
dóság említett megértése,  amely  itt az átlagos világértel-
mezésből  látszik kiemelkedni, valójában, azaz az ontoló-
giai rendet tekintve első ‒ a saját lét iránti gondban az első 
(noha  hallgatólagos)  létmegértés  rejlik,  vagyis  az  eredet, 
melyből minden egyéb „valóság” megértése származik. 

Míg  tehát  Baudrillard  a mindennapok  átlagosságát 
és banalitását  az  annak  tárgyait  és  jeleit megkonstruáló 
rendszer elidegenítő, valamiféle „valóságtól” a látszatkel-
tés  mechanizmusai  révén  eltávolító  szocio-technológiai 
tendenciára vezeti vissza – s eközben a marxizáló szocio-
lógia szellemében jár el, úgyszólván „a gyanú hermeneu-
tikáját” követi: a mindennapiságot formáló rendszer-ösz-
szetevők  elidegenítő  aspektusait  igyekszik  leleplezni  –, 
addig Heidegger  „a  bizalom  hermeneutikája”  jegyében 
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fejti ki elméletét, amikor a mindennapiságba hitelességet 
injektáló  egzisztenciál-ontológiai  lehetőségeket  vázol-
ja  fel. A mindennapok banalitását  ő  az  annak  tárgyaira 
és  jeleire  ráhanyatló  legsajátabb,  személyes egzisztencia 
ama hajlamával magyarázza, mely a saját létért való gond 
terhétől az egyéb ügyekbe való temetkezés révén igyek-
szik menekülni. Az  autenticitás  eszméje  szempontjából 
tehát nem mérvadó, vajon az ember hanyatlásra való haj-
landósága  az  apró-cseprő  dolgokkal  való  bíbelődésben, 
vagy éppen a szimulákrumokban  lelt gyönyörben éli ki 
magát ‒ az autenticitás ügye ugyanis magával ezzel a haj-
landósággal szembeni ellenmozgást  foglalja magában, s 
pusztán implikálja az annak tárgyaival szembeni kritikai 
distanciálódást. Innen tekintve nem a szimulákrumokban 
rejlik  a  megtévesztés-eltévelyedés  forrása  –  noha  nem 
kétséges, hogy a szimulákrumok termelése éppen erre a 
hajlandóságra játszik rá. 

Ami a tájékozódás esélyeit illeti egy olyan helyzetben, 
melyet  talán  egy  szimulákrumokból  álló  tükörszobához 
hasonlíthatunk,  Baudrillard  nincs  a  segítségünkre:  sze-
rinte  a  „rendszer”  győzelme  teljes,  elmélete  a  reményte-
lenség  és  kilátástalanság  zsákutcájába  torkollik,  s  nézete 
szerint pusztán bizonyos, ún. „fatális stratégiák” mentén 
törhetnek még felszínre az eredet távoli emlékének foszlá-
nyai.20 Az orientáció esélyeinek felmérésében ezért inkább 
Gadamer segíthet, aki a dialogicitás elvére épülő hermene-
utikájában úgyszólván a heideggeri autenticitás-gondolat 
nyilvános oldalát dolgozta ki.

Mivel a hermeneutikai univerzumban nincsenek vég-
ső adottságok, hanem mindent, amivel csak szembesülünk 
„mint valamit”, azaz értelmezettségében értjük meg, ezért 

20   Lásd Baudrillard már idézett Fatal Strategies című kötetét. 
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ebben a térben csakis  interpretációkkal, az értelmező han-
gok zajos sokaságával van dolgunk. Noha ez a helyzet köny-
nyen a szimulákrumok alkotta tükörszoba képzetét idézheti 
meg, melyben nem hozzáférhető egyetlen kézzelfogható tá-
jékozódási pont sem ‒ s a hermeneutikát ismételten vádol-
ták  is valamiféle  interpretatív nihilizmussal  ‒,  az  értelme-
zések arénája mégsem tekinthető minden „tárgyi” mérték 
híján  való,  anarchikus-nihilista  dimenziónak.  Objektivitás 
itt persze nem érhető el, a dolgok nem adódnak „magukban 
véve”, az „elmétől független valóság” valamiféle metafizi-
kája hiú ábrándnak minősülhet csupán. Ám mégis van „tár-
gyi” mérce, mely fölötte áll az értelmezői partikularitásnak. 
Ezt a mércét akkor  tapasztalhatjuk meg, amikor  rádöbbe-
nünk a tényre, hogy egy igazi beszélgetést – legyen az ma-
gunkkal vagy másokkal folytatott beszélgetés – mindig „ve-
zérel” valami, ti. maga a szóban forgó „dolog” (die Sache). 
A dolgot tartjuk szem előtt, mondandónkat a dologról ol-
vassuk le, s azt mások szemében is csak a mondottak „tár-
gyi”  igazsága, beláthatósága képes  legitimálni, ugyanezen 
okból. A hermeneutikai univerzumot tehát messzemenően 
nem csak s nem is elsősorban értelmezői aktusok alkotják, 
hanem sokkal inkább mindama dolgok összessége, amelyek 
‒ az őket láttató szavak, képek és szimbólumok révén ‒ szó-
ba hozhatók, ábrázolhatók, bemutathatók, s amelyek vala-
miféle egyének fölötti érvényességre tarthatnak igényt.21

21   Az igazság kényszerítő ereje a mondottak, avagy bemutatottak eme 
tárgyi relevanciájából fakad. Ez a kényszerítő erő pedig akkor is ál-
talános tapasztalat, ha csak nehezen ragadható meg fogalmilag, mi-
ben is állna az. Noha az igazság mindig csak aspektusaiban hozzá-
férhető a számunkra – mint véges, perspektivikus lények számára 
–, ezen aspektusokban azonban maga az igazság az, ami megmu-
tatkozhat. – A „dolog” (Sache) gadameri eszméjének egyik legjobb, 
az általam ismert irodalmak közül kiemelkedő tárgyalása Nicholas 
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Míg  azonban  a  szavak  és  képek  beszédesek,  „mon-
dani  képesek  valamit”  az  általuk  bemutatottról,  addig  a 
szimbólumok  csupán  néma  jelenlétükben  idézik  meg  a 
szimbolizáltat. A  jelek  azonban,  melyek  puszta  konven-
ció alapján töltik be funkciójukat, csak utalni képesek, de 
nem mondanak semmit.22 Ezért aztán a tájékozódás nem 
is annyira „tájékozottság” kérdése ‒ nem az információk-
hoz való hozzáférés a kulcsmozzanat, de nem is a parttalan 
információcsere,  s  végképp  nem  az  információk mentén 
való, semmire sem kötelező „szörfölés”. Orientációra szert 
tenni sokkal inkább az olyan dialógus csatornáin keresztül 
lehet, amelyben „a dolgok igazsága” a tét ‒ mindenekelőtt 
a magunkkal  folytatott párbeszéd során (melyben Platón 
a gondolkodás lényegét látta), a másokkal folytatott való-
di párbeszédben, ám ‒ bizonyos kitüntetettséggel ‒ a ha-
gyományainkkal folytatott dialógusban is, mely utóbbi az 
egyedüli módja annak, hogy a horizontvesztés ellenében, 
mely a mindenkori jelen önmagára záródásával jár, kritikai 
távolságot  építhessünk  ki.  Ez  utóbbi  megfontolás  pedig 
különösen felértékeli a bölcsészettudományok jelentőségét 
egy olyan korban, melyben a szimulákrumok inváziójáról 
kell beszélnünk. 

Davey Gadamer  hermeneutikájáról  szóló  kötetében  található.  In 
Uő:  Unquiet Understanding. Gadamer’s Philosophical Hermeneutics. 
State University of New York Press, 2006, 69–91. 

22   A szavak, képek, szimbólumok és jelek gadameri fenomenológi-
áját illetően lásd monográfiám A szó képszerűsége és mimetikus 
igazsága című fejezetét. In Nyírő Miklós: Nyelviség és nyelvfeledt-
ség. Hans-Georg Gadamer és a nyelv hermeneutikája. L’Harmattan, 
Budapest, 2006, 147–189. 
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szigeti Attila

Írásomban Debord spektákulum-elemzésének aktualitása mellett 
érvelek: az elidegenedett társadalmi viszonyok reális absztrakciója-
ként felfogott spektákulum fogalma alapján bírálom a szimulákrum 
és a hiperrealitás Baudrillard-i fogalmait.

A spektákulum  fogalma  elsősorban  a  kortárs  médiákat, 
illetve  a  fogyasztói  kultúra  reklámiparát  kritizáló  gyűj-
tőfogalomként vált közkeletűvé. Guy Debord, a  fogalom 
megalkotója, A spektákulum társadalmában azonban explicit 
módon óvott ettől a  leszűkítő  interpretációtól:  „a  tömeg-
kommunikációs  eszközök”  csupán  a  spektákulum  által 
választott  lehetséges  technikai  tartalmak egyikét  jelentik, 
a  spektákulum  „egy  leszűkített  aspektusá”-t,  sőt,  annak 
„leglenyűgözőbb  felszíni  megnyilvánulásá”-t.1  Tagad-

1   Guy Debord:  La Société du Spectacle.  Buchet-Chastel,  Paris,  1967, 
24.  tézis.  Az  összmű-kiadásban  található  változatot  használtam. 
In Guy Debord: Oeuvres. Édition établie et annotée par Jean-Louis 
Rançon en collaboration avec Alice Debord. Préface et introductions 
de Vincent Kaufmann. Quarto Gallimard, Paris, 2006, 766–859. Ma-
gyar kiadás: Guy Debord: A spektákulum társadalma. (Ford. Erhardt 
Miklós.)  MTA  Művészettörténeti  Kutatóintézet  –  Balassi  Kiadó, 
Budapest, 2006. A könyvet többnyire saját,  illetve módosított for-
dításban idézem, ezért – a bevett gyakorlattal összhangban – nem 
oldalszámokat, hanem a tézisek számait adom meg.
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hatatlan,  hogy  A spektákulum társadalmának  a  szövege 
ennek  ellenére  nem mentes  a propaganda  és  a  reklám, 
illetve a modern urbanizmus, a turizmus stb.  létrehozta 
spektakuláris  pszeudo-élet  képi kapitalizmusát  leleple-
ző  kritikai  célzatú  példáktól.  De  ezek  a  konkrét  képek 
Debord  számára  pusztán  csak  a  spektákulum  –  konk-
rétságában is – absztrakt dimenziójának a felszíni effek-
tusai.  A  spektákulum  ugyanis  mindenekelőtt  a  kortárs 
árutársadalom gazdaságának elidegenedett ön-reprezentáció-
ja, amelynek az ideológiai funkciója a gazdaság által eldo-
logiasított, fragmentált életvilág illuzórikus újraegyesítése – a 
valós világot és az autentikus társas létezést helyettesítő képek 
passzív kontemplációja által. (Debord  egyébként  Az eldo-
logiasodás-esszé  Lukácsától  veszi  át,  és  értelmezi  újra  a 
kontemplatív attitűdnek, mint sajátosan a kapitalizmust 
jellemző társadalmi patológiának a diagnózisát.) A spek-
tákulum  a  társadalom  gazdaság  általi  dominációjának 
kortárs szakasza, amelyben, „a lét birtoklássá” való lefoko-
zódása korábbi szakaszát követően „a birtoklástól a látszás 
felé”2  való  elmozdulás,  „a  teljes  emberi,  tehát  társadal-
mi élet látszatként való affirmációja”3 következik be. Bár 
„az  autonómmá  lett  kép”  „pszeudo-világa”  „kizárólag 
a  kontempláció  tárgya”,4  a  spektákulum  mégis  valami 
teljességgel reális: nem más, mint a tőke valósága. A spek-
tákulum társadalmában olvasható számtalan détournement 
egyikében – a marxi árufetisizmus-definíció eltérítésében 
a  spektákulum  a  tőkének,  a  képek  pedig  a  dolgoknak 
felelnek meg  –  Debord  így  fogalmaz:  „A  spektákulum 
nem képek együttese, hanem  személyek képek által közve-

2   Uo., 17. tézis.
3   Uo., 10. tézis.
4   Uo., 2. tézis.
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tített társadalmi viszonya.”5 A mű  első  fejezetének utolsó 
tézise – egy újabb Marx-eltérítés: Marx a pénzről mondja 
azt, hogy a felhalmozódás egy adott fokán tőkévé válik – 
még explicitebb: „A spektákulum a tőke, a felhalmozódás 
olyan fokán, hogy képpé válik.”6

A  spektákulum  Debord  számára  tehát  képek  által 
közvetített  valós  társadalmi  viszony:  a  tőke  mint  reális 
társadalmi absztrakció  –  a spektakuláris képek és jelek  pe-
dig  csak  ennek a valóságnak a felszíni effektusai.  (A  reális 
absztrakció  fogalmának  a  jelentését  később,  az  érték-
kritikai Marx-értelmezés  bemutatásánál  fejtem  ki.)  Jean 
Baudrillard szimulákrum-elmélete – amelyre rögvest rá-
térek – ellenben, noha – legalábbis kezdetben – egyértel-
műen Debord spektákulum-kritikájából ihletődik,7 végül 
pontosan a Debord-i  tézis  fordítottjához  jut  el: nála  im-
már maga a tőke, a kapitalista gazdasági-társadalmi viszonyok 
realitása az, ami csak a szimulákrumok, a spektakuláris képek 
és jelek strukturális játékának az effektusa. A következőkben 
Debord spektákulum-elemzésének aktualitása mellett fo-
gok érvelni: az elidegenedett társadalmi viszonyok reális 
absztrakciójaként felfogott spektákulum fogalma alapján 
bírálom  a  szimulákrum  és  a  hiperrealitás  Baudrillard-i 
fogalmait.

5   Uo., 4. tézis. (Kiemelés tőlem – Sz. A.)
6   Uo., 34. tézis.
7   Baudrillard-ra  bevallottan  hatott  Debord,  általában  a  szitua-

cionizmus, életművében többször is hivatkozta, illetve kritizálta 
őket – de ebben a szövegben nem célom e hatás elemzése.
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Baudrillard: a tőke szimulákruma

A szimuláció,  szimulákrum,  hiperrealitás  Baudrillard-i  fo-
galmai,  mint  tudjuk,  nem  csupán  a  fogyasztás-,  illetve 
médiakritika eszközei, hanem valódi – bár megítélésem 
szerint nem különösebben eredeti, alapvetően nietzschei, 
illetve  posztstrukturalista  ihletettségű  –  metafizika-kri-
tikai, posztmetafizikai  ambíciót  is hordoznak. A  szimu-
láció  fölszámolná  a  lét  és  a  megjelenés,  a  valóság  és  a 
látszat,  a  valós  és  fogalma  (továbbá:  a  valós  és  az  ima-
ginárius,  az  igaz  és  a hamis  stb.)  közötti differenciákat, 
illetve reprezentációs viszonyokat – a szimuláció bármi-
féle referencialitás „likvidálása”, ahogyan a Simulacres et 
simulations fogalmaz.8

A szimulákrumok – Foucault hasonló periodizációját 
idéző – történeti sémájában Baudrillard három korszakot, 
illetve ezeknek megfelelő szimulákrum-fokozatot különít 
el : 1.) a reneszánsz, illetve a modernitás természetet má-
solni, utánozni hivatott jeleit, utánzatait (ezek az elsőfokú 
szimulákrumok); 2.) az  ipari  tömegtermelés korszakában 
az eredeti  tárgyat az azonos módon előállított  tárgyak, a 
másodfokú szimulákrumok sokasága, a gazdasági árucse-
re,  illetve a csereérték által szabályozott reprodukálhatóság 
váltja  fel; 3.) végül, a szimuláció  jelenlegi vagy posztmo-
dern – bár ezt a fogalmat Baudrillard tudomásom szerint 
nem használta, de  legalábbis nem kedvelte  – korszaka a 
harmadfokú  szimulákrumé,  amely  „immár  semmiféle 
valóságra  sem utal: önmaga tiszta szimulákruma”, 9 vagyis 
egy  önreferenciális  –  és  ezért,  bár  erre  itt most  nem  tér-
hetek  ki,  egyben  az  önreferencia,  az  eldönthetetlenség 

8   Jean Baudrillard: Simulacres et simulation, Galilée, Paris, 1981, 11.
9   Uo., 17. (Kiemelés tőlem – Sz. A.)
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összes  ismert  paradoxonát  generáló  –  szimulákrum. Az 
önreferencialitás  itt  azt  is  jelenti,  hogy maga a  reprezen-
tációs/referenciális viszony is szimulákrummá válik, vagy 
másképpen: maga a szimulákrum az egyetlen, hiperreális va-
lóság, amely immár meghaladja a szimulákrum/eredeti való-
ság ellentétét.10 Szemben a  reprodukálhatóság  termelésére 
épülő modern kapitalista  társadalommal, a posztmodern 
társadalomban „a valóság nem pusztán az, ami reprodu-
kálható, hanem az, ami már mindig is reprodukált […] ma 
már maga a valóság hiperrealista. […] maga a hétköznapi és 
a  politikai,  társadalmi,  történeti,  gazdasági  stb.  valóság 
már jó ideje teljességgel magába építette a hiperrealizmus 
szimulatórikus  dimenzióját:  már  mindenhol  a  valóság 
‘esztétikai’  hallucinációjában  élünk.”11 A  kortárs  média-, 
illetve  kommunikációs  technológiák  világában  a  valósá-
gos, tapasztalati életvilágot olyan hiperreális képek és jelek 
özönlik  el,  illetve  váltják  fel,  amelyek  immár  semmilyen 
külső valóságra sem utalnak: a szimulákrum mint felszín 
mögött  semmiféle  mélység,  eredeti,  autentikus  valóság, 
lényeg sincs (íme egy evidensen nietzschei eredetű motí-
vum); a valóságnak a szimulákrumok általi felszámolása a 
jelentés, a szubjektum fogalmaira is kiterjed, ezek is pusz-
tán csak szimulákrumok a szimulákrumok rendszerében. 
Ha  azonban  a  szubjektumot  és  az  autentikus  valóságot 
is  bekebelezte  a  szimulákrum,  akkor  bármiféle,  a  rend-
szert  transzcendáló kritikai nézőpont  tételezése  is ellehe-
tetlenül:  szemben  az  autentikus  életvilág  spektákulum-
ban  való  önelidegenedésének  Debord-i  dialektikájával, 
Baudrillard-nál  immár  nincs  értelme  a  szimulákrumok 

10   Uo., 16.
11   Jean Baudrillard: L’échange symbolique et la mort. Gallimard, Paris, 

1976, 114.
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hiperrealitásában  való  önelidegenedésről  beszélni,  mint 
ahogy – ami a kritikai elmélet vonatkozásában súlyosabb 
következmény – a vele szembehelyezett kritika, ellenállás, 
az autentikus életvilág rekonstrukciójára  irányuló bármi-
féle törekvés is okafogyottá válik.

A  szimulákrum-világ  Baudrillard  megközelítésében 
nem  a  kapitalista  árutársadalom,  a  tőke  valóságának  el-
idegenedett  önmegjelenítése:  a  hiperreális  jelek  és  képek 
rendszere  magát  az  elsősorban  nem  termelés-,  hanem 
fogyasztáscentrikusan felfogott gazdasági valóságot is ma-
gába építi, ezért számára mind a termeléscentrikus materi-
ális gazdaság, mind az azt leíró marxi kritikai politikai gaz-
daságtan  anakronisztikussá  válnak.  Baudrillard  elméleti 
programja kezdettől fogva a jel-forma (Saussure) és áruforma 
(Marx), a jelentő/jelentett és csereérték/használati érték dialekti-
kájának analógiájából indult ki, a jelek politikai gazdaságta-
nának egy, a Marx és Saussure egybeolvasására épülő kriti-
káját törekedett kidolgozni. Ez kezdetben – az 1970-es évek 
elején – még a politikai gazdaságtan szemiológiai kiigazí-
tásának vagy – másfelől – egyfajta kritikai szemiológiának 
felelt meg, ami különféle – olykor akár inspiratív – meglá-
tásokat eredményezett (mint például: az áruk nem pusztán 
a használati és csereérték által meghatározott anyagiságuk-
ban, hanem jel-értékként, például a reklámok által sugallt 
szimbolikus többletjelentésükkel hatnak; nem csak gazda-
sági, hanem a felhalmozott jel-értékeknek megfelelő szim-
bolikus tőke is, továbbá nem csak gazdasági-politikai, ha-
nem szimbolikus elnyomás is létezik). Nem sokkal később, 
a 70-es évek közepétől azonban Baudrillard nekilát a marxi 
politikai gazdaságtan eltökélt dekonstrukciójának, meghir-
detve magának „a politikai gazdaságtannak a végé”-t.12

12   Uo., 20. skk.



90 91

Spektákulum, nem szimulákrum 

E váltás elméleti kerete egy immár posztstrukturalista, 
a differenciális jelrendszer működésének a kontextusában 
elgondolt  jelfelfogás. Itt nem pusztán csak arról van szó 
(mint még Saussure-nél is), hogy egy jel értéke (önazonos 
jelentése) csak a többi jellel tételezett differenciális-nega-
tív  oppozíciók  eredője,  hanem  –  és  tulajdonképpen  eb-
ből a radikalizált  jelfelfogásból bomlik ki a jellegzetesen 
Baudrillard-i  szimuláció-elmélet  –  ennél  sokkal  többről: 
bár a  jelek differenciális  játéka a referencia  illúzióját ge-
nerálja, valójában bármiféle jelrendszeren, nyelven kívüli re-
ferenciális valóság maga is csak a jelek játékának az effektusa. 
A valóság  (ide  értve  a gazdasági  realitást  is)  csak  a  jel-
érték  strukturális  játékának  az  effektusa,  sőt:  a  valóság 
önmaga szimulációja. A jel-érték strukturális játéka, a szi-
muláció mind a jelek reprezentációs funkciójának, mind 
a termelésre épülő gazdasági rendszernek (és a termelés 
fogalmára  épülő  politikai  gazdaságtannak)  véget  vet: 
nem csak a jelentő/jelentett dialektikája (és egyben a jelen-
tés) számolódik fel, hanem a csereérték/használati érték 
dialektikájának, következésképpen a munkának,13  a  ter-
melésnek nevezett társadalmi formának, az áruformának 

13   Például: „a munka immár nem munkaerő, hanem maga is csak 
egy  jel  a  jelek  között”,  nem  különíthető  el  a  nem-munkától,  a 
szabadidőtől, a fogyasztástól, a kommunikációtól stb. ( uo., 23.) 
Mindezt  persze  már  Debord  is  megelőlegezte:  a  spektákulum 
társadalmára  jellemző  árubőség  „a  munkástól  már  az  együtt-
működés  többletét  igényli”  (Debord: La Société du Spectacle,  id. 
kiad. 43. tézis), a tömegek számára „az elidegenedett fogyasztás 
az elidegenedett termelésen túli  többletkötelességé válik” ( uo., 
42.  tézis);  a  spektákulum  társadalmában az áru véghezviszi  „a 
társadalmi élet  teljes megszállását”  (uo.), magára vállalván „az 
emberi létezés totalitását”, beleértve „a munkások szabad idejét 
és emberi mivoltát” ( uo., 43. tézis).
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stb. – tehát magának az egész politikai gazdaságtannak is 
befellegzett.14

Baudrillard  szimulákrum-elméletében  tehát  maga 
a  reális-materiális  gazdaság  –  illetve  az  azt  leíró  poli-
tikai  gazdaságtan  is  –  valamiféle  posztstrukturalista 
szemiológiai  idealizmusban  oldódik  fel:  a  tőke,  a  gaz-
dasági-társadalmi  viszonyok  realitása  mintegy  elpá-
rolog  a  szimulákrumok  hiperrealitása  alól.  Írásom 
hátra  maradt  részében  a  kapitalista  társadalmak  valós 
gazdasági-társadalmi viszonyainak a kritikai  értelmezé-
sét  a  szimulákrumok  totalizáló  leírásával  ellehetetlenítő 
Baudrillard-dal a tőkének, illetve a spektákulumnak – az 
értékkritikai Marx-értelmezésen alapuló – reális társadal-
mi absztrakciókként való értelmezését helyezem szembe.

Értékkritika:  
a tőke mint reális absztrakció

Az  egy  sajátos,  unortodox  Marx-értelmezésre  építő 
értékritikai iskola – Moishe Postone, Robert Kurz, Anselm 
Jappe és mások munkássága sorolható ide – elemzésében 
a  munka,  pontosabban  az  absztrakt munka  (és  az  általa 
konstituált  többi  szociális  absztrakció:  az  áru,  az  érték, 
a pénz,  a  tőke) nem  történelem  feletti,  transzhistorikus, 
hanem  sajátosan  a  kapitalizmusban  kialakult  történeti 
jelenség(ek) – az absztrakt munka csak a kapitalizmusban 
jött létre, korábban nem létezett.

De  milyen  értelemben,  mihez  viszonyítva  abszt-
raktak,  illetve  milyen  absztrakciós  folyamatok  eredmé-
nyei ezek a szociális absztrakciók? Az absztrakt munka, 

14   Baudrillard: L’échange symbolique et la mort, id. kiad., 20. 
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először is – ahogyan azt maga Marx A tőke I. könyvének 1. 
fejezetében elemzi – az árucserét, vagyis a különféle áruk 
konkrét  használati értékeinek,  illetve  az  előállításukhoz 
szükséges konkrét munkáknak az összemérhetőségét le-
hetővé tevő közös mérték – a csereérték mértéke. A külön-
féle konkrét munkákat az absztrakt munka az egy adott 
áru  előállításához  társadalmilag  szükséges  munkaidő 
merőben absztrakt és eltárgyiasított mennyiségére, a cse-
reérték mértékére redukálja. Konkrét és absztrakt munka, 
illetve a használati és a csereérték dualitása – pontosabban 
kétaspektusossága,  ugyanis  minden  munka  egyidőben 
konkrét  és  absztrakt  – magyarázza  az  árufetisizmus  hír-
hedt marxi diagnózisát  is:  „emberek meghatározott  tár-
sadalmi  viszonya  [az  absztrakt  munka  és  az  árucsere 
társadalmi viszonya] […] számukra dolgok viszonyának 
fantasztikus formáját ölti”. Az árucsere társas gyakorlatá-
ban ugyanis a konkrét, érzékelhető tárgyat (az áru használati 
értékét) – anélkül, hogy ezt tudatosítanánk: „nem tudjuk, 
de tesszük” – a társadalmilag konstituált absztrakt, érzékfe-
letti érték (az absztrakt munka időmennyiségének megfe-
lelő csereérték) megtestesüléseként érzékeljük.

Az absztrakt munka továbbá egy sajátos, csak a ka-
pitalizmusra  jellemző társadalmi viszony objektivációja. 
A  kapitalista  társadalomban  a munkát  nem  eleve meg-
határozott,  explicit  társadalmi  viszonyok  (mint  például 
a  feudális  hatalmi  viszonyok)  közvetítik,  hanem  maga 
a  munka  konstituál  egy  történetileg  sajátos,  új  típusú 
társadalmi  közvetítést:  egy  olyan  kölcsönös  szociális 
interdependenciát,  amelyben  a  saját  munkánk,  illetve 
munkatermékeink  más  áruk  (mások  munkatermékei-
nek) megvásárlásának kvázi-objektív eszköze. Az abszt-
rakt  munka  objektivációi,  az  áru,  illetve  a  tőke  ezért 
nem  csupán  konkrét munkatermékek,  hanem  egyben  a 
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társadalmi közvetítés objektivált formái is, objektív szo-
ciális realitások, vagyis reális társadalmi-gazdasági absztrak-
ciók. Az absztrakció  itt nyilvánvalóan nem egy mentális 
elvonatkoztatás,  hanem  egy  társas  cselekvés,  gyakorlat 
eredménye:  egy,  az  absztrakt munka  és  az  árucsere  so-
rán kollektíven – vagy pontosabban: anonim, öntudatlan 
módon – mindnyájunk által folyamatosan újraperformált 
absztrakció.  Például  a pénz,  a  (csere)érték  társadalmi 
absztrakciójának  a  materializációja  menthetetlenül  ösz-
szekuszálja  az  empirikus,  anyagi  létezés  és  a  mentális, 
fogalmi absztrakció bevett distinkcióját, illetve viszonyát: 
a pénz valami olyasminek az anyagi, látható, kézzel fog-
ható reprezentációja, ami egyáltalán nem anyagi, hanem 
absztrakt – az áru értékének.

A „hagyományos marxizmus” értelmezésében a ka-
pitalizmus felszíni  látszat-jelenségei (az áru, a tőke stb.) 
elfedik, eltorzítják annak nem-kapitalista (értsd: potenci-
álisan szocialista) lényegét, a transzhisztorikusnak tétele-
zett,  nem-elidegenedett munkát  –  ezt  a megközelítést  a 
kontingens és hamis látszatok versus valódi, szükségsze-
rű lényeg prehegeliánus ellentéte hatja át. Ezzel szemben 
az értékkritikai Marx-értelmezésben (amely bizonyos ér-
telemben a hegeliánus Marxot rehabilitálja) ugyanezek a 
felszíni  látszatjelenségek – például az árufetisizmus: az, 
hogy a személyek közötti társadalmi viszonyok áruk ob-
jektív viszonyaként jelenik meg – az alapvető társadalmi 
viszonyok lényegi, szükségszerű megjelenési módjai. Az 
áru és a tőke absztrakt és személytelen társadalmi formái 
nem  elrejtik,  hanem megjelenítik,  sőt,  végeredményben 
azonosak a kapitalista  társas viszonyok valóságával. Az 
árufetisizmus  tehát  nem  a  valóság megfordított,  hamis 
reprezentációja  (hagyományos  ideológiaikritikai  hang-
ütésben:  az  osztályegyenlőtlenségre  és  a  többletérték 
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kizsákmányolásra épülő valós gazdasági viszonyok elfe-
dése), hanem „magának a valóságnak a megfordítása”.15 Az 
árufetisiszta  gyakorlat  nem  valamiféle  kollektív  látszat, 
illúzió, hanem egy objektív, reális fetisizmus: a kapitalista 
árutársadalomban magát a társadalmi valóságot az absztrakt 
munka, illetve a csereérték és a pénz reális absztrakciói struk-
turálják.16

Az  érték  reális  absztrakciója  továbbá  egyben  a  tár-
sas  viszonyrendszer  önmagától  való  elidegenedésének 
a  közege  is.  Az  árufetisizmus  által  véghezvitt  inverzió 
mélyrehatóbb, mint pusztán a konkrét érzékelhető és az 
érték reális absztrakciója közötti viszonynak az áru érzéki 
tapasztalatában  tetten érhető megfordítása: mivel  társas 
viszonyaikat az érték, a pénz reális absztrakciójában ide-
genítik el, az egyedek számára saját szocialitásuk is úgy 
jelenik meg, mint ami az érték automatikus önmozgásá-
nak van alávetve. (Illetve, másfelől: „a pénz valóban úgy 
jelenik meg, mint saját közösségi lényegüknek egy rajtuk 
kívüli  létező dologban való megtestesülése”,  vagy mint 
„saját  társas  kapcsolataik  materializációja”  –  ahogyan 

15   Anselm  Jappe:  Aventurile mărfii. Pentru o nouă critică a valorii. 
(Trad. Alex Cistelecan) Tact, Cluj-Napoca, 2014, 37.

16   „A  kapitalizmust  jellemző  társas  viszonyok  és  uralmi  formák 
Marx-i  elemzése  alatt  nem  a  tulajdonviszonyokban  gyökerező 
és  a  piac  által  közvetített  osztályviszonyokat  kell  érteni. Marx 
áru-, illetve tőkeelemzése – azaz: a munka által konstituált kvá-
zi-objektív társas közvetítési  formák – sokkal  inkább e  társada-
lom  alapvető  társas  viszonyait  írja  le.  Ezek  a  személytelen  és 
absztrakt társadalmi formák nem csak elrejtik a hagyományosan 
„valós”-aknak tételezett mögöttes kapitalista társas viszonyokat, 
vagyis az osztályviszonyokat;  ezek a  személytelen és absztrakt 
formák  maguk  a  kapitalista  társadalom  valós  viszonyai  […].” 
(Moishe Postone: Time, Labour and Social Domination. Cambridge 
University Press, 1993, 7.)
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Marx  egy  helyütt  fogalmaz.) Az  individuumok  közötti 
interakciók valódi szubjektumává, ágensévé tehát maga 
az érték, a Marx által olykor „automata szubjektum”-ként 
jellemzett  –  a  pusztán  a  saját mennyiségnövelésében,  a 
korlátlan  önértékesülésben  érdekelt  –  érték  válik.  (Az 
értékritikai  értelmezésben  ezért,  szemben  a  hagyomá-
nyos marxizmussal,  a  kapitalista  árutársadalmat nem a 
tőkések és a proletárok osztályantagonizmusa hozza lét-
re, hanem fordítva: e két osztály csak az áru, az absztrakt 
munka logikájának következményei, az érték szubjektu-
mának, illetve ágensének a teremtményei.

Debord: a spektákulum  
mint reális absztrakció

A  spektákulum  az  értéknek  mint  automata  szubjek-
tumnak,  vagyis  az  absztrakt  és  elidegenült  társas  vi-
szonyoknak – a spektákulum, még egyszer: nem képek 
halmaza, hanem társadalmi viszony – egy újabb, ha úgy 
tetszik vizuális materializációja: egy, az áru és a pénz ko-
rábbi  absztrakciót  kiegészítő  és  beteljesítő,  de  ugyan-
akkor  hozzájuk  képest  magasabb  rendű  absztrakció. 
Magasabb rendű absztrakció, mivel a pénz, „a központi 
egyenérték, vagyis a használati értékükben összemérhe-
tetlen különféle javak egymás közti kicserélhetőségének 
a  reprezentációja”  értelmében  vett  pénz  absztrakciójá-
hoz viszonyítva a spektákulum magának a pénznek egyfajta 
reflexív, önvonatkozó absztrakciója:  a  spektákulum  mint 
„általános egyenértéke annak, amivé a társadalom egé-
sze lehet és annak, amit tehet […], olyan pénz, amelyet 
csak szemlélünk, mivel benne a használati érték totalitá-
sa az, ami már kicseréltetett az absztrakt reprezentáció 
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totalitására.”17 A spektákulum ugyanakkor egy konkrét, 
materiális absztrakció: „minden partikuláris munka abszt-
rakciója, illetve az összességében vett termelés általános 
absztrakciója tökéletesen kifejezésre jut a spektákulum-
ban, amelynek a konkrét létmódja éppenséggel az abszt-
rakció.”;18  a  spektákulum  „egy Weltanschauung,  amely 
valóságossá, anyagszerűen kifejeződővé vált.”19 A spek-
tákulum  tehát  az  árufetisiszta  társadalom  egy  konkrét 
absztrakciója (Marx: egy „érzékileg érzékfölötti dolog”), 
benne maga a konkrét társadalmi valóság, melyet az ér-
ték, a pénz – illetve most már elsősorban – a spektákulum 
reális  absztrakció  strukturálnak,  uralnak,  fordult  meg, 
állt a feje tetejére: „Az árufetisizmus, »az érzékileg érzék-
fölötti dolgok« társadalom feletti uralma az, ami a spektá-
kulumban abszolút módon beteljesül; itt az érzéki világot 
a képek olyan, fölötte létező válogatása helyettesíti, mely 
ugyanakkor mint a kiváltképp érzéki ismertette (f)el ma-
gát.”20 A spektákulum „az élet konkrét megfordítása”,21 
egy „valóságosan megfordított világ”, amelyben ezért – 
s ez egy zseniális eltérítése Hegelnek, aki a „hamis”-ról 
mint az „igaz” mozzanatáról beszélt – „az igaz a hamis 
mozzanata”:22 az érzéki, valós élet pusztán csak az érzék-
fölötti absztrakció, a hamis és inautentikus spektakuláris 
pszeudo-élet  instanciája,  „megvalósulása”.  De  megva-
lósulása ugyanakkor a  szó  szoros értelmében  is, mert  a 
„a valóságot megfordító spektákulum valóságosan is lét-

17   Guy Debord: La Société du Spectacle, id. kiad., 49. tézis.
18   Uo., 29. tézis.
19   Uo., 5. tézis.
20   Uo., 36. tézis.
21   Uo., 2. tézis.
22   Uo., 9. tézis.
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rehozott”,  továbbá, másfelől,  „a megélt  valóságot  anya-
giságában  árasztja  el  a  spektákulum  kontemplációja”.23 
A spektákulumnak mint elidegenült társadalmi absztrak-
ciónak  tehát  valós  kihatásai  vannak  a  valós  társadalmi 
életre: „Ahol a valós világ puszta képekké alakul át, ott 
a puszta képek valós  létezőkké, egy hipnotikus viselke-
dés  hatékony  motivációivá  lesznek.”24  A  spektakuláris 
pszeudo-élet ideológiája a szó tényleges értelmében „ma-
terializálódik”.25

Összefoglalóan, első megközelítésben akár úgy is  le-
hetne  fogalmazni, hogy mind Baudrillard, mind Debord 
ugyanazt  az  általános  metafizikai  tézist,  látszat  és  való-
ság  azonosságát  fogalmazzák  meg.  De  egyáltalán  nem 
mindegy,  hogy  a  „látszat  =  valóság”  tézisben  a  látszat 
alatt  szimulákrumot  vagy  spektákulumot  értünk,  sőt,  a 
behelyettesítés két radikálisan eltérő értelmet eredményez. 
A Baudrillard-féle látszat, a szimulákrumok hiperrealitása 
végeredményben  behelyettesíti  a  kapitalista  gazdasági-
társadalmi  viszonyok,  a  tőke  valóságát,  és  ő maga  válik 
valósággá, azaz: a látszat, a szimulákrum maga (az egyetlen) 
valóság. Debord számára a látszat, a spektákulum, az el-
idegenült társas viszonyok újabb, vizuális-materiális abszt-
rakciója maga a társadalmi valóság: a spektákulum nem el-, 
hanem felfedi, végső soron azonos a kapitalista reális  tár-
sadalmi absztrakciók (az absztrakt munka, a csereérték, a 
tőke) valóságával. Azaz: a látszat, a spektákulum – valóság. 
(Két értelemben  is: a spektákulum elidegenült gazdasági 
viszonyok  reális  társadalmi  absztrakciója,  amelynek  az 

23   Uo., 8. tézis.
24   Uo.
25   Ld. uo., a mű IX. fejezetét, illetve már magát a címét: A materiali-

zálódott idelógia.
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effektusai, a spektakuláris képek, a szimulákrumok a ma-
guk során ugyancsak materializálódnak, valós kihatással 
vannak a társadalmi életvilágra.)

Végül, maga a kortárs digitális spektákulum is felfogható 
az önértékesülésre törekvő érték egy újabb reális absztrak-
ciójának – ebbe az irányba mutatnak legalábbis a digitális 
kapitalizmust a marxi értékelmélet (vagy általában a marxi 
kritikai politikai gazdaságtan) keretrendszerében értelme-
ző  elméleti  fölvetések.26 Mindenekelőtt,  a  szimulákrum-, 
illetve  szemiokapitalizmus  „gnoszticista”  kísértésével 
szemben –  értsd:  a  jelek, digitális  adatok,  az  információ-
áramlás  immateriális,  anyagtalan  gazdasága  a materiális 
gazdaságtól független, idegen szubsztancia volna – köny-
nyű  kimutatni,  hogy  a  digitális  gazdaság  nem  válik  le 
teljesen,  hanem  inkább  ráépül  a  materiális  gazdaságra, 
így például az  információ- és kommunikációtechnológiai 
eszközök  termelésére  (a  gyártáshoz  szükséges  ásványok 
kibányászására, a gyártási, összeszerelési munkára stb.), a 
szoftverfejlesztési, a call center-ekben stb. kifejtett digitális 
munkára, illetve, nem utolsósorban az internetfogyasztók 
–  illetve  egyben  termelők  –  digitális  figyelem-munkájára. 
A  küszöbön  álló  figyelem-gazdaságban27  ugyanis  maga  a 

26   Ezzel kapcsolatosan lásd elsősorban Christian Fusch munkássá-
gát, pl. Uő: The Digital Labour Theory of Value and Karl Marx 
in  the Age of Facebook, YouTube, Twitter,  and Weibo.  In Eran 
Fisher – Christian Fuchs [eds.]: Reconsidering Value and Labour in 
the Digital Age. Palgrave Macmillan, 2015.

27   A  figyelemgazdasággal  kapcsolatosan  lásd  Yves  Citton  mu-
nkásságát, pl.: Yves Citton: L’économie de l’attention, La Revue des 
livres, 2013/10, 70–79. Magyar nyelven lásd Uő: Újragondolt „im-
pakt”: figyelemgazdaság és olvasótlan olvasói köztársaság. http://
aszem.info/2017/04/ujragondolt-impakt-figyelemgazdasag-es-ol-
vasotlan-olvasoi-koztarsasag/ (utolsó letöltés: 2017. 10. 05.)
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figyelem válik  tőkésíthető  értékké:  a  digitális  kapitalista 
felhalmozás kiemelkedő aktorai – a Google, a Facebook 
stb. – azoknak a playbourer-eknek (játszó-munkásoknak) 
a figyelme által generált megelőlegzett többletértéket fö-
lözi le, akik mi magunk – a közösségi médiák, a kereső-
programok stb. használói – vagyunk.28 Az információ- és 
a  figyelemgazdaság  tehát  egyrészt  továbbra  is  ráépül  a 
materiális  gazdaságra,  illetve  a  kognitív  infomunkások, 
az infoprekaritáus és a játszómunkások figyelemmunká-
ja által termelt értékre, másrészt folyamatosan a digitális 
kollektív  tudáson, az  internet esztétikai, szociális,  infor-
mációs  stb.  immateriális  commons-ain,  közjavain  élőskö-
dik.29

28   A  figyelem  játszómunkásai  tehát  nemcsak  fogyasztók,  hanem 
termelők is egyben: így például a közösségi médiák valós idejű 
használata során a kereskedelmi megfigyelésnek átengedett áru-
sítható adatokat termelünk, amelyek annak az értéknek felelnek 
meg, amelyet a reklámfelületért fizető cégeknek adnak el.

29   Ezzel  kapcsolatosan  lásd:  Matteo  Pasquinelli:  Animal Spirits. 
A Bestiary of the Commons. NAI Publishers, Rotterdam, 2008.
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és dAmien hirst cápájáról

MINEK A MűVÉszEtE? A MűKöDÉsIMMANENcIÁról…

Berszán István

A  gazdasági,  technológiai  és  társadalmi  mechanizmusok  mű-
ködés immanens (kizárólag a működési lehetőségeikre irányuló) 
koncepciója, illetve a kizárólag ezekhez igazodó praxis nemcsak 
a  káprázatos  siker  titkára  irányuló  kíváncsiságunkat  váltja  ki, 
hanem  súlyos  etikai  problémákat  is  felvet. A  csúcstechnológia 
és az Untold-fesztivál típusú szimulákrumok trükkjeihez fogha-
tó az a „művészet” is, ahogy Damien Hirst ausztrál halászoktól 
megvesz egy 4,5 m-es tigriscápát, melyet műalkotásként állítanak 
ki formaldehidben a Metropolitan Museum of Artban, miközben 
a tranzakciók révén sok milliós profitot termel nemcsak a „mű-
vésznek”, hanem esztétikai üzlettársainak is. És a dolog megis-
mételhető egy gyémántokkal kivert koponya szoborként forgal-
mazásával. Nem az a nehéz kérdés, hogy közönséges tetemekről 
vagy nagyon rafinált ötletekről van-e szó ezekben a művekben, 
hanem inkább ez: belenyugodhatunk-e abba, hogy a művészetet, 
sportot, tudományt vagy netán az „alkalmazott” etikát is gazda-
sági, politikai és  technológiai mechanizmusok sajátítsák ki, mi-
közben a gyakorlást  ezek  trükkjeinek minél nagyobb profitot és 
presztízst termelő kihasználására szűkítjük?
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Michel Foucault archeológiai projektje óta1 a kortárs tör-
téneti kritikák azt sugallják vagy egyenesen állítják, hogy 
a korábban időtállónak tűnő olyan fogalmak, mint a hit, 
művészet,  ember stb.  a  társadalomtörténeti,  gazdasági 
vagy  technológiai-mediális  rendszer  konstrukciói.  Kö-
vetkezésképpen csak az láthat valamennyire tisztán, aki 
nem dől be naivan a felsorolt rendszerek machinációinak, 
vagyis nem hisz a produktumok önvalóságában, hanem 
a  megképződésük  procedúráját  igyekszik  nyomon  kö-
vetni. Rajcsányi Gellért ezért írhatja a következőket Mar-
tos Gábor Műkereskedelem. Egy cápa ára2 című könyvéről: 
„A könyvbéli adatcunami nem a véletlen műve, nincse-
nek  fölösleges  esztétai  körök,  nincs  bevezetés  a  kortárs 
művészetbe,  se  moralizáló  szószaporítás:  a  valódi  mű-
tárgypiac kulisszái mögötti világba tekinthetünk be. […] 
végigmegyünk az árverések világ- és hazai történetén; a 
műalkotások értékének mérésén; a műkereskedelem ár-
alakító machinációin;  s  végül  a műtárgy, mint  befekte-
tés  lehetőségeiről és csapdáiról  is olvashatunk.” A kötet 
leírását ezzel a következtetéssel összegzi: „A klasszikus 
szépségeszmény boncolgatásától a mára elterjedt, megle-
hetősen banális mércéig, a műtárgyért adott pénz meny-
nyiségéig jutunk. Láthatjuk a folyamatot, amint a művé-
szeti akadémiai világ és a társadalom között megjelenik, 
majd a folyamatokat, ízlést, divatot és művészi sorsokat 
egyre inkább befolyásolva nélkülözhetetlenné válik a ke-
reskedő és annak varázseszköze: a pénz.”3 

1   Michel Foucault: A tudás archeológiája. (Ford. Perczel István.) At-
lantisz, Budapest, 2001, [1969].

2   Martos Gábor: Műkereskedelem. Egy cápa ára. Typotex, Budapest, 
2012.

3   Rajcsányi  Gellért:  Műkereskedelem:  érhet-e  dollármilliókat  egy 
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Ebben  a  koncepcióban  van  tehát  egy  kor,  amely 
túl  van  az  értékekben vetett hiten  (a pénzt  tekinti  végső 
érték[mérő]nek), van egy művészet, amely ennek szimp-
tómája,  és  van  egy  ironikus  kritika,  amely  feltárja  (átlát-
ja  és  leleplezi)  a kor  s benne a művészet  (vagy  inkább a 
művész, a műkritikus, a műkereskedő, a gyűjtő, a kiállító, 
illetve a további tranzakciók ágenseinek) szemfényveszté-
seit. A műhöz való sajátos viszony vagy a művészet önálló 
története „fölösleges esztétai körök”-nek minősül,  az eti-
kai megfontolások pedig „moralizáló szószaporítás”-nak, 
merthogy ezúttal a „valódi műtárgypiac” adatai számíta-
nak az egyetlen, minden kétséget kizáró viszonyítási rend-
szernek.

Martos könyve egy, az olvasót letaglózó nyitósztorival 
indul, melynek az a címe, hogy A világ legdrágább cápája, 
avagy a művészet és műkereskedelem sajátos viszonya, és ezt a 
mottót viseli: „A jó üzlet a legnagyobb művészet” (Andy 
Warhol).4 A cápadög Damien Hirst, a világhírű kortárs brit 
művész  alkotása.  A  halat  ausztrál  halászoktól  vásárolta 
meg 6000 fontért a Charles Saatchi műkereskedő pénzén. 
A kifeszített szájú tetemet egy formaldehiddel telt üvegak-
váriumba helyezte, és ezt a címet adta a műalkotásnak: The 
Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living 
(A halál fizikai lehetetlensége egy élő tudatában).5 A hal meg-
vásárlásában is segítő és a piacon jól  ismert  londoni mű-
gyűjtő-műkereskedő már 50 ezer fontért vásárolta meg a 
kiállított cápatetemet, amit 15 évvel később 12 millió dollá-
rért sikerült eladnia. Hirst lassan menthetetlenül oszlásnak 

cápadög?  http://mandiner.blog.hu/2013/08/07/mukereskedelem_
erhet-e_dollarmilliokat_egy_capadog (utolsó letöltés: 2017.10. 20.) 

4   Martos Gábor: i. m., 7.
5   Lásd 1. ábra
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induló műcápája avagy cápaműve ma a New York-i Modern 
Művészetek Múzeumában van kiállítva. „Hogy lehetséges 
mindez?  –  kérdezheti  az  egyszeri  olvasó,  aki  nem  jártas 
ebben a különös, modern kulturális dzsungelben. Martos 
a lehető legtöbb szempontból igyekszik megválaszolni ezt 
a kérdést: művészek, alkotások, kereskedők, országok, vá-
rosok, évszámok, pénzösszegek áradata zúdul az olvasóra, 
aki a szerzővel együtt keresheti a törvényszerűségeket e ki-
számíthatatlannak tűnő szubkultúrában.”6

Feltűnő, hogy a minden rafinált trükköt leleplező kri-
tika egyúttal azt sugallja, hogy egyedül azok a rendszerek 
valóságosak,  amelyben  a  szemfényvesztő  trükkök  mes-
terei  tájékozódnak,  s  amelyek  törvényszerűségeit  a kriti-
ka próbálja meg  feltárni. Nemcsak arról van szó, hogy a 
szimulákrumok (lacani7 és badiou-i8 értelemben vett) reá-
lisa a működő rendszer, hanem mintha arról  is, hogy ezen 
kívül minden egyéb illúzió. Erre utal a „fölösleges esztétai 
körök” kifejezés Rajcsányi Gellért  recenziójában, és ezért 
válik a  recenzált  szakmunka  (a Martos Gáboré) a művé-
szettörténet vagy a modern művészetbe bevezetés helyett 
az árverések történetévé, illetve „a műkereskedelem árala-
kító machinációinak” feltárásává. Mivel azonban a  lelep-
lezett (vagy feltárt) „machinációk” alapját az ironikusnak 
ható kritika mégis a művészet Foucault-i értelemben vett 
pozitivitási  szintjeként9  (materialitásaként)  erősíti  meg, 

6   Rajcsányi Gellért: i. m.
7   Jacques Lacan: A tükör-stádium mint az én funkciójának kiala-

kítója,  ahogyan  ezt  a  pszichoanalitikus  tapasztalat  feltárja  szá-
munkra. Thalassa 1994, 4., 2.

8   Legtömörebben  lásd  Alain  Badiou:  Ethics. An Essay on 
Understanding Evil.  (Trans.  Peter  Hallward.)  Verso,  New  York, 
2001 [1998]. 40–44.

9   Michel Foucault: i. m., 163–71. 
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voltaképpen  legitimálja  is azt, amit „leleplez”. Merthogy 
szimptómaként  leplezi  le:  az  egyre  inkább  pénzügyi 
machináckiókban zajló kortárs művészet a mi korunk, te-
hát egy történeti valóság szimptómájaként vagy hatásaként 
ragadható  meg,  s  jóllehet  konkrét  alakzata  (mint  Freud 
óta  tudjuk) rafináltan megtévesztő konstrukció,  szimptó-
maként mégis bizonyító erejű megnyilvánulása azoknak a 
mechanizmusoknak, amelyek létrehozták.

Luke White10 kritikája abból indul ki, hogy az önszer-
veződő  anyag  modern,  kapitalista  tapasztalata  alakítja  a 
korábban csúnyának, kaotikusnak tartott természetet  fen-
ségessé. És oda érkezik meg, hogy Hirst cápája végső soron 
a  tőke  fenségességének  egy  látomása,  ilyenként  szimpto-
matikus. Úgyhogy a kritika  iróniája nemcsak a művészet 
mögé rejtőző profit-, illetve tőkehalmozásnak szól, hanem 
legalább ennyire minden olyan naiv elképzelésnek is, amely 
nem veszi észre a művészet végső soron üzleti vagy piaci 
logikáját, mivel a szép és a  fenséges elefántcsonttornyába 
vonuló esztétika sokáig elfedte vagy meghamisította azt.

Nekem mégis volna egy elméleti és egyúttal etikai fel-
vetésem. Amennyiben semmi nincs a megtévesztő konst-
rukciókat létrehozó működésimmanencián kívül (azoknak 
a  rendszereknek  a  történeti  reálisán  kívül,  amelyekben 
egyebek mellett a művészet  is megképződik), hogyan le-
hetünk biztosak a kritika megbízhatóságában? Vajon nem 
szimptóma-e maga is? Hiszen a kritikának is meg kellene 
haladnia a bírált  rendszert  ahhoz, hogy működési  feltét-
eleit  átláthassa  (különben  fennáll  a  cinkosság  gyanúja), 

10   Luke White: Damien Hirst’s Shark: Nature, Capitalism and the 
Sublime.  http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-
sublime/luke-white-damien-hirsts-shark-nature-capitalism-and-
the-sublime-r1136828 (Utolsó letöltés: 2017. 09.17.)
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csakhogy ez a kritika a rendszer meghaladását illúziónak 
tekinti. A dilemma megoldására először a dekonstrukció 
tett kísérletet a kettős olvasat módszerével:11 egyszerre ol-
vasta egy szöveg téziseit és azokat a retorikai műveleteket, 
illetve erőszakos hierarchiákat, amelyek a  téziseket meg-
konstruálták. Fontos, hogy nem azért fordította visszájára 
a hierarchikus viszonyokat, hogy a tézisek ellentétét állít-
hassa, hanem hogy leleplezze a tézist konstruáló művele-
tet. Ma már úgy tartjuk, hogy a dekonstrukció a diszkurzív 
médium önreferenciájába gubózik, s ezért minden kritikai 
ereje dacára fogva is marad abban, vagyis nem képes a tör-
téneti kontextusok feltárására. De a mostani, kontextuselvű 
kritikánk dacára továbbra is megőriztük a működésimma-
nencia elvét. A különbség csak az, hogy már nem a szöveg 
egész  kultúrára  kiterjesztett,  paradigmatikus  médiuma 
a  mérvadó,  hanem  a  társadalmi,  mediális,  gazdasági  és 
mindannyiszor  történeti  kontextusok  működése.  Ennyi-
ben tehát a kortárs  történeti kritikák  is visszahajlanak az 
egyszerre bírált és ugyanakkor legitimált rendszerbe.

Vajon mikor higgyünk a kritikának? Amikor azt állítja 
a vizsgált kortárs művészetről, hogy korunk viszonyait tár-
ja fel/leplezi le (lád Luke White), vagy amikor a művészet-
nek magának a kortárs bizniszét és szimulákrumait vizs-
gálja  (lásd Martos Gábor)? Szerintem a zavart  leginkább 
az  okozza,  hogy  a  képződmény  történeti  megkonstruá-
lódására  alapozott  kritika  nemcsak  szimptómája,  hanem 
cinkosa is egy, a működésimmanenciát abszolutizáló tájé-
kozódási gyakorlatnak, amely a mai kor jelenségeiben, az 

11   Jacques Derrida: A  struktúra,  a  jel  és  a  játék az embertudomá-
nyok diskurzusában.  In  Bókay Antal  – Vilcsek  Béla  –  Szamosi 
Gertrud – Sári László (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány ki-
alakulása. (Ford. Gyimesi Tímea.) Osiris, Budapest, 2002, 265–276.
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ennek szimptómájaként felfogott „művészetben” és a kriti-
kában egyaránt leplezett marad. A kritika nyílt támadása a 
„fölösleges esztétai körök” ellen (s az idézett szószerkezet 
jelentése könnyen elmozdulhat az esztéta által rótt körök-
től az egyetemeken tanító esztéták körére) becsületes pár-
bajnak tűnik, mégis olyan, mint a Question of Honor című 
párbajábrázolás.12 Állítólag  a megtekintőknek mindössze 
az 1%-a képes látni a baloldali támadó ellenfelét, ha valaki 
nem irányítja rá a figyelmüket.13 A trükk abban van, hogy 
az elrejtett másikat a  fák törzsei közötti résnek nézzük, s 
ettől kezdve mindannak (illetve csakis annak), ami ezen a 
résen át látható: lomboknak és füveknek.

Hasonló trükkel  téveszt meg bennünket a működés-
immanens  szemlélet  is:  arra  bír  rá,  hogy  résnek  lássunk 
mindenféle  gyakorlást,  beleértve  a  művészi  gyakorlato-
kat  is, mégpedig  olyan  résnek,  amelyen  át  csakis  az  im-
manenciát  képező  rendszer(ek) működései  látszanak:  az 
„áralakító machinációk”.  Ennek  a  kritikai  beállítódásnak 
azonban nemcsak  a  kortárs  történeti  valóság  az  ihletfor-
rása, hanem  legalább  ilyen mértékben a performatív  (ki-
zárólag  az  outputra  alapozott)  cselekvéskoncepció  kriti-
kai paradigmatizálása is: annak elfogadása/elfogadtatása, 
hogy minden, ami nem performatív, az a performatív mű-
ködés vagy a performatív  cselekvés konstruktuma, bele-
értve a performativitás valamennyi rituális vagy ritmusori-
entált alternatíváját is.

Nem kívánom elvitatni a performatív cselekvés művé-
szetének ügyességeit, csak azt  jelzem, hogy mihelyt min-
den gyakorlást  ennek a paradigmának a  résén át közelí-
tünk meg,  súlyos  elméleti  és  etikai problémák merülnek 

12   Lásd a 2. ábra első képét.
13   Lásd a 2. ábra második képét.
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fel. Nem az a nehéz kérdés, hogy Damien Hirst formalde-
hidben kiállított cápája vagy a gyémántokkal kivert kopo-
nya14 esetében közönséges tetemekről vagy nagyon rafinált 
ötletekről  van-e  szó,  hanem  inkább  ez:  megnyugodha-
tunk-e  abban,  hogy  a  művészetet,  sportot,  tudományt 
vagy netán az „alkalmazott” etikát is gazdasági, politikai 
és  technológiai  mechanizmusok  sajátítsák  ki,  miközben 
a  gyakorlást  ezek  trükkjeinek  minél  nagyobb  profitot  és 
presztízst termelő kihasználására szűkítjük?

A  megtévesztés  nemcsak  abban  állhat,  hogy  elké-
szítjük  valaminek  a  szimulákrumát,  illetve  magunk  szi-
mulálunk  valamit,  hanem  abban  is,  amikor  a  szimuláci-
óra vezetünk vissza minden egyéb gyakorlatot, köztük a 
művészetet és az etikai  tájékozódást  is. Lévinas az etikai 
viszonyban a radikális passzivitást, a másik közelségének 
kitettséget  tárta  fel.15 Az  ilyen  reszponzivitás  vagy  fogé-
konyság nem performatív cselevés, és nem is performatív 
konstrukció  (ezért  érdemli  ki  Lévinas  Badiou-tól  az 
„antifilozofikus gondolkodó” titulust.)16

Egy  műkereskedőnek  természetesen  nagyon  dör-
zsöltnek kell  lennie a csereügyletekben, nem csoda, ha a 
műtárgybiznisz valóságos művészévé edzi magát. De az ő 
művészete nem lehet a fa, kő, üveg, fém vagy a textíliák ügyes 
megmunkálásának a „pozitivitási szintjévé”, sem azoké a 
figyelemgyakorlatoké, amelyek a rendszerimmanens mű-
ködésekétől eltérő ritmusú történésekre hangolódnak mű-
vészi alkotás, illetve művészi befogadás közben. A Saul fia 

14   Damien  Hirst:  For the Love of God,  emberi  koponya,  gyémánt, 
2007. Első kiállítás: White Cube gallery, London.

15   Emmanuel  Lévinas:  Teljesség és végtelen. Tanulmány a külsőről. 
(Ford. Tarnay László.) Jelenkor, Pécs, 1999, [1965].

16   Alain Badiou: i. m., 22–23.



108 109

Minek a művészete? A működésimmanenciáról…

című film17  beépített nézőjének  sohasem megfigyelő,  ha-
nem tanúként résztvevő nézésgyakorlata nem a politikai, 
katonai, gazdasági rendszerek működése, és nem is olyan 
(szem)rés, amelyen keresztül objektív vagy „pozitív” ké-
pet  látunk. Mert  egy  ilyen  résnek  is  gyakorlati  sűrűsége 
van:  sohasem űr,  hanem mozgástér.  Ezért megtévesztés, 
ha  valamely  gyakorlatot  mindenek  foglalataként,  vagy-
is olyan,  látszólag üres résként  tüntetünk  fel, amelyen át 
minden más adott.

Az  is  a  trükkhöz  tartozik,  hogy  a  rés  és  amit  benne 
látunk, nem egyszerűen elfedi a történéseket előlünk, ha-
nem valamiképpen tényleg összefügg az illető történéssel. 
Merthogy ez a rés valójában árnyék – gyakorlatok esetében 
idővetület –, amely csak korlátoltan,  illetve  torzítva  teszi 
követhetővé mindazt, ami a vetületnél többdimenziós tör-
ténés. Megtévesztő  kétfélesége  a  szimptómáéhoz  hason-
lít: egyfelől merő illúzió, valóságtól elrugaszkodó látszat, 
másfelől azonban referenciális értékű tünet, egy tényleges 
folyamat  indexikus  jele.  Etikai  vonatkozásban  leginkább 
ahhoz a hazugsághoz hasonlít, amely nem állít valótlant, 
de megtévesztés végett elhallgatja az igazság egy részét. 

Ezen a ponton azt az ellenvetést lehet tenni, hogy va-
jon  szimptóma,  vetület  és  hazugság  itt  vázolt  összefüg-
gése nem ismétli-e ugyanazt a tünetet, torzító leképezést, 
illetve  megtévesztést,  amelynek  leleplezése  végett  létre-
hoztuk? Nem igazolja-e ez is a szimptómák, vetületek és 
megtévesztések  biológiai,  fizikai  és  társadalomlélektani 
működését? Mert amennyiben igen, akkor az etika maga 
is ugyanazon folyamatok szerinti képződmény, amelyeket 
megítélni, illetve korrigálni látszik. Ez az érvelés mindad-
dig helytállónak tűnik, amíg a szimptómát, vetületet és a 

17   Nemes László (rendező): Saul Fia, 2015.
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morális megtévesztést ugyanazon a résen át nézzük. Igaz, 
hogy etikai érvelés közben is  teremtünk (idő)vetületeket, 
de ebből nem következik, hogy valamennyi vetület min-
dig  ugyanarra  a mozgástérre  esik,  amelyet minden más 
történés  pozitivitási  szintjének  kellene  elfogadnunk.  To-
vábbra  is  gyakorlati  tájékozódásunkon múlik,  hogy me-
lyik mozgástérben szerzünk jártasságot, s ebből adódóan 
melyik történés ritmikai dimenziójára esik a vetületek rése. 
Egyáltalán nem kell mindig és föltétlenül ugyanarra esnie. 
Ahhoz, hogy ebben az etikai vitában hiteles lehessek, meg 
kell  tanulnom  tájékozódni  a működésimmanens  kritikai 
gyakorlatban is:  tényleg követni Damien Hirst, Rajcsányi 
Gellért, Martos Gábor és Luke White figyelemgyakorlata-
it. De kimozdulni  is meg kell  tanulnom azokból, amikor 
Lévinast vagy olyan művészi gyakorlatokat követek, ame-
lyek a működésekétől eltérő gyakorlati  történések ritmu-
saira  hangolnak. Amennyiben  egyik  gyakorlat  valóságát 
sem akarom tagadni, akkor nem az a megoldás, hogy egyi-
ket a másikra vezetem vissza, bármilyen irányban, hanem 
gyakorlati ritmusváltás révén  járok át közöttük. És ha az 
etikát  ennek  az  idő(k)beli  tájékozódásnak  a  kutatásában 
alkalmazom,  az  nem  pusztán  egy  klasszikus  diszciplína 
újabb vetülete, hanem annak a tájékozódási gyakorlatnak 
a kísérlete is, amelyet gyakorláskutatásnak18 nevezek. 

A cápaszobor címe A halál fizikai lehetetlensége egy élő 
tudatában. Eddig  nem  foglalkoztunk  ezzel,  pedig  Hirst 
művészete talán éppen abban rejlik, ami ezt a címet, illet-
ve a kiállított cápához való viszonyát megkülönbözteti a 
hagyományos képi ábrázolás címtípusától  (ez  itt valószí-
nűleg  csak  ennyi  lenne: Cápa).  Joggal mondhatja  valaki, 
hogy  a  fent  kizárólag  üzleti  trükkökkel  összefüggésbe 

18   Berszán István: Gyakorláskutatás. Kalligram, Pozsony, 2013.



110 111

Minek a művészete? A működésimmanenciáról…

hozott szobrászművészet ennek a címnek a játékterét adja 
hozzá az élethűen ábrázolt témához. Az avantgárd forma-
bontói  megpróbálták  lerombolni  a  figurativitást,  ehhez 
képest Hirst egyszerűen rövidre zárja az ábrázolt és az áb-
rázolás viszonyát magának az ábrázoltnak a kiállításával. 
Duchamp gesztusához képest azzal a különbséggel, hogy 
itt  a  puszta  kiállításon  túl  olyan  preparálás  helyettesíti 
az ábrázolást, melynek következtében a holt cápa élőnek 
hat.  Nemcsak  azért,  mert  a  messzi  tengerek  számunk-
ra  többszörösen  idegen  víz  alatti  világához  tartozó  teste 
úgyszólván  megérinthető  közelbe  kerül,  és  mert  úszás 
közben  kerül  megérinthető  közelbe,  hanem  leginkább  a 
föltátott száj vad és zsigerileg hiteles támadó gesztusa ré-
vén. Azt is mondhatnánk, hogy Hirst művészet és valóság 
rövidre  zárulásának  örökös  paradoxonát  viszi  színre  a 
kiállítóteremben.

De  mindez  úgyszólván  a  klasszikus  avantgárdból 
vett idézet a művészet  intézményének kortárs provokálása 
közben. Ha Hirst korábbi formaldehides szobraiból, illet-
ve a későbbi gyémántos emberi koponyából álló sorozatba 
illesztjük,  concept artként  a  halállal  szembeni  védekezés 
trükkjét teszi szembetűnővé: a valóságost mint fizikai lehe-
tetlenséget. Nehéz eldönteni, hogy ez mennyiben feltárás/
leleplezés,  és mennyiben hozzájárulás. Merthogy  itt  rafi-
nált trükk révén lepleződik le a rafinált trükk. Mínusszor 
mínusz az plusz, de lehet-e pozitív lelet? Vajon egy meg-
bízható kutató állítja itt, hogy az élő tudat számára a halál 
fizikai lehetetlenség, vagy a halált hárító tudatban képző-
dik meg a halál fizikai lehetetlensége, miközben saját pre-
parátumát erősíti meg érvényes valóságként? És mi  törté-
nik, amikor a concept art az észlelés működése is egyben? 
Ez a  trükkös egybeesés azonban  technikai-funkcionalista 
szétválasztásukon  alapszik.  A  digitális  hatás  a  működő 



112

A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete

rendszer  konstrukciójaként  beépített  analóg  preparátum 
révén hat, mintha a klasszikus, analóg jel, amihez képest 
a digitálist megkülönböztetjük, eleve digitálisan megkép-
zett lenne. Persze mi mindvégig csak egy de facto cápát lát-
hatunk a cím hallatán, merthogy éppen azt kell néznünk, 
hogy jól működjék a trükk.

A zsonglőrt  is artistának hívják, a megtévesztés mű-
vészének.  Vajon  a  művészet  igaz? Az  egyik  szélsőséges 
válasz a platóni lefokozás (a látszatok utánzása), a másik 
a  romantikus  művészetimádat  (egyedül  igaz).  Mind  a 
kettő trükk: egyik a dianoiáé, a másik a képzeleté. A mű-
vészet nemcsak az igazság hatásának utánzása lehet, nem 
is csak az igazság inkarnációja, hanem gyakorlati (tényle-
ges) ráhangolódás  is egymástól eltérő ritmusokra: nem a 
történések sokféleségének – akár analóg, akár digitális, de 
mindannyiszor közös – modellje, hanem átjárás történések 
mozgásterei között. A Hirst-mű címének trükkjei (a nagy 
átfordulások mindkét oldalát beleértve) arra reflektálnak, 
hogy miként működik az elme.19  Ebben  a  tekintetben  egy 
szimptomatikusan működésimmanens „művészi gondol-
kodással” van dolgunk. Mintha az elme csak működhetne, 
nem  gyakorolhatna  is.  Vagy mintha  végső  soron  a  gya-
korlás is puszta működésnek bizonyulna. Pedig a termé-
szettudományos redukcionizmus (mely szerint minden az 
elemibb összetevők tulajdonságaiból és mozgásából vezet-
hető le) legalább annyira feltételezi a működésimmanens 
reflexió  figyelemgyakorlatát,  mint  az  ilyen  figyelemgya-
korlat az idegpályák szinopszisait. Hirst trükkjét legtömö-
rebben így foglalhatjuk össze: a gyakorlás fizikai képtelensége 

19   Egy kognitív  tudományokra alapozó monografikus összefogla-
lás  erről  Steven  Pinker: Hogyan működik az elme?  (Ford.  Csibra 
Gergely.) Osiris, Budapest, 2002, [1997].



112 113

Minek a művészete? A működésimmanenciáról…

a működésimmanens gondolkodásban. A  fizikai  képtelenség 
megállapítása ugyanis azon a trükkös gyakorlaton alapul, 
mely a működést minden valóságosra nyíló réssé alakítja. 
Artista produkció ez a  javából, remek megtévesztés, bra-
vó! Ilyenként meg is tapsolhatjuk, de gyakorlati tájékozó-
dás közben nem mindig és föltétlenül, hanem csak ennek 
a szoborműnek a befogadásakor kell idővetületeihez iga-
zodnunk.

A működésimmanenciával az a baj, hogy elfedi, illet-
ve  elhallgatja  az  eltérő  ritmikai  dimenziójú mozgásterek 
közötti  etikai/gyakorlati  tájékozódást,  vagyis  hogy  nem 
pusztán működéseken, hanem gesztusokon is múlik, ami 
velünk történik. Pedig a gyakorlás ugyanolyan valóságos, 
mint szubsztrátumainak vagy kontextusainak működése: 
aktuális  ritmusa  dönti  el  azt  is,  hogy  amennyiben moz-
gásterét  más  mozgásterekre  nyíló  résként  hasznosítjuk, 
milyen vetületükben  teszi  követhetővé  az  eltérő  ritmusú 
gyakorlatokat  és  történéseket.  A  performatív  cselekvés 
mozgásterére  eső  idővetületek  azonban  csak  annyiban 
tudnak minden cselekvést közvetíteni, amennyire a pénz 
közvetíthet minden értéket. Még akkor is, ha a rendszeren 
belül bármi elcserélhető a pénzre, ez nem jelenti azt, hogy 
egyedül a pénz adhat értéket mindannak, amire elcserélik, 
vagy hogy ennél fogva a pénz teremtene minden értéket. 
Klasszikusan  ez  olyankor  derül  ki,  ha  kívül  kerülünk  a 
rendszeren, mondjuk Robinson módjára egy lakatlan szi-
geten szembesülünk a súlyban vagy számokban kifejezett 
címletek  értékürességével.  Egyáltalán  nem  meggyőző, 
inkább az önreferencialitásba hajló dekonstrukcióra emlé-
keztet, ha azt válaszoljuk erre, hogy többé nincsenek „üres 
helyek” a térképen, és hogy ma már semmi nincs a gazda-
sági rendszeren kívül. Hiszen egy süllyedő jacht, melyet a 
vihar miatt nem találnak a mentőalakulatok, ma is hiába 
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van tele bankjegyekkel, mint ahogy a Challenger utasainak 
is hiába volt nagy fizetésük, a pénz nem mindig válhat a 
szabadulás egyenértékévé.

Úgyhogy egy rendszer globális társadalmi kiterjeszté-
sét még egyáltalán nem tekinthetjük meghaladhatatlannak. 
Legfeljebb addig áltathatjuk magunkat ennek illúziójával, 
míg  antropocentrikus  tájékozódási  gyakorlatunk  elfeled-
teti/elfeledtetheti velünk, hogy  rajtunk kívül  is van hely. 
Minél tovább igyekszünk kitartani a külső ignorálásában, 
az annál drasztikusabban és váratlanabbul  tér vissza. Az 
ökológiai válság például egyre gyakoribb hurrikánokban, 
árvizekben,  elsivatagosodásokban  és  olvadó  jéghegyek-
ben  figyelmeztet,  hogy  gazdasági  rendszerünk  távolról 
sem globális, hanem nagyon is benne foglalt egy tágasabb 
ökoszférában,  amely  nem  gazdasági  mechanizmusokra 
alapozott. A pénz sem globális érték(mérő), hanem csak a 
piaci csere dimenzióira eső értékvetület – az általa közvetí-
tett értékből csak annyit és csak úgy érzékelhetünk, ameny-
nyi és ahogy piaci csere közben érzékelhető belőle. Ahhoz, 
hogy más  értékdimenziók  is  hozzáférhetők  legyenek,  ki 
kell mozdulnunk a piaci csere gyakorlatából. A műtárgy 
horribilis áron eladása vagy megvásárlása nem esik egybe 
azzal a nézés-, illetve figyelemgyakorlattal, amelyre a mű 
impulzusainak követése közben hangolódom. Tudhatom, 
hogy egy Csontváry-képnek nagy a piaci értéke,20 ez nem 
elég ahhoz, hogy a „látványértékéhez” hozzáférjek. Ehhez 
a  nézés  idejében  kell  Csontváry  módjára  megtanulnom 
vagy újratanulnom nézni. Nincs az a gazdasági machiná-
ció, amely az  ilyen nézés  reálisa  lehetne, vagy amelynek 

20  A Traui látkép naplemente idején című festmény 2012 decemberében 
240 millió forintért kelt el a Virág Judit Galériában (Lásd a rekor-
dok listáján Martos Gábor könyvének végén.)
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működése  egy  ilyen  gyakorlat  pozitivitási szintje lehetne. 
Csak akkor eshet egybe a kettő, amikor figyelemgesztusa-
imban úgy döntök, hogy a nézés idejében a mű horribilis 
kereskedelmi árát szemlélem vagy csodálom, és csakis an-
nak a lehetőségfeltételeit kutatom, mint Martos Gábor.

Félreértés ne essék, amit Martos Gábor művel, az tisz-
teletre  méltó  alkalmazott  gazdaságtudományi  kutatás, 
hiszen a műtárgy-kereskedelem a világpiac nem jelenték-
telen részét képezi. Csak olyankor válik megtévesztéssé, 
mikor ezt a nézésgyakorlatot tekintjük a művek révén be-
járatott összes  többi nézésgyakorlat  reálisának vagy po-
zitivitási szintjének. Ha ilyen módon próbálunk egyetlen 
rés terébe belelátni minden láthatót, ami nemcsak optikai 
trükk vagy fogás, hanem etikailag problematikus csalás, 
mely  a művészi  alkotás  és  nézés  gyakorlatának  a  piaci 
machinációk  ritmikai  dimenzióira  eső  idővetületét  (egy 
szükségképpen veszteségekkel  és  torzulásokkal  járó  re-
dukciót)  valami  végső,  minden  gyakorlat  alapját  képe-
ző  történésként  próbálja  meg  elfogadtatni.  Igaz,  hogy 
elvileg minden más  történésnek  elkészíthető  egy  erre  a 
mozgástérre eső idővetülete, csakhogy ez nem az illúziók 
mögötti  végső  titkokhoz  vezet,  hanem  inkább  egyetlen 
mozgástérbe zár be, pontosan úgy, ahogyan Platón bar-
langkísérletének foglyai az árnyékok dimenzióinak moz-
gásterébe zárulnak.21 Attól, hogy kizárólag az árnyékok 
mozgásában ragadnak meg minden történést, egyáltalán 
nem következik, hogy  semmi  sincs az árnyékok  szerin-
tük „globálisan” lapos terén kívül. Inkább az következik, 
hogy egyetlen globálisnak tekintett mozgástérbe sem fog-
lalható bele valamennyi történés.

21   Platón. Állam, Hetedik Könyv, 514a–518b. In Platón: Összes mű-
vei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984., II. kötet, 455–462.
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Hogyha másra is kíváncsiak vagyunk, mint ami idő-
vetületeink árnyékai közt zajlik, ki kell mozdulnunk azok 
beszűkült  teréből, és meg kell  tanulnunk eltérő ritmikai 
dimenziójú  mozgásterek  között  tájékozódni  gyakorlás-
ritmusunk újabb és újabb megváltoztatása révén. A piac, 
a  technológiai  vagy  társadalmi médiumok működésim-
manenciája  ugyanolyan  beszűkülés  az  egymástól  redu-
kálhatatlanul eltérő ritmusok tágasságához képest, mint 
Platón  foglyainak  „globális”  árnyékvilága. A  művészet 
nem pénzbeli értéke pontosan abban van, hogy a domi-
nánssá s így egyre kizárólagosabbá váló „egyetlen” rést, 
mely alternatíváit a rá eső vetületeikben tünteti el, a tör-
ténés  többi  ritmikai  dimenzióinak  tágassága  felé  nyitja 
meg. Ilyenkor nemcsak láthatóvá, hanem követhetővé is 
válik valami, amit addig egy kevesebb ritmikai dimenzi-
ójú idővetület fedett el. A kortárs kontextualista kritikák 
esetében a megtévesztés trükkjei a történések idővetüle-
teiben zajlanak. A történeti olyan réssé vált, amin keresz-
tül  látunk  (akarunk  látni)  mindent.  Csakhogy  ennek  a 
„résnek” gyakorlati sűrűsége van: a működésimmanens 
tájékozódás nyitja meg. Az etika alkalmazása nem csak 
azt  jelentheti, hogy minden egyébbel együtt az etikát  is 
hozzáigazítjuk a működésimmanenciához, és így a domi-
náns tájékozódási gyakorlat cinkosává tesszük. A magam 
részéről inkább az ilyen megtévesztések kizökkentésében 
kívánom alkalmazni az eltérő ritmusú gyakorlatok és tör-
ténések közötti átjárás közben.
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„szép, bár nekem nem 
tEtszIK” – Az EsztÉtIKAI 

reAlizmusról 

seregi tamás

Tanulmányom  alapkérdése  az,  hogy  fel  tudjuk-e  ismerni  és  el 
tudjuk-e ismerni az esztétikai minőségeket anélkül, hogy eszté-
tikai  élményben  lenne  részünk. És ha  ilyen élményben van  ré-
szünk, vajon akkor is nem valami rajtunk kívül létező jelenséget 
ismerünk-e fel? Hiszen ilyenkor nem mi válunk széppé, és még 
csak nem is „szépen” kezdünk látni, hanem szépet látunk tőlünk 
bizonyos távolságra, ott kint a világban. Vagy csupán mások le-
hetséges vagy szokásos élményét pillantjuk meg egy dologban, 
amikor  felismerjük, hogy szép, de nekünk nem tetszik? Mit  je-
lent az esztétikai minőségek tőlünk független létezése? Általános 
szubjektivitást,  interszubjektivitást,  objektivitást,  tárgyiságot, 
értéket?

Mielőtt az esztétikai realizmus lehetőségének a kérdésére 
rátérnék,  egy  dolgot  mindenképpen  tisztázni  szeretnék, 
hogy  milyen  jelentésben  fogom  használni  az  esztétika 
szót. Az esztétikai realizmus a következőkben nem művé-
szeti realizmust fog jelenteni, nem egy olyan művészetet, 
amely vagy a valóságot kívánja ábrázolni  (mimetizmus), 
vagy maga kíván valóságossá válni (konkretizmus), vagy 
minél  mélyebben  a  valóságba  kíván  integrálódni,  hogy 
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attól elszakíthatatlan volta miatt kelljen valóságosnak  te-
kintenünk (funkcionalizmus és hasonlók). Az esztétikai re-
alizmus lehetőségének kérdése itt magára az esztétikumra 
vonatkozik, arra, hogy mennyire és milyen módon tekint-
hetők valóságosnak azok a jelenségek, amelyek az esztéti-
ka tárgyát alkotják, vagyis az esztétikai minőségek. Hogy 
mennyire tekinthető valóságosnak például a szépség.

Az  esztétikai  realizmus  problémája  modern  problé-
ma, ám nem abban az értelemben, hogy a modernségben 
váltak  volna  valósággá  az  esztétikai  minőségek,  ellen-
kezőleg,  a  modernségben  felemelkedő  ízléskultúrának 
köszönhetően  éppen  ekkor  szubjektivizálódtak,  s  éppen 
ez a szubjektivizálódás világított rá az addig magától ér-
tetődőnek  tekintett  valóságos  voltukra,  és  éppen  ezért 
rögtön  problémaként.  Korábban  az  esztétikai  minősége-
ket  jobbára  (vagyis  azok,  akik  pozitívan  értékelték  őket) 
idealitásoknak tekintették a szónak abban a platonista és 
skolasztikus  értelmében,  amelyik  az  idealitást  a  legfőbb 
és legtökéletesebb valóságként határozta meg. Ez a nézet 
nyomokban megtalálható a tizenkilencedik században is, 
például Hegel híres meghatározásában, miszerint a  szép 
az  eszme  érzéki  látszása,  vagy  a  Parnasszistáknál  és  az 
esztétistáknál,  ám  az  előbbinél már  inkább  csak  egyfajta 
közvetítőként az eszmei és az érzéki között, az utóbbiak-
nál  pedig  többek  között  a  megalkotottság  eszménye  és 
problémája által zavarossá  téve. Az esztétikai minőségek 
idealitásként  igazán  csak  a  huszadik  században  képes 
majd  visszatérni  leginkább  a  sztár  és  a  vezér  alakjában. 
A sztár és a vezér ideálok, amelyek viszont önmaguk iga-
zán soha nem látható voltát, elérhetetlen valóságát, vagyis 
a megjelenésük részét alkotó meg-nem-jelenést immár itt a 
földön teszik valóságossá, vagyis egyfajta profán idealitás 
formájában: a sztár és a vezér rejtőzködik.”
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Az  ősbűnt,  a  szépség  valótlanítását  nem  Kant  kö-
vette  el,  mégis  tőle  származik  a  leghíresebb,  minthogy 
a  legfrappánsabb  megfogalmazása:  szép  az,  ami  érdek 
nélkül  tetszik.  Mit  számít  itt  az  „érdek  nélküliség”  ki-
fejezés, amit úgyis olyan nehéz megérteni, és ami úgyis 
csak a tiszta művészet kinevetett eszméjében él tovább, a 
lényegre mindenki fogékony azóta is, ez pedig a tetszés. 
A szép tetszik, a szép az, ami tetszik. Kant ezzel a megha-
tározásával lenyakazza az összes idealista és objektivista 
szépségdefiníciót,  ki  mer  ezután  egyáltalán  gondolni 
arra,  hogy  például  olyan  formalista  meghatározással 
álljon  elő,  hogy  a  szép  az  egység  a  sokféleségben  vagy 
hasonlók. Az egyetlen lehetőség az, hogy ezt a bizonyos 
tetszést  valahogy  megpróbáljuk  visszagyömöszölni  a 
világba. A 19.  század  folyamán  többen  is próbálkoznak 
ezzel,  de  kevés  sikerrel.  Stendhal  azzal  próbálkozik, 
hogy  a  tetszés  időbeli  és  interszubjektív  meghosszab-
bításával  kapcsolatot  létesítsen  a  szépség  és  egy  immár 
letagadhatatlanul világbeli fenomén, a boldogság között. 
A kapcsolat azonban nagyon törékeny, a vékony össze-
kötőszál bármikor elszakadhat,  és  ezt maga Stendhal  is 
érzi, innen a meghatározás: a szépség a boldogság ígérete. 
Mások  a  kivetítéssel  próbálkoznak.  Bizonyára  Theodor 
Lipps meghatározása is sokak számára ismert: a szépség 
tárgyiasult önélvezet. A magam részéről Lippsét tartom 
a valaha volt legőszintébb szépségdefiníciónak, csakhogy 
ez  az  őszinteség  épp  az  örömünktől  foszt meg minket, 
és még inkább visszavet önmagunkba: amikor az ember 
már nemcsak gyönyörködik  saját magában,  hanem azt  is 
látja, hogy saját magában gyönyörködik, akkor hajlamos 
nagyon elszégyellni magát.

A  huszadik  századi  művészet  úgy  birkózott  meg 
a  szépségnek  ezzel  a  problémájával,  hogy  egyszerűen 
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kiiktatta a műalkotásokból a szépséget. Az újromantika, 
amit az avantgárd mozgalmak hoztak magukkal, a szép 
helyett  a  fenségest  választotta,  és  ebben  nagy  szerepet 
játszott az, hogy a fenséges mindig valami olyasmi, ami 
idegen,  ami  külsődleges,  és  hiába  hatol  belénk  sokkal 
mélyebben, mint a szépség, az a mélység már nem mi va-
gyunk igazán, hanem a bennünk lakozó állati, bestiális, 
vagy épp emberfeletti, hősies, akár  isteni, amellyel soha 
nem tudunk igazán azonosulni.

A szépség azonban nem tűnt el a világból, csak a mű-
vészetben szorult háttérbe. És nemhogy eltűnt volna, ha-
nem egy  egész  iparág  kezdett  ráépülni,  amit  nevezzünk 
esztétikai  iparnak. Ez az ipar pedig az egyetlen és a kül-
sődleges szépséget részesítette előnyben, érthető okokból: 
szabványosítani  kellett  a  szépséget,  hogy  termelhetővé 
váljon, és külsődlegessé kellett tenni, hogy uralható és vál-
toztatható legyen. Az egyetlenség ugyanis közel sem jelen-
ti azt, hogy ez a bizonyos egy örök és változhatatlan lenne, 
épp ellenkezőleg, azért kell egynek lennie, hogy bármikor 
le tudjuk cserélni egy másikra. Hogy fenn tudjuk tartani az 
esztétikai ingert, hogy divatot tudjunk csinálni. És ezt ter-
mészetesen úgy a  legegyszerűbb megtenni,  ha  elhitetjük 
az emberekkel, hogy mindenkinek más tetszik, hogy min-
denkinek egyéni ízlése van, és persze hogy de gustibus non 
est disputandum. Hol vagyunk már Kanttól, aki még azt írta, 
hogy az ember „nem egyszerűen számít arra, hogy mások 
majd  egyetértenek  a  tetszést  kifejező  ítéletével  – például 
mert  ítéletüket  már  többször  a  magáéval  egybehangzó-
nak találta –, hanem megköveteli tőlük ezt az egyetértést. 
Helyteleníti, ha mások eltérően ítélnek, és elvitatja tőlük az 
ízlést, miközben elvárja, hogy  rendelkezzenek vele.”1 Az 

1   Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája. Ictus, Szeged, 1997, 7. §.
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esztétikai hamis tudat úgy keletkezik, hogy ennek a köve-
telésnek a jogát átadjuk valami külső hatalomnak, amelyik 
cserébe a választás jogával ruház fel minket: azzal, hogy jo-
gunk van ugyanazt választani, amit mindenki más választ. 
És a világ eközben az ízléspluralizmus dogmájától hangos, 
amelynek  megszámlálhatatlan  hívét  találhatjuk  korunk 
esztétái között, akik egyébként nem foglalkoznak ízlésku-
tatással, mivel azzal csak szociológusok foglalkoznak.

A modern esztétikai szférának ez a két nagy változá-
sa, a fenséges szinte uralmi pozícióba jutása a művésze-
ten belül és a szépség iparszerű termelésének kialakulása 
a  művészeten  kívül,  arra  mindenképpen  jó  volt,  hogy 
figyelmünket  újra  az  esztétikai  minőségek  realitásának 
problémájára irányíthassa, és talán képesek legyünk fel-
mérni, mi változott a szépség transzcendens idealizmusa, 
melynek Platón elmélete volt a mintaadója, és immanens 
idealizmusa óta, amelynek pedig a 18. századi common 
sense elméletek. Hiszen mind a transzcendencia, vagyis a 
szépség világon túli, objektív alapja, mind az immanen-
cia, vagyis a szépség világon inneni, ám szintén objektív 
alapja régóta eltűnni látszik.

Mi az esztétikai realizmus fő kérdése? Két ilyen kér-
dés  létezik  véleményem  szerint,  az  egyik  ontológiai,  a 
másik ismeretelméleti. Az ontológiai így hangzik: Létez-
nek-e az esztétikai minőségek tőlünk függetlenül is? Az 
ismeretelméleti pedig így: Képesek vagyunk-e felismerni 
az esztétikai minőségeket az esztétikai tapasztalatunktól 
függetlenül?

Kezdjük az elsővel, és próbáljuk meg átfogalmazni a 
kérdést, hogy közelebb jussunk az értelméhez! A szépség 
intencionális  jellegét talán mindenki hajlandó elfogadni. 
Az intencionális jelleg azt jelenti, és elismeréséből az kö-
vetkezik, hogy a szépség nem redukálható a tetszésre. Ha 
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ez nem így lenne, vagyis ha nem szükségszerűen valamit 
találnánk szépnek, akkor az esztétikai élményben nekünk 
magunknak  kellene  széppé  változni,  ahogy  például  el-
szomorodni szokott az ember. A szomorúság esetében is 
valami miatt  szomorodunk el, mégis mi magunk válunk 
szomorúvá, jól mutatja ezt az a tény, hogy az állapot fenn 
tud maradni azután is, hogy az arra okot adó helyzet már 
nem áll fenn. Persze nem tud bármi elszomorítani minket, 
sőt akár azt is hajlandóak vagyunk elfogadni, hogy maga 
a helyzet is szomorú, nem csak mi válunk azzá a helyzet 
hatására, mindenesetre azzá válunk. Széppé viszont nem 
válunk szép dolgok nézésétől. Vagy mégis? Lehet, hogy 
az ember azért néz szép dolgokat, mert széppé akar válni 
tőlük? Biztosan  így  van,  és még  csak  ahhoz  sem  férhet 
kétség, hogy a szépség formálni képes minket akár ész-
revétlenül is. Mégis pontosabb lenne talán úgy fogalmaz-
ni, hogy az ember a szépben mintát és példát keres arra, 
hogyan formálja meg vagy formálja át mindazt, amit va-
lamennyire formálni képes: a természetet, a környezetét, 
az anyagokat, a testét, sőt a lelkét is. Az esztétikai szféra 
soha nem kizárólag az aiszthésziszről  szólt, hanem épp 
ennyire a poiésziszről is. És azért kell mintáról vagy pél-
dáról  beszélni  a  poiészisz  kapcsán,  mert  a  hangulatok 
formátlan, mindent átjáró és magába olvasztó  jellegével 
szemben itt hajlamosak vagyunk egyenesen azt gondolni, 
hogy mindennek megvan a maga külön szépsége, amely 
nem  hozható  mimetikus  vagy  okozati,  hanem  csupán 
analogikus kapcsolatba a többivel. Rossz viccel élve úgy 
fogalmazhatnánk, hogy az „Ép testben ép lélek!”  jelsza-
vában  többé-kevésbé  hinni  tudunk,  de  a  „Szép  testben 
szép lélek!” jelszavában egyáltalán nem.

Két ontológiai következtetésre jutottunk tehát, az első 
az, hogy a szépre mindig rá kell találnunk vagy azt meg 
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kell  alkotnunk,  még  akkor  is,  ha  mi  magunk  vagyunk 
ezek a bizonyos szépek, a második pedig az, hogy a szép 
annyira kötve van a dolgokhoz, hogy ha elszakítjuk  tő-
lük, azzal meg is semmisítjük. Ha pedig ezt elfogadjuk, 
nehezen  tudunk nem arra a következtetésre  jutni, hogy 
a szépnek  tőlünk  függetlenül kell  léteznie, a  tetszés pe-
dig nem maga a szép, hanem a szép elismerése. De akkor 
mi a különbség a szép és az igaz között? Hiszen mindaz, 
amit  a  szépről  elmondtunk,  ugyanúgy  elmondható  az 
igazról  is. Az  igazságnak  is  van  egy  relevanciatartomá-
nya, és az igazság is külsődleges hozzánk képest, nem a 
mi  nézetünktől  vagy véleményünktől  függ. Amikor  azt 
mondjuk, hogy valami igaz, akkor nem a dologhoz való 
viszonyunkról beszélünk, hanem arról, hogy az így és így 
van,  és  ebben  semmilyen  szkeptikus  érvnek nem enge-
dünk. Az a helyzet tehát, hogy különbség vagy egyáltalán 
nem áll fenn, vagyis „a szép igaz, és az igaz szép”, vagy 
csupán más területre vonatkozóan beszélünk ugyanarról, 
azaz a szépség az érzéki igazság, az igazság pedig a lo-
gikai  szépség? Nem hiszem, hogy  így  lenne, mégpedig 
azért nem, amiért az iménti jellemzésben arról kellett be-
szélnünk, hogy a  szépre mindig  rá kell  találni vagy azt 
meg kell alkotni. Az igazságot ugyanis nem lehet megal-
kotni, mert az már mindig van, és az igazságra még csak 
rátalálni sem kell, mivel az igazság nem kivételes, hanem 
mindenhol ott van, hiszen mindennek van igazsága, csak 
éppen többnyire el van fedve, el van takarva a szemünk 
elől, vagyis fel kell tárnunk, a maga el-nem-rejtettségéhez 
kell  juttatnunk,  ahogy  Heidegger  mondja.  A  szépség 
viszont  ritka  és  példaszerű,  ráadásul  teremthető  is,  így 
hiába érzünk rokonságot a kettő között, mégsem ugyan-
azok:  az  igazság  az,  ahogy  a  dolgok  vannak,  viszont  a 
szépség  az,  ahogy  a dolgoknak  lenniük kellene. Aki  az 
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utóbbi meghatározást  próbálja  ráerőltetni  az  igazságra, 
mint például Lukács vagy Heidegger, az elkerülhetetle-
nül átesztétizálja az ontológiát, és elfojtja a realitást, azt a 
tényt, hogy a dolgok szinte soha nem úgy vannak, ahogy 
lenniük kellene. Ezért érezzük olyan közel az esztétikát 
az etikához, talán ezért ruházta rá Kant is a megismerés 
és az etika közötti közvetítés szerepét, és egyébként ezért 
érezzük gyakran olyan távolinak a művészettől. És hogy 
ki szerint és kinek megfelelően kellene a dolgoknak így 
lenniük? Hát természetesen az ember szerint és neki meg-
felelően. Ez lenne a különbség a szép és a tökéletes között, 
az elsőnek az emberre való vonatkozása. A fenséges kar-
rierje  pedig  éppen  annak  köszönhető  a modernségben, 
hogy  az  ember  azonosul  a  széppel,  csakhogy  minden 
azonosulás kizárással jár, a kizárt pedig általában vissza 
szokott térni.

Az ismeretelméleti kérdés arra vonatkozik, ahogyan 
a szépségnek ez a bizonyos elismerése megtörténik. A tet-
szés ennek valóban a leggyakoribb esete, mégsem nevez-
hető  kizárólagosnak,  legfeljebb  csak  tökéletesnek  vagy 
totálisnak, ám a tökéletesség és a totalitás itt éppen hogy 
elrejti  a  szemünk elől  az  elismerés  lényegét, vagyis azt, 
hogy abban mindig valami mássághoz viszonyulunk. Az 
ok pedig nyilván az, hogy a tetszés teljes pszichikai azo-
nosulássá  teszi  a  széphez való viszonyt. Ezért  vagyunk 
hajlamosak  magával  a  tetszéssel  azonosítani  a  szépet, 
és azon belül valamilyen differentia specificát meghatá-
rozni számára. Valami azonban mégsem hagy nyugodni 
minket  ezzel  a  tetszéssel kapcsolatban: vajon ha valami 
tetszik nekem, az már garanciát jelent arra, hogy a dolog 
szép is? és ha valami nem tetszik, arról teljes bizonyosság-
gal kijelenthetjük, hogy nem szép? biztos, hogy nem lehet 
tévedni a szépre vonatkozó ítéletünkben? Kant elmélete, 
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amit például Lukács túlzott racionalitással vádol, amiért 
az ízlésítéletet ítéletként gondolja el, nem pedig valamiféle 
érzésként,  ahogy a  19.  század második  felében kezdték 
gondolni,  szóval  Kant  elmélete  ebből  a  szempontból  is 
használhatónak tűnik, még ha nem is teljesen úgy, ahogy 
ő maga használja. Vajon tényleg nem szépnek ítélünk va-
lamit, és nem csupán saját öröm- vagy örömtelenség ér-
zésünkről számolunk be, amikor azt mondjuk, hogy „ez 
szép”? Amikor ez az ítélet tetszésünkkel is egybeesik, ak-
kor nincs különösebb probléma, van azonban olyan eset 
is, amikor ez nem így van, mégis elismerjük egy dolog-
ról, hogy szép. Szép, bár nekem nem tetszik. Mi történik 
ilyenkor?

Lehet, hogy nem is az elismeréssel van itt a problé-
ma? Hiszen  a  szépség  általában  annyira  tét  nélkülinek 
látszik, hogy sokszor hajlandóak vagyunk szépnek ítélni 
valamit, ha a másik ragaszkodik hozzá, elvégre mi történ-
het, ha esetleg tévedünk. Ez persze csak látszat, sőt meg-
győződésem  szerint  az  esztétikumnak  sokkal  nagyobb 
jelentősége van  az  ember  életében, mint  az  igazságnak, 
de ennek kifejtésére most nincs idő. Akárhogy is legyen, 
lehetséges, hogy fontosabb probléma és sokkal nagyobb 
feladat  a  szépség  felismerése, mint  az  elismerése. Nem 
is annyira a régebbi korok kultúrájával való foglalkozás 
során szoktunk ezzel szembesülni, mivel ilyenkor ritkán 
viszonyulunk esztétikailag a dolgokhoz, mint inkább sa-
ját korunk más kultúráival való találkozáskor. Jómagam 
hosszabb  ideig  éltem Délkelet-Ázsiában,  és  emlékszem, 
hogy  nagyon  sokáig  giccsesnek  tartottam  gyakorlatilag 
mindent,  ami ott körülvett,  és hogy hónapoknak kellett 
eltelnie, mire  fel  tudtam ismerni és el  tudtam ismerni a 
dolgokban a szépséget. Márpedig egy idő után igenis ké-
pes voltam erre, persze csak bizonyos mértékben, és bár 
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minden bizonnyal ízlésem is változott valamennyit, még-
sem gondolom, hogy azokban az  esetekben  ízlésítéletet 
hoztam volna. Inkább az történt, hogy képessé váltam a 
szépség egy formájának vagy fajtájának a  felismerésére, 
amelyik továbbra sem tetszett. És valóban azt gondoltam 
róla, hogy szép, vagyis elismertem a létezését, nem pedig 
mímeltem  valamiféle  tetszést,  ahogy  bizonyos  autisták 
szokták megtanulni az érzelmek mímelését. Mi  történik 
ilyenkor,  és  egyáltalán miért  tud ez megtörténni? Arról 
van  esetleg  szó,  hogy  az  esztétikumhoz  is  képesek  va-
gyunk nem  esztétikailag,  hanem mondjuk megismerés-
szerűen viszonyulni, és ilyenkor egyszerűen megismerjük 
a szépnek egy olyan fajtáját, amelyikkel még nem talál-
koztunk? És amelyhez szükséges feltételként hozzátarto-
zik, hogy lennie kell valakinek, akinek tetszik, az viszont 
már egyáltalán nem, hogy ez mindenki  legyen. Egy na-
gyon modern és nagyon antikantiánus gondolat lenne ez, 
amelyik egyszerűen lemondana az esztétikai minőségek 
univerzalitás  igényéről,  és  az  ízléspluralizmus  demok-
ratikus  álmába  ringatná  magát.  De  hát  valóban  nincs 
különbség az ízlések között, legfeljebb csak fokozatbeli? 
Ahogy már említettem, a szociológiai kutatásokból az de-
rül  ki,2  hogy  az  ízlés  sokkal  egységesebb, mint  gondol-
nánk, és hogy igenis és ma is kőkeményen hierarchikus 
szerkezetű, ám hiába fogadjuk ezt el, egy olyan kantiánus 
meggyőződés,  amelyik  tényleg  csak  egyetlen  sztenderd 
ízlést ismer el, manapság mégis elfogadhatatlannak tűnik 
számunkra. Többek között és legfőképpen azért, mert ez 
a bizonyos sztenderd ízlés régóta nem a magas kultúra, 
hanem az esztétikai ipar befolyása alatt áll, amelynek ter-
mékeit  mindannyian  habzsoljuk  ugyan,  de  azonosulni 

2   Vö. Pierre Bourdieu: La Distinction. Minuit, Párizs, 1979.
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mégsem vagyunk hajlandóak vele, és remélhetőleg nem 
csak sznobságból.

Akár  létezik  ízléspluralizmus,  akár  nem,  a  szóban 
forgó problémára ez akkor sem nyújt megoldást, arra a 
problémára, hogy magát a  szépet  látom akkor  is, ha az 
történetesen nem tetszik nekem, nem pedig valamit, ami-
ről  észreveszem vagy megtudom, hogy mások  szépnek 
látják, vagyis értesülök egy ízlésről, amelyen keresztül az 
annak is tűnhet, egy olyan szemüvegről, amilyen nekem 
soha nem volt a  szememen. Nem az  ízlés plurális vagy 
szinguláris  jellege  tehát  az  igazi  kérdés,  hanem a  szép-
ség  reális  vagy  irreális  jellege. A  realitás  itt  egyszerűen 
ízlésfüggetlenséget  kíván  jelenteni,  ami  nem  feltétlenül 
jelent tudatfüggetlenséget is. A probléma nagyon hason-
ló az angolszász filozófiában létező kvália-problémához. 
A színvak kifejezés mintájára alkothatnánk akár egy szép-
ségvakság fogalmat is, ám annak ellenére, hogy a szín és a 
szépség érzékelésének képessége szükséges ahhoz, hogy 
ezek a dolgok egyáltalán létezzenek, mégsem állíthatjuk 
azt, hogy a színt vagy a szépséget ne ott kint, a világban, 
tőlünk meghatározott  távolságra  és  egy  tárgyhoz kötve 
pillantanánk meg, és hogy ne valóban megpillantanánk, 
azaz találkoznánk vele. A szép érzékelésekor nem szépen 
látunk,  hanem  szépet  látunk,  hasonlóan  a  színlátáshoz, 
ahol  nem  pirosan  látunk,  hanem  pirosat  látunk,  függet-
lenül  attól,  hogy  piros  nem  létezik  egy  érzékelő  tudat 
nélkül. Az esztétikai minőségek esetében azonban ennél 
még többről van szó: azt ugyan el tudjuk hinni, hogy egy 
tárgy elveszíti az ún. másodlagos minőségeit, amint nem 
érzékeli éppen valaki, viszont  tényleg képesek vagyunk 
azt  is  elhinni,  hogy  egy  szép  tárgy megszűnik  szépnek 
lenni, amint nem érzékeljük vagy nem érzékeljük annak? 
El  tudjuk hinni,  hogy  a  kedvesünk megszűnik  szépnek 
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lenni, amikor épp senki nem látja vagy nem ítéli annak? 
Ha ezt nem tudjuk elfogadni, márpedig jelentkezzen, aki 
el tudja, akkor nemcsak az ízlés és a szépség szétválasz-
tásához jutottunk el, amit az esztétikai realizmus gyenge 
tételének nevezhetnénk, s ami általánosítva úgy hangzik, 
hogy  „egy  dolog  szép  lehet  akkor  is,  ha  senkinek  nem 
tetszik”, hanem a szépségnek és a szépség érzékelésének 
a szétválasztásához  is, amit az esztétikai realizmus erős 
tételének  nevezhetnénk,  ami  pedig  a  következőképpen: 
egy dolog szép lehet akkor is, ha még senki nem is látta”. 
Valami ugyanis akkor is képes olyan lenni, amilyennek az 
ember számára lennie kellene, ha még csak a létezéséről 
sem tudunk.



130 131

A „vAlóság” 
MEgKoNstruÁlÁsÁról. 
néhány AlApfogAlom

zsigmond Andrea

A  tanulmányban  néhány  olyan  diszciplína  kerül  említés-
re,  amelyeknek  mondanivalójuk  van  a  „valóságelemek” 
konceptualizálásának,  önkéntelen  vagy  önkényes  strukturálá-
sának,  esetleg átírásának módozatairól. Először  a kognitív  sze-
mantikából  és  a  médiatudományokból  ismert  ’keret’  fogalom 
kerül bemutatásra, utána a narratológia és a rokon tudományok 
’történet’ fogalma kerül szóba, kiegészítve a Horányi Özséb-féle 
participációs  kommunikációelmélet  alapfogalmával,  a  ’problé-
mával’; végül a kommunikációtudományból ismert ’homlokzat’ 
fogalom igyekszik magyarázatot adni arra, mi módon nyúlunk 
bele  előre  gyártott  struktúráinkkal  magunk  és  mások  világról 
alkotott elgondolásaiba. Mi módon fedjük (f)el szavainkkal, ami 
körülvesz bennünket.

A keretezésről

A kolozsvári Babeș—Bolyai Tudományegyetem Magyar 
Tagozatának  tanévnyitó  előadását  2013-ban  Szilágyi N. 
Sándor nyelvészprofesszor tartotta – ez egyben az egye-
temi oktató hivatalos leköszönő előadása is volt, nyugdí-
jazása alkalmából. Szilágyi N. Sándor arra figyelmeztetett 
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minket Metaforák és elmevírusok címet viselő előadásában, 
hogy: „tartsuk nyitva a  szemünket,  és ne sétáljunk bele 
gyanútlanul  minden  alattomos  nyelvi  csapdába”.  Ki  is 
fejtett  részletesen egy példát:  „a mai  főárambeli  ember- 
és viselkedéstudományok legvirulensebb elmevírusa: ’az 
élet piaci verseny’”.1

Szilágyi N. Sándor az előadásában bemutatja a meta-
fora fogalmát, ahogy a kognitív nyelvészet egyes kutatói 
értik. Idézem a meghatározást egy tankönyvnek szánt kö-
tetből: „Igen gyakran előfordul […], hogy […] két fogalmi 
keret között alakul ki valamely hasonlóságra épülő fogal-
mi interakció – ezt a folyamatot metaforának nevezzük”.2 
Vagyis világunk egyes szegmenseit úgy értjük meg, ak-
ként strukturáljuk az elménkben – a ’strukturális metafo-
ra’ kifejezéssel is találkozunk az előadásban –, ahogy egy 
másik jelenséget konceptualizálunk. „A fogalmi metafora 
két fogalmi tartományból áll: a konkrétabb forrás- és az 
elvontabb  céltartományból.  […]  az utazás  a  forrástarto-
mány és az élet a céltartomány. Ezek alapján jön létre az 
élet utazás fogalmi metafora.”3

Szilágyi N. azt fejtegeti előadásában, hogy nem min-
dig választjuk meg szerencsésen a metaforáinkat. Annak 
használatát például, hogy ’az élet piaci verseny’, kárhoz-
tatandónak  tartja,  hiszen  a  metafora  olyannak  láttatja 
az életet, mint ami piaci  terminusokkal maradéktalanul 
leírható.  Az  előadó  elrettentőnek  szánt  Steven  Pinker-
idézetekkel  illusztrálja  mondanivalóját:  „A  szülő  azon 

1   https://www.youtube.com/watch?v=PDU8ycARDPY  (Utolsó  letöl-
tés: 2017. 11.01.)

2   Kövecses Zoltán  – Benczes Réka: Kognitív nyelvészet.  Budapest, 
Akadémiai kiadó, 2010, 79.

3   I. m., 81.
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a  ponton  kell  átirányítsa  befektetéseit  a  fiatalabb  felé, 
mikor a fiatalabból származó haszon meghaladja az idő-
sebbre fordított költséget. […] Az ő szempontjából a szülő 
mindaddig őbelé kellene fektessen, amíg a fiatalabb test-
vérnek hozott haszon kétszeresen meghaladja a rá fordí-
tott költséget.”4

„A  vírus  terjesztőit  karanténba  kellene  zárni,  hogy 
ne  fertőzzön  ez  tovább”  –  állítja  előadásában  Szilágyi 
N. Látjuk, hogy ő maga is metaforát használ. Már az ’el-
mevírus’  kifejezés  említésekor  eszünkbe  ötölhetett  egy 
másik  kognitív  nyelvészeti  terminus,  az  ’értékjelentés’. 
„Értékjelentésen a szójelentésnek azt az összetevőjét ért-
jük, amelyben kifejeződik a beszélő közösségnek a jel tár-
gyához való (kissé leegyszerűsítve: pozitív vagy negatív) 
értékelő  viszonyulása.”5  (Később  még  vissza  fog  térni 
dolgozatomban  az  értékelés  gesztusa, mint  amit  annak 
bizonyítékaként  szoktak  tekinteni,  hogy  „a  valóság”-ot 
nem objektíven, hanem értelmezett módon képezzük  le 
elménkben.)

Magam is osztom Szilágyi N. Sándor azon aggodal-
mát, hogy egyes területek (mint a piac, a kereskedelem) 
fogalmi rendszere – nem pusztán nyelvi okokból – elter-
jedőben van, és ez, átszivárogva más életszegmensekről 
alkotott elképzeléseinkbe, tartósan átformálhatja a szem-
léletmódunkat. Míg Szilágyi N. az  ’élet’, magam a  ’mű-
vészet’ metaforikus megfeleltetéseit vizsgáltam meg egy 
korábbi tanulmányomban, és próbáltam érvelni amellett, 

4   Steven Pinker: Hogyan működik az elme. Budapest, Osiris kiadó, 
2002, 411.

5   Szilágyi N. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyel-
vi világ vizsgálatára.) Kolozsvár, 1997.
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hogy a ’kulturális fogyasztás’ terminus gyors terjeszkedé-
sének határt kellene szabnunk.6

Vajon  ellent  tudhatunk-e  állni  azoknak  a  nyelvi  és 
gondolkodásbeli  struktúráknak, amelyeket nem  tartunk 
szerencséseknek? Először mindenképpen érdemes meg-
vizsgálnunk a szerkezetüket, a működési módjukat. Ko-
rábban említettem már a „fogalmi keret”  terminust,  ezt 
érdemes legelőször kifejtenünk.

A  FrameNet  honlapon  a  keretszemantika  kutatói  a 
jelentéseket keretek mentén  fogalmazzák meg, mert azt 
gondolják: „A világról alkotott tudásunk igen nagy része 
sematikus,  idealizált  fogalmi  keretekre  épül,  amelyek  a 
tapasztalatainkon alapuló tudás strukturált mentális rep-
rezentációi”.7 Vagy ahogy ők fogalmazzák meg bemutat-
kozó  szövegükben:  „The  basic  idea  is  straightforward: 
that the meanings of most words can best be understood 
on  the basis of  a  semantic frame:  a description of  a  type 
of  event,  relation,  or  entity  and  the  participants  in  it. 
For example, the concept of cooking typically involves a 
person doing  the cooking  (Cook),  the  food  that  is  to be 
cooked (Food), something to hold the food while cooking 
(Container) and a source of heat (Heating instrument).”8

A mindenki  számára  elérhető  honlap  lexikonrészé-
nek definícióiban kiemelték  a kereteknek  ezeket  az  ele-
meit, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fogalmat 
valaki megértse és használni tudja. Ezek közül egyeseket 

6   Zsigmond Andrea:  Miért  ne  fogyasszunk  kulturális  terméket? 
Esettanulmány: kísérlet a „színház” szó jelentésének kibontására. 
Jel-Kép, 2015/1., 61–77.

7   Kövecses–Benczes: i. m., 62.
8   Az idézet itt található: https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/

about, (Utolsó letöltés: 2017. 11.01.) 
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Core Elements-nek neveznek (a kategória ’mag’-jainak – 
fennebb ezek lesznek nagybetűsek). Ezeknek az elemek-
nek megvan az a tulajdonságuk, hogy ha valahol halljuk 
egyiküket, a fogalmi kerethez tartozó összes információt 
képesek bennünk felidézni. 

„Charles  Fillmore  és munkatársai  azokat  a  fogalmi 
kereteket  kutatják  a  FrameNet  projekt  keretében,  ame-
lyek  elengedhetetlenek  a mondatmegértéshez.”9  Vagyis 
ami a beszélők tudásának mondhatni ’közös nevezője’. 

„A fogalmi kereteket […] a kultúra is befolyásolja – 
éppen ezért szokás a szakirodalomban a fogalmi keretet 
kulturális modellnek is nevezni. A kulturális modell kul-
túra- és egyénfüggő.”10

A  ’keret’  kifejezéssel  tehát  elsősorban  a  kognitív 
szemantikában találkozhatunk. Ám ezen a tudományte-
rületen  belül  is  eltérések  vannak:  „A  keret  fogalmára  a 
szakirodalomban  számos  elnevezést  találunk,  például 
kulturális  modell,  kognitív  modell,  idealizált  kognitív 
modell, tartomány, séma, gestalt stb.”11

A „keret”, „keretezés”  fogalmával más  tudományág-
ban is találkozhatunk, bár nem ennyire aprólékosan kibont-
va. Az amerikai szociológus, Erving Goffman Frame Analysis 
című  könyvére  utal  a  következő  hivatkozás:  „Goffmann 
felfogása szerint a keret […] úgy tekinthető, mint azoknak 
az erőknek a szimbolikus reprezentációja, amelyek megha-
tározzák az adott esemény megtapasztalását. A keret kife-
jezés tehát azokra a taktikákra és stratégiákra vonatkozik, 
amelyet a résztvevők használnak az adott helyzet megszer-
vezésére és meghatározására. Így a keret használatként, a 

9   Kövecses–Benczes: i. m., 52. (Maga Fillmore 2014-ben elhunyt.)
10  I. m., 56.
11  I. m., 52.
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felfedezés pozíciójaként és a kognitív folyamatok értelmező 
formájaként, illetve retorikai alakzataként képzelhető el.”12

A  ’keret’  fogalom  más  tudományok  közegében  is 
felbukkan  –  a  tömegkommunikációval  kapcsolatos  szak-
irodalomban is elterjedt. Egyetlen idézet erejéig térnék ki 
erre.  Egyik  tanulmányában  Bajomi-Lázár  Péter  a  média 
hatását magyarázó tíz különféle elmélet között felsorolja a 
’framingelméletet’ is. Eszerint: „A média […] az üzenete-
ket – különösen a híreket – nem objektíven ábrázolja, ha-
nem torzítja, azaz olyan értelmezési keretben (frame) pre-
zentálja,  amely  az  események  kontextusának  egyes 
elemeit  hangsúlyozza,  másokat  azonban  homályban 
hagy. A politikai problémák bemutatása során így a hírek 
automatikusan  felkínálnak  bizonyos  értelmezéseket,  és 
előnyben  részesítik  őket más  értelmezésekkel  szemben, 
azaz  felkínálnak  egy  »preferált«  olvasatot.  E  marxista 
gyökerű megközelítés szerint tehát a média a domináns 
társadalmi  ideológiát  hordozza,  és  szükségszerűen  tor-
zítva mutatja be a valóságot; a társadalom uralkodó réte-
geinek eszköze a tömegek tudatának formálására, a fenn-
álló társadalmi rend legitimálására.”13

12   Imre Zoltán:  Színházak  –  történetek  –  alternatívák. A  szín ház-
történetírás és -kutatás lehetőségei és problémái. In Uő. (szerk.): 
Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák. Budapest, 
Balassi kiadó, 2008, 36.

13   Bajomi-Lázár  Péter:  Manipulál-e  a  média?  Médiakutató  2006 
nyár; Letöltve: http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_
manipulal-e_a_media/ (Utolsó letöltés: 2017. 11. 01.) Vincze Han-
na  Orsolya  amúgy  a  tömegkommunikáció  egyik  aspektusával 
(a  hírekben  megfigyelhető  keretezésekkel)  foglalkozó  könyvé-
ben alapos összefoglalót készít  a  ’frame’  értelmezéseiről  (Vinc-
ze  Hanna  Orsolya: News of Our World.  Public  Issues  in  News 
Frames. Kolozsvár, Presa Universitară Clujeană, 2015.)
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Olyankor is dolgunk lehet ’keretszerű’ elrendezéssel, 
amikor a  szerző nem  így nevezi,  amiről  értekezik. Érde-
mes felismernünk, hogy amikor például két fogalom van 
határozottan szembeállítva egymással, e viszony kialakítá-
sa által egyazon kerethez tartozóként észleljük őket. Ilyen 
lehet  a  Reinhart  Koselleck  által  bevezetett  terminus,  az 
’aszim met rikus  ellenfogalom’-pár. Gyümölcsöző az  ilyen 
társítások kimutatása egy szövegben avagy diskurzusban. 
Koselleck három történelmileg meghatározó fogalompárt 
elemez tanulmányában,14 a hellén–barbár, keresztény–po-
gány és a felsőbbrendű és alsóbbrendű ember fogalmakat. 
Az ellentétpár egyik tagja pozitív, míg a másik negatív je-
lentéstöltettel bír. Hiszen: „Az öndefinícióból magából az 
idegen olyan meghatározása következik, amely nyelvi ki-
fosztást jelent, gyakorlatilag pedig felér egy rablással. Ek-
kor  beszélünk  aszimmetrikus  ellenfogalmakról.”15  Hasz-
nálatuk alapvető vonásai közé tartozik, hogy: „a másik fél 
csak megszólítva érezheti magát, de elismerve nem”.16

A nyelvünk tele van fogalompárokkal, férfi–nő, gye-
rek–felnőtt, orvos–beteg, kapitalista–kommunista, jobbol-
dali–baloldali stb. Nem mindig tudatosítjuk magunkban 
azonban e  szembeállítások potenciálisan aszimmetrikus 
jellegét, vagyis azt, ha a fogalompár egyik tagját öntudat-
lanul előnyben részesítjük (leginkább azt, ami a ’miénk’ 
– vagy amire kondicionáltak). Igen fontos tehát, hogy ref-
lexíven viszonyuljunk azokhoz a dichotómiákhoz, ame-
lyek a világot számunkra berendezik. „A jelenlét/távollét 

14   Reinhart Koselleck: Az  aszimmetrikus  ellenfogalmak  történeti-
politikai szemantikája. (Ford. Szabó Márton.) In Uő: Elmúlt jövő. 
A történeti idők szemantikája. Budapest, Atlantisz, 2003, 241–298.

15  I. m., 243.
16  I. m., 242.
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kategóriapár  kapcsán  számos  hasonló  jellegű,  egymást 
kizáró fogalompárt lehetne felidézni a logocentrikus gon-
dolkodás  történetéből.  Mindegyik  közös  tulajdonsága, 
hogy egyik elemük döntő, domináns, a másik alárendelt. 
Ezek – Derrida szavával – »erőszakos hierarchiák«. A lé-
nyeg és  jelenség, a belső és külső, a lélek és a test mind 
olyan  fogalompár,  amelyekben  az  első  tagot  fontosabb-
nak, értékesebbnek érezzük.”17

Az aszimmetrikus ellenfogalmakat azért  is nehéz ki-
küszöbölnünk a gondolkodásmódunkból, mivel bizonyos 
struktúrák – mint például az aszimmetria is – kogníciónk 
alapvető sajátosságaira épülnek. Vegyük például a  ’fővá-
ros  –vidék’  ellentétet. Az  ilyenszerű  társítások  „mélyén” 
fellelhető szerkezetet sémának is tekinthetjük. Ennek kap-
csán Tolcsvai Nagy Gáborra hivatkozom a továbbiakban.

„A séma mint megismerési mód fogalmi struktúrák-
ban jelenik meg […] a konstruálást segíti, a jelentésszer-
kezetekben valósul meg.”18 „A sémák egy része egyszerű 
szerkezetű, elemi jellegű és erősen elvont, ezért igen sok 
fogalom feldolgozásában működik közre. Ezek a sémák 
az idealizált kognitív modellek (ICM). […] Az idealizált 
kognitív sémák kiterjednek a megismerés minden terüle-
tére. […] Ilyen idealizált kognitív séma:

•  a tartály séma,
•  a rész–egész séma,
•  a kapcsolat séma,
•  a centrum–periféria séma,

17   Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. 
Budapest, Osiris, 1997, 356.

18   Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Europica varietas so-
rozat. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Ta-
nulmányok Kara, 2010, 38.
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•  a forrás–ösvény–cél séma”.19
Az  itt  bemutatott  egyszerű  sémák mellett  összetett 

sémák is szervezik a gondolkodásunkat, ilyen például a 
tudáskeret  (ezzel már  találkoztunk)  és  a  forgatókönyv. 
„A tudáskeret  az  egy központi  fogalom köré  elrendezett 
tudáselemek  készlete,  amely  lehetővé  teszi  egy  nyelvi 
közlemény létrehozását és megértését, a nem (föltétlenül) 
kifejtett elemeknek a kognitív műveletekben való működ-
tetésével. […] Egy másik, hasonló, de eltérő hangsúlyú tí-
pusa a sémának mint összetett tudásnak a forgatókönyv. 
A forgatókönyv  egy nyelvi  és nem nyelvi  cselekvésekből 
álló interakció lefolyásának menetét, az interakció társa-
dalmi intézményeit tartalmazza: a forgatókönyv a társa-
dalmi cselekvés komplex összefüggéseinek emberi tudá-
sa és annak modellálása, sztenderdizált eseménysor vagy 
sztenderdizált  szituáció.  […]  További  összetett  sémák 
szervezik a világról való tudást és a konstruálást, a nyelvi 
közléseket. Ilyen például a történetelbeszélés.”20

A történetszerűségről

„A  narráció  fizikai,  kognitív  és  esztétikai  cselekvésként 
folytonosan leépíti az események kaotikus aspektusait, ala-
kítja az embernek a világhoz való viszonyát, az embert szo-
cializálja környezetébe” – olvashatjuk Keszeg Vilmos Homo 
narrans című könyvében.21 „Az elbeszélések intézményeket, 

19  I. m., 39–40.
20  I. m., 43.
21   Keszeg Vilmos: A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet. 

Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, BBTE Magyar Néprajz 
és Antropológia Tanszék, 2011, 8.
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gyakorlatokat,  törvényhozásokat,  gondolkodásmódokat, 
értékrendeket teremtenek, tartanak fenn, legitimálnak”.22

Bíró  Béla  meg  Narratológia  című  könyvében  Paul 
Ricoeur-re hivatkozva ezt írja: „a »Ki vagyok én?« kérdés-
re  egyetlen meggyőző választ  adhatunk:  »Azoknak a  tör-
téneteknek a hőse, melyeket én magam vagy mások rólam 
mesélnek«. […] Azoknak a nyelvi kontaktusoknak a meg-
lepően nagy  része, melyeknek naponta  részesei  vagyunk, 
a  legkülönbözőbbféle  történetmondás.  […]  A  történetek 
alkotják azt a keretet, azokat a konvencionális mintákat, me-
lyekbe cselekedeteink beépülnek, és amelyek a hétköznapi 
tapasztalat  értelmezésében  és megértésében  irányíthatnak 
bennünket. […] Virtuális regények hőseiként nézünk önma-
gunkra. A  személyes  tapasztalatot  önnön  élettörténetünk 
részeként építjük be egy átfogóbb narratív szerkezetbe.”23

Egy személy azokból a történetekből áll össze, amiket 
ő maga képzel vagy mesél magáról, illetve amiket róla al-
kotnak mások. Néha ütközés van a kétféle történet között: 
nem ugyanazt a történetet mondja el magáról valaki, mint 
amiket róla elmondanak; nem ugyanaz a hely/szerep van 
kiosztva neki mindkét fajta történetben.

Propp  felosztását  idézve  a  szereplők  fajtáiról  (egy 
tetszőleges  varázsmesében):  egy meséhez  szükséges  le-
het  az útnak  indító  szereplő, mindenképpen kell hozzá 
hős, szokott benne lenni adományozó (felfegyverző) meg 
segítőtárs,  fontos szereplő a cárkisasszony (keresett sze-
mély) és az apja, néha van álhős is, és az ellenfél (károko-
zó) figurája is fölöttébb hasznos tud lenni a narrációban.24 

22   Uo.
23   Bíró Béla: Narratológia. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2004, 12–13.
24   V.  J. Propp: A mese morfológiája.  (Ford.  Soproni András.) Buda-

pest, Osiris, 2005, 78–79.
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Egy köznapi, rólunk szóló kis történethez, helyzetleírás-
hoz  (’mininarratívá’-hoz,  ahogy  ezt  nevezni  szoktam) 
már nem kell ennyi szereplő, de van, akit nem nélkülöz-
hetünk: hősre mindenképpen szükség van (többnyire ez 
mi  magunk  vagyunk),  szokott  lenni  a  történeteinkben 
ellenfél  (károkozó), segítőtárs vagy adományozó,  illetve 
cárkisasszony (keresett személy, cél) is, még ha ezek nem 
is mindig emberszerűek.

Ha  egy  reklámot nézek,  az  esetben például  én ma-
gam vagyok a hős,  az  adományozó pedig  a  cég,  amely 
nekem felajánlja a nem hagyományos mosóport, hogy el-
lenfelemet, a sárfoltot könnyen kiiktatva eljussak a cárkis-
asszonyhoz, vagyis a hófehér ruhához. Ugyanígy ha egy 
tanár nem enged be órára, mert valamiért elkéstem, ezt az 
esetet is szépen el tudom mesélni pozitív és negatív sze-
repek kiosztásával, fordulatokkal, végkifejlettel. (A tanár 
talán másképpen mesélné  ugyanazt, máshogyan  osztva 
le a szerepeket.)

A történetek iránt, mint már láttuk, nem csak a mese, 
tágabban  az  epika  vizsgálatára  szakosodott  tudomány-
ágak  érdeklődnek.  „A  narratológia  az  irodalomtudo-
mány, az etnológia és az antropológia, a pszichológia, a 
szociolingvisztika  találkozási  területe”,  írja  Keszeg  Vil-
mos.25 Szinte mindegyik másik tudományterületen is fel-
bukkan valamilyen módon a történetszerűség. Berán Esz-
ter például a néhány bekezdéssel korábbi ’forgatókönyv’ 
terminushoz hasonló ’kulturális forgatókönyv’ fogalom-
ra építi fel egyik tanulmányát. A kulturális forgatókönyv: 
„a kulturális tudást strukturáló konstrukcióként, az ide-
ológiai értékrend és a társadalmi gyakorlat között megje-
lenő egyfajta közvetítőként definiálható. […] egy narratív 

25   Keszeg Vilmos: i. m., 28.
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formába  szerveződött kognitív vázlat  az  egyén  emléke-
zetében,  ami  forgatókönyszerűen  tartalmazza egy adott 
csoport  által  elfogadott  vagy megkövetelt  viselkedések, 
megnyilvánulások elemeit.  […] A KF-ek  tehát, hasonló-
an a kognitív forgatókönyvekhez26 az egyéni emlékezeti 
szerveződés egyik alapmechanizmusát jelentik, másrészt, 
az érem másik oldalát vizsgálva, a kulturális tudásnak,27 
valamint  diskurzív megnyilvánulásainak  formai  és  tar-
talmi szervező elvét képezik.”28

A  kulturális  forgatókönyv  tehát  egy  értékrendet  is 
képvisel, ami megszabja, milyen ténykedés „elvárt” egy 
adott élethelyzetben.

Berán Eszter utal arra, hogy egy kultúrában megvan-
nak „a  szülői  szerep  forgatókönyvei  (külön az  anyai  és 
apai szerepekre vonatkozó forgatókönyvek), vagy a pár-
kapcsolatok, párválasztás  forgatókönyvei  (ide  tartoznak 
pl. az együttélés különféle variá ciói, azok kulturális jelen-
tése, elfogadása, illetve elutasítása, maga az esküvő szim-
bolikája stb.), de a bizalom, az üzletkötés, a jószomszédi 
viszony forgatókönyvei is”.29

Berán  Eszter  szerint  a  ’kulturális  forgatókönyv’ 
diszkurzív  megnyilvánulásaiban  felfedezhetőek  a 
Bahtyin kommunikációs elméletéből  ismert  jegyek – az, 
hogy mindegyik szöveghez tartozik egy (beszélő) hang, 

26   Roger Carl Schank – Robert Paul Abelson: Scripts, Plans, Goals, 
and Understanding: an inquiry into human knowledge structures. 
Hilsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1977.

27   Teun A. van Dijk: Ideology: a Multidisciplinary Approach. London, 
Sage, 1998.

28   Berán  Eszter:  Nők  karrierdiskurzusokban:  szexista  ideológia  a 
kulturális forgatókönyvekben. Replika, 2006, 56–57., 248.

29  I. m., 249.
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és sajátossága az adresszivitás (beépített címzettje van) és 
a reszponzivitás (más szövegekhez viszonyul).

Teszem azt, kiírom a BBTE Magyar Színházi Intéze-
tének  Facebook-oldalára  a  következő  szöveget  –  ahogy 
2017. november 23-án valóban tettem: „A Színházi Dra-
maturgok Céhe  ismét  tagjai  közé  fogadta  egyik  hallga-
tónkat. Eddig csak hajdani diákunk, Boros Kinga volt a 
dramaturgcéh tagja, de múlt héten a mesteri dolgozatát 
író Deák Katalint  is  soraikba  fogadták a magyarországi 
kollégák. Gratulálunk neki!” 

Azt mondhatjuk, hogy a gratulálás aktusa egy ismert 
kulturális  forgatókönyvhöz  illeszkedik. A  ’reszponzititás’ 
itt  úgy  értendő,  hogy  hasonló  gratuláló  szövegek  előfor-
dulnak más intézmények internetes oldalain is, ilyen érte-
lemben ez megismétel egy mintát, így válaszol rá. Beszélő 
hangként az intézet kollektívája szólal meg a szövegben. Az 
adresszivitás tekintetében mit mondhatunk: kinek szól ez? 
Látszólag Deák Katinak, „Gratulálunk neki!”, de árulkodó 
az, hogy nem „Gratulálunk neked!” szerepel itt, és nyilvá-
nos térbe került ki a jókívánság, vagyis másoknak (is) van 
ez címezve: olyanoknak, akiknek az intézményről alkotott 
képe javulhat egy ilyen hír olvastán: és ez fontos az intéz-
ménynek. Mondjuk ki: PR-tevékenységről (is) szó van itt.

Mert  az  első  és  utolsó  mondatból  még  úgy  tűnik, 
Deák Kati  történetét meséli  el  ez  a Facebook-bejegyzés: 
Propp terminusaival élve ő a főhős, aki nagy küzdelmek 
árán beveszi a várat (elhozza a cárkisasszonyt), és ehhez 
segítőtársként az intézmény, és akár a bejegyzés olvasói 
is (szurkolóként,  lájkolókként) társulnak. Ám a középső 
mondatból  az  tűnik ki,  az  intézmény a maga  történetét 
meséli el, a hősök őt képviselik (a birtokos személyjel ezt 
szépen elárulja: kétszer is szerepel a „diákunk”), igazából 
az  intézmény  dicsőséges  tette  a  dramaturgcéh  várának 
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bevétele, amihez Kinga és Kati maximum csak segítőtárs-
ként járultak hozzá. Az olvasók tehát neki tapsolnak.

Azért elemeztem ki ezt a példát, mert az ilyen kiírá-
sokból  látszik,  hogy  a  történetgenerálások  során  egyre 
gyakrabban  átcsúszunk  a  „dupla  történet”  mesélésébe, 
abba,  hogy  „úgy  teszünk, mintha  –  pedig…”,  és  egyre 
kevésbé vagyunk tekintettel az emberi tényezőre (Katitól 
szerintetek kértünk-e engedélyt ahhoz, hogy a privát ol-
daláról  levegyünk egy  tetszőleges  fotót és használjuk?), 
miközben az olvasókat is becsapjuk: személyes örömből 
kereskedelmi hasznot akarunk kifacsarni.

Ez az, amire a tanulmány elején utaltam: hogy a ke-
reskedelmi  logika  annyira  áthatja  már  a  mindennapja-
inkat, hogy a rá  jellemző szokott mechanizmusokat  ter-
mészetesnek,  szinte  már  normatívnak  tekintve  a  rossz 
érzéseinket egyre nagyobb sikerrel hessegtetjük el. De e 
logika abszolutizálódása vajon hová vezet?…

A narratívák  ilyen és hasonló versengése persze az 
egész életet áthatja. Az események mentén nagy számban 
keletkeznek  szövegek,  amelyek  típusokba  rendezhetők, 
és különböző funkcióik vannak.

A  narratívumoknak  mind  van  főszereplőjük.  Ál-
talában maga  a beszélő  az. Mindenki, minden  részlet  a 
beszélőhöz  képest  értelmeződik,  az  ő  szemszögéből  az, 
ami. Cél, ellenfél, segítőtárs, eszköz, akadály. És az ese-
mények mentén különböző narratívumok harca zajlik. Ez 
nem direktben történik, a beszélgetések nem mindig ösz-
szecsapások. Egy társalgásban a két beszélő narratívuma 
(látszólag)  gyakran  egymásnak  simul.  De  a  beszélők 
legközelebb, egy másvalakivel való beszélgetésben talán 
már más narratívumot produkálnak.

Minél inkább egymásnak simult két narratívum, annál 
nagyobb  a  szükséglet,  hogy  kiegyenlítésképp  ellen kező 
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narratívumot is működtessenek egymásról a beszélők. Sok 
narratívum él sok beszélgetésben, és ezek keresztmetszete 
az, ami beszélőnként az általa vélt „igazság”-ot fedi. Ami 
persze vagy van, vagy nincs. De történetek róla, az „igaz-
ságról” – vannak. Csak azok vannak.

Nemcsak a laikusok kényszerülnek bele, hogy (akár 
„előregyártott”) modellek, forgatókönyvek mentén fogal-
mazzák meg és olvassák le egy terület jelenségeit. A ref-
lektáltság  igényével  fellépő  elemzők  vagy  történészek 
sem mentesülhetnek az alól, hogy történetstruktúrák ké-
pezzék  írásaik vázát. Hogy klasszikus szerzőt  idézzünk 
– Hayden White azt írja, a történészek írásai nem külön-
böznek  jelentős módon a fikciós  írásművektől:  „a  törté-
nelmi írások magyarázó erejük egy részét abból merítik, 
hogy a puszta krónikákból történeteket tudnak létrehoz-
ni;  a  krónikákból  történeteket  pedig  azzal  a művelettel 
lehet teremteni, melyet egy másik írásomban »cselekmé-
nyesítésnek« neveztem. Cselekményesítésen egyszerűen 
azt értem, hogy a krónikákban található tényeket megha-
tározott  típusú  cselekményszerkezetek  alkotórészeiként 
kódolják, pontosan úgy, ahogy azt Frye általában a »fikci-
ókkal« kapcsolatban megfogalmazta.”30 „Frye a történeti 
mítosz  különböző  típusait  is  megkülönbözteti:  eszerint 
vannak »Isten országának vagy egy osztály nélküli társa-
dalomnak a megtalálására vagy az odavezető zarándok-
latra  épülő«  romantikus mítoszok;  »a  lassú  fejlődésként 
vagy forradalmak sorozataként felfogott haladás« komikus 
mítoszai; »a hanyatlás és bukás« tragikus mítoszai, amiket 
például Gibbon és Spengler művei testesítenek meg; és »a 

30   Hayden White: A történelem terhe. Horror Metaphysicae, Osiris–
Gond. Budapest, Osiris, 1997, 73.
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visszatérés és a véletlen katasztrófa« ironikus mítoszai”.31 
Mindegyik  reális  eseményeket  előadó  történet  a  fentiek 
közül valamelyik mítosz mentén halad.

Az  alfejezet  zárásaként  egy  kommunikációelméleti 
fogalmat  említenék  meg:  a  narrativitással  való  össze-
kapcsolása lehetőségére hívnám fel a figyelmet. Horányi 
Özséb  elgondolása  szerint  azért  kommunikálunk,  mert 
ezzel problémát szeretnénk megoldani. „Valamely ágens 
számára problémának nevezi a diszkusszió azt a kritikus 
különbséget,  ami  az  adott  ágens  valamely  alkalommal 
való állapota és egy számára ugyanakkor kívánatos álla-
pot között esetleg fennáll.”32 „Az ágens számára problé-
mává vált helyzetnek a megoldása többnyire magának az 
ágensnek az iparkodásából származik.”33

Tisztán  látszik  itt,  hogy  ez  az  ágens  két  különböző 
módon tudja összerakni a fejében a helyzetet, és az ő he-
lyét benne, vagyis itt két történetről beszélhetünk. Avagy 
egy történet kezdő- és végállapotáról, ha úgy jobban tet-
szik. Az ágens „iparkodik”, megoldást keres, vagyis ak-
tív: így hát ’főhősnek’ tekinthető, a korábbi értelemben.

Felfogható-e  egy  tanulmány  írása,  egy konferencia-
kötet megszerkesztése  kommunikációs  aktusnak?  Való-
színűleg  igen.  Ez  esetben  az  ágens  problémát  szeretne 
vele  megoldani.  Milyen  problémát?  Önmaga  és  mások 
problémájának megoldására is kísérletet tehet a kötetben. 
Hiszen lehetséges az átvitel, vagyis hogy „egy bizonyos 
ágens számára megjelenő problémát helyette egy másik 

31  I. m., 71., kiem. Zs. A.
32   Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció. Buda-

pest, AKTI–Tipotex, 2007, 246.
33  I. m., 253.



146 147

A „valóság” megkonstruálásáról. Néhány alapfogalom

ágens  old  meg,  vagy  éppen  együttesen  oldják  meg.”34 
A  kommunikatív  „lehet  társadalmi  méretű”35  is,  vagy-
is  nem  egyetlen  ágens,  hanem  többek  problémájának  a 
megoldására tett erőfeszítés. Egy nyitott végű történet.

A  Horányi  Özséb-féle  kommunikációelméletet  nem 
véletlenül  hívják  participációs  elméletnek.  A  kommu-
nikáció  participációs  elmélete  közösségelvű.  Hiszen: 
„Végered ményben  a  kommunikatív  értelmét  az  (indivi-
duális)  ágensek  közösséggé  integrálásában  lehet  látni.”36 
„Voltaképpen  más  közösségről,  mint  kommunikatívról, 
nem  lehet  beszélni”  –  terjeszti  ki  a  szerző  a  fogalmat  az 
egész  társadalmat  mint  „közösségek  konglomerátumát” 
integrálni tudó tényezővé.37 A szerző bevezeti a ‘kollektív 
ágensvilág’ fogalmát is, és kijelenti, hogy ez „voltaképpen 
az adott közösség sajátos belső nyilvánossága. […] Ebben a 
nyilvánosságban, mint a problémamegoldás sajátos (kom-
munikatív) színterén, zajlanak az adott közösség (kommu-
nikatív) problémamegoldó tevékenységei”.38

Egy tanulmány tehát, pontosabban jelen tanulmány 
egy  belső  nyilvánosságba,  egy  közösségi  kommuniká-
ciós  térbe  lép  be.  Ennek  megfelelően  megpróbál  olyan 
problémákat  ‘tematizálni’,  illetve  ‘prezentálni’,  amelyek 
a közössége számára fontosak. Kísérletet tesz (hősiesen?) 
problémák felismerésére, illetve megoldására.

Megoldást  valószínűleg  egy  szövegtől  nem  –  egy 
egész kötettől sem – lehet várni; viszont: „az ágens problé-
mamegoldó aktusa (aktivitása) közben számolhat azokkal 

34  I. m., 249.
35  I. m., 256.
36   Uo.
37  I. m., 258–259.
38  I. m., 259.
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a spontán, az ágens saját szándékától nem függő folyama-
tokkal is, amelyek adott esetben segítik (egyszerűsítik) […] 
az ágens problémamegoldó iparkodását”.39 Illetve többen 
kezdenek  hasonló  felismerésekre  jutni,  és  ezek  mentén 
előbb-utóbb  „megváltozik  az  a mód,  ahogyan  egy  kom-
munikált téma korábban kommunikálva volt”.40

A homlokzatról

Az előző példában a közösség végül egyetlen leíró törté-
netet rak össze a valóság egy szeletéről, amelyben problé-
mákat és megoldási lehetőségeket kísérelnek meg körvo-
nalazni. Hogy ez a történet mennyire konstruált, mi van 
„mögötte”: az más kérdés: mindenesetre  lesz egy közös 
nagy történetünk. Az ilyen barátságos helyzetekkel ellen-
tétben előfordulhat, hogy szembenálló leírásokat hozunk 
létre egymásról, akár szántszándékkal. Ha valaki pozitív 
hősként beszél  önmagáról,  kifordíthatjuk  a narratíváját, 
és könnyedén negatív hőst csinálhatunk belőle.

„A »homlokzat«  (»face«)  fogalma Goffman  […] ha-
sonló  fogalmából  és  az  angol  népi  kifejezésből  szárma-
zik,  amely  a  homlokzatot  azzal  a  helyzettel  köti  össze, 
amikor zavarban vagyunk vagy megaláztatás ér bennün-
ket, vagyis »leomlik a homlokzatunk« (»losing face«).”41 
Mindenkinek  van  „homlokzata”,  amit  tevékenységeivel 

39  I. m., 247.
40  I. m., 260–261.
41   Penelope Brown – Stephen Levinson: Univerzáliák a nyelvhasz-

nálatban. Az udvariasság jelenségei. (Ford. Síklaki István.) In Sík-
laki István (szerk.): Szóbeli befolyásolás II. Nyelv és szituáció. Társa-
dalmi kommunikáció sorozat. Budapest, Typotex kiadó, 2008, 43.
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épít, és amit védeni próbál. Aki felhatalmazva érzi magát, 
hogy mások homlokzatát lerombolja – ahhoz hárítóan, el-
lenségesen viszonyulunk.

„A homlokzat olyan énkép, amelyet a társadalmilag 
megerősített  tulajdonságok  körvonalaznak”,  „pozitív 
szociális érték”, írja Erving Goffman.42 Az embert szoros 
érzelmi viszony fűzi homlokzatához. Épp ezért „minden 
társadalmi kör tagjaitól elvárják, hogy tudomása legyen 
a  homlokzatóvásról,  és  némi  gyakorlata  annak  alkal-
mazásában. A mi társadalmunkban az efféle képességet 
hívják tapintatnak, […] diplomatikusságnak vagy szoci-
ális készségnek”.43 Tudunk ún. pozitív homlokzatról: ez 
minden ember azon kívánsága, hogy kívánságai, értékei 
mások számára  is értékesek  legyenek. Negatív homlok-
zat: minden ember azon kívánsága, hogy cselekedeteiben 
ne akadályozzák mások, szabadon tevékenykedhessen.44 
Mindkét igényt tiszteletben szoktuk tartani.

Miért? Vagy valódi tapintatból, vagy csak érdekből! 
Hiszen  előfordulhat,  hogy  egy  személyről két  különbö-
ző „történetet” rakunk össze: az egyiket megtartjuk ma-
gunknak, mert  nem  akarjuk  vele megbántani  –  vagy  a 
háta mögött  susmogjuk,  ha neki  nem merjük mondani, 
esetleg érdekünkben áll nem felbőszíteni. A másik törté-
netet, a jólfésültet, megkaphatja. Melyben ő a pozitív hős. 
Ennek  hangoztatásával  senkinek  nem  esik  bántódása. 
Sem neki, sem nekünk.

42   Erving Goffman: A homlokzatról. (Ford. Síklaki István.) In Sík-
laki István (szerk.): Szóbeli befolyásolás II. Nyelv és szituáció. Társa-
dalmi kommunikáció sorozat. Budapest, Typotex kiadó, 2008, 11.

43  I. m., 16.
44   Brown–Levinson: i. m., 44.
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A homlokzatvédő aktusok  főleg akkor  fontosak, ha 
csak  távoli  ismeretségről vagy nyilvános  térről van szó. 
Ilyen kommunikációs aktusok a köszönések,  az udvari-
assági formulák, az implikatív kijelentések (vagyis ame-
lyekben  „mikrofon  mellé”  mondunk  valamit).  A  kom-
munikációnak  ez  a  vonása  világosan megmutatkozik  a 
közösségi hálózatokban, ahol nemcsak hogy egyoldalú a 
tetszikelés/lájkolás  intézménye – „nemtetszikelni” nincs 
lehetőség –, de a nyilvánosság előtti beszéd  íratlan  sza-
bályának  tekinti  mindenki,  hogy  a  beszélgetőtársakkal 
legfeljebb  csipkelődni  lehet,  de  negatív  megjegyzést  rá 
a közösségi oldal nyilvánossága előtt nem  teszünk.  (Az 
más kérdés, hogy sokan szidni szeretnek nem személyes 
ismerősöket, például közös ellenségnek kinevezett politi-
kusokat vagy újabban szexuális zaklatókat.)

Ha  valakinek  a  fokozott  elővigyázatosság  ellenére 
„nem  teljesülnek  a  szokványos  várakozásai  sem,  akkor 
arra  számíthatunk,  hogy  »le  lesz  törve«  vagy  »meg  lesz 
sértve«”.45  Természetesen  változtatni  szeretne  a  nem  kí-
vánt állapoton. Vannak különben bizonyos tipikus viszo-
nyok, melyekben a viszony természetéből fakadóan a felek 
kevéssé  tesznek eleget  a homlokzatóvó  (máshol:  fatikus) 
elvárásnak. Ilyennek tekinthetjük az aszimmetrikus ellen-
fogalmak kapcsán már említett tanár–diák, szülő–gyerek, 
főnök–beosztott, orvos–beteg, művész–kritikus viszonyt.

Áttérve a nyelvi és egyéb megnyilvánulásokra: hom-
lokzatromboló  például  az,  hogyha  a  beszélő  magának 
értékeket,  illetve  ha  a  hallgatónak  értékhiányt  tulajdo-
nít.46 Ennek a PR-ban megfigyelhető megnyilvánulása le-
het: ha egy cég a híres XY autogramjával/képével ellátott 

45   Goffman: i. m., 11.
46   Brown–Levinson: i. m., 49.
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tárgyakat szeretne kegyesen eladni a fogyasztónak. Vagy 
amikor  sajtóközleményeiben  dicsérő  jelzőkkel  halmozza 
el magát. Tipikusan homlokzatfenyegető aktusok a javas-
latok, tanácsok is (vedd meg ezt és ezt), melyek nyomást 
gyakorolnak a hallgatóra, hogy megtegye a cselekedetet.47

A beszélő könnyen elköveti azt a homlokzatfenyege-
tő vétséget, hogy önmagáról pozitívat mond (tájékozott, 
jó minőséget képvisel stb.). Tanácsokat osztogat. Továb-
bi  könnyen  elkövethető  homlokzatfenyegető  aktusok: 
„helytelenítés, kritika, lenézés vagy nevetségessé tétel ki-
fejezése”; „ellentmondások vagy egyet nem értések, kihí-
vások”; „erős (negatív) érzelmek kifejezése”; X jelzi, hogy 
nem értékeli Y értékeit, és nem osztja Y félelmeit; stb.48

X ugyanakkor nemcsak Y homlokzatát rombolhatja, 
hanem a  sajátját  is,  ilyesmikkel:  „önmegalázás,  […] ön-
ellentmondás”;  „érzelem  elárulása”;  „bók  elfogadása”; 
„kifogások”; „reagálások” Y tévedésére.

Mindkét  esetben különféle  történetek ütköznek:  elő-
ször  X  alacsonyabb  státusba  helyezte  Y-t mint  szereplőt 
ahhoz  képest,  amit  Y  gondol  a  maga  helyéről  az  adott 
helyzetben, például hogy őt X nem bánthatja meg. Illetve 
X negatív szereplő lesz Y történetében. Másodjára X talán 
kisebb szereplőnek mutatja magát az általa felvázolt törté-
netben, mint ahogyan a többiek látják vagy látni szeretnék. 

Brown és Levinson  tanulmánya  tanácsokat ad arra, 
hogyan  kerülhetők  el  a  homlokzatromboló  aktusok: 
„közvetítsd, hogy Y értékes, érdekes”; „előfeltételezz kö-
zös alapot”; „állíts közös csoporttagságot”; „jelezd, hogy 
X  ismeri  és  figyelembe  veszi  Y  igényeit”;  viccelj,  mert 
azok közös háttérismereteken alapulnak; személyteleníts, 

47   Uo., 48.
48   Uo., 48–49.
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távolíts; „adj ellenállhatatlan indokokat”; ne kényszerítsd 
az akaratod Y-ra; túláltalánosíts; „légy kétértelmű, homá-
lyos”; „légy hiányos, alkalmazz ellipszist”; stb. 

Élhetünk  e  tanácsok  egyikével-másikával  –  kérdés, 
hogy jóindulatból vagy számításból tesszük-e. Mi a szán-
dékunk? Legyünk kíméletlenek, csak egyetlen verziót is-
merjünk és ismertessünk a másikról, mint Molière A mi-
zantróp  című  darabjában  a  címszereplő, Alceste  –  vagy 
ellenkezőleg, mint kedvese, Céliméne, mondjuk minden-
kinek azt, amit az illető hallani akar?

Mi lesz a mi esetünkben a darab vége?
Ki mondja el nekünk, amit hallani akarunk?
Akarjuk hallani?
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Kovács Attila

Írásunkban átgondoljuk az Egónak a mindennapiság átlagossá-
gában,  az  eltávolodó közelség  realitásában konstituálódó  iden-
titását. A tömegesítés áldozatává vált társadalmunkban a Másik 
közvetlen  tapasztalata  a  névtelen,  a mesterséges  idegenségben 
kifejeződő másság  áldozatává  válik. Az  alteritás megértésének 
az  idegenség mindennapi  tapasztalata  nem  feltétlenül  kedvez. 
Azt  is  mondhatnánk,  hogy  az  idegenség  művi  előállításának 
vagyunk szemtanúi. Egyfelől ott vannak a különböző nemzeti-
ségűek, etnikumúak, felekezetűek, akik minduntalan a másságra 
emlékeztetnek,  másfelől  ezeknek  szimbolikus  kifejeződésével 
találkozhatunk. 

Identitásunk autenticitása és a Másikkal való szembesülés 
minőségéért a mindennapiság ontológiai struktúrája fele-
lős. Mivel  a  lévinasi másságfogalom  inkább  az  etikailag 
értett „legyen” szférájában, mint az ontológiailag releváns 
„van”  közegében  bontakozik  ki,  az  elkövetkezőkben  fi-
gyelmünket az alteritás reális társadalmi projekcióira kell 
fordítanunk.

A másik közelsége egy bizonyos  távolságot  rejt magá-
ban.  Simmel  nyomán  elgondolkodhatunk  azon,  hogy  a 
közeli  mennyiben  távoli.  Ha  az  idegenség  alatt  nem  az 
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ismeretlenséget,  hanem  a  helyzetünkkel  szembeni  teljes 
közönyt értjük, akkor vajon nem érzünk kísértést megnyíl-
ni az így jelentkező idegenség irányában? Ha Guillaume-
mal együtt állíthatjuk, magabiztosabban megnyílunk egy 
idegen előtt, mint  jó  ismerőseink előtt, akkor nem alakul 
ki egy paradoxális helyzet, melyben a legközelebbi a leg-
távolabbi?  Dolgozatunk  hátralevő  részében  átgondoljuk 
az Egónak a mindennapiság átlagosságában, az eltávolodó 
közelség realitásában konstituálódó identitását.

A  tömegesítés  áldozatává  vált  társadalmunkban  a 
Másik  közvetlen  tapasztalata  a  névtelen,  a mesterséges 
idegenségben  kifejeződő  másság  áldozatává  válik.  Az 
alteritás megértésének az idegenség mindennapi tapasz-
talata nem feltétlenül kedvez. Azt is mondhatnánk, hogy 
az  idegenség  művi  előállításának  vagyunk  szemtanúi. 
Egyfelől ott vannak a különböző nemzetiségűek, etniku-
múak, felekezetűek, akik minduntalan a másságra emlé-
keztetnek, másfelől ezeknek szimbolikus kifejeződésével 
találkozhatunk. A mai ember kilétének metamorfózisait 
Guillaume spektrális létmódnak nevezi; ez a posztmodern 
egyén  létmódja  és  változási módja.1  Milyen  önmegvaló-
sítási lehetősége maradt a mai embernek az ellenőrizhe-
tetlenné  vált  változások  álarca  mögött?  Beszélhetünk-e 
autentikus önazonosságról e színlelt attitűdök és az átte-
kinthetetlen alteritás világában?

Guillaume okfejtésének értelmében az alteritás színe-
változásai többarcú világunkban jelentkeznek, és mint a 
Másik lehetséges konkréciói a spektrális létmód formáját öl-
tik. Spektrális létezés alatt ipszeitásunknak a máslét iránti 

1   A  spektrális  létmódot  kitűnően  jellemzik  heterogén  kultúránk 
termékei: a graffititől kezdve az álarcosbálokig, a libertiánus meg-
nyilvánulásokig vagy a névtelenségbe burkolózó tüntetésekig.
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nyitottságát, az új képmások felöltésének elvi lehetőségét 
értjük. Urbanizált létünk spektralitása a lehetőség-létként 
és  a  potenciálok  iránti  nyitottságként  ragadható  meg. 
Azért  potenciális, mert  eleve magában  foglalja  a mássá 
válás lehetőségeit, mint a saját még nemjét, amely viszont 
döntéseink és a másokhoz való viszonyulásunk során a 
lehetőség-létből a valós lét dimenziójába lép át.

A spektrális  létezés Guillaume-i és Baudrillard-i  fo-
galmát a heideggeri lehetőség-lét kategóriájának társada-
lomontológiai korrelatívumaként kezelhetjük. A heideg-
geri Dasein mindig  előtte  jár  jövőjének,  adott  identitása 
az,  ami  még  nem,  mivel  jelenbeli  döntéseinek  jövőbeli 
következményeiből  meríti  kilétét,  ellenben  a  spektrá-
lis  létezés  az  örök  jelenben  élő  egyénnek  a  másokhoz 
viszonyulása  során  konstituálódó  személyi  minőségét 
tükrözi. A Dasein lehetőséglétének, illetve önmagaságom 
spektralitásának egzisztenciális gyökerei rokonok; amint 
a  Dasein  akarva-akaratlanul  önmagához  viszonyul,  és 
nem is egzisztálhat másképp, mint e létviszonyban, úgy 
mindennapiságom esetlegességeinek közepette képtelen 
vagyok kikerülni a Másikat. Ezt az egzisztenciális kény-
szert  a  lehetőséghez  és  a  mássághoz  való  viszonyulás 
adottságának nevezhetjük.

A  Másikhoz  történő  viszonyulásom  közege  ritkán 
bontakozhat  ki  az  otthonosság,  ismertség,  biztonság 
kontextusában.  Pluralista  világunkban  rendszerint  egy 
áttekinthetetlen,  ellenőrizhetetlen  Másikhoz  viszonyu-
lunk. Amint  képtelenek  vagyunk  előre  látni  a  döntése-
ink  konstitutívumaként  jelentkező  jövőnket,  éppúgy  az 
idegenség birodalmában alakuló kilétünknek  is  tehetet-
len  szemtanúi vagyunk. Manapság a  spektralitás  a nyi-
tott  lehetőség-lét  közepette  bontakozik  ki.  Ebből  adó-
dóan  jelenbeli  énem  elvileg  bármikor  kiszolgáltatott  az 
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ellenőrizhetetlen másság behatásainak. Mivel az alteritás 
eredendően  idegenség  és  elkülönítettség,  az  elkövetke-
zőkben rá kell kérdeznünk ennek az idegenségnek a fe-
nomenológiai konstitúciójára.

Az  idegenség  álarcába  burkolózott  spektralitás  az 
anonimátus  formáját  ölti.  A  szimulákrumokat  egymás 
mellé  sorakoztató,  a  természetit  a  felismerhetetlenségig 
átformáló,  a  mértéktelen  fogyasztás  terrorját  gyakorló 
társadalmunkban az identitás  jórészt a szimulált formá-
iban  jelentkezik.  Egy  szimulált  identitást  pedig  aligha 
inkadrálhatunk  bele  egy  exponenciálisan  fejlődő  társa-
dalmi  folyamatba. Az álcázott megnyilvánulások általá-
nosodása  a  nagyvárosok  tömegesedésének,  a  névtelen 
másik  uralomra  jutásának  kedvez.  Az  embertelennek 
minősített városok és a magányosnak nevezett tömegek 
az egyéni akaratnak a másság finalitás nélküli  lehetősé-
geiben  való  felhígulásának  következménye.  Mihelyt  az 
Ego feloldódik  a  névtelen  Akárkiben,  nem  marad  más 
hátra, mint tehetetlenül alárendelnünk önmagaságunkat 
az  eltömegesedés  terrorjának.  Az  Akárki  –  nyilván  szó 
szerinti heideggeri képmásában – az egymáshoz képest 
örökké  idegen  maradó,  mégis  a  pillanatnyi  kommuni-
kációban  zavartalanul  feloldódó  identitások  találkozá-
sának  névtelen  hordozójává  válik. Az Akárki  degradált 
egzisztenciáléinak uralma alatt aligha beszélhetünk kom-
munikációról és közösségről. A hasonlóságon és erényen 
alapuló arisztotelészi elképzelésű barátságot felváltják a 
tömegességnek, a „nem ismerlek” közönyének, a „nekem 
minden kijár” egoizmusának szlogenjei.

Akinek  önmagasága  az  anonimátus  társadalmának 
játékterében  bontakozik  ki,  az  képtelen  a  Lévinas  által 
exponált értékkategóriákban gondolkodni. A spektralitás 
mint esetleges énmeghatározó minőség távol áll az Én–Te 
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fesztávolságában  működő,  önmagaságom  intimitását 
felfedő  Tekintet  személyességétől.  Egy  véletlenszerűen 
konstituálódó önmagaság képtelen felvállalni a Tekintet-
nek azt  a  személyes  jellegét,  amely  során a Másik mint 
önálló,  eredeti  kiléttel  rendelkező,  de  tőlem megkülön-
böztetett  egyén  lép  fel,  teret  és  alkalmat  biztosítva  az 
arisztotelészi  barátság  csodájának.  Mikor  Cicero  vagy 
Arisztotelész  kijelentette,  hogy  a  barát  a  másik  énünk, 
önmagaságunknak a Tekintet nyelvezetében kiolvasható 
üzenetértékére, illetve énünknek a társas létmód alkalmá-
val történő kiteljesedésére gondolt.2

Az  esetlegességnek  és  ellenőrizhetetlenségnek  ki-
szolgáltatott  spektralitás  a  tömegfogyasztás  világába  is 
beékelődik. Elvtelen fogyasztóként képtelenné válok sze-
lektálni; mihelyt fogyasztok a fogyasztás kedvéért, netán 
valamiféle  társadalmi vagy pszichikai késztetés csillapí-
tása kedvéért, megszűnik a szelektálás differenciáló hatá-
sa, melynek következtében jómagam is a szimulákrumok 
szférájának névtelen  tényezőjévé degradálódom, mások 
számára pedig egy jellé a jelek világában. 

2   Nem  véletlen,  hogy  a  Tekintetre  alig  figyelő,  széteső  világunk 
gyakran  eleveníti  fel,  igaz,  nem  filozófiai,  hanem meglehetősen 
kommersz,  propagandisztikus  vagy  önáltató  kontextusban  a 
platóni kozmológiának szerelemmotívumát. Az erényen alapuló 
barátság hitét elvesztett társadalmunkban fokozódik a misztikus 
kezdet  iránti nosztalgia,  az elmagányosodás  tapasztalatával ará-
nyosan  kezd  jelentkezni  egy  új,  androgén,  jóformán  identitás-
nélküli  ember kialakulásának elvárása. Például a New Age és a 
millenáris szekták holisztikus emberképei is a Másikkal szembeni 
bizalmatlanságnak,  a  Tekintet  szem  elől  tévesztésének  folyomá-
nyai.  Amíg  a  klasszikus  antropológiák  az  önmagaságot  indivi-
duálisan,  monolitikusan  kezelték,  addig  posztmodernitásunk 
többarcúsága kiszolgáltatja az ént a külső körülmények játékénak, 
felfüggesztve az egyének helyéért felelős ontológiai határokat.
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A változó  arculatú  világunkban minden mint  pusz-
ta  jel  fedi  fel magát. A  Tekintet megszűnése  a  közvetle-
nül  adódó,  különösebb  interpretációra  nem  szoruló  jel 
hiposztázisában láttatja a világot. E ponton a Másik elvesz-
ti önazonosságát, és a névtelen egységgé való lefokozódás 
deperszonalizációjának áldozatává válik. Az ilyen önazo-
nosságvesztések mögött meggondolkodtató világpolitikai 
és  társadalmi  jelenségek  húzódnak.  A  névtelen  másság 
világa többé nem egy személyes világ, hanem a keveredő, 
többféle  jelentésű  jelek,  az önazonosságuknál  fogva  egy-
bemosódó szimulákrumok birodalma, amely nem mint a 
dolgok rendezett struktúrája, hanem mint az elemek vélet-
lenszerű, logikátlan kombinációja jelentkezik.3

A  névtelen  másság  világában  a  Másik  rendszerint 
idegen,  megszólíthatatlan.  Közömbös  lényként  fedi  fel 
magát. Jobban mondva váratlanul feltűnik, és épp ennyi-
re kiszámíthatatlanul kilép észlelési mezőmből, ugyanis 
elvesztette identitását – csak egy képmás maradt, amely 
hasonnemű bármely más képmáshoz, és melyet bárme-
lyik tekintet bármikor helyettesíthet. A Tekintet egyedi és 
differenciált, a képmás viszont a személytelen idegenség 
homogenitására  emlékeztet.  A  Tekintet  idegenségét  jól 
megragadja az  irodalmi gondolkodás, amely különösen 
érzékeny a szimulált  identitás kérdésére. A kafkai regé-
nyek  (például  az Átváltozás)  példaértékűen  kiemelik  az 
egyén  kilétének  bizonytalanságát,  az  identitás  diszkon-
tinuitását,  az egzisztenciális  szituációk ontológiai kiszá-
míthatatlanságát. Az identitás diszkontinuitásának a civi-
lizált világban valóságos tükörképeit találjuk. 

3   Vö. „a világ mint egy hatalmas kollázs” gondolata: lásd Baudrillard–
Guillaume: i. m., 17. 
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Manapság  megszoktuk  a  posztmodernitás  inkohe-
renciájából  adódó,  a  jelek  ellentmondásosságán alapuló 
diszkontinuitást. Ennek az  életünkben való  jelenlétének 
az élményét a Másik elérhetőségének illúziója is megerő-
síti. A táviratos közlésforma, a telefonálás, de a reális idő-
ben való közlési lehetőségek is egyre inkább megerősítik 
a Másik  jelenlétének  illúzióját.  Csakhogy  a  távközléses 
kommunikációban  pontosan  a  Tekintetet  hordozó más-
ság hiányát észlelhetjük.

A nagyváros  szerkezetéhez  hasonlóan  a  tömegkom-
munikációs  lehetőségek  a  másik  elérhetőségének  poten-
ciálját, látszatát táplálják. A mediatizált közlés közegében 
a közlő felek jelentős mértékben mellőzhetik a személyes 
kapcsolatteremtés  számára  jelentős  ellenőrzési  stratégiá-
kat. Egy telefonbeszélgetés soha nem fogja hordozni a sze-
mélyes  szóváltás  közvetlenségét  és  a Másik  jelenlétének 
élményét. Ehelyett a  leadó egy  személytelenített  lényhez 
viszonyul, akinek identitása elkerüli a név szerinti beazo-
nosítás lehetőségeit és követelményeit. A technikai kapcso-
latteremtés során a Másik  identitása úgymond kikerüli a 
hagyományos  közlésformákban  foglaltatott  identifikálási 
alternatívákat, melyek a másikat nem mint egy személyt 
a  sok  közül,  hanem mint  egyedi  szubjektumot  láttatják. 
A technikai vetületű közlés mögött az elmosódó, a névte-
lenségbe zuhanó  identitás különösen kedvez a spektrális 
kilét kibontakozásának. A telefonvonal másik végén meg-
szólaló egyén nem ez vagy az a szubjektum, hanem a leg-
különbözőbb identitások felöltésére hajlamos és alkalmas 
egyén.4 A távközlés, a nagyvárosok embertömege, az írott 

4   Ezt a gondolatot könnyen cáfolná az ismert Másikkal történő köz-
lés  személyközelisége.  Egy  személyközeli  kapcsolaton  nyugvó 
kommunikáció kérdésessé teszi a távközlés identitáselfedő hatását.
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sajtó sztereotipikus gondolkodásmódja az anonimátus kö-
débe burkolja az egyént. 

Világunkban a nyilvános szféra az anonimátus jegyé-
ben bontakozik ki. A másságnak az anonimátus  formá-
jában  történő  felbukkanása  korántsem  posztmodern  je-
lenség. Amint Guillaume megjegyzi, az anonimátust már 
a  gutenbergi  korszak  magáénak  mondhatja,  ugyanis  a 
nyomtatástechnika elterjedésével egy időben a Másik Te-
kintete elrejtőzik az írott szöveg mögé. Nem szándékunk 
az írott szöveg személyességének hermeneutikai analízi-
sébe bocsátkozni, de a másság jelenkori interpretációjánál 
aligha mellőzhetjük a  tömegkommunikációnak a Másik 
általunk való,  illetve a szociális szférában konstituálódó 
reprezentációjának a tényét.

Az  írott  szöveget  úgy  is  felfoghatjuk,  mint  a  Má-
sik  Tekintetét  elfedő,  egyediségének,  eredetiségének  a 
pillanat  hatására  formálódó  létjellegét  háttérbe  szorító 
kulturális  valóságot. Amíg  a  szókratészi  dialógusok  a 
másságot minden egyes esetben a dialogizáló fél konk-
rét személyével, fizikai jelenlétével hozták kapcsolatba, 
addig  az  írott  szövegek  egy  egyoldalú  névtelenséget 
építettek be a közlési folyamatba, amennyiben az olva-
sót  saját  gondolataira,  képzelőerejére  és  interpretációs 
készségére bízták, elfedve előtte az  író  reális egyénisé-
gét. Nem célunk itt fejtegetni, hogy az írott szövegben az 
anonimátus az író vagy az olvasó részéről evidensebb-e, 
viszont megkockáztatunk egy következtetést: a rögzített 
kultúra többnyire az eleven, élethű másság háttérbe szo-
rításának kedvezett. Pontosabban a Másik személyessé-
ge  és  egyedisége a  szabadon  interpretálható kulturális 
események áldozatává lett. Az elektronikai úton megva-
lósuló kommunikáció tovább mélyítette az Én és a Má-
sik közti szakadékot. 
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Talán kis túlzással állíthatnánk, hogy az audiovizuális 
közlési  folyamatokból  teljesen  kiveszett  a Másik mint  je-
lentést hordozó identitás. A bemondó arca nem a hallgatót 
sajátosan megszólító Tekintet, felolvasott szövege nem egy 
nekem intézett üzenet, hanem ő maga puszta alkalmazott 
minőségében megszűnik egyedi minőségben létezni, holmi 
arccá és hanggá degradálódik, amely a szerencsésebb tár-
sadalmi percepció kontextusában modellé avatja az illetőt. 
Viszont a modell minta-lét, és épp annyira távol áll a másik 
lényegének  énközeli megragadhatóságától, mint  a  rádió-
ból  szüntelenül  hallatszódó,  ismeretlen  bemondó  mono-
ton hangja. Amit manapság modellnek neveznek, az nem 
egyéb, mint a keretbe foglalható idegenség sztereotípiává 
merevedett  és  a  tömegek  által  kritikátlanul  bálványozott 
megnyilvánulása. Tehát igen távol áll a Másik lényegétől.

Mihelyt  valamennyi  társadalmi  élményünk  az 
anonimátusba süllyedő másság  tapasztalatát  szolgáltatja, 
jogosan  tesszük  fel  a kérdést:  rátalálhatunk-e  rá a Másik 
lényegére,  mihelyt  majdnem  minden  esetben  a  névte-
len Akárkihez szólunk? A választ paradoxális módon az 
anonimátus lényegében kell keresnünk. 

Az  anonimátus  elidegenítő,  eltávolít  önmaga-
ságunknak a másság iránti eredendő nyitottságától. „Ez az 
anonimátus csillapítja azt a szakadékot, amely elválasztja 
az alanyt nem csak önmagától, de társadalmi kontextusá-
tól is, sőt az egész valóságtól.”5 Láthatjuk, hogy egy adott 
ponton éppen a névtelenség válik termékennyé, biztosítva 
az egyén számára a normalitás kereteit. A szimulákrumok 
világában bárki könnyen a pillanatokig  felvillanó képek, 
modellek,  sztereotípiák  áldozatává  válhat,  és  a  valóság/
másolat  labilis  határvonalán  hajlamossá  válhat  képzelt 

5   Uo., 21. 
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világgal helyettesíteni  az autentikusat. Az anonimátustól 
pedig a képzeletbelitől való eltávolodást és önmagunkkal 
szembeni egészséges távolságtartás lehetőségét várhatjuk. 
Ilyen  értelemben  az  anonimátus  kettős  szerepű:  egyfe-
lől deperszonalizálja a Másikat, és a társadalmi szereplőt 
az Akárki  világába  kényszeríti,  másfelől  önmagaságunk 
megalapozását elősegítő társadalmi operátor.

Ugyanakkor  az  anonimátust  az  egészséges  közöny 
szavatolójának  is  tekinthetjük.  Nem  véletlen,  és  nem 
csak  pszichológiailag  magyarázható  az  a  tény,  hogy  a 
legtöbben könnyebben megnyílnak idegenek előtt, hajla-
mosabbak érzelmi vagy üzleti alapot  fektetni a  távolab-
biakba, mint  azokba,  akikhez  állandósult  rokonsági  és/
vagy érzelmi kötelék fűzi őket. Ugyanakkor az idegenek 
tévedéseit  is  könnyebben,  objektívabban  felbecsüljük, 
mint  azokét,  akiknek  tekintetében  szinte  önmagunkat 
pillantjuk  meg.  Ezt  az  érdekességet  az  emberi  pszichi-
kum másságtól való terhelhetőségének nevezném. Mindenki 
egy bizonyos mennyiségű és minőségű másságot képes 
megérteni, korábbi tapasztalata, veleszületett nyitottsága, 
etikailag megalapozott türelme alapján. Ezen túlmenően 
zárkózottá, a fantazmagóriák világába menekülővé vagy 
akár agresszívvé válhat. Mihelyt képtelennek érzi magát 
a másság felvállalására, szociális kapcsolatait urbanizálja, 
olyan értelemben, hogy a nyitottságot gyanúval, a Tekin-
tetet szkizofrén monológgal helyettesíti.6

6   Nem  véletlen,  hogy  a  felvállalhatatlan másság  szociális  szférája 
lassan egy szkizofrén kultúrához vezetett. A Másikkal szembeni 
bizalmatlanság  és  érthetetlenség  növekedésével  párhuzamosan 
tudathasadásos belső vívódások, önmeghasonulás,  elidegenedés 
tanúi lehetünk. 
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A változó  kihívások  közepette  a  nagy,  névtelen  tár-
sadalommal  a  legtöbben  az  ingamozgással  szemléltethe-
tő viszonyulást  létesítenek. Rettegnek a köztudatból való 
kieséstől, ezért keresik az anonimátus nyilvánosságát, de 
eközben  túl vannak  terhelve a  leselkedő másiktól,  és ke-
rülik  elidegenítő  hatását.  Tehát  az  anonimátus  világa  le-
hetővé teszi az egyénnek az ismerős és az idegen világok 
szétválasztását, a magán- és a nyilvános szféra tetszés sze-
rinti elkülönítését vagy akár a terhelő alteritás imaginárius 
valósággal való szubsztitúcióját. 

Bizonyos  esetekben  a  közösségek  önszerveződé-
si  mechanizmusa,  a  megújuló  identitás  eszköztára  az 
anonimátus  számlájára  írható. Az anonimátus  így válik 
új irányzatokat generáló tényezővé vagy akár a társadal-
mi rendet egy előrelátható  logika  szerint módosító  szo-
ciális operátorrá. Ez azért lehetséges, mert a névtelenség 
a  definiálatlan  másság  megnyilvánulásának  nyitott  le-
hetőségeit  foglalja magában. Egy definiálatlan,  a  névte-
lenség közönyébe burkolózó társadalomban elvileg bár-
ki bármikor  színpadra  léphet,  kitörve  a névtelenségből. 
A  hirtelenszerű,  sokszor  előreláthatatlan  érvényesülési 
eseményeket természetesen a névtelenségbe való vissza-
esésnek hasonlóan váratlan fordulata követheti. A kollek-
tív anonimátus világában a másság a nyitott lehetőségek 
közegében bontakozik ki.  Itt nem erről vagy arról, azaz 
megragadható  kiléttel  rendelkező  másságról,  hanem  a 
szimulákrumokhoz hasonló „utánzatidentitások” felbuk-
kanásáról van szó. 

A névtelen másik a nyilvános cselekvési térben közvet-
lenül hat önmagaságunkra. Hatása ritkán világos és kiszá-
mítható. Az idegenek között nem lehetünk biztosak abban, 
hogy  a  váratlanul  utunkba  kerülő  idegen  vagy  a  profis 
idegen,  aki  mélyen  belenyúl  énképünk  appercepciójába 
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(Simmel), mennyiben  irányít a másság mindennapi repre-
zentációinak  közepette. Azaz:  a  saját  természetünktől  lé-
nyegileg megkülönböztethető alteritás,  a minket megszó-
lító idegen a lehetséges ki-lét milyen alakulatait hordozza 
magával,  és  miközben  felénk  sugározza  azt,  mennyiben 
határozza meg kilétünket? Igaza volt-e Sartre-nak, mikor a 
másikat a pokollal azonosítva anatemizálta a másság iden-
titásmódosító funkcióját? Nem utolsósorban kérdezhetjük: 
hogyan viszonyul az alteritás mihozzánk a spektrális léte-
zés és gondolkodás világában?

A  spektrális  létmód  azokra  a  többarcú  egyénekre 
vonatkozik,  akik  a  kommunikációs  létviszonyok  során 
alig  egyik  vagy  másik  arcukat  mutatják,  de  többnyire 
szándéktalanul,  a  körülmények  önkényének  hatására. 
Szociális  szituációnk  spektralitása  az  alany  és  a  világ 
kellemetlen dichotómiájának következménye, egy olyan 
ismétlődő  folyamat,  melyben  az  identitások  sorozatos 
alakulásának lehetünk tanúi. Az is igaz, hogy ilyen kon-
textusban fel se tehető igazából az identitás problémája. 
A másság  lehetséges  arculataihoz  spontánul,  kritikátla-
nul  idomuló entitások az alanyiság szüntelen metamor-
fózisában lebegnek, tehát helyzetüket képtelenek feldol-
gozni a létvesztés kategóriáinak értelmében.

E gondolatok alapján a másságnak elszemélytelenítő 
funkciója  is  lehet. Amíg az alteritást nem pszichofizikai 
határaim  megismerésére  vonatkoztatom,  hanem  bele-
feledkezem  a  névtelen  másik  metamorfózisaiba,  addig 
névtelenséget, idegen szimbólumokkal való azonosulást, 
a  jelek világában egyszerű  jellé való degradálódást koc-
káztatok.  Ilyen kontextusban nem  ismerjük meg önma-
gunkat, mivel képtelenné váltunk az igazi megismerésre. 
„Minél inkább elhatárolódsz a testtől, identitástól és név-
től, annál inkább bekerülsz egy elrettentő kódolás és egy 
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metakódolás hatókörébe…”7 – ezen a ponton nem társa-
dalmiságról,  hanem  szocialitásról8  beszélünk. A  másság 
metamorfózisainak  névtelenségével  azonosuló  egyén  a 
szocialitás szintjén megszűnik egy nevet hordozó alanyra 
jellemző  attitűdöt  gyakorolni,  ugyanis  a mássággal  tör-
ténő kritikátlan azonosulás következtében már nem egy 
névvel  rendelkező  személyként,  hanem  kódként  kom-
munikálok. A kódok birodalmában pedig nincs helye a 
Másiknak.

A  fenti  gondolatokból  a  Másik  autonómiájának 
poszt modernkori veszélyeztetettségére is következtethe-
tünk. Kijelentésünk közhelyszerű kivitelezésének felszá-
molása kedvéért a fent említett filozófusok néhány idevá-
gó nézetét idézzük.

A posztmodernitásra jellemző spektrális létmód a de-
finiálatlan  identitások kölcsönözhetőségén  túl  az  alteritás 
kríziséhez  is  vezetett.  Baudrillard  szerint9  a  másságnak 
puszta  jellé  való degradálódása  az  egyéni  szabadság  túl-
zott  kiterjesztéséből  (is)  ered.  Egy  olyan  világban,  mely-
ben  valamennyi  dolog  megrendelhető,  egyéni  ízléshez 
igazítható,  a Másik  agóniáját  láthatjuk. A Másik mint  jel 
a  deperszonalizálódás  eredményeképpen  bárki  képmása 
után alakítható és újraalakítható.10 A modernitás hanyatlása 

7   Uo., 29. (Ford. tőlem, K. A.).
8   A társadalmi létmód degradált formájaként értett szocialitás az on-

tológiai vonatkozású objektitás megfelelője. A tudatosan felvállalt 
szocializáció feltételeit a felelőtlen idomulás esetleges tényezőivel 
helyettesíti, szándéktalanul.

9   Lásd uo., 99, 129. skk.
10   Ezeket  a  gondolatokat  (melyek  születésük  évtizedének  filozófi-

ájára, a 80-as évekre voltak  jellemzők) kiválóan alkalmazhatjuk a 
később kifejlesztett digitális  fényképészet-technológia  hatására:  a 
megörökítést  követő  számítógépes  átdolgozás  az  előállító  fantá-
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felkeltette ugyan a figyelmet a másság kérdésére, de háttér-
be szorította konkrét percepcióját.

A korszerű  technikai  lehetőségek  annak  a  korszak-
nak a beköszöntését  jelentették, melyben a Másik szinte 
korlátlanul előállítható. Az etikai viszonyulást felváltotta 
az egyszerű előállítás. A Másik elvesztette autonóm sze-
mélyi minőségét, és a szabadság illúziója közepette a do-
logi szintű modellálhatóság benyomását kelti.

Mihelyt  elveszítjük  a  Tekintet  megtekintésének  ké-
pességét,  a Másikat  pedig  alárendeljük  önkényünknek, 
megfosztjuk  eredeti  és  megismételhetetlen  sorsszerűsé-
gétől. Továbbá elveszítjük sorsunknak a másik sorsának 
tükrében  történő  észlelhetőségét. Az  alteritás  mint  sors 
egyszerű különbséggé degradálódik. 

A  génsebészet,  az  esztétikai  műtétek,  az  autista 
kultúrák  világában  önmagaságunk  megfosztódik  az 
alteritástól.  Az  eluralkodó  elmagányosodás  közepette 
a másságtól való megfosztódás kéz a kézben  jár a más-
ságnak a Másik hiányában történő előállításával. A Má-
sikhoz való viszonyulásunk hézagosságát autista módon 
kialakult  énképünk  végtelen  esztétizálása,  képzeletbeli 
ideáljainkhoz  való  igazítása  váltja  fel. Az  univerzálissá 
vált testiség modellálását egy sokkal mélyebb beavatko-
zás szimptómájának tekinthetjük: a másság és a sors átfor-
málásáról van szó.

ziájához és elvárásaihoz igazítja a modell képmását, megfeleltetve 
azt  szubjektív elvárásainak és ezáltal elragadva  tőle az eredendő 
másságot.
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Az élethosszig  
tArtó ünnep illúziójA 

Pásztori-Kupán István

Vajon szomorkodhatik-é a násznép, amíg 
velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, 

amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor 
böjtölni fognak. (Mt 9,15)

Korunk  európai  és  észak-amerikai  társadalmainak  marketing-
szakemberei nagy sikerrel menedzselik a jobbára hagyományos 
keresztyén ünnepekhez kapcsolódó  termékek és  szolgáltatások 
iránti  igényeket, miközben  a  haszonszerzés  oltárán  nemcsak  a 
társadalmi és emberi kapcsolatok, hanem maguk az ünnepek is 
elveszítik eredeti értelmüket. Jelen írásunkban nem a társadalom 
és a közélet tudatos dekrisztianizálásának „bűnbakjait” kívánjuk 
leleplezni, hiszen ennek a kényszerpályaszerű  folyamatnak ko-
moly részesei és felelősei maguk a jelenkori egyházak is. Sokkal 
inkább arra irányítanánk a figyelmet, hogy a hagyományos ünne-
peknek szinte egyiktől a másikig érő „kinyújtásával” megszűn-
ni  látszik  az  egészséges  élet  szinuszgörbéhez  hasonlítható  ter-
mészetes  lüktetése. A  hagyományos  keresztyén  igehirdetésben 
gyakran jelenik meg az a gondolat, hogy a keresztyén élet: öröm. 
Sőt: élethosszig tartó ünnep. Furcsamód éppen ez az eszme jele-
nik meg az ünnepek – és kiváltképpen az ünnepi hangulat – ál-
landóan magas fordulatszámon pörgetett művi kiterjesztésében, 
amelynek eredményeként gyakran az ünnep lényege: az előre- és 
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visszapillantás, a magasba emelkedés majd alászállás, a számve-
tés, megtisztulás (katarzis) és a feltöltődésből eredő megnyugvás 
momentumai vesznek el. Talán ideje újfent elgondolkodni azon, 
hogy „a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért” 
(Mk 2, 27).

A mottóbeli mondat  Jézus  szájából  hangzik  el  válaszul 
arra a kérdésre, hogy az ő tanítványai – pl. a farizeusok-
kal ellentétben – miért nem böjtölnek? Jézus azt érzékel-
teti, hogy amíg a vőlegény jelen van, a násznép nem böj-
tölhet, hiszen ünnepet ül. A vőlegény és a menyasszony 
(illetve a násznép) képe a későbbi egyházi  irodalomban 
Krisztus és az egyház kapcsolatát fejezi ki. A Mester fizi-
kai jelenléte nyilván ünnep a tanítványok számára, így „a 
böjt” csak az ő távozásával kezdődhet el. Mindazonáltal, 
amint  ezt  szintén  a Máté  evangéliuma  végén  elhangzó 
ígéretében megerősíti:  „én  tiveletek vagyok minden na-
pon a világ végezetéig” (Mt 28, 20). A „vőlegény” tehát 
lélekben – teológiai szempontból szabatosabban: a Szent 
Lélek által – szüntelenül az övéi közt van,  így a keresz-
tyén élet bizonyos értelemben állandó ünnep. E gondolat 
legújabb kifejeződését éppen Ferenc pápa 2016. novem-
ber 3-i tweetjében olvashattuk: „A keresztyén élet utazás; 
éspedig nem szomorú, hanem örömteli utazás.”1

Mit  értsünk  hát  a  teljes  keresztyén  élet  ünnepjelle-
gén? Az év minden napján át szakadatlanul tartó, állan-
dó ünnepi hangulatot? Mi  egyáltalán az ünnep? A kér-
désfelvetés jogossága akkor sem gyengül, ha figyelembe 
vesszük, hogy sok ember számára már  jócskán háttérbe 

1   http://hu.radiovaticana.va/news/2016/11/03/mi_a_keresztény_
élet_-_a_pápa_november_3-i_tweetje/1269749,  (Utolsó  letöltés: 
2017. 02. 23.)
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szorult a hagyományos keresztyén ünnepek eredeti  tar-
talma. A szinte közhelynek számító észak-írországi anek-
dota  érdekes  megvilágításba  helyezi  a  témát.  Eszerint 
ugyanis  a  belfasti  gyanútlan  járókelőt  húsvét  reggelén 
ismeretlen fiatalok falhoz szorítják, és torkát megragadva 
nekiszegezik a kérdést:

– Katolikus vagy-e, vagy protestáns? 
Az ember, hogy kivágja magát, így felel: 
– Ateista.
Mire a támadók:
– Hohó! Katolikus ateista vagy protestáns ateista?
Korunkban szinte vallástudományi közhelynek szá-

mító megállapítás, hogy a társadalmi-kulturális és egyéb 
beágyazódások miatt az európai és észak-amerikai ateista 
még mindig  „keresztyén”  ateista,  és  ezáltal  különbözik 
az  ázsiai  vagy  éppen  afrikai  ateistáktól.  Ünnepe  tehát 
neki  is  van.  Európai  kontextusban  tehát  nem  alaptalan 
vagy érdektelen, és részben talán nem idejétmúlt vállal-
kozás az ünnepek bibliai alapjának keresgélése. A Biblia 
első oldalát felütve az alábbi mondatot olvassuk: 

Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasz-
szák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatá-
rozói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. (1Móz 1, 14)

A  teremtés  története  nyilván  nem  természettudo-
mányos  leírás,  és  nem  is  annak  készült.  Sokkal  inkább 
a Kivonulás (2Móz) könyvében egy egész nép által már 
felismert szabadító Istenről mint teremtőről szóló „visz-
szadatált”  hitvallás  (ti.,  hogy  az,  aki megszabadított  az 
egyiptomi  fogságból,  ugyanő  a Teremtő  is),  amely  egy-
szersmind magán hordozza az akkori ember világképé-
nek és világnézetének sajátos  jegyeit. Egyébként  Isten a 
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Tízparancsolatban  elsősorban  nem  teremtőként,  hanem 
szabadítóként mutatkozik be: „Én, az Úr, vagyok a te Iste-
ned, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság 
házából” (2Móz 20, 2). A teremtésről, Isten teremtő mun-
kájáról ugyanott csak a nyugalom napjára,  a  szombatra 
– az ünnepnapra! – vonatkozó parancsolat keretében tör-
ténik említés:

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 
Hat  napon  át munkálkodjál,  és  végezd minden dolgodat. 
De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja: sem-
mi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szol-
gád, se szolgálóleányod, se barmod, se  jövevényed, a ki a 
te kapuidon belül van; mert hat napon teremtette az Úr az 
eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 
hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta  az 
Úr a szombat napját, és megszentelte azt. (2Móz 20,8–11)

Egyáltalán  nem  véletlen  tehát,  hogy  az  ünnepet,  a 
nyugalom  napját  a  teremtő  Isten  szerzi  a  teremtményei 
számára. Figyelemre méltó, hogy a világosság a teremtés 
első  napján  keletkezik  (1Móz  1,3–5),  „a  világító  testek” 
pedig  csak  a  teremtés  negyedik  napján  „kerülnek  fel” 
az égboltra (1Móz 1,14–19), éppen azért, hogy – egyebek 
közt – meghatározói  legyenek azoknak az ünnepeknek, 
amelyek megünneplőit  (az emberiséget) a Teremtő még 
nem hívta létre. Ez a momentum teológiai szempontból 
kétszeresen is érdekes. Egyrészt jelzi, hogy a teremtéstör-
ténet „fény”, azaz „világosság”  fogalma nem pusztán a 
Napból  eredő optikai  jelenség, hanem  jóval  több annál, 
hiszen  független  az  égitestektől, megelőzi  azokat,  tehát 
magasabb rendű náluk, mintha nem csupán a „látható” 
világhoz  tartozna.  Másrészt,  a  világító  testek  negyedik 



172 173

Az élethosszig tartó ünnep illúziója  

napon  történő  teremtése előzetes gondviselés  is:  Isten a 
létezésbe hívandó, de ontológiai értelemben még az ún. 
„nem-létezők”  közé  számító  emberekre  való  tekintettel 
alkotja meg az ünnepeket jelző égitesteket. 

Nem  szabad megfeledkeznünk  arról  a  napjainkban 
már annyira nem magától értetődő tényről sem, hogy az 
ókori szövegeket – így a Biblia könyveit is – olyan embe-
rek írták, akik minden este látták a csillagos eget: akkor 
is, ha éppen nem arról írtak. Ez a perspektíva esténként 
ráébresztette és emlékeztette az embert saját kicsinységé-
re, aki önmagát ekképpen a nagy Egész, az Egy részeként 
határozhatta meg.2 Továbbá nem veszítette el mindenna-
pos kapcsolatát „az éggel”: mivel a világító testek az „ün-
nepek” meghatározói  is,  így a csillagos ég az ókori em-
ber kalendáriuma. Ami fent, az lent. Erre jelenleg csupán 
egyetlen példát  említünk: karácsony  időpontja a külön-
böző naptárreformok és korrekciók forgatagában eltoló-
dott ugyan a téli napfordulóról (dec. 21–22-ről 24–25-re), 
de  tulajdonképpen  ott  a  helye.  Ez még  így  önmagában 
nem is annyira különleges, hiszen teológiai szempontból 
is indokolt, hogy éppen a legnagyobb sötétség (a leghosz-
szabb  éjszaka)  idején  szülessék meg  „a  világ  világossá-
ga”.3 Az  viszont már  figyelemre méltó  szempont,  hogy 
az Annuntiatio  –  a Mária  számára  Jézus  születését  jelző 
angyali üdvözlet – ünnepét éppen karácsony előtt kilenc 
hónapra, március 25-ére, azaz (a naptárreformokból adó-

2   József Attila A Dunánál című költeménye tele van az ember és a 
világ  sajátos kapcsolatának  ismeretével:  „s  én  lelkes Eggyé  így 
szaporodom!”

3   Az óegyházi karácsony és a „sol invictus” ünnepének összefüg-
géseihez, illetve a kapcsolódó közhelyek tisztázásához ld. pl. Os-
car Cullmann tanulságos kis könyvét: O. Cullmann: Weihnachten 
in der alten Kirche. Heinrich Maier, Basel, 1947.
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dó eltérést leszámítva) újabb „égi esemény” időpontjára: 
a  tavaszi  napéjegyenlőség  napjára  helyezték.4  Gábriel 
arkangyal  Máriának  mondott  szavai  nemzésértékűek.5 
Ebből pedig nyilván következik, hogy az Annuntiatio és 
karácsony között kilenc hónapnak kell eltelnie, hiszen „a 
testté lett Ige” (Jn 1, 14) valóságos emberré válása során 
alkalmazkodik  az  emberi  világ  törvényeihez.  Az  óko-
ri keresztyén ember  számára  tehát a  csillagos ég  jelezte 
mind az Annuntiatio, mind a karácsony ünnepét. Az ün-
nep  így  valóban  sajátosan  kiemelkedő  alkalom  az  élet 
mindennapjai  közül:  a  reflexió,  előre-  és  visszapillantás 
alkalma. A Krisztus  visszajövetelét  szó  szerint  naponta 
váró  őskeresztyének  számára  tulajdonképpen  az  idő  is 
eltűnt, és a később kialakult egyházi ünnepek éppen ezt 
az időfeletti, akár a múló időből kiemelkedő örökkévaló-
ságot jelenítették meg. Gondoljunk csupán a nagycsütör-
töki utolsó vacsora kapcsán elhangzottakra:

4   Az Annuntiatio ünnepéről már a 692-ben megtartott  trullói zsi-
nat  52.  kánonja  is  rendelkezik,  amely  jóváhagyja,  hogy  a  Szűz 
Üdvözletének  napján  nagyböjt  idején  istentiszteletet  tartsanak. 
Ld. Karl Joseph Hefele: A History of the Christian Councils. (Trans. 
William Clark.)  5  kötet,  Edinburgh,  T&T Clark,  1872–1896,  V., 
230. Ez egyrészt jelzi az ünnep korai meglétét, továbbá szintén a 
(húsvét előtti) tavaszi hetekre időzíti az Angyali üdvözlet ünnepét, 
amely a magyar katolikus hagyományban Gyümölcsoltó Boldogas-
szony megnevezéssel  terjedt el. Ld. Gyümölcsoltó Boldogasszo-
ny. In Magyar Katolikus Lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/G/
Gy%C3%BCm%C3%B6lcsolt%C3%B3%20Boldogasszony.html, 
(Utolsó letöltés: 2017. 02. 23.)

5   „Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr van teveled, áldott vagy te az 
asszonyok között. […] Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az 
Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed 
az ő nevét Jézusnak.” Lk 1, 28–31.
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E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cseleked-
jétek, valamennyiszer  isszátok az én emlékezetemre. Mert 
valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az 
Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend (1Kor 11, 25–26).

Amint tehát az ókori keresztyének magukhoz vették 
a kenyeret és a bort, ezzel nemcsak a Mesterre és az álta-
la kötött új szövetségre emlékeztek (ahogyan bennünket, 
magyarokat  is  hasonlóképpen  emlékeztet  az  ősök  vér-
szerződése az egymással kötött szövetségre, az összetar-
tozásra), hanem ebben a megismétlődő ünnepi vacsorá-
ban az ún. örök mennyei  lakoma előkészítését  is  látták. 
Az  ünnep  egyre  világosabban  az  örökkévalóság  „elő-
szobája”  lett; mintha valamiféle „alkalmi kilépés” volna 
a múló időből: valódi kairosz az immanens szemszögből 
kérlelhetetlen és egyhangú kronoszban,  sőt egyenesen a 
kronosz fölött. Az ünnep ekként az idő és tér fogalmaival 
lényegében  körülírhatatlan  „örök  alkalom”,  a  parmeni-
dészi állandó és változatlan létező, a platóni ideák és az 
arisztotelészi „mozdulatlan mozgató” világába való röp-
ke betekintés örök pillanata. Márai Sándor szerint:

Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. 
Ölts  fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztál-
kodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a közna-
pok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptár-
ban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, 
milyen  feltétlenül,  milyen  körülményesen,  mennyi  vad 
örömmel  ünnepeltek! Az  ünnep  a  különbözés. Az  ünnep 
a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep  legyen ünnepi-
es.  Legyen  benne  tánc,  virág,  fiatal  nők,  válogatott  étkek, 
vérpezsdítő és  feledkezést nyújtó  italok. S mindenekfölött 
legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, 
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a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhí-
tat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 
Készülj föl reá, testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak 
van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ün-
nepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.6

Az ünnep ekképpen az élet  természetes  lüktetésének 
szinuszgörbéje szerint mindig a kiemelkedés, a magasban 
történő  feltöltődés alkalma. A hegycsúcs pedig arra való, 
hogy onnét előre- és visszatekintsen az ember. Nem vélet-
len, hogy a Szentírás lapjain az Isten közelségéhez a hegy, a 
magaslat (ld. Hóreb hegye, a Hegyi beszéd), a tőle való tá-
volsághoz pedig a völgy – pl. „a halál árnyékának völgye” 
(Zsolt 23, 4) – és annak képzete kapcsolódik. Az ünnep min-
dig a hegyre, a magaslatra visz, lelki értelemben is: lehető-
ség szerint a templom is magaslatra épül, hogy az ünnepi 
templomba menés egyben fizikai felemelkedés is legyen.7 

Nem  véletlen  az  sem,  hogy  például  a  magyar  ki-
rálykoronázás  négy  alapfeltétele8  közül  a  negyedik  ép-

6   Márai Sándor: Füves könyv. Révai Kiadó, Budapest, 1943, 104.
7   Érdekes  megfigyelni,  hogy  noha  a  gömb  formájú  égitestek  és 

a Naprendszer  jó  ideje  köztudottnak mondható  ismeretében  a 
„fent”  és  a  „lent”  fogalmainak  tulajdonképpen  nincs  értelme, 
az  emberi  nyelv  –  tehát  nemcsak  a magyar nyelv  –  változatla-
nul  és következetesen őrzi  az ókori  ember háromszintes világ-
képének és ebből fakadó világnézetének jellegzetes darabjait. Pl. 
„felemelő érzés volt”, „emelkedett hangulatban voltam”, „magas 
színvonalú előadást tartott”, „fenséges látványban volt részem”, 
illetve „alattomos emberrel találkoztam”, „aljas eszközöket has-
znált”,  „alávaló  gonoszság”,  „lealacsonyító  sértéseket  kellett 
eltűrnöm”,  azaz  a  pozitív  dolgokat  rendszerint  a  „fent”,  a  ne-
gatívakat pedig a „lent” fogalmaival és képeivel társítjuk. 

8   A magyar  jogrendben  a minden  szempontból  érvényes  király-
koronázás négy alapkövetelménye a következő volt: 1. A Szent 
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pen  az  esemény  időzítésére  vonatkozik:  magyar  királyt 
jogérvényesen csak kiemelkedő egyházi ünnepen  lehetett 
koronázni. Őseink nemcsak a tér, hanem az időkör telített-
ségét is figyelembe vették, amikor ilyen jeles eseményeket 
meghatároztak. Ilyen üzenetértékű pl. Mátyás király 1464. 
március 29-én, nagycsütörtökön történő koronázása is: az 
1458-ban királlyá megválasztott ifjú jól tudja, hogy koroná-
zás nélkül még közjogi értelemben sem igazán uralkodója a 
magyarnak. Így aztán a Habsburg Albert özvegyének, a ké-
sőbbi V. László édesanyjának, Erzsébetnek hitszegő módon 
történt koronalopása következtében Frigyes császárhoz ke-
rült Szent Koronát9 iszonyú összegért visszavásárló és 1463 
végén hazahozató Mátyás  nagyon  igyekszik,  hogy minél 
hamarabb megkoronáztathassa magát,  és  a következő  év 
legelső nagyegyházi ünnepére – virágvasárnapra – téteti a 
koronázás időpontját. Mivel azonban a vármegyék követei 
a tavaszi áradások következtében nem tudtak megérkezni 
Székesfehérvárra, a koronázást el kellett halasztani. Noha 
mindenki  húsvétra  számítana,  Mátyás  a  szenvedéstörté-
net jeles napjára, Nagycsütörtökre halasztja a koronázást,10 

Korona kötelező használata; 2. a koronázó személy az esztergomi 
érsek legyen; 3. a koronázás helyszíne a székesfehérvári bazilika; 
4. a koronázás időpontja nagyegyházi ünnepre essék.

9   Ld. Kottanner  Jánosné: A korona elrablása.  (Ford. Mollay Károly.) 
Budapest, Magyar Helikon, 1978). Ld. még Mollay Károly: Kottan-
ner Jánosné és naplója. Soproni Szemle XI/1–2. (1957), 1–9, http://epa.
oszk.hu/01900/01977/00037/pdf/EPA01977_Soproni_Szemle_1957-
xi-1-2.pdf. (Utolsó letöltés: 2017. 09.19), ill. Endlicher István László: 
Aus den Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin 1439–1440. Wil-
helm  Engelmann,  Leipzig,  1846.  https://archive.org/details/bub_
gb_8aIAAAAAcAAJ (Utolsó letöltés: 2017. 09.19).

10   Ld. Tarján M. Tamás: 1464. március 29. Hunyadi Mátyás királlyá 
koronázása  Székesfehérváron.  Rubicon http://www.rubicon.hu/
magyar/oldalak/1464_marcius_29_hunyadi_matyas_kirallya_ko-
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mintegy  jelezve,  hogy  az  új  királynak  – Mátyásnak  –  az 
Úrral együtt történő „feltámadása” előtt először „meg kell 
halnia”. Az alkalom megválasztása – és az ezzel együtt járó 
vállalás – tehát korántsem véletlen Mátyás esetében. Anto-
nio Bonfini, a későbbi történetíró nagypénteket említ:

Jajcának  és  Bosznia  nagy  részének  elfoglalása  után  a  tél 
előrehaladtával Mátyás  Budára ment,  s  legégetőbb  gondja 
az  volt,  hogy  törvényes  megkoronáztatásáról  gondoskod-
jék. A  tanács  ezt  a  Pálmák  napjára,  virágvasárnapra  tűzte 
ki. A kemény tél azonban elakasztotta a távolabbi részeken 
lakó főurak, nemesek, főtisztviselők és követek útját; így az 
ünnepséget  nagypéntekre  halasztották.  Fehérvárra  gyűltek 
tehát az egyházi és világi rendek, főurak, főpapok Magyaror-
szág egész nemességével, hogy a minap visszaszerzett szent 
ékességgel ünnepélyesen megkoronázzák a királyt, ki nagy 
tettekre született, s a haza ügye iránt máris korát meghaladó 
érdemeket szerzett. A kitűzött napon Szécsi Dénes esztergo-
mi  érsek  Szent  István  bazilikájában  hatalmas  tömeg  jelen-
létében,  régi  szokás  szerint  fölékesítette valamennyi királyi 
jelvénnyel Corvinust. A nép oly nagy örvendezése közepette 
koronázták meg és vették körül Mátyást, hogy e nagylelkű 
királyt különböző népek nyelvén elmondották új Nagy Sán-
dornak,  új  Caesarnak,  Pannónia  győzhetetlen  védelmező-
jének; sokan szittya Marsnak nevezték, mások a római nép 
maradékának. Ajándékokat, pénzt, ruhát szórtak szét és más 
efféléket,  miket  ily  ünnepségeken  osztogatni  szoktak,  de 
most többet és bőkezűbben, mint valaha.11

ronazasa_szekesfehervaron/ (Utolsó letöltés: 2017. 09.19). 
11  Antonius de Bonfinis de Rege Mathia rerum Ungaricarum decades 

a Libro IX. Decadis III. Usque ad Librum VIII. Decadis IV; Bonfini: 
Mátyás király: Tíz könyv a Magyar Történetből. Monumenta Hun-
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Mindazonáltal Thuróczy János, Mátyás hivatalos tör-
ténetírója szerint az eseményt nagycsütörtökön tartották:

Eközben  nagy  nehézségek  árán  visszakerült  Frigyes  ró-
mai császár kezéből Magyarország szent koronája: Mátyás 
királyt  uralkodásának  hatodik,  az  Úr  megtestesülésének 
1464. évében az Úr vacsorájának napján [nagycsütörtökön], 
országának minden egyházi és világi méltósága, s a koro-
názásnak örvendező országnagyjai jelenlétében a különben 
szokott módon, nagy ünnepélyességgel szerencsésen meg-
koronázták.12

Mátyás vállalásának  szimbolikus  erejét  jelzi Thuró-
czy  fenti kifejezése: „az Úr vacsorájának napján”  (in die 
coenae Domini), azaz akkor, amikor Krisztus az ő vére által 
„új  szövetséget”  szerzett. Mátyás uralkodása  is  részben 
új szövetség, amelyet a Szent Korona birtokában ezen a 
kiemelkedő jelentőségű napon kötött az országgal.

A kérdés tapasztalati perspektívájából nézve: az em-
ber egészen másképp emlékszik az adott eseményre, ha 
az valamelyik ünnepre esett – szemben azzal, ami „telí-
tetlen”  napon  történt. Minden  egészen másként  rögzül 
ilyenkor a lélekben. Személyes életélményemre hivatkoz-
nék: Kali József dédapám 1983 karácsonyán halt meg, és 

garica II. (Ford. Geréb László.) Budapest, Magyar Helikon, 1959, 
IV. decas, I. könyv: http://mek.oszk.hu/10600/10604/10604.htm#3 
(Utolsó letöltés: 2017. 09.19).

12  Joannes de Thwrocz Chronica Hungarorum primum edita in lingua 
Latina Anno 1488;  Thuróczi  János: Magyar Krónika. Monumenta 
Hungarica  I.  (Ford. Geréb László.)  Budapest, Magyar Helikon, 
1957, LXVI. fejezet: Mátyás király úr szerencsés megkoronáztatásáról 
és némely hadjáratáról http://mek.oszk.hu/10600/10633/10633.
htm#76 (Utolsó letöltés: 2017. 09.19).
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a temetésére azóta is élénken emlékszem, noha akkortájt 
mindössze tízéves voltam. Azóta sok idős családtagomat 
elveszítettem, köztük a lányát, nagymamámat is, de az ő 
távozása pontos dátumán e  sorok  írása közben gondol-
koznom kellett még akkor is, ha nincs tíz éve, hogy utolsó 
útjára kísértük. 

Az  ünnep  ókori  jelentőségét  nem  lehet  túlhangsú-
lyozni.  Ez  nemcsak  pozitív,  hanem  negatív  értelemben 
is  megnyilvánul  pl.  az  Ószövetség  lapjain.  Az  Urához 
hűtlenné vált nép egyik legsúlyosabb büntetése éppen az 
ünneptől való megfosztatás. A próféták ostorozó szavai 
szerint:  „újholdaitokat  és  ünnepeiteket  gyűlöli  lelkem; 
terhemre vannak, elfáradtam viselni” (Ésa 1, 14); „gyűlö-
löm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm 
a  ti  összejöveteleitekben”  (Ám  5,  21).  Mindez  nyilván 
amiatt történik, mert az ünnep csupán külszínné, tartal-
matlanná  vált:  puszta  formaság,  amelyhez  nem  társul 
belső megújulás, Isten és az embertárs szeretete, megbe-
csülése, tehát mindaz, amitől az ünnepnek helye, ideje és 
értelme  van.  Ilyenkor  az  égbolt  hiába  jelzi,  hogy  „oda-
fent” ünnep van: itt „lent” mindez nem valósulhat meg, 
mert nem tudtunk „ahhoz” felemelkedni.

Jelen korunk művi  fényforrásai elterelik figyelmün-
ket a „fenti” világító testekről (és egyben az „igazi”, a vilá-
gító testeken túli világosságról), és ekképpen a szélesebb 
perspektívát  is  hajlamosak  vagyunk  elveszíteni. A  saját 
életünk, saját gondjaink és ügyeink felnagyítódnak, és – 
különösen a nagy  fényszennyezettséggel  teli  települése-
ken – akár hosszú hónapokon keresztül elveszíthetjük a 
kapcsolatot a csillagos éggel. Már nem a világító testek, 
nem az égi jelek határozzák meg ünnepeink kezdetét és 
végét: ehelyett eláraszt bennünket a szinte állandó földi 
fényözön.  Ebben  a  csillogásban  az ünnep  azonban már 
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nem cél, hanem eszköz, sőt: ürügy. Itt nemcsak arról van 
szó, hogy az ünnepek eredeti értelme és tartalma elvész: 
karácsony fő figurája lassan Rudolf, a vörös orrú rénszar-
vas, a húsvét főszereplője a tojásrakó nyuszi lesz, miköz-
ben a betlehemi születéstörténet, a passió és a feltámadás 
eseményei elhalványulnak. 

A következő, szinte végzetes  lépés magának az ün-
nepnek  a  szó  szerinti  természetellenes  kinyújtása,  vala-
hogy  így:  a  Mindenszentek  előestéjének  (All Hallows’ 
Eve)  helytelen  olvasatából  fakadó  Halloween  ünnep-
pel  kezdetét  veszi  a  vásárlásra  szólító  reklámkampány. 
Az  akció  közvetlenül  torkollik  bele  a  tengeren  túlról 
importált  (egykor  még  keresztyén  tartalmú)  Hálaadás 
(Thanksgiving) ünnepével és a Black Friday-jel kellőkép-
pen  felturbózott  adventi  vásárba,  amelyet  –  jóval  dec-
ember  24-e  előtt  –  a  karácsonyi  leárazás  követ.  Ennek 
nyilván  közvetlen  csatlakozása  van  a  „kihagyhatatlan” 
újesztendei  ajánlatokhoz.  Mire  az  újévi  készlet  „áron 
aluli”  továbbadása  lezajlik,  a  némileg  érezhető  lanyhu-
lást máris feldobja a február 14-i Bálint-nap, amelyhez – 
különösen a virágkereskedő üzletember-barátom szerint 
– nálunkfelé tökéletesen illeszkedik a március 8-án dúló 
nőnapi virág- és ajándékdömping. A kereskedők éppen 
emiatt mindig a húsvét korai megünneplésére szavazná-
nak  (ó,  ha  azt  a  tavaszi napéjegyenlőséget  és holdtöltét 
„idelentről”  valamiképpen  befolyásolni  lehetne!),  mert 
ezzel  –  nem  csupán  egyházi,  hanem  kifejezetten  keres-
kedelmi  értelemben  –  szinte  töretlen,  novembertől  áp-
rilisig  tartó „ünnepes félévet”  tudnának maguk mögött. 
Az egyházi ünnepes félév ugyanis adventtől pünkösdig 
tart. Furcsa, hogy a pünkösdi ünnep, ti. a Szentlélek ki-
töltetése köré még mindig nem sikerült valami jól menő 
kereskedelmi terméket fogalmazni: a „Lélek”, úgy tűnik, 
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nehezen eladható ebben az anyagi világban.13 Annak da-
cára, hogy Simon mágus még az első században – remek 
üzleti  érzékkel  –  éppen  azt  akarta  pénzért megvásárol-
ni  az  apostoloktól  (ApCsel  8,  18–20)… Úgy  tűnik,  jelen 
korunk gazdasági szakemberei mégsem értenek olyan jól 
ahhoz az üzlethez, amelyet a világ más tájain már egyre 
gyakrabban „religion business”-ként emlegetnek…

A fenti, nagyon  ismerős eseménysor  furcsamód azt 
a  tendenciát  is  kifejezi,  hogy  „ünnep”  az  egész  élet:  itt 
azonban már kizárólag az ünnep gazdasági oldalára esik 
a hangsúly. Régebben készültünk az ünnepre: ennek a ré-
sze (nem a központja) volt a körültekintő, de behatárolt 
ideig tartó karácsonyi bevásárlás. Ez mára karácsonyi vá-
sárrá avanzsált, igekötő nélkül, amely így – üzenetértékű 
módon – befejezetlen cselekvést jelöl. Az ünnepnek így se 
kezdete, se vége nincsen: mert az üzletnek mint ünnepi 
tranzakciónak sincs. Mintha nem is volna többé szükség 
az  ünnepek  közötti  „hétköznapokra”,  hiszen  azok már 
túlhaladott,  afféle  „snassz”  tartozékai  az  életnek,  ame-
lyet az állandó „ünnep” magas fordulatszámon pörgetett 
hangulatában és sebességével kell megélni. Jellemző pél-
da erre egy számítógépes  játékokat árusító cég 2016 ka-
rácsonyán közzétett, különösen a tiniket megcélzó alábbi 
reklámszövege:

Óriási karácsonyi akció! Amennyiben a nálunk megvásárolt 
DVD-  vagy  BluRay-játékot  egy  héten  belül  visszahozod, 

13   Jelen sorok írója csak nagyon nagy óvatossággal merészeli leírni, 
nehogy az eddig kiaknázatlan „pünkösdi profit” üzleti oldalára 
érzékeny szakemberek megvalósítható ötletként hasznosítsák: a 
húsvéti nyuszi mintájára – az ApCsel 2 nyomán – Istennek hála, 
még mindig nem  jelentek meg a boltokban a  fejre  ragasztható, 
műanyagból készült kettős tüzes nyelvek…
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az árának 75%-át újabb  játék vásárlására  fordíthatod. Van 
példaképed  is: Pisti, a gamer. Ő már régóta  így spórol: új 
játékainkat egy hét alatt végigjátssza, majd az ár 75%-át visz-
szaváltja a következő játékra. Pisti tudja, hogyan kell takaré-
koskodni. Légy olyan, mint Pisti.

Az nyilván „másodlagos” kérdés, hogy még a meg-
lehetősen  jó tapasztalattal és rutinnal rendelkező  játékos-
nak  is  legalább  70–80  órára,  azaz  két  teljes  munkahétre 
van szüksége az adott elektronikus játék végigjátszásához 
– karácsony hetében! És mindezt az összesen 168 órából 
álló  hét  mindennapjaiba  (és  éjszakáiba!)  kell  besűríteni, 
ha  a  szenvedélyes  játékos  érvényesíteni  akarja  a  75%-os 
„megtakarítást”. A nyolcadik napon ugyanis hiába vinné 
vissza a  játékot: a 75%-os kedvezmény immár elúszott, a 
következő DVD- vagy BluRay-lemezt  tehát megint  teljes 
árban kell megvásárolni, és kezdődhet az újabb egyhetes 
hajsza. Valóban sajátos felkészülés a karácsonyi ünnepre…

Az évente futószalagon gyártott, rendszerint advent-
ben megjelenő karácsonyi filmek már  a mi  életünk  „ün-
nepi”  hangulatát  idézik:  a  karácsonyi  ajándékok  vadá-
szatában  kimerült  hivatalnok  vagy  üzletember  édesapa, 
az ünnep  szombatjának  alkonyáig munkáját  abbahagyni 
képtelen édesanya  szó  szerint  az utolsó pillanatban „zu-
hannak be” a pár perccel korábban feldíszített karácsonyfa 
alá, és ezzel tulajdonképpen minden rendben van, hiszen 
végül mégis „odaérkeztek” a hózáporok miatt autók szá-
zaival eltorlaszolt fagyos utakon. Föl sem merül, hogy akik 
együtt szeretnének ünnepelni, már napokkal (de legalább 
egy nappal) korábban ugyanott legyenek, és együtt készül-
jenek a felemelkedésre. Idézzük újra Márait: „Tisztálkodjál 
belülről  és  kívülről.  Felejts  el mindent,  ami  a  köznapok 
szertartása és feladata.” 
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Ekképpen nemcsak a belső tisztálkodás marad el, ha-
nem maga az ünnep – sőt: maga a vásár – válik a szó leg-
szorosabb értelmében vett terhes „feladattá”, amelyet az 
ünnep  elérkezéséig  nem  elvégezni  a  lehető  legnagyobb 
mulasztás. De mivel ez vásár és nem bevásárlás, eleve be-
végezhetetlen,  hiszen mi  vagyunk  az  ünnepért  (ponto-
sabban: az ünnepi üzletért), és nem az ünnep van értünk. 
Mondanunk sem kell: az egymásba csatlakoztatott ünne-
pek fél esztendőre kinyújtott vására megszünteti az élet 
természetes  lüktetését. Az ünnep klasszikus értelemben 
a megállás alkalma, amely időt, teret és energiát biztosít 
a reflexióhoz, transzcendens és immanens kapcsolataink 
újragondolásához, ápolásához. Ezzel szemben a piaci ér-
telmű ünnep minden, csak nem megállás: nincs szünet a 
jobbnál  jobb ajánlatokban. Az életből eltűnnek a  szürke 
hétköznapok, minden nap új akciókkal kecsegtet. Mind-
ez  –  elvileg  –  folyamatos  lendületben  tart  bennünket:  a 
hegyre történő ünnepi felemelkedést nem követi tehát a 
hétköznapok  völgyébe  újra  feltöltötten  történő  alászál-
lás.  Nincs  többé  „aláereszkedés”:  ehelyett  mindvégig 
magaslatokon, a mindennapokból is ünnepet kovácsolni 
szándékozó „gazdasági fennsíkon” járunk. A hatás pedig 
pontosan az ünnep eredeti értelmének fordítottja: belefá-
radunk, sőt belefásulunk ebbe a  folyton magas  fordula-
ton pörgetett, művi fényekkel megvilágított „ünnepi élet” 
fennköltségébe. Mert a fennsík is síkság marad: abból pe-
dig nem lehet kiemelkedni, hiszen nincs már tájékozódá-
si pontunk, nincsenek referenciáink. Az ünnepet ugyanis 
„lent” keressük, nem fent. Ha pl. a falinaptárban vagy az 
interneten elírnák a húsvét dátumát, ugyan hányan ven-
nénk azt ma észre az égi jelek alapján?

Az éjszakai égbolt még az ünnep, a felemelkedés ide-
jén is jótékonyan emlékeztet bennünket az univerzumhoz 
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viszonyított  kicsinységünkre:  éppen  ez  a  csoda,  hogy 
ebben a néhol  félelmet és  (lét)bizonytalanságot keltő  je-
lentéktelenségünkben mégis ünnepünk lehet. Ókori val-
lásos,  illetve  keresztyén  értelmezésben  az  ünnep  így  a 
vigasztalás alkalma is, hiszen hihetetlenül parányi mivol-
tunk ellenére lám ünnepet szerzett nekünk az, aki minde-
neket igazgat: ő gondoskodik arról, hogy a világító testek 
a meghatározott időben jelezzék számunkra az ünnepet. 
Ebben a kontextusban válik érthetővé pl. a betlehemi csil-
lag momentuma is. Ünnepünk van, pedig nem reméltük, 
meg sem érdemeltük, rá sem szolgáltunk. Nyilván erre is 
lehet azt mondani, hogy  illúzió vagy szimulákrum – és 
ezzel máris kezdődhetne a következő előadás –, melyre 
válasz helyett két kérdéssel zárnék: 

1. Az ünnep segítségünkre lehet-e az univerzummal 
való kapcsolattartásban? Vagy csupán arra jó, hogy talmi 
ajándékaival pillanatra feledtesse velünk a minket és ben-
nünket körülvevő „roppant, jeges űr” ijesztő valóságát?14

2. Melyik rokonszenvesebb: a szombat lett az embe-
rért, nem az ember a szombatért, vagy megfordítva? 

14   Ld. Tóth Árpád Lélektől lélekig című versét.
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Keszeg Anna

Jelen  tanulmány  kiindulópontját  a  médianosztalgia  napjaink-
ban gombamód elszaporodó jelenségei képezik. A nosztalgikus 
viselkedésmód  és  nosztalgiára  alapozott  tartalomszolgáltatás 
a  post-truth  korszak  egyik  legfontosabb  érzelmi  közösségkép-
ző eleme. A nosztalgia a múlthoz való viszony sajátos formája, 
mely a szimulákrumként megidézett múltat aranykorként,  ide-
alizált másikként tünteti fel, s azt sugallja, hogy vágyaink tárgya 
nem előttünk, hanem mögöttünk található. A kortárs mediált és 
mediatizált  életvilágokban  a  nosztalgikus  tartalomtermelésnek 
számos technikáját és stratégiáját ismerhetjük fel. Míg az előadás 
általános fogalmi keretet kíván nyújtani e nosztalgiakoncepciók 
szimulákrum-jellegének vizsgálatához, megállapításait a magyar 
HBO Aranyélet című sorozatának második évada alapján példáz-
za. A rendszerváltó Magyarország időszakába visszavetített kor-
társ történet azt az üzenetet hordozza, hogy ez az időszak lehetett 
volna az az aranykor, melyben egy korrupciómentes, állampol-
gári részvételen alapuló magyar társadalmat meg lehetett volna 
alapozni. Ahogyan a sorozat hősei eljátszották ezt a lehetőséget, 
úgy válik a rendszerváltó aranykor nosztalgikus megidézése tra-
umatörténetté.
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E tanulmány a médianosztalgia jelenségét elemzi egy te-
levíziós  sorozat,  a magyar HBO  által  gyártott Aranyélet 
(2015–) viszonylatában. Az Aranyélet a televíziós sorozat-
kultúra azon korszakában jön létre, amikor a sorozatokra 
narratív  komplexitás,  komplex  valóságreprezentáció  és 
erőteljes rajongói közösségképző erő jellemző. A sorozat-
kultúrában a nagy robbanást a hetvenes évek óta létező 
kábeltelevíziók  tartalomfejlesztőként  való  megjelenése 
váltja ki a nyolcvanas évek végén, s az amerikai sorozat-
kultúra  kétezres  évek  első  évtizedére  tehető  aranykora 
után  az  új  évezred  második  évtizede  az  európai  soro-
zatok  sikertörténeteit  hozza  el.  A  televízió  aranykorát 
jelentő  sorozatok  könnyűszerrel  vészelik  át  a  televízió 
halálát hirdető digitális korszaknyitást, illetve éppen ne-
kik köszönhetően történik meg a televízió továbbélése a 
digitális és online sorozatnézés új stratégiáival kiegészül-
ve. A  sorozatok  kapcsán  sokszor  beszéltek  áttörésről,  a 
filmgyártás megújulásáról,  a kreatív  iparágak új  formá-
tumainak kialakulásáról,  a promotálás  innovációjáról,  a 
kulturális marketing újjászületéséről, sokszor azonosítot-
ták őket a kétezres évek kulturális  fogyasztásának ural-
kodó mintázataként.1 Éppen ezért van döntő jelentősége 
annak, hogy ez a típusú vizuális narratívaképzés immár 
Magyarországon is meghonosodott.

A  sorozatkultúra  erőteljes  hatása  mellett  miért  van 
az Aranyéletnek  akkora  jelentősége,  hogy  külön  elemzést 
érdemes szentelni neki? Nem mellesleg amiatt, mert ez a 

1   Jason Mittell: Narratív komplexitás a kortárs amerikai televízió-
zásban. Metropolis, 2008, 4., 30–53; Jason Mittell: Complex TV. New 
York University Press, 2015. Online, szerkeszthető verzió: http://
mcpress.media-commons.org/complextelevision/ Utolsó letöltés: 
2017. 03. 21.)
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csatorna eddigi legdrágább saját produkciója. Az HBO eu-
rópai és kelet-európai terjeszkedése számos posztszocialista 
országban  tette  lehetővé  a  sorozatkultúrára  való  gyártói 
rákapcsolódást.  Míg  az  HBO Magyarország  korábban  is 
készített  sorozatokat  külföldi  liszensz  alapján  (ld.  a Terá-
pia és a Társasjáték című sorozatokat), az Aranyélet az első 
olyan drámai széria, mely – annak ellenére, hogy szintén 
átdolgozás, az Easy living című finn sorozat adja a kiindu-
lópontot – a keretötletet leszámítva önálló történetfejleszté-
sen alapszik.2 Illetve abból a szempontból is izgalmas, hogy 
egy olyan vizuális nyelvet honosít meg a magyar filmgyár-
tásban,  mely  a  kortárs  sorozatkultúrára  jellemző:  hibrid 
műfajú, series és serial logikát kombináló, komplex valóság-
struktúrát mozgató izgalmas történetet mesél. Az Aranyélet 
főhősei a Miklósi család négy tagja, akik a rendszerváltás 
kiskapukat kereső vállalkozói társadalmához tartoznak, és 
próbálják egy, a társadalmi siker kritériumainak megfelelő 
életstílus látszatát fenntartani. A család minden szempont-
ból ideálisnak látszó életének felszínén azonban már az első 
résztől rengeteg törés kezd el látszani. Továbbá az Aranyélet 
című sorozatot úgy üdvözölte a sajtó, mint „minden idők 
legjobb magyar tévésorozatát”,3 illetve 2017 januárjában, a 
második évad végén, petíciót indítottak a nézők a sorozat 
folytatásáért.  Ugyanakkor  jelen  konferencia  problémájá-

2   A sorozat producere és a magyar HBO művészeti igazgatója az a 
Krigler Gábor, aki egyébként az első magyar tudományos igényű 
munkát  is  jegyzi  a  televíziós  sorozatok  kérdéskörében: Krigler 
Gábor: (Folyt. köv.) Hogyan írjunk tévésorozatot? Akadémiai, Buda-
pest, 2004.

3   A  túlzó minősítésű  cím  a Nők  Lapja Cafénak  köszönhető:  Tó-
csa: Aranyélet: megszületett minden idők legjobb magyar tévésorozata, 
http://www.nlcafe.hu/szabadido/20151109/aranyelet-kritika-on-
odi-eszter/ (Utolsó letöltés: 2017. 03. 12.)
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nak perspektívájában az Aranyélet második évada egy igen 
figyelemreméltó  sajátossággal  rendelkezik:  már  az  első 
résztől kezdődően meghatározó szerepet  játszik benne az 
analepszis, mely ebben az esetben a szereplők napjainkban 
játszódó élettörténetének  rendszerváltás kori  előzményeit 
szándékszik megmutatni. A nyolcvanas-kilencvenes évek-
beli jelenetek pedig egy olyan kortárs médiatrendhez kap-
csolódnak,  melyet  médianosztalgiaként  jellemez  a  szak-
irodalom.  A  következőkben  a  médianosztalgia  fogalmát 
definiálom,  elhelyezem  a memory studies egyéb  fogalmai 
között, szimulákrumjellege mellett érvelek, majd a sorozat 
analepsziseinek  rövid, narratológiai  elemzése  révén bizo-
nyítom, hogy a különböző emlékezetműködési formák ho-
gyan járulnak hozzá az Aranyélet narratív komplexitásának 
bizonyításához.

Katharina Niemeyer és Daniela Wentz egy Mad Men-
nek (Reklámőrültek) szentelt elemzésben izgalmasan mutat-
ta be, hogyan működik az ún. Kodak-kultúra4 megidézése 
a sorozatban: amikor az ügynökségnek a Kodak fotóvetítő-
jének kell reklámot készíteni, Donald Draper tulajdonkép-
pen feltalálja a nosztalgia gépezetét és körhintának nevezi 
el: nem a termék technikai újszerűsége mellett érvel, hanem 
amellett, hogy érzelmi kötődést kell kialakítani a  termék-
hez,  s  az  így mozgósítható  érzelem  tulajdonképpen nem 
más, mint a nosztalgia,  a megélt  élettapasztalatok megis-
métlésének,  pozitív  felidézésének  igénye.5 A Mad Men a 

4   A  terminust Nancy Martha West  vezette  be  2000-es  kötetében: 
Nancy Martha West: Kodak and the Lens of Nostalgia. University 
Press of Virginia, 2000.

5   Katharina Niemeyer et al. (2014): Nostalgia Is Not What It Used to 
Be:  Serial Nostalgia and Nostalgic Television Series.  In Katharina 
Niemeyer (ed.): Media and Nostalgia. Yearning for the Past, Present and 
Future. Palgrave Macmillan, 2014, 129–138. Itt: 129.
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médianosztalgia  iskolapéldája:6  egyszerre  mutatja  meg 
magát a  jelenségét a sorozat vintage környezetrekonstruk-
ciójával,  illetve meséli el a  jelenség eredettörténetét azzal, 
ahogyan a reklámspecialisták technikái közé építi a nosz-
talgikus  érzelemközösségekre való  apellálást. Ami  a Mad 
Men univerzumában a képkivetítő, az az Aranyéletben az 
autó: a múlthoz való nosztalgikus kapcsolódás autókon 
keresztül aktivizálódik, autók emlékképei, az autókultú-
ra rétegei mozgatják a szereplők múlthoz való viszonyát. 
A sorozat szerkezetében a múlt narratológiai kiaknázása 
a második évadban válik erőteljessé: viszont az első évad-
ban sokkal  látensebb,  s ezért  talán beszédesebb szerepe 
van. Az  első  részben  a  főhős  autót  szerez  felesége  szü-
letésnapjára: az autójavító közreműködésével egy terhes 
nőtől ellopott B osztályú Mercedeszt visz el Miklósi Attila 
Hollós Endre cégéhez, ahol új rendszámtáblát és iratokat 
kér hozzá. Hollós válasza pedig: „Ez nem a kilencvenes 
évek, Atti!”  – utalva arra a könnyebbségre, mellyel a rend-
szerváltás után autót lopni lehetett. A nosztalgia terminu-
saira lefordítva a jelenetet: „már a bűnözés sem a régi”  , 
parafazálhatjuk Hollós mondatát. E szcéna ellenpontja az 
évad  utolsó  részének  emlékezésjelenete  (a  sorozat  első, 
vizuálisan  is megvalósított  analepszise),  ahol  a  hősöket 
kiskamaszként láthatjuk – szintén egy autóhoz kapcsoló-
dó ismerkedéstörténetben. Itt a budapesti kertes házban 
felnövő Attilát  szülei  este  kiküldik  a  szemetet  kidobni, 

6   A sorozat nosztalgikus, vintage  tárgykultúrájának számos elem-
zést szenteltek, ezek közül egy, a jelen vizsgálatot is ihlető munkát 
emelek ki: Debarchana Baruah: Mad Men and Memory: Nostalgia, 
Intertextuality  and Seriality  in  21st Century Retro Television.  In 
Boyce Jilly Kay – Cat Mahoney – Caitlin Shaw (ed.): The Past in Vi-
sual Culture: Essays on Memory, Nostalgia and the Media. McFarland, 
2017, 32–46.
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és ekkor az autójuknál egy vele egyidős fiút lát meg, aki 
éppen  lecsapolja a benzint apja kocsijából. A fiú Hollós 
Endre, aki ráveszi Attilát, hogy a szüleinek ne beszéljen 
a  találkozásukról,  és osztozzanak az üzemanyagért  járó 
pénzen,  ugyanis  az  autóban  éppen marad  annyi,  hogy 
azzal Attila apja reggel eljusson a munkahelyére. A bűn-
ben,  pontosabban  a  kiskapukeresésben  fogant  barátság 
színtere így alapvetően a férfiak köré épülő autóskultúra. 
Ez a keret a második évad múlthoz kapcsolódó jeleneteit 
is meghatározza. Láthatjuk tehát, hogy a múltidézés e so-
rozatban főként férfiszereplők köré épülő nosztalgiakul-
túrát  érint.  Elgondolkodtató  ebben  az  összefüggésben, 
hogy e kultúrának mennyire nem része a női főszereplő, 
Janka, akinek attitűdjére a múlt negációja, a „nem fogom 
újrakezdeni”  folyamatos ismétlése a jellemző. A szerep-
lők  múlthoz  való  viszonyában  működő  különbségeket 
érdemes  a  memory studies  megállapításainak  területére 
átvinnünk, s onnan átvett fogalmak segítségével folytat-
nunk az elemzést.

Az emlékezetboom regiszterei.  
A nosztalgia és a trauma

Az emlékezettel való foglalkozás az elmúlt durván negyen-
ötven év tudományos vizsgálataiban nagyon előkelő helyet 
foglalt el: elég olyan fogalmakra gondolnunk, mint az em-
lékezetközösségeké, az emlékezethelyeké, az emlékezetpo-
litikáké.  Ezeket  a  tudományos  megközelítéseket  jogosan 
érezzük  lerágott  csontnak,  meghaladottnak.  Az  emléke-
zettel kapcsolatos vizsgálatokhoz való visszatérést az em-
lékezetkultúra  remedializációja  teszi mégis  indokolttá:  az 
elmúlt években új médiafelületeken számos olyan jelenség 
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jött létre, mely emlékezetközösségeket mozgósít. Ahogyan 
Niemeyer megállapítja: a kilencvenes évekből nehezen le-
hetett volna megjósolni, hogy a jövő legfontosabb jellemző-
je a múlttal való foglalkozás, a kortárs világnak a múlt pa-
raméterei szerinti újramodellezése lesz.7 Pedig éppen ehhez 
asszisztálunk, amikor Wellhello-koncertre megyünk, ami-
kor a Vetements ruhadarabjaira vágyunk, amikor a Stranger 
Things nézői közé  sorakozunk  fel,  amikor várva várjuk a 
Twin Peaks újraindulását, amikor digitális fotó helyett ana-
lóg képeket készítünk, amikor az Instagram filterei között a 
Sierra és Nashville hatás között döntünk, amikor Budapest 
VII. kerületében retrojátékboltot és szocialista kinézést imi-
táló kocsmát keresünk. 

Mindezen jelenségeket, melyek körét a végtelenségig 
lehetne  bővíteni,  összefoglaló  kifejezéssel  „médianosz-
talgiának”    nevezi  a  szakirodalom. A  fogalom két  jelen-
tős  problémakört  vet  fel.  Egyfelől  a médianosztalgia egy 
összetett  szó, melynek  eleve  két  rétege  van.  Egyrészt  az 
emlékezethez szorosan kapcsolódó nosztalgia, másrészt a 
média kifejezés található meg benne. A nosztalgia – meg-
határozása szerint – olyan, a múlttal szemben táplált érzel-
mi viszony, mely egy idő- vagy térszegmenshez a szemé-
lyes boldogság asszociációit  társítja. A szó görög eredetű 
és maga is összetételből származik: a nóstos-hazatérés és 
álgos-fájdalom  szavakból  áll,  s  a  17.  században  alkották 
meg annak az érzésnek a megnevezésére, melyet a svájci 
zsoldos katonák hazájuk utáni vágyakozásában diagnosz-
tizáltak. A melankólia fontos altípusává vált és a roman-
tika  idején nagy karriert  futott be. Látható  tehát,  hogy  a 
nosztalgia a modern én megszületésével egyidős. A média 

7   Katharina Niemeyer (ed.): Media and Nostalgia. Yearning for the Past, 
Present and Future. Palgrave Macmillan, 2014, 1.
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fogalmának meghatározásával itt nem célom megküzdeni, 
fogadjuk el, hogy a média kommunikációs hordozó és kö-
zeg – így a médianosztalgia fogalma a múlthoz való sajátos 
viszony közvetítettségére utal, azokra a felületekre és esz-
közökre, melyeken a nosztalgia kifejeződik. Ezzel máris az 
emlékezetnek egy olyan felfogásánál vagyunk, mely Mau-
rice Halbwachs kollektív  emlékezet  koncepciójához kap-
csolódik, illetve azokhoz a kortárs megközelítésekhez, me-
lyek Halbwachs elképzelését az „aktív externalizmus” és a 
„kiterjesztett elme” elméletéihez8 kapcsolják. Az emlékezet 
e meghatározás szerint a világ jelentései felfogásának, ér-
telmezésének,  illetve  az  elképzelés  folyamatainak  szoros 
velejárója, illetve erőteljes érzelmi struktúrákba ágyazódik, 
így válik lehetővé az ígéretek és kommemorációk társadal-
mi gyakorlatainak emlékezet általi megalapozása. A kol-
lektív emlékezet pedig nem az egyénre erőltetett közös tár-
sadalmi emlékezetet jelenti, hanem azt a viszonyt, melyet a 
személyes emléktartalmak mások általi artikulálása jelent. 
A körülöttem levő személyek, események, a társadalmi, fi-
zikai és szimbolikus környezet aktiválja az emléktartalma-
imat. Így a médianosztalgia azon, a médiakörnyezet által 
forgalmazott emlékezet-struktuálási tartalmakra vonatko-
zik, melyek aktívan  járulnak hozzá emléktartalmaink ki-
alakulásához.

A  médianosztalgia  másik  problématerepe  az  általa 
meghatározott közösségek  létrejötte  és működési  logiká-
ja. A nosztalgikus életérzés a post-truth korszak számos 
közösségét kapcsolja össze  és konzumerista  logika által 

8   Összefoglalóan  ezekről  lásd  a  Stanford  Encyclopedia  of  Phi-
losophy Memory szócikkét – első publikálása 2003. 03. 11., utol-
só  módosítása  2010.  02.  03.  https://plato.stanford.edu/entries/
memory/#DisModMem (Utolsó letöltés: 2017. 03. 13.).
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mozgatott életstílus-mintázatok  táplálják. A médianosz-
talgiával kapcsolatos első elemzések éppen a  fogyasztói 
logika elítéléséből indultak ki. Svetlana Boym The Future 
of Nostalgia című 2001-es munkája hypochondriának ne-
vezte  a  nosztalgia  kortárs  formáit,9  illetve  Gary  Cross 
Consumed Nostalgia címmel  írt  a  gyors  kapitalizmus 
(ahogyan  korunkat  megnevezi)  nosztalgikus  újdonság-
kultuszáról.10  Ez  a  vizuális  és materiális markerek  által 
megragadható nosztalgia a szimulákrumként megidézett 
múltat  aranykorként,  idealizált  másikként  tünteti  fel,  s 
azt sugallja, hogy vágyaink tárgya nem előttünk, hanem 
mögöttünk található: ezért jó, ha korszerű applikációink 
formája offline formákat idéz meg (szkeumorfizmus), ha 
a tökéletes múlt jelzéseiben folyamatosan velünk marad. 
E memóriaműködés sajátossága, hogy ellenőrizetlen tar-
talmakból áll, nem a szembesítés a lényege, hanem a ne-
gatívumok kizárása,  és  egy pozitívumokra,  a  biztonság 
illúzióját  felidéző  elemekből  összerakott  szimulákrum 
megalkotása. A  túl szép ahhoz, hogy igaz legyen utópikus 
megállapítását a túl szép ahhoz, hogy ma igaz legyen, annyira 
szép, hogy tegnap igaz volt állításaival helyettesíti. Időhiány 
miatt részletesebben nem térek ki e jelenségek analízisé-
re: csak emlékeztetnék arra, hogy Linda Hutcheon Irony, 
Nostalgia and the Postmodern című szövegében11 az irónia 
és a nosztalgia közötti választást saját posztmodernt illető 
diagnózisának alapjává tette, s érvelt amellett, hogy – bár 

9   Svetlana Boym: The Future of Nostalgia. Basic Books, 2001, 3.
10  Gary Cross: Consumed Nostalgia. Memory in the Age of Fast Capital-

ism. Columbia University Press, New York, 2015, Introduction.
11  Linda Hutcheon: Irony, Nostalgia and the Postmodern, http://www.

library.utoronto.ca/utel/criticism/hutchinp.html, (Utolsó letöltés: 
2017. 03. 12.)
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sokáig  a  posztmodern  irónia-természetét  emelte  ki  –,  a 
posztmodern  nosztalgia-természete  mellett  ugyanennyi 
érv szól. Hutcheon mellett sorolhatnánk azon szerzőket 
Baudrillard-tól12 Frederic  Jamesonig, akik a kortárs kul-
túra nosztalgikus szimulákrum-működéséről értekeztek. 
Jameson mutatott rá arra, hogy a jelen mennyire önmaga 
nosztalgiájának jegyében születik. 

A nosztalgia mellett a memóriaműködésnek van egy 
másik, az elmúlt években szintén nagy figyelmet kapott 
jelensége: és ez a trauma. A trauma a nosztalgiával ellen-
tétes természetű működés: alapját szintén a múlthoz való 
viszony képezi,  azonban  jellemzője, hogy a múlt  egy, a 
pszichére erős negatív hatású külső beavatkozást feltéte-
lező eseménye olyan érzelmi következményekkel jár, me-
lyeket az illető nem vagy csak nehezen képes integrálni. 
Bár a  traumának nagyon sokféle  formája van és a szak-
irodalomban konszenzus van a tekintetben, hogy azonos 
típusú eseményeknek a különböző egyéneknél nincsenek 
azonos következményei, azt leszögezhetjük, hogy a trau-
ma a nosztalgiához képest teljesen eltérő memóriamintá-
zatot hoz létre. A trauma is alakítja a múltat, azonban ez 
az alakítás a negatív esemény felnagyításával  jár – vagy 
úgy,  hogy  azt  kizárja  és  kizárja  az  ahhoz  kapcsolódó 
összes többi eseményt, vagy úgy, hogy folyamatosan is-
métli azt. A traumát nem a mögénk vetített tökéletesség, 
hanem  a  múltban  történt  esemény  következményeinek 
minden áron való elkerülése jellemzi.

A két jelenség rendelkezik mégis egy közös jellemző-
vel: „[…] a trauma és a nosztalgia olyan jelenségek, ame-
lyek a múltat nem múltként tárják elénk, hanem inkább 

12  Jean Baudrillard: Simulacres et Simulation. Editions Galilée, Paris, 
1981. 
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jelenként, jelen karakterűként tartják életben” – fogalmaz 
Pintér Judit Nóra 2014-es monográfiájában.13

Az aranyélet analepszisei

Az  analepszis  alakzatának  öt  fő  formáját  különítem  el 
a  narratológia  szakirodalma  alapján:  külső  analepszis 
(a  közbeékelt  rész  független  az  elsődleges  elbeszélés-
től,  az  elbeszélés  két  szintje  nem  hat  egymásra);  belső 
analepszis  (a másodlagos  elbeszélés  síkja  benne  foglal-
tatik  az  elsődleges  elbeszélésben)  –  ennek  két  altípusa 
van: homodiegézises analepszis  (az elbeszélés másodla-
gos  szintje  ugyanarra  a  cselekménysorra  épül,  mint  az 
elsődleges – ennek szintén két alfaja van, a kiegészítő és 
az  ismétlődő analepszis: az első olyan utalásokat  jelent, 
melyek utólagosan szüntetik meg az elbeszélés első szint-
jének  egyik  hiányát,  a  második  pedig  olyan  allúziókat 
jelent, melyek nem a cselekményre, hanem az elbeszélés-
re utalnak), heterodiegézises analepszis  (a két narrációs 
szint nem zavarja egymást), implicit, explicit analepszis. 
A harmadik altípus a vegyes analepszis, melyben a má-
sodlagos  elbeszélés  túlnyúlik  az  elsődleges  történeten 
és  folytatódik.  A  negyedik  altípus  a  részleges  és  teljes 
analepszis  közötti  különbségen  alapszik:  a  részleges 
analepszisbeli  visszatekintést  olyan  előreugrás  követi, 
mely töredékessé  teszi az elbeszélést; a  teljes analepszis 
pedig a másodlagos elbeszélést visszakapcsolja az elsőd-
legeshez,  így  a  folytonosság  érzete  ki  tud  alakulni. Az 
ötödik ellipszisforma az implicit között tesz különbséget: 

13  Pintér Judit Nóra: Létre nyílt lehetőség – A nem múló jelen: Trauma 
és nosztalgia. L’Harmattan, Budapest, 2014, 7.
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az explicitben az  időbeli  szakadás  tényére figyelmeztet-
nek,  az  implicitben  viszont  a  másodlagos  elbeszélésre 
való átmenetre utaló jelek nincsenek.14 

Az Aranyélet második évadában összesen 15 vizuális 
analepszis található. Ezek a részek ok-okozati viszonyban 
állnak a szereplők jelenével olyan képi összekapcsolások-
kal is például, hogy az egyik múltbeli jelenetből kisétáló 
szereplő gyakorlatilag átsétál a jelenébe. Ezekkel a vizu-
ális megoldásokkal a gyártók arra erősítenek rá, hogy a 
heterodiegézises analepszisként működő múltbeli esemé-
nyek (25 éve történtek, amennyiben hatásuk van a mára, 
annyiban nem egészséges elmeműködésre utalnak) még-
iscsak  homodiegézises  analepszisek.  Olyan  következ-
ményeik  vannak, melyek  a  jelent  erőteljesen  irányítják. 
Ugyanilyen játékot ismerhetünk fel abban is, ahogyan az 
explicit és az implicit analepszis formái interferálnak egy-
mással: az analepszisek annyiban explicitek, hogy a gyár-
tók vizuálisan jelzik a kilencvenes évekbeli  jeleneteknél, 
hogy  idősíkot  váltunk, más  szűrők  jellemzik  ezeknek  a 
jeleneteknek a képi világát. (slide 8) Ugyanakkor a tárgy-
kultúra rekonstrukciója is megtörténik, illetve a nyolcva-
nas-kilencvenes évek magyar slágerei is ehhez a nosztal-
gikus működéshez kapcsolódnak – Janka és a Napoleon 
Boulevard Júliája, vagy az R-Go koncerten hallható szá-
mok  ehhez  a  nosztalgikus  működéshez  kapcsolódnak. 
(Itt nincs idő kitérni arra, hogy az Interpress Magazin, a 
piros dobókocka szélvédődísz stb. a médianosztalgia mi-
lyen, a Mad Menben szintén tetten érhető formáival állnak 

14  Gérard  Genette:  Az  elbeszélő  diszkurzus. In Thomka  Beáta 
(szerk.): Az irodalom elméletei I. Pécs, Jelenkor–JPTE, 1996, 61–77; 
Dobos István: Az irodalomértés formái. Debrecen, Csokonai, 2002, 
119–135.
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kapcsolatban). Ezek mellett azonban ott van Janka szöve-
ges analepszise: az a jelenet, amikor az évek óta meg nem 
látogatott szülői házban lányának elmeséli, apja megpró-
bálta molesztálni  és  ennek hatására döntött úgy  tizenöt 
évesen, hogy Pesten kezd új életet. Janka története tipikus 
traumatörténet.

Innen  nézve  tanulságos,  hogy  az  analepszisek 
mindig  a  férfi-szereplők  narratívájába  iktatva,  annak 
homodiegézises  összetevőiként  bukkannak  fel.  Szá-
mukra  nosztalgikus  a  kilencvenes  évek,  a  rendszervál-
tás  időszaka.  Janka  történetében  ezek  az  események 
heterodiegézises analepszisként működenek. Az a múlt-
beli esemény, ami meghatározza a jelent, a biztonságke-
reső magatartást, korábbra datálódik és vizuálisan nem 
megmutatott.  Janka  nosztalgikus  érzést  a  sorozat  kez-
detén  megmutatott  eseményekkel  kapcsolatban  táplál, 
azzal a korszakkal, amikor „nem a  földön  járt”, amikor 
a gyerekek  iskolába  jártak, megvolt a budai villa és üz-
letasszonyi ambícióinak élt. És éppen Janka képtelensége 
a férfiak nosztalgiakultúrájára való ráhangolódásra vezet 
el az évad hetedik részében a fiatalkori férfibarátság illú-
ziójának megszüntetéséhez: Hollóst azért vágja fejbe egy 
Buddha-szoborral  éppen  abban  a pillanatban,  amikor  a 
három  gyerekkori  barát  kitalálja  a  közös  életstratégiát, 
hogy a barátság traumát meghaladni nem képes voltára 
figyelmeztessen.

A  rendszerváltás  szimulákruma  az  Aranyéletben 
tehát  nagyon  sokrétű:  benne  van  az  a  konzumerista 
nosztalgiatapasztalat,  mely  felzárkóztatja  a  sorozatot  a 
kortárs médiatrendekhez, de az analepszisek szervesülé-
se  révén  ezt  a múltat  úgy  kell  olvasnunk,  hogy milyen 
potenciálisan más jelenek lehetőségei voltak meg benne. 
A  kilencvenes  évek  szimulákrum, melyből  sokféle  jövő 
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következhetett volna, de éppen ez a tökéletes felszínű, de 
a főbűnök összes formájától terhes aranyélet következett 
belőle. A  nosztalgia  és  a  trauma  egymásba  kapcsolódó 
múltkezelési  technikái  által  képes  a  sorozat  a  rendszer-
váltó generációról szóló diagnózissá alakulni.



200 201

HírfolyAM-KoNstruKcIóK  
A közösségi médiábAn

Kovács Barna

A közösségi média hatása két megközelítésből válik fontossá: mi-
lyen hatással van a személyes életünkre, valamint a  társadalom 
életére.  A  közösségi  média,  a  társadalmi  változások,  valamint 
a  személyes  életünk  kapcsolatának  a  komplex  kérdése  adó-
dik. Tézisünk szerint a  töredezettség és a virtualitás  szemben a 
testközeliséggel  két  olyan  jellemvonása  a  közösségi  médiának, 
amely alapvetően megváltoztatja a róla való gondolkodásmodellt. 
Ezt a változást a következő kérdésekben ragadhatjuk meg: 1. Mi 
a kapcsolat a virtuális és a valós között? Vagyis milyen reprezen-
tációt kapnak a közösségi médiában a személyes vagy közösségi 
tapasztalatok? 2. Milyen befolyása van az egyénnek a történet ala-
kítására? Vagyis milyen eszközök állnak a közösségi média által 
rendelkezésünkre,  és  ennek milyen  eredményei  vannak?  3. Mi-
lyen ethosz figyelhető meg a közösségi interakció mögött? Vagyis 
milyen viselkedésmódot tartunk helyesnek vagy helytelennek?
 

A közösségi média hírfolyama (News Feed) egy történet-
sorozathoz  hasonlítható.1  Egy  személy,  miután  csatla-

1   A Facebook meghatározása szerint „a hírfolyam állandóan fris-
síti a történeteidet a honlapod közepén”. https://www.facebook.
com/help/327131014036297/ (Utolsó letöltés: 2017.01.20.) 
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kozik  a  közösségi  oldalhoz,  ismerősökhöz  kapcsolódik, 
különféle interakciókba kezd, amely a hírfolyamában fog 
visszatükröződni.  Azt  mondhatjuk,  hogy  egy  személy 
megalkotja  a  virtuális  élettörténetét,  amely  egyszerre 
személyes,  közösségi  és nyilvános.  Személyes, mivel  az 
egyén életének különféle vetületeit tárja elénk. Közössé-
gi, hiszen az egyén és az  ismerősök körének interakció-
ja valósul meg. Nyilvános, mivel a különféle beállítások 
ellenére éppen az a  lényege, hogy szűkebb vagy tágabb 
körben látható legyen. 

A közösségi média alatt alapvetően a Facebookot és 
a Twittert értjük, bár általánosabb értelemben idetarto-
zik a Youtube, Friendster, LinkedIn stb. A két előzőt vi-
szont kiemelten fontosnak tartjuk, mivel ezeknek van a 
legtöbb aktív felhasználójuk, és sokkal egyértelműbben 
mutatják  a virtuális  és  a  tényleges  emberi  kapcsolatok 
közötti összefüggéseket. 

Fontos észrevennünk, hogy a történetmondás klasz-
szikus  formáihoz  képest  a  közösségi média  sok  tekin-
tetben  különbözik.2  Két  szempontból  próbáljuk  meg 
kiemelni  e  narrativitást.  Egyrészt  a  Hírfolyam,  amely 
a  világ  különféle  eseményeiről  tudósít,  egy  bizonyos 
eseménysort  közvetít  felénk. Másrészt  a  Tevékenység-
napló  (Timeline),  amely  a  profilunkat  jeleníti  meg,  a 

2   A narrativitás fogalmát tág összefüggésben használjuk. A történet 
elmondhatóságára, az értelmezés keretfeltételeire utalunk, amely 
különféle  összetevőket  feltételez:  esemény,  cselekmény, mesélő, 
kronológia.  Számunkra  a narrativitás mint  az  esemény kibonta-
koztatásának az eszköze nyer értelmet. Tágabb összefüggésekért 
Vö. Paul Ricoeur: Temps et récit: Tome II: La configuration dans le 
récit de fiction. 1984, Seuil, Paris, 1991, 59–114. Porter H. Abbot: 
Narrativity.  In  Peter Hühn  et  al.  (eds.): Handbook of Narratology. 
Walter de Gruyter, Berlin and New York, 2009, 309–328.
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saját aktivitásunkról ad egy időben kiterjedt képet. Ha-
gyományos  formában  a  történet  feltételez  egy  sajátos 
időszemléletet,  amely  folytonos  vonalként  végigköveti 
egy  esemény  kibontakozását.  A  közösségi  média  ese-
tében  szembetűnő  a  töredezettség.  Inkább  aforizmák 
és  anekdoták  jelennek meg  ebben  a  közegben.  Vagyis 
nagyon rövid gondolatmenetek, valamint nagyon szűk 
keretekre szabott történetek. A folytonosság legnagyobb 
kihívása  a  töredezettség  mellett  a  sokféleség.  Vagyis 
egy  teljesen  személyes hangvételű vélemény után,  egy 
szenzációs  orvosi  kísérlet  negatív  következményeiről 
beszámoló cikk  jön,  ezután egy  személyre  szabott rek-
lám következik, ezt egy ismerős gyerekének a szülinapi 
fotója követi, majd egy másik ismerős anekdotába fog-
lalt életbölcselete és így tovább. Tehát egy eseménynek 
sem  látjuk  a  kontextusát,  az  eredetét  és  legtöbbször 
a  végkifejletét  sem.  Mind  tematikusan,  mind  az  idő 
szempontjából  radikális  töredezettség  figyelhető  meg. 
Olyannyira, hogy akár a narrativitás fogalmának hasz-
nálata  is  kérdőjelessé  válhat.  Ha mégis  ragaszkodunk 
hozzá, ez azért van, mert mindennek ellenére jelentések 
közvetítődnek felénk, egy sajátos csomagolásban, amely 
intenciója szerint valamit elénk tár. Számunkra egyelőre 
a töredezettség fogalma a fontos. 

A  közösségi  média  hatása  két  megközelítésből  vá-
lik  fontossá:  milyen  hatással  van  a  személyes  életünk-
re,  valamint  a  társadalom  életére.  A  közösségi  média, 
a  társadalmi  változások,  valamint  a  személyes  életünk 
kapcsolatának  a  komplex  kérdése  adódik.  Különféle 
elemzések  kiemelik,  hogy  azokban  a  társadalmakban, 
ahol  a  közösségi  média  szervezőhatását  kihasználták, 
csak  rövid  távú  eredmények  voltak  elérhetőek.  Hiány-
zott  az  a  testközeliség,  amely  a  valós  változásoknak  az 
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alapfeltétele.3 Tézisünk szerint a töredezettség és a virtu-
alitás, szemben a testközeliséggel, két olyan jellemvonása 
a közösségi médiának, amely alapvetően megváltoztatja 
a róla való gondolkodásmodellt. Ezt a változást a követ-
kező kérdésekben ragadhatjuk meg: 1. Mi a kapcsolat a 
virtuális és a valós között? Vagyis milyen reprezentációt 
kapnak a közösségi médiában a személyes vagy közössé-
gi  tapasztalatok? 2. Milyen  lehetősége van az egyénnek 
a  történet  befolyásolására? Vagyis milyen  eszközök  áll-
nak a közösségi média által rendelkezésünkre, és ennek 
milyen eredményei vannak? 3. Milyen ethosz figyelhető 
meg a közösségi interakció mögött? Vagyis milyen visel-
kedésmódot tartunk helyesnek vagy helytelennek? 

E dolgozat inkább csak felvázolja a kereteket, és nem 
törekszik a probléma teljes körű kimerítésére. Egy példa 
segítségével  a  kérdés  konkretizálódását  szeretnénk  be-
mutatni, majd egy fogalmi háttér megkeresésére teszünk 
kísérletet. Fogalmi megközelítésünk a  ricoeur-i filozófia 
eszköztárára támaszkodik, így leellenőrizhetjük e filozó-
fia alkalmazhatóságát saját kontextusán kívül. 

Virtuális vagy valós helyett relevancia

A  történetmondás  egy  személy  narratív  identitásának  a 
felépítésére irányul.4 A narratív identitás azt jelenti, hogy 

3   Vö. Zeynep Tufekci: Social Movements and Governments in the 
Digital Age: Evaluating a Complex Landscape. Journal of Interna-
tional Affairs, Fall/Winter 2014.

4   A  narratív  identitás  fogalmát  Ricoeur  dolgozta  ki.  Vö.  Paul 
Ricoeur: Time and Narrative. Volume 1. The University of Chicago 
Press, Chicago, 1984. Paul Ricoeur: Oneself as Another. University 
of Chicago Press, Chicago,1992. 
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a személy azonossága az idem és az ipse egységében rejlik. 
Az  idem arra vonatkozik, hogy vannak olyan adottsága-
ink, amelyek külsőnek tekinthetőek, mint például a törté-
nelmi idő vagy a földrajzi hely, ahol élünk, de ide tartozik a 
testi vagy a genetikai meghatározottságunk is. Az ipse arra 
vonatkozik, hogy egy személy azonosságától elválasztha-
tatlanok a belső megélések, az ahogyan értelmezi a világot. 
Míg az idem a változatlan adottságokat jelenti, az ipse az 
időben történő változásokat ragadja meg. 

Milyen típusú narratív identitás jelenik meg a közös-
ségi médiában? Elsősorban a környezet kiemeli az idem 
hangsúlyos jelenlétét, ami objektiválható és könnyen rep-
rezentálható.  Az  individuumok  képeket  osztanak  meg 
magukról, megtudható róluk, hogy hol dolgoznak, hova 
jártak iskolába stb. De ugyanakkor a véleményükről, az 
értékeikről, a hozzáállásukról is tudomást szerezhetünk, 
ez pedig az  ipse oldalát mutatja meg. A virtuális profil 
ugyanakkor csak egy szeletét mutatja meg az emberi élet 
komplex összefüggéseinek. A felhasználó nem arra törek-
szik, hogy életének minden oldalát mélységeiben bemu-
tassa, hanem ennek csak néhány,  számára értékes vagy 
érdekes vetületét teszi nyilvánossá. 

A  narratív  identitás  dinamikus  kibontása  pontosan 
a  hírfolyam  bejegyzéseinek  időbeli  kiterjedésében  vá-
lik tetten érhetővé. A különbség tehát az, hogy nemcsak 
megjelennek rólunk adatok, amelyek alapján azonosítha-
tók vagyunk, hanem az aktivitásunk révén kibontakozik 
egy történetiség, egy környezet, amelyben élünk: a tevé-
kenységünk, az érdeklődési körünk, a véleményünk va-
lamiről,  az  ízlésünk,  az  értékeink. Mindez  interakcióba 
kerül mindazzal, amivel kapcsolatban vagyunk. A bará-
taink vagy az általunk követett személyek, intézmények 
bejegyzése ugyanabban a  folyamban  jelenik meg. Tehát 
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nemcsak a személyes életünk szeletei  jelennek meg, ha-
nem  a  közösségi  életünk  bizonyos  vetületei  is. Mindez 
tele van lehetőségekkel, amit a felhasználók és az üzemel-
tetők egyaránt érzékelnek és ki is használnak. Személyre 
szabott híreket kaphatunk, követni  tudjuk a számunkra 
fontos emberek bejegyzéseit, illetve meg tudjuk mutatni 
életünk bizonyos részeit. 

A  látszat és a valóság különös egybejátszása figyel-
hető  meg.  Miközben  valós  képeket,  adatokat  nyújtunk 
magunkról, ebből egy teljesen más élet is felépíthető, mi-
vel a közbeeső terek és idők a képzelet munkájára vannak 
bízva. Tehát az  idem adottsága még egyáltalán nem ga-
rantálja magát az ipset. A jelenséget épp az teszi nagyon 
nehezen  kibogozhatóvá,  hogy  a  tapasztalati  tartalmak 
összekeverednek a nem releváns (látszat) tartalmakkal. 

Hogyan dönti el egy személy, hogy mi releváns az ő 
tapasztalatából a közösségi média összefüggésében? Fel-
tevésünk szerint éppen ebben mutatkozik meg az egyén 
értékítélete. Gyakran spontán módon, vagyis különösebb 
reflexió  nélkül  a  felhasználó  megoszt  vagy  közzétesz 
tartalmakat, amelyek az ő érdeklődési körére mutatnak. 
Számára, az ő élete szempontjából relevanciája van, nem 
hagyja érintetlenül,  így közzéteszi az adott  információt. 
Ugyancsak így jár el, amikor már megosztott tartalmakra 
reagál, tetszés, megosztás vagy komment formájában. Mi-
vel számára relevanciája van, reakciókat képez. Mennyire 
járja át ezt a cselekvést a következetesség és a tudatosság? 
Dolgozatunkban nem  találhatunk erre kielégítő választ, 
azonban láthatunk olyan eseteket, amikor az egyén etikai 
érzékenysége  megköveteli,  hogy  hozzászóljon  valami-
lyen  témához.  Ilyenkor  nem  reflexszerű  cselekvésként, 
hanem  tudatosan  átgondolt  megnyilvánulásként  értel-
mezhető a gesztus.
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Másik kérdés az, hogy a közösségi platform mit  te-
kint relevánsnak? A közösségi média hírfolyama nem egy 
spontán szerveződés eredménye, hanem bizonyos algo-
ritmusokat követ.5 Ennek ellenére mégsem állíthatjuk azt, 
hogy e szervezés valaki másnak az akaratát érvényesíti, 
hanem egyszerűen az érdeklődési körünk, a helyünk, az 
életkorunk,  az  általunk megosztott  információk  kombi-
nációjának megfelelően kapjuk az információkat. Ugyan-
csak  ennek  köszönhető,  hogy  adott  események  erősebb 
megjelenítéssel kerülnek elénk, mivel a környezetünkből 
sokan  reagáltak  rá.  E  kombinációk  variálhatóságának 
komplexitása  miatt  igencsak  nehéz  választ  adni  arra  a 
kérdésre, hogy miként jön létre egy kiemelkedő esemény, 
minek köszönheti a nagyobb figyelmet, és hosszú távon 
milyen eredményei vannak? 

A  virtuális  és  valós  dichotómiája  helyett  a  relevan-
cia fogalma válik fontossá. Azt is mondhatjuk, hogy az a 
valós,  ami  releváns  ebben  a  tevékenységben. Amennyi-
ben becsatolhatóvá válik tapasztalati vagy formai szem-
pontból a saját életünkbe, relevánsnak tekinthetjük, ami 
vagy megerősíti, vagy megkérdőjelezi az identitásunkat. 
E szemléletváltás következtében a történetmondás klasz-
szikus formájában, aminek van eleje és vége, egy lineáris 
időbeli lefolyása, és ilyeténként egységet alkot, eldobható. 
Sokkal  inkább az események mondására gondolhatunk, 
amelyek  önmagukban  egy  jelentésegységet  képeznek, 
vagyis  egyből  adódik  a  történet.  A  különbség  a  fény-
kép  és  a  szöveg modelljével  szemléltethető. Míg  a  szö-
veget végig kell olvasni, a fénykép egyből adódik. Nem 

5   A Facebooknak van egy külön kategóriája, melyben áttekinthetővé 
teszi  a hírfolyam működésének  elveit.  https://newsroom.fb.com/
news/category/news-feed-fyi/ (Utolsó letöltés: 2017. 01. 20.)
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véletlen az  sem, hogy a hírfolyamok  terjedelmének  túl-
nyomó részét képek teszik ki. Az eseménymondás önma-
gában töredezett lesz, mindig csak egy kis részt ismerünk 
meg valamiből. A fénykép végigpásztázása szintén  időt 
igényel, akárcsak a szövegnek az elolvasása, de fordított 
irányból  indulunk. Megvan az összkép és megkeressük 
a részleteket. A szöveg esetében nyilván a befejezés után 
alakul ki  csak az összkép. A  fénykép  részleteinek értel-
mezése hasonlít önmagában az interneten való szörfölés-
hez. Valami megragadja a figyelmünk és utánakeresünk, 
támasztékokat,  adatokat  gyűjtünk  a  megtalált  kérdés 
értelmezéséhez. Ebben nyilván olvashatunk szövegeket, 
nézhetünk videókat stb. A lényeges mindeközben a para-
digmaváltás, miszerint nem a szöveg modelljét olvassuk, 
hanem a  fénykép modelljéből  indulunk  ki,  olyankor  is, 
amikor  szövegeket  használunk.  Természetesen  itt  ösz-
szejátszásról  van  szó,  hiszen mindkét  irány  érvényesül: 
a  fényképeket  olvassuk,  végigpásztázzuk,  ugyanakkor 
a  szövegeket  időbeli  és  jelentésbeli  keretbe  helyezzük, 
mintha egy fénykép volna. 

Egyén vagy társadalom helyett közösség

Az  elméleti  fejtegetésünk  szemléltetésére  egy  konkrét 
esetet idézünk fel. 2015. szeptember 2-án, a törökországi 
tengerparton,  Bodrum  közelében  egy  hároméves  halott 
kisfiút  talált  a  partőrség.6  Egy  szíriai menekülő  csoport 

6   Anne  Barnard  –  Karam  Shoumali:  Image  of  Drowned  Syrian, 
Aylan Kurdi, 3, Brings Migrant Crisis Into Focus. September, 3, 
2015.  http://www.nytimes.com/2015/09/04/world/europe/syria-
boy-drowning.html?_r=0 , (Utolsó letöltés: 2016.08.20.)
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tagja volt,  akinek a  csónakja, útban Kos  szigete  fele,  el-
süllyedt, és 11 személy vízbe fulladt. A kisfiúról készült 
fénykép megosztása  a  közösségi médiában  12  óra  alatt 
mintegy  20  000  000-ra  tehető,  több mint  30  000  tweetet 
kapott.7  A  nyomtatott  sajtóban  szintén  nagy  hangsúlyt 
kapott a tragédia, jelentős lapok tömkelege címlapján kö-
zölte a fényképet.

Milyen fogalmi hátteret adhatunk ennek a  jelenség-
nek? A közösségi média az a platform, amely egy formai 
keretként a felhasználóknak a rendelkezésére van bocsát-
va,  akik  feltöltik  különféle  tartalmakkal  és  reagálnak  a 
mások  által  feltöltött  képekre,  kommentekre  stb. A  kö-
zösségi  média  hírfolyama  a  jelen  pillanatok  sorozatát 
mutatja,  azt,  ami  éppen most  történik.  E  hírfolyamban 
való  részvétel  azáltal  érdekes,  hogy  olyan  információk 
jelennek  meg,  amelyek  közvetlenül  érintenek  bennün-
ket. Ugyanakkor az események nagyon gyors elmúlása is 
megfigyelhető, mivel egy figyelemfelkeltő esemény után 
fog következni egy másik esemény, amely az elsőt elho-
mályosítja, a harmadik esemény pedig gyakorlatilag el is 
töröli. Nagyon nehéz egy bejegyzésre visszakeresni e hír-
folyamban, ha csak arra emlékszünk, hogy valamikor a 
délelőtt vagy valamikor tegnap láttuk, tehát ez az időiség 
egyirányú,  nincs  (közvetlen)  visszafordíthatósága.  Mi-
nél  több  ember  érintettsége  van  jelen,  annál  nagyobb  a 
figyelem  egy  bizonyos  eseményre.  Esemény  alatt  nem-
csak az egyszerű történést értjük, hanem valami váratlan 

7   Vö. Francesco D’Orazio:  Journey of an Image: From a Beach in 
Bodrum to Twenty Million Screens Across  the World.  In F. Vis 
– O. Goriunova (eds.): The Iconic Image on Social Media: A Rapid 
Response to the Death of Alan Kurdi. Visual Social Media Lab. Dec-
ember,  2015. http://visualsocialmedialab.org/projects/the-iconic-
image-on-social-media, (Utolsó letöltés: 2016.08.20.)
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fordulatnak a bekövetkezését.8 Ezek értelemszerűen ele-
ve a figyelem középpontjába kerülnek.

A  fenti  esetet  elemezve  azt  látjuk,  hogy  egy  szíriai 
család  tragédiája  váltja  ki  a  reakciót. Az  esemény  várat-
lanságát az  jelenti, hogy a  természetes  szemléletmódunk 
nem tudja elfogadni a kisgyerekek halálát. Annak ellenére, 
hogy az emberek tömkelege nincs közvetlenül érintve, szo-
lidaritást vállalnak a szenvedőkkel. Mindez azonban nem 
a reális térben, hanem a virtuális közösségben zajlik le. 

Az  esemény  sajátos  jelentéstöbbletet  kap. A  közös-
ségi médiában való megjelenés  tiltakozás a szíriai konf-
liktussal  szembeni  érdektelenséggel. Az  üzenetek  nagy 
része  arról  szól,  hogy  ezt  a  helyzetet  fel  kell  számolni. 
A  média  történetében  többször  is  láttunk  példát  arra, 
hogy akár egy fotó olyan hatással legyen a társadalomra 
és ezen keresztül a politikumra, hogy konkrét lépéseket 
tegyen.9 A kép tehát szimbólummá vált, egy politikailag 
felvállalhatatlan  helyzet  elleni  vélemény  kifejezésének 
szimbólumává. 

Az esemény kiemelkedésénél figyelembe kell vegyük 
azt is, hogy a menekülési áradat már rengeteg áldozatot 
követelt. A sajtó és a közösségi média számtalan tragédiá-
ról számolt be, ezek mégsem kerültek ennyire az előtérbe. 
Minek tulajdonítható ennek az eseménynek a kiemelkedé-
se? Egyrészt azt mondhatjuk, hogy a kép mellé nem kell 
semmilyen kommentár, mind érzelmileg, mind kognitívan 

8   Pierre Nora  a  hetvenes  évek  elején  írt  tanulmányában  felhívja 
a  figyelmet  az  esemény mediatizálásának  a  következményeire. 
Pierre Nora: L’événement monstre. In Communications, 1972/18.,  
162–172. 

9   Ian Jack: Can Images Change History? The Guardian, 4 September 
2015. https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/04/
images-aylan-kurdi-syria (Utolsó letöltés: 2016.10.15.)
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elárulja azt a helyzetet, amelyben egy adott embercsoport 
van. E „tiszta” esemény mellett az elemzések rámutattak 
arra  is,  hogy  a  kezdeti megosztások olyan  személyektől 
eredtek, akik hitelesek, régóta követik a menekültek sor-
sát, és egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg.10 

A közösségi média hírfolyamának az általunk is ki-
emelt tulajdonsága a pillanatnyi jelenben való lét. E folya-
matos hírkollázs nem ad számot a háttérinformációkról, 
nem ismerjük az előzetes történeteket és az utóhatás szin-
tén ismeretlen marad. 

Ha  megtekintjük,  mi  történik  a  virtuális  közegben 
megjelent  fellángolással egy év múlva, az eredmény ki-
fejezetten  lehangoló  lesz.  A  szíriai  helyzet  ugyanúgy 
emberáldozatokat  követel,  és  egyáltalán  nem  született 
megnyugtató válasz  a konfliktus megoldására. A  túlélő 
apa egyetlen motivációja az volt, hogy talán az ő esetük 
elégséges lesz egy átfogó politikai megoldás felépítésére, 
egy  év  elteltével  azonban  csalódnia  kellett.11  Két  évvel 
később a szíriai menekültek helyzete ugyanolyan kérdé-
ses, a média figyelme az egykori eseményre szinte telje-
sen eltűnt.12 

10   Peter Bouckaert a Human Rights Watch alkalmazottja, valamint 
Liz Sly, The Washington Post újságírója. Vö. Francesco D’Orazio: 
i. m., 13–14. 

11   Vö.  Patrick  Kingsley:  The  death  of  Alan  Kurdi:  One  Year  on, 
Compassion Towards Refugees Fades. : The Guardian 2 September 
2016. https://www.theguardian.com/world/2016/sep/01/alan-kurdi-
death-one-year-on-compassion-towards-refugees-fades,  (Utolsó  le-
töltés: 2016. 10. 15.)

12   Míg  2016  szeptemberében  a  Google-keresés  egy  tucatnyi  mé-
diaforrást  adott,  amely  megemlékezik  az  egy  évvel  korábbi 
tragédiáról,  2017  szeptemberében  egy  cikket  találtam.  Saphora 
Smith: Aylan Kurdi Death: 2 Years Later, Mediterranean Is Still 
Deadly.  NBC News,  4  September  2017.  https://www.nbcnews.
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A konkrét példa bemutatása  alapján  az  esemény,  a 
metafora  és  az  emlékezet  fogalmának  kölcsönhatását 
akarjuk  bemutatni.13  Vagyis  milyen  kapcsolat  van  egy 
konkrét eseménynek a bekövetkezése, ennek jelentésadá-
sa és az eseményre való emlékezet között? Az esemény, 
ebben az esetben a kisgyerek halálának tragédiája, amely 
az időfolyamban egy kiemelkedő pillanatot képez, és vá-
ratlan módon következik be. E váratlanság természetesen 
a hétköznapi beállítódást érinti meg, amennyiben követ-
jük az eseményeket, tudomásunk van róla, hogy emberek 
ezrei haltak meg a tengeren való átkelés közben. E hírek 
azonban  egy  bizonyos  közömbösséget  is  létrehoztak, 

com/storyline/europes-border-crisis/aylan-kurdi-death-2-years-
later-mediterranean-still-deadly-n797731,  (Utolsó  letöltés:  2017. 
09.  20.)  A  szimbólummá  válás  folyamatát  mutatja  a  rohingya 
menekültekkel  való  együttes megjelenítése  a Twitteren. Az on-
line viselkedés adatait feldolgozó tanulmány azt mutatja, hogy a 
kezdeti fellángolás szinte nyom nélkül eltűnt. Paul Slovic et al.: 
Iconic Photographs and the Ebb and Flow of Empathic Response 
to Humanitarian Disasters. PNAS, 114/4, p 640-644. www.pnas.
org/cgi/doi/10.1073/pnas.1613977114.  (Utolsó  letöltés:  2017.  09. 
20.)  Viszont  irodalmi  műalkotásban  és  annak  animációjában 
(Khaled  Hosseini:  Sea Prayer. https://www.theguardian.com/
technology/ng-interactive/2016/nov/10/virtual-reality-by-the-
guardian#, Utolsó  letöltés:  2017.  09.  20.  ), dokumentumfilmben 
(Misja Pekel: A Sea of Pictures, http://www.nposales.com/argos-
tv-a-sea-of-pictures/,  Utolsó  letöltés:  2017.09.20.),  valamint mé-
diaetikai kutatásokban továbbra is jelen van (How Does the Media 
on Both Sides of the Mediterranean Report on Migration? A study by 
journalists, for  journalists and policy-makers. Migration media 
coverage in 17 countries from 2015 to 2016. https://www.icmpd.
org/our-work/migration-dialogues/euromed-migration-iv/
migration-narrative-study/), (Utolsó letöltés: 2017. 09. 28.)

13   E  gondolat  teljesebb  kifejtése  megtalálható  itt:  Kovács  Barna: 
Emlékezet és esemény Paul Ricoeur filozófiájában. Egyetemi Műhely 
Kiadó, 2015, 11–15. 
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mivel  túl bonyolult a politikai háttér ahhoz, hogy átlát-
hassuk. Ugyanakkor elég  távol van  tőlünk ahhoz, hogy 
ne  kelljen  saját  biztonságunkat  féltsük.  E  kép pontosan 
a közömbösséget töri meg, mivel konkretizálja azt, amit 
bonyolult politikai játszmák eredményének tekintünk, és 
olyan módon szemlélteti, hogy nem kerülhető el a kérdés: 
hogyan lehetséges egyáltalán mindez? 

Az  eseményhez  olyan  jelentéstöbblet  társul,  amely 
már meghaladja a fogalmak használatának mindennapi-
ságát.  Ezt metaforaként,  szimbólumként  vagy  általáno-
san történetként értelmezhetjük. A metaforamegnevezést 
azért  tekintjük elfogadhatónak, mivel ennek arisztotelé-
szi meghatározása szerint van egy „értelemáttétel” funk-
ciója. Az esemény esetében is megfigyelhető egy „áttétel”, 
amely megkülönbözteti az  idő sorában az előtte  lévő és 
az  utána  következő  pillanattól. Ugyanakkor  az  emléke-
zet szelekciója és megőrzése könnyebben érvényesül egy 
metaforává vált esemény esetében. Túlélését az emléke-
zetben talán az „áttétel” során megvalósuló értelemtöbb-
let teszi lehetségessé. Jelentésében az esemény a kutatás 
számára mindig is talány marad. Megkülönböztethetjük 
az  események  rögzített  vagy  uralkodó  jelentéseit,  ame-
lyek idővel elveszíthetik tartalmukat, eleven metaforából 
elnyűtt, elkopott metaforává válnak, és az emlékezetben 
őrzött helyük eltompul, elfelejtődik.

A  metaforát  tehát  szemantikai  eseményként  értel-
mezzük,  amelyben  egy  szó  új  jelentésre  való  „áttétele” 
(epiphora) megtörténik. Az esemény jellemzőit fedezhet-
jük fel a metafora „helytelen predikációjában” vagy az el-
beszélés „váratlan fordulataiban” csakúgy, mint az olva-
sás során megjelenő „jelentésfeltörésekben”. Ezekben az 
esetekben valami mint valami más jelenik meg, ezt érte-
lemeseményként írjuk le, amelyet nem a fogalom vagy a 
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kép közvetít, hanem a metafora. Különösen hangsúlyossá 
válik az esemény és a metafora kapcsolata a múlt elbeszé-
lésében, ahol nemcsak egy nyelvi, hanem egy időbeli „át-
tétel” is végbemegy. Az emlékezetre gyakorolt hatásában 
a metafora  –  a  képzelet miatt  –segédeszköz  és  veszély-
forrás.  Segédeszköz,  mivel  az  események  elemzésében 
lehetővé  teszi  a  jelentéstöbbletnek az  eleven kifejezését, 
az  emlékezetbe  vésését. A megfejtést mindig  elnapolva 
veszélyforrásnak tekinthetjük, hiszen nem teszi lehetővé 
a jelentés végleges rögzítését. 

Az emlékezetnek a metaforával való kapcsolata szin-
tén összetett. Az emlékezet a múlt megőrzésének egyet-
len módja. Az  emlékeknek  a  közvetítése  gyakran olyan 
„áttételekkel” valósul meg, amely a metaforát idézi meg. 
Egy  esemény  emléke  az  eredeti  idővonalból  kiszakítva 
nem semleges pontként jelenik meg, hanem jelentéstöbb-
lettel bír. A múltra vonatkozó elbeszélés feltételezi az ese-
ményt, amely az alapító esemény formájában struktúrává 
is válhat. Az emlékezet eseményekre vonatkozik, amelye-
ket a metafora, az elbeszélés közvetít.

A  közösségi média  esetében  a  nyelviség  és  az  idő-
beliség e komplex együtthatása nem valósul meg,  ilyen 
értelemben a valósága is háttérbe szorul. Annak ellenére, 
hogy  eseményfolyamként  határozzuk  meg  a  közösségi 
média tartalmát, ennek a mélysége nem abba az irányba 
hat, amelyet a valós világba helyezett esemény megköve-
tel. A közösségi média ebben az értelemben egysíkú ma-
rad, egy lebutított változata a valósan zajló eseménynek. 

Mégsem arra törekedünk, hogy ilyen értelemben le-
mondjunk a közösségi médiáról, hanem a valós élet ki-
egészítőjeként és alakítójaként fogjuk fel. Annak ellenére, 
hogy az események elszigeteltnek  tekinthetőek, kontex-
tusból  kiragadottnak,  számos  esetben  megmutatkozik 



214 215

Hírfolyam-konstrukciók a közösségi médiában 

egy  olyan  többlet  a  használatukból,  amely  nemcsak  a 
kommunikációs csatorna bővülését jelenti, hanem a háló-
zatok felépülésének a sokféleségét is.

Az egyéni interakciók a társadalom egy bizonyos ré-
szére kiterjedtek. Itt szintén nem tartható fenn az egyén 
és a társadalom dichotómiájának absztrakciója. Miként az 
esemény, úgy a közösség is egy éppen most fennálló mű-
ködő  konstrukciót  jelent,  amelyben  különféle  háttérrel 
rendelkező emberek vesznek részt. E közösségnek nincs 
semmilyen valósága az eszmén kívül, amely összehozta 
őket. Ez az eszme ad egységet és értelmet a közösségnek. 
Ugyanakkor  e  közösségre  a  múlékonyság  a  jellemző. 
Időiségük alapjellemzője a múlékonyság, amilyen gyor-
san létrejönnek, ugyanúgy el is tűnhetnek. Önmagukban 
virtuálisak, kitaláltak. 

A  közösségi  médiának  tehát  a  közösségi  státusa  a 
leginkább megkérdőjelezhető. A  felhasználók megteste-
sítik a leibnizi monadológia főszereplőit, a monászokat.14 
Ezek egyetlen ablakon tekintenek ki, semmilyen kapcso-
latban  nem  állnak  egymással,  önmagukban  egy  teljes 
világot  képeznek.  Interakciójuk  megértéséhez  pedig 
nagyfokú  idealizmusra  van  szükségünk,  a  harmonia 
praestabilita bevezetésére. Az elv létezésének a tárgyalá-
sa nem feladatunk, viszont a monászok absztrakciójából 
csak  a  kapcsolatok  jelentenek  kiutat. A  monász  csak  a 
kapcsolatiságában,  hálózatában  lesz megérthető,  vagyis 
azon közösségek alapján, amelyekhez csatlakozott. 

14   Lloyd  Strickland:  Leibniz’s Monadology. A New Translation and 
Guide. Edinburgh University Press, 2014. 
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A közösségi média interakciójának ethosza

Milyen ethosza van a közösségi médiában való cselekvés-
nek? A közösségi médiában való  interakció alatt az ön-
magunkról való információk közzétételét értjük („mi jár a 
fejedben” – ezzel a kérdéssel fogad a Facebook), valamint 
a  tetszés, megosztás  és  komment használatának  a  lehe-
tőségét. A felhasználónak tehát ezek az eszközök állnak 
rendelkezésére,  a kérdés az, hogy a használatnak van-e 
vagy  lehetséges-e  valamilyen  ethoszt  adni.  Az  ethosz 
alatt egyszerűen a magatartást értjük, amelyet az egyén 
követendőnek  tekint  és  amelyet  a  közösség  valamilyen 
formában normákba  foglal. Ha  állításunk  szerint  kétér-
telműség  figyelhető  meg  a  felhasználók  tevékenysége 
mögött a közösségi médiában, akár saját magukról osz-
tanak meg információkat, akár a megjelent eseményekre 
reagálnak, akkor milyen etikai hozadékról beszélhetünk? 

A kétértelműséget több szinten is érvényesnek találjuk. 
Egyrészt a közösségi médiában használt tetszés, a követők 
száma stb. még nem fogja megmutatni a valós cselekvést. 
Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy a különféle megosz-
tások a közösségi média kontextusában többletinformációt 
is közölnek. Például az, aki, megosztott egy bizonyos hírt, 
az kíváncsi lehet más hasonló hírre is. A Facebook-aktivitás 
lehetőséget  ad  a  felhasználó  identitásának  felépítésére, 
amelyet  alapvetően  a  felhasználó  nem  fogadott  el.  Tehát 
a megosztás intenciója mögött feltételezhető egy bizonyos 
profil, amely sajátos érdeklődési körrel bír.

Elemzésünkben  jó  kiindulópontot  nyújt  a  megosz-
tás fogalma, amely önmagában egy etikai értelmezést is 
megenged.15 A megosztás azt  jelenti, hogy valamit nem 

15   Castells  a  megosztásnak  a  kommunikációban  betöltött  szerepét 
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tartok  meg  saját  tulajdonomban,  hanem  továbbadom. 
Klasszikus  formájában a  tulajdonnak az olyan egyszerű 
változatát  jelenti,  mint  pl.  az  ennivaló. A  zsidó-keresz-
tény  hagyománynak  az  üzenete  szerint  az  ennivalót, 
csakúgy, mint a ruhát vagy a lakást, a tulajdonosnak meg 
kell osztania a rászorulóval. Végső soron az életünket is 
megosztjuk,  a  szó  használatának  a  legsúlyosabb  követ-
kezménye  éppen  ez.  Nem  tarthatunk meg magunknak 
valamit, amiről azt gondoljuk, hogy a mienk. 

Érdekes fordulatot vesz ez a fogalom az információ 
és a közösségi média összefüggésében. Az internet meg-
jelenésétől azt feltételezték, hogy a tudás és az információ 
most már mindenki számára hozzáférhető lesz, önmagá-
tól adódik a megosztás. Idealizált elgondolásról beszélhe-
tünk, hiszen számos formában továbbra is fennmaradtak 
az  egyenlőtlenségek,  és  talán  jobban  el  is  mélyültek.16 
A hozzáférhetőségen javítana akár a megosztás is, ame-
lyet  a  közösségi médiában  oly  egyszerű megvalósítani. 
A megosztás  nyilván  sokszor  hasznos  lehet,  hiszen  így 
mások  is  tudomást  szereznek arról, hogy merre  jártam, 
éppen hol vagyok, mit olvasok, mit tartok jónak vagy el-
fogadhatatlannak. Egyszóval építem az identitásom. 

A megosztásnak egyik alapjellemzője, hogy a hagyo-
mányos javakkal szemben az információ a megosztás el-
lenére nem fogy el, hanem ugyanannyi marad, és ameny-
nyiben  arra  gondolunk,  hogy  más  emberek  is  ezzel  a 
tudással rendelkeznek, annyiban azt is mondhatjuk, hogy 

vizsgálja. Vö. Manuel Castells: Communication Power. Oxford Uni-
versity Press, 2009, 125–135.

16   Vö.  E.  Hargittai:  The  Digital  Reproduction  of  Inequality.  In 
David Grusky  (ed.): Social Stratification. Boulder, CO Westview 
Press, 2008, 936–944.
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bővül. Tehát a megosztás nem egy tulajdon felszámolását 
jelenti, hanem megsokszorozódását, annak ellenére, hogy 
osztani kezdtük. A tulajdonjog itt furcsa helyzetbe kerül, 
gyakorlatilag nem értelmezhető, mivel az alanyhoz való 
kötöttsége megszűnt.

A közösségi média minden interakciója következte-
téseket von maga után. A megosztás, a tetszés és a kom-
ment egyaránt a figyelem megragadását akarja. Ilyen ala-
pon egy nagyon egyszerű mutatója a felhasználó virtuális 
működésének a hatékonyságára. Ugyanakkor a virtuális 
figyelemhez nem biztos, hogy  csatolható  egy valós  cse-
lekvés  is. A valós  szubsztrátum minél  komplexebb  cse-
lekvést  követel  meg  magának,  annál  elenyészőbb  lesz. 
Vagyis amennyiben egyszerűen „tetszik” gyűjtésről van 
szó, annyiban könnyen megvalósítható. Amennyiben egy 
másik  linkre kell menni,  annyiban  esik már  a  cselekvé-
si  hajlandóság. Amennyiben  a  valós  szférában  kell  egy 
egyszeri cselekedetet végrehajtani, van még hajlandóság. 
Amennyiben huzamos  időn keresztül egy komplex cse-
lekvésben kell részt venni, szinte biztos a bukás. Vagyis 
az  irány megváltozik, és a közvetlen kapcsolatok kerül-
nek előtérbe, a virtuális szféra megmarad mint kommu-
nikációs csatorna, de egy valós csoportnak az aktivitását 
követeli meg alapként.

A megosztás különleges státuszát az adja, hogy nem-
csak a szubjektumra van hatással, hanem azzal is, akivel 
megosztjuk,  ami  jelen  esetben  lehet  egy  személy,  egy 
csoport vagy egy szinte határtalan nyilvánosság. A kér-
dés nemcsak arra irányul, hogy valaki meg akart osztani 
valamit, hanem arra is, hogy valaki akar-e fogadni vala-
mit. A válasz természetesen azt szokta tartalmazni, hogy 
senki  sincs  rákötelezve, hogy el  is vegye azt, amit más-
tól kapott. Ettől függetlenül a relevanciának a kritériuma 
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közbejöhet,  amennyiben  nem  kértem  és  túlságosan  tá-
madónak tartom egy személy megosztását, annyiban ki-
kapcsolhatom,  tehát  a  megosztót  ártalmatlanítom.  Ezt 
viszont  csak  utólagosan  tehetem,  amiután  valamilyen 
„kárt” elszenvedtem.

Míg a hagyományos média világában különféle szű-
rők szerint jutunk információkhoz, a közösségi médiában 
virtuálisan mindenki újságíró, viszont nincs „felelős szer-
kesztő”. Így semmilyen előzetes szűrés nem érvényesül. 
Két kritika is megfogalmazható. Először az előzetes szű-
rés a cenzúra  jelenlétére utalna, amit nem vagyunk haj-
landóak elfogadni. Hogyan lehetséges tehát olyan előze-
tes szűrés, amely ugyanakkor megengedi a vélemények 
sokféleségét.  Azt  gondolom,  hogy  nagyon  sok  esetben 
nem a vélemények, vagyis a tudati aktusok sokaságával 
találkozunk,  hanem a  tudatlanságok  áradatával. Vagyis 
mindenféle kritikai vizsgálat nélkül  jelenhetnek meg tö-
megesen  megosztott  információk,  amelyek  mögött  egy 
jól  kitervelt  „klikkszerzési”  kampány  található  csak.17 
A  hamis  információforrások  kritikájáról  kellene  beszél-
jünk cenzúra helyett, amelyet a kellően képzett  felhasz-
nálók képesek megszűrni. Az előzetes szűrést nincs akire 
rábízni, ez végső soron a felhasználó kell legyen és nem 
egy külsődleges intézmény. Másodszor amennyiben nyi-
tottakká válunk ebben a kommunikációs szférában, any-
nyiban vállalnunk kell ennek a következményeit is. Egy 
egyszerű  kommunikációs  aktusban,  amikor  megosztok 

17   Kiváló példáját mutatja ennek az alábbi interjú: Alexander Smith 
– Vladimir Banic: Fake News: How a Partying Macedonian Teen 
Earns Thousands Publishing Lies. NBC News, December 9, 2016, 
http://www.nbcnews.com/news/world/fake-news-how-partying-
macedonian-teen-earns-thousands-publishing-lies-n692451, 
(Utolsó letöltés: 2017. 01. 20.)
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valakivel  egy  információt,  számításaim  vannak  azzal 
kapcsolatosan, hogy ez a személy mennyire megbízható. 
A megbízhatóság  kritériumát  tovább  alkalmazva,  a  kö-
zösségi médiában szintén jelen kell legyen egy ilyen jelle-
gű körültekintés: mit bízhatok a nyilvánosságra?

Mindkét érvelés arra vezet rá, hogy a cselekvő szub-
jektum a kiindulópont és a végső pont a közösségi médi-
ában. Egyrészt ő hozza létre a felhasználói profilt, és ezzel 
együtt  tudomásul  veszi  az  ebben  rejlő  lehetőségeket  és 
veszélyeket. Másrészt ő a döntőbíró a különféle interakci-
ók megvalósításában és az ebből származó következmé-
nyek  elviselésében. Ez  egy megfelelően képzett,  felvilá-
gosított felhasználót jelent. Alapvetően azt feltételezzük, 
hogy az ember képes erre. Egy képességekkel rendelkező 
személy a digitalizált világban  is meg  tudja  találni azo-
kat az eszközöket, amelyek a cselekvését lehetővé teszik. 
Ugyanakkor a cselekvőképes ember, ahogyan a kihívások 
megoldására  törekszik,  kudarcot  is  vallhat.  Az  esendő 
ember kudarca a veszélyek felöli tudatlanságra és felké-
születlenségre mutatnak rá.

Bár a felhasználó szubjektum cselekvési szabadsága 
és felelőssége adja az alaphangot a közösségi  interakció 
ethoszának  leírásában,  nem  kérdéses  más  faktorok  te-
vőleges beavatkozásának a szükségessége. Amennyiben 
a bizalom az egyik legalapvetőbb érték ebben a környe-
zetben, annyiban az ebből nyereséget termelő gazdasági 
szereplőknek különlegesen nagy felelőssége van. Sokkal 
nagyobb  információhalmaz  áll  rendelkezésükre,  és  ezt 
felelősségteljesen  kell  használniuk, mind  a  saját  fejlesz-
téseik, mind a felhasználók biztonsága érdekében. A cé-
gek  felelőssége  mellett  ugyanígy  kihangsúlyozható  a 
politikai  faktorok  szerepe,  akiknek  létre  kell  hozniuk  a 
felügyelet  és  az  átláthatóság  feltételeit.  Gyakorlatilag  a 
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kihívás  semmivel  sem kisebb, mint  követni  a  felvilágo-
sodás  modelljét  a  nyilvánosság  kiteljesedése  felé,  vagy 
éppen  kudarcot  vallani  ezen  az  úton,  és  a manipuláció 
melegágyává változtatni ezt a kommunikációs csatorná.
t18 A közösségi média lehetőséget mutat mindkét irányba. 

Összegzésként mit mondhatunk  el  e  vizsgálat nyo-
mán  a  tézisünkkel  kapcsolatosan?  Azt  állítottuk,  hogy 
a  Hírfolyam  vagy  akár  a  Tevékenységnapló  (Timeline) 
eseménysorozata nem függetleníthető a narrativitás esz-
köztárától,  de mélyreható  változások figyelhetőek meg. 
E változások az időbeli és tematikai töredezettség, vala-
mint a virtualitás fogalmában ragadhatóak meg. 

A  hagyományos  dichotómiákat,  mint  valós-virtuá-
lis,  egyén-társadalom,  helyes-helytelen  viselkedés meg-
haladottnak  tekinthetjük.  Ehelyett  megalapozottabb  a 
relevancia  kérdése,  amely  annak  alapján  szelektálja  az 
eseményeket,  hogy  a  felhasználó  szempontjából milyen 
jelentése  van  valaminek. A  relevanciát megerősíti  a  kö-
zösség. A felhasználó által kialakított kapcsolatháló alá-
támasztja  vagy megkérdőjelezi  valaminek  a  relevanciá-
ját. Szintén ebben az összefüggésben említhetjük meg a 
harmadik pont elemzéseit, amelyek a bizalom kérdésére 
helyezték a hangsúlyt. 

Az  események  töredezettsége  a  közösségi  média 
virtuális  világában  a  felhasználónak  erőteljes  kiszolgál-
tatottságát eredményezi, ami azonban ellensúlyozható a 
relevancia  fogalmával, amely közösségileg visszaigazolt 
információkon alapszik,  és  amely közösség a kölcsönös 
bizalom  alapfeltételeit  képes  teljesíteni.  A  narrativitás 

18   Vö. Jürgen Habermas: Between Facts and Norms. Contributions to a 
Discourse Theory of Law and Democracy. The MIT Press, Cambrid-
ge, 1996, 168–176.
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kérdésessé válik, ugyanakkor ez olyan értelmezési kere-
tet kínálhat, amelynek alapján az eseménysorozatok ért-
hetővé válhatnak. Ugyanakkor ebben a narrációban a me-
sélő felhasználó teljes mértékben megváltozik, és újszerű 
képét adja önmagának és világának. 
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reprezentációi*
KülfölDről ÉrKEző turIstÁK ErDÉly-rEPrEzENtÁcIóI

Pásztor gyöngyi – Dózsa Anita

Jelen tanulmány témáját Erdély mint turisztikai desztináció ké-
pezi, pontosabban annak a vizsgálata, hogy mit  jelent Erdély 
az  ide  látogató külföldi  turisták  számára, milyen  jelentéseket 
kapcsolnak hozzá. A kérdés aktualitását az adja, hogy a nem-
zetközi nyilvánosságban egyre gyakrabban jelennek meg olyan 
írások, amelyek Erdélyt kiemelkedő úti célként ajánlják, illetve 
növekedni látszik Erdélyben a turisztikai forgalom. Erdély fel-
került a nemzetközi turisztikai térképre. A kutatás jelentősége 
abban is áll, hogy a korábbi kutatásokkal ellentétben, amelyek 
a turisztikai kínálatot, illetve az azzal kapcsolatos tartalmakat 
mutatták  be,  jelen  tanulmány  az  ide  érkezők  reprezentációit 
vizsgálja egy sajátos módszer, a szemantikus háló és tartalom-
elemzés segítségével.

* Jelen  tanulmány  a  szerzők  Visit Transylvania! Transylvania 
Representations of Tourists Coming from Abroad című, az European 
Journal of Social Sciences Education and Research 10/2-es lapszá-
mában megjelent elemzésének átírt, magyar nyelvű változata.
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Bevezető

A nemzetközi nyilvánosságban egyre gyakrabban jelen-
nek meg olyan írások, amelyek Erdélyt1 kiemelkedő úti 
célként  ajánlják.  Ennek  egyik  legmeghatározóbb  pilla-
nata 2016-ban volt, amikor a Lonely Planet a  leginkább 
ajánlott régiók közül Erdélyt helyezte a toplistájának az 
élére. A Lonely Planet leírása szerint Erdély legfontosabb 
látnivalói a vadregényes érintetlen tájak és hegyek, vala-
mint a  történelmi kastélyok,  templomok és ezek  jelleg-
zetes építkezési stílusai képezik. Kutatásunk során arra 
kerestük  a  választ,  hogy  az  Erdélybe  érkező  turisták 
miről  és  hogyan  beszélnek  Erdély  kapcsán.  A  kutatás 
jelentőségét  abban  is  látjuk,  hogy  a  korábbi  kutatások-
kal  ellentétben,2,  amelyek  a  turisztikai  kínálat,3  illetve 
az azzal kapcsolatos tartalmakat mutatták be, a turizmus 

1   Erdély megnevezés alatt Románia három nyugati  fejlesztési ré-
gióját értjük (Nord-Vest, Vest és Centru), amely a történelmi Er-
dély, Pártium, Bánság és Máramaros területeit fedi le.

2   Lásd Horváth Alpár: A területi turizmusfejlesztés lehetőségei Szé-
kelyföldön. Doktori  értekezés. Pécsi Tudományegyetem Közgaz-
daságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori 
Iskola, 2010; Sebestyén Adrienne: „Erdélybe utazni más.” A ma-
gyar  turisztikai  irodalom  Erdély-képe.  In  Feischmidt  Margit 
(szerk.): Erdély-(de)konstrukciók. Néprajzi Múzeum  –  PTE Kom-
munikációs-  és  Médiatudományi  Tanszék,  Budapest,  2005; 
Feischmidt  Margit:  A  magyar  nacionalizmus  autenticitás  dis-
kurzusainak szimbolikus térfoglalása Erdélyben. In Uő (szerk.): 
Erdély-(de)konstrukciók. Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikáci-
ós- és Médiatudományi Tanszék, Budapest, 2005. 

3   Nagy Benedek: Turizmus, ami elválaszt és összeköt: a székelyföl-
di turisztikai kínálat továbbgondolási kísérlete. In Fábián Attila – 
Bertalan Laura: Otthon a Kárpát-medencében: Területfejlesztési Szabad-
egyetem. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2015, 415–446.
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keresleti oldalát, azaz az ide érkezők szempontjait, meg-
látásait vizsgálja.

turizmus Erdélyben

Annak  ellenére,  hogy Románia  számos  olyan  adottság-
gal  rendelkezik,  ami  vonzó  lehet  a  turisták  számára, 
nemzetközi viszonylatban az ország  turizmusa gyengé-
nek nevezhető. Romániában főként a belső turistaforga-
lom  számottevő,  a  külföldi  turisták  száma még mindig 
csekélynek  mondható.4  Az  Eurostat  2015-re  vonatkozó 
adatai  szerint  azonban  az  EU  tagállamai  közül  a  kelet-
európai  országok  turisztikai  forgalma  növekszik  a  leg-
nagyobb ütemben,  ebből  is Románia növekedési üteme 
a legnagyobb. 

A Román Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 
a turisták száma 2016-ban meghaladta a 11 millió főt, ami 
11  százalékos növekedést  jelent  2015-höz  és  30  százalé-
kos növekedést 2014-hez képest. Regionális bontásban az 
erdélyi régiók turisztikai  forgalma és növekedési üteme 
az országos átlagnál magasabb. Románia turisztikai for-
galmának  44  százaléka Erdélybe,  24  százaléka Moldvá-
ba, 19 százaléka a fővárosba és környékére, valamint 14 
százaléka Olténia és Munténia fele irányul. Az Erdélybe 
érkező turisták közel 19 százaléka (903 ezer fő) 2016-ban 
külföldről érkezett, ami 13 százalékos növekedést  jelent 
2015-höz és 34 százalékos növekedést 2014-hez képest. 

4   Talpas János – Pál Zsuzsa: Turizmus. In Nagy Benedek (szerk.): Ro-
mánia. Tér, gazdaság, társadalom. Kisebbségkutató Intézet – Kriterion, 
Kolozsvár, 2011, 386–396. 
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Országokra,  illetve  régiókra  lebontva  az  Európai 
Unióból  érkeznek  a  legtöbben  (54%),  ezt  követik  más 
európai országok, mint Moldova, Ukrajna, Törökország 
(39%), Ázsia (4%) és Észak-Amerika (3%). 

Több kutató  is vizsgálta a Magyarországról Erdély-
be, illetve Székelyföldre érkező turisták motivációit. Ezek 
közül Kiss Tamás, Barna Gergő és Deák Attila,5 Székely-
földet mint úti célt vizsgálták, pontosabban azt, hogy me-
lyek azok az elemek, amelyek vonzóvá teszik a területet. 
Eredményként fogalmazták meg, hogy a területhez két-
féle  asszociáció  kapcsolódik:  egyfelől  az  autentikusság, 
másfelől  a  természetközeliség,  a  „civilizáció  hiánya”. 
Vizsgálatukból kiderült, hogy a magyar, illetve a román 
turisztikai site-ok a gyógy-turizmust,  illetve a természe-
ti tájak szépségét emelik ki, ezekre helyezik a hangsúlyt. 
Erdély vonzerejét  vizsgálta  Feischmidt Margit6  is,  aki  a 
magyarországiak  által  képzett  Erdély-reprezentációkra 
volt kíváncsi, és az előzőhöz hasonló eredményeket ka-
pott. Megfogalmazásában a magyarországiak egymásnak 
ellentmondó képet alkotnak Erdélyről: egyfelől azonosul-
nak az Erdélyben élőkkel, közös nemzeti tudattal rendel-
keznek, másfelől viszont különböznek abban, hogy ezt a 
régiót  az  elmaradottság,  civilizálatlanság  jellemzi.  Ezek 
alapján  szerinte  a  terület  legfontosabb  turisztikai  ágai 
az  ökoturizmus,  a  természetközeli  életmód,  valamint  az 
örökségturizmus,  amikor  a  turisták  a  rurális  életbe  nyer-

5   Kiss Tamás  – Barna Gergő  – Deák Attila: Székelyföldi turisztikai 
régió? Kérdőíves, fókuszcsoportos és statisztikai vizsgálat a székelyföldi 
turizmusról. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2013.

6   Feischmidt  Margit:  A  magyar  nacionalizmus  autenticitás  dis-
kurzusainak szimbolikus térfoglalása Erdélyben. In Uő (szerk.): 
Erdély-(de)konstrukciók. Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikáci-
ós- és Médiatudományi Tanszék, Budapest, 2005.
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nek betekintést, a helyi emberek életébe, illetve az ottani 
látványosságokat  részesítik  előnyben.  Végül  Sebestyén 
Adrienne7 Erdélyről szóló turisztikai irodalmat, útiköny-
veket vizsgált, azok alapján próbálta megragadni a ma-
gyarországi  turisták motivációit.  Szerinte  két  diskurzív 
stratégia  bontakozik  ki,  amelyek  az  előzőekhez  hason-
lóak.  Egyfelől  az  útikönyvek  Erdély  autentikus  jellegét 
hangsúlyozzák, egy olyan Erdélyt  láttatnak, ami egyko-
ron Magyarország része volt, a magyar kultúrkör része. 
Másfelől  az  elkülönülést  hangsúlyozzák:  az  urbánus 
Magyarországtól  eltérően,  amely  szerint Erdély egy eg-
zotikus, természet közeli, tradicionális hely. Kutatásunk-
ban e megközelítést szeretnénk kiterjeszteni, amelyben a 
külföldi,  nem magyar  turisták  Erdély-képét  vizsgáljuk, 
ez alkalommal egy sajátos módszer, a hálózati tartalom-
elemzés segítségével. 

A kutatás módszertana

A kérdés megválaszolására kutatási módszerként a  tar-
talomelemzést,  ezen  belül  is  a  szemantikus  hálóelem-
zést alkalmaztuk, hiszen ezek a módszerek a narratívák 
megértésén túl alkalmasak arra, hogy a narratíván belüli 
toposzokat beazonosítsa. A tartalomelemzés célja a vizs-
gált  szövegek értelmezése, valamint  látens  tartalmainak 
a megjelenítése, így a módszer használata során célunk, 
hogy struktúrát adjunk, a szövegben megjelenő informá-

7   Sebestyén Adrienne: „Erdélybe utazni más.” A magyar turiszti-
kai irodalom Erdély-képe. In Feischmidt Margit (szerk.): Erdély-
(de)konstrukciók,  Néprajzi  Múzeum  –  PTE  Kommunikációs-  és 
Médiatudományi Tanszék, Budapest, 2005.
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ciók  összességének.8  Mivel  minden  diskurzus  csomó-
pontok köré szervezi a jelentéseket, a csomópontok közti 
kapcsolatok  révén  nyer  értelmet  a  szöveg.9  A  hálózati 
elemzés során  láthatóvá válnak a szövegben  levő fogal-
mi kapcsolatok, a szemantikus hálóelemzés segítségével 
megtudhatjuk  ezeknek  a  kapcsolatoknak  az  erősségét, 
a  kulcsszavak  hálón  belüli  elhelyezkedését,  az  elemek 
egymáshoz  való  irányát.  Kimutatja  a  központi  témát, 
valamint  azt,  hogy melyek  azok  a  kulcsfogalmak,  ame-
lyek  a  klaszterek  közötti  kapcsolatot  biztosítják. A háló 
összetételéből megtudhatjuk, hogy hogyan jelennek meg 
bizonyos  témák,  adott  kulcsszavak/fogalmak  milyen 
szövegkörnyezetben jelennek meg, és milyen csoportok, 
toposzok alakulnak ki a szövegek mentén.10 Az alkalma-
zott módszer előnye, hogy ezáltal növelhető az elemzett 
szöveg  mennyisége,  ugyanakkor  a  létrejövő  toposzok 
számszerű  adatokkal  alátámaszthatók,  így  a  kvalitatív 
módszerek alkalmazása révén a kapcsolatokon belüli je-
lentések jobban értelmezhetővé válnak. 

Az elemzési egység ez esetben tehát a különböző tu-
risztikai portálokon található bejegyzések, hozzászólások, 
ajánlások. Az adatgyűjtés három szinten zajlott: első lépés-
ben a honlapok kiválasztása történt, ezt követte a kommen-
tek begyűjtése és a hozzászólás nyelve szerinti szelekció. 
Utolsó lépésben a kiválasztott kommenteket megfogalma-
zó  személyről  gyűjtöttük  be  olyan  elérhető  adatait mint 

8   Popping  Roel:  Computer-assisted Text Analysis.  SAGE,  London, 
2000.

9   Marienne  Jorgensen  –  Louise  J.  Phillips: Discourse Analysis as 
Theory and Method, SAGE, London, 2002.

10   Péter László: Football and Social Process. Issues and Problems in Soc-
cer Discourses. University of Jyväskylä, Jyväskylä, 2014.
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pl.  a  nem,  származási  ország,  esetleg  életkor,  illetve  az 
utazás módja. Kizárólag azokat a hozzászólásokat vettük 
figyelembe, amelyek külföldi turisták által, angol nyelven 
íródtak, hiszen kutatásunk céljából ezek voltak relevánsak. 
Így a végső szövegmező 843 hozzászólást tartalmaz, amely 
nyolc különböző honlapról származik.11 

Az  első  hét  honlap  esetében  a  hozzászólások  jelle-
ge  eltér  a TripAdvisor-on  található hozzászólásoktól. Az 
előzőek  esetében  szervezett,  csoportos  Erdély  körüli  tú-
rákról beszélünk, míg az utóbbi esetében a turisták adott 
helyeket,  látványosságokat értékelnek. Így a TripAdvisor 
honlapjáról az „Things to do in Transylvania” linkre ráke-
resve, az első 29 helyről, nevezetességről, a 2015-ben íródott 
véleményeket gyűjtöttük ki. A TripAdvisor toplistája érté-
kelések  függvényében folyamatosan változik,  így a 2016. 
04. 20-i listát használtam kutatásomban. A 29-es listához a 
következő látnivalók tartoznak: Transfăgărășan Highway, 
Sighișoara Historic Center, Big Square  (Sibiu), Citadel of 
Alba Iulia, Parc Aventura Brașov, Turda Salt Mine, Clock 
Tower  (Sighișoara),  Mount  Tampa  (Brașov),  Muzeul 
Castelul  Corvinilor  (Hunedoara),  Astra  National  Muse-
um  Complex,  Timișoara  Orthodox  Cathedral,  Botanical 

11   Ezek  a  honlapok  a  következők:  http://www.transylvania-
discovery-tours.ro/en/Travel/testimonials/,  (Utolsó  letöltés:  2016. 
04.  15.)   http://www.romania-tours.ro/testimonials.php,  (Utolsó 
letöltés:  2016.  04.  15.)  http://www.yourguideintransylvania.com/
reviews/,  (Utolsó  letöltés:  2016.  04.  15.)   http://dractours.com/
testimonials.htm, (Utolsó letöltés: 2016. 04. 15.)  http://bucharest-
citytour.com/feedback, (Utolsó letöltés: 2016. 04. 15.)  http://www.
viatransylvania.com/transylvania-travelers- reviews.html,  (Utolsó 
letöltés:  2016.  04.  15.)   http://secrettransylvania.co.uk/index.php/
feedback/, (Utolsó letöltés: 2016. 04. 15.)  https://www.tripadvisor.
com/Attractions-g317135-Activities-Transylvania.html, (Utolsó 
letöltés: 2016. 04. 20.) 
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Garden  (Cluj),  Bran  Castle,  Black  Church  (Brașov), 
Brașov  Historical  Center,  Turnul  Sfatului  (Sibiu),  Merry 
Cemetery  of  Săpânță,  Libearty  Bear  Sancutary  (Brașov), 
Poiana Brașov, Central Park  (Cluj), Lutheran Evangelical 
Cathedral  (Sibiu), Rașnov Citadel, King Matthias Corvin 
Statue (Cluj Napoca), Bridge of Lies (Sibiu), Memorial of 
the Victims of Communism, Cheile Turzii – Turda Gorge 
(Cluj), Victory Square (Timișoara), Roses Park (Timișoara). 

Mindezek után  egy,  a  tartalomháló  elemzésre  alkal-
mas  adatbázis  készült  el,  amelyben  a  szöveg  tartalmát 
visszaadó  kulcsszavak  jelölik  a  csomópontokat,  amelyek 
kapcsolatban  állnak  az  egy  bejegyzésen  belüli  kulcssza-
vakkal. Az ily módon kialakított, az elemzés alapját képező 
kulcsszavak  száma  227,  míg  a  köztük  lévő  kapcsolato-
ké  4742. A Gephi  hálózatelemző  programot  használva  a 
következő mutatók segítségével elemeztük a létrejövő fo-
galomháló szerkezetét: fok (average degree), amely meg-
mutatja, hogy egy csomópont átlagosan hány kapcsolattal 
rendelkezik, modularitás (modularity), amely segítségével 
megtudtuk, hogy a szöveghálón belül hány tematikus cso-
port (community) alakult ki, a hálózat átmérője (network 
diameter), amely megmutatja, hogy hány lépést kell meg-
tenni ahhoz, hogy a háló egyik részén levő csomóponttól, a 
másik részén levő csomópontig eljussunk. A háló vizuális 
reprezentációját a Force Atlas eljárással hoztuk létre. 

A  hálózatelemzést  követően  a  hozzászólások  újra-
olvasása  következett,  hogy  ezáltal  is  jobban  érthetővé 
váljanak az elemzés során létrejött toposzokat összekötő, 
illetve elválasztó elemek.

Elemzésünk  során  olyan  honlapokról  gyűjtöttünk 
hozzászólásokat,  amelyek  a  megadott  kulcsfogalmakra 
keresve a „legnépszerűbbek” voltak. Tisztában vagyunk 
azzal,  hogy  a  honlapok  működési  elve  alapján  nem 
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ellenőrizhető a hozzászóló hitelessége, lehetnek közöttük 
olyan hozzászólások is, amelyeket nem feltétlenül az uta-
zók  írtak,  hanem  turisztikai  oldalak  szerkesztői.  Bízom 
azonban abban, hogy a közel 850 hozzászólás közül ezek 
aránya csekély – így jelentős mértékben nem befolyásolja 
a kutatás eredményeit. 

Az Erdélyről szóló kommentek toposzai

A következőkben a hálózatelemzés szempontjából fonto-
sabb mutatók részletesebb leírását, a kialakult hálózato-
kat,  valamint  a  létrejövő  fő  témák,  csoportok  elemzését 
mutatjuk be.

A korábbiakban már említésre került néhány, a há-
lózatelemzés szempontjából fontos mutató. A továbbiak-
ban részletesebben szó lesz ezekről, hogy hogyan alakít-
ják a hálókat, miért  fontosak a  toposzok kialakulásának 
céljából, valamint melyek azok a helyek, amelyek mentén 
ezek a fő csoportok kialakulnak. Az alábbi táblázatban a 
hálózat legfontosabb mutatóit láthatjuk.

Mutatók Értékek
Csomópontok (Node) 227
Kapcsolatok (Edges) 4742
Hálózat sűrűsége (Graph Density) 0,185
Átlagos úthossz (Average Path Lenght) 1,851
Háló átmérője (Network Diameter) 3
Átlagos sűrűség (Average Degree) 41,78
Modularitás (Modularity) 0,184

1. táblázat: A hálózatelemzés főbb mutatói. Forrás: saját számí-
tások alapján
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A  fenti  táblázatban  olvasható  mutatók  alapján  el-
mondható, hogy a kulcsszavak egy kompakt szöveghá-
lót képeznek, ahol két véletlenszerű csomópont közötti 
távolság  3,  azaz  átlagosan három  lépést  kell megtenni 
ahhoz,  hogy  a  háló  egyik  végéből  a másikba  eljuthas-
sunk. A háló  alacsony modularitása  azt mutatja,  hogy 
a  jelentősebb  kulcsszavak,  amelyek  tematikus  klaszte-
reket alkotnak, egyben kapcsolatot is képeznek más te-
matikus csoportokkal. A háló átlagos sűrűsége (fok) azt 
mutatja, hogy egy csomópont átlagosan hány kapcsolat-
tal  rendelkezik.  Ebben  az  esetben  a  legtöbb kapcsolat-
tal rendelkező csomópont 147 kapcsolattal rendelkezik, 
míg a legkevesebb érték 7. 

A  kulcsszavak  természetesen  nem  azonos  súllyal 
szerepelnek  a  szövegháló  alakításában,  minél  gyako-
ribb  egy  kulcsszó  említése,  illetve minél  több  kapcso-
lattal  rendelkezik,  annál  központibb  helyet  foglal  el 
a  hálóban.  Az  1-es  ábra  a  csomópontok  központiság 
foka szerint reprezentálja a hálót, azaz az mutatja meg, 
hogy egy kulcsfogalom (node) hány kapcsolattal (edge) 
rendelkezik.  Azok  a  kulcsfogalmak,  amelyek  több 
kapcsolattal  rendelkeznek,  nagyobb  méretűek,  ezek  a 
fogalmak  a  szövegmezőben  kiemelt  jelentőséggel  sze-
repelnek,  hiszen  alakítják  annak  tartalmát.  A  legtöbb 
kapcsolattal rendelkező szavak a történelmi (historical), 
ez szám szerint 147, ezt követi Brassó 127 kapcsolattal, 
majd a látvány (view) 124, régi (old) 122, város (town), 
117, étterem (restaurant) 111. A következő ábrán ezt lát-
hatjuk.
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1. ábra: A fokszám-központiság mutatója (Degree Centrality In-
dex) alapján elkészített háló

A kialakuló hálózatban különösen nagy szerepe van 
azoknak  a  fogalmaknak,  amelyek nem  csupán  alakítják 
a  létrejövő  témákat, hanem kapcsolatokat  is  teremtenek 
közöttük. Ezen kulcsszavak a háló központjában helyez-
kednek  el.  Ez  a  következő  ábrán válik  láthatóvá,  ami  a 
közöttiség centrális mutatója alapján készült. 
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2. ábra: A között iség centrális mutatója (Betweenness Centrality 
Index) alapján készített  háló

A  követező  táblázat  a  között iség  centrális mutatója 
alapján az első 20 fogalmat tartalmazza 

Kulcsszó  Degree closeness 
centrality

Betweenness 
centrality

historical 147 1 349 557 1 345 238 580

view 124 1 451 327 987 438 172

Brasov 127 1 438 053 834 357 091

place 107 1 530 973 643 992 569

relaxing 109 1 517 699 629 004 815

old 122 1 460 176 577 022 261
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interesting 102 1 553 097 512 373 487

town 117 1 482 300 496 322 823

square 109 1 517 699 481 389 689

castle 99 1 570 796 474 465 922

environment 91 1 597 345 471 917 621

church 96 1 579 646 457 389 102

wellpreserved 93 1 588 495 454 327 934

restaurant 111 1 508 849 406 834 901

architecture 98 1 570 796 405 323 873

museum 104 1 539 823 405 259 877

Bran Castle 81 1 641 592 336 003 286

park 84 1 628 318 326 630 321

cheap 95 1 592 920 324 969 843

friendly 84 1 628 318 322 607 284

2. táblázat: A szöveg szempontjából fontosabb mutatók értékei

Mind az ábrákból, mind pedig a  táblázatból  látható, 
hogy  azok  a  szavak,  amelyek  a  témákat  alakítják,  kap-
csolatot is teremtenek közöttük. A legnagyobb közöttiség 
centrális értékkel a „történelmi” rendelkezik, 1 345 238 581, 
valamint ez az a kulcsszó, amelynek a legtöbb kapcsolata 
van,  szám  szerint  147. A  „látvány”,  valamint  a  „Brassó” 
szavak szerepelnek a második, illetve a harmadik helyen 
mind a fokok számát tekintve, mind a közöttiség centrális 
mutatója szerint. Ennek alapján elmondható, hogy ezek a 
szavak nemcsak a legtöbb kapcsolattal rendelkeznek, ha-
nem össze is kötik a háló részeit, azaz ezek a fogalmak fog-
ják össze, teszik kompakttá a hálót. A „tér”, illetve a „nyu-
galmas” kulcsszavak, kevesebb kapcsolattal rendelkeznek, 
mégis  fontos elemek a háló összetettsége  szempontjából. 
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Míg az előző 107 kapcsolattal rendelkezik, az utóbbi 109-
cel, addig a közöttiség centrális mutatóik 643 992 569, va-
lamint 629 004 815. Ezeket követi a „régi” jelző, amely je-
lentős kapcsolattal rendelkezik (122), viszont a közöttiség 
centrális mutatóját tekintve a 6. helyen áll. Az „érdekes”, 
„város”, „tér”, „kastély” következnek a sorban, a 11. he-
lyen a „környezet” áll, ami 91 kapcsolattal rendelkezik, és 
a közöttiség centrális mutatója 471 917 621. Az „étterem”, 
valamint  a  „múzeum”  kulcsfogalmak  fokszáma  magas, 
111,  illetve  104,  viszont  a háló összetettsége  szempontjá-
ból, azaz a közöttiség mutató szerint a lista 12. és 14. helyén 
állnak. Amint a következő ábrán is láthatjuk, ezek azok a 
kulcsfogalmak, amelyek a kialakult csoportokon belül köz-
ponti helyet foglalnak el és amelyek mentén a különböző 
toposzok alakulnak. 

3. ábra: A modularitás mutatója (Modularity) alapján készített háló
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A  háló  klaszteresedését  vizsgálva  elmondható,  hogy 
négy  különálló  csoport  alakult  ki  a  szövegmezőn  belül, 
amelynek modularitás értéke 0,184. A fenti ábrán látható te-
matikus csoportokat különböző színek jelölik. A lilával jelölt 
csoport, amely a legkiterjedtebb, ehhez kapcsolódik a szavak 
38,33%-a,  a  „városi élmény” megnevezést  kapja. Olyan  fon-
tosabb kulcsfogalmak kapcsolódnak ide, mint a: régi, város, 
étterem,  építészet,  templom,  torony, utca,  szász, művészet, 
városközpont,  üzletek,  tér, macskaköves,  felújított  továbbá 
ez olyan helyek mentén nyer értelmet, mint: Brassó, Szeben, 
Segesvár, Gyulafehérvár, Kolozsvár főtere, valamint a temes-
vári Viktória tér. A második tematikus csoport a zöld színnel 
jelölt, jelentőség szerint is a második legnagyobb, a szavak kö-
zel 23,79%-át foglalja magába, a „történelmi múlt” elnevezés-
sel rendelkezik. Ebben az esetben a legfontosabb kulcsfogal-
mak a:  történelmi, múzeumok, érdekes, középkori, kastély, 
Drakula,  szuvenír,  fellegvár,  erőd,  romok,  várak,  valamint 
az érték. Ezek a kulcsszavak a következő helyekhez köthe-
tőek:  Tölcsvári  Drakula  Kastély,  Rosnyó  és  Vajdahunyad. 
A harmadik, a kék színnel megjelenő csoport neve: „kalandos/ 
élményteli”. Ez a csoport a szavak közel 20,7%-át tartalmaz-
za, olyanokat, mint: móka,  jókedv, parkok, nyugalmas,  lát-
vány, kaland, hegymászás és olcsó. A kolozsvári sétatér, va-
lamint a Botanikus Kert, a Tordai Sóbánya, Tordai hasadék, 
a  Transzfogarasi  út  és  a  Bâlea-tó mentén  képződnek  ezek 
a  diskurzusok.  Végül  a  sárga  színnel  jelölt  csoport,  amely 
az  „autentikus/természetközeli”  elnevezést  kapta,  a  fogalmak 
17,18%-át foglalja magába. Olyan kulcsfogalmak jelennek itt 
meg, mint a: környezet, a vidék, túra, barátságos emberek, lo-
kális, helyi konyha és ez olyan helyek mentén képződik, mint 
Szászfehéregyháza (Viscri), vagy a szaploncai Vidám Temető.

A következő táblázat a kialakult négy toposz jellemzőít 
foglalja össze szintetikus formában.
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3. táblázat: A kialakult toposzok, kulcsfogalmak és tárgyalt témák
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Ezek alapján már jól kirajzolható egy, a külföldi turisták 
által leképzett térkép, amelyen a fentebb felsorolt helyek je-
lennek meg. Ezek mentén négy toposz alakul ki, ezek a városi 
élmény, történelmi múlt, kaland, illetve természetközeliség. 

A  „városi  élmény”  toposza  Erdély  urbánus  jellegét 
hangsúlyozza:  általában  a meglátogatott  város  központját, 
az ott jelen levő ikonikus épületekkel és az ott rendezett tevé-
kenységgel. Ez a városi tér három jellemzővel írható le: régi-
es, az emlékezést segítik elő, valamint a látvány és a fogyasz-
tás színterei. A régies jelleget főként a szász stílusú építészet, 
a macskaköves kis utcák adják. A múzeumok, óratornyok, 
templomok, amelyek a terek/városok ikonikus épületei, nem 
csupán gyülekező helyként  szolgálnak a  turisták  számára, 
hanem az emlékezés szempontjából  fontosak, a  történelmi 
múltjuknak köszönhetően. A diskurzusokban megjelent te-
rek élettel teliek, számos lehetőséget kínálnak. Az éttermek, 
bárok, teraszok, üzletek fogyasztásra késztetik az arra járó-
kat azáltal, hogy körbe veszik a teret, mintegy keretként je-
lennek meg.

A „történelmi múlt”, a második toposz Erdély történel-
mi jellegét hangsúlyozza, az itt jelen levő várak, kastélyok, 
múzeumok segítségével. A múlt többféleképpen jelenik meg: 
egyfelől jelen van a mesébe illő kastélyos, misztikus történe-
lem,  továbbá  a  populáris  kultúrával  összekötött  Drakula-
történet,  végül pedig a  zord  jelen. Mindhárom esetben el-
mondható, hogy a turistaattrakciók kommodifikálódtak és a 
szórakoztatás színtereivé váltak, hiszen ezen látványosságok 
körül szuvenírboltok, tematikus parkok, középkori vásárok, 
tevékenységek, amelyek elérhetőek a turisták számára, az il-
lúzió színtereivé váltak. 

A „kalandos/élmény teli” Erdély-kép főként az aktív tu-
risták által alakított: akik a kihívást, az újszerűséget keresik. 
Az itt megjelenő turistaattrakciók – brassói Kalandpark vagy 
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a tordai Sóbánya – szintén a szórakoztatást helyezi előtérbe. 
A beszámolókból kiderül, hogy a Sóbánya is egy kisebb „vi-
dámparkká” alakult, amelynek célja a turisták szórakoztatá-
sa, élménykeresési vágyuk kielégítése. Az aktív élményke-
resés mellett megjelenik a nyugalom keresése is, ami főként 
Kolozsvár  esetében a  Sétatér,  illetve  a Fűvészkert  kapcsán 
jelenik  meg,  mint  a  visszavonulás,  kikapcsolódás  oázisai. 
Erdély „autentikus/ természetközeli” jellege főként a vidéki 
turizmus kapcsán bontakozik ki. Ez a toposz főként a régió 
természeti szépségeiről, vadregényes tájairól, valamint a vi-
déki élet tradicionális vonásairól beszél: a helyi ételek, helyi 
borok, tradicionális foglalkozások kapcsán. Ezen toposz ki-
alakulásához hozzájárult a walesi herceg, Károly jelenléte is, 
látogatásainak köszönhetően számos külföldi turista kíván-
csi lett erre az „érintetlen” területre.

Összességében elmondható, hogy a turisták által képzett 
narratíva egy összetett Erdély-képet mutat, amely többnyire 
egy történelmi jelleggel bíró urbánus képet tartalmaz, ame-
lyet  kiegészít  egy  kalandos,  élményteli  és  természetközeli 
jelleg, amely a turisták aktív részvételét feltételezi. A termé-
szet, illetve a vidék hagyományos kultúrája változatosnak és 
autentikusnak értékelt. Látható tehát, hogy a kirajzolódó kép 
jelentősen eltér attól, amit a Magyarországról érkező turisták 
esetében mutattak ki. 

Az  elemzett  kommentek  fő  mondanivalója,  helyszí-
nektől  és  toposzoktól  függetlenül,  Erdély  adott  helyszíne-
inek  látvánnyá  alakulása,  kommodifikácója.12  Különböző 
helyszínek, tematikus aktivitások, vásárok, parkok és terek 
posztmodern értelmezése révén Erdély egy globálisan elad-
ható hellyé vált. 

12   John  Urry:  The Tourist Gaze.  London,  Sage,  1991;  John  Urry: 
Consuming Places. London, Routledge, 1995. 
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az apple-felHasználók 
„almaképe” és profilja

Dakó Harold – Péter lászló 

„Inkább vállaljuk a kockázatot, s a víziónkat 
valósítjuk meg, mint hogy „mi is” terméke-

ket állítsunk elő. Azokat a többi vállalatra 
hagyjuk. Számunkra minden termék a 
következő álom.” [Az első Macintosh 

bevezetésekor szervezett Apple-rendez-
vényen, 1984. január 24. New Yorkban 

elhangzott bejelentés]1

Jelen  tanulmány a kolozsvári Apple-termékeket használó fiata-
lok  „almaképét”  és  profilját  elemzi,  empirikus  adatok  alapján. 
A szerzők résztvevő megfigyelésből és félstrukturált interjúkból 
származó kvalitatív adatok alapján rajzolják meg az egyre elter-
jedtebb és sok esetben társadalmi státust, illetve fogyasztói iden-
titást  adó  számítástechnikai  és  kommunikációs  eszközök  cso-
portformáló szerepét. A szerzők abból a felvetésből indulnak ki, 
hogy az Apple eredeti értékei köré szerveződött ethosz – lázadás, 
lelkesedés,  innováció és a kor kulturális  szellemének elegyéből 
létrejött „kalóz” attitűd mára egy fogyasztói csoport fogyasztását 

1   George Beahm: iSteve – Steve Jobs egy az egyben. Európa Könyvki-
adó, Budapest, 2014.
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fenntartó marketing mítosszá alakult át, ami sokak számára már 
semmit sem mond, de ennek ellenére a kolozsvári közegben  is 
léteznek és működnek olyan „igazi” Apple-es mozgalmak, ame-
lyek nem csupán magas fokon elkötelezettek a világ legnagyobb 
vállalata iránt, hanem tudatosan kultiválják az eredetmítoszt, és 
hisznek is benne.

Bevezető

Az Apple  jelenleg  a  világ  legnagyobb  korporációja,  pi-
aci  kapitalizációja  folyamatosan  rekordokat  döntöget, 
minden  idők  világrekordját  megdöntötte,  amikor  2017. 
november  elején  elérte  a  horribilis  904,9 milliárd  dollá-
ros  értéket.2 Az  almás  logónak mint  kiválóan  felépített 
brandnek  az  értéke  globálisan  234,7  milliárd  dollár,3 
amivel  a  Google-en  kívül  más  nemigen  tud  versenyre 
kelni.  A  Mac  számítógép  nemzetközi  ismertsége  Jézu-
séval  vetekedik.  Kétségtelen,  hogy  ilyen  körülmények 
közepette a cég és almás  termékei  rendkívül vonzóak a 
fogyasztók számára, az új és újabb  iPhone-ok például a 
legkedveltebb  karácsonyi  ajándékok  között  is  vannak.4 
Az amerikai cég termékei az utóbbi években Közép-Kelet 
Európában is egyre népszerűbbek, sok esetben a fogyasz-

2   A NASDAQ hivatalos közleménye alapján (2017. 11. 09.). Ez az 
értéke  természetesen  naponta  naponta  változik,  de  első  helyét 
még a Google-t működtető Aphabet sem veszélyezteti.

3   2017.  június,  https://www.statista.com/statistics/326052/apple-
brand-value/ (Utolsó letölés: 2017. 11. 01.)

4   Egy  2014-es  felmérés  szerint  a  karácsonykor  (december  19–25. 
között) aktivált mobiltermékek felének almás logója volt http://
time.com/3649625/apple-iphone-christmas-sales/, (Utolsó letölés: 
2017. 12. 01.)
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tói identitás és társadalmi státusz szimbolikus kifejezőivé 
váltak – hiszen az áruk egyáltalán nem kevés, a tömegek 
számára  csak  nagyobb  áldozatok  árán  megvásárolha-
tó. Ennek ellenére egyre  többen használják a kaliforniai 
cupertinói  cégterméket  professzionális  és  magánhasz-
nálati  célból. Természetesen, hogy ezeknek nem csupán 
az az oka, hogy a felhasználók magas használati értéket 
tulajdonítanak nekik, hanem azért  is, mert a vállalat  si-
keresen kapcsolt egy olyan virtuális (termék) és fogyasz-
tói identitást, jelentésmezőt, valamint használati élményt 
termékeihez,  amit  –  adott  esetben  –  szimulákrumnak, 
illetve  a  személyes  és  társadalmi  beteljesülés  hatékony 
eszközének is tekinthetünk.

Tanulmányunkban  arra  vállalkozunk,  hogy  egy 
exploratív  jellegű kvalitatív kutatás alapján, aminek ke-
retében erdélyi fiatalok „almaképét” vizsgáltuk, választ 
találjunk két egyszerű, de lényegi kérdésre: Milyen (társa-
dalmilag releváns) jelentéseket tulajdonítanak az Apple termé-
keinek?, valamint Milyen fogyasztói csoportok azonosíthatók 
és ezek milyen jellemvonásokkal bírnak? Természetesen arra 
a kérdése is implicit választ kerestünk, hogy a termékek-
nek  inkább  használati-funkcionális  vagy  szimbolikus-
reprezentatív értékek kapcsolódnak. 

Írásunk  első  részében  a magunk kötődéseinek  tisz-
tázása után a vállalat tömör történetét vázoljuk (a korpo-
rációs identitás keletkezés-történetének és „mítoszainak” 
vonzerejének  tisztázása  végett),  majd  az  elméleti-mód-
szertani  vonatkozások  tárgyalása  után  a  jelentések  tár-
házát és a fogyasztói profilok bemutatására fókuszálunk. 
Előadásunkat a főbb következtetésekkel zárjuk.
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Elméleti és módszertani aspektusok

Témaválasztásunk  cseppet  sem véletlenszerű:  a kérdés-
kör társadalmi jelentőségének és relevanciájának a tuda-
tosítása – miszerint egyes Apple-termékek Romániában, 
ezen belül pedig Erdélyben is a (sokszor hivalkodó) meg-
jelenés, a presztízs, a társadalmi pozíció jól azonosítható 
markereivé váltak a fogyasztói társadalom médiája által 
kultivált  materialista  ethosz  és  a  kívülről  vezéreltség,5 
valamint  az  élménytársadalom6  elvárásainak  közepet-
te előzte meg. Mi magunk  is nagy rajongói vagyunk az 
Apple-nek: nem csupán használjuk mindennapjainkban, 
hanem a kütyüiket szeretjük is. Ezt nem átalljuk bevallani. 
Belső,  „terepen  élő  antropológiai”  pozícióinkat  felhasz-
nálva,  de  szubjektív  vélekedésinket  tudatosan  kizárva 
esett tehát a választásunk erre a kérdéskörre. Azt gondol-
juk, hogy hazai kontextusban is megjelentek a fogyasztói 
termékek  iránti  (akár  fanatikus)  rajongói  mozgalmak,7 
amelyek  az  érzelmeket  mélyen  feltételező  kultikus  vi-
szonyulásoktól8  a  haszonelvű-pragmatikus  attitűdökig 
terjedő  skála  valamelyik  pontján  elhelyezhető megnyil-
vánulásokat  feltételeznek.  Ezen  fogyasztói  mozgalmak 
közül láthatóan kiemelkednek az „Apple-esek” vagy más 

5   David Riesman: A magányos tömeg. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest, 1983.

6   Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Geg-
enwart. Campus Verlag, Frankfurt am Main–New York, 1992.

7   George Ritzer: Introduction to Sociology. SAGE, 2016. 
8   Számos  blog,  tesztoldal,  FB-csoport  és  YouTube-csatorna  mű-

ködik,  ami  az  “elhivatott Macesek”  információéhségét  hivatott 
naprakészen  kielégíteni.  Ezek  közül  magyarul  a  legfontosab-
bak: beszeljukmac.com, appleblog.hu, iMagazin.hu, szifon.com, 
Almatesok FB csoport.
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szavakkal a „Mac-esek”, akiket szociológiai szempontból 
is vizsgálni érdemes, hiszen a szimulákrumok és szimu-
lációk világában közhely, hogy a társadalmi kapcsolatok 
materiális termékek, rosszabb esetben pedig jelek és  jel-
képek által mediált társadalmi kapcsolatokká váltak. S ki-
induló megfigyelések szerint ebben az almás termékek is 
– tetszik nekünk vagy sem – instrumentális szerepet töl-
tenek be. Egyáltalán nem véletlen, hogy egy kávéházban 
az asztalokon osztentatív módon „pihennek” a tudatosan 
hátukkal felfele fordított telefonok… 

A vizsgált  jelenség  tágabb kontextusa  között  említ-
hetjük a középosztályosodás folyamatát, a kollektív iden-
titások  iránti „kereslet” növekedését, a  személyes betel-
jesülés iránti vágy vagy egyenesen kötelezettségbéklyót, 
valamint  természetesen  a mobil  kommunikációs  eszkö-
zök  gyors  elterjedését  és  habituális,  sokszor  egyenesen 
kóros, függő módon való használatukat. 

Kutatásunk kvalitatív, 2016 tavaszán a teljesen részt-
vevő  megfigyelői  pozíciónk  tudatos  kihasználása  mel-
lett  (spontán  beszélgetéseket  folytattunk  almás  termé-
ket  használó  „társainkkal”  boltban,  buszon,  iskolában, 
társaságban, FB-csoportban vagy éppenséggel blogokon 
kommentáltunk  és  kommenteket  elemeztünk)  még  22 
félstrukturált  interjút  készítettünk  Kolozsváron  élő  fi-
atal  Apple-termékfelhasználóval.  Az  interjúban  az  ala-
nyok  szocio-kulturális  hátterének  feltérképezése mellett 
főleg  olyan  aspektusokra  és  dimenziókra  voltunk  kí-
váncsiak, mint  az  első  termékkel  való  legelső kapcsolat 
(fogyasztói  genézis),  a  termékkel  kapcsolatos  kezdeti 
jelentések  és  igény  (információk,  információbeszerzés, 
forrás),  a használat módozatai  (fogyasztási minták), va-
lamint  az  újabb Apple-eszközök  beszerzésének  kérdés-
köre  (ha  ez  releváns volt). Magyarán  az  egyéni  „Apple 



248

A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete

fogyasztói-történet”  feltárására  fókuszáltunk.  Második 
lépésben az Apple-identitás és az almás közösséghez való 
tartozás megélését szándékoztuk feltérképezni: azokat az 
érzelmi,  sokszor  irracionális  viszonyulásokat,  amelyek 
„tipikusan”  „almásak”,  s  amelyek  a  „szeretem a  telefo-
nom  és/vagy  számítógépem”  attitűdöket,  amelyek  kö-
zösségképző és integráló tényezőként működnek és egy 
virtuális vagy egyenesen valóságos közösségbe9 integrál-
ják az alanyokat, egyfajta érzelmi szolidaritást teremtve, 
egymás iránt is elkötelező erővel bír. Célzott kérdéseink-
kel ezeket a toposzokat szándékoztunk körbejárni, hogy 
a tipikusnak tekinthető profilokat megrajzolhassuk.10

Az Apple-mítosz  
mint kulturális attraktor

Hogy  könnyebben megérthessük  az Apple  rettenetesen 
vonzó,  de  ugyanakkor  restriktív  világát,  vessünk  egy 
gyors  pillantást  a  cég  és  az  általa  létrehozott márka  és 
ikonikus alakjai körül történt legfontosabb eseményekre, 
a kezdetektől napjainkig. A mára mítosszá vált keletke-
zéstörténet szoros kapcsolatban állt a hatvanas-hetvenes 
években  kialakult  művész  és  tech  csoportokban  hang-
súlyos, majd a Szilícium Völgy egészére  jellemző ellen-

9   Ilyen funklubok Kolozsváron is működnek, amelyek alapját FB-
csoportok képezik. Az autókra ragasztott almás matricák instant 
módon egy elképzelt, virtuális közösséget teremtenek, akik kö-
zött az egymásba vetett társadalmi bizalom mértéke is magasabb, 
„a másik is Mac-es” alapon.

10   Kutatásunk  folytatódik,  ami  elsősorban  a  felhasználók  tágabb 
értelembe vett értékrendjét (mint például a környezeti érzékeny-
ség, tolerancia, társadalmi együttműködési hajlandóság).
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állással a keleti partvidék old school politikai és korpo-
rációs  világával  szemben.  Úgy  tartották,  hogy  ebben  a 
térségben  nem  vesznek  el  az  ötletek,  a  találmányok,  a 
különféle eszement vizionáriusok jellemzően megosztot-
ták  egymással világértelmezésüket. Ezek az  idealista  és 
progresszív elveket valló fiatalok tudományos találkozó-
kat,  klubokat,  összejöveteleket  szerveztek,  hogy  fejlesz-
szék tudásukat és további ötletekre tegyenek szert. Ez a 
beat-, majd hippimozgalom az egyéni szabadságot hirdet-
te. A  személyi  számítógép  ebben  a  világértelmezésben 
a  szabadság  megvalósításának  legfontosabb  eszközévé 
vált – számítógépeket csak a katonai-politikai hatalom s 
a nagy keleti cégek engedhettek meg maguknak. A világ-
értelmezésben  természetszerűen  olyan  értékek  jelentek 
meg, mint  a  választás  szabadsága,  a  béke,  tolerancia,  a 
szabad szerelem és szex – más szavakkal a lázadás, amit 
később már az Apple-nél a „kalóz” jelző sűrít.11

Egy  ilyen  összejövetelen  találkozott  a  három App-
le-alapító,  Jobs,  Steve  Wozniak  és  Ronald  Wayne.  Az 
alapítás  –  ami  az  azóta  zarándokhellyé  vált  garázsban 
történt  –  nem  volt  zökkenőmentes,  a  fiatal  vállalkozók 
áldozat és kockázat árán végül képesek voltak elindítani 
az Apple-t,  aminek  felívelő  sikere 1985-ig  tartott. Ekkor 
a „félisten” Steve Jobs a vállalat legendás alakja távozni 
kényszerült a vezérigazgató, John Sculley-val támadt né-
zeteltérései miatt. Jobs száműzetése 1997-ig tartott, mely 
idő alatt az Apple a csőd szélére került, Jobs meg több új 
vállalatot  is alapított, melyeket később sikeresen értéke-
sített is. Az ezt követő évek során átszervezések mentek 
végbe, különböző kompromisszumok és egyezségek, me-
lyek közül az egyik legjelentősebb a Microsofttól kapott 

11   Walter Isaacson: Innovátorok. HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2015.
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szoftversegítség, mely  tényezők eredményeként a válla-
lat megmenekült és ismét elindult a siker oltára felé. Az 
évek során megannyi forradalmi terméket piacra dobtak 
(2001-ben az iPod Classic, 2007-ben az iPhone, 2010-ben 
az iPad). Mára a világ legnagyobb vállalatává nőtte ki ma-
gát  a  cég,  amely  tudatosan kultiválja  a kezdetben naiv, 
de őszinte és lázadó ethoszt: hogy az emberek álmát va-
lósítja meg, olyan eszközt ad a kezükbe, aminek kulturá-
lis-politikai relevanciája is van. A fenti sztoriban minden 
benne van, ami a megvalósított amerikai álmot és a válla-
lat mítoszát fenntartja, és a híveket fanatikusan elkötelezi: 
pár egyszerű, ambíciós fiatal szembeszáll a nagyvállala-
tokkal,  és  miközben  idealistának  nézik,  korszakalkotót 
tettet  hajt  végre.  Jobsot mint  kollektív  hőst  a  régi  rend 
(Scully korábban a Pepsinek volt a vezérigazgatója) meg-
buktatja, de nem tudja eltiporni. Akárcsak a prófétákat, 
száműzik,  de  még  erősebb,  amikor  visszatér,  hogy  az 
álom  folytatódjék,  és  a  cég  a  csillagos  égig  emelkedjék. 
A meseszerű  történetben  valóban  van  valami  vonzó:  a 
magolósak, a geek-ek forradalma ez a magabiztos és be-
képzelt, de idejétmúlt urakkal szemben. A techóriás mára 
igazi pragmatikus nagyvállalat, de ami ezt az ethoszt to-
vábbra is fenntartja,12 a beat és hippi, LSD-n élt korszak 
csak visszaköszön abban, hogy minden egyes Macintosh 
gép belsejében még mindig beírják az első (1984-ben be-
mutatott)  személyi  számítógép  elkészítésében  részt  vett 
teljes stáb nevét… 

12   Lásd  például  Kahney  Leander:  The Cult Of Mac.  No  Starch 
Press,  San  Francisco,  2004;  Jeffrey  Young  – William  L.  Simon: 
Steve Jobs és az Apple sikertörténete.  Lexikon Kiadó,  Győr,  2009. 
Brent Schelender – Rick Tetzeli: Becoming Steve Jobs. Hodder and 
Stoughton, London, 2015.
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Tehát a hatvanas–hetvenes években végbement kul-
turális  és  technológiai  forradalom  során,  melyben  az 
Apple-nek kulcsfontosságú szerepe volt, a régi fogyasz-
tói normákat és szubkultúrákat hátra hagyva újak jöttek 
létre. Ezen szubkultúrák legfontosabb  jellemzője volt az 
ellenállás, az a kifejező forma, mely ezáltal egy identitást 
jelölő közösséget volt képes maga köré szervezni. Mind-
ez a fő árammal szemben egy potenciális alternatívát je-
lentett, melyben kiemelt  fontosságúak voltak a  lázadást 
megtestesítő  elemek, melyek  jelenleg  különféle  rituálék 
és  egyéb manifesztációk  során nyilvánulnak meg:  az új 
termékek piacra dobása, ahol a rajongók százai vesznek 
részt,  a  boltok  előtt  kígyózó  hosszú  sorok,  a  rajongói 
blogok, egy-egy vintage gép ceremoniális aukciója. Nem 
véletlen, hogy az Apple-nél globálisan erős a márkaalapú 
szubkultúra,  a vele  járó belső homogenitás  és  a márka-
lojalitás az adott normák elfogadása, a  legitim csatlako-
zásért cserébe.13 Így az Apple szubkultúrája egy prototí-
pust biztosít számunkra arról, hogy a fentiekben leírt és 
a mainstream média és a web 2-es által kultivált  (misz-
tifikált)  tradíciók szubkultúrája hogyan képes fenntarta-
ni  egy  rituális  divatot.14  Lényege,  egy  brand  köré  épült 
jelenségről beszélünk, melyek főként rituálék, fogyasztói 
szokások  során  nyilvánulnak meg,  egyedi  felismerhető 
jelzésekkel  kommunikálják  a  tagok  a  csoporthoz  való 
tartozásukat: Apple-es  autós marticákkal,  sajátos nyelvi 
kódokkal,  fun-klubokkal,  összejövetelekkel.  A  kultusz 

13   Diane M. Martin – John Schouten – James H Mcalexander: The 
evolution of  a Subculture of Consumption.  In Consumer Tribes. 
Butterworth-Heinemann, Oxford, 2007, 67–5. 

14   James Carey: Communication as Culture: Essays on Media and Soci-
ety. Unwin Hyman, Boston, 1989.
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közösségének  az  alapja  a  kommunikáció,  így  nem  vé-
letlen,  hogy  a  térben  és  időben  való mozgást  és  ezáltal 
a  kommunikációt  biztosító  márkák  képesek  kultuszt 
teremteni.  Így  sok esetben a  felhasználói körében a  ter-
mék felhasználása már másodlagossá válik, a társadalmi 
élmény  és  a  termék  kinyilvánítása  válik  elsődlegessé.15 
Ebben kapitális szerepet játszik a Guy Kawasaki által fel-
talált vállalati evangelizáció (corporate evangelization), aki 
mint  vállalati  evangélista  alapozta  meg  a  Mac-kultusz 
mai  alapjait.16 A  kultusz  létrehozása  során  újraalkották 
a vallás  transzcendens  szimbólumait a populáris média 
termékeibe beépítve, így párhuzamot hoztak létre a mé-
dia és a vallás termékei közt. Az evangelizáció céljai közt 
tekinthetünk arra is, hogy átalakítsák a vásárlót egyfajta 
önkéntessé,  aki  segít márkatársain,  illetve pozitívan  jel-
lemzi a termékeket, mítoszokat,  történeteket mesél róla, 
ami által kiépül egy olyan szociális hálózat a felhasználók 
közt, mely nagyon hasznos a vállalat számára. Továbbá 
egy  másik  tényező  az Apple-termékek  közti  kapcsolat, 
mely egy közös hálózatként működik: minél több termé-
ke van az adott személynek, annál hatékonyabban képes 
használni őket, növelve a hatékonyságot és a felhasználói 
élményt, és bővítve az Apple-ökoszisztémát.

Továbbá  ebben az  egyenletben Steve  Jobs kultikus-
sá vált-alakított  személyes  értékrendje  is  nagyon  fontos 
tényező.  Az Apple-narratíva  szerint  olyan  értékek  sze-
rint  élt,  mint  a  spontaneitás,  intuitivitás,  szabadelvű-
ség,  amelyeknek mind  jelentős  szerepe volt  a márka  és 

15   Thomas  Brett  Robinson:  Apple Iconography: Marketing the 
Metaphysics of Media. Georgia, Athens, 2011, PhD Dissertation 

16   Guy Kawasaki: The Macintosh Way. New York, Harper Collins, 
1990.
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termékeinek kifejlesztése során. Az egyszerű, minimalista 
és  letisztult  dizájn  további  olyan  elemeket  képez,  ame-
lyek a kultuszt erősítik.

Magyarán a termékeknek a funkcionális felhasználás 
mellett  szimbolikus  felhasználásai  is  manifesztálódnak, 
mely során emblematikus jelentéssel bírnak a digitális és 
mindennapok kultúrájában. 

Korábbi  kutatásokból  kiderül,  hogy  a  felhaszná-
lókat  erős  összetartozás  jellemzi,  továbbá  sok  esetben 
már-már  vallással  egyenértékű  közösséget  is  alkotnak.
Ennek a „vallásnak” az alapja a márka termékei iránt ér-
zett imádat,  továbbá a márka körül  terjengő hiedelmek. 
Ezt a mítoszt  a vállalat hiedelmei, mítoszai  tartják  fent, 
melyek során a felhasználók számára kialakul egy, a gép 
és ember közti szorosabb együttműködés utópisztikus jö-
vőképe. A továbbiakban az általunk felderített profilokat 
mutatjuk be, és a fenti elemek léte vagy éppenséggel hiá-
nya szerint jellemezük azokat.

A tipikus Apple-felhasználók  
mint egy ritualisztikus közösség tagjai

A profilokat tíz dimenzió mentén rajzoltuk meg, amelye-
ket  a  fentiekben  kifejtettek  alapján  operacionalizáltunk. 
Ezek  a  következők:  a  vállalat  és  termékei  iránti  elköte-
lezettség  (lojalitás), A  kultikus  elemek  jelenléte  az  elbe-
szélésben  (azonosulás),  a  terméknek  tulajdonított  leg-
fontosabb  funkciók  (felhasználás),  a  kötődés  mértéke 
(integráltság), a rajongói csoporthoz való  tartozás  tudata 
(fogyasztói kollektív tudat), a mozgalmár szerep (evangelizá-
ció), a felhasználói élmény fontossága (szubjektív élmény), 
a  felhasználóvá  válás  körülményei  (belépés),  az  eredet-
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mítosz jelentősége (fogyasztói kulturális tudás). A spontán 
beszélgetések, a megfigyelések és a félstrukturált interjúk 
alapján a következő öt típus körvonalazódott (a hatodik 
atipikus típussal itt nem foglalkozunk).

Az „Elkötelezett-klasszikus Mac-es”. E típus esetében az 
Apple  iránti  elkötelezettség  foka magas,  más  cég  termé-
keit nem lenne hajlandó megvásárolni. Környezetében az 
Apple-termékek  előnyeit  „reklámozza”,  gyakran  beszél 
használatuk  előnyeiről,  de  a  felhasználói  élményt  tekinti 
elsődlegesnek, az egyszerűség és a megbízhatóság mellett. 
Lojalitása nagyon magas, egyenesen elfogult az általa birto-
kolt termékek iránt, velük kapcsolatos érzelmei pozitívak. 
Erős  a  fogyasztói  csoporthoz való  tartozás  tudata, magá-
ra mint Mac-esre  tekint  (itt elsősorban a OS X, újabban a 
MacOS alapú számítógép képezi a markert). Nem fanati-
kusan,  de mozgalmár,  hiszen  az Apple  eredetmítoszáról 
vannak ismeretei, és arról közösségben beszél is. Általában 
több  terméke  van,  de  ezek  közül  a munkára  és  szórako-
zásra használt  személyi  számítógép a  legfontosabb.  Igazi 
Mac-esnek tartja magát, s tudatosan és expliciten elkülön-
böződik  az  iPhone-os  típustól,  elkötelezett,  de még  nem 
„hívő”. A közösségbe valamilyen termékkel való közvetlen 
kapcsolat nyomán lépett be – boltban látott, ott kipróbálta, 
majd vett egyet.

A fenti típus erős változata a „MacAddict”. Ez az ideális 
fogyasztó és az eredeti ethoszban hívő tökéletes keveréke. 
Teljes mértékben elkötelezett a cég bármelyik terméke iránt, 
sok esetben a teljes termékpalettát birtokolja, lehetőség sze-
rint  a  legújabb  termékeket  is beszerzi. Lojalitása megkér-
dőjelezhetetlen és stabil, igazi evangelista. Ez adott esetben 
olyan formát is ölthet, hogy hobbiból Apple-boltban is rész-
munkát vállal, hogy első kézből értesüljön az új hírekről, 
illetve a közösség formális tagja lehessen. Esetében maga a 
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termék kerül a kultusz központjába, jellemző rá a mélyen 
megélt vásárlási  élmény  (ők a boltok előtti  sorban állók), 
a lucky first érzés, a termékeket az élete minden területén 
használja – munka, szórakozás, kapcsolatteremtés vagy ön-
célú élményfokozó használat céljából. A Mac-esség szemé-
lyes identitásának szerves része. A csoporthoz való tartozás 
tudata magas, a csoportban sokszor meghatározó – fun klu-
bot szervez, vagy ott kiemelten aktív – igazi mozgalmár, a 
„fogyasztói vallás” papja vagy elkötelezett híve.  Számára 
fontos a felhasználói élmény, de sokszor ez öncélú is lehet. 
Ismeri a cég mítoszait, ő maga is terjeszti, gyakorlatilag hisz 
benne. Magyarán ez a típus az Apple core csoport kemény 
magja. Tehát feltétlen hívők és lojális fogyasztókról beszé-
lünk,  akik  több  termék birtokosai,  s  fontos az up  to date 
állapot – az, hogy mindenből meglegyen a legújabb verzió. 
Idősebbek és  anyagilag  jól  szituáltak.  Intenzív viszonyuk 
van a termékekkel, számukra ezek nem is termékek, hanem 
megszemélyesített tárgyak. Narratívájuk és viszonyulásuk 
erős pozitív emóciókkal telítettek.

Az  előző  két  típustól  eltér  a  „Munkacentrikus-
gyakorlatias.” A termékek iránti elkötelezettségük növekvő, 
mert a munka során használt eszközök – főleg számítógép, 
sok esetben professzionális kiszerelésben – megbízhatósá-
gát  és  könnyű  használatát  a munkájuk  során  folyamato-
san megtapasztalják. A termék mint munkaeszköz jelenik 
meg  számukra,  különösen  érzelmi  viszonyulás  nélkül. 
A pragmatikus szempontok játszanak szerepet, semmilyen 
mozgalmári szerepet nem játszanak, az eredetmítosz szere-
pe nulla. Az Apple-hez pragmatikus okokból lojálisak, sok 
esetben egyetlen terméket birtokolnak. Racionális választás 
eredményeképpen használja: a munkára, annak gyakorlati-
funkcionális szerepét hangsúlyozza. Nem kizárólagos már-
kafelhasználó,  használ  nem Apple-terméket  is  (például  a 
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rivális androidos telefont), amiből számára nem származik 
konfliktus. Ez egy „MacAddict” számára egyenesen blasz-
fémia lenne…. Leginkább ők hagyhatják el a csoportot, hi-
szen csoporttudatuk alacsony vagy jelentéktelen.

A „Kezdő fogyasztó” leggyakrabban fiatalabb, számára 
a  logó vagy valamilyen  termék képezi  a kultikus  elemet. 
Fontos a csoporthoz való tartozás tudata – eleve vonzó volt 
számára, és az Apple-terméket fogyasztók körébe a kortárs 
csoport másik  tagja  hatására  lépett  be,  lojalitása  kialaku-
lóban van. Értékeli a felhasználói élményt, a vállalat etho-
szával ismerkedik, de ennek szerepe erősen változó. Belé-
pőkről van szó, akik pillanatnyi Apple-felhasználók lettek, 
rendszerint  rövid  ideje  terméktulajdonosok,  rendszerint 
első termék az  iPhone vagy iPod, esetleg  iPpad.  Jellemző 
rájuk  az  újdonság  erejéből  eredő  lelkesedés,  ami  további 
termék megvásárlása fele viszi.

Ha a profilok skálájának egyik szélén a Macaddict ta-
lálható, akkor az eredményeink szerint a másik véglet az 
„Osztentatív fogyasztó, avagy az iPhone-er.” Tipikus kívülről 
vezérelt  igazi  fogyasztó,  akit  a  Macaddict  nem  is  tekint 
„igazinak”, vagyis a gyökerekhez ragaszkodó, vagy azt leg-
alább ismerő Apple-hez kapcsolódó rítusközösség tagjának. 
Számára az iPhone a státus kifejezője, a felfele való mobili-
tás látható és felismerhető markere. Egy hatékony termék, 
ami szimbolikus, reprezentatív szerepet tölt be, a cég hiva-
talosan felvállalt ethoszát vagy nem is ismeri, vagy számára 
teljesen irreleváns. Tehát Főleg iPhone-felhasználókról van 
szó, akiknek leggyakrabban ez az egyedüli Apple-terméke, 
amit osztentatívan használnak, prezentálnak a kortárs cso-
port tagjai előtt. Amúgy a cég mint olyan számára érzelmi-
leg semleges jelentésekkel bír.

A  fentieket az alábbi  szintetikus  táblázatban  foglal-
tuk össze.
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Dimenziók-
tipusok

„Elkötelezett klasz-
szikus Mac-es”

„Munka centrikus 
gyakorlatias”

„osztentatív 
fogyasztó új 

iPhoner”

Elkötelezettség 
foka

Magas Átagos vagy ala-
csony

Növekvő

Kultikus elemek Mac
Reklámozás

A termék mint 
munkaeszköz

Iphone

Fő funkció(k) Munka és Szóra-
kozás
Identitás

Főleg munka Státusszimbó-
lum

Mobilitás jele
Lojalitás mér-
téke

Magas vagy Na-
gyon magas
Elfogult

Gyenge, elsősorban 
a tevékenységtől, 
a munka jellegétől 

függ

Létező, amíg a 
termék ellátja 
szimbolikus 
szerepét

Csoporthoz 
való tartozás 
tudata

Erős Átlagos vagy átlag 
alatti

Nincsen

Mozgalmári 
szerep

Átlagon felüli Nincsen Nincsen vagy 
Alacsony fokú

Felhasználói 
élmény fontos-
sága

Fontos Változó Nagyon fontos

Apple felhasz-
nálóvá válás 
hatás/indoka

Személyes kontak-
tus Mac-essel vagy
Közvetlen tapaszta-
lat a termékkel

Szakmai tanács,
Munkatapasztalat a 

termékkel
Kényszer

Csoporthatás

Eredeti ethosz 
ismerete-jelen-
tősége

Ismeri, jelentősége 
azonban változó

Jelentéktelen Semmilyen

Egyéb megjegy-
zések

Igazi Mac-esnek 
tartja magát, el-
különböződik az 
iPhone-os típustól, 
rendszerint több 
terméke van, 
elkötelezett, leg-
fontosabb termék a 
számítógép, amivel 
személyes kapcso-
lata van, de még 
nem „hívő”

Emóciókkal telített.

A terméket első-
sorban munkára 
használja. annak 
gyakorlati-funk-
cionális szerepét 
hangsúlyozza

Használ nem App-
le-terméket is, ami-
ből nem származik 

konfliktus
Leginkább ők hagy-
hatják el a csoportot

Racionális.

Főleg iPhone-
felhasználókról 

van szó, 
akiknek leg-
gyakrabban 
ez az egyedüli 
Apple-ter-
méke, amit 
osztentatívan 
használnak, 
prezentálnak a 
kortárs csoport 
tagjai előtt.

Érzelmileg 
semleges.
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Dimenziók-
tipusok „MacAddict” „Kezdő fogyasztó”

Elkötelezettség foka Nagyon magas és Stabil Növekvő

Kultikus elemek Maguk a termékek
Matricák

Kicsomagolás
Vásárlási élmény
Lucky Last érzés

Termék
Logó

Fő funkció(k) Identitás
Életérzés
Munka

Szórakozás
Kapcsolatteremtés

Változó (lásd előző típu-
sokat)

Lojalitás mértéke Nagyon magas
Generáló

Kialakulóban

Csoporthoz való 
tartozás tudata

Nagyon magas
Kifejezett (matricák, nyelvi 

formák)
Tudatosan kultivált

Fontos

Mozgalmári szerep Pap vagy elkötelezett hívő Nincsen vagy alakuló
Felhasználói élmény 
fontossága

Nagyon fontos Nagyon fontos

Apple felhasználóvá 
válás hatás/indoka

Nagyon változó
Közvetlen vagy csoport-

hatás

Változó, ajándék vagy 
tudatos döntés eredmé-

nyeképp
Eredeti ethosz isme-
rete-jelentősége

Magas, akár terjesztheti is Változó

Egyéb megjegyzések Az Apple core csoport 
kemény magja

Feltétlen hívők és lojális 
fogyasztók, több termék 
birtokosai, fontos az up to 

date állapot
Intenzív viszony a ter-

mékkel.

Erős emóciókkal telített.

Belépőkről van szó, akik 
pillanatnyi Apple-felhasz-
nálók lettek, rendszerint 
rövid ideje terméktulaj-
donosok, rendszerint első 
termék az iPhone vagy 
iPod, esetleg Ipad.

Újdonságból eredő lelkesedés.

Tiszta  profilok  –  Weber  (1997:24–46)  típusalkotási  módszerét 
alkalmazva (ideáltípusok). Valóságban keveredhetnek. Az atipi-
kus típus egészíti ki ezeket.
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Következtetések

Feltáró jellegű kutatásunk megerősítette a korábbi spontán 
megfigyeléseink és az idevágó szakirodalom alapján meg-
fogalmazott kiinduló hipotéziseinket. Bár a fiatal kolozs-
vári Apple-termékfelhasználók első látásra heterogén né-
pességet alkotnak, a skála az iPhone-t birtokló osztentatív 
fogyasztótól az „igazi”, akár fanatikus Macaddicig terjed, 
mindannyiuk esetében megfigyelhető az cég-termék iránti 
erős elkötelezettség, még akkor is, ha ennek a tudatosítási 
foka eltérő volt – a beszélgetőpartnerek és a meginterjuvolt 
személyek közül senki sem szándékozott a jövőben (gya-
korlatilag soha) androidos vagy window-os terméket vá-
sárolni-használni. E tekintetben a „mi tudat” kiforrott volt. 

Az egyetlen termékkel rendelkezők kivétel nélkül te-
lefontulajdonosok voltak, közülük került ki az osztentatív 
fogyasztói típus többsége is. Esetükben az iPhone – amire 
különben maga a cég is rendkívül sikeresen rájátszik – ki-
fele, a társadalom többi tagja fele üzenő státusszimbólum 
szereppel  bír,  fontos  fogyasztói  identitáskonstrukciós 
elem. Ugyanakkor ez az első megtett lépés a többi termék 
irányába,  ami  lényegében alátámasztotta a  szakirodalom 
korábbi  megállapítását,  miszerint  egy  termék  további 
termékvásárlásra  ösztönöz,  ami  bekeríti,  majd  bezárja 
a  felhasználókat  az Apple  ökoszisztémába,  ahol  majd  a 
hardver-szoftver-tartalom háromszög fogva is tartja.

A fogyasztók között megtalálható volt a mozgalmi jel-
leg, abban a tekintetben, hogy nyitottaknak bizonyultak az 
almás cégre és más termékeire vonatkozó új információk 
befogadására, valamint jellemző rájuk az, hogy másoknak 
is ajánlják az általuk birtokolt és használt terméket, rend-
szerint az egyszerűségre, megbízhatóságra és a felhaszná-
lói  élményre  hivatkozva.  Továbbá,  bár  nem  általánosan 
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jellemző,  de  az  elkötelezett,  a  cég  keletkezéstörténetével 
és  mítoszaival  is  tisztába  lévő  elkötelezett  „hívekkel”, 
prozelita „Mac-es papokkal” is találkoztunk; ez utóbbiak 
szám és befolyása az FB-n találtak szerint növekvő. 

A profilok tekintetében öt tiszta típussal találkoztunk, 
amit az atipikusok egészítenek ki. Ezek a következők: az 
„Elkötelezett-klassszikus Mac-es”,  a  „Munkacentrikus gya-
korlatias”,  az  „Osztentatív fogyasztó,  avagy az iPhone-er”,  a 
„Macaddict” valamint a „Kezdő-belépő fogyasztó”. A típusok 
között nem csupán átfedések  is  lehetnek, hanem a profi-
lok dinamikusak – egyikből gyakran átlépnek a másikba, 
aminek iránya a Macaddict felé közelít. Más szavakkal ez 
a norma, marketinges terminológiát használva az elkötele-
zettség mértéke időben növekszik.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a hangsúlyos 
kívülrőlvezéreltség ellenére a kolozsvári fiatalok körében 
az Apple-termékekkel szemben megjelenőben van mind a 
fogyasztó mozgalmi jelleg, mind pedig ennek csoportkép-
ző hatása. Még akkor is, ha a többség fogyasztói filozófi-
ája gyakorlatilag  sehogy  sem kapcsolódik a vállalat  által 
képviselt  (fenntartott,  kultivált,  terjesztett)  lázadó,  kalóz, 
progresszív beatnik és hippiideológiával. Inkább fogyasz-
tók,  mint  a  rendszerrel  szemben  kritikus  geek-ek.  Egy 
ilyen konferencián talán büntetlenül elmondhatjuk, hogy 
a fogyasztói identitást és státust megerősítő termék – pon-
tosabban az alma szimbóluma – mint szimulákrum felül-
írta a magolós outsider képét, és a elsősorban a társadalmi 
kapcsolatok jelek és jelzések révén való medializálásában 
játszik (legalábbis egyelőre) nagyobb szerepet.

Így válik az alma a kötelező siker álmának (egyik) szi-
nonimájává…
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AgAmben és A  
diszpozitívum fogAlmA

Kerekes Erzsébet

Tanulmányunk  a  diszpozitívum (rendelet,  be/elrendezés,  készü-
lék,  szerkezet,  állvány)  fogalmát  járja  körül  Giorgio Agamben 
Che cos’è un dispositivo? című  esszéje  alapján.  Amenyiben  ma 
elmondhatjuk, hogy nincs  egyetlen olyan pillanata  sem az  éle-
tünknek, mely ne  lenne valamilyen készülék/rendelet által mo-
dellálva, befertőzve, ellenőrizve, felmerül a kérdés, hogy milyen 
stratégiát kell felvállalnunk a készülékekkel (berendezések, esz-
közök, rendeletek) való mindennapi küzdelmünkben? 

Giorgio Agamben olasz filozófus, 1942-ben született. Ró-
mában, Párizsban, Londonban  tanult  jogot  és filozófiát, 
írt egy publikálatlan doktori tézist Simone Weil politikai 
gondolkodásáról. Kiemelt kutatási területei: az esztétika, 
a politikai filozófia, a gazdaság teológiai genealógiája. 1966-
ban és 1968-ban részt vett Heideggernek Hérekleitoszról 
és  Hegelről  tartott  szemináriumain.  Heidegger  mellett 
fontos hatással volt még munkásságára Walter Benjamin 
(akinek munkáit olaszul ő adja ki), Jacob Taubes (Pál po-
litikai  teológiájával  kapcsolatos  értelmezései)  és Michel 
Foucault (biopolitikai kutatásai).1 

1   Az 1970-es években Agamben előszőr nyelvészeti, filológiai, köl-
tészeti, valamint középkori kulturális témákat dolgoz fel. A 90-es 
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Agamben  a Mi a diszpozitívum?2 című.  esszéjében, 
melyet magyarra nemrég fordított le Dobrai Zsolt3, Fou-
cault  egyik  fontos  szakterminusát  vizsgálja  és  gondolja 
tovább, a diszpozitívum fogalmát. Agamben a következő 
általános  felosztást  javasolja  Foucault  nyomán:  különb-
séget tesz egyfelől az élő emberi lények (szubsztanciák), 
másfelől a diszpozitívumok között, melyekbe az előbbi-
ek  állandóan  belevonszoltatnak.  Teológiai  terminussal 
élve:  egyfelől  a  teremtmények  ontológiája,  másfelől  a 
diszpozitívumok oikonomiája (ökonómiája), mely  a  jó  fele 
próbál  kormányozni és  igazgatni,  pontosabban  az  embe-
rekről gondoskodik annak érdekében, hogy kormányoz-
za és irányítsa őket. A tanulmány a diszpozitívum fogalom 
genealógiáját vizsgálja.

I. Lássuk akkor mi is a diszpozitívum? A francia szó-
tárak három jelentést különböztetnek meg. „Az első kizá-
rólag jogi. Itt a diszpozitívum valamely bírói ítélet döntő, 
elrendelő részére vonatkozik. A második jelentés technikai: 
egy gépezet alkotórészeinek, illetve teljes mechanizmusá-
nak rendjét, összetételét, működési módját jelenti, áttétele-
sen pedig azt  is, ahogyan e mechanizmussal rendelkezni 

évektől Carl Schmitt politikai írásaival vitatkozik, főként a Rend-
kívüli állapot (2003) c. művében. Radikális gondolkodó és radiká-
lis cselekvő is: 2003-ban lemondott a New York-i Egyetemre szóló 
kinevezéséről  az  amerikai  kormány  külpolitikája  elleni  tiltako-
zásként. Közeli viszonyban volt és együtt dolgozott több olasz és 
külföldi  íróval. Ezek közül  legfontosabbak: Elsa Morante,  Italo 
Calvino, Pier Paolo Passolini (akinek Máté Evangéliuma c. filmjé-
ben Fülöp apostol szerepét alakította).

2   Giorgio  Agamben:  Che cos’è un dispositivo?  Nottetempo,  2006; 
Qu’est-ce qu’un dispositif?,  (Tr.  fr. Martin Rueff.)  Paris,  Payot & 
Rivages,  2007, What is an Apparatus? Stanford Unifersity Press, 
2009.

3   http://aszem.info/2017/02/giorgio-agamben-mi-diszpozitivum/
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lehet. Harmadszor, egy katonai művelet eszközeinek egész 
tömbjére utal.” A szótár különválasztja a szavak értelmét, 
de mindig  van  egy  általános  jelentés, mely  az  előfordu-
ló  helyzet  függvényében  adott  módon  nyilvánul  meg. 
Agamben  szerint  a  szótárban  a  diszpozitívum  lényegi 
jelentése  olyan  cselekedetek,  eszközök  és  diskurzusok 
együttesével  való  rendelkezésre  (disposer,  disporre)  vo-
natkozik, mely  valamely  válság-  vagy  vészhelyzet  keze-
lését célozza, vagy azt, hogy egy adott hatást, eredményt 
érjen el. Egy menedzsmenti tevékenységről, valamely konkrét 
szituáció kormányzásáról van szó.”

Angol  szótárakban  a  dispositive, procedure  (eljárás) 
és  apparatus  (apparátus:  berendezés,  felszerelés  intéz-
mény,  intézmény  személyzete)  szavak  jelennek  meg  a 
dispositif fordításaként. Agamben a dispositor angol szót 
javasolja. Ez egy asztrológiai terminus, mely megtalálha-
tó  az  Oxfordi Angol  Szótárban,  és  valamely  csillagkép 
égitestei között fennálló viszony törvényét  jelenti. Tehát 
a dispositor valamelyik csillagkép törvényeként magában 
foglalja  azokat  az  erőket és hatásokat,  melyeket  az  adott 
bolygó az érintett egyedekkel kapcsolatban fejt ki, külön-
böző módon késztetve, kötve össze, korlátozva őket.

Itt megjegyezzük azt is, hogy a dispositif sokszor egy 
kiegészítő tárgyat jelent, mint amilyen egy kis, hordozha-
tó készülék, egység, gépezet, szerkezet, majdnem gadget 
(de nem feltétlenül). Valami, ami inkább dekoratív, mégis 
kikerülhetetlen, szükséges. Éppen e készülékek által kap-
csolódunk, lépünk kapcsolatba, hálózatba, mezőbe: éljük 
kortárs/jelenlegi/mai módon életünket. Tehát ezek a kis és 
okos kütyük (állandó upgrade-ben: ha nem is ténylegesen 
technológiai szempontból, de legalább designban, hisz a 
technológiai  forradalmak  ritkábbak,  mint  ahogy  a  piac 
szereti  elhitetni  velünk), melyeket  testünkre  akasztunk, 
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mindig egy  tágabb összefüggéshez, mezőhöz küldenek, 
tulajdonképpen közvetítők, kulcsok. Kulcsok, melyek meg-
nyitják a hozzáférést. Két  irányban: belépünk és belénk 
lépnek. A  szimmetria  az  ár.  Egy  hamis  szimmetria,  de 
mely elragad első  ízben: captatio  (nem retorikai). Ebből 
a közvetlen és látszólagos szimmetriából táplálkoznak a 
nagy szimmetriák: pl. hatalmi, gazdasági szimmetriák. 

Tehát a dispositif szótári jelentéseit több síkon is meg-
jeleníthetjük: 1. Jogi: ítélet, törvény rendelkező része/ren-
delet, 2. Harcrend, 3. Gazd.-i: eszköz, 4. Műszaki: beren-
dezés, szerkezet, gépezet, 5. Csomagterv, 6. Informatikai: 
Egység,  készülék,  elrendezés,  7.  teológiai/egyházi  érte-
lemben használt menedzsment, rendelkezés. Az Akadé-
mia Kiadó Magyar Értelmező Kéziszótában a diszpozíció 
rendelkezést,  utasítást,  hajlamot  és  hangoltságot,  elren-
dezést jelent. 

II.  A  diszpozitívum  szó  döntő  fontosságú  szakter-
minus  Foucault  gondolkodási  stratégiájában,  amelyet 
főként  a  70-es  évek  közepétől  használ  gyakran,  amikor 
a  „kormányzatiság  (gouvernementalité)”-ot  vizsgálja, 
vagy  „az  emberek  kormányzását”.4  Egy  1977-es  inter-
jú  szerint5: A diszpozitívum  egy  általános  és  heterogén 
tömb, jogi, technikai és hadi jellegű eljárások, gyakorlatok 
és mechanizmusok együttese. Magában foglal: nyelvi és 
nem-nyelvi  elemeket,  diskurzusokat  és  intézményeket, 

4   Lásd  később: Michel  Foucault: The Government of Self and Oth-
ers: Lectures at the Collège de France 1982-1983.  (Trans.  Graham 
Burchell.) Edited by Arnold I. Davidson,  . Palgrave Macmillan, 
New York, 2010.

5   Le jeu de Michel Foucault: La volonté de savoir. Ornicar. Bulle-
tin Périodique du champ freudien Nr 10 (July 1977). The Confession 
of the Flesh. In Power/Knowledge. Selected Interviews and Other 
Writings 1972-1977 Pantheon Books, New York, 1980.
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struktúrákat, várostervezést,  törvényeket,  rendőri  intéz-
kedéseket,  tudományos  állításokat,  filozófiai  és  morá-
lis  javaslatokat  stb. A diszpozitívum az a hálózat, mely 
e  tényezők között áll  fenn. Másodszor: mindig van  egy 
stratégiai funkciója, szoros kapcsoltban áll a hatalommal, 
az erőviszonyok manipulálásáról lévén szó. Mint ilyen a 
hatalmi viszonyok és az ismereti/tudás viszonyok keresz-
teződéséből származik. 

A hatvanas évek végén Foucault még nem használja a 
diszpozitívum kifejezést, hanem a pozitivitás (positivité) 
fogalmával  próbálja  megnevezni  vizsgálódásának  tár-
gyát. Agamben szerint Foucault mestere, Jean Hyppolite 
Bevezetés Hegel történelemfilozófiájába6  tanulmányában 
találhatta a különleges  terminust. Elemezve Hegel úgy-
nevezett  berni-frankfurti  időszakában  született  írásait, 
tehát az 1795 és 1796 közöttieket, Hyppolite két könyvet 
vesz szemügyre. Az egyik A keresztény vallás pozitivitása. 
Hyppolite  szerint  Hegel  egész  gondolkodásának  egyik 
kulcsfogalma  a  pozitivitás.  Hyppolite  kimutatja,  hogy 
Hegel  gondolkodásának  tengelyét  a  természetes  vallás 
és a pozitív vagy történelmi vallás közötti ellentét képezi. 

A természetes vallás az emberi értelemnek a Szenthez 
való általános és közvetlen viszonya, a pozitív vagy tör-
ténelmi vallás pedig  felölel minden olyan kinyilvánított 
hittételt,  rítust,  törvényt,  viselkedésformát,  amely  adott 
időben,  adott  helyen  alakult  ki,  és  amelyeket  egyfajta 
történelmi  jogosultság alapján úgymond kívülről vezet-
tek be. Hyppolite egy olyan passzust idéz Hegeltől, mely 
Foucault figyelmét  is  felkelthette, s ezt Agamben is  idé-
zi: „A pozitív vallás olyan érzéseket feltételez, melyeket 

6   Jean Hyppolite: Introduction to Hegel’s Philosophy of History. Uni-
versity Press of Florida, 1996, 20–23.
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többé-kevésbé kényszer által bírnak rá az érzületekre; és 
olyan cselekedeteket követel meg, melyek valamely pa-
rancs hatására és az engedelmesség eredményeként szü-
letnek”. Hegel  későbbi  gondolkodásának  egésze ponto-
san arra irányul, hogy e két elemet összehangolja: az észt 
a történelemmel, az egyént az állammal. A fiatal Hegel a 
történelmet a pozitivitás nevével (fogalmával) illeti, bele-
értve  a  törvényhozó  intézményeket,  a  hatalmi  intézmé-
nyeket stb. Foucault, Hegellel ellentétben, nem törekszik 
e kettő összehangolására. Azt vizsgálja, hogy hogyan mű-
ködik a pozitivitás? 

A  Foucault-i  diszpozitívumok  nem  csupán  Hegel 
„pozitivitás”-ával  kereszteződnek,  hanem  a  kései  Hei-
degger Gestell/állványzat  fogalmával  is,  melynek  etimo-
lógiája rokon a dis-positio-val, dis-ponere (a latin ponere-
nek a német stellen-nek felel meg). 

Gilles  Deleuze Qu’est-ce qu’un dispositif?7  című  írá-
sában  megjegyzi,  hogy  a  diszpozitívumok  „láthatóvá 
és megfogalmazhatóvá  tevő  gépezetek, masinériák,  be-
rendezések”,  mindeniknek  megvan  a  saját  megvilágító 
rendszere, a sajátos módja annak, ahogyan a fényt szórja, 
tompítja,  elosztva  láthatót  és  láthatatlant,  lehetővé  téve 
valamely  tárgy  megszületését  vagy  sem,  amely  nélkü-
le  nem  létezne.  Fő  diszpozitívumként  az  architektúrát, 
építészetet  elemzi, melyet  erővonalak  és  szubjektiválási 
vonalak is jellemeznek. Az urbánus környezet egyre ke-
vésbé rejtett diszpozitívummá válásáról is beszél. 

7   Gilles Deleuze: Qu’est-ce qu’un dispositif? In Michel Foucault phi-
losophe. Rencontre internationale, Paris, 9, 10, 11 janvier 1988, Paris, 
Le Seuil, 1989, 185–195; valamint In Gilles Deleuze: Deux régimes 
de fous. Textes et entretiens 1975–1995. ed. David Lapoujade, Paris, 
Minuit, 2003, 316–325.
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Mindezen terminusokban közös az oikonomiára való 
utalás:  vagyis  gyakorlatok/praktikák,  eljárások,  ismere-
tek,  intézmények  együttesére,  melyek  célja  az  emberek 
viselkedésének, gesztusainak, gondolatainak igazgatása, 
irányítása, kontrollálása. 

III. Agamben tanulmányának fontos részét teszik ki a 
görög oikinomia/  latin  dispositio  teológiai  genealógiájának 
szentelt sorok. Az oikonomia a görögben házvezetést, az 
otthon menedzsmentjét jelenti (konkrét, mindenkor sajátos 
helyzetekkel való szembesülést). A második és a hatodik 
század között az egyházatyák (Tertullianus, Hyppolit, Iré-
neusz) ezt a terminust a Szentháromság tanának körvona-
lazásakor vezették be a teológiába, a politeizmus vádjának 
kivédésére.  Az  oikonomia  azon  diszpozitívum  fogalma 
volt, mely  segítségével  a Szentháromság  tanát összehan-
golták  az  Isten  természetéről  szóló  tanokkal.  Ami  létét 
és  lényegét  illeti,  Isten egységes. Ami pedig ökonómiáját 
illeti, vagyis annak a módját, ahogyan ő a szent házat és 
életet igazgatja, abban hármas az ő személye, kormányzá-
sának  módjában  háromféleképpen  nyilvánulhatott  meg. 
Isten  Krisztusra  bízza  az  emberi  történelem  igazgatását, 
kormányzását. Ez volt a stratégia. Ezek után az oikonomia 
központi  terminussá  vált,  azaz  jelentése  megegyezett  a 
Fiú megtestesülésével, valamint az üdvösség és megváltás 
ökonómiájával. Azonban az a hasadás vagy törés, melyet 
az egyházatyák Isten szubsztanciája és személye kapcsán 
megpróbáltak kiküszöbölni, újra felszínre került Isten léte 
és  tevékenysége  szétválasztásának  formájában. Az  atyák 
ezt nagyon  jól  tudták, ezért kétféle diskurzust különböz-
tettek meg: a teológiait, mely Isten létére, és a gazdaságit 
(ökonómiait), mely Isten praxisára vonatkozott. 

Az oikonomia  fogalma Alexandriai  Kelementől  kez-
dődően összefonódik a gondviselés fogalmával, és majd 
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a  következő  jelentést  nyeri  el:  a  világ  és  az  emberek 
történetének  üdvözítő  kormányzása,  latinul  dispozicio. 
A diszpozitívum terminus azt nevezi meg, ami által vég-
bemegy a kormányzás puszta tevékenysége a létben való 
fundamentum nélkül. 

IV. A  tanulmány  elején  felvázolt  két  nagy  osztály 
(élőlények és diszpozitívumok) között harmadikként a 
szubjektumok  jelennek  meg.  A  diszpozitívumok  min-
dig  szubjektiválási  eljárást  implikálnak,  vagyis  létre-
hozzák  saját  szubjektumukat.  Szubjektumnak  nevezi 
Agamben  azt,  ami  a  szubsztancia  és  a  diszpozitívum 
szüntelen  küzdelmében  létrejövő  viszony  eredménye. 
A  szubsztanciák és  szubjektumok úgy  tűnik egymásra 
tevődnek  (mint  a  régi  metafizikában),  de  mégsem  fe-
dik  egymást  teljesen. Ugyanaz  az  individuum például 
sokféle  szubjektiváló  folyamat  helye  lehet:  mobilte-
lefon  használója,  interneten  navigáló,  történetek  író-
ja,  a  tangó  szenvedélyese,  antiglobalista  militáló  stb. 
A diszpozitívumok végtelen megsokasodási folyamata, 
mely meghatározza a kapitalizmus  jelenlegi  szakaszát, 
együtt  jár  a  szubjektivitások  végtelen megsokasodásá-
val, és ez azt a benyomást keltheti, hogy a szubjektum 
kategóriája  teljes  mértékben  megsemmisül,  azonban 
megszűnése helyett talán pontosabb végtelen elkülönü-
léséről és disszeminálódásáról beszélni. 

A diszpozitív tehát mindenekelőtt szubjektiválásokat 
létrehozó mechanizmus. Agamben diszpozitívumoknak 
nevezi  a  jogi  eljárásokon,  börtönökön,  menhelyeken, 
kórházon,  felügyeleten,  vallomáson,  panoptikumon, 
túl, melyeknek hatalomhoz fűződő kapcsolata evidens, 
az  írást, az  irodalmat, a filozófiát, mezőgazdaságot,  ci-
garettát,  tengerészetet, a golyóstollat, ceruzát, számító-
gépeket, mobiltelefonokat  és  a  nyelvet magát  is  (talán 
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a  legrégebbi  készülékünket),  mely  által  az  ember  va-
lamikor  az  emberiség  kezdetén  hagyta  magát  foglyul 
ejtetni.  Foucault  fogalmára  támaszkodva,  Agamben 
diszpozitívumoknak nevez gyakorlatilag mindent, ami 
valamilyen módon képes magába foglalni, meghatároz-
ni,  orientálni,  keresztezni,  alakítani,  vezérelni,  védel-
mezni  és  felügyelni  az  emberek,  az  élő  szubsztanciák 
viselkedését, szokásait, véleményét, diskurzusait8. 

A  modern  diszpozitívumok  azonban  különböz-
nek  a  hagyományos  készülékektől…  Pl.  a  vallomás:  a 
nyugati  szubjektivitás  kialakulása,  mely  megtörik,  de 
ugyanakkor ura saját magának, elválaszthatatlan a gyó-
nás/vallatás dispozitívjének  több  százados  tevékenysé-
gétől, melyben  a múlt  negálása  és  egyúttal  elfogadása 
által,  egy új Én  jön  létre. A vallatás/gyónás  (penitenta) 
által  létrehozott  szubjektum-hasadás  megteremtett 
egy  új  szubjektumot, mely  saját  igazságát  a  bűnös  Én 
nem-igazságában  találja  meg,  melyet  elutasít.  A  kapi-
talizmus  mai  szakaszában  használt  készülékeket  az 
jellemzi,  hogy  ezek már  nem  egy  új  szubjektum  létre-
hozása  által  cselekszenek,  hanem  egy  olyan  folyamat 
által, amit dezobjektiválásnak nevez Agamben. Minden 
szubjektiválási folyamatban volt, persze impliciten egy 
dezobjektiválási mozzanat  is, de ami most  történik, az 
az, hogy a  szubjektiválási  és dezobjektiválási  folyama-
tok  kölcsönösen  közömbössé  válnak,  és  nem vezetnek 
el egy új szubjektum rekonstruálásához. A szubjektum 
nem-igazságában többé nincs szó semmilyen módon az 
igazságáról. 

V.  A  mobiltelefon  esete.  Aki  engedi  elragad-
tatni  magát  a  mobil  készülékében,  nem  kap  egy  új 

8   I. m., 30–31; 
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szubjektivitást,  hanem  csak  egy  ellenőrizhető  számot. 
Persze  a homo sapiens megjelenésétől  léteztek  készülé-
kek, de ma elmondható, hogy nincs egyetlen olyan pil-
lanata  sem  az  individuumok  életének,  mely  ne  lenne 
valamely  készülék  által modellálva,  befertőzve,  ellen-
őrizve. A kapitalizmus e szélsőséges stádiumára, amely-
ben ma élünk, pontosan az emberi élet egészét felölelő 
diszpozitívumok  mérhetetlen  felhalmozása  jellemző. 
Természetesen  a  készülékek  nem  balesetek,  amibe  az 
emberek véletlenül estek bele, hanem éppen az ember-
ré  válás  folyamatában  gyökereznek  (hominizálódás). 
Itt Agamben egy törést fedez fel (mely hasonlít az Isten 
esetében az oikonomia által létrehozott repedéshez a léte 
és  tevékenysége  között). A  repedés  elválasztja  ezúttal 
az élőlényt saját magától és környezetétől való közvet-
len viszonyától. E viszony meg-/elszakadásával születik 
meg az élőlény számára az unalom és a Tisztás/Nyitott-
ság, a lét(ező) mint lét(ező) ismeretének, egy világ építé-
sének lehetősége. De ezzel a lehetőséggel együtt adódik 
a készülékek lehetősége, melyek benépesítik a Nyitottat 
eszközökkel, tárgyakkal, gadget-ekkel, apróságokkal és 
minden típusú technológiákkal. A készülékek közvetí-
tésével az ember megpróbál örülni a Nyitottságnak mint 
olyannak, a létnek mint létnek. Bármely készülék gyö-
kerénél tehát egy túlságosan emberi boldogságvágy áll, 
és e vágy megragadása és szubjektiválása egy különálló 
szférában konstituálja a készülék sajátos erejét. Ahhoz, 
hogy működőképes legyen, a diszpozitívumnak olyas-
valamit kell magába foglalnia, ami az ember számára nélkü-
lözhetetlen. Vagyis valószínű, hogy a mobiltelefon magába 
foglalja az ember kommunikációs igényeit, mely  önmagá-
ban egyáltalán nem rossz dolog. A probléma ennek az 
igénynek  a  magába  foglalásával  kezdődik.  Meg  kell 
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tehát különböztetnünk azt, amit a diszpozitívum magá-
ba foglal, mely lehet valami nagyon emberi és jó dolog, 
illetve azt, ahogyan a bevont dolog a diszpozitívum ha-
talmi játékának részévé válik. 

Agamben  szerint  hiábavalóak  azok  a  diskurzusok, 
melyek azt állítják, hogy a diszpozitívumok problémája 
helyes használatukra redukálható. Hiszen, amennyiben 
bármelyi diszpozitívumnak megfelel egy meghatározott 
szubjektiválási folyamat, akkor lehetetlen, hogy a készü-
lék  szubjektuma  „helyesen”  használja  azt.  Akik  ilyen 
diskurzust tartanak, azok is a maguk során a média ké-
szülékének termékei, mely elragadta őket. Ez azt jelenti, 
hogy a készülékekkel szemben vívott harcunkban alkalmazott 
stratégiánk nem lehet egyszerű. Mert a probléma: kiszaba-
dítani azt, ami el lett kaparintva/el lett kobozva/ki lett sajátít-
va és el lett különítve a készülék által azért, hogy visszaadjuk 
egy lehetséges közös használatnak. Mit  kéne hát  tennünk? 
Hogyan  kezelhetjük  ezt  a  helyzetet?  Milyen  stratégiát 
kell  követnünk  a  diszpozitívummal  folytatott  küzdel-
münkben? Nem  egyszerűen  tönkretételükről  lenne  szó 
(bár gyakran gondolunk a mobiltelefonok deaktiválásá-
ra), és nem is a naivak által javasolt adekvát módon való 
használatukról. Agamben egy olyan fogalmat ajánl, mely 
úgy tűnik, hogy egy lehetséges stratégiát kínál ember és 
diszpozitívum elszánt harcában. Ez a fogalom a profanáció, 
melyet a  jog és a vallás szférájából vesz át. A római  jog 
szerint szakrálisak és vallásosak azok a dolgok, amelyek 
valamilyen  módon  az  istenekhez  tartoztak.  Ilyenként 
ezeket kivonták a szabad használatból és kereskedelem-
ből,  nem  lehetett  eladni,  zálogba  adni,  haszonélvezetre 
átadni. A római való  jogból való kilépését a dolgoknak 
sacrare-nak nevezik, és fordítva az emberek szabad hasz-
nálatának és birtoklásának való visszaszolgáltatást pedig 
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profanare/profanációnak. Ebből  a perspektívából  a vallás 
úgy definiálható, mint ami kivon dolgokat, helyeket, ál-
latokat vagy személyeket a közhasználatból, áthelyezve 
egy külön szférába. Nincsen vallás elkülönítés nélkül, és 
főleg minden elkülönítés magában őriz egy autentikus 
vallásos magot. Az  a diszpozitív/berendez(ked)és,  ami 
véghezviszi  és  szabályozza  az  elkülönítést,  az  áldozat: 
egy  sor  aprólékos  rituálé  az  áldozat  ratifikálja minden 
esetben valaminek átlépését a profán szférájából a szent/
szakrális  szférájába. A  profanáció  az  az  ellenkészülék, 
amely  visszaszolgáltatja  a  közszolgálatnak  azt,  ami  el 
volt  különítve  az  áldozat  által.  A  vallás  meghatároz-
ható úgy is, mint az a diszpozitívum, mely a dolgokat, 
helyeket,  állatokat  vagy  az  embereket  kivonja  a  közös 
használatból  és  átutalja  őket  egy  különálló,  szentnek 
nevezett  tartományba. Az  apparátus, mely  aktiválja  és 
szabályozza ezt az elválasztást, az az áldozás. A római 
áldozásokban a profanáció sokszor nagyon egyszerűen 
ment végbe: például egy áldozás során felajánlották az 
állatot, de az isten csak a belsőségeket fogadta el, csak a 
szívet, májat stb. Az áldozatot ugyan a maga egészében 
szentelték meg, de miután a belsőségeket különválasz-
tották, a maradékot pusztán érintés, majd a közös elfo-
gyasztás révén profanizálták.

A  játék  a  profanáció  egyik  legérdekesebb  példája: 
valami, ami egyszer vallásos volt, most egy új, egy más-
milyen  használatra  talál  a  játékban,  az  ember  szabad 
használatában;  és  éppen a gyerekek  (s  talán a filozófu-
sok)  rendelkeznek  a  legszabadabban  a  vallási  szertar-
tások  profanizálásával,  hiszen  ők  mindennel  képesek 
játszani,  nem  csak  a  vallásos  tárgyakkal,  hanem a  gaz-
daság,  a  jog,  a  háború  köréből  származó  tartalmakkal 
is. Agamben  szerint  amint  az  a  vallás,  mely már  nem 
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szemlélet, hanem játék tárgya, lehetővé teszi a gyerekek 
számára ezt az újfajta használatot, úgy a gazdasági, jogi 
és politikai hatalom hasonló módon történő deaktiválá-
sa is megnyitja az utat egy újfajta boldogság lehetősége 
előtt.

VI. Agamben kiemeli, hogy a kapitalizmus  jelenle-
gi szakaszában a végletekig viszi és általánosítja az el-
választásnak  ezt  a  vallásból  örökölt  tendenciáját. Ahol 
az  áldozat  egykor  a  profánból  a  szentbe,  a  szentből  a 
profánba  történő  átmenetet  fejezte  ki,  ott most  egyfaj-
ta  szinguláris,  sokszoros  szétválasztás  szüntelen  folya-
mata  tölt  be  mindent,  minden  helyet,  minden  emberi 
tevékenységet,  melynek  egyedüli  funkciója  a  dolgok 
önmaguktól való végtelen elkülönítése. A kapitalizmus 
vallása e szélsőséges megnyilvánulásában valósítja meg 
a szétválasztás legtisztább formáját. Ez a maradéktalan 
szétválasztás, ez az abszolút profanáció most már egy-
beesik a totális konszekrálással. Mindent meg lehet csi-
nálni, minden előállítható, kiszivárogtatható, az emberi 
testtől a szexualitáson át a nyelvig minden leválasztható 
önmagáról, és minden átutalható egy olyan tartomány-
ba, ahol lényegi szétválasztás szent és profán között már 
nincsen, és ahol mindenféle használat ellehetetlenül. Ez 
a  fogyasztás  tartománya. A  fogyasztás  pedig  éppen  a 
felhasználás eme ellehetetlenülésének elterjedéséből kö-
vetkezik.  Úgyhogy  ami  önmagában  használhatatlanná 
vált, át  lesz engedve a  fogyasztásnak vagy a  látványos 
kiállításoknak, a nagybetűs Bevásárlóközpontnak, vagy 
a nagybetűs Múzeumnak. 

Agamben  gondolatainak  párhuzamait  keresve  fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy a kapitalizmus Walter Ben-
jamin szerint is a modern kor vallása, amelynek három 
fő jellemzője: 
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1. kultikus vallás: nem valamely dogma/eszme tölti 
meg tartalommal ennek a vallásnak az elemeit, hanem ki-
zárólag valamely kultusz végrehajtása.

2. Ez a kultusz permanens, az ünnepnapok nem sza-
kítják meg, hanem szerves részei.

3. Kultuszának irányát nem a bűn eltörlése jelöli ki, 
hanem maga a bűn. Nem a világ átalakítását veszi célba, 
hanem lerombolását.

Nem  a  reményre,  hanem  a  kétségbeesésre  törek-
szik.  A  kapitalista  vallás  végső  fázisa  a  szentségétől 
megfoszthatatlan  létrehozását  célozza,  a  közhasználat 
képtelenségét. 

VII. Hasonló képet mutat Agambennél  a Múzeum 
esete is a turizmussal. 9 „A világ múzeummá válása nap-
jainkra bevégeztetett. A fejlődésben egymást követő spi-
rituális hatalmak, amelyek a maguk idejében meghatá-
rozták az emberi életet, a művészet, a vallás, a filozófia, 
a  természetismeret,  sőt még a politika  is,  egymás után 
szép lassan önként visszavonultak a múzeumba. Maga 
a múzeum ebben az esetben nem térben meghatározott 
fizikai objektum, hanem olyan elkülönített szféra, ahová 
minden visszahúzódik, amit egykor igaznak és megha-
tározónak  véltek,  de  aztán meghaladottá  vált.”  Ebben 
az  értelemben  múzeumnak  nevezhetők  teljes  városok 
(pl.  Velence),  teljes  tartományok  (nemzeti  parkok),  de 
még különböző egyedekből álló egész népcsoportok  is 
(ha már egy letűnt életformát képviselnek)… ma bármi 
múzeummá válhat: közszemlére bocsátunk valamit, ami 
többé nem használható, nem lakható vagy nem tapasz-
talható meg. A múzeum az a hely, ahol nyilvánvalóvá 

9   Az alábbiakban az  idézetek helyei: Giorgio Agamben: A profán 
dicsérete. Typotex, Budapest, 2008, 126–130.
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válik a kapitalizmus és a vallás közötti analógia. A museum 
ma pontosan azt a funkciót tölti be, amit egykor a temp-
lom, mint az áldozat bemutatásának helye. A híveknek, 
a  zarándokoknak ma a turisták  felelnek meg,  akik  békét 
nem találva utazgatnak  ide-oda a múzeummá mereve-
dett világban. Csakhogy a  zarándokok az út végén ál-
dozati  szertartáson  vettek  részt,  amely  az  áldozatot  a 
szent szférájába emelte, s ezáltal helyreállította az isteni 
és az emberi világ közötti kapcsolatot. A turisták viszont 
olyan áldozati aktust hajtanak végre saját személyükön, 
amelynek  egyetlen  hozadéka  a  szorongás,  amit  a  hasz-
nálat  minden  lehetséges  fajtájának  pusztulása  vált  ki 
belőlük.” Ha a zarándokok valódi hazája az égben van, 
akkor  az  új,  kapitalista  kultusz  hívei  hazátlanok, mert 
lakhelyük  az  elkülönítés  puszta  formalitása.  Bárhová 
mennek  is,  ugyanazt  az  otthontalanságot  tapasztalják 
meg csak éppen megsokszorozódva és a végletekig ki-
élezve, amivel a saját házaikban és a saját városaikban 
is találkoztak, a használatnak ugyanazt a képtelenségét, 
amit már  jól  ismernek  a  szupermarketekből,  a  plázák-
ból és a televíziós reklámokból. A világ első számú ipari 
ágazata a turizmus, a kapitalista kultusz megjelenítője, 
évente  több mint  650 millió  embert mozgat meg,  akik 
megtapasztalhatják azt, hogy számukra a használat  le-
hetősége végérvényesen elveszett – vagyis a profanáció 
teljes képtelenségét. 

A  kapitalizmus  (a  látvány  vallásának)  végső  fá-
zisában  nem más, mint  gigantikus  berendezés  a  tiszta 
eszközök, vagyis a profanációt célzó viselkedési formák 
foglyul ejtésére. Pl. a média működésének célja éppen az, 
hogy semlegesítse a nyelv profanációs erejét, és megaka-
dályozza, hogy önmagában való eszközként a használat 
új  lehetőségeit, a szó megtapasztalásának új útjait tárja 
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fel. A feladat minden esetben az, hogy kiragadjuk a me-
chanizmus csapdájából a benne elfojtott újszerű haszná-
lati lehetőséget. 

Agamben  feleleveníti  a  „kiállítás érték” (Ausstel-
lungswert)  fogalmát,  melyet  Benjamin  alkotott  meg, 
amikor azt az átalakulást  jellemezte, amelyen a műal-
kotás megy keresztül a reprodukció korában. A kiállí-
tási érték harmadik terminusként befurakszik a Marx-
féle  használati  érték  és  csereérték  szembeállításába: 
nem  használati  érték,  hiszen  az,  ami  ki  van  állítva, 
éppen  hogy  kikerült  a  használat  szféráján;  de  nem  is 
csereérték, mert  sehogyan  sem  feleltethető meg  adott 
mennyiségű  munkaerőnek.  Kiállítási  értékkel  telik 
meg robbanásig Agamben szerint a manökenek arca is. 
Ezét úgy gondolja, hogy: a magamutogatást professzi-
onális szinten űző embereknek mindenekelőtt azt kell 
megtanulniuk, hogyan ölthetik  fel az arcátlan közöny 
arckifejezését. 

Konklúzió

Mára  a profanáció  lehetősége  is megszűnt. A kapitaliz-
mus mai  szélsőséges  szakaszában  valami  olyasmit  hoz 
létre, ami profanizálhatatlan, tehát többé nem tehető közös 
használat tárgyává. 

  Meg  kellene  találni  a  profanizálás  újabb  módo-
zatait. A  profanizálás  alatt  azt  érti,  hogy  valamit,  amit 
egyszer  a  szent  tartományába,  illetve  a  spektákulum 
konszumációján keresztül különítettek el, visszaadjuk az 
embereknek, visszahelyezzük a közös használatba.

Agamben  szerint  a  feladat:  kiragadni  valamely 
mechanizmus  csapdájából  a  benne  elfojtott  újszerű 
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használati lehetőséget. Az elkövetkező generációk politi-
kai feladata a profanizálhatatlan profanizálása.10

10   A  kortárs  társadalmak  úgy  mutatkoznak  Agamben  szerint, 
mint  olyan  testek,  melyeken  keresztülhatoltak  olyan  hatalmas 
folyamatok,  melyeknek  nem  felel  meg  semmilyen  reális  szub-
jektiválódás. Innen a politika fogyatkozása, mely politika reális 
szubjektumokat  és  identitásokat  feltételez  (munkásmozgalom, 
burzsoázia)  és  egy  tiszta oikonomia  győzelme, vagyis  egy  tiszta 
kormányzási tevékenységéé, amelyik nem tűz ki más célt, mint 
saját  reprodukcióját.  Jobb  és  bal  ma  a  hatalom  igazgatásában 
váltakozik ma, és kevés közük van ahhoz a politikai kontextus-
hoz, ahonnan származik a két terminus, és csupán ugyanannak a 
kormányzati mechanizmusnak a két pólusát nevezik meg – azt, 
amelyik bármi áron számít a dezobjektiválásra és az, amelyik a 
jó demokrata polgár álarca alatt el akarja rejteni. Innen a hatalom 
egyedi nyugtalansága éppen akkor, amikor az emberiség törté-
netének  legengedelmesebb  és  csendesebb  társadalmi  testével 
áll szemben. A posztindusztriális demokráciák ártatlan polgára 
(bloom), mely pontosan elvégzi mindazt, amit kérnek tőle, me-
gengedve, hogy hétköznapi gesztusait, egészségét, szórakozását, 
foglalkozásait, étkezését és vágyait irányítsák és ellenőrizzék a le-
gapróbb részletekig a készülékek – talán éppen ezért – a hatalom 
szemében potenciális terrorista. A vezetők szemében senki nem 
hasonlít jobban egy terroristához, mint a hétköznapi/megszoko-
tt ember. A bejelentett történelem vége helyett, a mechanizmus 
végtelenül üresben való működésénél asszisztálunk, mely a teo-
lógiai oikonomia siralmas paródiájakén, a világirányítás feladatát 
átvette, de ahelyett, hogy megmentse a világot, egy katasztrófá-
hoz vezeti. Ezért nagyon sürgős a készülékek profanizálásának 
(a  közszolgálatnak  való  visszszolgáltatása  annak,  ami  ezekben 
megragadott és  elkülönített  lett) problémája. Ezt nem  lehet he-
lyesen feltenni, ha azok, akik magukra vállalják ezt a feladatot, 
nem lesznek képesek beavatkozni a szubjektiválási folyamatok-
ba és a diszpozitívumokba azért, hogy világosságra hozzák azt a 
Kormányozhatatlant, mely kezdete bármely politikának.





279

AbstrActs

István Berszán
The Art of What?

The  functional-immanent  approach  (focused  only  on 
functional  possibilities)  of  economic,  technological 
or  social  systems  and  the  practices  entailed  by  such 
orientation do not trigger only our curiosity concerning 
the  secret  of  their  unbelievable  success,  but  raise  up 
serious ethical problems as well. The art of Damien Hirst 
buying a 4,5 m long shark from Australian fishermen and 
exposing it in formaldehyde as a statue in the Metropoli-
tan Museum of Art in order to create a great profit for the 
artist and his esthetic business partners can be compared 
with  the  trickeries  supported  by  the  high  technology 
or  by  such  life-simulacra  as  the  Untold  Festival,  for 
instance. And Hirst could successfully repeat the process 
by the exposition of a skull pinned by highly expensive 
diamonds.  The  difficult  question  is  not  whether  these 
works  of  art  are  “dead  bodies”  or  cleverly  designed 
ideas,  but  rather  the  following:  Should  we  accept  that 
art,  sport,  science  and  maybe  the  applied  ethics  itself 
are  to  be  fully  appropriated  by  the  economic,  political 
and  technological  mechanisms  while  practice  is  being 
reduced to the exploration of their possible trickeries in 
creating a maximal profit and prestige?
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Erzsébet Kerekes 
Agamben and the Concept of Dispositive/Apparatus

This paper presents Agamben’s analyses of  the concept 
of dispositive (regulation, layout, appliance, construction, 
stand)  based  on  the  essay  with  the  title  Che cos’è un 
dispositivo.  As  we  can  say  today  that  there  is  no  any 
single moment  of  our  lives,  that  shall  not  be modelled 
by  a  device  or  controlled  by  a  regulation,  the  question 
arises  as  to what  strategy  should be  taken on  the daily 
quest  concerning  the  devices/  dispositive  (equipment, 
regulations)?

Anna Keszeg 
Golden Life after the Golden Age. The Logics of Simulacra 
in Contemporary Media Nostalgia

My  paper  aims  to  analyse  some  phenomena  of 
contemporary  nostalgia  boom.  That  is  to  say  that 
nostalgic behaviours and nostalgia based media contents 
are  some  key  elements  in  the  formation  of  the  post-
truth  era’s  emotional  communities. Moreover  nostalgia 
is a  specific  form of our  relation  to  the past based on a 
previous period’s simulacra perceived as the golden age, 
as an idealised otherness, and suggests that the object of 
our desire  lies not  in  front of us, but behind us.  In our 
contemporary  mediated  life  forms  several  techniques 
and  strategies  of  nostalgic  content  production  can  be 
recognised. While the paper intends to provide a general 
conceptual  framework  for  the  analysis  of  nostalgia  as 
simulacra,  its  findings  are  based  on  the  second  season 
of  the  Hungarian  HBO’s  TV  series  Golden Life.  The 



280 281

Abstracts

second season of  the series shows the antecedents  from 
the  late  eighties  and  early  nineties  of  a  contemporary 
story  assuming  that  the  period  of  the  transition  could 
have  been  the  golden  age,  in  which  a  corruption-free 
Hungarian  society  based  on  civic  participation  could 
have been invented. As the heroes of the series fail to fulfil 
that dream, we assist at the metamorphosis of the golden 
age’s nostalgic evocation into a trauma-story. 

Attila Kovács
Otherness, Spectral Existence, and Simulacrum

My study  reflects on  the  identity of  the Ego  constituting 
itself  within  the  mediocrity  of  everydayness  and  in  the 
reality  of  departing proximity.  In  our  society  victimized 
by massification,  the  direct  experience  of  the  other  falls 
prey  to  the otherness which expressing  itself  in  artificial 
strangeness. The understanding of alterity is not necessarily 
favoured by the everyday experience of strangeness. One 
could  even  argue  that  we  are  witnessing  the  artificial 
production of strangeness. On one hand, there are people 
of  different  nationalities,  ethnicities,  and denominations, 
who  continually  remind  us  of  otherness,  on  the  other 
hand, we can encounter the symbolic expression of these.

Barna Kovács
News Feed Construction in Social Media 

In social media, News Feed is comparable to the storyline 
of  a  sequel.  Whoever  joins  a  social  media  page  and 
connects  to  acquaintances,  initiates  interactions  to  be 
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mirrored in their own News Feed. I daresay such persons 
create their virtual life story, which is personal, social and 
public  in  the same  time.  It  is personal,  since  it presents 
us various aspects of such person’s life. It is social, since 
it implements the interaction between the individual on 
the one hand and the circle of friends on the other hand. 
It  is  public,  since  no  matter  the  various  settings,  it  is 
mainly intended for being visible in either a narrower or 
a broader circle. 

The  impact  of  the  social  media  gains  importance 
from  the  viewpoint  of  two  approaches,  namely  how 
does  it  affect  our  lives  and  how  does  it  affect  the  life 
of  the  society.  There  arises  the  sophisticated  question 
of  the  interconnection  among  social  media,  social 
changes  and  our  personal  lives.  According  to  our 
thesis,  fragmentation  and  virtuality,  against  physical 
proximity, are such features of the social media, which 
fundamentally alters the pattern of thinking about them. 
This alteration can be sensed by the help of the following 
questions:  1. What  connection  is  there between virtual 
and  real?  Meaning:  what  representation  is  given  to 
personal or social experiences in social media? 2. What 
impact  does  the  individual  have  upon  influencing  the 
story? Meaning: What tools are available to us through 
social media and which results do they produce? 3. What 
ethos  can  there  be  noticed  behind  social  interaction? 
Meaning: What behaviours we deemed to be correct or 
incorrect?
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Miklós Nyírő
Hyperreality versus Hermeneutic Universe? On the 
Chances for Orientation in the Postmodern Era

If the problem of (epistemological) representation belongs 
in an eminent sense to modernity, then both the prophet 
of  “hyperreality”,  namely,  Jean  Baudrillard,  and  the 
most prominent German representatives of hermeneutic 
philosophy, that is, Heidegger and Gadamer, proclaimed 
the end of the “age of representation.” However, their anti-
represenational diagnoses about our age differ essentially, 
one  might  even  say:  they  stand  in  an  irreconcilable 
tension with  one  another. While  the  universe  sketched 
by  the  hermeneuts  comes  to  be  regarded  as  something 
old-fashioned  or  slavish  in  Baudrillard’s  views,  the 
question  for  a hermeneutic  standpoint  is  this: what  are 
the  presuppositions  of  describing  our  contemporary 
reality  in  terms  of  the  “hyperreal,”  and  to what  extent 
are  they  maintainable?  The  paper  compares  some  of 
the  essential  features  of  the  notions  of  “hyperreality,” 
and,  of  “hermeneutic universe,”  respectively,  and – via 
considering some of the presuppositions at work behind 
the former –  it addresses  the question of  the chances of 
orientation regarding “reality” in our age.

gyöngyi Pásztor – Anita Dózsa
Transylvania Representations of the Tourists Coming 
from Abroad

The  theme  of  the  study  is  Transylvania  as  a  tourist 
destination,  more  precisely,  we  examine  what  means 
Transylvania  for  foreign  visitors,  what  kind  of 
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representations  do  they  have  about  this  place.  The 
actuality of this question is twofold. On the one hand, in 
recent  years  has  increased  the  number  of  international 
events  in Transylvania  and  the  tourist  traffic  increased. 
On the other hand in the international press appear more 
frequently  articles presenting Transylvania  as  attractive 
tourist  destination,  which  places  it  on  the  tourist  map 
of  Europe.  For  example  the  Lonely  Planet  nominated 
Transylvania  as  number  one  destination  in  the  Top 
Regions to Visit in 2016.

The  unit  of  analysis  are  entries  (comments, 
recommendations)  on  various  tourist  sites  (for  exampe 
www.tripadvisor.com,  http://secrettransylvania.co.uk, 
www.viatransylvania.com,  www.romania-tours.ro, 
www.yourguideintransylvania.com  and  others)  written 
by  non-Romanians  and  non-Hungarians  who  visited 
Transylvania.  The  research method  is  content  analysis, 
especially  the  semantic  network  analysis  and discourse 
analysis,  since  these  methods  are  usefull  not  only  in 
understanding of narratives but can be used to  identify 
topics within the narratives.

István Pásztori-Kupán 
The Illusion of a Lifelong Feast

The marketing  specialists  of  our  European  and North-
American societies continue to manage with great success 
all the needs in connection with the products and services 
pertaining  to  the mostly  traditional  Christian  holidays, 
whilst not only  the social and human relationships, but 
also the feasts themselves and their original meaning are 
sacrificed  on  the  altar  of  profit-making.  In  the  present 
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paper we  do  not  intend  to  unmask  the  ‘scapegoats’  of 
the  intentional  de-Christianisation  of  our  society  and 
public life, since the contemporary churches are partakers 
with  serious  responsibilities  in  this  quasi-compulsory 
process.  We  intend  to  focus  primarily  on  the  fact  that 
simultaneously  with  the  ‘stretching  out’  of  the  mar-
ket of  traditional feasts, which almost touch each other, 
the  natural  pulsation  of  a  healthy  life,  comparable  to  a 
sine  curve,  tends  to  disappear. We  often  encounter  the 
statement  in  traditional Christian preaching  that Chris-
tian life is joy. Moreover, it is a lifelong feast. Curiously 
enough,  exactly  this  idea  appears  in  this  unnatural 
extension of ‘the holidays’ and especially of the ever-high-
speed ‘holiday feeling’, due to which the very essence of 
the  feast,  of  the holidays:  the moments of  looking back 
and  forward,  the  ascension and descent,  the  reckoning, 
the  catharsis,  and  the  acquiescence  deriving  from 
spiritual recharge are lost. It is perhaps time to reconsider 
the admonition: ‘The sabbath was made for man, and not 
man for the sabbath’ (Mk 2: 27).

lászló Péter – Harold Dakó
Young Apple Consumers and their Profile in Cluj

The present study is focusing ont the sociological profile of 
the young Apple consumers in Cluj, Romania. The article 
is  based  on  qualitative  primary  data  using  participant 
observation  and  semi-structured  interviews  conducted 
with  those  using  any Apple  product.  Starting  from  the 
initial  presumption  that  the  original  values  established 
by the company founders and the later developed ethos 
–  expressed  rebelliousness,  innovation,  enthusiasm and 
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combined  with  the  counter-cultural  revolution  of  the 
epoch – and represented by the pirate attitude has been 
transformed into a marketing tool, become irrelevant for 
many, but nevertheless  in Cluj we can find “real” App-
le consumer group members for whom those values still 
plays a role. The article traces the typical profiles of them.

tamás seregi 
On the Possibility of an Aesthetic Realism

The  concept  of  aesthetic  realism  does  not  refer  to 
realism  in  art,  i.e.  to  an  art which  either  represents  the 
inner  or  outer  reality  (mimetism),  or  aims  to  become 
reality  itself  (concretism),  or  tries  to  get  integrated  into 
reality  so  thoroughly  that  it  becomes  inseparable  from 
it  (functionalism and  the  like). Unlike  in  realist  art  and 
art theory, the question of the possibility of an aesthetic 
realism  concerns  directly  the  reality  of  the  aesthetic 
itself, the kind of reality aesthetic qualities have. Briefly, 
our  question will  be whether  beauty  (and  all  the  other 
aesthetic  qualities)  can  be  conceived  of  as  something 
real without any reference to art or to the problem of the 
reality of art.

Attila szigeti 
Spectacle, not Simulacra

My study argues for the persistent actuality of Debord’s 
analysis  about  the  society  of  spectacle:  more  precisely, 
I  will  present  a  critique  of  Baudrillard’s  postmodern 
discourse  on  simulacra  and  hiperreality,  based  on  the 
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concept  of  spectacle  conceived  as  a  real abstraction  of 
alienated social relations.

Károly Veress
Simulacrum(a) of Difference

Starting from the semiotic analysis of the simulacrum and 
the fundamental theses of Jean Baudrillard’s conception 
of  simulacra,  I  attempt  to  explore  the  most  important 
characteristics  of  the  critical  orientation  towards  social 
and  cultural  conditions,  while  taking  into  account  the 
conditions  for  the  development  of  different  theoretical 
simulacra and their recent effects on current attitudes of 
life conduct.

Andrea zsigmond
How we Construct the World with our Words: Some 
Concepts

This  study  reveals  some  aspects  of  our  constructional 
behaviour, of our structuring texts/images of the world. 
The  study  does  this  with  the  help  of  some  disciplines 
such  semantics,  communication  theory,  narratology. 
Some concepts like the ’problem’, the ’frame’, the ’story’, 
the ’face’ helps us to understand how many tools we do 
have to construct a new world around us which hides the 
other, the original – if it ever exists.
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