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1. A népi kultúra változása 

A romantikus népértelmezés oppozíciópárokkal dolgozott: a népi kultúrát, illetve annak egy-

egy jellemző jegyét, mindig valami ellenében (például a technikai civilizációval, a modernitással 

szembeállítva) próbálták meghatározni. A romantika korának eszméi később dogmává 

merevültek, és még a 20. században is hatottak.  

A romantikusok a népi kultúrát az „ősi múltba” helyezték. Úgy hitték, hogy a pogány 

hagyományok változatlanul öröklődtek, tehát figyelmen kívül hagyták azt, hogy a népi 

kultúrának is van története. Innen eredeztethető a népi világ ahistorikusságának tézise, mely 

szerint a népi világ történelem nélküli, örök világ. A népi (értsd: paraszti) kultúra örök 

metafizikai értéket képvisel. Népi világon tehát egy képzeletbeli, időtlen eszmeiséget értenek. (Ez 

volt az igazi romantikus felfedezés. – Lásd: Burke 1991. 17–38.)  

A magyar folklorisztikában ez a szemlélet hosszú időn át meghatározza a kutatást: elsősorban 

az ősi, öröknek és állandónak hitt paraszti hagyományt igyekeznek feltárni. Az ősi népi kultúrát 

ért újabb hatások iránt nem mutatkozik kellő érdeklődés, például a népi vallásosságot kutató 

vallási néprajz csak az 1940-es években önállósodik. A népi irodalomban megjelenik az „örök 

falu” képzete (például Szabó Dezső műveiben), a népi hősök között pedig a természettel örök 

harmóniában élő parasztember prototípusa (például Nyírő József műveiben). 
 

Ellentmondásos jelenség, hogy a fenti abszolút érvényű ahistorikus értékfogalom valójában egy adott történelmi 

korszak fogalmára rakódik rá: a „klasszikus” típusú népi kultúra (ünnepi szokások, népdal, ballada, mese, 

díszítőművészet stb.) számít a megítélés mércéjéül, mert ez hordozza az ideális esztétikai eszményképet. Ugyanis a 

szóban forgó historizáló tendenciát egy romantikus esztétikai eszménykép legitimálja: csak az tartozik a népi 

kultúrához, ami szép és ősi. (Vö. Bausinger 1995. 96–97.) Magyar vonatkozásban a „klasszikusnak” hitt népi kultúra 

műfajainak nagy része a középkorban vagy az újkorban jött létre és alakult, de a 19. században – az akkulturációt 

kiváltó tényezők (lásd hátrébb!) hatására – már minden ilyen öröknek hitt műfaj hanyatlásnak, bomlásnak indult. Ezt 

azonban sokáig nem akarták tudomásul venni, s a hanyatlás ellensúlyozásaként kialakult a hagyománymentés 

ideológiája. 

 

2. Az akkulturáció (kultúraváltás) jelensége 

A népi kultúra is a történetiség területéhez tartozik tehát. (Az ahistoricizmus romantikus 

téziséből legföljebb annyi igaz, hogy a népi kultúra javai a magaskultúrához viszonyítva 

viszonylag nagyobb állandósággal rendelkeznek.) A hagyományos népi kultúra, értékrend, 

világkép a modernizáció hatására felbomlik, lassan teljes kultúraváltás (akkulturáció) következik 

be. Az akkulturáció (angolul és franciául: culture change) az egész hagyományos kultúra külső 

hatásra történő kicserélődése (Voigt 1978). 

A kultúraváltás történhet: 1. migrációval (= a közösség vagy egyén megváltoztatja lakóhelyét 

és ennek nyomán elhagyja korábbi kultúráját) vagy 2. a hagyományos közösségi kultúra globális 

kicserélődése révén. Utóbbi esetben a közösség egésze vagy tagjainak többsége helyben marad, 

de a külső hatások miatt a közösség kultúrája kicserélődik. 
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A kultúraváltás kiváltó okai komplexek: urbanizáció, a demográfiai viszonyok megváltozása, 

foglalkozási struktúrák megváltozása, az iskoláztatás elterjedése (az 1868-as „népiskolai törvény” 

kötelezővé teszi az oktatást), tömegkommunikációs eszközök fejlődése, a szórakoztatási struktúra 

megváltozása, deszakralizáció (például az ünnepek megülésének profánabb módja), történelmi-

politikai keretek változása stb. Az akkulturáció a közösségtudatot rombolja szét, a meglévő 

kollektív megnyilvánulások (például szokások, szövegek stb.) fogadtatása, megítélése sem 

egyértelmű a közösségen belül. A létrejött a végterméket az „elidegenedett érték” fogalmával 

jelölhetjük. (Keszeg 1991. 256.) 
 

A népi kultúra ahistorikus jellegének megkérdőjelezése, vagyis a romantikus tézis elvetése után a következő 

folklórfelfogások lehetségesek: 1. a népi kultúrát történeti jelenségnek fogni fel, tudomásul venni a pusztulását, és 

így interpretálni, kutatni; 2. korszerűsíteni a „nép” és a „folklór fogalmát, hogy a modern technikai világ jelenségei is 

beleférjenek. – Bármelyik álláspontra helyezkedünk is, tudományelméleti következményekkel kell számolnunk: az 

első esetben, ha a népi kultúrát történeti képződménynek fogjuk fel, a kutatónak vissza kell vonulni a technikától 

még nem érintett területekre (a regresszió jelensége a kutatásban), a második esetben a népi kultúra fogalma 

„parttalanná” válik (HOPPÁL 1982.), hiszen a mai „népi” kultúra mind tartalmát, mind megjelenési formáját, mind 

pedig hordozórétegét illetően elveszítette korábbi viszonylagos önállóságát, mintegy „feloldódik” a mindennapok és 

a technika világában. (Erről bővebben hátrébb.) 

 

Herder szerint a közösségi jellegű, gyakorlati funkciókat betöltő népi kultúra őrzi még az ősi 

költészet eleven hatóerejét (lebendigen Wirkung). (Burke 1978. 18-19.) Ez a romantikus felfogás 

szerint annak tulajdonítható, hogy a népi kultúra is lélektől áthatott világ, akárcsak a természet, 

s együtt állnak szemben a technikai világ mechanikai jellegével. W. Grimm a népi világot olyan 

univerzumnak tekinti, „ahol még az élet biztos, megszokott rendje és szokásai uralkodnak, ahol 

még érezhető az emberi érzések kapcsolata a körülvevő természettel”. 

 
A két világ (népi és technikai) szembenállása a 20. század első felében válik igazi problémává: a korszak 

gondolkodói szerint az emberies kultúra és az emberidegen civilizáció szembenállása épp a lélektől, érzéstől áthatott, 

emberre szabott világ és a technikai világ mechanikusságának ellentétében ragadható meg. (Lásd például Ortega y 

Gasset, Márai Sándor életművét.) Az emberben él az a törekvés, hogy a tőle elidegenedő világot emberiesítse, 

személyes közelségbe hozza. Ez nyilvánul meg bizonyos helyek, technikai jelenségek metaforikus vagy 

megszemélyesített megnevezésében stb. A két világháború közötti társadalomelméletekben ebben az összefüggésben 

bukkan fel az élő szervezet (organizmus) és nem élő szervezet (organizáció) fogalompárja. Más megfogalmazásban 

az emberies közösség és a mechanikus, elidegenedett társadalom szembenállásáról van szó. Például a német 

társadalomelmélet (H. Freyer, F. Tönnies) és a hivatásrendiség hatása alatt álló erdélyi Venczel József és köre 

organikus (szerves) közösségként határozza meg a romániai magyar kisebbségi társadalmat, melyet a paraszti világ 

értékei alapján kell megújítani. Sokáig még a szociológia is értékfogalomként kezelte a két fogalmat, 

szubsztanciáknak tartotta őket. (Pl. Kecskés 1938) 

A két fogalmat (organizáció, ill. organizmus) nem lehet mereven szembeállítani. Valójában a hagyományos népi 

kultúrában is fellelhetők „organizációs” formák, s az újabb szervezetekben (például egyesületekben, szakmai 

közösségekben) is fellelhetők „organikus” kapcsolatok. Vannak kutatók, akik azt vallják, hogy bár a megnőtt 

társadalmi mobilitás a hagyományos csoportokat felbomlasztja, a csoportélet intenzitása ma sem csökkent. Maguk a 

technikai jelenségek hozhatnak létre új csoportokat (például szomszédságok, faluközösségek stb. helyett szakmai 

egyesületek). 
A romantikus szemlélet szerint a népi kultúra irracionális: legerősebb impulzusait a nem racionális 

mélyrétegekből kapja. Ebből és az előző tézisből következik a produktív, önteremtő népi kultúrába vetett hit 

képzete. A romantikusok hittek abban, hogy a „néplélek” teremt, s a népi kultúra egészét e misztikus néplélek 

kicsapódásának tartották. (Például a Magyar Néprajzi Társaság egyik szakosztályát a század első felében 

„néplélektani” szakosztálynak nevezték. A másik szakosztály a tárgyi néprajzé volt. Mellesleg: ez a romantikus 

képzet összeegyeztethető volt az akkor elevenen ható freudizmussal is.) 

A kérdésnek van egy sajátos vonatkozása: vajon a népi kultúra nem olyan vallási mélységekben gyökerezik-e, 

melyek feloldhatatlan ellentétben állnak a technika lényegével? Gondoljunk arra, hogy a legutóbbi évekig a katolikus 

egyház nem engedélyezte az örökmécsesek árammal való működtetését, s a húsvétszombatján szentelendő tüzet tilos 
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volt gyufával meggyújtani, de öngyújtóval (= kő és szikra!) igen. Az olaj tehát olyan viszonyban áll az istenséggel, 

ami a villanyáramtól elvitatható: a technika mulandó, csak a természet világa örök. – A népélet vallásos jelenségeit 

kutató vallási néprajz klasszikusai szerint (például a német Georg Schreiber, a magyar Bálint Sándor) a 

hagyományos népi kultúra egésze heroikus metafizikai határozmányokon alapszik, vagyis az egész népi kultúra 

alapja a vallás. 

A probléma egyik lehetséges megoldása ezúttal is az lehet, ha korlátozzuk az ellentétpár (racionális-irracionális) 

mindkét oldalát: 

1. Hermann Bausinger arra figyelmeztet, hogy a technika kötelezően racionális struktúrájú, de a mai technikai 

világ nem az (például amulettek az autókban, a rendszámtáblákon nem szívesen használnak 13-as számot, a nagy 

német autógyártó cégeknél évente járműszenteléseket tartanak, Szent Kristóf az úton járók védőszentjéből az autósok 

védőszentje lett stb.). – A technikai világhoz fűződő kapcsolat mágikus beállítódásokat hoz létre: minél intenzívebb 

és kockázatosabb ez a kapcsolat, annál erősebb lehet a mágia iránti vonzalom (Bausinger 1995. 44-51.). A modern 

technikai világtól mint egésztől való félelem szüli például a technikai utópikus történeteket (lásd a lólábú asszony 

mítoszát, mely a Székelyföldön terjedt el, a jövendőmondó látnok Uz Bence próféciáit az autóról, a repülőgépről, a 

vasútról, a telefonról, a világ pusztulásáról stb., a marslakókról és a repülő csészealjakról szóló modern mítoszokat, a 

millenarisztikus jóslatokat stb.). 

2. Másfelől a népi világ irracionális jellege is megkérdőjelezhető. Tagadhatatlan, hogy bizonyos területeken: 

léteznek logikai formák a népi kultúrában. A pszichoanalitikus irányzat által létrehozott kép a „prelogikus-

asszociatív” emberről (C. Jung, Róheim Géza, Marót Károly) mára érvényét vesztette. 

 

3. A hagyományos világ felbomlása és a mai népi kultúra létrejötte 

Az akkulturációt okozó tényezők miatt a modern társadalomban olyan csoportkultúrák, 

illetve kulturális tömegjelenségek alakulnak ki, amelyek sok tekintetben különböznek a 

hagyományos közösségi kultúráktól, és népinek voltaképpen már nem is nevezhetők. Alább a 

térszemlélet (1), az időszemlélet (2), a népi társadalom (3) és végül a kultúra hordozó közegének 

(4) átalakulására reflektálva próbálunk választ adni azokra a kérdésekre, hogy hogyan jöttek létre 

ezek a modern kulturális jelenségek. 

 

3. 1. A tér meghódítása 

A hagyományos népi kultúrák köre egy bizonyos földrajzi területre terjedt ki, egy-egy 

csoport kultúrája is helyhez kötött volt. (Noha természetesen a kultúrkörök egymásba fonódtak, 

közöttük átjárás, kapcsolat volt.) A hely egységének mégis vannak bizonyítékai a népi kultúrában 

(például a helyi kisközösségekre jellemző, csak általuk ismert szólások, történeti tudat, 

jogszokások, viselet stb.) Vagyis vannak egységek, de ezek határai elmosódnak, egybefonódnak 

(például a család – falu – tájegység – szakmai csoport – nemzet – világpolgártudat láncban a 

határokat nem lehet mechanikusan megállapítani). A hagyományos világban a kisebb mobilitás 

miatt „létezett egy meglehetősen szilárdan rögzített, és relatíve szűkös horizont, mely mögül nem 

lehetett kilátni és az amelyen túli területeket, csak a mendemondák eltorzított mértékeiben 

ismerték”. (Bausinger 1995. 62.) Ami ezen túl volt, az mesebelinek, egzotikusnak hatott. (Pl. 

katonáskodás élményeit elmesélő történetek [Háry János, János vitéz], a Bad Kissingen nevű 

német fürdőhelyen évente rendezett Rákóczi-ünnep stb.) 

Az egzotikum iránti vonzódás igen erős volt a hagyományos népi kultúrában. „...a nagyon 

távoli sokkal intenzívebben besugározza az egyszerű nép életvilágát, mint a közvetlen közeli.” 

(Uo. 72.) A népi vallásosság nagy affinitást mutatott az egzotikum fele (például a magyar 

Szerecsen Madonnák elterjedtsége [Szeged, Simontornya, Baja, Szabadka, Jászberény stb.], az 

egyházi zene, a zarándoklatok, az ereklyekultusz stb.) – Az egzotikum iránti vonzódás egy 

romantikus világlátás része volt, s nemcsak népi körökben, hanem a műveltebb rétegekben is 

hatott (például a giccs romantikus gyökerei). Emlékezzünk arra is, hogy a népdal iránti 

érdeklődés Montaigne „brazil dala” nyomán ébredt fel Európában. 
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A kultúrák hagyományos horizontjai a modern világban tágulóban vannak. A világ 

összeszűkül, ugyanakkor a kultúra uniformizálódik. (Pl. a szólások általánosan ismertté válnak, 

de számuk csökken.) Tulajdonképpen nem is a horizontok tágulásáról, hanem bomlásáról van 

szó: A regionális jelenségek jelentősége visszaszorul (például a nyelvjárások eltűnnek, az 

irodalmi nyelv funkciói a nyelvjárások kárára kiterjednek) A világ kultúrájában egységesülés 

megy végbe, ezt nevezik globalizációnak. A jelenség eredményeként kulturális szegényedés 

következik be. 

A romantikus népszemlélet hozta létre az önmagában zárt faluorganizmus eszméjét, de az 

egységnek tekintett falu képzete nemcsak hogy megérte a 20. századot, hanem a pozitivista, 

monografikus kutatások kiindulópontjává vált. (Lásd például a Dimitrie Gusti-féle szociológiai 

iskola „falumonográfiáit” a két világháború közötti Romániában.) Valójában a falu korábban sem 

volt zárt egység, mindig létezett bizonyos mértékű mobilitás (például cselédség, katonáskodás, 

bevándorlás, háborúk, járványok, kereskedelem, városokkal való kapcsolatok stb.) 

 

3. 2. Az idő meghódítása 

A modern kor jellemzője: a kulturális javak gyors változása. A mai népi kultúrára már nem a 

hosszú időn át történő hagyományozódás, hanem a széles területeket átfogó kicserélődés és 

átvétel jellemző. A technikai fejlődés következtében beálló jelenségnek pszichológiai 

következményei is vannak: az élmények, hatások ritmusának felgyorsulása miatt megváltozik az 

emberek kulturális viselkedése is. (Pl. a hagyományos gyermekjátékok, népszokások stb. 

elveszítik korábbi szocializációs funkcióikat.) A szituációk gyors változása, a társadalmi 

változatosság ügyesebb viselkedési képességet követel. (Bausinger 1995. 89–90.) A modern világ 

jellegzetes műfajai a vicc és a graffiti (firka), melyek a gyors replikára, helyzetfelismerésre, 

iróniára való képességet feltételeznek. Létrejön a modern ember akcelerációs magatartása. Ez 

például a használt nyelvi szintek (irodalmi köznyelv, tájnyelvek, argó stb.) megválasztásában, a 

beszédstílus helyzethez történő adaptálásában is megmutatkozik. A modern ember gyors nyelvi 

váltásokra képes. (A hagyományos világban a csoporthoz való odatartozást nemcsak a viselet, 

szokások stb. jelezték, hanem az egyén által használt nyelv is.) H. H. Stahl figyelmeztet arra, 

hogy a nyelvi törés a kultúra törése is: a tájnyelvek elvesztésével egy bizonyos logika, filozófiai 

látásmód elvesztése jár együtt, amelyet kiűztek a művelt világból. (Stahl 1992. 189.) Kézenfekvő 

a következtetés: a nyelvi szintek váltogatása a kultúrák közötti váltásokat is jelenti. Az olyan 

ember, aki ilyen váltásokra képes, nem rendelkezik szilárd személyiséggel. 

Az akceleráció néhány jellemzője: 1. A gyors váltások miatt van éles megfigyelőképesség, de 

nincs mélység és bensőségesség. Ennek következményei a műfaji struktúrában: nincs ballada, 

varázsmese, hagyományos monda, de van vicc, graffiti, igaztörténet, rémtörténet, modern 

mitológia stb. 2. A népi kultúra történetisége eltűnik: a mai népi kultúra egészében a mához 

kapcsolódik. Edgar Shils szerint a hagyomány értéke nem a hagyomány történetiségében, 

ősiségében, hanem használhatóságában, funkcionalitásában rejlik. Törvény: a hagyomány egyes 

alkotóelemeit a mindenkori jelenhez kell közelíteni. (Shils 1987.) 

 

3. 3. A társadalom meghódítása 

Előbb utaltunk már arra, hogy a hagyományos világban minden rendi csoport „a kultúra 

különböző fokain mindenkor egy egészet valósított meg”, ami egy biztos társadalmi öntudat 

eredménye volt. Azt is említettük, hogy a modern világban a társadalom átjárhatóbbá válik, a 

kultúra globalizálódása világjelenséggé lesz. A viszonylag zárt kultúrát létrehozó népi 

közösségek felbomlanak. „Miért nincs már népköltészet? Mert nép sincsen már!” – vélekedett 

André Malraux francia regényíró. 
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De a modern világban is kialakulnak olyan közösségek, vagy legalábbis az alkalmi 

együttműködés társadalmi csoportjai, melyek sajátos, a csoportra jellemző kultúrát hozhatnak 

létre. Alen Dundes amerikai antropológus szerint népnek tekinthető minden olyan csoport, 

amelyet legalább egy kulturális tényező összeköt. Így „népnek” nevezhető a diákok, a katonák 

közössége, de még egy futballcsapat drukkereinek, a természetjáróknak, az egyazon 

lépcsőházban lakóknak a közössége is. A kutatók kiemelik, hogy ez a fajta népfogalom nem 

annyira társadalmi osztályhoz, mint inkább társadalmi csoporthoz kötődik. (Hoppál 1982, 

Niedermüller 1981) Ezek a csoportok, melyeknek tagjai „népet” alkotnak, efemer (= átmeneti, 

gyorsan elmúló) jellegűek, így kultúrájuk is tiszavirág-életű, szemben a hagyományos népi 

kultúra viszonylag nagyobb állandóságával. Továbbá egy-egy ilyen csoportkultúra csak töredékét 

képezi a csoporthoz tartozó bármely egyén tudatának, ezek a csoportkultúrák semmiképpen sem 

adhatnak teljes világképet. (A hagyományos világban elvileg elképzelhető volt, hogy egy egyén 

teljes világképe népi jellegű legyen!) Ma általában az szokott történni, hogy egy egyén a 

különböző élethelyzeteknek megfelelően több csoporthoz, azaz több „néphez” is tartozik, s 

értékrendjét, az eszményként követett viselkedési mintákat ennek megfelelően váltogatja. Ez 

identifikációs zavarokhoz, a személyiség bomlásához (dezorganizáció) vezet. (Mindez összefügg 

az akceleráció előbb tárgyalt jelenségével, ami például a nyelvi szintek váltogatásban érhető 

tetten.) 

A hagyományos világ rendi kultúrájában különbség volt a társadalmi csoportok kultúrájában, 

egy-egy „kultúrkör” viszonylagos zártsággal rendelkezett. A romantika korában a rendiség 

korlátjai ledőltek: a népi kultúrát a közös nemzeti kultúra alapjává kiáltották ki. Tehát kialakult 

egy társadalmilag egységes, nemzetileg meghatározott kultúra. A népi kultúra nemzeti 

elkötelezettségébe vetett hit a parasztságra irányuló, normatív jellegű orientációval párosult. 

A modern világban hangsúlyozódnak az „egységes kultúra” felé mutató tendenciák: a 

csoportok kultúrái közötti „értékkülönbségek” kisebbek lettek, a társadalom átjárhatóbbá vált 

(például: munkás−paraszt−értelmiségi−hivatalnok stb.). „A rendi horizontok szétesése nem 

számolta fel a fent és a lent közötti természetes értékmérőt, megsemmisítette azonban azt a biztos 

társadalmi öntudatot, amely a kultúra különböző fokain mindenkor egy egészet valósított meg.” 

(Bausinger 1995. 133.) 

A modernizáció során létrejönnek: 1. olyan kultúrelemek, melyek egységesek társadalmi 

helyzettől, nemzettől stb. függetlenül (például univerzális graffitik, viccek, rémtörténetek, városi 

népszokások, öltözködés, bútorok stb. – Vö. Ortega 1995.: „tömegkultúra”, „eltömegiesedés”), 

továbbá 2. olyan kultúrelemek, melyek egy-egy adott (szakmai) csoportra jellemzőek. Ez utóbbi 

vonatkozásban azt mondhatjuk, hogy a rendi tagozódás helyét a szakmai csoport, érdeklődési kör 

foglalja el (például diákfolklór, tolvajnyelv, szakmai egyesületek szokásai és tolvajnyelve stb.). 

Bizonyos „népinek” minősíthető kulturális jelenségek egyetemesekké válnak, nyelvi-etnikai, 

vallási hovatartozástól függetlenül a Föld minden részére kiterjednek (globalizáció). Ez a 

tendencia a szakmai csoportok kultúráján belül is megfigyelhető. 

 
A „népi” kultúrjelenségek egyetemessé válását a giccs példája révén érzékelhetjük. A giccs „túlnyomórészt 

abból a szellemi magatartásból vezethető le, melyet romantikusként ismerünk.” (Hermann Broch 1955-ben 

megfogalmazott gondolatát idézi: Bausinger 1995. 135.) A romantika az érzelmek eksztázisát hozta, azáltal, hogy a 

legföldibb dolgokat a halhatatlanságba s az örökkévalóságba emelte. A következmény: az érzelgősség. („Milyen szép 

volna az élet, ha az emberek jók volnának!” – támad fel az emberekben vágy támad, hogy a földi paradicsomot 

megvalósítsák.) A feszültségek nélküli, háborítatlan, ártatlan ember romantikus eszménye lejut a nép közé, s az 

eszme hatására a giccs a kultúra minden területét elárasztja. Példák: vallásos giccs, érzelgős színdarab, filmgyártás (a 

sírás mértéke a siker fokmérője: például az indiai filmek), filléres regények, édeskés szerelmi történetek, 

szentimentális dalok, idillikus hálószobaképek, használati tárgyak díszítése, a díszbeszédek érzelmi sablonjai stb., 
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stb. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a (kollektív) giccs képes arra, hogy valódi, személyes érzelmeket 

gerjesszen! Például a giccses szentképek, beat-misék stb. valódi vallásos érzéseket ébreszthetnek. „Ám az 

érzelmesség lényegében mégiscsak szemfényvesztés, és látszatszerűségében aggasztó.” (Bausinger 1995. 139.) 

 

Következtetés: „...értelmetlen dolog a népi kultúrát a paraszti életmód érintetlen-folyamatos 

formájaként elkülöníteni, inkább a mindenkori, történetileg változó mivoltában kell leírni és 

megérteni. A régi, falusi kultúra csak töredékesen tárható fel az elszigetelt szokások és hasonló 

objektivációk dokumentációján keresztül; ehelyett a falusi életmódokat teljes terjedelmükben, 

normarendszerükkkel együtt, társadalmi struktúrájuk specifikumában kell megragadni.” 

(Bausinger 1995. 166.) 

 

3. 4. A médiumok meghódítása: szó, írás, kép és elektronikus kép a népi kultúrában 

 

Bevezetés: „A médium maga az üzenet.” 

Marshall McLuhan óta tudjuk, hogy a kultúra közvetítő közegének (szó–írás–kép) nem 

pusztán formai jelentősége van: a médium a világról alkotott ismeret, tudás, észlelés természetét 

is meghatározza. „A közlési eszköz maga az üzenet.” (McLuhan 1985) 

Egy új technológia tehát a kultúrában nem az ember képességét növeli, hanem a 

gondolkodásmód változását idézi elő.  
 

Példák a technológiák gondolkodást meghatározó szerepére: 1. Az óra feltalálása révén létrejött az idő 

mechanikus reprezentációja és megszűnt a természetes időtagolás, a rituális idő. 2. A szemüveg (XII. sz.) azt az 

eszmét sugallta, hogy az embereknek nem szükséges végleges adottságoknak elfogadniuk az emberi gyengeségeket. 

A test is javítható, akárcsak az elme. 3. A mikroszkóp arra döbbentett rá, hogy a dolgok nem azok, aminek tűnnek. A 

látható dolgokat a nem láthatók határozzák meg: ha mikrobák vannak a bőrünk alatt, akkor a tudatalatti világ is 

létezhet. A pszichoanalízis az elme mikroszkópja.) Az „igazság”, a megismerés milyensége a kommunikáció 

természetétől függ. Az igazságnak van egy hiteles kifejezési formája minden kor számára. A forma 

megválasztásában azonban van némi önkényesség. (Példák: 1. A görögök retorika által fejezik ki az igazságot. 

Szókratész védőbeszédében 500 esküdt előtt kér elnézést azért, hogy dadogni fog. Tudja, hogy a retorika nem 

díszítmény csupán, hanem elengedhetetlen feltétele az érvek elrendezésének, vagyis az igazság kommunikálásának. 

A retorika a görögök számára a beszélt írás, szabályainak elvetése rendezetlenséget sugall. 2. Egy mai előítélet 

szerint az igazságot számszerűségében lehet megragadni. Az állások betöltésénél Nyugaton ma nagy szerepe van a 

jelöltek IQ-jának (intelligenciahányadosának). Egy közgazdász, ha az életszínvonalról beszél, nem verseket, 

példabeszédeket, proverbiumokat idéz, hanem számokat mond. Csakhogy egy francia statisztikus szerint: „Nem 

találhatunk subtilisebb bűnösöket a tévedések elterjesztésében és az ellentmondások elpalástolásában a statisztikai 

számadatoknál.” [Liesse: La statistique])  

 

Ahogyan a kultúra elmozdul (szóbeliség → nyomtatás → kép → elektronikus kép), az 

igazságról alkotott kép is elmozdul. Minden kultúra megfelel a kommunikációs eszközök 

bizonyos szakaszának. 
 

A történelem korszakai (a mediális viszonyok szerint): 

„Azt már McLuhan írásaiból tudjuk, hogy a tudományos felfedezések, mint például a 

nyomtatás, az írott sajtó, a rádió, a televízió elterjedése a kommunikációs folyamatok 

mellett a körülöttünk levő kultúrát is megváltoztatja. A technológiai determinizmus 

fogalmának kidolgozója szerint az emberiség történelme a kulcsfontosságú 

kommunikációs találmányok alapján négy nagy korszakba osztható: 

1. a törzsek kora, ami a történelem akusztikus fejezetét teszi ki. A szóbeli 

kommunikáció az elsődleges, ahol a cselekvés és az érzelmi reakció egyidejű volt. A 

normát a csoporthoz való alkalmazkodás jelentette; 
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2. az írásbeliség kora, ami már egy vizuális nézőpontot feltételez. A fonetikus ábécé 

feltalálása jelentette a fordulópontot, hirtelen a látás lett a legfontosabb érzékelés. Az írni-

olvasni tudás az embereket a kollektív törzsi együttlétből a „civilizált” elkülönülésbe 

rekesztette ki. Az emberek elhagyták a törzset, anélkül, hogy az információáramlásból 

kimaradtak volna; 

3. a nyomtatás kora: a nyomdagép feltalálásával vette kezdetét a tömegesen 

terjeszthető írásművek kora. A könyvek az olvasót a többi írástudóval való kapcsolattartás 

szükségszerűsége alól szabadítják fel; 

4. az elektronika kora – a távíró feltalálásával kezdődött a napjainkban is tartó 

elektronikus forradalom, amely újra törzsekbe szervezi az emberiséget.” 

(Luka Zsuzsanna: Vallásos jellegű elektronikus lánclevelek elemzése. Szakdolgozat. 

Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2008.) 

 

 

3. 4. 1. Az orális (hagyományos) népi kultúra jellemzői 

a) A szavak mágikus használata (szómágia) 

Az oralitás körülményei között a természet nyelve a mítosz (azaz a szó) és a rítus (azaz a 

szokáscselekmény) volt. („Kezdetben volt az Ige...”) Például rituálisan és szómágia útján 

befolyásolni igyekeztek a természetet, mert egylényegűeknek tartották ezeket a jelenségeket: 

például ráolvasások, termékenységvarázslás, óvó- és tabunevek stb. A mítosz és rítus össze is 

fonódott, primátusukat nem lehet eldönteni. Mindez azt a hitet ápolta, hogy az ember is része a 

természetnek. 

Következésképpen az oralitás korában hisznek abban, hogy a szó hordozza az igazságot. Pl. 

A szólásoknak igen nagy a szerepük a hagyományos kultúrákban: Az ítélkezések során is 

voltaképpen egy szólásmondás-készletből válogatnak, ezt alkalmazzák az adott helyzetre. Ezt 

alkalmazta Jézus is a példabeszédekben. Vagyis: képletszerű kifejezések, parabolák fedik fel az 

igazságot. A mindennapi élet – legtöbbször sztereotipizálható – helyzeteiben is a szólások 

szolgáltak útmutatóul. 

 
A mai kultúrában a szólásokat nem tekintik releváns válaszoknak (például a törvényszék az írott szóra alapoz: 

törvénykönyvek, petíciók, idézők stb.), a szólásokat csak mosoly kíséretében, tréfaként használjuk, alkalmazzuk, s 

legföljebb a gyerekek közti vitákban lehet velük igazságot tenni. Az írásba vetett hit kevés toleranciát mutat a 

költészet, a parabolák iránt: ma az ítélkezőnek nem bölcsnek (például a vének tanácsa, a törzsfőnök), hanem jól 

informáltnak kell lennie. (Bár még ma is él az a hit, hogy nem az írás, hanem a szó hordozza az igazságot: például a 

törvényszéken a tanúk kihallgatása szóban történik, az esküdteknek meg kell hallgatniuk a vádat, az ítéletet 

kihirdetik stb.) 

 

A szóbeli kultúrában az intelligencia ismérve a könyv nélkül, betéve tudott ismeret. 

Tulajdonképpen „csak” aforisztikus (= aforizmaszerű, töredékes, odavetett) leleményességről, 

ismeretekről van szó, nem pedig a dolgok közötti mély, lényegi kapcsolatok megragadásáról. Ám 

kétségtelen, hogy ez a fajta intelligencia a kreativitás képességéhez kötődik: a helyzetre kell 

alkalmazni az ismereteket, cselekvéseket. (Salamon bölcs volt, mert 3 000 proverbiumot ismert 

és alkalmazott, de a nyomtatás korában különcnek számított volna.). Magasra értékelik a 

memorizálás képességét: valamit elfelejteni az egész közösségre veszélyes, és a butaság durva 

formájának számít. 

 
Az ilyen fajta tudás a nyomtatás korában csak elbűvölő kuriózum, nem funkcionális tudás, s nem is tekinthető a 

magas intelligencia ismérvének. Példák: 1. az ismert proverbiumok mennyisége fontos; 2. Nagy Olga görgényi 
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mesemondói számára csak a könyv nélkül tudott önálló típusnak tekinthető mesék „számítanak”; 3. egy pusztinai 

halottbúcsúztató asszony szégyelli, hogy elfelejtette a régebbi énekeit („Annyi megsirült az én fejemen es ...”); 4. a 

régi iskola megkövetelte a betéve tudott tananyagot.) 

 

A szóbeliség iránti tisztelet egy ideig az írásbeliség korában is megőrződik, főleg népi 

körökben, de az intézmények is ehhez idomulnak. Sokáig az írást csak mint a memória kisegítőjét 

fogták fel. Az olvasottság csak azért üdvös és szerencsés dolog, mert az ismeretek 

verbalizálhatók, aki sokat olvas, sok megoldandó helyzetet ismer, sokat tud mesélni stb. 

 

 b) Anonimitás és sztereotíp jelleg  

A hagyományos kultúrákban a közösség tudta, hogy az alkotást létrehozó egyén a 

hagyományt követi (ezt meg is követelték az alkotótól!), ezért nem adták tovább a nevét. Egy 

olyan társadalomban, ahol a modern személyiség nem létezett, nem létezhetett az eredetiségre, az 

egyénire való törekvés sem. A népi kultúra sztereotipizált jellegű volt: bárki szabadon 

használhatta a meglévő formulákat, nem volt alkotói jog. Ráadásul a kultúra orális jellege sem 

kedvezett az egyéni jellegű újítások fennmaradásának. A hagyományos népi kultúrát az 

anonimitás jellemzi. 

 
Voltaképpen ma sincs ez másként. Lehetséges, hogy egy-egy általánosan elterjedt alkotás szerzőjét ismerjük 

(például a Murphy-törvények, Oscar Wilde folklorizálódott szállóigéi, a Madách-parafrázisból lett emlékversek, a 

Petőfi után szabadon született falvédőszövegek, a Kányádi-strófákból átköltött halotti megemlékezések az 

újságokban stb.), de ez ma sem lényeges. Az egyéni alkotás „felhasználói” úgy nyúlnak ezekhez a szövegekhez, mint 

olyanokhoz, melyek egy adott össztársadalmi létérzést fejeznek ki, s így aztán a szöveg eredetét mellékesnek, 

irrelevánsnak tekintik. A folklorizálódás alapvető oka tehát nem változott. 

Elképzelhető azonban a hagyományos helyzet is, amikor az egyén eleve egy a közösségi normarendszer hatása 

alatt alkot (például búcsúztatóvers, emlékvers), és nem is tart számot arra, hogy nevét a közösség megőrizze. 

Az anonimitás szempontja nem lehet mérvadó egy alkotás folklór-nem folklór jellegének eldöntésében. 

Elképzelhető, hogy az alkotó eleve valamely körülhatárolható társadalmi elvárásrendszer, ízlés stb. függvényében 

alkot (például populáris filmek, zene, irodalom stb.), s noha nevét ismerjük, a létrejött mű nem fejezi ki 

személyiségét, tehát nem is tekinthetjük őt autonóm, szuverén alkotónak. Ilyenkor jönnek létre a folklór-nem folklór, 

népi-nem népi határterületén álló, kettős kötődésű alkotások. 

 

3. 4. 2. Az írott kultúra kora 

a) Az írás nem a beszéd egyszerű áttétele: különösebb. Az írás párbeszéd a senkivel és a 

mindenkivel (Vö. Karinthy: „Nem mondhatom el senkinek, / elmondom hát mindenkinek.”) Ezt a 

metafizikai különös érzést a primitív népek érzik, egy orális nép számára különös az írás (például 

golyótól védő szent levelek, az írott szerződésektől való ódzkodás stb.). 

b) Az írás, az ábécé megjelenése világképet alakít át. Újfajta tudás, újfajta intelligencia jön 

létre. Pl. Platón szerint nem volna szabad a filozófiai gondolatokat leírni, mert az írás 

megfagyasztja a beszédet, s ezáltal megszüli a grammatikust, a grammatikust, a retorikust. Ezért 

igyekszik az oralitást rögzíteni. Tudja, hogy az írás érzékelési forradalmat fog hozni: a 

feldolgozás során a szem veszi át a fül szerepét. (Tanítványaitól előbb a geometria 

tanulmányozását kéri, hogy gyakorolják a látást.) 

A szem azonban nem magát a látványt, hanem a jelként felfogott látványt (a betűt) közvetíti. 

(Példák: 1. Azt a gyereket, akit csak a betűk formája érdekel, butának fogják tartani, mert nem 

tudja kiszűrni a látvány mögötti jelentéseket. 2. A nyomtatás korában képeket rajzolunk annak, 

akit butának minősítünk: Japánban, ahol kevesen tudják az írásjeleket megtanulni, lerajzolják a 

prospektusokon a használati utasításokat. Ugyanígy Nyugaton: az írott jel közvetett nyelve 

veszélyes lehet egy technikai eszköz használatának tanulásakor, ezért lerajzolják a követendő 
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cselekvéseket.) Az írott kultúrában az intelligencia ismérve az elvont gondolkodás. Okos az, aki 

nemcsak a (szó által felidézett vagy megtapasztalt) képek világában otthonos. 

c) Az írott szó a maradandóságra és (többnyire) általános érvényűségre törekszik, a lírát nem 

számítva, kiküszöböli a személyes jelleget. Ezért van az, hogy az egyetemi körökben, az 

akadémiai világban az írott szónak nagyobb a presztízse: a szóbeli közlés nem fogadható el 

tudományos hivatkozási alapként. A kimondott szó alkalomszerűbb, személyesebb (például a 

hagyományos tudományos cikk nem használ első személyt, a szerző legföljebb fejedelmi 

többesben szól stb.), mert az írott szó a világnak van címezve, nem az egyénnek. Ezért tart igényt 

általánosabb érvényre, maradandóságra. 

 

Az írás elterjedése átalakítja a kultúra szerkezetét. Az iskoláztatás révén az alsóbb 

néposztályok számára is elérhetővé válik ez a kommunikációs csatorna (Magyarországon az 

1864-es népiskolai törvény kötelezővé teszi az elemi oktatást), de az új helyzet mélyreható 

kulturális változásokhoz vezet: 

1. Az írott kultúra terjedése gyökeresen megváltoztatja a hagyományos népi kultúra egészét. 

Például az orális epikus költészet (ballada, mese, monda stb.) hanyatlásnak indul, mert az írni-

olvasni tudás megbénítja az improvizációs készséget, fölöslegessé válik a memorizálás 

képessége, az új kommunikációs helyzet alkotás helyett ismétlést követel. A hagyomány mankója 

eltűnik az írott kultúrában. 

2. Fontos szempont az is, hogy a közösségi alkotás helyét az egyéni alkotás veszi át, még 

akkor is, ha az egyén az alkotás során közösségi értékrendet és ízlést fejez ki (például paraszti 

önéletírások, parasztköltők stb.), esetleg közösségi „fogyasztásra” szánja műveit (parasztköltők 

alkalmi versei, halotti búcsúztatók, ünnepi beszédek stb.). A nép tehát közösségként nem vonulhat 

be az írott kultúrába. 

3. A szóbeli népi kultúra – elvileg – teljes világképet (tér- és időfelfogás, társadalmi 

együttélés szabályai stb.) biztosíthatott, de a nyomtatás korában az emberi tudatot már más 

csatornák befolyásolják döntően (iskola, könyv, újság stb.), vagyis az írott folklór csak töredékét 

alkothatja a társadalmi tudatnak: az írott kultúra korában a világkép egysége szétesik, ugyanis az 

írás által egy vagy több alternatív világnézet, értékrend jut el a nép közé, ami ugyancsak a 

hagyományos kultúra bomlását ösztönzi. 

 

3. 4. 3. A képiség kora 

A második parancs értelme a faragott képről: a faragott képek elutasításával Isten 

intellektuális vallásosságot követel tőlünk. A fejlettebb kultúrákban a természethez való viszony 

intellektuális természetű és közvetett. A közvetlen érzékelésre alapozott, ezek által kiváltott 

viszonyulások primitívebbek, érzelemtelítettebbek. 

Újabban a képi kultúra hódít teret (televízió, videó, mozi, fénykép, reklám stb.), s ezáltal 

megváltozik az igazsághit, a tudásszerkezet. A világ képe azokból a képekből alakul ki bennünk, 

amelyeket a tévéből megismerünk. Úgy tűnik, mintha visszatérés történne a szó közvetlenségéhez 

és mágiájához. 

A képek azonban nem alkalmasak arra, hogy logikai, intellektuális összefüggéseket 

teremtsenek és közvetítsenek, megértésük nem igényel szellemi erőfeszítést, ezért könnyebben 

hozzáférhetők. Az összefüggésrendszeréből kiragadott látványt (például reklám, tévéhíradó) 

elsődlegesen nem intellektuálisan, hanem érzelmileg reagálják le, ezért a kép a manipuláció 

eszközévé válhat, s mint ilyen veszélyes. A képek által közvetített érzelmileg megalapozott 

„igazság”, tudás tehát diffúz és alacsonyabb rendű, aláássa a racionális diskurzust (például a 

tömegkommunikáció által terjesztett hiedelmek: a nacionalizmust érzelmileg váltják ki a tévé 



 12 

manipulációja által). Az eltömegesedés korában az elbutuló tömeg kiköveteli magának a könnyen 

emészthető, sztereotipizált képeket, ill. „érzelmeket” (például a rajzfilmek, és felnőtteknek szóló 

populáris filmek sztereotípiái) A hagyományos népi kultúra is tömegjellegűvé válik, 

kommercializálódik (például a romantikus giccs sztereotípiái egyetemesen elterjednek). A 

spontánabb, aktívabb részvételt kívánó közösségi formák fokozatosan eltolódnak a formálisabb, 

kommercializált, nézőknek szánt sportprogramok felé (Peter Burke): például erőművész, 

ökölvívó, lóverseny, cirkusz (a 18. sz. végétől), bikaviadal, népünnepélyek stb. 

Kérdés: lehet-e még népinek nevezni ezt a képi kultúrát? Látszatra felülről irányított ugyan, 

de a nép/tömeg maga követeli ki önmagának a műfajokat, sztereotíp formákat. Tehát ezt a 

kultúrát nem az egyén, hanem valamiféle kollektív értékrend és ízlés hozza létre. Nincs szuverén 

egyéni alkotó, a kultúra is csak áru. A termelést a tömeg/a nép határozza meg, mert ő fizeti meg 

az elfogyasztott végterméket. 

Neil Postman amerikai médiaszakember írta a mai amerikai társadalomról: „A kritikus pontot 

... elértük. Olyan kultúrában élünk, melynek információit, eszméit a televízió adja és nem a 

nyomtatott betű. Még vannak olvasók, de a könyv haszna már nem ugyanaz még az iskolában 

sem. A televízió és a nyomtatás nem tud együtt élni, mert ez paritást feltételez, erről azonban 

nincs szó. Ezt hinni önámítás. Mint a halak, melyek túlélik a mérgezett folyókat, és a csónakázók, 

akik még mindig léteznek, vannak még emberek közöttünk, akiknek világnézetét a régebbi 

tisztább vizek befolyásolják alapvetően.” 

 

 

A folklór és a tömegkultúra médiumai (összefoglalás) 

 

 Orális kultúrák 

(prealfabetikus kor, 

mágikus képek) 

Írásbeliségre 

alapozott 

kultúrák 

Technikai (elektronikus) képek 

 

A kód 

természe

te 

- térszerűség: 

háromdimenziós  

vagy kétdimenziós kód 

- valóságos képek 

 

- sorokba kódolt, 

lineáris 

 

- síkokba kódolt (pl. fotó, képernyő, 

vetítővászon) 

- posztalfabetikus jelleg (= „tud” az 

írásról)  

- virtuális képek 

- nem konvencionális - konvencionális 

jelek, ki vannak 

szolgáltatva a 

kontextusnak 

- nem konvencionális (?)  

- Nyíri Kristóf: a beszéd 

konvencionális, de a képi 

gondolkodás nem konvencionális, a 

képi szemléletnek „sziklaalapzata” 

van. (Lásd: Müllner 2006, 2. old.) 
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Médium - oralitás kora - írásbeliség kora 

 

 

 

- elektronikus (technikai) képiség 

kora  

- az elektronikus technológiák 

(telefon, rádió, televízió, hang- és 

videoszalagok stb.) egy másodlagos 

szóbeliséget is létrehoznak. Ez W. 

Ong terminusa, aki így definiálja: 

„Az új szóbeliség föltűnő 

hasonlóságokat mutat a régivel: 

részvételi misztikájában, a közösségi 

érzés fokozásában, a jelen pillanatra 

történő összpontosításában, még az 

állandó fordulatok használatában is... 

de lényegét tekintve ez akartabb és 

tudatosabb szóbeliség, mely állandó 

jelleggel az írás és nyomtatás 

használatára alapozódik.” − Ez a 

szóbeliség azért másodlagos, mert 

már az írott szövegre támaszkodik, 

használja az írást, a két médium 

sajátosságai ötvöződnek benne. 
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Szerepü

k a 

megism

erésben; 

a kóddal 

szemben

i emberi 

magatart

ás 

 

- A tudás az elhangzás 

pillanatában 

megsemmisül, nem 

ellenőrizhető. Tudni 

annyit jelent mint 

ismételni: ezért fel kell 

tudni idézni a 

szövegeket. A hang 

csak a jelenben létezik, 

a szó kimondása 

voltaképpen mindig 

jelen idejű cselekvés, 

rítus. W. Ong írja: „A 

hang csak 

megszűntével létezik” 

(„Sound exists only 

when it is going out of 

existence.” – 1982. 

32). 

 

- konkrétak: a 

szimbolizáció tárgyias-

vizuális 

- mágikusak, az 

„imádat”  

tárgyai (= „a 

képzelődés tébolya” – 

Flusser) 

- útjában állnak a 

racionális 

megismerésnek („A 

képek a világot állítják 

elő, de elébe is 

állnak.”) 

- elvont, racionális, 

értelmező 

diskurzust tesznek 

lehetővé; kialakul 

az ellentmondás és 

a koherencia 

eszméje → kritikai, 

racionális 

gondolkodás 

- mágiaellenes, 

képrombolás, 

demitologizálás (pl. 

Platón, próféták) 

- A szöveg is a 

„világ elé áll” 

elfödi a világot (vö. 

N. Postman: a 

retorikus 

születése): 

szövegimádás, 

politikai retorika, 

jogi „tolvajnyelv” 

stb.: „az 

elképzelhetetlenség 

tébolya” (Flusser). 

A szöveg az „üres 

bizonyosságok” 

hordozója lesz. → 

a történeti tudat 

válságba kerül (19. 

sz.) 

- Meg lehet 

szerkeszteni a 

múltat, az 

emlékezetet (pl. 

„kánonok” a 

tudományosságban

) A nemzeti 

hagyományok 

megszerkesztése is 

csak az írásbeliség 

korában lehetséges.  

Álláspontok: 

1. Nyíri Kristóf 

- A technikai képek természetes 

jelekként működhetnek, mert 

hasonlítanak az általuk képviselt 

tárgyakra, tényekre. A mimetikus 

gondolkodás az emberi gondolkodás 

alapvető jellemzője. „Szerves 

kapcsolat áll fenn [..] a mimézis ősi 

kultúrája és a képek között.” (Merlin 

Donald) (A képeken kívül ilyen 

indexikus jelek még: gesztusok, 

testtartás, arckifejezés, hangok és 

zajok utánzása stb.)  

- A mimetikus képek alkalmasak a 

tudás megőrzésére és átadására 

2. Vilém Flusser 

- A technikai képek (fénykép, videó, 

hologram stb.) az írás után ismét az 

elképzelhetőséget célozzák meg. 

- A „történelmen túli” tudatszint; a 

műszakilag kodifikált képek 

világában nehéz tájékozódni, ugyanis 

a készülékek („apparátus” – Flusser) 

programjai átformálják a valóságot, a 

kauzalitás (indexikus jelleg, 

objektivitás stb.) csak látszólagos. 

Magát az átkódolási folyamatot 

nehéz kibogozni. (A „software”-re, a 

„lágy apparátusra” vonatkozóan lásd: 

Müllner 8. jegyz.) 

 - A „transzkóderek” által átkódolt 

látszat-képeket „igaznak” hisszük, 

ezért azonosulunk velük, tehát 

valójában mágikusan éljük meg 

őket, viszonyulásunk nem racionális. 

- Az új mágia nem hiten alapul: „A 

technikai képek mágiája előírt 

viselkedésmód.” (Flusser) → csak 

akkor menekülhetünk, ha megértjük 

a bennünket programozó szabályokat 

(vö. szappanoperák, „hírek”). 

- A fényképezés: el kell különíteni a 

fényképész szándékát (kódolási 

intenció) és a gép programját 

(„soft”), noha ez gyakorlatilag nem 

lehetséges, mindig együttműködnek. 

(Az emberi szándék egyre inkább az 

apparátus funkcióira terelődik át. Pl. 

műholdas felvételek.) 
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- A mágia hiten alapul. 

- Mítosz és valóság 

kibogozhatatlanul 

összefonódik 

- A fogalmi 

megismerésbe 

(„tiszta ész”) vetett 

hitre alapoz. 

3. Müllner András  

a) - A montázsszerűség miatt a képek 

alkalmatlanok a logikai 

ellentmondások felfedésére: „A 

képekben szakadást, hasadékot kell 

létrehoznom ahhoz, hogy 

látványossá és beláthatóvá tegyek 

valamit.” (vö. szerzetes-hasonlat) 

b) – A képek nem annyira 

mimézisen, hanem inkább 

konvencionalitáson alapulnak, 

ajelentést a használat kodifikálja (↔ 

Nyíri K. „techno-optimista 

kommunikációfilozófiája”), tehát 

nem jelenthetik a gondolkodás 

„szilárd alapzatát”.  

Az 

időhöz 

való 

viszony 

- a világ jelenetek sora - a világban 

folyamatok vannak 

- Nincsen már tér és idő: a modern 

ember mindenütt és mindenkor van, 

de voltaképpen sehol sincsen. (vö. P. 

Virilio)  
- a mágikus tudat 

számára a világ 

tényállás: az a döntő, 

hogy milyen 

viszonyban vannak a 

dolgok egymással (pl. 

determinatív kezdet, 

érintkezés, analógia 

stb.) 

- örök jelen (vö. M. 

Eliade) 

- a történeti tudat 

számára a világ 

állandó keletkezés, 

folyamat (pl. az 

írás feltalálása óta 

van történelem; vö. 

„történelem nélküli 

népek”) 

Viszony 

a másik 

médium

hoz, 

illetve a 

médium 

viszonya 

önmagá

hoz  

- A mitopoétikus 

korban nincsen még 

írás. 

- Az írásbeliség 

korában is lehet az 

írást mágikusan 

használni (pl. 

szentlevelek) 

- Az orálisan elhangzó 

szövegnek nincs 

szövegazonossága 

(szilárd „identitása”) A 

szövegazonosságot 

semmi nem garantálja 

(variálódás jelensége; 

imrovizáció stb. − 

lásd: Nyíri-tanulmány, 

- Az írás nem törli 

el a képeket: 

kezdetben a kép és 

szöveg dialektikája 

a jellemző (pl. a 

képek szövegeket 

illusztrálnak, a 

szövegek képeket 

írnak le). Ennek 

ellenére a 

„konceptuális” 

(fogalmi) 

gondolkodás a 19. 

századra túlsúlyba 

kerül az 

„imaginációval” 

szemben. A 

- Aláássa a szöveg racionális 

diskurzusát. (N. Postman)  

- A képmágia nem vallásos-mágikus 

hiten, hanem a látszat-valóságba 

vetett hiten alapszik. 

- A mediatizáltság aláássa a 

racionalitást (Idézni: Nyíri-

tanulmány, 11−12. old.) 

- Az elektronikus szövegszerkesztő: 

 a) provizórikus (draft változat) 

 b) a szöveg egysége nem tartható 

fenn (pl. a plágium és önplágium 

kérdése); az egyéniség hiánya (vö. 

Nyíri-tanulmány, 14. old.) 

 c) nyelvi pongyolaság 

 d) kortalanság, időn kívüliség 
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5. old.) 

- A fülre alapoz, 

aminek más a 

memorizáló képessége, 

mint a szemnek: más 

emlékezettechnikák 

alakulnak ki (pl. 

gondolatritmus, 

betűrím, dallam, 

ritmikusság stb. − Vö. 

W. Ong: a szöveg 

„mintázottsága”.  

tartalom egyre 

elképzelhetetlenebb 

(pl. mesterkélt 

teológiai nyelvezet) 

Kód és 

társadal

om 

(közössé

gi jelleg) 

- közösségi jellegű: 

együttesen lehet 

emlékezni: a tudás 

kollektív; a szokásjog 

mindig íratlan. 

- a ritualizált 

szöveghasználat 

következményei (pl. 

kisebb a „pongyolság”, 

mint az elektronikus 

médiumokban) 

- hagyományszerűség 

(v. ö. Nyíry-

tanulmány) 

- A proverbiumok 

nyelvi-értelmi 

kategóriák, a 

gondolkodás páratlan 

eszközei. A 

proverbiumok 

konvenciók: nincs 

mérlegelési lehetőség. 

- lokális jellegű 

- egyéni jellegű 

(„négyszáz év 

magány”: a szavak 

elválasztanak = 

Gutenberg-galaxis) 

1. Nyíri Kristóf: a technikai képek 

közösséget teremtenek. → az 

interaktív multimediális közegekben 

megvalósulhat az érzelmi és 

racionális (!) közösségteremtés. A 

modern képiség megteremtheti a 

tudomány új egységét, a tudományos 

műhelyek nyelven túli új kapcsolatát.  

2. Müllner András: a technikai 

képek manipuláltak, ugyanis 

töredékesek, nincs koherenciájuk, 

nincs egységes látsámódjuk, efemer 

jellegűek (pl. e-mail kapcsolatok, 

interaktív tévé- és rádiójátékok stb.) 

→ nem teremtenek valódi 

közösségeket 

 

 

 

Összefoglalás 

A fentiek figyelembevételével tehát ezt mondhatjuk: a népi kultúra továbbra is a társadalom 

szélesebb rétegeinek, a hatalomból kirekesztetteknek tudatvilágát, ízlését fejezi ki. Ez a kultúra 

azonban elveszítette korábbi viszonylagos önállóságát, hiszen a népi világkép zárt önállósága is 

odalett. A mai technikai viszonyok közepette nem képzelhető el olyan társadalmi tudat, mely – 

akár részjelenségeiben is – függetleníthető lenne a „magaskultúrától”. A közösségi jelleg 

fogalmát adott esetben az egész emberiségre ki kell terjesztenünk (globalizáció, 

uniformizálódás), máskor ez a csupán efemer jellegű csoportokra korlátozódik. 
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A népi kultúra alulról jövő ízlést, értékrendet fejez ki. Olyan kérdésekre ad valamilyen 

választ, melyek megoldásra várnak, de amelyekre a hatalom nem tud, nem akar hitelesen 

válaszolni, vagy amelyekről az általa irányított tömegkommunikáció nem beszél. 

E kultúra létrehozója lehet ismert személy is, de alkotói szuverenitása korlátozott: az alkotás 

során kollektív igények szerint cselekszik, tehát amit kifejez, az nem egyéni jellegű. 

A hagyományzódás nem kizárólagos feltétele a népi kultúrának. Vannak olyan 

kultúrjelenségek, melyek állandóbbak, mások igen bomlékonyak. Ma az akceleráció jelensége 

miatt bizonyos kultúrelemek gyorsan kicserélődhetnek. 

A népi alkotásoknak továbbra sincs „hiteles”, végleges változatuk. Épp variatív, közösségi 

tudatot kifejező mivoltuk miatt tekintünk folklórnak bizonyos szellemi termékeket. A népi 

kultúra megjelenítő közege a szó, az írás és a kép egyaránt lehet. 

 

 

4. A kultúra fogalma 

A népi kultúra fogalmának az a meghatározása, amit fentebb körvonalaztunk, a kultúra 

fogalmának általános definícióihoz is kapcsolható. Ez természetes is, hiszen a „népinek” 

nevezett kultúra része az emberiség egyetemes kultúrájának. 

 
A kultúra az ember lényegi tartozéka, olyan dolog, mely az embert az állattól megkülönbözteti. A 

legkülönbözőbb tudományok kutatják az emberi kultúra különböző területeit. E. B. Tylor a 19. század neves 

etnológusa szerint a kultúra minden emberrel kapcsolatos dolgot magába foglal, pontosabban egy adott nép egész 

életmódját felöleli: a tudást, a hitet, az erkölcsöt, a művészetet, törvényt, szokásokat. (1871) Ezt a kultúradefiníciót 

ma is sokan elfogadják, legföljebb pontosítani, csiszolni igyekeznek. Ezt teszi például Ralph Linton, aki a kultúrát 

úgy határozza meg, mint azon ismeretek, attitűdök és egyéni magatartásminták megszokott összességét, melyek 

közösek és öröklődnek az adott társadalomban. (1914) 

 

A népi kultúra vonatkozásában különösen használhatónak tűnik Jurij M. Lotman 

információelméleti kultúraértelmezése, aki szerint a kultúra „valamennyi nem örökletes 

információ, az információ szervezési és megőrzési módjának összessége”. (Lotman 1973. 272.) 

Eszerint tehát a kultúra nem örökölhető, újra meg újra át kell adni. Élő, működő struktúra, 

folyamat. Csak a közlés folyamatában érhető tetten, s mint ilyen, történeti képződmény, lényege 

az állandó változás. Ha a kultúra átörökítésének feltételei nem biztosítottak (például 

mesterségesen megszüntetik az átörökítő intézményeket, a kultúra bizonyos elemei elveszítik 

funkciójukat stb.), a kultúra társadalmi átörökítésének folyamatában törés következik be. 

 Kétsíkú változás figyelhető meg benne: 1. a kultúra elemeinek funkcióvesztése és 

lebomlása; 2. az új elemek állandó beépülése. Egy adott csoport kultúrájának szerkezetében a 

lebomlás és beépülés során radikális módosulások is bekövetkezhetnek, amelyek 

megváltoztathatják az adott kultúra identitását. (lásd például az akkulturáció jelenségét – hátrébb) 

Lotman felfogásában, tehát csak az válik élő, működő kulturális jelenséggé, ami bekerül a 

társadalmilag releváns információk közlésének folyamatába (lásd: „az irodalom mint temető”, ill. 

„a tudomány mint temető” metaforákat) A kultúra tehát nem enciklopédikus ismeretek tárháza (l. 

az irodalom, illetve a tudomány „temetője” metaforát), hanem működésében megragadható, élő 

jelenség. 

Mint látjuk, a fenti definíciók mindegyike tágan értelmezi a kultúra fogalmát. Azért 

szükséges ezt hangsúlyoznunk, mert – amint ezt előbb már láttuk – a népi kultúra definiálása 

során nemegyszer leszűkítették a népi kultúra fogalmát. (Lásd például a folklór fogalmának 

romantikus értelmezését.) 
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Noha nagyon sok kultúradefiníció létezik ugyan, de a kultúra néhány alapvető jellemző 

vonását mindenki elfogadja. Az itt felsorolt legáltalánosabb jellemzők (Hollós 1993 alapján) 

minden kultúrára, így az élő, működő népi kultúrára is érvényesek: 

1. A kultúra közös, azaz a közösség minden tagja osztozik benne (például az üdvözlés módja 

kulturálisan meghatározott, a villámlást és mennydörgést más és más módon értelmezik a 

természeti népek, ill. a tanult emberek stb.) Bár van megosztottság vallási, etnikai, szakmai stb. 

szempontból, egy-egy közösség mégis leginkább a közös kultúra révén jellemezhető. 

2. A kultúra tanult. – Az emberi viselkedés nagyrészt tanuláson és nem ösztönökön alapszik. 

(Ellentétben az állatvilággal.) Biológiailag csak a kultúrára való képességet örököljük, magát a 

kultúrát nem. A kulturálisan megfelelő viselkedésmintákat a szocializáció folyamatában sajátítjuk 

el. (Vö.: Lotman)  

3. A kultúra szimbólumokon alapszik. Minden emberi viselkedés szimbólumok használatára 

épül. A szimbólumoknak ugyanazt a jelentést tulajdonítják a közösség tagjai. A kultúra 

legfontosabb szimbolikus aspektusa a nyelv, azaz a világ jelenségeinek szavakkal való 

helyettesítése. A szimbólumok mesterséges reprezentációi a a gondolatoknak, dolgoknak, ezért 

nagyon rugalmasak. A asznált szimbólumok lényegi módon jellemeznek egy-egy kultúrát. Pl. 

nyelv, gesztusnyelv, képek, gesztusnyelv, színek stb. 

4. A kultúra integrált. A kultúrát nem lehet elemeire feldarabolni (noha ezt például 

tudományos célból ezt sokszor önkényesen megteszik). A kultúra összes eleme mint egy 

kölcsönösen összefüggő egész működik. (Pl. egy adott kultúrában a gazdasági tevékenység a 

házasodási szokásokkal, az öröklési joggal, a nemek közötti munkamegosztással, a 

településszerkezettel és még számos dologgal összefügg.) Ez az integráció tendenciája. (A 

néprajzi jelenségek mechanikus tagolása ellen lépett fel a funkcionalizmus vagy a kulturális 

jelenségeket rendszerszerű összefüggéseikben vizsgáló strukturalizmus stb.) 

 

A fentiek figyelembevételével tehát ezt mondhatjuk: a népi kultúra továbbra is a 

társadalom szélesebb rétegeinek, a hatalomból kirekesztetteknek tudatvilágát, ízlését fejezi ki. Ez 

a kultúra azonban elveszítette korábbi viszonylagos önállóságát, hiszen a népi világkép zárt 

önállósága is odalett. A mai technikai viszonyok közepette nem képzelhető el olyan társadalmi 

tudat, mely – akár részjelenségeiben is – függetleníthető lenne a „magaskultúrától”. A közösségi 

jelleg fogalmát adott esetben az egész emberiségre ki kell terjesztenünk (globalizáció, 

uniformizálódás), máskor ez a csupán efemer jellegű csoportokra korlátozódik. 

A népi kultúra alulról jövő ízlést, értékrendet fejez ki. Olyan kérdésekre ad valamilyen 

választ, melyek megoldásra várnak, de amelyekre a hatalom nem tud, nem akar hitelesen 

válaszolni, vagy amelyekről az általa irányított tömegkommunikáció nem beszél. 

E kultúra létrehozója lehet ismert személy is, de alkotói szuverenitása korlátozott: az 

alkotás során kollektív igények szerint cselekszik, tehát amit kifejez, az nem egyéni jellegű. 

A hagyományozódás nem kizárólagos feltétele a népi kultúrának. Vannak olyan 

kultúrjelenségek, melyek állandóbbak, mások igen bomlékonyak. Ma az akceleráció jelensége 

miatt bizonyos kultúrelemek gyorsan kicserélődhetnek. 

A népi alkotásoknak továbbra sincs „hiteles”, végleges változatuk. Épp variatív, 

közösségi tudatot kifejező mivoltuk miatt tekintünk folklórnak bizonyos szellemi termékeket. A 

népi kultúra megjelenítő közege a szó, az írás és a kép egyaránt lehet. 

 


