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A hu sza dik szá zad nem csak az Egye sült Ál la
mok le hen ger lő ere je mi att vált Ame ri ka év szá
za dá vá, ha nem az ame ri kai anyag le hen ger lő 
ha tá sa és presztízse mi att is. Vi lág szer te az ame
ri kai dol lár lett az egye te mes fi ze tő esz köz. Az 
eu ró pai mű vé szet leg be cse sebb mű tár gyai és a 
leg na gyobb eu ró pai mű vé szek kö zül sok át ke
rült az At lan tióce án túl part já ra, az Egye sült 
Ál la mok ba. Az ame ri kai egye te mek a vi lág ban 
fo lyó ku ta tá sok és stú di u mok kö zép pont já vá 
vál tak. Az ame ri kai szo ká so kat, az ame ri kai fil
me ket, az ame ri kai ze nét a vi lág leg tá vo libb zu 
ga i ban is utá noz ni kezd ték. Már 1925ben eu 
ró pa i ak mil li ói job ban is mer ték az ame ri kai 
film csil lag ok ne vét, mint tu laj don mi nisz ter el
nök ükét (Lu kacs 1994: 408).

Mi itt Eu ró pá ban jól ért jük a dol gok ki gon do lá
sá nak, elem zé sé nek, át gon do lá sá nak a mű vé
sze tét. Sen ki sem vi tat hat ja el tő lünk a tör té nel
mi ki fi no mult sá got és a konceptualista kép ze lő
e rőt, ezek re még az At lan tióce á non tú li el mék 
is fél té ke nyek. A ra gyo gó igaz sá gok, a leg szé
dü le te sebb tel je sít mé nyek ma nap ság még is a 

Csen desóce án ha tár vi dé kén vagy Man hat tan von zás kör ében szü let nek. New York és Los 
An ge les a vi lág kö ze pe, ezt meg kell val la ni – ak kor is az, ha né hány vo ná suk egy szer re 
lel ke sít és ked vet le nít el ben nün ket (Baudrillard 1996: 34).

Vé get ér majd a tör té ne lem
Egy örök pil la nat lesz a vég te len

(Eu ró pa Ki adó 1983)

Az euroatlanti ci vi li zá ció tör té ne te so rán a vi lág min den ko ri ve ze tő gaz da sá gi és kul tu
rá lis köz pont jai Ke let ről fo ko za to san Nyu gat fe lé to lód tak el. A „ter mé keny ség fél hold”, 
Hel lasz, Ró ma, a re ne szánsz itá li ai vá ros ál la mai, Né met al föld arany ko ra, Spa nyol or szág 
nagy szá za da, Ang lia és Fran cia or szág for ra dal mai, majd az At lan tióce á non át lép ve 
New York, a Szil ikonvölgy és Hollywood ural ma kö vet ke zett. Je len leg a fej lő dés cent
ru ma két ség kí vül ÉszakAme ri ká ban van, és a vi lág töb bi ré sze kü lön bö ző fej lett sé gi 
fo kon ál ló pe ri fé ri á nak te kint he tő, ám ez utóbbin be lül is ko moly kü lönb sé gek van nak.

Az aláb bi írás szán dé ka sze rint a posztmodernizálódott euroatlanti ré gió és az 1989 
utá ni Kö zépKe letEu ró pa kö zött zaj ló – vé le mé nyem sze rint alap ve tő en egy irá nyú – 
„in ter ak ció” né hány – el ső sor ban a kul tú rá hoz köt he tő – je len sé gét jár ja kö rül.

Tör té né szek és po li to ló gu sok sze rint 1989ben vé get ért a hosszú 19. szá za dot (1789– 
1914) kö ve tő rö vid 20. szá zad, az óta a 21. században élünk. A hi deg há bo rú vé ge, a 
Szov jet unió föl bom lá sa és Ke letEu róp a „fel sza ba du lá sa” nyo mán Francis Fuku ya ma 
ja páname ri kai(!) tör té nész nem ke ve seb bet hir de tett, mint a tör té ne lem vé gét.

Pucér Kelet

Nagy Zsolt
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A li be rá lis de mok rá cia esz mé nyét nem le het meg ha lad ni […] az alap ve tő el vek és in téz mé
nyek nem fej lőd nek to vább. Nem a tör té né sek ér tek vé get, […] ha nem a Tör té ne lem, va gyis 
az egyet len, össze füg gő és kö vet ke ze tes fej lő dé si fo lya mat ként ér tel me zett tör té ne lem 
(Fukuyama 1994: 5).

Az el ső „tu do má nyo san meg ter ve zett tár sa da lom”, a szo ci a liz mus tör té nel mi kí sér le
te zsák ut cá nak bi zo nyult. Ve ze tő ál lam ala ku la tá nak össze om lá sa után a szov jet tí pu sú 
tár sa dal mak – a tör té ne lem ben pá rat lan mó don – egy ko ráb bi gaz da sá gitár sa dal mi for
má ci ó hoz „ka nya rod tak vissza”, és ez va ló ban Fukuyamát lát szik iga zol ni. Van nak 
azon ban olya nok, akik né mi leg sö té teb ben lát ják a dol got:

Ami kor le om lott a ber li ni fal, és rés nyílt a sza bad ság fe lé, a ke let ke zett űrt nyom ban az 
in ter na ci o na liz mus új for má ja töl töt te be. Mi köz ben az Egye sült Ál la mok po li ti ku sai azon 
uj jong tak, hogy „vé get ért a hi deg há bo rú, és mi nyer tünk”, a nem zet kö zi Tő ke be je len tet te 
min den ide o ló gia vé gét. Ami nem csu pán azt je len ti, hogy a kom mu niz mus ha lott, de azt is, 
hogy a „de mok ra ti kus republikanizmus” be tel je sí tet te hi va tá sát és üres bál vány lett. Et től 
kezd ve ki zá ró lag egyet len erő „ural ko dik”: a pénz ra ci o na li tá sa (Wilson 1996).

Mi köz ben a „szo ci a liz mus épí té sé ben” részt vett or szá gok ban a ké sei mo dern iz mus 
ér té ke it (fo lya ma tos gaz da sá gi nö ve ke dés, tel jes fog lal koz ta tott ság, szo ci á lis biz ton ság) 
fo gal maz ták meg kö ve ten dő cél ként, az euroatlanti kul tú rák gyors ütem ben poszt mo
der ni zálódtak. A fo ga lom itt an nak a posztindusztriális, jó lé ti tár sa da lom nak a ki ala ku
lá sát je lö li, amely a hat va nas évek től kezd ve az Egye sült Ál la mok ban és Nyu gatEu ró
pá ban volt meg fi gyel he tő. Mi köz ben az eu ró pai in teg rá ció nyo mán Nyu gatEu ró pá ban 
ha nyat ló ban van a nem zet ál la mi szint, Ke letEu ró pát az et ni kai fe szült sé gek fo ko zó dá sa 
jel lem zi. A posztmodernitásban, a glo bá lis és lo ká lis vi lá gá ban, a he lyi prob lé mák meg
ol dá sá hoz a nem zet ál lam túl nagy nak, a glo bá lis kér dé sek szem pont já ból túl ki csi nek 
tű nik. A Nyu gat a glo bá lis in teg rá ció, a Ke let a re gi o ná lis de zin teg rá ció és az anak ro
nisz ti kus nem ze ti au to nó mia irá nyá ba tart, mi köz ben kép te len az et ni kai és más ki sebb
sé ge ket érin tő kér dé sek ke ze lé sé re. A poszt mo dern egyik jel lem ző vo ná sá nak tar tott 
multikulturalizmusnak – szavú kri ti ku sa sze rint ez pusztán egy „stra té gia, mely »Ame
ri ká nak« mint ide á nak és mint tár sa dal mi el len őr zés nek a meg men té sé re szol gál” 
(Wilson 1996) – a ke le ti ré gi ó ban sze rény esé lyei van nak.

A kö zépke leteu ró pai tör té ne lem „el ka nya ro dá sá nak” idő sza ka nagy já ból egy be esett 
a poszt mo dern szem lé let mód ame ri kai és nyu gateu ró pai tér nye ré sé vel. Er ről az in for
má ci ók sza bad áram lá sá tól előbb her me ti ku san, majd ol dot tab ban, de mind vé gig töb bé
ke vés bé el szi ge tel ten „fej lő dő” or szá gok ban na gyon ke ve set le he tett tud ni. A „vissza ka
nya ro dást” kö ve tő en a kö zépke leteu ró pai or szá gok az új, posztmodernizálódott „el ső 
vi lág gal” ta lál ták szem ben ma gu kat.

A vég ső pa ra do xon a rend szer vál tás sal jött lét re. A ke leteu ró pai szín pa don meg je lent a 
kí ná la ti pi ac, a multi és szupranacionális ja vak tel jes re per to ár ja. Ez zel együtt azon ban 
to va tűnt a kal ku lál ha tó biz ton ság, a szo lid, ám sta bil élet szín vo nal, me lyet a ko ráb ban je len
tős, de most gyors apa dás nak in dult kö zép osz tály él ve zett. A ma gyar és – itt ta lán meg en
ged he tő az ál ta lá no sí tás – a ke leteu ró pai fej lő dés nagy kér dé se, hogy ab ból a po fon ból, 
ame lyet a rend szer vál tás nem kí vánt kö vet kez mé nye i vel va ló szem be sü lés je lent, mer re 
tán to rog nak to vább ezek a tár sa dal mak (Dessewffy 1993: 20).

A poszt mo dern be ren dez ke dé sű, vi szony lag sta bil Nyu gat tal ellentétben a ke le ti ál la
mok tár sa dal mi struk tú rá ja, po li ti kai vi szo nyai és kul tu rá lis jel lem zői az át ala ku lás sza
ka szá ban van nak. A fel szí ni és lát vá nyos ele mek a nyu ga ti mo dell fe lé tör té nő kö ze lí tést 
mu tat ják, a mély struk tú rák moz gá sa vi szont az at tól va ló el tá vo lo dás ról árul kod ik.

A 20. szá zad má so dik fe lé ben be kö szön tő poszt mo dern kor szak te o re ti ku sai kö ré ben 
szé les kö rű egyet ér tés mu tat ko zik a nagy be tűs Tör té ne lem be fe je ző dé sé vel kap cso lat
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ban. Sze rin tük a Tör té ne lem ab ban az ér te lem ben ért vé get, hogy be fe je ző dött a fel vi
lá go sult ra ci o na liz mus, il let ve me ta fi zi kai és po zi ti vis ta vál to za ta i nak ural ma, amely a 
kö zép osz tály be li fe hér fér fi ak eurocentrikus ha tal mát je len tet te. Ami be fe je ző dött, az a 
„hi va ta los”, az uni ver zá lis, az egy sé ge sí tett, rasszis ta, szexista, im pe ri a lis ta Tör té ne 
lem és tör té net írás, a min den ko ri győz te sek tör té nel me. A Tör té ne lem vé ge a „tör té nel
mek” kez de tét je len ti, a sok fé le ség, a más ság, a re la ti viz mus, a mel lé ren de lés előny ben 
ré sze sí té sét a li ne á ri san és te le o lo gi ku san fel fo gott Tör té ne lem mel és an nak kró ni ká sai
val szem ben.

A mo der ni tás ko rát föl vál tó poszt mo dern kor szak egy szer re je löl egy tár sa dal mi ál la
po tot, egy mű vé sze ti stí lust, egy men ta li tást, egy Tör té ne lem utá ni idő sza kot és a je len
ko ri kul tú ra ál ta lá nos fel té tel rend sze rét. A poszt mo dern lé nye ge a mo der nis ta ká non el 
uta sí tá sa a meg kö ze lí tés mó dok sok fé le sé ge, a mű faj ok és irány za tok ke ve re dé se je gyé
ben; ál lí tá sa a mo dern – vagy ta lán az egész – kul tú ra ki me rü lé se és ha nyat lá sa. Ér vény
te len nek nyil vá nít ja vagy szkep szis sel ke ze li a „metanarratívákat”, a vi lá got egy sé ge sen 
ma gya ráz ni kí vá nó „nagy el be szé lé se ket” (Lyotard 1993: 8). Ko per ni kusz, Dar win és 
Fre ud mun kás sá ga nyo mán az új ko ri em ber há rom nagy il lú zi ó ját volt kény te len fel ad 
ni: nem ő az Uni ver zum kö zép pont ja, az ál lat vi lág tól nem mi nő sé gi leg, csak fej lett ségé
ben kü lön bö zik, és nem ura sa ját tu dat ta lan já nak sem. A poszt mo dern dekonstruál és de 
 cent ra li zál; a min den je len sé get ra ci o na li zá ló, osz tá lyo zó és cím ké ző, tör vény ho zó, te 
 le o lo gi kus és mo no lo gi zá ló Mo dern Ész fel vi lá go sult ural má val szem ben a né zet rend
sze rek plu ra liz mu sát, a kü lön bö ző dis kur zu sok egy más mel let ti ség ét tart ja kí vá na tos nak. 
A „poszt mo dern fel té tel” egy olyan posztindusztriális fo gyasz tói tár sa da lom ki ala ku lá
sát fel té te le zi, amely ben a tár sa da lom „to jás ala kú”: a te te jén (ki ug ró an gaz da gok) és az 
al ján (na gyon sze gé nyek) vi szony lag ke ve sen van nak, a dön tő több sé get a sta bil jó lét ben 
élő kö zép osz tály al kot ja. Eb ben a tár sa da lom ban kulcs fon tos sá gú sze re pet ját sza nak 
az új tech no ló gi ák és a tö meg köz lé si esz kö zök. A ké sei (poszt)ka pi ta liz mus ban a tár sa
da lom mint olyan át esz té ti zá ló dott, a le he tő leg tá gab ban ér tel me zett (tö meg)kul tú ra pe  
dig át hat ja a min den na pi éle tet. A poszt mo dern az ál ta lá nos tól az egye di, az egy ség től a 
sok fé le ség, a mély ség től a fel szín, az ere de ti től a má so lat, a szer zői mű al ko tás tól az ol 
va sói „szö veg” (Barthes 1991) fe lé tart. A nagy be tűs Igaz sá got a kis be tűs igaz sá gok kal, 
a Tör té nel met tör té nel mek kel vált ja föl; úgy gon dol ja, hogy sen ki sincs ál ta lá no san ér  
vé nyes tu dás bir to ká ban, a leg jobb eset ben is csu pán a hely hez és idő höz kö tött rész is
me re tek ér vé nye sek.

A poszt mo dern a ré gi mó di ki zá ró la gos ság he lyett az ek lek ti ciz must jut tat ja szó hoz […] 
könnyed, moz gé kony, sem mi fé le hit val lás ba nem me re ve dő szem lé let, amely iszo nyo dik a 
vég le ges el kö te le ző dés től. […] Min den kul tú ra egya ránt le gi tim és min den do log kul tu rá lis 
jel le gű. […] a sport, a di vat, a sza bad idő ko pog tat a kul tú ra aj ta ján” (Finkielkraut 1996: 
141–145).

A „poszt mo dern a ké sei ka pi ta liz mus kul tu rá lis lo gi ká ja” (Jameson 1984: 53), amely
ben a mű al ko tás a „tech ni kai sok szo ro sít ha tó ság” (Benjamin 1969: 301) ré vén el vesz
tet te au rá ját. A rep ro duk ció (fo tó, film, vi deo, xe rox) és az új in for má ció tá ro lá si tech no
ló gi ák (hang le mez, mag ne to fon, CD ROM) kö vet kez té ben – a tör té ne lem ben elő ször – 
az em be ri ség kul tu rá lis örök sé ge tö meg mé re tek ben hoz zá fér he tő vé vált, és bár mi lyen 
jel le gű fel hasz ná lás szá má ra nyi tott. A poszt mo dern sa já tos sá ga, hogy az iró nia, a stí lus
után zat, az intertextualitás, az új ra ér tel me zés és a mó do sí tás esz kö ze i vel for dul fe lé jük, 
kul tu rá lis te vé keny sé ge leg in kább az idé zet, a mon tázs, a pa raf rá zis, a mó do sí tás, az 
el és át eme lés, a ki sa já tí tás és a dekonstrukció fo gal ma i val ír ha tó le.

Már a mo dern kor szak „kul túr ipa ra” (Adorno és Horkheimer 1990: 147) tö meg ter me
lés re ren dez ke dett be, és je len tős mér ték ben hoz zá já rult a tö meg fo gyasz tás rend sze ré nek  
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ki ala ku lá sá hoz. A fordizmus fu tó sza laglo gi ká ja sze rint ké szült sztenderdizált és szab
vá nyo sí tott szé ria da ra bok „a kul tú ra ki bé kít he tet len ele me it, a mű vé sze tet és a szó ra ko
zást egyet len ha zug kép let be, a kul túr ipar to ta li tá sá ba fog lal ják” (Adorno és Horkheimer 
1990: 165). A fo gyasz tó eb ben a szisz té má ban olyan tárgy vagy gép, amely sem mi fé le 
önál ló ság gal nem ren del ke zik, és akit a kul túr ipar fe lül ről ké pes ma ni pu lál ni és in teg rál
ni. A kul túr ipar cél ja az el ad ha tó és hasz not ho zó ter mé kek elő ál lí tá sa, alap ve tő ér de ke 
pe dig ön ma ga bő ví tett új ra ter me lé se. Leg fon to sabb ter mé ke a hir de tők nek el ad ha tó, 
áru vá ala kí tott fo gyasz tó. A ka pi ta liz mus a mun ka vi lá gán túl a sza bad idő re is ki ter jesz
tet te ha tal mát. Pél dá ul a te le ví zi ó zás so rán – amellyel köz re mű kö dünk ön ma gunk áru vá 
té te lé ben – leg alább olyan ke mé nyen dol go zunk az áru ka pi ta liz mus szá má ra, mint a 
mun kás a fu tó sza lag mel lett. A szél ső sé ges je len sé gek in teg rá lá sa nyo mán ki ala ku ló lát
szó la gos kul tu rá lis sok fé le ség alap ve tő en a rend szer sta bi li tá sá nak a zá lo ga.

A kul túr ipar majd nem tel jes he ge mó ni á ra tett szert a mo dern lé lek fe lett, és mint a 
kul tu rá lis ér té kek el ső szá mú ala kí tó ja sa ját ide o ló gi ai cél ja it ül te ti az em be rek fe jé be a 
tár sa dal mi el len őr zés ér de ké ben; en nek ered mé nye ként a nép sze rű kul tú ra az el nyo más 
egyik leg fon to sabb esz kö ze lett. Ami kor a kul túr ipar azt ad ja az em be rek nek, amit sze
ret né nek, va ló já ban azt ad ja ne kik, ami nek a kí vá ná sá ra ko ráb ban már rá ne vel te őket, 
va gyis azt, amit a kul tu rá lis ma ni pu lá to rok akar nak. A kanti „cél nél kü li cél sze rű ség” 
he lyé be a „cél tu da tos cél ta lan ság” lé pett; a min dent át ha tó szó ra koz ta tás a fel szí ne sen 
oda fi gye lő passzív és kri ti kát lan be fo ga dást cé loz za, amit a be vett min ták alap ján ké szü
lő kul tu rá lis ter mé kek gyár tá sá val és for gal ma zá sá val ér el. A ter mé kek struk tu rá lis 
ha son ló sá gai a kul túr ipar ál tal al kal ma zott tech ni ka – a ter jesz tés és a rep ro duk ció – 
kö vet kez mé nyei. A kul túr ipar igyek szik fenn tar ta ni az új don ság és az ere de ti ség lát sza
tát, a fo gyasz tó sza bad vá lasz tá sá nak mí to szát is (Co ca Co la és Pepsi Co la, Westel és 
Pan non, McDonalds és Burger King). A kul túr ipar meg pró bál ja elő ír ni a he lyes és el várt 
fo gyasz tói vi sel ke dést és re ak ci ó kat is. Leg főbb cél ja a fo gyasz tói re ak ci ók au to ma ti zá
lá sa, az egyé ni el len ál lás for rá sa i nak gyön gí té se. A „tör té nel men tú li” ide á lis nak te kin
tett vi lág ál la pot ban, a kon szen zus és a bé ke tár sa dal ma i ban a ja vak ban bő vel ke dő 
fo gyasz tó szá má ra az élet mi nő ség kér dé sei ke rül nek elő tér be. A poszt mo dern kor szak
ban a ma gas kul tú ra és a tö meg kul tú ra kö zöt ti év szá za dos el kü lö nü lés és meg kü lön böz
te tés is el tűn ni lát szik. A poszt mo dern kul tu rá lis ál la pot alap ve tő prob lé má it – a po li ti kai 
és osz tály szem pon tú meg kö ze lí té se ken túl lép ve – az olyan kul tu rá lis „szö ve gek kel” és 
el já rás mó dok kal kap cso la tos gon dol ko dás és elem zés je len ti, ame lyek ko ráb ban kí vül 
es tek az aka dé mi ai tu do má nyok ér dek lő dé si kö rén. Az át ala ku lást ér zé ke lő kul tu rá lis 
elem zé sek – töb bek kö zött a Cultural Studies és az An na les-kör mun kás sá ga, a (poszt)
struk tu ra liz mus, a nyelv fi lo zó fia és a kul tu rá lis ant ro po ló gia szem lé let mód já nak tér nye
ré se nyo mán – olyan je len sé gek kel fog lal koz nak, mint a sport, a di vat, a rek lám, a haj
vi se let, a be vá sár lás, a já té kok és a tár sa dal mi rí tu sok. Kör nye zet szennye zés, ózon lyuk, 
glo bá lis föl me le ge dés, az ál la tok jo gai, bio és bodypo li ti ka, a nő moz gal mak és a fe mi
niz mus, a sze xu á lis és et ni kai ki sebb sé gek ön szer ve ző dé sei, a ha gyo má nyos sze xu á lis 
sze re pek és iden ti tá sok vál to zá sai, a csa lád mint in téz mény vál sá ga és eró zi ó ja, a 
fo gyasz tó rej tett ma ni pu lá ci ó ja a mé di u mok se gít sé gé vel, az öre ge dés tár sa dal mi ke ze
lé sé nek kér dé sei – fon tos sá gi sor rend nél kül a poszt mo dern érdeklődési körének né hány 
ki kris tá lyo so dá si pont ja. Ezek a vizs gá ló dá sok olyan ko moly el mé le ti fel ké szült ség gel 
tör tén nek, mint ko ráb ban bár mely ma gas kul tú rá ban lét re jött al ko tás ese té ben. Bi zo nyos 
ér te lem ben már ön ma gá ban ez is poszt mo dern je len ség, ami a ko ráb bi hi e rar chi kus 
kü lönb sé gek ol dó dá sá ra, an nak a kul tu rá lis me zőnek a ki szé le se dé sé re utal, ahol a tár
sa dal mi, a gaz da sá gi és a kul tu rá lis je len sé gek, a mun ka és a sza bad idő, a szó ra ko zás és 
a vá sár lás el kü lö nü lé se már nem olyan egy ér tel mű, mint a mo dern iz mus ban.
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Ame ri ka év szá za da, avagy vane „ki rá lyi út”

Le ad, follow, or
get out of the way
(Ame ri kai iro da fel irat)

Ame ri ka – fel fe de zé sé től kezd ve – szin te min dent az öreg kon ti nens nek kö szön het, de az 
eu ró pai örök ség gel egye di mó don bánt, ez ál tal az Ó vi lág fél re e ső transz cen den ci á já ból 
má ra ex cent ri kus új cent rum má lett (Baudrillard 1996: 104). A rö vid 20. szá za dot tel jes 
jog gal ke resz tel ték el „Ame ri ka szá za dá nak” a tör té né szek. Itt kell meg em lí te ni azt a 
je len sé get, hogy a hét köz na pi be széd for du la tok ban az „Ame ri ka” szó kon szen zuá lis ala
pon az így ne ve zett kon ti nens egyet len – igaz, te rü le ti leg ha tal mas – or szá gát, az Ame
ri kai Egye sült Ál la mo kat je lö li, ki zár va ez zel to váb bi más fél tu cat nem ze tet/or szá got. 
(Az egy sze rű ség ked vé ért a to váb bi ak ban én is eb ben az ér te lem ben hasz ná lom a szót.) 
„Ame ri ka” mint az USA szi no ni má ja a „meg va ló sult utó pia”, „a promiszkuitás, a nem
ze ti és fa ji ke ve re dés, a ver sen gés és a he te ro ge ni tás kul tú rá ja. Az egész vi lág egy foly tá
ban ró la ál mo dik, mi köz ben ő ural ko dik raj ta és ki hasz nál ja” (Baudrillard 1996: 35).

Az Egye sült Ál la mok a poszt mo dern vi lág ve ze tő ha tal ma, mintaországa. Két vi lág
há bo rú ból ke rült ki győz te sen, szu per ha tal mi stá tu sá ban meg erő söd ve. Gaz da sá gi he ge
mó ni á ja és (tö meg)kul tu rá lis ter me lé sé nek nagy sá ga és ter jesz té si ha tó kö re le he tő vé 
te szi, hogy nyel vét, élet mód ját és kul tú rá ját – sze lí den vagy dur ván – rá e rő sza kol ja a 
vi lág ra. Ame ri ka te rü le té re so ha nem lé pett ide gen had se reg, a sza bad ság (értsd: az ame
ri kai ér de kek) ne vé ben foly ta tott mér sé kel ten si ke res gaz da sá gi há bo rú it a vi lág tá vo li 
pont ja in vív ta. Kul tu rá lis gyar ma to sí tá sa vi szont jó val ha té ko nyabb nak bi zo nyult. Ame
ri ka min tát ad az iga zo dás hoz, kö ve ten dő sztenderdet je lent. Ame ri ka büsz kén váll al ja a 
ve ze tő sze re pet, és úgy ér zi, jo ga van hoz zá. En nek a stá tus nak szám ta lan kéz zel fog ha tó 
meg nyil vá nu lá sa van. Né hány szem be tű nő pél da: a dol lár gya kor la ti lag egye te mes fi ze
tő esz köz ként mű kö dik, New York ban, „a vi lág fő vá ros ában” van az ENSZ szék he lye. 
Az Egye sült Ál la mok ban – pél da nél kül ál ló mó don – ti zen hat éven be lül két szer ren
dez tek olim pi át, an nak el le né re, hogy az 1996os, év for du lós já té kok meg ren de zé sé re 
Athén is je lent ke zett; egy olyan or szág ban ren dez ték meg az 1994es lab da rú gó vi lág
baj nok sá got, amely ezt az ere den dő en eu ró pai já té kot gya kor la ti lag csak hír ből is mer te; 
1992ben az egész vi lág meg ün ne pel te Ame ri ka fel fe de zé sét – va gyis az ott élő kul tú ra 
le igá zá sá nak kez de tét. Az 1492 cí mű film hez kom po nált Vangeliszene egy faj ta nem zet
kö zi him nusszá ne me se dett (ám ez nem gá tol ja meg te le fon ze ne ként tör té nő prak ti kus 
al kal ma zá sát – Bach hoz és Bee tho ven hez ha son ló an). Friss hír, hogy egy ame ri kai üz let
em ber épít tet te új ra Shakes peare Globe szín há zát. A CNN hu szon négy órás hír te le ví zió 
mint a vi lág ön je lölt „ve ze tő hír for rá sa” olyan anya gi és tech ni kai le he tő sé gek kel ren
del ke zik, ame lyek ré vén élő ben ké pes a vi lág ban le zaj ló bár mi lyen ál ta la fon tos nak ítélt 
ese mény köz ve tí té sé re. A poszt mo dern kor szak esz pe ran tó já vá vált (ame ri ka ni zált) 
an gol – az ural ko dó prag ma ti kus élet fi lo zó fi á hoz ha son ló an – rend kí vül öko no mi kus 
nyelv: ahol le het, ra ci o na li zál, rö vi dít, tö mö rít, sű rít. A mo za ik sza vak (pl. UCLA, 
WASP, CV, PC stb.) be épül tek az írott és a be szélt nyelv be, bár a rö vi dí té sek egy ré sze 
az ide gen fül szá má ra gya kor la ti lag ért he tet len. Ame ri ka ad ja a tu do má nyos No beldí ja
sok te kin té lyes ré szét, jó nevű egye te mei és in té ze tei (Harvard, Yale, MIT) a ku ta tá sok 
és fej lesz té sek fel leg vá rai. Ame ri ka az év szá zad ok ra vissza te kin tő au ten ti kus mű vé szet 
hi á nyát – sa ját lo gi ká já ból kö vet ke ző en – egye di mó don pó tol ja: oda  csá bít ja a mű vé
sze ket, és föl vá sá rol ja a mű al ko tá so kat. A mo dern vi lág mű al ko tá sa i nak je len tős ré sze 
ma a ke le ti part mú ze u ma i ban lát ha tó. Az egyik leg ere de tibb ame ri kai mű vész, a cseh 
szár ma zá sú Andy Warhol ko moly sze re pet ját szott a „klasszi kus avantgárd” utá ni mű vé
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szet fel bom lasz tá sá ban. Warhol a pop pá pá ja ként ma gát a tech ni kai sokszorosíthatósá
got vál toz tat ta mű vé szet té, amely be beemel te a har sány ba na li tást, az unal mat, a rek lá
mok és a fo gyasz tói tár sa da lom min den na pi tár gya it. Tük röt tar tott Ame ri ká nak, és az 
öröm mel is mert ma gá ra, mi köz ben a gesz tust tel je sen fél re ér tet te. A szin tén Ame ri ká ba 
tá vo zó fran cia Marcel Duchamp, va la mint a Warhol ne vé vel fém jel zett al ko tás mód nyo
mán ren dül tek meg a „ma gas mű vé szet” utol só po zí ci ói, ak na mun ká juk az „anything 
goes” (min den me het/min dent le het) poszt mo dern esz té ti ká já nak nyi tott utat. Marcel 
Duchamp ba juszt raj zolt a ma gas kul tú ra leg is mer tebb ikon ja, a „Mona Lisa” egyik rep
ro duk ci ó já ra, és hét köz na pi „ta lált tár gya kat” (ready made) ál lí tott ki. A kul tú ra el fá ra
dá sát, ki ürü lé sét jel zi a poszt mo dern szkep szi se az újí tás le he tő sé gé vel szem ben. Az 
egyet len új do log an nak ki mon dá sa le het, hogy le he tet len újat al kot ni. A ho lly woo di 
film ipar sor ra ké szí ti el a ko ráb bi si ke rek új ra fel dol go zá sát („remake”) (Desperado, Egy 
nő il la ta, Szö kés ben stb.), az iro dal mi mű vek „meg fil me sí té sét” (A skar lát be tű, A Notre 
Dame-i to rony őr, Szel lem a ház ban, A há rom test őr stb.) és az egya zon alap öt let re vagy 
sze rep lő re épü lő so ro za to kat (Rambo, Indiana Jo nes, Halloween, Cá pa, Mad Max, 
Ni csak, ki be szél, Resz kes se tek, be tö rők, Alien stb.). Nem so ká ra meg néz het jük a ki szí
ne zett Ca sab lan cát; egy re gyak rab ban tű nik fel az eu ró pai fil mek ame ri kai ízlés szten
der dek sze rint új ra for ga tott vál toz ta (Nikita, Há rom fér fi és egy bé bi, A sa kál nap ja stb.). 
Az ön ma ga kö rül for gó tö meg kul tú rát szem lél ve helyt ál ló Jancar meg fi gye lé se, aki 
sze rint „a szá zad ele jén vol tak gon dol ko dó ink, és volt mű vé sze tünk, most, a szá zad 
vé gén van tech ni kánk és po li ti kánk. Ak kor gaz dag sok szí nű ség volt, ma egy re na gyobb 
az egy for ma ság” (Jancar 1996).

„Ame ri ka min dent meg va ló sít, és eh hez em pi ri ku san és va dul fog hoz zá” (Baud
rillard 1996: 125). Ame ri ka úgy ér zi, olyan uni ver zá li san ha té kony gaz da sá gi és tár sa
dal mi mo dellt dol go zott ki, amely a vi lág töb bi ré szén is mű kö dő ké pes, a fej let le nebb
nek tar tott ré gi ók ban meg ho no sít ja a sza bad ság, a pi ac, a de mok rá cia, a jó lét és a bő ség 
tár sa dal mát. Ame ri ka – nem tel je sen ön zet le nül – misszi ót tel je sít, ami kor bol do gí ta ni 
akar ja az em be ri sé get. Nem akar ja meg ér te ni, ha va la ki más kép pen kép ze li el a fej lő dés/
ha la dás út ját, ha be vált el já rás mód jai cső döt mon da nak, tö rek vé sei fen na kad nak a he lyi 
gaz da ság buk ta tó in, az el té rő men ta li tá son vagy kul tu rá lis ha gyo má nyo kon. Ame ri ka 
úgy gon dol ja, hogy azon a he lyes úton jár, amely re má so kat is rá kell ve zet ni. Az 
„American way of life” (az ame ri kai élet mód) vi lág sza ba da lom és mil li ók ál ma. A 
„ve zess, kö vess, vagy tűnj el az út ból” üz le ti és élet fi lo zó fi á ja az ame ri kai gon dol ko dás
mód nak tö mör sé gé ben is so kat mon dó meg fo gal ma zá sa, egy, a tör té ne té nek kez de te i től 
(pi a ci) ver seny re ala pu ló tár sa da lom ars poeticája. Egy gaz da sá gika to nai szu per ha ta
lom és kul tu rá lis ol vasz tó té gely credója, amely si ke re sen diznilendizálta és mek do nal
di zálta (Ritzer 1993) a vi lág töb bi ré szé nek szá mot te vő há nya dát. Egy, a szá mí tó gé pek 
bi ná ris lo gi ká já hoz ha son ló an szer ve ző dő, fe ke tefe hér vég le tek ben gon dol ko dó tár sa
da lom meg ha tá ro zó el ve, ahol a ver seny és az ál lan dó hierarchizálás kény sze re mun kál. 
Egy „best sel ler” szem lé le tű kul tú ra jel mon da ta, amely a top lis ták, el adá si szá mok, nö ve
ke dé si szá za lé kok és a fo lya ma tos ter jesz ke dés bű vö le té ben él. Va la ki/va la mi vagy jobb, 
vagy rosszabb, ál lan dó a ri va li zá lás kény sze re. Ha egy vál la lat vagy üz let ág nem mu tat 
év ről év re nö ve ke dést, az már a ha nyat lás je le. Az ame ri kai tár sa da lom ma ga san jegy zett 
ér té kei: a di na miz mus, az elő re ju tás, a ter jesz ke dés, a fi a tal(os)ság, az élet vi dám ság, az 
egész ség. Csak raj tad mú lik, hogy „meg csi ná lode ma gad”, nézz kö rül, lát ha tod, hogy 
az erős, az ügyes, a ki tar tó kis sze ren csé vel bol do gul – így szól az „American dream” 
(ame ri kai álom) és a „selfmade man” (ön erő ből fel tört em ber) be ván dor lók mil li ó it 
von zó mí to sza.

A nagy mo dern ko ri gyar ma to sí tó ál la mok (Spa nyol or szág, Por tu gá lia, Ang lia, Fran
cia or szág) a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő en egy re in kább az Egye sült Ál la mok kul tu rá
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lis gyar mat bi ro dal má nak ré szei let tek. A há bo rú utá ni Eu ró pá ban az at lan ti és a szov jet 
tí pu sú fej lő dé si mo dell állt szem ben egy más sal. El té ré sük mi ben lé te és mér té ke a ket té
osz tott Né met or szág nyu ga ti és ke le ti fe lé nek 1989 utá ni össze ve té sé ből vált nyil ván va
ló vá. A ha tal mas pénz ügyi in jek ci ók nyo mán talp ra ál ló nyu gateu ró pai or szá gok a 
hat va nas évek ben arra eszméltek, hogy a se gít ség nek ko moly ára volt: az Egye sült Ál la
mok kal foly ta tott gaz da sá gi ver seny ben a kul tu rá lis pi a con a má sik fél áll nye rés re, 
nem ze ti kul tú rá ju kat ko mo lyan fe nye ge ti az ame ri kai ere de tű ter mé kek pi a ci ará nya. 
Ez alatt a vég pont já ra ju tott Mo der ni tás „or gi á já ból” (Baudrillard 1994) ki ma ra dó ke let
kö zépeu ró pai or szá gok fo lya ma tos elszovjetesítési kí sér le tek nek vol tak ki té ve (a po li
ti kai ri tu á lék tól az aka dé mi ai köz pon tú tu do má nyos élet meg szer ve zé sén át a kul tu rá lis 
kí ná lat össze té tel ének mű vi meg ha tá ro zá sá ig). A negy ven évig si ker rel el len ál ló or szá
gok a kol lek ti vi tás utó pi á já nak csőd je nyo mán 1989et kö ve tő en el for dul tak a kény sze
rű en adop tált gaz da sá gi és kul tu rá lis mo dell től. Zsi ger ből uta sí tot tak el min dent, ami 
Ke let ről jött, be le ért ve a klasszi kus orosz kul tú ra egé szét. Ma gya ror szá gon ma ke leteu
ró pai és orosz fil met for gal maz ni, a ré gi ó ban al ko tó szer ző mű vét elő ad ni, ki ad ni vagy 
szín pad ra ál lí ta ni több mint koc ká za tos vál lal ko zás.

Egy re nyil ván va lób bá vá lik, hogy Kö zépKe letEu ró pa a nyu ga ti mo dell gra vi tá ci ós 
me ző jé ben kény szer pá lyán mo zog. Gaz da sá gi lag és kul tu rá lis ér te lem ben egya ránt az 
euroatlanti vi lág ame ri ka ni zált pe ri fé ri á ja lett, amely jó in du lat tal ve szi tu do má sul in teg
rá ci ós tö rek vé se it, de sze ret né mi nél to vább a je len le gi stá tus ban tar ta ni. Az 1989 utá ni 
Ame ri kare cep ció a posztmodernizálódott eoroatlanti vi lág gaz da sá gi és kul tu rá lis 
be ren dez ke dé sé vel szem be sí tet te a kö zépke leteu ró pai tár sa dal ma kat. Gaz da sá gi fej
lett ség ük nem te szi le he tő vé poszt mo dern tár sa dal mak ki ala ku lá sát, a kul tú ra azon ban 
pa ra dox mó don szá mos vo nat ko zás ban a poszt mo dern ál la pot vo ná sa it vi se li ma gán. A 
Nyu gat ról Ke let re tar tó poszt mo dern hul lám nem a to le ran cia tér hó dí tá sát, a sok fé le ség 
és a más ság tisz te le tét vagy a vál to za tos és el ér he tő árú kul tu rá lis kí ná la tot hoz ta ma gá
val. Kö zépKe letEur ópá ban in kább a poszt mo dern árny ol da la i val ta lál koz ha tunk: a 
ma gas kul tú ra vissza szo ru lá sát és a kom mersz di a dal út ját, az ame ri ka ni zá ló dás és a kul
túr gyar mat tá vá lás je le it, az ér tel mi ség ta laj vesz té sét és az ál ta lá nos tár sa dal mi le csú
szást lát hat juk ma gunk kö rül. A tár sa da lom itt nem to jás, ha nem pi ra mis ala kú, amely
nek al ja egy re szé le sebb. Kö zépKe letEu ró pa – és ezt a vic cek el tű né se jól jel zi – a 
meg él he té sért va ló gör csös küsz kö dés ben el vesz tet te le gen dás iró ni á ját és ön ref le xi vi tá
sát, amely re pe dig a poszt mo dern ben nagy szük sé ge len ne. Öko lo gi kus gon dol ko dás
mód he lyett – ha te he ti – hi val ko dó és pa zar ló mó don fo gyaszt, fe le lőt le nül szennyez, 
üz le ti és szel le mi be ru há zá sa i ban rö vid tá von gon dol ko dik. „A tő le tel he tő leg gyor sab
ban szív ja ma gá ba a Nyu gat leg hit vá nyabb pro duk tu ma it, mi köz ben sa ját ér té kes dol ga
i tól ugyan ilyen gyor sa ság gal pró bál meg sza ba dul ni” (Jancar 1996).

A tér ség be a rend sze rek bu ká sa nyo mán a posztindusztriális or szá gok ban a kul tu rá lis 
ter me lés szer ves ré szét ké pe ző – és né mi leg meg unt –, de Ke le ten ti los nak vagy hi ány
cik kek nek szá mí tó mű faj ok és ter mé kek ke rül tek be el ső ként nagy szám ban (por nó és 
erő szak fil mek, szó ra koz ta tó elekt ro ni ka stb.), ki e gé szül ve a po li ti kai okok ból be til tott 
mű vé szi al ko tá sok kal. A ko ráb bi til tá sok és kor lá to zá sok el múl tá val, a sza bad ság má mo
rá ban ké jes öröm mel hab zsol ta eze ket a teg nap még alatt va ló ként ke zelt ke leteu ró pai 
pol gár. Nem vet te (és má ig nem ve szi) ész re, hogy – a vá lasz tás le he tő sé gé nek il lú zi ó
já tól el va kít va – ön ként te szi ugya nazt, ami re ko ráb ban rá akar ták kény sze rí te ni. A 
fo gyasz tói sza bad ság tob zó dá sá ról a Mariahilfer Strasse bol to sai tud ná nak me sél ni, akik 
1988–1989ben nem győz ték fel töl te ni rak tá ra i kat a „vi dék re még jó lesz” tí pu sú áru
kész let tel.

A po li ti ka i lag sta bi labb nak tű nő volt szo ci a lis ta or szá gok ban az 1989 után ide 
be áram ló kül föl di tő ke a gaz da sá gi ha ta lom át vé tel lel együtt a kul tu rá lis gya kor la tok és el 
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já rás mó dok egész so rát ho no sí tot ta meg. A McDonalds, a Burger King és a Piz za Hut 
gyorsfalodái át vet ték a tö meg ét kez te tést a le pat tant zsí ros tál cás ön ki szol gá lók tól és 
nép kony hák tól. A shopping mallok, a mul ti funk ci o ná lis be vá sár ló köz pont ok (Pó lus, Du 
na Plaza, Cse pel Plaza) a vá sár lást szó ra koz ta tó já ték ká és csa lá di prog ram má tet ték. 
Kor cso lya pá lya, több ter mes mo zik, ét ter mek, já ték ter mek, bu ti kok és nagy áru há zak 
olyan komp lex együt te sei ezek, ame lyek biz ton sá got, me le get, par ko lá si le he tő sé get kí 
nál nak. A vá ros köz pont ok bolt ja i nak for gal ma már meg érez te a vá ros szé li új, mes ter sé
ges „vá ros ok” el szí vó ha tá sát. En nek el le né re csak Bu da pes ten több tu cat ha son ló be ru
há zást en ge dé lyez tek. A mallok mes ter sé ge sen ter mé sze tes bel ső kör nye ze te, ste ril cél
tu da tos sá ga, pro fesszi o ná lis tér szer ve zé se, fel hasz ná ló ba rát be ren de zé sei és szol gál ta tá
sai egy jól be vált mo dell sze rint mű köd nek, amely nek cél ja a sza bad idő kul tu rált el töl
té sé nek szin te ész re vét len össze kap cso lá sa a fo gyasz tás sal. Ha zai si ke rük és for gal mi 
ada ta ik azt mu tat ják, hogy va ló di igény van rá juk. 1997 a bu da pes ti mul tip le xek si ker
éve volt, a több ter mes mozikombinátok ma már a né zők több mint fe lét tud hat ják ma 
gu ké nak. Egy csa lá di McDonaldsebéd kö zös él mény, egy adott már ká jú sport ci pő vagy 
ba se ball sap ka kul tu rá lis szim bó lum lett. A mul tip lex mo zik ban szin te ki zá ró lag ho lly
woo di fil me ket ját sza nak, ame lye ket Co ca és Pepsi Co lát ivó, popcornt rág csá ló, ba se
ball sap kás, elő re ko pta tott far me ros fi a ta lok néz nek. Az óriásposzterek és te le ví zi ós rek
lá mok a glo bá lis vál to zat – gyak ran szá nal mas – he lyi mu tá ci ói, a leg na gyobb áru ház
lán cok ugyan úgy kül föl di tu laj do no sok ke zé ben van nak, mint a saj tó és a könyv ki adás 
na gyob bik ré sze. A ke res ke del mi csa tor nák hoz ha son ló an az agyon szpon zo rált és a kul
tú rá tól csak nem tel jes si ker rel meg tisz tí tott, il let ve azt az MTV – or szá gos szin ten nem 
fog ha tó – 2. csa tor ná já ra szám űző köz szol gá la ti te le ví zió leg né zet tebb mű so rai a Nyu
ga ton már jól be vált kü lön fé le showk, ve tél ke dők és so ro za tok. Ahogy a kü lön bö ző 
már ká jú au tók for má ja egy re in kább ha son lít egy más ra, úgy vál nak kí sér te ti e sen ha son
ló vá az eu ró pai nagy vá ros ok – köz tük Bu da pest – köz pont ja i nak ut ca ké pei is. A nem rég 
még hi ány gaz da ság ként „mű kö dő” kö zépke leteu ró pai or szá gok ki vá ló an al kal ma sak a 
be fek te tés re még ak kor is, ha a Benetton fa ji bé két hir de tő óri ás pla kát ja in né ha ho rog
ke resz tek buk kan nak föl. A gi gan to má ni á ban szen ve dő rek lám szak em ber Bu da pes tet 
egyet len ha tal mas Keravill City nek sze ret né lát ni; na pi hír le het ab ból, hogy „a kul tu rá l
is ál lam tit kár fel avat ta az Aral leg újabb töl tő ál lo má sát”. A rek lá mok egy ré sze azért „te 
ge zi” a po ten ci á lis fo gyasz tót (Kapd be!, Han golj rá!, Tedd ki a ré pát!), mert az an gol 
ban nincs ma gá zás. Vul gá ris konnotációikat nem ez, ha nem „kre a tív” al ko tó ik gát lás ta
lan sá ga ma gya ráz za. Óri ás pla ká tok, nem zet kö zi cé gek üz le tei, par ko ló há zak, üvegbe
ton szék há zak, nyu ga ti és ja pán au tók és au tó sza lo nok, ben zin ku tak árasz tot ták el a vá  
ros központokat; ke res ke del mi rá dió k, pla ká tok, szó ró lap ok, em be ri hir de tő táb lák csá bí
ta nak ál lan dó fo gyasz tás ra. El tűnt vagy át ala kult a mo zik, a köny ves bolt ok, az ön ki szol
gá lók, a tra fi kok, a presszók, a kocs mák nagy ré sze; a fi a ta lok nap pa li kö zös sé gi élet te
re it a gyors ét ter mek és a be vá sár ló köz pont ok al kot ják. Egy re több an gol szó szi vá rog be 
a nyelv be, már csak a szá mí tó gépkul tú ra ha tá sá ra is (soft ware, joystick, win ches ter, 
printelni stb.), el ter jedt a pár száz sza vas „szó kincs ből” épít ke ző Euroenglish mint a 
nem zet kö zi érint ke zés esz kö ze. Egy re gyak rab ban ta lál koz ha tunk a „Hunglish”, az an 
gol–ma gyar ke ve rék nyelv hasz ná la tá val is. Im már „ma gyar” szónak vagy ki fe je zés nek 
szá mít a show, az after shave, a shop, a logo, a night club, a mountain bike, a non stop,  
a body bulding, a fitness club, az exk lu zív stb… Az O.K. és a no comment hasz ná la tá nak 
lo gi kus foly ta tá sa a „Ma xi mum íz, No cu kor” és a „Lépj to vább! No ci gi!”. A film cí mek 
és a hir de té sek le for dí tá sá ra egy re ke ve sebb gon dot for dí ta nak, aki ér te ni sze ret né őket, 
az ta nul ja meg az új vi lág nyel vet. „The city never sleeps!” „Let’s make things better!”.

Mi köz ben a ke leteu ró pai ál la mok lát szó lag kul tu rá lis túl ter me lé si vál ság gal küz de
nek, va ló já ban há rom alap ve tő vál to zást ho zó kul tu rá lis át ren de ző dé sen men nek ke resz
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tül. A „lé te ző szo ci a liz mus ban” a kul tu rá lis ter mé kek ol csón el ér he tők – de po li ti ka i lag 
cen zú rá zot tak – vol tak. A most ki épü lő új fel té tel rend szer ben – majd nem – min dent 
sza bad, de a pi a con csak az él meg, ami re (tö meg)ke res let és igény is van. A kul tú ra a 
„lé te ző szo ci a liz mus ban” át po li ti zá ló dott, rejt je le zett üze ne tei hor doz ták meg fe le lő 
fó ru mok hí ján az el len ál lás moz za na tát, s a so rok kö zött ol vas ni tu dók meg ér tet ték 
me ta fo rák ba bur kolt rend szer kri ti ká ját. A TiltásTűrésTámogatás vi lá gá ban egy fon tos 
könyv ki adá sa, egy rá zó sabb ta nul mány meg je le né se, egy al le go ri kus szín há zi elő adás, 
egy ké nyes tör té nel mi idő pont ról szó ló film be mu ta tá sa iga zi kul tu rá lis ese mény volt. 
Ke letEur ópa a biz ton sá gos una lom vi lá gá ból ér ke ző nyu ga ti lá to ga tó szá má ra sa já tos, 
ki szá mít ha tat lan lo gi ka alap ján mű kö dő rend szer, a tit kok, til tá sok, írat lan sza bá lyok 
rej té lyes és iz gal mas la bi rin tu sa volt. A „sza bad vi lág ból” ér ke zett lá to ga tó eg zo ti kus 
bor zon gás sal fi gyel het te a dzsun gel la kó benn szü löt tek fur csa ri tu á lé it, meg fi gyel het te 
bar bár szo ká sa it. Ér tel mi sé gi di vat volt Kö zépEu ró pá val fog lal koz ni. 1989 után a 
pi kan té ria gyor san el múlt, a sza bad ság vi lá gá ban mi is unal ma sak és ki szá mít ha tók, sőt, 
bi zo nyos mér té kig gaz da sá gi ve tély tár sak is let tünk. A mű vé sze tek egé szé re ér vé nyes a 
le írás, amely sze rint „az iro da lom, ami Ke letEu ró pá ban rész ben a rend szer üd vös ké je, 
rész ben a feszült el len zé ki lét szín te re volt, […] nem lé tez het lég üres tér ben” (Jancar 
1996). A kö zépke leteu ró pai kul tú ra a nyo más el múl tá val hir te len lég üres tér be ke rült, 
ko ráb bi poli ti kai sze re pét az in téz mé nye sült pár tok vet ték át. A ré geb ben kul tu rá lis (és 
gyak ran po li ti kai) je len tést hor do zó ese mé nyek egy szű kü lő ér tel mi sé gi elit bel ter jes 
ügye i vé vál tak, nem kí sé ri őket tár sa dal mi vissz hang. Az elit kul tú ra azon fá ra do zik, 
hogy meg tart sa vég vá ra it a tö meg kul tú ra ára da tá val szem ben. Mi vel ma a vé dő fa lak 
mö gött jó val ke ve seb ben fér nek el, mint ko ráb ban, bel ső harc in dult a po zí ci ó kért, a 
meg je le nés, a ki ál lí tás, a film ké szí tés le he tő sé gé ért.

A mun ka nél kü li ség és a tö me ges el sze gé nye dés, a kö zép osz tály és a kis pol gár ság 
le csú szá sa, az ér tel mi ség nagy ré szé nek egy re ki lá tás ta la nabb hely ze te nyo mán el ső ként 
a bi zo nyos ré te gek szá má ra im már lu xus nak szá mí tó kul tu rá lis fo gyasz tás csök kent 
drasz ti ku san. El ad ha tat lan új sá gok és köny vek, üres há zak előtt ve tí tett fil mek, meg bu
kott szín da rab ok és kon cer tek jel zik azt a fo lya ma tot, amely nek va ló szí nű vég ered mé
nye a kul tu rá lis kí ná lat és fo gyasz tás Nyu gatEur ópá ban és Ame ri ká ban ki ala kult rend
sze ré nek ki épü lé se lesz. Eb ben a mo dell ben a mul ti na ci o ná lis cé gek ál tal elő ál lí tott, 
rek lá mo zott és el adott „mainstream” (fő irá nyú) kul tu rá lis ter me lés sel szem ben csak az 
alter na ti vitás get tó ja ma rad (Bahia, kö zös sé gi rá dió k, artmozik, né hány köny ves bolt, 
al ter na tív le mez bolt, fanzinek, mű vész kocs mák, ga lé ri ák). A kul tu rá lis pa let tá nak ez a 
poszt in duszt riális tár sa dal ma kat jel lem ző ket tős sé ge a min den ko ri al ko tók szá má ra szin
te meg old ha tat lan di lem mát ál lít föl. Aki in teg rá ló dik a fő áram ba, an nak ha tá sa a mé di
u mok se gít sé gé vel jó val tö me ge sebb lesz, en nek azon ban ára van, és ez leg több ször a 
ko ráb bi autenticitás el vesz té se. Ezt az utat jár ta be pél dá ul a könnyű ze ne szin te min den 
új irány za ta a hat va nas évek ele jé től. Ke le ten a be til tás (vagy a tű rés), Nyu ga ton az 
in teg rá ció és a meg vá sár lás esz kö zét tar tot ták ha té ko nyabb nak. A poszt mo dern tár sa dal
mak vég te le nül ru gal ma sak bár mi lyen transz cen den cia ke ze lé sé ben.

A tö meg kul tú ra és a ma gas kul tú ra kö zöt ti kü lönb ség nek a poszt mo dern ál tal fel té te
le zett el tű né se, a kul tú ra kü lön bö ző szint je i nek – le fe lé tör té nő – ni vel lá lá sa és a „min
dent sza bad” el ve és gya kor la ta nyo mán meg kér dő je le ző dik az ér tel mi sé gi ko ráb bi sza
bály al ko tó sze re pe. Úgy tű nik, a poszt mo dern lét ál la pot ki ala ku lá sá nak egyik leg na
gyobb vesz te se az ér tel mi ség. A dis kur zu sok és nyelv já té kok plu ra liz mu sa a kul tú rát ko 
 ráb ban sa ját ma gán tu laj do ná nak te kin tő és an nak min den ko ri sza bá lya it ki dol go zó ér tel
mi ség Tör vény ho zó sze re pét a Tol mács sze re pé vé deg ra dál ta (Bauman 1987). Az ér tel
mi ség je len ko ri stá tusz vál sá ga sa ját ir re le van ci á já nak föl is me ré sé ből ered, ab ból az új 
hely zet ből, amely ben a po li ti kai ha ta lom már nem tő le vár ja le gi ti má ci ó já nak meg erő
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sí té sét. A sza bad ság, ame lyért mun kál ko dott, vá rat la nul ér te a hely ze té nél fog va szin te 
ter mé sze tes mó don el len zé ki kö zépke leteu ró pai ér tel mi sé get, és több sé gük hely ze tén 
nemhogy ja ví tott vol na, in kább alá ás ta azt. A hu mán ér tel mi sé gi szak tu dá sa job bá ra a 
kul tú rá hoz kö tő dik, és ne he zen kon ver tál ha tó gaz da sá gi elő nyök re. Az akolmeleg szo
li da ri tást föl vál tot ta a ke nyér harc, a kul tú rá ról zaj ló vi ták – akár a könyv ki adók pri va ti
zá lá sa, akár a te le ví zió közszolgálatisága a té má juk – alap ve tő en a ko ráb bi be fo lyá su kat 
el vesz tett sza bály al ko tók sé rel me i ből táp lál koz nak. Az új hely zet ben a tu do má nyok és 
a mű vé szet kép vi se lői fo lya ma tos le gi ti má ci ós har cot vív nak a pi ac kö nyör te len lo gi ká
ja ellen. Ott, ahol hall ga tó la go san egész tu do mány te rü le tek és ok ta tá si irá nyok mi nő sül
nek imp ro duk tív nak és az op ti má lis in put-out put mu ta tói sze rint fö lös le ges nek, az 
ön le gi ti má ló dis kur zu so kat gyár tó ér tel mi sé gi a ki ha ló fél ben lé vő bö lény vagy az in tel
lek tu á lis fa kír po zí ci ó já ba ke rül. A tu do má nyos igé nyű ér te ke zé sek ko moly há nya da a 
tu do mány mű ve lé sé nek le he tet len sé gé ről szó ló be szá mo ló. A poszt mo dern for du lat a 
szkep ti kus szem lé lők sze rint nem más, mint az ér tel mi sé gi dis kur zus új ra fo gal ma zá sa, 
az aka dé mi ai szfé ra bel ső küz del me a po zí ci ók újraelosztásáért, a „poszt mo der nek” 
hatalomátvételi kí sér le te.

A kon ti nen se ken és or szág ha tár okon át íve lő mul ti na ci o ná lis cé gek üveg pa lo tá i ban 
szé ke lő me ne dzse re ket mind ez hi de gen hagy ja, ők a „fe hér har ma dik vi lág” újon nan 
meg nyílt, ígé re tes nek tű nő pi a ca it sze ret nék si ke re sen be ke be lez ni. Eb ben a had já rat ban 
a ke leteu ró pai kis ál la mok csu pán a fel vo nu lá si te rep és a teszt la bo ra tó ri um sze re pét 
játsszák, az iga zi cél pont Orosz or szág és Kí na. James Bond te hát le győz te Stirlitzet, a 
Knight Rider Kán tort, a Dallas Bors Má té ka land ja it, Rim ba ud he lyett Rambo, Luk ács 
György he lyett Ge or ge Lucas ide je ér ke zett el. A kö zépke leteu ró pai kis ál la mok kul tu
rá lis pa ra dig ma vál tá sa az ame ri ka ni zált „vi lág kul tú ra” rend sze ré be tör té nő be lé pést, 
va la mint az adott or szá gok kul tu rá lis ter me lé sé nek és fo gyasz tá sá nak eh hez a mo dell hez 
va ló iga zo dá sát je len ti.

Tör té nik mind ez egy olyan fel té tel rend szer ben, amely ben a vi lág el fo gad ja egy – a 
kis ázsi ai, a ke le ti és az eu ró pai kul tú rák hoz ké pest min den kép pen – gyö kér te len és „tör
té ne lem nél kü li” or szág kul tu rá lis he ge mó ni á ját, és sa ját múlt já tól és adott sá ga i tól ide gen 
at ti tű dö ket, men ta li tá so kat, élet vi telt és gon dol ko dás mó dot eről tet ma gá ra. Ame ri ka már
ka név lett, a fo gyasz tás sza bad sá gá nak szi no ni má ja. Van nak ugyan té to va – el ső sor ban 
Fran ci a or szág ból ki in du ló – kez de mé nye zé sek (Eurimage, Euronews, Fé lixdíj, Arte 
té vé csa tor na, mű sor kvó ták stb.), ame lyek a do mi nan cia el len irá nyul nak, de ezek csak 
ap ró ho mok sze mek a ha té kony ame ri kai gé pe zet fo gas ke re kei kö zött. A fran cia gon dol
ko dók (Foucault, Lyotard, Baudrillard, Deleuze, Guttari, Derrida) poszt mo dern el mé le te
it a va ló ság iga zol ni lát szik, és ez nem túl ked ve ző fej le mény a fran cia kul tú ra szá má ra.

A poszt mo dern ben a to tá lis szó ra koz ta tás sá súly ta la no dott egy ko ri kultúra te rü le tén 
„a nyil vá nos dis kur zus egy re in kább a showbusiness for má ját öl ti” (Postman 1985: 3). 
Az „entertainment” ská lá ja a té vé film től az el nök vá lasz tá sig, az ok ta tás tól az ut ca ké pig 
ter jed; a te le ví zi ós mű sor fo lyam, az óri ás pla ká tok, a rá dió hir de té sek, a fel ira tos pó ló in
gek, a rockkoncertek, a vi deo cli pek egya ránt a fo lya ma tos je len idő ben élő poszt mo dern 
zanzavilág ré szei, amely ben nem tör té nik más, mint a már meg lé vő al ko tó ele mek új ra
fel hasz ná lá sa, ját sza do zás a da ra bok kal. A poszt mo dern a má so la tok és után za tok vi lá ga, 
olyan tör me lék kul tú ra, amely ben csu pán a már is mert össze te vők szo kat lan és új sze rű 
át cso por to sí tá sa je lent ese ményt. Mint ha ezt a kul tú rát ír nák le Joseph Heller ta lá ló 
so rai: „hi te les hel le nisz ti kus után za ta volt egy gö rög szo bor má so lat nak, amely nek so ha 
nem lé te zett hi te les ere de ti je” (Heller 1980: 12). A poszt mo dern a sar kok le göm bö lyí té
sén dol go zik, a tár sa dal mi el lent mon dás ok ka na li zá lá sán, az össztársadalmi kon szen zus, 
jó lét és bé ke ér de ké ben. Az el nyo más és a csá bí tás esz kö zé vel infantilizálja a fo gyasz 
tót, aki nek a rend szer fenn tar tá sa ér de ké ben op ti má lis ma ga tar tá sa a „don’t think, buy!” 
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(Ne gon dol kozz, vá sá rolj!). A poszt mo dern ugya nak kor az una lom vi lá ga is, min den nap 
„an other bor ing day in Paradise” (még egy unal mas nap a Pa ra di csom ban), amely ben 
az élet kal ku lál ha tó sza bá lyok sze rint mű kö dik, a ha ta lom a „join them or buy them” 
(csat la kozz hoz zá juk, vagy vedd meg őket) lo gi ká ja sze rint a leg újí tóbb, leg fel for ga tóbb 
kul tu rá lis irány za to kat, moz gal ma kat is ké pes in teg rál ni. Stock holm tól Mad ri dig, Lon
don tól Bé csig ugya naz a stí lus, di vat, haj vi se let, ze ne, film, pla kát néz ránk, meg ér kez
tünk a lé te ző vi lá gok leg job bi ká ba, nincs prob lé ma, te hát nincs kér dés sem.

Vi deo clip az éle ted
Túl sok ben ne a vá gás
Ve szé lyes! Ve szé lyes! Nézd, mi lyen éles
A kép, mi lyen szép ez a há nyás
Ami ben élsz
(Szi á mi 1993)

A kul tú ra és a szó ra ko zás kö zöt ti ha tár egy re el mo só dot tabb, a posztindusztriális tár sa da lom 
a sza bad időt (is) jö ve del me ző vé akar ja ten ni, ahe lyett, hogy fel szá mol ná. Az öröm el ve 
kor má nyoz za a szel le mi éle tet, a je len kor he do niz mu sa fel fe de zi a ha szon ta lan ság hasz nát, 
[…] és mi u tán a kul tú rát az imp ro duk tív ki adá sok rang já ra le fo koz ta, most min den szó ra
ko zást kul tu rá lis mél tó ság ra emel. A múlt nagy szer zői túl él ték a fe lej tés és a mel lő zés 
szá za da it, de va jon ké pe sek lesz neke túl él ni e szó ra koz ta tó vál to za tát mind an nak, amit 
mon da ni akar tak (Hannah Arendtet idé zi Finkielkraut 1996: 154).

A „szó ra koz ta tó vál to zat” kulcs szó az ame ri ka ni zált kul tú ra meg ér té sé hez. Azok ra a 
kö zért he tő vé, tö meg fo gyasz tás ra al kal mas sá tett, kon tex tu suk ból ki ra ga dott, meg hú zott 
és át ala kí tott, ha tal mas tö meg ben elő ál lí tott és ter jesz tett pro duk tu mok ra utal, ame lye ket 
kul tú ra ként ad nak el. A meg fil me sí tett re gé nyek re, a happy enddel meg fe jelt ho lly woo
di vál to za tok ra, a Reader’s Digest, az elő re ki vá lo ga tott és meg emész tett iro da lom vi lá
gá ra, a 44 Fon tos Re gény, az 55 Fon tos Drá ma, a Best of Bee tho ven és Megahits of 
Mo zart tí pu sú össze ál lí tá sok ra, a „Mona Lisa”, a „Len ni vagy nem len ni” és a „Für Elise” 
szint jén is mert ma gas kul tú rá ra utal. En nek az „új kul tú rá nak” az alap za ját a rek lám ze ne, 
a be vá sár ló köz pont ok ban fo lya ma to san fü lünk be du ru zso ló „muzik” és a ke res ke del mi 
rá dió k ad ják.

Az uni for mi zált vi lág kul tú ra pi a cá nak el lá tá sá ról, a glo bá lis szó ra koz ta tás show busi-
nessének mű köd te té sé ről a mul ti na ci o ná lis álomgyárosok gon dos kod nak. A köz szol gá
la ti te le ví zi ó zás ha nyat lá sá val pár hu za mo san meg je len tek a mé dia mo gu lok, a te le ví zi ó
zás és a nyom ta tott saj tó szá mot te vő ré szét bir tok ló nem zet kö zi mo no pó li u mok (Max
well, Murdoch, Hersant, Berlusconi, Bertelsmann, Sprin ger). A nyolc va nas évek nagy 
ki vá sár lá si já té kai nyo mán (lásd a Tőzs de cá pák cí mű fil met) a szó ra koz ta tó ipa ri bi ro dal
mak egy re na gyob bak lesz nek (Ti me–Warner egye sü lés, Spielbergféle Dream work szu
per stú dió); fo ko zó dik a hard wa re–soft ware in teg rá ció és az az egy ol da lú glo ba lizáció, 
amely ben Eu ró pa im por tőr, de alig ex por tál. Az ame ri kai fil mek túl nyo mó több sé gét 
vi lág szer te be mu tat ják, Ame ri ká ban vi szont 98 szá za lék ban ott gyár tott fil me ket ve tí te
nek. A So ny meg ve szi a Co lum bia Picturest, a ja pán „hard wa re” és az ame ri kai „soft
ware” fu zi o nál, a vég ered mény: Eu ró pa ho lly woo di fil me ket néz ja pán ké szü lé ke ken. 
Az an gol nyel vű könyv ki adás (Routledge, Sage, Macmillan) gya kor la ti lag kö zös an gol–
ame ri kai vál lal ko zás sá vált, a nem zet kö zi ze nei ipart hat mul ti na ci o ná lis cég ur al ja.

„Az elekt ro ni kuskom mu ni ká ci ós ipar ma már nem egy sze rű en a vi lág ter me lés hú zó
ága za ta, ha nem az új, di gi tá lis vi lág gaz da ság alap ja” (Fü zes 1996). A nyom ta tá son ala
pu ló Gutenberggalaxist fel vál tó száz éves Lumièregalaxis is a vé gé hez kö ze le dik (Bá
ron 1996: 25), hogy át ad ja he lyét a di gi tá lis in for má ció ural mát je len tő „Gatesga la xis
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nak”. Ma már ha tá ro zot tan kör vo na la zó dik az az új kom mu ni ká ci ós vi lág rend szer, 
amely a kü lön fé le elekt ro ni kus köz lé si csa tor nák össze fo nó dá sá val egyet len ha tal mas, 
glo bá lis, in te rak tív (multi)mé dia kong lo me rá tum ki ala ku lá sá nak irá nyá ba tart. En nek 
leg fon to sabb csa tor ná ja a becs lé sek alap ján je len leg már hat száz mil lió fel hasz ná ló ál tal 
igény be vett Há ló zat le het, amely nek óri á si je len tő sé ge ab ban van, hogy – egye lő re még 
– a rek lá mok és a cen zú ra ki ik ta tá sá val ké pe ket, szö ve ge ket és han go kat te het „vir tu á li
san” nyil vá nos sá. A Há ló zat a szer ző és a szer zői jog ha gyo má nyos fo gal mát is meg kér
dő je le zi, a szá mí tó gép ka ló zok (hackerek) vé dett adat ban kok fel tö ré sé vel kí sér le tez nek a 
de mok ra ti kus hoz zá fér he tő ség ne vé ben. A Há ló zat nak sa ját eti ká ja és nyel ve ze te ala kult 
ki, és ter je dé se kap csán meg fi gyel he tő egy új tár sa dal mi vá lasz tó vo nal az in for má ció
áram lás ban részt ve vők és az ab ból ki szo rul tak kö zött.

Há rom ezer dol lá rért kap ha tó a Toshiba te le ví zi ó ja, ame lyen min den ma is mert mó don le het 
kom mu ni kál ni: rá dió és té vé mű sort ad niven ni, internetezni, új sá got, köny vet ol vas ni, fest
mé nye ket néz ni, ze nét kot táz ni és hall gat ni, adat ban kok ra kap cso lód ni, elekt ro ni ku san 
le ve lez ni, faxolni, vi de óz ni (Fü zes 1996).

A mo ni to rok ural ma kap csán azon ban ko moly ké te lyek is meg fo gal ma zód nak.
A mai tö meg kom mu ni ká ció rend sze ré ben egy re több az in for má ció és egy re ke ve sebb a 
je len tés. Az új, a hipertérben, a glo bá lis in for má ci ós sztrá da tes té ben össze füg gés te len, egy
más tól konk rét egy ség ként el nem vá laszt ha tó, a va ló ság és a fik ció ha tá ra it el mo só, bi ná ris 
struk tú rá ba kó dolt fö lös le ges in for má ció tö meg áram lik majd vég te len fo lyam ban. A kom
mu ni ká ció ex tá zi sá ban a va la ha volt je len tés „be om lik”, be kö vet ke zik a hiperreális 
szimulakrumok, a so ha nem volt ere de ti alap ján lét re jött után za tok egye te mes ural ma 
(Baudrillard 1983, 1987).

A kul tu rá lis ter mé kek a ze né től az iro da lo mig „el kli pe sed tek”, mo za ik sze rű vé vál tak, 
el ső sor ban a te le ví zió ha tá sá ra. Lét re jött egy olyan kon den zált kul tú ra, ame lyet fe lü le tes 
és tö re de zett tu dás és is me ret szi lán kok fo lya ma to san vál to zó hal ma za al kot. A mul ti na
ci o ná lis cé gek im por tál ták a ste ri li zált és pro fesszi o ná lis – a McDonalds ét te rem lánc 
min tá já ra szer ve ző dő – kul tu rá lis gyors ét kez te tés rend sze rét, a ha té kony „kul tu rá ló dás” 
ame ri kai vál to za tát, a poszt mo dern „há rom per ces kul tú rá ját” (Ignatieff 1989), amely ben 
„a kö zön ség be fo ga dó ké pes sé ge vé ges, fi gyel me a szün te len bom bá zá sok kö vet kez té
ben kép te len egy röp ke má sod perc nél hosszab ban időz ni a ver sen gő csá bí tá sok bár me
lyi ké nél is” (Bauman 1994: 52).

Mi vel a posztindusztriális tár sa dal mak ban a meg ter melt ja vak si ke res el adá sa leg
alább olyan fon tos ré sze az ön fenn tar tást biz to sí tó gaz da sá gi fo lya mat nak, mint a tény
le ges ter me lés, ezért az „új kul tú ra köz ve tí tő” (Bourdieut idé zi Featherstone 1991: 19), 
„a for ma és ar cu lat ter ve zés ben, a mé di u mok nál, a hir de té si és a di vat ipar ban para in tel
lek tuális te vé keny sé get vég ző, szim bo li kus ja vak elő ál lí tá sá val, hir de té sé vel és te rí té sé
vel fog lal ko zó” „middleman” sze re pe leg alább olyan fon tos sá vált, mint a ter me lőé. A 
„me ne dzse rek for ra dal ma” ha ta lom ra se gí tet te azo kat az ap pa rá tu so kat, ame lyek egyet
len fel ada ta a tár sa da lom töb bi tag ját fo gyasz tás ra bír ni. Ők el ső sor ban (moz gó)ké pek 
se gít sé gé vel pró bál ják el ad ni a ter mé ke ket.

A vizualitás ko runk gyer mek be teg sé ge lett (S. Nagy 1988), ha tá sá ra vissza szo rult a 
be széd és az írott szó kul tú rá ja, s ha nem fi gye lünk oda, gyer me ke ink a köny vet is táv
irá nyí tó val pró bál ják majd la poz ni. A ke leteu ró pai ér tel mi sé gi haj da ni büsz ke sé ge, a 
házikönyvtár is egy re in kább anak ro nisz ti kus sá vá lik az internet vi lá gá ban. A nyom ta tott 
vál to zat (hard copy) he lyét át ve szi a kép er nyő (soft copy), a le xi ko no két a CD ROM. A 
Gutenberggalaxis vé gét jel zi a ha gyo má nyos ol va sás pe ri fe ri kus sá vá lá sa és ha nyat lá sa, 
a szük sé ges in for má ci ó kat egy re in kább kép er nyők és mo ni to rok hor doz zák. Rö vi dül
nek a köny vek, és hosszab bod nak a fil mek, Hollywood mo no po li zál ta a tör té net me sé
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lést, a szer zői fil met ki szo rí tot ta a po pu lá ris mí to szo kat hasz ná ló tö meg film, a mo zi zás 
az ol va sás he lyé be lé pett. Ame ri ka szin te minden nek el ké szí ti az „au ten ti kus vál to za tát”, 
le gyen az a Ho lo ca ust (Schindler lis tá ja) vagy Eva Pe rón éle te (Evita).

A szé les kör ben el ter jedt és egy re ol csóbb elekt ro ni kus szó ra koz ta tó esz kö zök alap
ve tő en be fo lyá sol ják a tér és az idő ér zé ke lést. A fo lya ma to san su gár zó Neotévé és a 
táv irá nyí tó hasz ná la ta át ala kí tot ta a ha gyo má nyos te le ví zi ó zá si szo ká so kat, a né ző úgy 
érez he ti, hogy a ke zé ben van a fo lya mat el len őr zé se, ho lott a csa tor nák tu cat ja in tör té nő 
„szörf ölés”, a „sa ját clipek” lét re ho zá sa csu pán a „mint ha be fo ga dás” lét mód ját erő sí ti. 
A videokészülék a fel vé te lek ké sőb bi le ját szá sá val meg te rem ti az idő el to lás (time shift) 
le he tő sé gét, a videokamera a kör nye ző vi lág bir tok lá sá nak il lú zi ó ját ad ja. A CD a di gi
tá lis tech no ló gia se gít sé gé vel a hang fel vé te lek le he tő leg tö ké le te sebb rög zí té sét és 
vissza ját szá sát te szi le he tő vé, ki kü szö böl ve min den zajt, za var for rást, szük ség te len han
got – va gyis az em be ri moz za na tot. A szá mí tó gé pes szi mu lá to rok vir tu á lis vi lá gok ba 
csá bí ta nak, mi köz ben a ter mé sze ti vi lág nak és a tá vo li kul tú rák nak – György Pé ter ta lá
ló ki je len té se sze rint – las san már csak a „National Geographic vál to za tát” is mer jük. 
Kö zel já runk ah hoz az ál la pot hoz, amely ben

a bar bár ság vé gül ha tal má ba ke rí ti a kul tú rát. E hang za tos ki je len tés ár nyé ká ban egyi de jű
leg nő az in to le ran cia és az in fan ti liz mus. Ha nem a kul tu rá lis iden ti tás bör tön zi be az 
egyént […], ak kor a sza bad idő ipar, a tech ni ka ko rá nak vív má nyai süllyesz tik a csil lo gó 
cse cse be cse szint jé re a szel lem al ko tá sa it. (Ahogy Ame ri ká ban mond ják: entertainment lesz 
min den ből.) És a gon dol ko dó élet csend ben át ad ja a he lyét a fa na ti kus és a zombi iszo nyú 
és ne vet sé ges szem ben ál lá sá nak (Finkielkraut 1996: 173).

A poszt mo dern ből a kö zépke leteu ró pai tár sa dal mak túl nyo mó több sé gé nek egye lő
re csak a szi mu lá ci ók, Ame ri ká ból pe dig a ho lly woo di ál mok vi lá ga ju tott. Itt – ahol nem 
is olyan ré gen még min den ki csi, szür ke és mű anyag volt – ma a szí nes, szé les vász nú 
multimarketing üli di a da lát: min den el adó. Marcuse és Marx he lyé re Michael Jackson 
és Ma don na ke rült, a ru há i kon poszt mo dern to te me ket vi se lő Budmill há ti zsá kos ti zen
éve sek két ham bur ger kö zött So ny walkmenjükön a leg me nőbb New Yorki rappereket 
hall gat ják, szü le ik nél ott ho no sab ban mo zog nak a szá mí tó gép vi lá gá ban, szó kincs ük ben 
an gol ki fe je zé sek ke ve red nek a ma gyar ral. Ők már a „má sod la gos fris ses sé gű” Ame ri ka 
nagy ba ni fo gyasz tói, akik nem is me rik a köz ke le tű ta ná csot: „Ha a Titanicon uta zol, 
leg alább menj az el ső osz tály ra!” (Grossberg 1992: 325).
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