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azalábbiakbanakortárs,a20.századimédiaelméletekutánipopkultúra-kutatáslehe-
tőségeirőlejtünkszót.Mindeznemegyvégigvezetettelméletimátrixalkalmazásalesz,
hanem–azesetrőlesetreváltozótárgynakmegfelelően–egymássalkölcsönviszonyba
kerülő,egymásrarétegződőötletekolykorredundáns,töredékes,szabálytalannaktűnő
kapcsolatrendszere.Kiindulópontunk,amédiaelméletek utáni kutatás összetétel,egy
küszöbhelyzetre („Kezdetét veheti a nyelvi, zenei, filmes és költészeti tanulmányok
módszertani integrációja” – Kittler 2014, 125. p.) és azonnal egymegkettőződésre
utal:érthetőidőbeliparaméterként,eszerinta20.századimédiaelméletiszéttagozó-
dás–frankfurti,torontói,birminghamiiskola,Kittlermunkásságaaráépülődiskurzu-
sokkalstb.–akutatásmódszertanközvetlenelőzményétalkotja.Másrésztérthetőszó
szerint: egymédiaelmélet körvonalazása lehetne a kijelölt cél, vagyis a popkultúra-
kutatásnakújteoretikusállításokhozkellenevezetnie.Kétségtelenazonban,hogyaz
esettanulmányoknaknem feltétlenül szükséges valamilyen,előzetespozícióban lévő
explicitelméletetigazolniuk;éshaakutatásnemadkiúj(rész)elméletet,pusztánráta-
pintegykapcsolat-vagyhangulatrendszerre,azsemtekinthetőmódszertanihibának,
netánteoretikuskudarcnak.(ugyanakkorezaszituációúgyiselgondolható,hogytotá-
lisrendszereknem,deelmélethálózatokmégiscsakarendelkezésünkreállnakazadat-
kezeléssorán.)

azátfogókeretekelőzetesszerepénekamegingása(mivelnemfizikai-természettu-
dományos elméletről van szó, hanem a metanarratívák, utópikus és üdvtörténetek
iránti bizalmatlansággal párhuzamosan kialakuló látásmódról) ahhoz a belátáshoz
vezethet,hogydinamikus popkultúra-fogalommal dolgozzunk.érdemesmárisegypil-
lantástvetniJohnstoreyCultural Theory and Popular Culture címűkönyvére,melyvaló-
színűlegazegyik leghasználhatóbbbevezetésapopkultúra tanulmányozásába.Erről
tanúskodik,hogy1997ótaaszövegegyfelőlhétkiadástértmeg,másfelől–ésezfon-
tosabb – a koncepció látványosan bővült, kiegészült az újabb kutatási eredmények
fényében.(Példáulahetedikkiadásahatodikhozképestapopkultúramaterialitásáról
szólófejezettel lettgazdagabbésaktuálisabb.)storeymunkájaabbólaszempontból
(is)irányadólehet,hogyapopkultúrátkontextuális analízissel közelítimeg,amivalóban
a populáris kultúra dinamikus, policentrikus fogalmához vezet. Ebben a keretben a



popkultúraexplicitvagy implicitmeghatározásaa folk,a tömegkultúra,amagaskul-
túra,adominánskultúraésamunkásosztálykultúrájakontrasztjábanbontakozikki
(nemrögzülpusztánazegyikellentétekéntvagyszinonimájaként),ésilymódonakon-
textus által felé áramló jelentésváltozatok függvényében is értelmezhetővé válik.
(storey2015,1.p.)

atömeg-,illetveapopuláriskultúraelhelyezhetősége,értékelésestb.amodernitás
alapvető kihívásának számít.aperemműfajokönállósodása,megerősödéseésdiffe-
renciálódása (amagazinkultúrában, majd a könyvkiadásban is) amodernség része
volt,és igennagyellenállásbaütközöttazelitkánonokésazakadémiaiértékrendek
felől;egyidejeazonbanmásahelyzet.EztafolyamatotjólszemléltetiFredricJameson,
aposztmodernről szólókönyvénekmindjártazelején.amarxizáló irodalmárventuri
Learning from Las Vegas címűhírestanulmányárahivatkozvajegyzimeg,hogyaz„[…]
felhívjaafigyelmünketminden[…]posztmodernizmusegyikalapvetőjellemvonására:
nevezetesen arra, hogy elmosódik bennük a régebbi (alapvetően érett modernista)
határamagaskultúraésazúgynevezetttömeg-vagykommerszkultúraközött,ésúj
típusú szövegek jönnek létre, amelyeket áthatnak annak a kultúraiparnak a formái,
kategóriáiéstartalmai,amelyeketolyanszenvedélyesentagadottmegamodernmin-
denideológusa”.1 Majdkissékitágítvaakört,ígyfolytatjaJameson:„aposztmoderniz-
musokatvalójábanéppenezazegész»lealacsonyult«tájképnyűgöztele:abóvliésa
giccs,atévésorozatokésaReader’s Digest-kultúra,areklámokésamotelek,akéső
estibeszélgetősműsorokésahollywoodib-kategóriásfilmek,azúgynevezettpara-iro-
dalomannakrepülőtériponyvakategóriáival,amilyenahorrorésaromantika,anép-
szerűéletrajzok,akrimikésasci-fivagyafantasyregény–ezeketazanyagokatma
márnemcsupánegyszerűen»idézik«,ahogyJoycevagyMahlertettevolna,hanemsaját
lényegükbeillesztikbele.”(Jameson2010,24.p.)

apopkultúrajelenkorimegközelítésetehátjelentősenérintiakánontérkép 20.szá-
zadiátrendeződését.ugyanisarégótaforgalombanlévőkánontípusok(pl.klasszikus
kánon,nemzetikánon,jelentéskánon,akadémiaikánon,oktatásikánonok)mellettaz
ezekbennemszereplőalkotásoka20.századfolyamánún.alternatívkánonokbaren-
deződtek.ilyenértelembenalternatívkánonnakminősülhetasci-fi,afantasy,ahorror,
azalternatívtörténelem,akrimistb.kánonja,melyeknemcsakazelőbbieknek,deegy-
másnakisalternatíváitképezik,mígátfedésekisjócskánakadnakköztük,sőt,tartal-
mazhatnakajelentéskánonokbaisbekerülőműveket.(Társadalmiésélménymotivált
jelenségkéntaszubkultúrákkánonjaitismegemlíthetjük[pl.cyberpunk,heavymetal,
hiphopstb.],melyekközöttnincs,vagyminimálisazátfedés,deakár tetszőlegesen
választhatókbárkiszámára,ésnemzárjákkiaztsem,hogyegyszerretöbbkánon„ter-
mékei”legyünk.)Emellettazonbanaközelmúltban–azújmédiumokmegjelenésének
következtében–szükségesséváltazún.aktív kánon bevezetése,melybenelsősorban
olyanjelenségekkapnakhelyet,melyekegyszerretöbbmédiumban„íródnak”,többféle
platformrólismegközelíthetők,azaztranszmediálisak(pl.starWars-,assassin’screed-,

1 Jameson2010,24.p.ahatárokelmosódásárólszólótézisttöbbenbírálták,ésamellettérvel-
tek,hogyahatárokmegmaradnak,újratermelődnek,deátmenetekjönneklétrearegiszterek
között.
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Trónokharca-,Mátrix-univerzumstb.).Ennekakánonnaknincscentruma,zajszerű,és
azalternatívkánonokbasorolhatójelenségek,sikerlistásművek(éskiegészítőik)töm-
kelegébőláll.

azemlítettátfedések konstatálásaaztisjelenti,hogy–máraprodukciófelőlnézve
is–rengetegmű,tárgy,jelenségstb.állellenakétosztatúkategorizációnak.storeyfel-
sorolezekközülnéhányat(shakespeare19.századifelfutásaapolgáritömegszínház-
ban,dickensregényei,afilmnoirésazonfilmek,melyekatömegmozibankezdtékés
azakadémiaiközegfilmklubjaibankötöttekkistb.),majdlucianoPavarottinépszerű-
ségéthozzapéldaként,amiegybenjópéldaazún.exkluzívkódrögzíthetetlenségéreis.
Pavarottifelvétele,amelyenaNessun Dorma szerepel,abritslágerlistákélénlandolt,
azáriaapopuláriskultúrarészévévált,azelőadójábólpedigmédiasztárlett.Ezanép-
szerűségstoreyszerintmegkérdőjeleziamagasésapopuláriskultúraelhatárolását
(PavarottiésPuccininemkerültkiazelitízlésttámogatórepertoárból);érdekesazon-
ban,hogyabulvársajtóésahírműsorokviszontrészbenfenntartottákakettősséget.
„akulturálistájképrégibizonyosságaihirtelenkétségesséváltak.”(storey2015,7.p.)
az ilyen jellegűszituációk,melyekegyszerreátfedésekésduplikációk,megsokszoro-
zódnaka20.századharmadikharmadában,segyüttemlegetendőkaposztmodernség
térhódításával.Ezértezazidőszakapopkultúra-kutatáskitüntetettterepévévált,acul-
turalstudieskülönféleirányzataipedigbiztosítottákhozzáaszükségeselméletihátte-
ret(storeykönyvéhezpedigateoretikuskontextust).

Ezamódszertanfelvetitovábbáaztakérdéstis,hogyakülönfélenyelvterületeken
használatos fogalmakmennyiben különböznek,milyen társadalmi folyamatok követ-
keztébenalakultakki, illetvehogyan tagozódnakbeazadottkulturálishierarchiába.
innenválikaz isbeláthatóvá,hogy–egyes teóriákszerint–miért indokoltbizonyos
megfontolásokalapjánhalványkülönbséget tennipopuláris kultúraés tömegkultúra
között.utóbbiugyanisa„tömeg”,a„tömegesrészesedés”fogalmaimenténazadattá-
rolás- és közvetítés gépesítésének hiányában is elgondolható, (Kulcsár-szabó2012,
60.p.)mígazelőbbiatechnomediáliskörnyezet19.és20.századimegváltozásaésa
tömegkommunikációseszközök„robbanása”–majdannakfelvetése,hogy„miaz,ami
eladható?”,illetvemiközeennekaművelődésésaszórakozásmetszéspontjaihoz?–
nélkülalighaértelmezhető.innennézveapopkultúraatömegkultúránálkésőbbifejle-
ménylenne–eltérőfáziseltolódásokkalazeneésazirodalomterületén–,deolyan,
amelyépítkezhetazelőbbiből,ésilyenértelembenegyfajtahagyománytudattalisren-
delkezik(egynullateljesítményennyugvóvalóságshowesetébennemszámítazelőz-
mény,ellenbenegyladygaga-fellépéssohanemelőzménynélküli;illetveerremegint
jópéldaPavarotti,ésazáriafelbukkanásamásműfajokban,legutóbbazÉnekelj! című
animációsdarabban);nemazonosadivattal,denemisfüggetlentőle;felvetiaművé-
szet és a kultúra egymáshoz való viszonyának kérdését (sok esetben eltörölve a
különbségüket).

Megkellittjegyeznünk,hogyaszakirodalomáltalábannemígyhasználjaaszóban
forgó alapfogalmakat, a tömegkultúrát és a populáris kultúrát azonosként kezeli.
virginásandreaA kortárs tömegfilm címűegyetemi jegyzetébenpéldáulnoëlcarroll
definíciójábólindulki,melyszerint„atömegművészetatömeg(tájékoztatási)-technoló-
giákrévénkészítettésterjesztettnépszerű(populáris)művészet.atömegművészeta
tömegtársadalomművészeteésatömegtársadalomcéljaithivatottszolgálni.”(virginás
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2016,12.p.)Eztermészetesenelfogadhatódefiníció,afentjelzettduplikációazonban
lehetővéteszi,hogyrégebbikorok(pl.anyomtatáselőttiidőszakok)tömegkultúrájáról
is beszéljünk, és megkülönböztessük a 20. század popkultúrájától, mely egyfelől a
giccs,másfelőlazavantgárdésaposztmodernfelényitott.Ebbenamintázatbantehát
apopkultúra–művészetikontextusáttekintveis–újabbfejleményvolna(apop kultú-
rája),melyneklegitimációjábanlényegesszerepettöltbeapop art,melyatömegkultú-
raszámtalanelemévelkezdjátékba(agiccselis),majdazún.art pop,melya20.szá-
zadvégefelémáraztjelzi,hogyapopkultúraművészetislehet.(Ezaparadigmatikus
megfordításdöntőnekbizonyulhatpéldáuldavidbowievagyladygagatevékenységé-
nekértelmezésekor.)

carrollközelítésébőlperszeaz iskövetkezik,mivelavilágunkatátszövőmediális-
szimulációshálózatglobális szerkezetű,ésakáranemzethatárokatismegszüntetheti
(amimáshonnannézvenyilvánvalóanillúzió),atömeg-vagypopkultúraisugyanilyen,
mivelrávanutalvaerreaközegre.deugyancsaknyomatékosankellkezelnünkaztis,
hogyapopkultúranemcsakésnemkizárólagglobálisjelenség.legutóbbaPopuláris
zene és államhatalom című tanulmánykötet is tudatosította – nagyon helyesen – a
következőt:„apopkultúrajólismertjelensége,hogyamasszívglobalizációsfolyamatok
mellett a nemzeti közönségek sokszor figyelemreméltó odaadással ragaszkodnak a
nemzetinyelvükönvagynyelveikenelőadottpopzenéhez,szembenazangolnyelvűglo-
bálispoppal.”(Hammer2017,291.p.)innennézveérdemesmegfontolni,hogyapop-
kultúraésapopulárisirodalomidentitásképzőelemeivagystratégiái–asztereotípiá-
kon túl –milyen eszközökkel irányítják rá a figyelmet a lokális tényezők szerepére.
Eszerintmegkérdőjelezhetőazabeidegződés,melyalokálishozazértéktelenttársítja
ésakisebbségidiszkurzusteredendőenmarginálisnaktekinti.ahogyanalokálissem
önértéketképviselebbenaszemléletben,hanemtöbbolyanadottságot,amelyaglo-
bálisrendszertmás-másoldalárólteszi–nemidentikusmódon–érzékelhetővé.(Eza
kettősségugyanakkornemtartható fenna tudományban–nincsalternatívbiológia,
japánlemeztektonikaésehhezhasonlók,viszontamagyarrockzenenemazonosaz
angollal–,deerre ittnemtérünkki.ahogynemkanyarodunkelaspeciálispolitikai
körülményekközöttmegjelenő, vagy felülről irányított tömegkultúra felé sem,bár ez
utóbbipéldáulMoritzFöllmerA Harmadik Birodalom kultúrtörténete c.könyvealapján
tárgyalhatólenne.)

Másrészttudatosítanunkkellaztis,hogyapopkultúrakülönfélemédiumok szoros
kapcsolatáraépül,ezérthaazegyikkelfoglalkozunk,akkoratöbbivel iskapcsolatba
kerülünk.Meglepőmódon,mégegykorrekt,transzmediális jelenségcsoporttalfoglal-
kozókönyvelőszavábanisezáll:„[nemosztomazokálláspontját],akika»kultúra«vagy
a »médium« diszciplináris határokat összemosó bűvös jelszavának engedve egyszer
csak–atényleges,filológiaialapúirodalmistúdiumokrovására–filmmel,vizuáliskul-
túrával,adigitáliskommunikációújműfajaival,vagyéppena–felfogásukbanmáride-
jétmúlt fogalommalélve–művészetekműködésénekgazdasági tényezőivel,politikai
környezetévelvagytechnológiaioldalávalkezdenekelfoglalkozni.”(benyovszky2016,
13–14.p.)Előszöris,érdemestisztázni,hogyazirodalomazért(is)intermediáliskiter-
jedésű,mertrészevalamilyentörténetilegfennállóésideiglenestechnomediáliskör-
nyezetnek.Példáula19.századbanazirodalomjavarészeoptikaiésakusztikusmédi-
umothelyettesített,majdazoptikaimédiumokésagramofonmegjelenésévelahelyze-
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temegváltozott,azírásfolyamatotpedigazírógéptérhódításarendezteát.a20.század
elejénaztánazirodalomagramofonnalésakinematográffal,későbbaszámítógéppel
kezdettversengésbe.(Másrésztbármelykonkrétirodalmialkotásiskapcsolatbanvan
másmédiumokkal,vagyhelyettesítiazokat.amédiumokésazintézményekösszefonó-
dásábólállólejegyzőrendszerekpedignemgondolhatókelmateriálistényezőknélkül.)
Ezahelyettesítéssel,versengésseljellemezhetődinamikakoronkéntváltozik,demeg-
kerülhetetlenülrajtafelejtianyomátazirodalomközvetítőtechnikáin.

Ha(be)látjuk,hogyalingvisztikaikódokraredukáltirodalmiszövegolvasásaeltekint
ezektőlamédiakonfigurációktól (demégattólis,hogyazirodalombizonyostekintetben
önmagamédiuma),akkorérthetővéválik,hogymiértazirodalomtörténetváltamédia-
történetrészévéésnemfordítva,párhuzamosanafilológiatársadalmiváválásával,a
metafilológiamegjelenésével.(ametafilológiaszerintazirodalomnempusztaszöveg,
hanemközvetítőközegekfolyamatosanáthelyeződőrendszere,amelyaszerintválto-
zik,hogyazadotttechnomediáliskörnyezetfelőlmilyenkihívásokérik.)akönyvátviteli
éstárolómonopóliumánakamegszűnése,illetveakönyvún.poszthermeneutikaigya-
korlataegy idejetehátaszámítógépiparésafilmgyártástechnomediáliskörnyezeté-
ben tanulmányozható releváns módon. Erről a regény médiatechnikai váltása és a
transzmediális világépítés elterjedése egyaránt tanúskodik. az írás rácsozatának a
meghaladásailymódonegyolyanposztkulturálisadatmezővelvankapcsolatban,mely
akultúraátrendeződésérőlishírtadott,eszerintamédiumok„beomlottak”adigitális
tartományba.azadatokköztikapcsolatokrólviszontigenrégótatudjuk,hogylehetővé
teszik,defelisfüggeszthetikazideológiákat,illetveleleplezhetikazokesztétikaiválto-
zatait.(Kittlerszerintabinárisrendszerfelölelmindent,amitakultúráróltudhatunk.a
digitálisadatfolyam–anullákésegyesekrendszere–ugyanisahang,aképésazírás
előállításátegyarántlehetővéteszi.)

Ennek fényében tehátolyanelméletikombinatorikát lehetne/kelleneműködtetni,
amelyben például, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, a filmes vagy vizuálismódszerek
alkalmazásaszámtalanpontonsegíthetiazirodalmikultúrtechnikákértőbbelemzését,
ésfordítva,amiarrautal,hogyamédiaelméletikompetenciabizonytúllendülhetaszö-
vegkéntfelfogottirodalom,azesztétikaésakultúrszemiotikazárthorizontján.szoros
kapcsolatbanazzalafejleménnyel,hogyazarchiváltadatok,amédia-ésazinskripciós
technológiákelemzése(melynemazonosazapparátuselemzéssel)akittleriértelem-
benvettrejtvényfejtésre,azinformációkelkapásárahasonlítinkább,mintsemvalami-
lyenelőzetespozícióbanlévőértelemmegragadásárakorlátozódik.Ebbőlanem-her-
meneutikaimegközelítésbőltalánvezethetnekutakegyolyanterületre,melyeta pop-
kultúra-kutatás metapraxisának nevezhetnénk.azehheztársítható/kapcsolhatóvonat-
kozásirendszereketegyrésztapopkultúra-kutatásonbelül,akülönfélestudiesokmet-
széspontjaiban,összekapcsolásábanérdemeskeresnünk;másrésztametafilológiaés
a tudományelmélet, illetve a kultúratudomány szélesebb dimenzióiban is mozogha-
tunk.(Ráadásulapopkultúraésatudománytalálkozásipontjaiszámosesetben–az
utóbbifelőlnézveis–relevánsgondolatkísérletekkiindulópontjalehet.)

Ebbenametakritikaipozícióbannemcsakaztérdemesszemelőtttartani,hogya
tárgy hogyan viselkedik a kutatás során, hanem azt is, hogy a kutatásmódszertan
hogyanviselkedikatárggyalvalótalálkozás(vagylátenskommunikáció)során.Richard
shustermanpragmatistaesztétikájánakkifejtéseközbenmegjegyziegylábjegyzetben
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akövetkezőt:„Havalakitarrakényszerítenének,hogydefiniáljaamagas/populáriskul-
túra közötti különbséget, jobb lenne, ha nem egyszerűen a különböző tárgyakban,
hanemfőkéntabefogadásvagyhasználateltérőmódjaibankifejezvetennémegezt.a
»populáris« ellentétben áll a »magas« használattal,mivel közelebb áll amindennapi
tapasztaláshoz,kevésbéstrukturáljaésszabályozzaanevelésésazokastandardok,
amiketaformálisoktatásésazuralkodóintellektuálisintézményekmagukbanfoglal-
nak.”(shusterman2003,314.p.)aleértékelőmegkülönböztetéseszerintolyankultu-
rális,intellektuálistalálmány,amelyazesetektöbbségébeneltekintahasználatkülön-
féle módjaitól, márpedig az általunk szorgalmazott módszertanban a hatáskutatási
zóna ésamindennapi használat szoroskapcsolatafeltételezhető.Márcsakazért is,
mert–virgináséscarrollkoncepciójátfolytatva–„[…]egyrenehezebb,hanemtelje-
senlehetetlenolyanemberekettalálnimaavilágon,akikegyáltalánnemvoltakkitéve
atömegművészeteknek”.(virginás2016,12.p.)

innenmárcsakegylépés,hogyapopkultúra-kutatástolyanpraxeológiaként képzel-
jükel,melybenakapcsolatrendszerekfelnyitásaésakomplexitásszínrevitelesorána
módszertannemfeltétlenülrögzül,hanemsokkalinkábbátíródik,azelméletetagya-
korlat,azutóbbitpedigazelőbbifelőlmódosítva.Ebbenapraxeológiábanakülönféle
technikákésgyakorlatoktudományosésnemtudományosműveléseelválaszthatatlan
ugyanegymástól,deazintézményiésahétköznapikontextusmégsemcserélhetőfel
teljesen.bárakutatássemnélkülözhetijelenesetbenafogyasztásésahasználatjel-
legzetességeit,intézményenkívülikutatásrólnemigazánérdemesbeszélni.(azoutsi-
der pozícióból elhangzó beszéd is rá van utalva az intézményi közlési csatornákra.)
ugyanakkor az összekapcsolásokból adódó sokszínűség, komplexitás érzékelése –
ahogy fentebb jeleztük – dinamikus szempontrendszert igényel, ezért a popkultúra-
kutatásbanelengedhetetlenülszükségesa folyamatosmetodológiai (ön)reflexió,már
csakazértis,hogyazöröklöttelméletibeidegződéseknezárjákelaproduktívmegkö-
zelítésiútvonalakat.

érdemesközbevetnünkahétköznapi kontextusemlítésekapcsán,hogyaminden-
napiéletrevonatkozómédiakutatásokfelhasználhatókapopkultúra-kutatásban(is)–
azelmúltkétévtizedbenszámosmérvadókönyvbizonyítottaeztTrishMillertőlafent
említettstorey-ig–,mivelatömegkommunikációslehetőségekkihasználása(ésparo-
dizálása)apopkultúralétalapjávalfüggössze.denemazonosazzal,nemkorlátozódik
arraafeltételezetttérre,melyetazelőbbibefolyásol.(Pl.ladygagakomplexitásanem
tárhatófelaháztartásokfelől,körbejárásáhozatöbbi,ritkábbéskitüntetettebbszíntér
bevonására is szükség van.) Tisztázva az előfeltevéseket: „a kutatókat az érdekli –
olvashatóamindennapiéletreirányulómagyarnyelvűmédiakutatásegyikalapszöve-
gében–,miképpenjelennekmegamindennapiélethorizontjánakülönbözőmédiu-
mokésmédiatartalmak;hogyan,milyenkulturális,társadalmi,pszichológiaifolyama-
tokmenténzajlikezekbefogadása,felhasználása.”(szijártó2016,19.p.)amindenna-
piéletszférájárakoncentrálókutatásokbeépülhetnekapopkultúra-kutatásbaakülön-
félemédiatartalmakcsoportosításánkeresztül,deazokraajelenségekreisfogékony-
nakkelllennieazutóbbinak,melyeknemtekinthetőkmédiumoknak,ésnemjutnakel
aháztartásokba.(Evidensenilyenpéldáulashowvagyakoncert,melyegyszerrepre-
ésposztmediális,hiszennemarchiválható„egyazegyben”,másatévé-,advd-válto-
zat,ésmegintmásazegyszeriélőközeg.amediális rögzítésperspektivikus,ésbár
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megmutathatolyasmitis,amiahelyszínennemmindenkiszámáraérhetőel,óhatatla-
nulrészlegesmarad.amédiakutatástés-elméletetezértisérdemeskiegészíteni,és
reflektálttátenniaperformancestudiesszempontjainakbevonásával,oda-visszaper-
sze.)

Mielőttpróbáratennénkeztajátékteret,tegyünkegyaprókitérőtakomplexitás kér-
désefelé.apopkultúraleírásáratettrelevánskísérletekközöttvanegyolyanis,melyet
érdemes itt továbbgondolnunk. Molnár gábor Tamás Az ízlés mint médium című,
umbertoEcopopkultúra-koncepciójánakmegközelítésekorfelvetiakövetkezőket:„az
ittvázolttörténetetsokszorszokásamagaséstömegkultúraközöttihatárelmosódá-
sakéntértelmezni,amiáltalábanegyüttjárakultúraésművészetközöttimegkülönböz-
tetésérvénytelenítésével. Ezazelképzeléspolitikailag talán igen,episztemológiailag
viszont éppenhogynem »radikálisabb«,mint az interpenetráció föltételezése, amely
akkoristartalmazzaapólusokkülönbözőségét,amikorszembeállításukvoltaképpeni
létföltételeiválnaklehetetlenné.”(Molnár2003,309.p.Kiemelésazeredetiben.)az
idézetbena kurzívval szedett szó felidéz egy teoretikus hátteret,mely a szociológiai
rendszerekleírásárajöttlétre,de–kiindulópontkéntszintebiztosan–alkalmazható-
nak látszikapopkultúra-kutatás terepén is. (az ilyen jellegű teoretikuselőfeltevések
tudatosításanemegyenlőazzal,hogyazelméletetpróbáljuk igazolni.azalkalmazás
során–ahogymárfelvetettük–számolnikellateoretikuskeretésafogalmakgyakor-
latimódosulásaival.)

niklasluhmannrendszerelméletébenazinterpenetráció jelenségeteszilehetővé,
hogyazautopoietikus(azazönépítő)rendszerekbenmegnyíljanakakörnyezetikapcso-
latok.Ezaztisjelenti,hogy„akölcsönösáthatásrévénlehetővéválik,hogyazinformá-
ciókműveletifolyamatbarendezésénekfunkciósíkjaiegymástólelválasztottkéntállja-
nakfennésennekellenéremégisösszekapcsolódjanak;vagyisolyanrendszerekjöjje-
neklétre,melyekkörnyezetükrevalóvonatkozásukbanegyszerrezártakésnyitottak.”
(luhmann 1994, 47. p.) interpenetrációról (azaz kölcsönös áthatásról) akkor beszé-
lünk,haegyrendszerkomplexitásaegymásikrendszerfelépítéséhezrendelkezésreáll,
ésfordítva,deúgy,hogyazoknemolvadnakössze.atársadalomésazegyénkapcso-
latábanilyenaszocializáció,melynekfolyamánazelőbbikomplexitásaamásikpszichi-
kumának(vagytudatának)rendelkezéséreáll,hogyfelépítsesajátkomplexitását,deaz
egyénnemolvadösszeatársadalommal.Ezamodellalkalmasnaklátszikastorey-féle
kontextusokműködésmódjánakleírásárais,amennyibenapopkultúraésavelekap-
csolatbakerülő rendszerekkülönbözőségeúgymaradmeg,hogyazokegymásból is
építkezhetnek.apopkultúrainnennézveolyankomplexrendszerkéntfoghatófel,mely-
nekműködésétszámosmásrendszerbiztosítja,akárazzalis,hogyazelhatárolódást
képviseli,vagytagadjaannakösszetettségét.

ugyanakkoregykomplexrendszerbennemlehetmindenkapcsolatotátlátni,pláne
megjósolni.akomplexitásevidensen fizikai jelenségként isérthető(ésszámostudo-
mányterületenismegjelenik,ahogyerrőlJohnH.HollandComplexity c.bevezetőjében
olvashatunk),ésinnennézveisvethetünkegypillantástapopuláriskultúradinamikus
természetére.vicsekTamásakövetkezőképpendefiniáljaakomplexitást: „azössze-
tettségáltalábanvalamifélehierarchiátfeltételez.arendszerattólleszbonyolult,hogy
ahierarchiaegyadottszintjénlévőegységekkölcsönhatnak.akomplexrendszereket
az teszi olyan érdekessé, hogy a részei közötti kölcsönhatás eredményeképpen a
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részekviselkedéseolymódonváltozikmeg,hogyazegészrendszerminőségilegúj,a
részek tulajdonságaitól eltérő viselkedésmintát követ. Kicsit másképpen: pusztán a
részekvizsgálatábólnemjósolhatómegazegészrendszerviselkedése,aglobálistulaj-
donságokújtörvényszerűségeketkövetnek.”(vicsek2003,306.p.)Komplexrendszer
aturbulensfolyadékéslégáramlat,araj(csoportbanmozgóélőlények),aszámítógép-
hálózat (egymással összekötött, kommunikáló gépek), a nagyobb embercsoport (pl.
iskola)ésazemberitársadalom.

Példaként emeljük ki a hangyabolyt. Ha egy hangyát megvizsgálunk, a bolyhoz
képest nem tűnik bonyolultnak. genetikai parancsnak engedelmeskedik, megvan a
többiegyedhálózatábanbetöltöttfunkciója.Hamilliósnagyságrendűközösségetvizs-
gálunk, tehátegyhangyatársadalmat (vagymásszóval szuperorganizmust), számos,
egyedekentúlhatófunkcióvaltalálkozunk.abolyrólazabenyomásunkalakulki,hogy
tudatosrendszer.Pedignemaz.Mindösszearrólvanszó,hogyarendszerenbelülikap-
csolatokszámameghaladvalamilyenmértéket,ésazebbőlszármazófunkciótöbbletet
tudatosságként azonosítjuk. vagy gondoljunk egy városra. Egy átlagos nagyvároson
belülakölcsönhatásokléptéke(amesterségeshálózatokésjelekmellettbeleértveaz
emberek közti kapcsolatokat is) ugyanakkora, mint az emberi agyban találhatóké.
(Eagleman2017,198–199.p.)Mosttegyükfélreaztakérdést(bárnagyonizgalmas),
hogykell-emégvalamia tudatossághozazalkotórészeksokaságánkívül.Elég,haa
tudatosságlátszatátésakomplexitástösszekapcsoljuk,hiszenmindkettőmegjelenése
azelemeikésaköztüklévőkapcsolatokszámánmúlik(méghanemtudjukispontosan
eztmeghatározni).azagylétrehozzaazelmét,éseztazevolúciósfejleménytvisszükát
akomplex rendszerekre is, amikor érzékeljük, hogya rendszerszintű folyamatok túl-
mennekabelsőfunkciókösszességén.

Ezzelmagyarázható,hogyabiomimetikusinformatikairendszerekmodelleketkínál-
nakakultúraműködéseszámárais.Havetünkegyfutópillantástaladygaga-jelen-
ségre,világossáválik,mirőlvanszó.vizsgálhatjukakárkülön-különisgszámait,dal-
szövegeit,klipjeit,filmszerepeit,fellépéseit,nevét,identitását,ruháit,maszkjait,perfor-
manszait,gesztusait,testképét,nemét,parókáit,interjúit,politikáját,fikcióit,színpadát
és így tovább,deezekegyütteseolyan lezáratlanösszképhezvezet,mely túlmutata
részekösszegén.Ennekajátéktérnekazelemei,képsoraikülön-különisélvezhetőek,
bármelyik ideiglenes centrumként – és performatív identitásként – funkcionálhat,
együttesükazonbanagaga-jelenségkaleidoszkópszerűaspektusára,tudatosműköd-
tetésérevilágítrá,melyéppenastabilitásnakszegülellen.Ráadásulazzalisszembe-
sülünk,hogygesetébenahétköznapokésafellépésekközöttnincslényegikülönbség,
vagyisavalóságotisazokbólazelemekbőlépítifelg,melyekaperformatívtevékeny-
ségeitalkotják.Mindehhezszámos,arészekkölcsönhatásáravonatkozómegoldásis
társul, a részek reflektálásaésa folyamatosmegsokszorozódásazonban–érdekes
mód–nemtörlielannaklehetőségét,hogyakismillióváltozatban,ideiglenescentrum-
kéntugyan,degagátismindigérzékeljük.ladygagakomplexjelenségapopkultúrá-
ban,egyigenbonyolultkapcsolatrendszer;deafentiekfényébeninkábbaztmondhat-
juk,hogyolyanjelenség,melyapopkultúrábólszármazójegyekbőlépítifelsajátkomp-
lexitását.aladygaga-jelenségtehátjelenetekkomplexrendszere(nemegymástólfüg-
getlenjeleké),deeznemjelentiazt,hogyarészelemeinevolnánakvizsgálhatók,mind-
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összeazt,hogyfokozottanszámolnikellaszintekköztikölcsönhatásbóladódó,imma-
nenciántúlifunkciótöbblettel.

azinterpenetrációperszetöbbrendszerközöttislétrejöhet.apopkultúraesetében
példáulaligharögzíthetőazatartomány,melyreaműveletitevékenységirányul.Hanő
akomplexitásésmegnyílikakapcsolatakörnyezet felé,sokfélebelépésipont jöhet
létre,példáularétegkultúrákésaszubkultúrákfelől(vö.ladygagaaszubkultúrákfelé
nyitottmegabrand),amiegybenaztisjelenti,hogyapopkultúraimpulzusokatkapezek-
től,ésbárönmagábólépítkezik,azújabbösszekapcsolásokmegnyitjákalehetőséget
akövetkező,aktuális áthatás előtt.ilyeneseményvoltaMátrix címűfilm,amelyképes-
séváltacyberpunkjegyeinekközvetítésére,sezzelegyszubkultúradizájnjaelkezdte
kondicionálniapopuláriskultúraegyesszegmenseit.Ebbenközrejátszhatottazis,hogy
azutóbbiban történhetettvalami,amia fennálló rendszertnyitottá tetteazelőbbire.
Ennekvégigkövetésehosszúkutatástigényelne,annyimindenesetremegelőlegezhető,
hogyamédiatechnológiárairányulókérdésekmegszaporodásakedvezettacyberpunk
látásmódelőtérbekerülésének,denyilvánvalóanbizonyos,példáulavalóságszimulál-
hatóságára,amédiumésrealitásfelcserélhetőségérevonatkozóelemekmárnyomok-
banjelenvoltakarendszerben,csaknemvoltközöttükerős,ennyirehatékonykapcso-
lat.2 (az előbbiek fényében ez egyfajta tudatosulási folyamatként is megragadható,
melyegybelépésiútvonal,platformelőtérbekerülésénekköszönhető.)

számolnunkkellperszeazzalis,hogyakomplexrendszerekbenésazokközöttaz
egymástgerjesztőkapcsolatokvéletlenszerűenisgenerálódhatnak.antropomorfkör-
nyezetbenezatudattalannalérintkezik.afreudistamotívumelemzésésapszichobio-
gráfiaa20.századbanmeghódítottaaművészetértelmezésésapopkultúra-kutatás
terepét(utóbbitazarchetípusokirántivonzódássalkötötteössze).leonardMlodinowA
tudattalan címűkönyvénekfényében(tehátazújabbneurobiológiaiálláspontalapján)
viszontnőhetazonértelmezésekelismertsége,melyek–akárönkéntelenülis–támo-
gatják a tudattalan újradefiniálását. Ezek közé tartozik Fredric JamesonA posztmo-
dern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája címűkönyveis,amelyszámospon-
tonnézszembeatudattalanrólkialakultképpel(pl.afotózásvagyamélységélesség
kapcsán).apopkultúramegváltozotthelyzetétidejekoránérzékelőJamesonszerinta
freudistaörökségazértgátoljaa jelenségmegértését,merta tudattalanátkódolása
szándékosviselkedésséeltüntetiannaktényleges jelentőségét,mígezahagyomány
jelekettalálott,aholkorábbanvéletlenekvoltak,vagyisavéletlentatudatkiterjedése-
ként kezeli. az újabb könyvek közül david batchelorChromophobia címűmunkáját
emelnénkki,amelyaszínekirántiérzékenység(legyenazvonzódásvagyazellenkező-
je)menténtárgyaljaakultúraszámosfejleményét(példáulmiértlényeges,hogyahab
kapitány fehér színű bálnát üldöz stb.). batchelor gondolatmenete a pop artról, a
monokróm alkotásokról, vagy a színekben tobzódómegnyilvánulási formákról pedig
olyan korszakos mintázatok hatáseffektusainak rétegzettségéhez is közelebb vihet,
mintadavidbowie-jelenségvagyaladygaga-projekt.

2 lényegébenegyilyenjellegűszisztémáraderítfénytKlapcsiksándoregyiktanulmányábana
reciprocitásfunkciójátvizsgálvaaMátrixbanéselőzményeiben.Klapcsik2008,118–124.p.
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azilyenjellegűáthatásokéskapcsolatrendszerekfeltétlenüldinamizáljákapop-kul-
túrakutatás gyakorlatát is, amely ily módon folytonosan elmozgó praxeológia lesz,
amelyújműveletigyakorlatokkalszembesül,azzal,amiaddigárnyékbanvolt.amelio-
rizmus,apusztarésztvevői,archiváló,pszichobiográfiai,szociokulturáliséspedagógiai
kutatásmódszertanokebbőlaszempontbólkisséelavultstratégiák,ahogyazappará-
tuselemzés és a kultúrszemiotika sem boldogul bizonyos hálózatok feltárásával (de
bármelyikelrugaszkodásipontjavagyközbülsőfázisalehetegykomplexszéválópraxeo-
lógiának).Mindenelméletretehátpraxiskénttekintünk(pl.gumbrechtjelenlételvűkul-
túraelmélete,melyszerintajótudományostanításakomplexitástvisziszínre–nem
különíthetőelgumbrechtpraxisától),deanélkül,hogyabszolutizálnánkbármelyiketis,
egyiksemlehetelőzetesenmeghatározottvégpont.(valószínűlegahermeneutikasem
lehetkivételezalól;azuniverzálhermeneutikátegy idejeamúgy ismáshogy látjuka
materialitásésamedialitás,afizikaimegjelenéséselhelyezésmegkerülhetetlenténye-
zőifelől,ahogyerrőll.vargaPéteregyiktanulmányánakszegmenseiszólnak:„a»mate-
riálishermeneutika«[…]egyszerreaffirmáljaaszöveghezkapcsolódótársadalmigya-
korlatokat[…],valamintajelészajtávolságánalapuló,autopoietikusnaknevezettszö-
vegképződést”–l. varga2014,33.p.) akomplexitáshoz vezetőkonstrukcióselvek
nem fundamentális kódok (lehet ilyen rekombinációs térszervezőművelet például a
funkcionáliskáoszis),változékonyak,cserélődnek,dekimutatásuknélkülarészletek
ésakapcsolatilehetőségekeltűnnekazadottrendszersüllyesztőjében,abbanapilla-
natban,amikorezarendszermáregymásikarcátmutatja.akövetkezőállapotbefo-
gásaezértszükségszerűenbemozdítjaafeléfordulótekintetetis.deolymódon,hogy
eznemfüggetleníthetőattólakapcsoltmintázattól,amelyadinamikátlehetővétette.
Egyszerűbben fogalmazva,akomplexitással szembenézőpraxeológiai kihívások felől
folyamatosankorrigálnikell(ene)azelméleteket.
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PéTER H.nagy
THE PRaXEology oF THE PoP culTuRE REsEaRcH.an ouTlinE oF a HybRid THEoRy

This study is devoted to the possibilities of the pop culture research after the
media theories of the 20th century. it proposes a praxeology working with a
dynamicconceptofpopculture,andputsemphasisonincreasingcomplexity.The
lineofreasoningalsonotestheroleofalternativecanons,thedistinctionbetween
pop culture and mass culture, and the consequences of posthermeneutical
practices.Theoreticalcombinatoricsdoesnotgivepreferencetoanypreliminary
theory,itconsiderseachasaresearchpractice.itcanalsobeconceivedasan
experimentopeningthewayformetacriticalcasestudies.
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