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sekre, egészen pontosan a mindenkori, tágabb értelemben vett kulturális tartalmak 
mediális előfeltételezettségének fontosságára irányítja a fi gyelmet. Egy médium meg 
nem értése, mely nem a hordozott információ meg nem értését jelenti, könnyen okoz-
hatja e megmutatott tartalom akadályozott dekódolását.

A Kultpontok kutatási munka kulcsfogalma a Pierre Nora által javasolt emlékezet-
helyek elgondolása (lieux de memoires), melyek olyan „valós helyet, tárgyat vagy éppen 
immateriális dolgot” jelentenek, melyek a múlt szimbólumaként értelmeződnek és 
annak „visszaszerzését” kísérelik meg. (14.) A szimbólum olyan példái tehát, melyek 
akár érzéki közvetlenségükkel utalhatnak az elmúlt idő érzelmi állapotaira és tar-
talmaira – az emlékezethelyek így mint médiumok működnek, s az emlékezet érzése 
lesz az, mely e ponton a fi gyelem tárgyát képezi. (14.) Az emlékezethelyek vizsgálata 
Oláh Szabolcs szerint különösen fontos az 1956-os és az 1989-es politikai átrendező-
dések függvényében, mivel e korszakhatárok a történelmi folytonosság megtörését je-
lentették, s az emlékezet tárgyai, melyek az elmúlt korszak személyes szimbolikájának 
is hordozói, egyszersmind a közösségi emlékezet, a nemzeti identitás közvetítői is.

Említésre méltó, hogy ez a fajta szimbolizmus aff éle „érzéki hagyományként” is 
értelmezhető, mely a Hans Ulrich Gumbrecht által javasolt jelenlét és jelentés fo-
galmak módozataiban együttesen felléptethető történelem-elsajátítás példája is lehet, 
amennyiben az elmúlt idők képi és hangzásvilágának újra megjelenítése „intenzív 
pillanatokat”, „általános megismerő, érzelmi és talán még fi zikai képességek erőteljes 
működését” váltja ki (e kifejezések egészen konkrétan ebben a fordításban olvashatók 
A jelenlét előállítása című kötetben is), (13.) egyfajta „mediális rítusként” működik. 
Ennek példájaként Oláh a Táncdalfesztivál hangzás- és látványvilágát említi, mivel 
az sajátos színpadi és zenei konstrukciójával könnyedén válhatott egy közösségi emlé-
kezet materiális jelzőpontjává, például Kovács Kati emlékezetes, a televízióban első-
ként széles körben látható, erőteljes produkciója (Nem leszek a játékszered), melyet 
éppen a széleskörű tapasztalhatóság és az előadás testi összetevőjének láthatósága 
tett jellegzetessé. (17–18.) Az érzéki bevésődés és az intenzitás élményének jelentő-
sége, mellyel kapcsolatban a Gumbrecht könyvére (A jelenlét előállítása) való hivatko-
zás talán kívánatos és érdekes lett volna ezen a ponton, abból nyeri jelentőségét, 
hogy mint erőteljes materiális nyom képes az immateriális tartalom átörökítésére, 
s így a közösségi folytonosság fenntartására is. Gumbrechtnek a történelem elsajátí-
tására tett javaslata, melyet többek között az említett kötetében, továbbá például 1926. 
Élet az idő peremén című könyvében részletesebben is kifejt, a múlt megmutatását, azaz 
a múlt tárgyai közé való belépést szorgalmazza, ami az érzéki közvetlenséget kínálja 
fel, ugyanakkor az értelmezést nyitottá teszi, teret engedve ezzel a személyes szim-
bolizmusnak és az emlékezésnek.

Oláh Szabolcs ígérete szerint a kötet tanulmányai sokszínűségükben éppen azt 
prezentálják, hogy a Kádár-korszak mediális sokfélesége teszi lehetővé az emlékezés 
és a – például mediális átültetésekben formalizálódó (regényből képregény) – újra-
értelmezés legkülönbözőbb lehetőségeit, továbbá hangsúlyossá teszik – s ez talán a 
Kultpontok legfontosabb „üzenete” –, hogy a kultúra mediális előfeltételezettsége 
határozottan problematikus a múlt- és hagyományelsajátításról való gondolkodásban.
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Kultpontok. Emlékezethelyek a magyar 
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A 2012 februárjában megrendezett, Emlékezethelyek a populáris kultúrában című kon-
ferencia anyagát tartalmazza a Kultpontok főcímmel kiadott kötet, melynek szövegei 
azt kísérelik meg feldolgozni, hogy a Rákosi-, illetve a Kádár-korszak jellegzetes, tá-
gabb értelemben vett „termékei” miért, vagyis miként jelennek meg a rendszerváltás 
utáni, kimondottan pedig napjaink popkultúrájában. A miért helyett sokkal fonto-
sabb azonban a hogyan, így a kötetben olvasható tanulmányok – melyet több szerző 
hangsúlyoz – nem a tárgyi kultúra, ebből kiindulva pedig nem egyfajta konszenzuális 
múlt rekonstrukcióját célozzák meg, hanem azt, hogy az emlékezethelyekként aposzt-
rofált tárgyak, személyek és alkotások emlékezetén mint médiumokon keresztül mi-
ként értelmeződhet (át) a múlt. Így kifejezetten a mediális nézőpont kerül előtérbe, 
s a tartalom helyett a hangsúly az elemzett kultpontokra mint jelentések, személyes 
és közösségi viszonyulások hordozóira terelődik. Éppen ez az a gesztus, ami miatt 
a szakma széles spektrumát lefedi a kötet, és kapcsolódási pontot talál különböző 
mediális előfeltételezettségű művészetekhez is. Adódik ez ugyanakkor abból is, hogy 
a kutatás szerteágazó témákhoz nyúlt, a sporttól, a reklámoktól és tévés produkciók-
tól kezdve egészen képregényekig és az irodalomig.

A bevezető tanulmány, mely a történeti és elméleti keretek felvázolását vállalta 
magára (nem mellékesen rengeteg példával élve), egyszersmind a kötet legerősebb és 
továbbgondolásra leginkább érdemes szövege. Oláh Szabolcs részletesen kitér a Kádár-
korszak megváltozott, célorientált, ideologizált kulturális közegére, a hatvanas évek-
ben teret kapó televíziózás által újraformálódó mediális keretekre, s ezzel összefüggés-
ben egy újraformálható befogadó lehetőségére is. Mindezek szoros összefüggésben is 
állnak, mivel „a tévés tartalomfogyasztás – írja Oláh – azért válik könnyen tömeges 
élvezetté, mert a nézők tudják, hogy […] másokkal együtt, egyidejűleg jutnak ugyan-
azokhoz az impulzusokhoz, […] egyszerre felfokoz és megnyugtat a tény, hogy lépést 
tartunk a tömegközönség egészével.” (11.) A közösséghez tartozás sajátos élménye 
így pótolni képes a társadalom és a politikum miatti csalódottságot is, továbbá az 
újonnan felfedezett és így megkedvelt médium még képlékeny befogadókultúrája 
könnyen és diszkréten válhat az ideológiai érdekek szócsövévé. A szerző mindezt 
a Jay David Bolter és Richard Grusin által tárgyalt remedializáció fogalmával ragadja 
meg, mely a korábbi médiumok által közvetített jelentések újabb médiumok általi új-
raszervezését jelenti. (11.) Fontos, hogy a tanulmány kiemeli, a Kádár-korszak propa-
gandakultúrája éppen a mediális átrendeződés következtében előállt és – a hatalom 
által – felismert szakadékba írja be a saját nyelvezetét, ami messzemenő következteté-
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Közvetlenül az eddig felvázolt elméleti keretek mögé kívánkozik Orbán Katalin 
tanulmánya, mely két ’56-os, valósidőben lejegyzett gyereknapló múltközvetítő lehe-
tőségeit vizsgálja. A két „antifi kciós” szöveg (77.) eltérő kiadói gyakorlatokon alapul-
va, eltérő múlthermeneutikát működtet. Míg Kovács János A magyar forradalom, 
1956. Isten áldd meg a magyart! című naplójának pszeudofakszimile kiadása a tárgyi 
és érzéki rekonstrukcióra törekedve kísérli meg a múlt felé mutató szimbolikát be-
indítani, addig az online is elérhető másik napló, Csics Gyula Magyar forradalom 
1956. Napló címmel olvasható írása a kritikai kiadás és a hálózati textualitás napra-
készségével, egy bővített és magyarázott kontextusban kezdeményezi a gyermek-
napló mint ’56-os médium lehetőségeit vitató diskurzust. A legfontosabb kérdés e te-
kintetben, hogy a „tárgyi reprodukció” mennyiben járul hozzá a hitelességhez, szem 
előtt tartva azt a tényt, hogy „a textus eredeti anyagi formájáról leválasztva (képek 
nélkül, gépiratban) is létezik”? (81.) A tanulmányban, mely sorra veszi mindkét ki-
adás előnyeit és hátrányait, mindez eldöntetlen marad, és ennyiben a befogadóra bíz-
za, hogy a lényeg elvét szem előtt tartva – s ez volna talán egy hermeneutikai néző-
pont – a szöveg megértésére helyezi-e a hangsúlyt, vagy aff éle rituális olvasás mellett 
téve le a voksát, az érzéki azonosulásra is igényt tart.

A reklámfi lm múltközvetítő lehetőségei kapcsán is éppen annak jelentő valamint 
nem kifejezetten jelentő oldalainak kettősségét emeli ki Oláh Szabolcs már a Konzum 
és közöny. A Kádár-kori tévéreklámok emlékezete című tanulmányában. A reklámfi lm 
egyrészt ugyanis „esszenciálisan", „diszkurzívan” és „szimbolikusan” közvetíti a kor-
szak szociokulturális jellemzőit (44.), jelen esetben többek között a Kádár-korban 
nagyobb kreativitást kapó reklámszakma jellegzetességeit, valamint „az állampárti 
képpolitika”, a jóléti szocializmus, az „életszínvonal politika” fogyasztókat ideológiai 
érdekek mentén behangoló tevékenységére is rámutat. (52.) A reklámok nem jelentő, 
„ame diális”, anyagi oldala pedig úgy válik az esztétikai találkozás komponensévé, 
hogy „értelemmé össze nem álló érzéki valóságként” (44.), mint például dallamtapa-
dás, vagy az ellenállhatatlan prozódia, magyarán mint materiális kötelezettség véső-
dik be az emlékezetbe: „Fabulon a bőre őre / ezt használja nyakra, főre.” (45.) A múlt 
diszkurzív és anyagi elsajátítása Oláh Szabolcsnál egyaránt hangsúlyos tehát, előbbi 
„a megértés, értelmezés, alkalmazás hermeneutikáját”, utóbbi pedig „az intenzitás 
sűrű pillanatait” kínálja fel, s mindkettő „tanulást feltételez”. (64.) Ennek jelentősége 
pedig az esztétikai tapasztalat lehetséges összetevőire való rámutatás mellett az, hogy 
a múlttal való érintkezés refl ektálatlan, testi érzéseket és érzelmeket kiváltó hatása-
iban a nosztalgia, azon keresztül pedig a közösségi folytonosság realizálódik. A múlt 
„tárgyainak” puszta anyagi jelenléte következtében előállt közösség- és otthonosság-
érzet pedig több ponton hangsúlyossá válik a kötet szövegeiben.

A Kultpontok tanulmányaiban az érzékiség szimbolizmusának és nosztalgiájá-
nak kérdésére erősen rárakódik a múltinterpretációk problematikája is. Amikor 
a remedializációs folyamatok során a realista igényű teleregényből online mémek és 
humoros blogbejegyzések születnek (Szomszédok reloaded), vagy az írói életmű és a 
regényillusztráció együttes hagyományozódása folytán új képregény születik (A pesti 
legionárius. Rejtő Jenő emlékezete), az egyértelműen befolyással van az adott kultmű 

recepciójára. Míg a Szomszédok a vetítés idején, illetve a sorozatra nosztalgiával visz-
szatekintők körében mint kordokumentum, a nyolcvanas–kilencvenes évek forduló-
pontját a kisemberek szemével bemutató, „a megértés ígéretével” kecsegtető alko-
tásként értelmeződik (35.), addig az interneten látható kivágott jelenetek és a hozzá 
kapcsolódó kommentek, a különböző fórumokon visszatérő viccforrásként felhasz-
nált képek és karakterek (különösen kedvelt Vágási Feri, „ha lenne tízezer forintom…” 
kezdetű mondata), a sorozatot mai szemmel komolytalannak és didaktikusnak tart-
ják. (38.) Így ez utóbbi értelmezés inkább a retró, mint a nosztalgia érzésével tekint 
vissza rá, a retró pedig – emeli ki Bujdosó Ágnes – inkább „kinevet” és „felforgat”, 
ellentétben a nosztalgia szentimentális emlékezésmódjával. (37.)

A Rejtő-könyvek befogadástörténetének ezzel szemben éppen az az érdekessége, 
hogy mind a Kádár-korszak irányított interpretációja, mind napjaink újraértelme-
zett, Korcsmáros Pál eredetijéből származó illusztrációi töretlenül tartják fenn az 
életmű népszerűségét. Kálai Sándor megjegyzi, hogy csakúgy, mint a marxista iroda-
lomtörténet, mely „a fasizmus borzalmaira adott indirekt refl exióként olvasta az élet-
mű egyes szövegeit” (90.), a különböző populáris olvasatok is, például a „péhovardi” 
élet és életmű legendaképző rajongása (89–90.), elfedik a rejtői íráspoétika egyéb 
tényezőit és a korszak ponyvairodalmának tendenciát. Nem egyszerű populáris szer-
zőről van szó eszerint, ugyanis az egyes regények ponyvaparódiákként való olvasható-
sága, illetve a szövegekre jellemező nyelvi lelemények egyaránt a szöveg megalkotott-
ságának poétikai igényére fi gyelmeztetnek. (94.) Kálai azt is hangsúlyozza azonban, 
s ez a feladat még várat magára, hogy érdemes volna Rejtő műveit olyan kortárs mű-
vekkel is együtt olvasni, melyek megvilágíthatják az œuvre valódi irodalmi teljesít-
ményét, kitérve többek között olyan tényezők együttes vizsgálatára, mint a korabeli 
irodalmi túlkínálat, a zsidótörvények következményei (álnéven való megjelenés), illet-
ve az ezzel összefüggő megélhetési kérdések. (95–96.)

A múlt átértelmezésének, a múltnak és a kultpontoknak mint identitásőrző ténye-
zőknek kérdését dolgozzák fel azok a tanulmányok, melyek Aranycsapat interpretá-
cióit, valamint az 1953-as londoni 6–3-as győzelem, illetve 1986-os, a magyar váloga-
tott utolsó világbajnoki szereplésekor a Szovjetuniótól ellenszenvedett 6–0-ás vere-
ség körüli mítoszokat értelmezik. Fodor Péter és Szirák Péter közös szövegükben 
már a bevezetésben kiemelik, hogy a sport mindig is centrális kérdés volt a kommu-
nista–szocialista korszakban, mivel a magyar sport aktuális sikereit könnyedén „fel-
fűzték […] a kommunista üdvtan »osztályharcos« narratívájára”. (109.) Erre hozzák 
fel (ugyanitt) példaként az Aranycsapat legendás támadójának, Hidegkuthy (sic!) 
Nándornak az esetét, akinek polgári családja ugyan gyártulajdonos volt Óbudán, 
a róla készülő fi lmfelvételen a családját gondos munkásemberként állították be. 
Puskás Ferenc „életműve” pedig ennél cifrább értelmezéseket szenvedett el. Egészen 
a csapat 1954-es, berni bukásáig a tagok mesehősök voltak – mely értelmezések a 
rendszer legitimációját is elvégezték, Puskás volt például „az alacsony sorból szár-
mazó, hetyke, ám segítőkész, nagyurakhoz feljáró kurázsi-fi ú”, a szocializmust építő, 
dolgozó kisember sikerének mintapéldája. (110.) A vereséget követően azonban az 
emigrált tagok, mint Puskás (vagy mondjuk még Czibor és Kocsis), aki aztán kisebb 
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kihagyás után a Real Madridban futballozott tovább, mellőzöttek lettek, a róluk ké-
szült riportokat és interjúkat erősen megvágták, s ha nem is váltak mindannyian 
a lejárató propaganda céltábláivá (Puskást hazaárulónak tartották), a róluk való hall-
gatás megtörte az Aranycsapat közösségformáló szerepét, valamint labdarúgásunk 
szakmai önértését és folytonosságát. A tanulmány egyik nagy pozitívuma, hogy 
idéz egy 2013 utolsó hónapjaiban online ismét divatossá és aktuálissá váló Hofi  
Géza-előadást 1972-ből, ahol megjelenik a futballtragédia közösségi feldolgozatlan-
sága és a téma hanyagolása, illetve az ideológiakritika. Ennek a mulasztásnak köszön-
hető, hogy az Aranycsapat közösségformáló és szakmai szerepe is a szóbeli legendá-
rium szintjén ragadt, mely az értő aktualizáció hiányában elvesztette azt az alapját, 
melyre építkezni lehetett volna. (117.) Egy önsorsrontó, állandóan múlton merengő, 
„győzni” képtelen nemzet diskurzusát erősítette meg ez a tény is, s ennek tudható 
be Réti Zsófi a szerint továbbá az is, hogy az 1986-os szovjetek elleni „szimbolikus” 
vereség – bár ezt is rengeteg legenda magyarázza (lásd: „betésztázás”) – azért nem 
vált nemzeti tragédiává, mert ez a vereség leginkább az Aranycsapat és az aranykor 
koporsójába ütött utolsó szögként értelmeződik, és amiatt nem lett igazi tragikus 
pont, mert világosan illeszkedett a balsors-elbeszélés diskurzusába. (130.)

A kötet és a kutatási terv interdiszciplináris lefedettségét demonstrálja, hogy a 
végén két történész tanulmányát is olvashatjuk, így az alapos média- és emlékezet-
elméleti bevezető mellett a történelmi háttérről is vázlatot kap az érdeklődő. Valuch 
Tibor tanulmánya alaposan sorra veszi a „jóléti szocializmus” sajátos közege által 
kiprovokált viselkedésformákat egészen a rendszerváltást követő hirtelen „nyugati 
beáramlások” (reklám, pénz, termékek, információ) következtében előállt egyenlőt-
lenségekig és ezekből fakadó közhangulatig, s hiteles képet fest egy olyan közösség-
ről, mely tulajdonképpen még a rendszerváltás tényét, lehetőségeit és lehetséges buk-
tatóit sem dolgozta fel. Hasonló feldolgozatlanság fűti ugyanakkor az ügynöktémát 
is. Horváth Sándor is azokhoz csatlakozik, akik szerint a rendszerváltást követő kö-
zösségi „kibeszélés” elmaradt, mivel annak „történetírói feldolgozására néhány […] 
ismeretterjesztő munkán kívül még kevés kísérlet történt”. (139.) Éppen emiatt ér-
dekes, hogy az ügynökkérdés a popkultúra újra meg újra előkerülő témája, s elhozta 
„a média által felkent ügynökvadászok virágkorát”. (143.) Különösen érdekes ez annak 
fényében, ha elfogadjuk, hogy a közösségi múlt reprezentációi inkább hozzáférhe-
tők, mint a közvetlen tapasztalat (143–144.), és feltehető a kérdés, hogy az ügynök-
probléma népszerűsége mennyiben vehető valóban reprezentánsnak, ha fi gyelünk 
a történeti elbeszélések a történeti elbeszélések eltérő interpretációs lehetőségeire is. 
Horváth tanulmánya, mely a kötet elméletileg leginkább felkészült, s ezzel együtt jel-
lemzően inkább kérdező magatartású szövege, több történelem, pontosabban totali-
tarizmus-narratívát megemlít, utalva az értelmezések lehetséges sokféleségére, végül 
azonban arra megállapításra jut, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi (magyar) 
„ellenállás”-dis kurzusban fontos szerepet játszik az ügynöktéma, mely a feldolgozás 
előrehaladásával egyre inkább a kollaboráció kérdését állítja középpontba. (149.)

A Kultpontok című kutatás, a kötetet olvasva, és fi gyelembe véve, hogy ez volt a ma-
gyar kultúratudományban az első komolyabb léptékű összefogás a témában, alaposnak 

tekinthető, és csak remélhető, hogy születnek még vonatkozó tanulmányok, elem-
zések. Többek között, s ezt csak részben rónám fel a kötet hiányosságaként, egyéb 
kultjelenségek, mint például Hofi  Géza munkássága is számot tarthat a szövegek-
ben követett szempontok alapján történő értelmezésre. A hasonló munkák erénye, 
hogy megkérdőjeleznek és odafi gyelve olvasnak olyan rögzültnek tekintett kultpon-
tokat, melyek a populáris kultúra hosszú távon állandó szereplői, továbbá ráébresz-
tenek arra, hogy a popkultúra termékei nem kerülendő elemek, hanem nagyon is 
reprezentánsak lehetnek, így az úgynevezett magas kultúrától való elválasztottságuk 
is egyre kevésbé indokolt. E rögzült elemek dekonstruálása pedig a közösségi önértés 
felé tett lépés, s egy hosszú távú, megfontolt gondolkodás alapja lehet.

(Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012.)


