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Kucsera Ta más Ger gely 

Globalizált mé dia, mediatizált kul tú ra 
 

 

A tö meg kom mu ni ká ció ha tá rok felettisége glo bá lis-vir tu á lis vi lá gok so ka sá gát lát -

tat ja. A digitalizációs fo lya mok ban fel ol dód ni lát szik a kul tu rá lis ha gyo mány, amely 

– Eric Hobsbawn sze rint – a nem zet al ko tá si konst ruk ci ós te vé keny ség ré sze (volt), 

így az ő te ó ri á ja sze rint ha gyo má nyok lé tez nek, de tu da tos át for má lá sok men tén 

ala kul nak. Kér dés, hogy ko runk ban az esz köz hasz ná lat mil li ár dos pil la nat nyi ak ci ói 

mel lett mi lyen mér té kű a „tu da tos” át for má lá sa a teg nap ról má ra ha gyo mánnyá vá -

ló is me ret hal maz nak (per sze a ha gyo mány nem csak is me re tek ből, de át adott ér té -

kek ből, ke re tet adó narratívákból is áll[t]). 

Má ra el mond ha tó, hogy mind a nyel vi, mind a kul tu rá lis sok szí nű ség té nye min -

den ko ráb bi nál egyér tel műbb, köz vet le nebb él mé nye a min den na pok nak, ezt ad ja 

– a sok mást el ve vő – glo bá lis-vir tu á lis tér, eb ben már sok eset ben ne he zen mu tat -

ha tó ak ki a ci vi li zá ci ós ha tár vo na lak; bár min den nek az el len té te is igaz: az egy adott 

ci vi li zá ci ós kö rön be lü li kul tu rá lis tö rés vo na lak sok kal plasz ti ku sab ban raj zo lód nak 

ki, mint ko ráb ban, hi szen a vir tu á lis tér ben „közelebb” ke rül tek egymáshoz, de úgy, 

hogy a va lós ta lál ko zás még sem fel tét le nül zaj lott le. 

A fen ti ek ben le ír tak okán az interkulturális pár be széd le he tő sé gét so kan meg -

kér dő je le zik: egy fe lől a le he tet len sé ge, más fe lől a le het sé ges sé ge okán. 

Az el ső nél – az az a pár be széd le he tet len sé ge ese té ben – a for dí tást mint a nyel vi 

ide ge nek egy más kö zöt ti pár be szé dét biz to sí tó fo lya ma tot kér dő je le zik meg, te hát 

azt ál lít ják, hogy a sze man ti kai tar tal mak a for dí tás kó do ló-de kó do ló el já rá sá ban 

tor zul nak, s így a meg ér tés meg tör tén te az áti ra tok ra ala po zot tan va ló sul meg, ezért 

a pár be széd az ere de ti köz lő és be fo ga dó, köz len dő és meg ér ten dő fe lől vizs gál va 

az ér tel me zés ben el ve szik. 

Má sik ér tel me zés le het a kul tú rák – va ló já ban a nyel vi kul tú rák (ame lyek akár egy 

adott nyel ven be lü li ek is le het nek) – kö zöt ti di a ló gus ról be szél ni, az az a fo lya mat 

ma ga le het sé ges, de ép pen ez az, ami a le het sé ges – meg lé vő – kü lön bö ző sé ge ket 

fel old ja, így a di a ló gus ma gát a di a ló gust szün te ti, szün tet he ti meg. 

 

A globalizált-glo ba li zá ló dó mé dia pi a con a köz ér dek, a köz jó fo gal ma el hal vá nyult. 

A globalizált plat for mo kon a szép, a jó, az igaz egy-egy ver sen gő ér ték (ter mék) 

má sok kal – akár a sa ját el len té tük kel –, nincs ki emelt sze re pük. „Kvá zi ér té kek”, 

mint má sok, mert „kvá zi ér té ke lést” kap nak: el ad ha tó ak vagy sem? 

Biz to san el ad ha tó ak, ha szó ra koz ta tó ak, ek kor áruk nő; de ha nem ér té ke sít he -

tő ek, el tűn nek. Iga zi ér ték az ér té ke lés ből szár maz hat, ez pe dig em be ri sa já tos ság. 

Az ér zé ke lés az ál la ti lét re is jel lem ző ak ti vi tás, az ér té ke lés az, ami em be ri (na gyon 

is em be ri),1 az az az em bert em ber ré te vő vi szo nyu lás a va ló ság hoz. 

5

1      Több írá sá ban is elem zi min dezt Ni etzs che. Eb ből csak az egyi ket jel zem. NI ETZS CHE, Friedrich: Ada -
lék a mo rál ge ne a ló gi á já hoz – Vi ta irat a leg utóbb köz re adott „Jón és go no szon túl” ki egé szí té se ként és 
ma gya rá za ta ként, Bp., Hol nap, 1996 (Ford. Romhányi Tö rök Gá bor), 77. 



A min den na pok ban vi lág ten den ci ák nak is te kint he tő vál to zá sok nak is ré sze sei 

va gyunk: a printki a dá sú la pok, fo lyó ira tok, köny vek vissza szo ru lá sa (a di gi tá lis 

kiadá sa ik meg je le né se mel lett),2 az online saj tó tér nye ré se, a rá di ók és te le ví zi ók 

kábelesedésének be fe je ző dé se, il let ve ezek di gi tá lis át ál lá sa, még pon to sab ban:  

a di gi ta li zált ala pon el in du ló rá di ó zás és te le ví zi ó zás meg je le né se, az az a tech no -

ló gi ai vál to zá sok mi att meg vál to zott élet kö rül mé nyek egye te mes er köl csi és jo gi 

új ra gon do lást igé nyel né nek, de a te ó ria al ko tá son túl nem jut a nem zet kö zi tu do má -

nyos kö zös ség. 

A mé dia mint kul tú ra köz ve tí tő sok szí nű. A tar tal mi és for mai sok szí nű ség re  

a „fo gyasz tók” nem vol tak (nin cse nek) fel ké szül ve,3 a vi lág há lón min den fé le tar tal -

mat meg ta lál hat az ér dek lő dő, a ke re ső prog ra mok sok szor né hány lé pés re he lyez -

nek el egymástól emel ke dett és obsz cén tar tal ma kat;4 mind ezek mi att a mé dia má ra 

több, mint a kul tú ra köz ve tí tő je, a ki sebb kul tu rá lis tő ke há nyad dal vagy tőke depri -

vá cióval bí rók ese té ben ma gát a kul tú rát je len ti.5 

Az internethasználatba6 ko runk gyer me kei be le szü let nek (előbb is me ri meg a tech -

ni kát, mint ahogy ér ték íté le te, íz lé se len ne; vagy ép pen for dít va: mi re el sa já tít ja  

6

2      A saj tó, a nép sze rű sí tett iro da lom – a nö vek vő ír ni-ol vas ni tu dás – kö ze lí tő leg há rom száz év vel ez előtti 
egy re szé le sebb kör ben tör tént ter je dé se meg te rem tet te a kul tu rá lis tö meg cik ket. Er ről: LÖWENTHAL, 
Leo: Iro da lom és tár sa da lom – Könyv a kul tú rá ban. Bp., Gon do lat, 1973, 99–176. (Ford. Kár pá ti Zol tán) 

 
3      Tér sé günk ben rész ben az államszocialista egy sí kú ság, rész ben a de mok ra ti kus át ren de ző dés össze-

 visszaságai (amely ben a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak kü lön bö ző gya kor la ta egyé ni és kö zös -
sé gi jo go kat sok szor sér tő mó don for má ló dott), majd a ke res ke del mi rá di ó zás-te le ví zi ó zás hall ga tó-, 
illet ve né ző va dász stí lu sa-tar tal ma, vé gül a di gi tá lis for ra da lom nak ne ve zett vi lág je len ség mi att. Mind -
ezek a ha tá sok két rö vid év ti zed ben ér ték töb bek kö zött a ma gyar „mé dia fo gyasz tót is” (az az mind nyá -
jun kat), kis gyer mek től az ag gas tyá nig. 

 
4      A mé di u mok je len tős ré szé nek mű kö dé si-mű köd te tés alap el ve: „a szto ri na gyot szól jon”; az, hogy té ves 

a köz lés, dezinformatív vagy ép pen er köl csi ér te lem ben rom bo ló, ke vés sé „ér de kes”, az eset le ges pe -
rek és kár té rí té sek költ sé gei be épí tet tek a mé dia cé gek mű kö dé sé be. Mind ez a hi te les ség vi lág szin tű 
rom lá sá val jár, de a klí mát sa ját ma gá val kap cso lat ban is ugyan az a mé dia ha tá roz za meg, így a sa ját 
mű kö dé sét az önbagatelizációval tart ja fenn, su gall va: nem ér de kes a tar ta lom va ló di sá ga (az az nem 
ér ték a hi te les ség), csak a gegszerűség, a szó ra koz ta tó mivolt a fon tos. 

       Mind ez nem csak a vir tu á lis tér ben igaz, hi szen egy nem zet kö zi könyv fesz ti vá lon vagy ani má ci ós film -
fesz ti vá lon és vá sá ron egy más mel lett ta lál hat juk a po pu lá rist, il let ve a ma gas mű vé sze ti ka te gó ri ák ba 
so rol tat (az az csak szó ra koz ta tó cél zat tal ké szí tett ter mé ke ket és a nem szó ra koz ta tás cél já ból al ko tott 
mű ve ket). To váb bá pél dá ul a mú ze u mok ban (a kul tú ra temp lo ma i ban) a ma gas (kép ző- vagy ipar-, eset -
leg nép mű vé sze ti) mű vé sze ti al ko tá sok könnyen el ér he tő (meg vá sá rol ha tó) „ér ték ként” va ló meg je le -
ní té se is po pu la ri zá lá si tech ni ka ként ér tel mez he tő; s meg kér dő je le zi a ma gas és a pop(uláris) meg kü -
lön böz te tés mö göt ti értékhierarchiát. 

 
5      A to váb bi ak rész ben a Mé dia cí men – az Idők je lei cí mű ki ad vány 45–47. ol da lán (Lexica Ki a dó, 2015) 

– meg je lent írás ra, rész ben a 2014. évi MMA Or szág gyű lé si je len tés – ugyan csak a szer ző ál tal jegy zett 
– zár sza vá ra ala po zot tak. 

 
6      A szám ada tok sze rint a ma gyar or szá gi internetpe net rá ció fel gyor sult, bár a széles sávú szol gál ta tá sok 

még min dig gyen ge mu ta tók kal bír nak. Egy 2014-ben – a Nem ze ti Mé dia és Hír köz lé si Ha tó ság ál tal – 
köz zé tett fel mé rés sze rint a ma gyar or szá gi nagy vá ro sok ban élők kö zel há rom ne gye de, míg a kis te le -
pü lé se ken élők va la mi vel több mint fe le internetezik leg alább he ti gya ko ri ság gal. Az is jel lem zi a ha zai 
vi szo nyo kat, hogy az adat át vi te li há ló za tok ke vés bé ki épí tet tek a kis nép sű rű sé gű ré gi ók ban, ezért ezen 
a te rü le te ken ki sebb a szol gál ta tó- és cso mag vá lasz ték, mind eze kért – nö vel ve az itt élők meg lé vő tár -
sa dal mi és tech no ló gi ai hát rá nyát – ala cso nyabb az internetkapcsolat el ér he tő se bes sé ge, va la mint az 
ár ver seny is ki sebb; az az egy ség nyi se bes sé gért a kis te le pü lé sen élők töb bet fi zet nek, mint a nagy vá -
ro sok la kói. Min dezt össze vet ve az zal, hogy a nagy vá ro sok hoz vi szo nyít va ma ga sabb ár szín vo nal ala -
cso nyabb jö ve del mi szín vo nal lal ta lál ko zik a ki sebb te le pü lé se ken; meg ál la pít ha tó, hogy szol gál ta tók 
tech no ló gi ai-gaz da sá gi gya kor la ta meg ne he zí ti az internethasználat ter je dé sét a jel lem ző en gyen gébb 
szocioökonómiai jel lem zők kel bí ró te rü le te ken. 

       La kos sá gi internethasználat – online pi ac fel mé rés 2013, NMHH. For rás: http://nmhh.hu/do ku men tum/ 
162930/lakossagi_internethasznalat_kutatasi_osszefoglalo_2013.pdf (utol só le töl tés: 2016. 02. 20.) 



a tech ni kai kész sé ge ket, el ve szí ti a ve le szü le tett esz té ti kai ér ték íté let ké pes sé gét). 

A „ma” szü lei és nagy szü lei csak if jú vagy fel nőtt fej jel ta nul ták a vi lág há ló ban való 

ba ran go lás ké pes sé gét (ke vés bé is me rik a tech ni kát, így ki sebb meggyőzőerővel 

tud ják alá tá masz ta ni a gya kor lat ban az ér ték vá lasz tá sa i kat), ép pen ezért a gyer me -

ke ik, uno ká ik vé del mé re ke vés bé van nak fel ké szül ve, mint ami lyen ve szé lyek a tech -

no ló gia ad ta vir tu á lis vi lág ban rejlenek. Az idő sebb ge ne rá ci ók ese té ben mind ez  

a fel ké szü let len ség nemcsak tech ni kai is me re tek ről vagy azok hi á nyá ról szól, ha nem 

ar ról, hogy az in for ma ti kai rob ba nás olyan vá lasz tá sok elé ál lít ja az internet hasz -

nálót, amely re az ko ráb ban so ha nem kény sze rült. A fi a ta labb ge ne rá ci ók ese té ben 

pe dig hi ány zik az irányt mu tat ni, pél dát ad ni tu dó, a he lyes – és a vi lág jel le gé ből 

fa ka dó an a gyors – vá lasz tást se gí tő ma ga sabb élet ko rú kor osz tály.7 

Mind ezek mi att meg ál la pít ha tó – akár ve szély ként is meg je löl ve –, hogy az esz -

köz hasz ná ló – az az ko runk em be re – ci vi li zált, de nem fel tét le nül kul tu rált, hi szen 

az esz köz el vi szi-el ve szi az al ko tó erőt (sőt an nak szük sé ges sé gét mint az em be ri 

lé te zés alap kö vét is meg kér dő je le zi). 

A kul tú ra nemcsak és ki zá ró la go san em be ri al ko tás ként ér tel me zen dő, ha nem 

mint az em be ri lét mód alap ja-ke re te, hi szen em ber és kul tú ra egymást fel té te le zők, 

az az egyik meg szűn te a má sik el tű né sé vel jár.8 

A glo bá lis mí tosz, kul tú ra leg fel jebb csak mí tosz-, kul tú ra pót lék, mert ve gyes, 

ke vert, de sen ki nek sem ott hont adó, ami min den kié, az sen kié. A hét köz na pok ese -

mé nyei egy re vi lá go sab ban (ho má lyo sab ban, eset leg sö té teb ben) mu tat ják: nincs 

glo bá lis kö zös ség, a lo ká lis, re gi o ná lis, nem ze ti (eset leg még) lé tez het.9 

Az egye te mes – és ezek ré sze ként a nem ze ti10 – kul tu rá lis ér té kek – mű vé sze ti 

al ko tá sok – nem csak ko ruk nak szól nak, ez evi den sen igaz a ko ráb bi ko rok al ko tá -

sai ra, de a je len hez kö tő dő en, ab ban ér tel me zet ten szü le tet tek re-szü le tők re is.  

A je len kor tech no ló gi á ja le he tő vé te szi a mű vész(et)ek szá má ra is a min den hol-

min den kor „je len le vést”, s ez ma gá val hoz za a mű vé sze ti al ko tás ér té ké nek és 

élmény sze rű sé gé nek hét köz na pi vá vá lá sát, de a köz is mert ség, a nép sze rű ség (po -

pu la ri tás) potencialitását úgy szin tén. 

Az em bert ko ra for mál ja, pe dig sok szor tű nik úgy – s ta lán úgy is van né ha né há -

nyak kal –, hogy for dít va áll a do log. Most egy olyan vi lá got élünk, ahol a gyer mek 
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7      „Az a fej lő dé si ütem, amit a kul tú rá ra sa ját gyer me ke, a tech no ló gia kény sze rít rá, az zal a kö vet kez -
ménnyel jár, hogy a fi a tal ság jog gal ne ve zi el avult nak az ak tív ge ne rá ci ó nak még bir to ká ban lé vő örö -
költ is me ret anyag je len tős ré szét.” LORENZ, Konrad: A ci vi li zált em be ri ség nyolc ha lá los bű ne. Bp., IKVA, 
1994 (Ford. Gel lért Ka ta lin), 97.; a je len so rok írá sa kor szin te nap ra pon to san har minc esz ten de je el -
hunyt Nobel-dí jas oszt rák tu dós így foly tat ja a ké sőb bi ek ben (egy szer re fo gal maz va meg ag go dal mát 
ter mé sze tért, em be rért, kul tú rá ért): „Na gyon ne héz lesz meg ér tet ni ve lük, hogy mind az, ami a kul tu rá lis 
fej lő dés so rán ke let ke zett, ugyan olyan pó tol ha tat lan és cso dá lat ra mél tó, mint az, ami a törzs fej lő dés 
fo lya mán jött lét re, ne héz lesz ve lük meg ér tet ni, hogy a kul tú ra ki olt ha tó, akár egy gyer tya láng.” Uo., 
105. 

 
8      A kul tú ra nél kü li em ber mí tosz = MACINTYRE, Alasdair: Az erény nyo má ban – Er kölcs el mé le ti ta nul mány. 

Bp., Osiris, 1999 (Ford. Bí ró né Ka szás Éva), 218. 
 
9      Mind ez zel nem el len té tes az a ki je len tés, hogy: „Az új elekt ro ni kus egy más ra u talt ság glo bá lis fa lu ké -

pé ben te rem ti új ra a vi lá got.” – ír ja MCLUHAN, Marshall: A Gutenberg-ga la xis – A ti pog rá fi ai em ber lét -
re jöt te. Bp., Tre zor, 2001 (Ford. Kristó Nagy Ist ván), 45. 

 
10     A kul tú ra egé sze mediatizált, így nem ze ti kul tú ránk is, amely nek alap ja anya nyel vünk. Az anya nyelv 

ápo lá sa te rén (pél dá ul a hely te len médiamunkatársi vagy szink ron szí né szi, de akár pe da gó gu si nyelv -
hasz ná lat mi att) az ál la mi sze rep vál la lás el ke rül he tet len. 



– aki em berle he tő sé ge sze rint al ko tó és be fo ga dó, mű vész és kö zön ség egy szer re – 

di gi ta li zált szö ve ge ket ol vas va a vi lág egyes ré sze in már kéz írást sem ta nul, el -

vesz ti a ma nu a li tást, amely em ber ré (ér tel mes ál lat tá) tet te. El vesz ti a sze mé lyes 

él mény szer zés le he tő sé gét, s en nek egye di sé gét is, amely meg ha tá ro zó mér ték ben 

sze mé lyi ség gé tet te, köny vet is nagy rit kán vesz ke zé be, s azt hi szi, ha va la mit le -

tölt a vi lág há ló ról, ugyan azt hall ja, mint ha a kon cert te rem ben ül ne, ugyan azt lát ja, 

mint a film szín ház né ző je, vagy egy ki ál lí tás lá to ga tó ja len ne. Nem. S nem csak azért, 

mert az ere de ti hang, fény más, vagy mert a szín ház nak il la ta van, ha nem azért is, 

mert a hoz zá ha son ló ér dek lő dé sű em ber tár sa i val va ló sze mé lyes ta lál ko zás le he -

tő sé gé től is meg foszt ja ön ma gát. 

 

A „nagy a szép”, a „sok a szép”, a „hasz nos a szép” gya kor lat tá vált el vei ad ják a min -

den na pi lé te zés ke re te it. Az el ső ket tő vel azt (is) su gall va: „a mi nő sé git gyártjuk (csak) 

ne ked” tö me gé vel. Így vé gül majd’ min den ki sze mé lye sen meg szó lí tot tá – le he tő -

ség sze rin ti fo gyasz tó vá – vált a mű vé szet ese té ben is. Mind eköz ben a pi a co sí tott 

mű al ko tás a csönd és a lát ha tat lan ság köd fá tyo lá val bo rí tot tá lett, mi vel kul tu rá lis 

ter mék ként az ere den dő mi vol tát, a ma ga „anya gi sá gát” – amely mediatizálttá, vir-

tualizálttá és bár így so kak hoz el ju tó, vagy ép pen ezért sze mély te len né lett – ve -

szí ti el. 

A „nagy a szép” és a „sok a szép” pá ro sát te hát a „hasz nos a szép” egé szí ti ki. Hasz -

nos – és leg in kább csak az hasz nos –, ami „re le váns”, van „gya kor la ti je len tő sé ge”. 

Ez a ha szon el vű ség – uti li ta riz mus – az, ami egye nes utat nyit a kommercializá-

cióhoz. A mar ke ting te vé keny ség ese té ben az el adás az el sőd le ges cél. El ad ni a ter -

mék ből (szol gál ta tás ból) mi nél töb bet, mi nél több em ber nek, a le he tő leg in kább 

drá gán. Ez a – gaz da sá gi – cél nem tart ha tó el fo gad ha tó nak, ha a kul tú rá ról, ezen 

be lül a mű vé szet ről van szó. 

Ek kor cél az ér ték „el adá sa” (ért ve ez alatt most a nyil vá nos ság ra ho za talt, a köz -

ve tí tést, a kö zön ség hez tör té nő el jut ta tást, nem csak a pi a ci ér té ke sí tést), ak kor is, 

ha ez nem hasz nos: az az nincs gya kor la ti ér té ke (nem re le váns), nem hasz not ter -

me lő köz gaz da sá gi ér te lem ben, nem akar tö me ges sé vál ni. 

 

Az uti li ta riz mus ural ta vi lág ban a mar ke ting tu do mánnyá lett, a fi lo zó fi á ból tu do -

mányt csi nál tak (csak hogy sza lon ké pes le gyen), s a mai na pig a ter mé szet tu do má -

nyos is me ret hal mo zást he lye zik a ne ve lés, a kép zés köz pont já ba. 

A hu ma ni ó rák a (sok szor) meg mo soly gott „ki egé szí tők” az ok ta tás ban, a mű vé szet 

ugyan itt a lu xus(tan)tárgy ka te gó ri á já ba so ro ló dik, pe dig ezek azok, ame lyek a krea -

ti vi tást, a fan tá zi át, a dön té si és az adap tá ci ós ké pes sé get, a kognitív struk tú rá ban 

a fo ga lom al ko tás ké pes sé gét, a szociabilitás te rén a szo li da ri tás ki ala kí tá sát ered -

mé nyez he tik. 

A bar bár ság és – a kul tú ra szö ve té ben élés, hét köz na pi szó hasz ná lat tal – a ci vi -

li zált ság kö zöt ti ha tár vo nal ott húz ha tó meg, hogy lé tünk biz ton sá gos fenn tar tá sán, 

ké nyel münk biz to sí tá sán túl igé nye lünk-e nem hasz nos sá gi ala pon elő ál lí tott ér té -

ke ket is. 

Az ér ték ön ma gá ért is le het: ez a potencialitás vá laszt ja el a nem ér ték től (pél -

dá ul akár a kul tu rá lis pi ac áru i tól). 
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S ha így ér dek te len lesz az em ber nek, az ér té ke lé sen ala pu ló al ko tó mi vol tát és 

az ér ték vá lasz tá son ál ló mo rá lis jel lem ző jét ve szí ti el. 

 

Az ál ta lam pre fe rált esz té ti kai szem lé let sze rint az em ber jó íz lés sel – szép ér zék kel 

– szü le tik, ezt meg ala poz za az a tény, hogy az egyed fej lő dés hez ha son ló an az em -

be ri ség tör té ne le mé nek ko rai sza ka szai ból szár ma zó mű vé sze ti ha gya té ka ink ki fej -

lett – az örök szép sé get min tá zó – esz té ti kai ér zék ről ta nús kod nak.11 

Ar ra, hogy vál to zik a vi lág, de van nak örök ér té kek, a mű vé szet fel hív hat ja a fi -

gyel met, hi szen ő egy szer re ha gyo mány és meg úju lás. 

Vi lá gunk ré sze a di gi tá lis vi lág is, amely egy szer re ad ja a ta lányt és a meg ol dást 

is. Em ber al kot ta, te hát tö ké let len. Em ber al kot ta, te hát amíg az em ber ön ma gán 

ural ko dik, al ko tá sán is tud ural kod ni. Fe le lős sé günk nem ki csiny, hi szen: „Az em ber 

nem a lé te ző ura. Az em ber a lét pász to ra.”12
9

Kucsera Tamás Gergely: Globalizált média, mediatizált kultúra

11     KUCSERA Ta más Ger gely: Social and cultural Effects of Animation cí mű elő adás; el hang zott 2019. már -
ci us 6-án a – 2019. már ci us 3. és 7. kö zött meg tar tott – 11. Te he rá ni Ani má ci ós Fesz ti vál hoz (11th 
International Animation Festival in Tehran) kap cso ló dó Te he rá ni Ani má ci ós Film vá sá ron (Tehran Anima -
tion Market); a té má hoz kö tő dő en el hang zott még: „Min de zért fon tos, hogy a je len kor ban a globalizált 
vi lág egyik leg be fo lyá so sabb mű vé sze ti ága – és va ló ban az egyik leg be fo lyá so sabb, hi szen te ma ti kus 
csa tor ná kon ke resz tül a fel nö vek vő gyer me kek vi lág ké pét for mál ja –, az ani má ció ne rom bol ja az 
egye te me sen meg lé vő szép ér zé ket, ha nem erő sít se azt, kö zös – akár az ani má ci ón is túl mu ta tó – nyel -
vet ad va a vi lág nak.” 

 
12     HEIDEGGER, Mar tin: Le vél a „hu ma niz mus ról” = Út jel zők. Szerk. PONGRÁCZ Ti bor, Bp., Osiris, 2003 (ford. 

Áb ra hám Zol tán és tár sai), 316.
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