
Be ve ze tés

A ko re ai po pu lá ris kul tú ra di a dal út ja a té vé -
so ro za tok – drá mák – ex port já val kez dõ dött az
1990-es évek vé gén, majd ké sõbb, a 2000-es
évek ele jén a ko re ai po pu lá ris ze ne nép sze rû -
ség ét is el in dí tot ta, elõ ször Ke let-Ázsi á ban,
majd az USA-ban és Eu ró pá ban is. A ko re ai
po pu lá ris kul tú ra nép sze rû ség ének ezt a hul lá -
mát hallyunak is ne ve zik. He te ro gén ter mé sze -
té vel ez a je len ség elõ ké szí tet te a ko re ai iro da -
lom di a dal út ját is vi lág szer te.

Magaskultúra 
és kul tu rá lis im pe ri a liz mus

Ah hoz, hogy si ke re sen vál lal koz has sunk té -
mánk tár gya lá sá ra, elõ ször rö vi den ki kell tér -
nünk a po pu lá ris kul tú ra, il let ve a kul tu rá lis
im pe ri a liz mus (vélt vagy va lós) je len sé gé re is,
mi köz ben te ma ti kus és ter je del mi okok ból fi -
gyel men kí vül hagy juk a ma gas- és po pu lá ris
kul tú ra szem ben ál lá sá ról szó ló vi tát. Ha son ló -
kép pen, az egy sze rûbb fo gal ma zás és meg ér tés
ér de ké ben a ko re ai a dél-ko re a it je lö li. 

A „kul tu rá lis im pe ri a liz mus” fo ga lom az
1960-as évek ben szü le tett a kul tú rá ról foly ta -
tott ra di ká lis tu do má nyos dis kur zu sok ban, és
alap ve tõ en a Frank fur ti Is ko la ne vé hez fõ zõ -
dik. A min den na pi ol va sat ban a kul tu rá lis im -
pe ri a liz mus fo gal ma le egy sze rû sí tett for má ban
azt je len ti, hogy egy or szág ar ra hasz nál ja a ha -
tal mát (be fo lyá sát), hogy sa ját kul tú rá ját ex - 2016/10

...ez a ter jesz ke dés
olyan, mint ha egy 
ma gyar té vé sztárt 
ro mán ra jon gók tö me ge
fo gad ná a bu ka res ti 
re pü lõ té ren, vagy egy
szerb pop énekest 
a hor vát ra jon gók 
gyû rû jé bõl kel le ne 
ki me ne kí te ni 
Zág ráb ban, mi köz ben 
a Jelačić bán té ren csak
az õ ké pei kap ha tók.

SZÛTS ZOL TÁN – YOO JINIL

KO RE AI KUL TU RÁ LIS EX PAN ZIÓ
Ami kor a po pu lá ris kul tu rá lis ter mé kek 
az iro da lom si ke rét ké szí tik elõ



portálja, és ezzel felülírja más országok kultúráját. A fogadalom ma erõsen
összefügg a globalizációval is.

A kulturális imperializmust sokáig az Egyesült Államok és kisebb mérték-
ben Európa kulturális „programjával” azonosították. James Petras például ra-
dikális módon úgy fogalmaz, hogy „az amerikai tõke számára a tömegkommu-
nikáció a gazdagság és a hatalom egyik legfontosabb forrása, mivel kommu-
nikációs hálózata az egész világra kiterjed”. Ezzel együtt tévesnek titulálja azt
az elképzelést is, miszerint a gondolatok, piacok és mozgalmak nemzetközivé
válnak. A szerzõ szerint a globalizáció és az internacionalizmus ily módon
megtévesztõ fogalmak, hiszen leplük alatt Európa és az Egyesült Államok a
legfõbb exportõrévé vált az olyan kulturális formáknak, melyek a tömegközön-
ség meghódítását célozzák, és „nem csak az elitek megváltoztatását”. Ennek
következtében a „jelenkori kulturális gyarmatosítás mûködési köre globális,
hatása homogenizáló; az egyetemesség színlelése az imperialista szimbólu-
mok, célok és érdekek misztifikálását szolgálja” (Petras 1995. 23).

Az 1990-es évektõl a kultúráról folytatott diskurzusban az imperializmus
helyét a globalizáció veszi át. Ettõl kezdve uralkodó nézetté válik, hogy míg
korábban a kultúra adott helyekhez kötõdött (helyszínekkel és közösséggel állt
szoros kötelékben), addig a globalizáció hatására a kultúra és a helyek közti
kapcsolat átértelmezésre került. Példa erre az amerikai populáris zene, a rock
and roll vagy éppen a rap elterjedése. De mi is akkor a globális (populáris) kul-
túra? Radikális definíció szerint olyan egységes (egyetlen) kultúra, mely min-
denkit átkarol (elér) a világon, és amely felváltja a korábbi széles regiszteren
mozgó, lokális kulturális ökoszisztémákat (Tomlinson 1991). A kulturális glo-
balizációt általában kritikával illetik, és alapvetõen a korábbi kulturális iden-
titások megsemmisítésével, a kultúra homogenizációjával és a fogyasztói kul-
túra mindenkire való ráerõltetésével azonosítják. Kritika fogalmazódik meg
azzal kapcsolatban is, hogy a diskurzusok alapvetõen amerikai és európai
szemüvegen keresztül vizsgálják a témát, és más kultúrák (akár populáris) pro-
duktumait figyelmen kívül hagyják, így például a japán vagy a tanulmányunk-
ban tárgyalt koreai kultúra sem került be a mainstream diskurzusokba
(Stam–Shohat 2005. 488.).

A sokáig uralkodó Frankfurti Iskola nézete szerint (errõl ír többek között
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer vagy Herbert Marcuse is) a tömegkom-
munikáció és tömegkultúra a tömegek – nemzetközi, globalizálódott korunk-
ban világszintû – dominálását szolgálja. Ezen olvasatban a világot behálózó,
nemzetek feletti populáris kultúra egyedül a fogyasztói társadalom, a kapita-
lizmus szabályainak van alárendelve (Adorno 1991). Számunkra ez azért fon-
tos, mert a koreai populáris kultúra expanziója ugyanannyira kulturális, mint
gazdasági kérdés. Az 1997-es ázsiai gazdasági (monetáris) váltás például a ko-
reai gazdaság szerkezetének számos gyengéjére, így a nemzetközi gazdasági
szereplõkre és multinacionális vállalatokra való túlzott ráutaltságra hívta fel a
figyelmet. Erre adott válaszként kezdtek az informatikai és elektronikai ipar
fejlesztésébe, melynek eredményeként a Samsung és az LG, illetve más koreai
gyártók világszerte meghatározó szerephez jutottak, a koreai e-közigazgatás és
információs társadalom pedig a világon a legfejlettebb. De a gazdaságtól és
ipartól távolodva és a kultúrához közelítve elmondhatjuk, hogy a válság máso-
dik gyõztese a tartalomipar és ezzel együtt a koreai populáris kultúra (Kim
2007). A videojátékok mellett ugyanis a koreai filmgyártás és popzenei pro-56

2016/10



duk ci ók is so ha nem lá tott tá mo ga tás hoz ju tot tak. 2005-ben pél dá ul csak a K-
pop irány zat 1 mil li árd ál la mi tá mo ga tást ka pott (Hong 2014). 

En nek kö vet kez mé nye ként a ko re ai po pu lá ris kul tú ra je len tõs len dü le tet
ka pott, és el kez dett ter jed ni elõ ször Ke lek-Ázsi á ban, majd vi lág szer te. A je len -
ség je len tõ sé gé nek meg ér té sé hez fon tos tud ni, hogy a ke let-ázsi ai or szá gok
(Korea–Japán, Korea–Kína) és nem ze tek köz ti el len té tek na gyon ha son ló ak a
kö zép-eu ró pai szem ben ál lás hoz, és szá mos kor lát ja van egy más kul tú rá ja el fo -
ga dá sá nak. Ana ló gi á val él ve ez a ter jesz ke dés olyan, mint ha egy ma gyar té vé -
sztárt ro mán ra jon gók tö me ge fo gad ná a bu ka res ti re pü lõ té ren, vagy egy szerb
pop énekest a hor vát ra jon gók gyû rû jé bõl kel le ne ki me ne kí te ni Zág ráb ban, mi -
köz ben a Jelačić bán té ren csak az õ ké pei kap ha tók.

A kö vet ke zõ fe je zet ben össze fog lal va át te kint jük te hát a ko re ai po pu lá ris
kul tú ra ex pan zi ó já nak leg fon to sabb ter mé ke it, me lyek rést üt nek a kul tu rá lis
im pe ri a liz mus el mé le té nek paj zsán, és a kul tu rá lis globalizáció egy újabb ve -
tü le tét mu tat ják be.

A ko re ai po pu lá ris kul tú ra ex pan zi ó ja

A ko re ai po pu lá ris kul tú ra el ter je dé se és nép sze rû sé ge – a hallyu – ma gá ba
fog lal ja a fil mek (K-film), a kép re gé nyek (manhwa), a té vé so ro za tok (K-drama)
és a pop ze ne (K-pop) ele me it. Egy olyan ki vé te les je len ség rõl van szó, mely nek
lé nye ge, hogy a ko ráb ban ke vés bé is mert, vi szony lag pe ri fé ri án moz gó ko re ai
kul tú ra vi lág szer te is mert té vált.

Ko re ai té vé drá mák – K-drama

A hallyu az 1990-es évek ben in dult a ko re ai té vé so ro za tok kí nai su gár zá sá val,
és 2003-ban el ér te Ja pánt is, ahol a Té li szo ná ta cí mû drá ma pá rat lan si kert ara -
tott, Bae Yong-jun ko re ai szí nész nép sze rû sé ge pe dig az ame ri kai sztá ro ké val ve -
tek szik a szi get or szág ban. Az incheoni nem zet kö zi re pü lõ té ren a 2000-es évek
kö ze pén tö me gé vel árul ták a szí nes ar cá val dí szí tett tár gya kat, me lye ket az or -
szág ból tá vo zó ázsi ai tu ris ták – ra jon gók vá sá rol tak meg. Ma gya ror szá gon a leg -
is mer tebb és leg nép sze rûbb ko re ai po pu lá ris kul tu rá lis ter mé kek a tör té nel mi
so ro za tok. Si ke rü ket jel zi, hogy egyes ese tek ben át vet ték a dél-ame ri kai szap -
pan ope rák he lyét. A sze rep lõk a ke let-eu ró pai, sze rény költ ség ve té sû té vé fil mek
lát vá nyá tól el té rõ en rend kí vül gaz da gon dí szí tett kosz tü mök ben vo nul nak fel,
és csu pán a for ga tás ked vé ért Ko re á ban au ten ti kus nak tû nõ for ga tá si hely szí ne -
ket, skan ze ne ket hoz nak lét re. A ko re ai „ki rály drá mák” narrációja rend kí vül
gaz dag, meg ér té sük alap ve tõ en a kon fu ci á nus tár sa dal mak né zõ i nek könnyû,
még is vi lág szer te nép sze rû vé vál tak. A 2003 és 2004 kö zött ké szült Pa lo ta ék kö -
vé nek ma gyar or szá gi si ke ré rõl pél dá ul a ko re ai la pok több ször rész le te sen is be -
szá mol tak, ki emel ve a ki ma gas ló né zett sé get.

A tör té nel mi té má jú és hi te les vi zu á lis kör nye zet ben ját szó dó da ra bok mel -
lett ugyan olyan ked vel tek a je len ben ját szó dó té vé drá mák is. Ezek gyak ran a
je len kor me sés gaz da sá gát mu tat ják be, vagy az ame ri kai ak ció so ro za tok min -
tá já ra je le ní te nek meg fik tív, alap ve tõ en kém re gény be il lõ ese mé nye ket. A K-
drama mû faj meg hó dí tot ta elõ ször Ázsi át és Eu ró pát, az ame ri kai si kert pe dig
leg in kább az jel zi, hogy a leg na gyobb online videoszolgáltató, a Netflix 2008-
tól több ko re ai drá mát fel vett a kí ná la tá ba, an gol fel irat ok kal el lát va õket.
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A koreai popzene – K-Pop

A koreai populáris kultúra legsikeresebb és legnagyobb intenzitásban fejlõ-
dõ mûfaja a K-pop, mely önmaga szinkretista természetû, és a dance-pop, a
popballadák, a techno, a rock, a hip-hop és az R&B jegyeit ötvözi. A K-pop a
hallyu keretében elõször Japánban aratott sikert a tinédzserek körében, majd
Dél-Amerikában, Észak-Indiában, a Közel-Keleten, végül Európában és az
USA-ban is ismertté vált. A koreai sorozatok után tehát a K-pop zenei irányzat
is betört az élvonalba. 2012 októberében egy korábban ismeretlen koreai
rapelõadó, PSY videoklipje, a Gangnam Style vált immár hivatalosan is min-
den idõk egyik legnézettebb YouTube-videójává. 2016. augusztus 18-ig
2 627 667 462 (kétmilliárd-hatszázhuszonhétmillió-hatszázhatvanhétezer-
négyszázhatvankét) felhasználó látta.

A dal az óriási nézettség mellett gyorsan internetes mémmé vált, és elõször
fordult elõ, hogy egy koreai énekes nevét jegyzi meg ennyi felhasználó világ-
szerte. Ez a tény jelzi, hogy a kulturális imperializmust a globalizáció váltja
fel, mely már nem feltétlenül USA- és Európa-központú. PSY népszerûsége ab-
ban is mérhetõ, hogy számos felhasználó elkészítette a saját feldolgozását, és
feltöltötte a közösségi oldalakra. (PSY szinte napok alatt híressé vált az USA-
ban, és futószalagon szerepelt az olyan mûsorokban, mint a The Ellen
DeGeneres Show, The Today Show és a Saturday Night Live. Az elõadóval
gyorsan szerzõdést kötött az Island Records is, mely többek között Justin
Bieber, Mariah Carey és Elton John jogait is birtokolja.) 

A koreai magaskultúra sikere 

A koreai populáris kultúra népszerûsége lehetõvé tette a koreai magas-
kultúra alkotásainak elismertségét is. Ezen a téren a koreai irodalom magaso-
dik ki. Mióta 2014-ben a londoni könyvvásáron Korea volt a díszvendég, az or-
szág irodalma világszerte népszerûvé vált. Ezt a népszûrûséget pedig meglátá-
sunk szerint a koreai populáris kultúra expanziója készítette elõ. Így történhe-
tett meg, hogy míg a nyugati közönség, mely alapvetõen az erõs, emlékezetes
karakterekkel tud azonosulni, elfogadta az inkább esztétikumra, csöndre és
passzivitásra alapuló koreai szövegeket. Erre is hozunk néhány példát.

A Man Booker nemzetközi díját 2016-ban Han Kang írónõ Vegetariánus cí-
mû, három novellából összeálló kisregénye nyerte. A munka koreaiul 2008-ba
jelent meg elõször. A díj tovább erõsítette a koreai irodalom pozícióját, melyet
többek között Ko Un alapozott meg, akit a kritika az irodalmi Nobel-díj egyik
várományosának is tart. A koreai regények népszerûsége is egybeesik a hallyu-
val (Chung 2014). Az elmúlt két évtizedben számos nyelvre lefordították õket,
Eun Heekyung mûvei Oroszországban, Yun Heunggil írásai Svédországban,
míg Hwan Sun-Won és Cho Se Hui kötetei magyar nyelvterületen váltak is-
mertté. An Sonjae (1987), a koreai irodalom legismertebb külföldi kritikusa
szerint például éppen ez a sok szenvedés teszi oly nehézzé a korszakról szóló
koreai irodalom befogadását, de a magyar irodalom sajátos jellegét figyelembe
véve a magyar olvasók esetében ez kapocs, a megértés kulcsa is lehet. 

2012-ben Kyung-sook Shin lett az elsõ nõi író, aki megkapta a Man ázsiai
irodalmi díját a Kérem, vigyázzanak anyukámra címû regényéért, melynek
központi cselekménye szokatlan lehet a nyugati olvasó számára, hiszen, miu-
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tán egy idõs nõ eltûnik a szöuli metróban, a családja keresésére indul, a kere-
sés során azonban kiderül, lehet, hogy nem is ismerték a nõt.

Cho Se Hui magyarul is olvasható regénye, A törpe például a koreai realis-
ta próza talán legmeghatározóbb alkotása. Hazájában olyan népszerû, hogy
több mint 150 kiadást élt meg. Fõszereplõje a koreai gazdasági csoda világában
él, mely a jelen jólétét alapozta meg, akkori sorsa azonban áldozatokkal teli,
kilátástalan küzdelem volt. Hwang Sun-won Kagylóhéjak címû, magyarul is
olvasható válogatott novelláit tartalmazó kötete betekintést nyújt a koreai tra-
díciókba. A szerzõnek életében 7 regénye és több mint száz elbeszélése jelent
meg. A Kagylóhéjak népszerûségét a magyar olvasók körében az is jelzi, hogy
több magyar blog említi.

A szerzõ novellái közül kiemelkedik A daru, melyben a szerzõ egyszerû le-
írásában kendõzetlenül tárul fel az olvasók elõtt a szegénység, a háború, az azt
követõ idõszak nyomorúsága. Ezen nehézségeket azonban valahányszor ellen-
pontozza az egyszerû emberek megingathatatlan szolidaritása. A magyar olva-
sót magával ragadhatja a szerzõ sûrített szimbolikája, a történetek
(nép)meseszerûsége, a hétpróba, melyen a hõsöknek át kell esniük, hogy el-
nyerjék jutalmukat. A másik, világszerte ismert írása a Felhõszakadás, mely-
ben két fiatal fõszereplõjének sorsát a beteljesülés pillanatában beárnyékolja
az elmúlás.

Központi társadalmi kérdéséket tárgyal Pak Van-sa írónõ Annak az õsznek
három napja címû kötete is. A szövegekbõl a koreai nõk helyzete bontakozik
ki, miközben az olvasó elé tárul a rohamléptekkel fejlõdõ Szöul képe és a
modernitás kezdete. Egyszerre jelenik meg benne a szegénység, az érvényesül-
ni akarás és a gyermekkori naivitás. 

A kortárs koreai írókkal zárva a sort, figyelmet érdemel az 1968-ban szüle-
tett Kim Young-ha, aki a koreai írók fiatalabb generációjának külföldön is is-
mert és elismert tagja. Az elsõ, koreaiul megjelent regénye a Jogom van hozzá,
hogy tönkretegyem magam nagy sikert aratott, és lefordították számos nyelvre,
angolra, németre, franciára, törökre, kínaira, csehre és lengyelre is. A regény
cselekménye az 1990-es évek Szöuljában játszódik. A szöveg narrátora a hábo-
rú után született fiatalok életét meséli el, akik keresik, de végérvényesen nem
találják a helyüket a világvárossá váló koreai fõvárosban. A Fény birodalma cí-
mû regény kezdõcselekményében egy látszólag unalmas életet élõ, középkorú
férfi valójában alvó ügynök, és tíz év után elõször kap újra üzenetet a hazájá-
ból. Ekkor minden a feje tetejére áll, az események pedig hol elõre, hol vissza
pörögnek, és egy kémregény bontakozik ki az olvasók elõtt.

Végszó

Habár a hallyu lehetõvé tette a koreai irodalom sikerét, a legnagyobb kihí-
vás, amivel a koreai irodalom szembesül világszerte, nem más, mint a koreai
történelem ismeretének hiánya. Egy olyan történelemé, mely hõsies küzdel-
mekbõl, tudományos áttörésekbõl, de háborúkból, megszállásokból és áldoza-
tokkal járó munkából és erõfeszítésekbõl is áll.
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