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Az egyidejűség médiakorszaka 
Az idő a kultúrában és a médiában

Bevezetés
Állításom: Az emberiség és az egyes ember is az időtlenségből jön, azután 

bekorlátozza magát az időbe, majd tart az időtlenség felé. Meglátásom szerint az 
emberiség, az egyes ember, az emberi kultúra és történelem leírható ezzel a kép-
lettel: időtlenség – időbeliség – időtlenség. Módszerem: jeleket, a jelek jelentését 
vizsgálom, s ebből vonok le antropológiai,  lozó  ai és művelődéstörténeti követ-
keztetéseket. Példaanyagomban nem nyelvi és nyelvi példákra is kitérek. A meg-
közelítés azért interdiszciplináris, mert „(n)em létezik az idővel foglalkozó egy-
séges, tudományos diszciplína. Beszélünk ’csillagászati időről’, ’biológiai időről’, 
’társadalmi időről’. (…) A  lozófus a szaktudományok fejlődésének tanulságait 

Rezumat (Mass-media simultaneităţii. Timpul în cultură și mass-media)
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elemezve összefoglaló képet próbál nyújtani az idő mibenlétét érintő általános 
elvi kérdésekről. Felvázolja az időfogalom kialakulásának útját, időismereteink 
történeti fejlődését. Ennek során elemzi az emberi tevékenység, a társadalmi fej-
lődés és a különböző időfelfogások alakulásának az összefüggését. Képet ad az ob-
jektív időtulajdonságok és időviszonyok sokféleségéről. Összegzi az idő általános 
természetére vonatkozó jelenlegi ismereteinket”. (Balázs—Fényes—Géczy—Hor-
váth 1980: 6). Ehhez kapcsolhatjuk az idővel kapcsolatos tapasztalatok, tulajdon-
ságok, elgondolások, tulajdonságok, magatartásformák, eszközök (pl. médiumok) 
jeleinek (jeltípusainak) vizsgálatát. Az alapképlet tehát ez: időtlenség – időbeliség 
(időfüggés) – időtlenség. Az alapképlet a következő szinteken vizsgálható: geoló-
giai idő (a Föld ideje), antropológiai idő (az emberiség ideje), emberidő (az egyes 
ember ideje), kulturális és történelmi idő (az idő kultúrája, technológiák, köztük: 
médiumok, nyelvtörténeti idő), nyelvi idő.1

Antropológiai idő, az emberiség ideje
A geológiai idő múltja és jövője az idő homályába vész, legföljebb jóslások 

vannak ezzel kapcsolatban. Mind a homályba vesző múlt, mind a homályba vesző 
jövő hatással van az ember természetére, gondolkodására. Tehát a közegünk, a 
Föld ideje az időtlenségből jön és tart az időtlenségbe. Az emberiség is az időtlen-
ségből jön. A belső agy (agytörzs) állítólag 300 millió évre vezet vissza bennün-
ket, a homo sapiens kb. 3 millió évre. A beszéd kialakulása talán 100 ezer évre. 
A homo sapiens megjelenése hozza magával az időt. Az ember ugyanis tudatos 
lény, az egyetlen lény, akinek tudatában már – a gondolkodással együtt - meg-
jelenik a múlt és a jövő idő. A homo sapiens (a főemlős agykérge) legalább 100 
ezer évre vezethető vissza, ez már a beszélő ember ideje; s a beszédben nyilván-
valóan (logikailag kikövetkeztethetően) már a kezdetektől megjelennek az idők: 
tegnap – ma – holnap. Az antropológiai idő megértéséhez segítségül hívhatjuk 
a humán etológiát. A humán etológusok egyöntetű véleménye, hogy az állatok 
számára nincs idő (nincs múlt és nincs jövő), az örök „jelenben” élnek. Természe-
tesen az állatoknak is léteznek bizonyos, a múltból származó „emlékképeik”. Vár-
konyi Nándor (2009: 152) utal arra, hogy: „az állatok (illetve egyes törzsek) más-
más téridőben élnek, mint az ember”. Valószínűnek látszik, hogy az állatoknak 
nincs időélményük, illetve csak valami kezdetleges időélmény, ami a nemrég és 
nagyon rég között van. Várkonyi szerint minden ősgondolkodás képszerű (Vár-
konyi 2009: 346). Ebből az is következik, hogy a látvány, a kép, a tér elsődleges. 
Az ember alapvetően az „itt és most” (jelenlét-)kommunikációnak hisz, azonbelül 
pedig a térbeli gesztusoknak van elsődleges szerepük. Meg  gyelhető, hogy pl. a 
kutya vagy macska nem tudja értelmezni a Skype-ot, nem képes elfogadni, hogy 
a képernyőn keresztül hozzá szóló ember a gazdája. Elgondolkodtató, hogy ami-
kor a (kis)gyereknek először a kezébe adják a telefont, s a telefonban az általa 
ismert, szeretett személy (pl. anyja, apja) hangja szólal meg, először nem hallja, 
nem tudja értelmezni ezt. Ő még úgy tudja, hogy csak a „jelenlévő” hangja, képe 
értelmezhető. Vagyis a „nemjelenlétet” (a technológiák, médiumok által közvetí-
tett kommunikációt) tanulni kell. Ezek a példák azt kívánják bizonyítani, hogy 
az időtudat kialakulása fokozatos, és végső soron csak az embernél jön létre. A 
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fokozatok a következők: képszerűség > térbeliség > időbeliség. Az ember ennek 
a folyamatnak a révén a tér – idő – ok antropomorf törvényrendszerét alakítja ki 
(Várkonyi 2009: 123, 168). 

Az ember fejlődésében az idő óriási szerepet visz. Ez határozza meg a cso-
portalakulást és -működést is. Az ok valószínűleg az ősközösségi társadalomra 
megy vissza, amikor a legnagyobb emberi csoportszerveződés a horda volt, s 
ennek nagysága minden valószínűség szerint nem haladta meg a 150 főt. Ez a 
150 fős határ ma is minden emberi együttműködésben, vállalatban, közösségben, 
baráti körben kimutatható. És ennek az alapja az idő: „pontosan megérthetjük, 
miért a 150 fő alatti csoportok működnek a legjobban. Az első ok az idő. Az idő 
konstans – egy nap csak 24 órából áll. Ha minden ismerősünkre csak két percet 
szánunk, nem ismerünk meg igazán senkit, és alighanem sohasem alakul ki kö-
zöttünk mély bizalom. A második ok az agy kapacitása: egyszerűen nem tudunk 
mindenkit megjegyezni”. (Simek 2017: 166.)  

Az emberiségnek van egy nem ismert ősideje. Az ősidővel kapcsolatban csak 
következtetéseink vannak. A pszichoanalitikus iskola szerint az ősidő a tudatalat-
tiban, Jung szerint a kollektív tudatalattiban tanyázik; s bizonyos alkalmakkor 
(például az álomban) a felszínre tör. „Az alapok oly mélyre nyúlnak, hogy elvesz-
nek tudatalatti világunkban.” (Várkonyi 2009: 485) Az ősidőre emlékeztet – az 
etológusok, humán etológusok és egyes művelődéstörténészek szerint – az ember 
néhány testi jellemzője. Az ember a testén hordja ismeretlen régmúltjának, egy 
ismeretlen régi időnek a maradványait. 

Összefoglalva: az állatok az időtlenségben élnek, az ember az időtlenségből 
jön, s az időbeliséget az ember maga alakítja ki gondolkodásával, a tér – idő – ok 
antropomorf törvényeivel, az ősidőkre az emberi test és néhány viselkedési forma 
emlékeztet. 

Emberidő, az egyes ember ideje
Az emberidő (az egyes ember ideje) leképezi az antropológiai időt. Az ember 

jön az időtlenségből, tudatos életszakaszában méri, számolja az időt, majd távo-
záskor ismét visszasüllyed az időtlenségbe. Az idő és az ember viszonya már nem 
spekuláció, mert jól tanulmányozható. 

Meg  gyelhető, hogy más az ember időérzékelése gyermekkorban, i  úkor-
ban, felnőttként és öregkorban. Az ember gyermeke, a csecsemő valamilyen tér-
érzékeléssel születik: térérzékelése van (mélység), de időérzékelése nincs. Meg  -
gyelhető, hogy a csecsemőnek és a kisgyereknek még nincs időérzéke, ahogyan 
például a halálélmény (elmúlás) sem érthető a gyermek számára. A csecsemővel 
veleszületik a mélység érzete, azután a térérzékelés folyamatosan alakul ki (vö. 
Várkonyi 2009: 122). Barlangászok tapasztalata, hogy az ember a teret vízszin-
tesen jobban érzékeli, jobban tud távolságot meghatározni, mint függőlegesen. 
Talán ebből adódik, hogy az ember gyakran rosszul méri fel a magasságot és a 
mélységet, s ebből balesetek is következnek. A gyermek folyamatosan tanulja 
meg az időt kezelni (és ebben a kultúrák és az egyes emberek különböző szinteket 
képviselnek). A tanulási folyamatot jelentős kulturális különbségek jellemzik. Az 
ember életében azonban maradtak időszakok és helyek, amikor visszatér az időt-
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lenségbe (nem veszi észre az idő folyását). Ezek a következők: a boldogság állapota 
(örömmel, gyönyörrel végzett tevékenységek, az álom, narkotikus állapotok, bi-
zonyos betegségek). A haldokló ismét egy időtlen térbe kerül, elveszíti a konkrét 
tájékozódási pontokat. A hirtelen halál esetében sokszor leírt jelenség: az ember 
szeme előtt végigpergő élet  lm (mediális hasonlat a gyorsított időre). Végelgyen-
gülés és a lassú halál esetében pedig a végletegig lelassult és egyre inkább töredező 
időélményt tapasztalunk. 

Az ember elkezdte kulturálisan uralni az időt, erre egyre ra  náltabb techno-
lógiákat dolgozott ki (időmérés). A mérnöki pontosságú időmérés ellenére azon-
ban maradtak „üres” helyek, amelyeket nem tud érinteni az időbeosztás. Hankiss 
Elemér (2014: 33) civilizációelméleti vázlatában ezt így fogalmazza meg: „minden 
erőfeszítésünk ellenére az időt nem sikerült legyőznünk, ellenőrzésünk alá von-
nunk. (…) Az idővel minden kísérletünk kudarcot vallott. Mindössze arra va-
gyunk képesek, hogy mérjük, de kilépni nem tudunk belőle. S kiváltképpen: nem 
tudjuk megállítani vagy visszafordítani. Hozzá vagyunk láncolva villámgyors 
futásának egyetlen pontjához (amelyet jelennek nevezünk)… Csak halálunk után 
léphetünk át egy időtlen univerzumba, vagy tűnhetünk el egyszer s mindenkor-
ra az univerzumból” (Hankiss 2014: 33). Életünkben többször is „elveszítjük” az 
időt, kilépünk a lineáris időkényszerből. Az ember életében számos jelenség mu-
tat az időtlenségre. Várkonyi (2009: 115) a téren és időn kívüli léttel való kapcso-
latról ezt írja: „Az álomban a tér, az idő, az ok és okozati kapcsolat, a nehézkedés, 
az érzékeléshez kötöttség stb. megsemmisül, minden lehetetlenség természetes-
nek tűnik fel, és sokkal súlyosabb valóságérzéssel párosul, mint az ébrenlét érzé-
kelései. Maga az álom pedig, bármily hosszú képsort (eseménysort) pergessen le, 
időnkívüli gyorsasággal alakul és tűnik el, nem időben történik, hanem egyszerre 
mozog és ’van’, mint ahogy a fuldokló tudatában egyszerre megjelenik egész élet-
története, de nem valaminő állóképben, hanem szabatos egymásutánban peregve, 
amely pergés alatt azonban az idő nem ’múlik’.” Az álomban a tér/idő szubjektív, 
kaotikus, más az idő múlása, nem lineáris, nem előrehaladó, egymásba csúszik, 
soha nem jutunk el oda, ahova akarunk. Az álomban megnyilvánuló „téridőza-
var” Jankovics Marcellt (2013: 1/463) is foglalkoztatja: „azért használom… együtt 
a két fogalmat, mert az álomban nehezen választható szét a kettő…”. Később: „A 
távol álombeli közelítése olyan jól sikerülhet, hogy a különböző terek és idők, 
múlt és jelen valósággal egymásra csúsznak” (2013: 1/465). Jankovics – másokhoz 
hasonlóan – mediális (  lmes) hasonlattal utal az időre: „Álomban az idő lelassul-
hat, olykor meg is áll. Mint kimerevített képkocka a  lmben”(2013: 1/465), illetve 
összefoglalva: (a téridőzavar) „a leg  lmszerűbb álomjelenség” (2013: 1/463). Oly-
kor a szabad álomban is lehetséges időkényszer, tudatos idő, időkényszer uralma 
alatt hajtottuk álmainkat. Kosztolányi valamiféle ösztönnek nevezi ezt a jelensé-
get: „álmunkban, öntudatunk legmélyén állandóan számon tartjuk az időt, még-
pedig a föld forgását követjük ősi ösztönünkkel, ez szolgál nekünk időmérőgépül, 
s innen van, hogy mikor igazán föl akarunk ébredni, és mikor útra készülünk s 
keltőóránk mutatóját öt órára igazítottuk, akkor mindig föl is serkenünk öt óra 
előtt egy perccel” (Kosztolányi é. n. 168). 
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A másként tagolt idő, az örök jelen fennmaradt a mesékben, de más 
narratívumokban (hétköznapi beszélgetésekben, élménytörténetben, novellá-
ban, regényben, drámában) is. Az emlékezésben elveszítjük időérzékünket, s erre 
az emlékező (önéletrajzi ihletettségű) próza folyamatosan reagál: „Nem történt 
amúgy semmi. Rengeteget csavarogtunk. Egyben van az egész. Egyetlen kirán-
dulás” (Hartay 2016: 23), „néha kiesett az idő” (Vida 2017: 367).

A máshogy tagolt idő fennmaradt még különböző élethelyzetekben és visel-
kedésformákban. Ilyen például a „felfüggesztett” idő bizonyos foglalatosságok-
ban: szórakozás, egyéb kedvelt tevékenységek, hobbi, szex. Ha az embert narkoti-
zálják, az időbeli tájékozódást éri az első támadás (Várkonyi 2009: 120). A modern 
kor egyik nagy problémája, a narkotikumok (doppingszerek) használata kapcsán 
ugyancsak előkerül az idő: „Mert a mai világban minden arról szól, hogy most és 
azonnal kapjam meg, nem érek rá öt évet készülni, tíz évet várni” (Simon 2018: 7). 
Egyéb, kevésbé tudatosult állapot például a hirtelen felébredés. Tér- és idővesztés 
történhet elájulás után is, vagy olyan „belemerüléses” kikapcsolódás esetén, mint 
 lmnézés, könyvolvasás. A pillanatnyi elbóbiskolás (mai kifejezéssel: „bealvás”) 

után. Esti Kornél utazásaiban: „Egy fél óra múlt el? Vagy csak egy fél perc? Tér és 
idő szálai összegubancolódtak fejében” (Kosztolányi é. n. 48). A „felfüggesztett”-
idő-jelenség az ún.  ow-jelenségben mindenki számára megtapasztalható. A  ow 
egyik jellegzetessége éppen az időérzékelés: „Az időérzékelés megváltozása, és ez 
rendszerint az idő gyorsabb múlásának érzésével jár” (Csíkszentmihályi 2007: 
223). Máshol: „A  ow-állapot során az idő érzékelése eltorzul. Előfordulhat, hogy 
az órák csak perceknek tűnnek” (Csíkszentmihályi 2007: 231).

A jelenség hasonlít a  lozófusok által leírt kétféle időérzék problematikájá-
hoz. A kérdés előfutára Diderot, kifejtője Henri Bergson. A belső, implicit időér-
zék és a külső, explicit (  zikailag mérhető) időérzék. Szívós Mihály (2017: 134) 
a belső, implicit időérzékhez kapcsolja a nem vagy nehezen verbalizálható, de 
mégiscsak bennünk lévő hallgatólagos tudást. (Más megközelítésben az idő le-
het valós és elképzelt. Vö. Safranski 2017: 134) A vallásokban is megjelenik az 
idő-időtlenség oppozíció: földi, idővel mérhető lét és örök mennyország, tökéletes 
megsemmisülés (nirvána). „Az élet meghosszabbítására, a határok kitolására vo-
natkozó törekvés mindig is hajtóerőként működött (…) a tudattalanban minden 
ember meg van győződve saját halhatatlanságáról.” (Safranski 2017: 226)

Összefoglalva: Az ember jön az időtlenségből, tudatos életszakaszában méri, 
számolja az időt, majd távozáskor ismét visszasüllyed az időtlenségbe. A gyermek 
kezdetben időtlenségben él, azután megtanulja az időt, időskorban újra előkerül 
az időtlenség. Életünkben többször is „elveszítjük” az időt, kilépünk a lineáris 
időkényszerből. Ezek a pillanatok: az emlékezés, az álom, a kedvtelésből végzett 
tevékenységek (  ow), a narkotikumok hatása, kevésbé tudatos létállapotok. 
Kialakul a külső és belső idő megkülönböztetése. 

Kulturális és történelmi idő (az idő kultúrája, technológiák, történelmi és 
interkulturális idő)

A kulturális időt eleinte a természet ritmusa, nappal-éjszaka, ár-apály befo-
lyásolhatta. Ennek alapján osztjuk a napot 24 órára vagy különböztetünk meg év-
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szakokat. Valamilyen természeti, később történelmi (vallási) esemény miatt egy-
egy év is kitüntetett szerepet kaphatott. Ez utóbbi az alapja az időszámításoknak. 
A kora ókori időszámítások mellett ma is használják a zsidó, a keresztény, a mo-
hamedán időszámítást, sőt a maja időszámításra is hivatkoznak olykor. A francia 
forradalom új időszámítást kívánt bevezetni. Az időszámításból következik az 
idő szakaszolása, ennek egyik jelensége a kronológia, amelyet történelmi időnek 
nevezhetünk. A történelmi idő szakaszolható, s ez lehet lineáris vagy körkörös 
(Whorf nyomán Pátrovics 2015: 440), de a kultúra-civilizáció kapcsán Spengler 
kultúrpesszimizmusa (A Nyugat alkonya) is egy ilyen felfogás. 

A kulturális idő szakrális formája: a szent idő vagy „megszentelt idő”; a pszi-
chológusok manapság szívesen hangoztatják a „minőségi időt”.  

A kultúra szabályozza az ember szubjektív idejét, és objektív időt rendel 
hozzá: külső időt, amely kialakítja az időtudatot. Következménye az időkényszer 
(időrezsim, Safranski 2007: 101). Az időkényszer (rendelt, szabott, kimért idő) 
mint egyetemes rend a Bibliában A prédikátor könyve 3. fejezetében jelenik meg: 
„Mindennek megvan a maga ideje.”

A növekedő gyermek és a felnőtt ember életét időkeretek, időkényszerek kö-
zött éli. Az időkényszerek jellemző szemiotikai megnyilvánulása: napirend, óra-
rend, naptár, óra, mobiltelefon, menetrend. A természetes időrendet egyre inkább 
felváltja a külsőleg irányított, szabályozott időkényszer. Már az ókori Rómától 
kezdve kimutatható a harangozás mint idő- és hírközlő jelenség. Ez egészen a 
19. századig elegendő volt az időviszonyításhoz. (Egészen a rendszerváltásig a 
budapesti Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban dudaszó jelezte a munkaidő 
kezdetét és végét.) A vasút (s vele az ipar, a modern élet) hozta magával a részle-
tesebb időmérést. Az ember egyre ra  náltabb időmérő eszközöket dolgozott ki, 
s vette körül ezekkel magát. Napóra, virágóra, elektromos óra, ezerféle karóra 
(kvarcóra), stopper, később mobiltelefon (kijelzőjén: óra, perc, másodperc). A 
modern ember mindent mér: időt, pulzust, teljesítményt, testsúlyt, zsírtömeget, 
vérnyomást, vércukrot. Foglalkoztatják a mérőszámok: idő, hosszúság, súly. Fo-
lyamatosan függ a média, a közlekedés által kiszabott napi- és menetrendtől. A 
táplálkozás és az anyagcsere szigorúan az időhöz lett igazítva. A túlzott időmérés 
pszichikai problémákhoz is vezethet. Az időtudatot a technológiák megváltoztat-
ták. Ez már elkezdődött az írással, folytatódott a nyomtatással (Gutenberg-gala-
xis), majd a kép- és hangrögzítéssel. Az esztétikában, irodalomelméletben olyan 
fogalmak születtek a „  ktív”, másként megélt időre, mint pl. meseidő, regényidő, 
versidő,  lmidő. Az egyes beszéd-, folklór- és irodalmi műfajok időkerete megha-
tározható, feltűnik bennük a múlt-jelen, sőt az „időtlen” fogalma is: 

„Az epikus műfajok között a történeti ének és a történeti monda kifejezet-
ten a múltban játszódik. (…) A hiedelemmonda a jelenhez közelít. A mese időt-
len, az előadásmód általános, meghatározatlan, mivel azonban epikus jellegű, ez 
is a múltra vonatkoztatható. (…) A prózai és verses epika műfajaiban egyaránt 
meg  gyelhető vonás, hogy a leíró részek múlt időben, a párbeszédek viszont jelen 
időben fogalmazódnak meg. A német  lológia ezt a nyelvtani-stilisztikai vonást 
általánosítva az epika egyetemes törvényének vélte. (…) állandó vonás, hogy az 
epikus formulák rendszerint kifejezetten a múltra vonatkoznak („Egyszer volt, 
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hol nem volt”), vagy éppen a múlt és a jelen közti átmenetet fogalmazzák meg 
(„Csaptak egy nagy lakodalmat, máig élnek, ha meg nem haltak”). A szokásköl-
tészet általában rögtönzött, a jelenben fogalmazódik meg. A líra is a jelenformát 
kedveli, bár inkább általános érvényű.” (Voigt 2014: 138)

A beszéd-, folklór- és irodalmi műfajokban az idő-időtlenség számos átme-
nete, az egyes művek befogadásakor keletkező ún. katarzisélményben pedig az 
időtlenség érzése jelenik meg. 

A technológiák, különösen az informatika és a mobilkommunikáció új idő-
élményt hozott, amelyet egyes kultúrakutatók,  lozófusok más szemszögből, de 
hasonló következtetésre jutva fogalmaztak meg: a technológiák következtében tér 
és idő eltörlődik (Virilio 1992: 74–79), „a jelen megtámadta az idő maradékát” 
(Kluge idézi: Huyssen 2014: 46), a jelen zsugorodása (Lubbe idézi: Huyssen 2014: 
45), „széles jelen” (breite Gegenwart, Gumbrecht 2015), sőt „kisimult Föld” (the 
world is  at, Friedman 2005). A mobilkommunikáció és az internet kiszélesítet-
te a jelent: aki állandóan a „neten”, „hálón” lóg, az a folyamatos, széles jelenben 
él. Jellemző tünet a minden élethelyzetben jelen lévő okostelefon. A folyamatos 
internetlehetőség megkettőzi a jelen időt: van egy valóságos, érzékelhető, megélt 
jelen és van egy ezzel párhuzamosan futó folyamatos másik, közvetített jelen (on-
line személyes kapcsolatok, hírek). 

Tapasztalható és kimutatható, hogy a falusi ember életmódja (sőt beszéde) 
lassúbb, a városié gyorsabb. A 20. század minden szempontból az időre is kiható 
„gyorsulás”, a sebesség évszázada: autó, repülőgép, űrrakéta, gyorsvonat; illetve 
a szinte korlátok nélküli kommunikáció, amelynek következménye az informáci-
óktól, technikailag a mindig nálunk lévő érintőképernyőtől való függés (pl. mo-
bil-, internetaddikció). A mai internet- vagy újmédia egyik tömör meghatározása: 
IMM, azaz itt, most, minden, vagyis összekapcsolódik tér – idő – információ.

Míg a korai időtlenség egyfajta harmóniaállapotot jelentett, addig a mai 
időtlenség: puszta tobzódás, elveszés az információk szűretlen tengerében, az élet 
valós értékeinek elfecsérlése. Hamvas Béla 2004) a Függelék a középszerűségről 
című esszéjében (Patmosz I.) az időre utalva így ír erről: „Az ember tevékenységé-
nek, hogy rövidebb idő alatt többet szerezzen, természetes következménye kettős: 
az egyik az, hogy az élet meggyorsul, a másik, hogy egyre üresebbé válik. (…) 
Mindig rövidebb idő alatt mindig többet. Egyre rövidebb idő alatt, minél mesz-
szebbre. Minél rövidebb idő alatt futni vagy úszni száz métert. Minél messzebbre 
dobni a gerelyt. Minél távolabbra, minél magasabbra ugrani. Minél nagyobb súlyt 
fölemelni. (…) A leggyorsabb idő alatt a legrövidebb út. Ez az, amit Mircea Eliade 
úgy hív, hogy a természet ritmusának meggyorsítása, amikor az ember átveszi az 
idő szerepét, és gyorsabb tempót diktál. Hamarabb akarja úszni a száz métert, de 
nem tudja, hogy mit kezdjen azzal az idővel, amit megtakarított. (…) Ez a mo-
dern hajsza és a rekord és a teljesítmény, a sebesség, az életmohóság, és sietni, és 
a habzsolás és a loholás és a szédület és az esszenciák eltűnése, amikor az ember 
már csak az egzisztencia a Semmiben”. Hamvasra re  ektál Safranski (2017: 173): 
„ha a jövőben tízmilliárdan követik a nálunk megszokott életstílust, akkor mind-
annyiunk élete alapjaiban kerül veszélybe, és összeomlik a színpad, melyen a vi-
lágtörténelem színháza játszódik. Aki a szűkösen rendelkezésre álló idő modern 
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gyorsításából a lehető legnagyobb nyereséget akarja kifacsarni élete számára, az 
hosszú távon épp az ellenkezőjét éri el ennek, mert az idő akkor válik csak igazán 
szűkössé, amikor majd gigantikus problémákat kell megoldani, melyek a gyorsí-
tás következtében hárulnak ránk. Az idő legyőzésére irányuló kísérletek során az 
ember teljes mértékben az idő uralma alá kerül.”

A különböző kultúrák különböző állapotokat, fejlettségeket mutatnak, ezért 
az időfelfogásukban is különbség van, s ez ma az interkulturális kommunikáció 
kedvelt tárgya (interkulturális különbségek az idő felfogásában). A kultúraköziség 
tipológiájában a Nyugat-Kelet időfelfogását a monokronikus-polikronikus idő-
szemlélettel illusztrálják. Edward T. Hall kontextuserős és kontextusgyenge jelle-
gű kulturális tipológiájában a két időszemlélet így jellemezhető (Hidasi 2004: 46 
nyomán): 

kontextuserős (pl. Nyugat)   kontextusgyenge (pl. Kelet)
polikronikus     monokronikus
nem „számolt” idő    „mért”, „számolt” idő
laza határidők      szoros határidők
többfajta szimultán tevékenység  egyszerre egy dologra koncentrálás
utolsó perces módosítások   fontos az idő betartása

Kluckhohn és Strodtbeck tipológiai modelljében az időhöz való viszonyulás: 
„A nagy hagyományokkal rendelkező kultúrák, mint a kínai, a különböző indi-
án, az angol, a francia – de akár a magyar is – nagy fontosságot tulajdonítanak 
a múlt értékeinek. A Fülöp-szigetiek, a thaiok, a malájok, a latin-amerikaiak egy 
része inkább a mának él. A jövőorientáció a legerősebben az észak-amerikai kul-
túrában  gyelhető meg. Ennek az értéknek a megnyilvánulását  gyelhetjük meg 
az ünnepek tartásának rendjében, a művészetekben, az iskolai kötelező olvas-
mányokban, a családi hagyományok ápolásában, a ’mobilitás’-hoz való viszony-
ban…” (Hidasi 2004: 43). Egyéb kulturális hagyomány is kimutatható az egyes 
népek időfelfogásában. Csak magyar nyelvi példákat idézek: akadémiai negyed-
óra (Pátrovics 2015: 441) 0 vagy húsz perc, magyar idő (Kárpátalja: magyarorszá-
gi idő), magyar éjfél (Románia: magyarországi éjfél, különösen szilveszterkor), 
örmény hajnal (Románia, Gyergyószentmiklós: 9 óra, amikorra az örmény ke-
reskedők már mindent fölvásároltak), kun tíz perc (Kiskunság: tíz perc türelem, 
késés megengedett).2 

Összefoglalva: Az egykori időtlenségből létrejöttek a technológiák által 
formált kulturális, történelmi idők, időkeretek. Jelenleg az interkulturális 
időélmények, időfelfogások keveredésében élünk. A modern technológiák egy 
ideig fokozták az időbeliséget, az informatika azonban mintha egy új időtlenségbe 
vezetné az emberiséget. Azonban míg a korai időtlenség egyfajta harmónia volt, 
addig a mai időtlenség: egyfajta tobzódás, az élet értékeinek elfecsérlése… 

Nyelvi idő
Az emberi gondolkodás, így a nyelv alapvető jellemzőjének gondoljuk a 

múlt–jelen–jövő megkülönböztetését. A jelen–múlt–jövő idő megkülönbözteté-
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sére az egyes nyelvek különféle (grammatikai, lexikológiai) eljárásokat dolgoztak 
ki. Ennek nem kellő  gyelembevétele szülte az egyik antropológiai nyelvészeti 
elképzelést, a nyelvi relativizmust. A hopi indiánok nyelvében az idő fogalmá-
nak nyelvi leképezése sajátságos: hiányzik az idő fogalma (nem léteznek az angol 
igeidőknek megfelelő alakok), ám léteznek olyan megoldások, amelyek a beszélő 
nézőpontjából lehetővé teszik a különféle időtartam jelölését (Crystal 1998: 26). 
„Egyes nyelvek az igeidők tekintetében igen szegények, mások pedig rendkívül 
gazdagok. (…) Az indoeurópai alapnyelvben eredetileg csupán két igeidő lehetett: 
jelen idő, mely egyben a jövőre is vonatkozott, továbbá múlt idő.” (Pei 1966: 135) 
Ebből fejlődött ki az igeidők bonyolult rendszere, amely azután a nyelvek több-
ségében ismét egyszerűsödésnek indult. A múlt–jelen–jövő megkülönböztetése 
a nyelvekben univerzális jelenség; a megoldás azonban lehet különböző. Alap-
vetőnek tűnik a jelen elsődlegessége, ami azt mutatja, hogy az ember az „örök 
jelenből”, az időtlenségből jön. A legtöbb nyelvben, így a magyarban is a jelen 
nem jelölt. Ehhez képest különíti el szavakkal vagy nyelvtani elemekkel a múltat 
és jövőt. A mondatnak van külső és van belső időszerkezete. A külső időszerkezet 
a beszédidőhöz viszonyul, a belső időszerkezet az események időbeli lefolyásához 
(ezt nevezzük aspektualitásnak). 

Az idő felfogása a nyelvben is tükrözi az időtlenség-idő dichotómiát: a nyelv-
ben megmutatkozik a nem szakaszolt idő: az időtlenség megfogalmazása (időtlen 
idők óta), az időtlen mondat vagy jelen időben megjelenített időtlen mondat mint 
nyelvtani lehetőség, valamint a szakaszolt, kronologikus, sőt értéknek, tulajdon-
nak tekintett kisajátított idő. Vagy az idővel kapcsolatos szubjektív tapasztalatok 
a nyelvben is leképeződnek.

Idő és média
A történelmi, kulturális idő kapcsán már utaltam technológiákra: harang-

szó, időmérés, újmédia. Nem emeltem ki a fényképet: a „fénykép olyasmit rögzít, 
ami mint olyan nem is létezik, nevezetesen időpontokat” (Safranski 2017: 210). A 
sajtó, de még inkább a rádió és televízió, majd korunkban az újmédia (online mé-
dia) hatására az esemény-közvetítés ideje csökken. Az újabb médiaműfaj-elméle-
tek hangsúlyozzák is a sajtóhír-elektronikus médiahír közötti különbséget, kü-
lönösen annak időbeliségét: „Korábban a hír az volt, ami megtörténtik, ma a hír 
az, ami történik”. Safranski (2017: 93–94) az időről szóló  lozó  ai eszéjében írja: 
„Régebben a késve közvetített eseménynek épp elég ideje volt arra, hogy képze-
lődések és értelmezések kapcsolódjanak hozzá. Mire megérkezett, már sokrétűen 
fel volt dolgozva. Eközben a távoli események soha nem veszítették el azt a jellem-
zőjüket, hogy távoliak voltak, és pontosan azért nem, mert a közvetítés hosszú 
útja miatt jelentőséggel gazdagodtak…”. Az átélés, megélés és az idő kapcsolatára, 
sőt fontosságára utal egy indián példázat (anekdota, de vicc formájában is él): 

Az indiánt hosszú vándorútja során egy autó felvette, és percek alatt elre-
pítette úti céljához. Az indián ekkor leült az árok szélére, hosszan üldögélt, s a 
kérdésre – Mit csinálsz? Mire vársz? – ekképp sóhajtotta el magát: – Várom, hogy 
utolérjen a lelkem! (Korzenszky 2007.) Egy másik változatban: Amikor Ameri-
kában megépítették a vasútvonalat az indiánok rezervátumán keresztül, akkor 
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az indiánok természetesen kipróbálták, és akkor örökítették meg ezt a történe-
tet: Két indián felül a vonatra, gyönyörködnek a tájban, ismerkednek a számukra 
teljesen idegen civilizáció adta ajándékkal, majd leszállnak az állomáson, és ott 
leülnek. Csak ott üldögélnek, és valaki megszólítja őket, hogy miért nem mentek 
tovább? Azt mondja egyikük: Megvárjuk, amíg utolér a lelkünk.3 A harmadik 
változat, Safranski (2017: 120): „Ausztrál bennszülöttekről jegyezték fel etnoló-
gusok, hogy egy hosszabb gyalolgút végén néhány órára leültek, mielőtt elérték 
volna céljukat, hogy a léleknek legyen ideje a megérkezésre”. 

Kezdetben a „nyelv volt az a médium, ami összekapcsolta egymással a távo-
li pontokat”, de a „közvetítés” lehetőségével megjelent az egyidejűség: „Az egy-
idejűségnek a valós idejű kommunikációban történő előállítása mára a modern 
világ alapvető jellegzetességévé vált. Ha a közeli és a távoli az észlelés mestersé-
gesen kiszélesített horizontján összeolvad, akkor korlátozódik a szokás által be-
gyakorolt téridő-koordináták szerinti orientáció” (Safranski 2017: 94). Másként: 
a technológiák hatására változik az időérzékünk. Goethe a Wilhelm Meister 
tanulóévei című regényében már megelőlegezte ezt a gondolatot: „Az ember kor-
látozott helyzetre született; egyszerű, közeli, határozott célokat át tud látni, s hoz-
zászokik, hogy közvetlenül keze ügyébe eső eszközöket használjon fel; de mihelyt 
tágabb területre jut, sem azt nem tudja, mit akar, sem azt, hogy mit kell tennie…” 
(Safranski 2017: 94). Később a McLuhantól (2001: 55) vett gondolat kiegészítésé-
vel folytatja. (Eredetileg így hangzik: az új technológia egy vagy több érzékünket 
kiterjeszti a társadalom rajtunk kívüli világába, s ezzel a kultúrában érzékeink 
között új arányok fognak megjelenni.) „Érzékeinknek van egy hatósugara… 
Ezért van eredendően összehangolva egymással az érzékek köre, melyben inge-
rek érnek bennünket, és a cselekvés köre, melyben levezetjük azokat. Ez egyfajta 
antropológiai alapviszony, melyben az ember és az érzékek körét még tágította ki 
olyan szívóssággal az észlelést felerősítő tényezők fejlődése révén. A telekommu-
nikációs médiumok nem mások, mint az észlelés hatósugarát bővítő protézisek.” 
(Safranski 2017: 95) Az időre vetítve: megrövidítik az időt. Továbbá: „az ingerek 
és információk sokasága drámai módon meghaladja a cselekvés körét (…) Miköz-
ben egyfelől csökkennek a cselekvés individuális lehetőségei, másfelől a duzzadó 
információ- és képáradat növeli az ingerek felhozatalát” Safranski 2017: 95).

Több szerző is hangsúlyozza: az egyidejűség médiakorszakába értünk 
(Safranski 2017: 96): „Minél sűrűbbek és kiterjedtebbek a kommunikáció hori-
zontális hálózatai, annál dominánsabb a jelen idő a vertikális múlttal és jövővel 
szemben. Régebben a múltat vagy az eszményi ideákat utánozták, ma a jelent. Az 
adattárolás médiumai is a múlt gyengítésének irányába hatnak. Egyszeri esemé-
nyeket rögzítenek  lmként, fotóként vagy hangdokumentumként. Ez esetben úgy 
tűnik, hogy pontszerűen fel lesz függesztve az idő folyásának visszafordíthatat-
lansága. Reprodukálható az egy pillanatban lezajló történés. Ez következmények-
kel jár a közvetlenül megélt valóságra nézvést. Már nem vagyunk képesek egy 
zenei eseményt, e hallhatóvá tett időt, oly módon hallgatni, mint a korábbi idők 
emberei, akiknek számolniuk kellett azzal, hogy ők egy egyszeri megismételhe-
tetlen esemény részesei” (Safranski 2017: 99). Az egyetemi életből vett példákkal: 
a hallgatók leszoktak a jegyzetelésről, egy téma kikutatásának lineáris  lológiai 
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módszeréről (ezzel együtt szinte eltűnt a tudománytörténet, egy téma történeté-
nek leírása), és értelemszerűen a médiából is eltűnőben a történetileg végigve-
zetett ismeretanyag (a korrekt tudományos ismeretterjesztő műfaj), a műfajok a 
pillanatnyi érdekesség, hasznosság szerint szerveződnek (NatGeo). 

A technikai kommunikáció gyorsítja a valóságtapasztalatot: növekszik 
az élményepizódok időegységenkénti száma, de ezek nem integrálódnak (in-
teriorizálódnak) a személyes tapasztalatba: „Mindannyian ismerjük a televízió 
paradoxonát: a készülék előtt eltöltött este után általában rögtön elfelejtjük, amit 
épp az előbb néztünk meg” (Safranski 2017: 117). A következmény: „A média ger-
jesztette ingerek felülkerekednek a pszichikai immunrendszeren, és fásultságot 
vagy hisztériát okoznak” (Safranski 2017: 122).
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