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Tokaji aszú, Pick-szalámi, Langosch… – 
és ókeresztény mauzóleum?

A hungarikum diskurzusa és kapcsolata a kulturális örökséggel

1. Bevezetés

„A tömegfogyasztás közepette fontos megőrizni a hazai sajátosságokat. A jövő nemze-
déke számára meg kell őriznünk értékes tájainkat, épített városaink és falvaink magyar 
és nemzetiségi hagyatékait. A magyar szellemi alkotások igen ismertek külföldön is, ami 
azt jelzi, hogy a hungarikumok körében a találmányok, művészeti alkotások különösen 
felértékelődtek idegenben.”

A fenti idézet egy jó ismerősömtől származik, akitől megkérdeztem: Mit gondol, 
kell-e, hogy legyenek hungarikumok? Válaszából azt hiszem, jól érzékelhető, hogy 
miért is kezdett el érdekelni az a kérdés, hogy hol érnek össze, hol csúsznak egy-
másba a magyar közbeszédben olyan diskurzusok, mint a (nemzeti) kulturális örök-
ség, a hungarikum és a magyarságszimbólum fogalmai. Írásomban ezért szeretném 
bemutatni a hungarikum és a kulturális örökség diskurzusait, azok különbözőségét 
és hasonlóságát, valamint megjelenésüket mindennapjainkban – válaszaimat pedig 
egy kérdőíves felmérés eredményeivel szeretném igazolni.

2. A (nemzeti) kulturális örökség és a hungarikum – egy vagy két diskurzus?

Kérdésünk tehát, hogy vajon ugyanazt a diskurzust idézi-e meg a tokaji aszú 
említése, mint a pécsi ókeresztény mauzóleum, a Balaton vagy a Halotti beszéd. Hol 
húzódik a határ örökség és hungarikum között? Hipotézisem, hogy itt két különböző 
diskurzusról van szó, ám a magyar mindennapi nyilvános kommunikációban ezek 
kezdenek összecsúszni.
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2.1. Örökség
Ha az ’örökség’ (heritage, patrimoine) fogalom történeti jelentésváltozásait 

tekintjük át, akkor azt láthatjuk, hogy egy eredetileg jogi szakkifejezésre rakódtak 
rá másodlagos konnotációk. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára három jelentést ad 
meg az örökség szóra:

„1. jogi, Az örökös(öke)t megillető hagyaték (része);
2. Elődöktől átörökölt sajátosság;
3. Valamely előző korból átszármazó szellemi érték.”
Ezek közül az első, legáltalánosabb jelentés vonatkozik a jogi szókészletre. A 

szó második jelentése a természettudományos mezővel, a genetika tudományával 
hozható kapcsolatba. Amikor pedig a (kulturális) örökség diskurzusáról beszélünk, 
a harmadik jelentés terjedéséről van szó. Ez a diskurzus pedig nem pusztán a társa-
dalom- és humántudományok mezőjét érinti, hanem mindennapi életünket is egyre 
inkább átszövi használata. Látnunk kell azonban azt is, hogy itt nem pusztán egy 
azonos hangalakhoz tartozó egymástól független jelentéseivel állunk szemben, ha-
nem a jelentések között nagyon lényeges kapcsolat, kölcsönhatás van. Így a hagya-
ték jogi fogalma és az örökös személy vagy közösség funkciója „az előző korokból 
átszármazó szellemi értékekről” való beszédben is megjelennek. Úgyszintén az 
elődöktől átörökölt sajátosság gondolata megjelenik az örökség diskurzusban, ami-
kor a nemzeti kulturális örökség kapcsán egy közösséget, annak múltját, jelenét és 
jövőjét összekötő értékrendszerről, tudásról beszélünk.

2.2. Nemzeti kulturális örökség
Az örökség harmadik jelentése elsőként a francia forradalom kapcsán vált fontos 

tényezővé. Édouard Pommier alkotta meg 1790-ben a ’nemzeti örökség’ (patrimoine 
national) fogalmat, melynek közvetlen célja volt, hogy az arisztokráciától és az egy-
háztól lefoglalt műtárgyakat, könyveket megmentsék a forradalmárok pusztításától 
azáltal, hogy új kategóriába helyezik azokat: nemzeti és művészi értéküket kiemelve 
(Chastel 2004). Ezzel az örökség mint valamely előző korból átszármazó szellemi 
és tárgyi érték nemzeti szintűvé vált.

A 19. századi nemzetépítés folyamatában a nemzeti örökség még nem jelenik 
meg önálló diskurzusként: a nemzeti történelem, a tradíció, az eredet fogalmai töltik 
be azt a szerepet, amelyet későbbiekben majd az örökség vesz át. Az örökség, így a 
nemzeti örökség diskurzusa a második világháború után erősödött meg, amikor – a 
történelem alakulása következtében – már nem lehetett a korábbi (közös nemzeti 
szellemre, illetve örökölt nemzeti karakterre építő) nemzettudat-felfogásokkal meg-
felelően konstruálni. Így Krzysztof Pomian szerint a kulturális örökség vált a nem-
zeti identitás legfőbb hordozójává (Pomian 2004, 93). Pomian szerint ez nemcsak 
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azzal jár, hogy a nemzettudat-felfogásnak egy kevésbé kompromittált diskurzusa 
terjed el, hanem azzal is, hogy „így nem a külső hasonlóságokat, a kifelé hirdetett 
azonosságot, hanem a különbözőséget, a sokféleséget kell keresni” (Pomian 2004, 
93). A nemzeti örökség fogalmára épülő identitásképző diskurzusok a globalizáció 
ellenhatásaként is megjelennek, hiszen korunkban nemcsak az emberek, de a kul-
turális jelek is nagyobb kiterjedésben mozognak kultúrák között. A nemzeti közös-
ségek pedig éppen a jelek kisajátítása folytán tudnak határokat vonni maguk köré. 
Ez a kisajátítás David Lowenthal történész szerint igaz az örökség tekintetében is: 
„A történelem mindenkié, az örökség szigorúan magántulajdon. (…) A csoportlét 
fenntartásához és fennmaradásához ugyanis elengedhetetlen a klánszerű zártság, 
ezért az örökség – a mások számára érthetetlen, és kifejezetten támadó jellegű 
felsőbbrendűségével – távol tartja a kívülállókat.” (Lowenthal 2004, 62). Tehát az 
örökség lehetőséget kínál a csoportidentitás megerősítésére napjainkban is – és ez 
az önazonosság-teremtés nemcsak nemzeti értelemben igaz, hanem felsőbb (nem-
zetközi) vagy alsóbb (regionális) szinten is.

2.3. Kulturális örökség, világörökség
Az örökség az 1970-es évektől kezdett nemzetközi diskurzussá válni. 1972-ben 

az UNESCO Általános Konferenciája határozatot fogadott el a kulturális és ter-
mészeti világörökségbe tartozó helyszínek meghatározásáról és védelméről és a 
Világörökségi Alap létrehozásáról. 1976-ban megalakult a Kulturális és Természeti 
Világörökség Védelmének Kormányközi Bizottsága. Kulturális örökségi helyszíne-
ket 1978 óta helyeznek védelem alá (Sonkoly-Erdősi 2004, 10). Köztük hazánkban 
elsőként 1987-ben Budapest és Hollókő kerültek fel az UNESCO világörökségi 
listájára. Tehát az örökség diskurzusa valóban elkezd több szinten létezni: nemzet-
közi, nemzeti és regionális szinten is. Magyarországon is megjelennek a diskurzust 
fenntartó intézmények: 1997-ben a Kulturális Örökség igazgatósága, majd 1998-ban 
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, végül ezt 2001-ben Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatallá alakítják át. 2001-ben pedig megszületett a 2001. évi LXIV. 
törvény a kulturális örökség védelméről.

Mire terjed ki vajon az örökségteremtés? Ha az UNESCO örökségteremtő 
aktusait nézzük, akkor egyrészt láthatjuk, hogy nemzetközi szinten megállapított, 
ún. világörökségről beszélünk. Tehát az adott érték az egész emberiség számára 
közös örökség. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy egy világörökség köré épített dis-
kurzus nemcsak nemzetközi szinten fogalmazódik meg. Vegyük példának a pécsi 
ókeresztény sírkamrákat, melyeket 2000-ben nyilvánítottak a világörökség részé-
vé. Nyilván ezek a sírkamrák egy olyan helyet jelentenek, amely az emberi és ezen 
belül az európai (keresztény) civilizáció számára is rendkívüli értéket képviselnek. 
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Ugyanakkor egy nemzeti diskurzus is megnyílik velük kapcsolatban, amennyiben 
a magyar „haza” nemzeti történetében benne foglaltatik az a tudás is, ami a honfog-
lalás előtti időszakból kapcsolódik a helyhez. És talán a legerősebb itt a regionális 
identitástudathoz kapcsolódó diskurzus: a „pécsiség” részét képezi az ősi kincset 
rejtő város mint örökség felvállalása, őrzése és ápolása. Persze vannak örökségnek 
tekintett helyek, amelyeknél éppen erősebb a nemzeti szintű diskurzus is, ilyen pél-
dául Hollókő mint a magyar (palóc) néphagyomány örökségének őrzője.

Az UNESCO világörökségi lista alapján úgy gondolhatjuk, hogy az örökség 
elsősorban helyekre vonatkozik: olyan helyekre, amelyek épített vagy természeti 
környezetük révén hordoznak magukban egy kulturális értelemben vett örökséget. 
Azonban mivel a kultúra is igen tág és folyamatosan újradefi niált fogalom, így a 
kulturális örökség diskurzusa sem állhat meg pusztán a helyeknél. Az UNESCO 
2003-ban létrehozott egy újabb fogalmat, amelyet „megfoghatatlan kulturális örök-
ségnek” (intangible cultural heritage) nevezett. Ez alapján a kultúra helyileg nem 
azonosítható termékeit (például nyelveket, mítoszokat, szóbeli költészet darabjait 
stb.) is a kulturális örökség részének nyilvánítja.1

Innen megnyílt az út a fogalom minden irányú tágítása felé. És éppen ez a prob-
lémája nagyon sok gondolkodónak a kulturális örökség diskurzusával kapcsolatban. 
Ahogy György Péter fogalmaz: „… a kulturális örökség (…) szinte kezelhetetlen: 
mára minden örökség, minden érdemes a megőrzésre. (…) Ha minden örökség, ak-
kor egyetlen emléknyom sem veszíthető el” (György 2005, 27). 

2.4. A hungarikum – a tárgyakban testet öltő nemzet…
Ha a hungarikum szót használjuk, látni fogjuk, más jelentéskört idézünk meg, 

mint a kulturális örökség diskurzusa esetében. A ’hungarikum’ fogalmát azért is ne-
héz kezelni, mert jelentésének eltérő rétegei mutatkoznak meg. Egyrészt egy nagyon 
konkrét jelentésében hungarikumról a Hungaricum Clubhoz tartozó cégek termékei 
esetében beszélhetünk. Ez a meghatározás eléggé szűkre szabja a fogalmat, ugyanis 
így csupán a tokaji borok, a herendi porcelánok, a Pick-szalámi és más Pick-termé-
kek, a Zwack Unicum és Zwack által gyártott Fütyülős Pálinka és Vilmos Pálinka, 

1 A magyarországi 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről három védendő területet nevez 
meg, amelyet a kulturális örökség részének tart. Az első a régészeti örökség, második a műemlékvédelem, 
harmadik pedig a kulturális javak védelme, amelyeket a következőképpen határoz meg:

 „Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar 
nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei 
és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével –, valamint a művészeti alkotások.” (www.koh.hu)

 Láthatjuk, hogy ez utóbbi meghatározás igen tágan állapítja meg azt, hogy mi számít kulturális örökség-
nek – különösen az „egyéb” kategória enged tág teret.
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a halasi csipke és (kicsit az előbbiektől eltérő módon) a Pető-módszer mint szellemi 
hungarikum tartoznak a fogalom körébe. És ez utóbbinál láthatjuk már az egymásba 
csúszás veszélyét: a Pető-módszer a kulturális örökségünk része vagy hungarikum? 
Avagy használjuk szinonimaként a két fogalmat?

A hungarikum második jelentése az élelmiszeriparból ered: A köznapi értelem-
ben vett hungarikumok azok a termékek, amelyeknek különleges minősége, hírneve 
vagy egyéb jellemzője lényegileg Magyarországhoz kapcsolódik. Tehát ez egy jogi 
értelemben véve be nem jegyzett földrajzi árujelző. Mivel tehát jogilag nincs levédve 
a cím, voltaképpen bárki használhatja termékére. A Magyar Élelmiszerkönyvben a 
hungarikumok a „Kiváló minőségű és a hagyományos különleges tulajdonsággal 
rendelkező élelmiszerek” megjelöléssel szerepelnek. 

Szintén a hungarikumnak ehhez a jelentéséhez kapcsolódik az Agrármarketing 
Centrum által kiadott „Kiváló Magyar Élelmiszer” védjegy, amelyre magyar élelmi-
szeripari termékek pályázhatnak. Az Agrármarketing Centrum bemutatkozójában a 
védjegy céljaként a magyarországi és kiváló minőségűnek ítélt termékek népszerűsí-
tését nevezi meg. A fogyasztókat szeretnék orientálni a „hazai ízek” felé, szemben a 
multinacionális cégek nem magyar termékeivel. A védjegy marketingjében egyrészt 
megjelenik egy gazdasági jellegű érdek, amely a globalizáció gazdasági folyamatai-
nak ellenében a nemzeti termékek érdekében lép fel. Másrészt meghúzódik mögötte 
a hungarikum-diskurzus is, amely a magyarság jellegzetességeit az élelmiszerekben 
is hangsúlyozza. Erre a diskurzusra utal a bemutatkozó következő mondata is: „Az 
utóbbi évek felmérései azt mutatják, hogy a magyar vásárlók továbbra is elsősorban 
a hagyományos ízvilágú, magyar termékeket keresik.” Tehát a magyar ember a ma-
gyar ízeket szereti, és a védjegy által kiválogatott „magyar ízek” kiváló minőséget 
is jelentenek. A Magyar Élelmiszerkönyv listája és a „Kiváló Magyar Élelmiszer” 
védjegy marketingmunkája erősíti a hungarikumnak azt a jelentését, amely élelmi-
szerekre, gasztronómiai termékekre utal.

Van a hungarikumnak egy harmadik jelentése is, amelyet a könyvtári szak-
nyelvben használnak. A könyvtártudományban hungarikumnak nevezik azokat a 
műveket, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Magyarországhoz, tehát vagy 
magyarul írták őket, vagy Magyarországon adták ki, vagy magyar az író, vagy ma-
gyar vonatkozású a mű témája. Ez a jelentés azonban leginkább meg is maradt a 
szaknyelven belül, nem általánosan ismert.

A hungarikum – úgy tűnik, elsősorban – tárgyakban ölt testet, de nem feltét-
lenül (lásd. Pető-módszer). Jelentéskörébe leghatározottabban a magyar termékek, 
elsősorban élelmiszerek tartoznak. Ebbe a hungarikum-fogalomba nem fér bele az, 
ami nem ember által létrehozott (például a magyar tájak), és nem tárgyiasul valami-
lyen formában. Ugyanakkor az intézmények által kialakított hungarikum-defi níció 
nem egyezik a mindennapi magyar nyilvánosságban használatos fogalommal. Ez 
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ugyanis egy sokkal tágabb kört alkot, és itt átfedésbe kerül azokkal az egységekkel, 
amelyeket (nemzeti) kulturális örökség diskurzusa vesz birtokba.

A hungarikum-diskurzus szélesebb jelentéskörére példaként a Balassi Bálint 
Magyar Kulturális Intézet által kiadott kötetet szeretném említeni, mely a címében 
azt ígéri, hungarikumokról fog szólni: „Milyen a magyar…? 50 hungarikum” (Bori 
2005). Ha azonban fellapozzuk a könyvet, azt találjuk, hogy szerzői nem az előbbiek-
ben megismert hungarikum-fogalommal dolgoznak. A kötetben ugyanis hungariku-
mokról a következő témákban beszélnek: lélek, nő, férfi , üzletember, betegség, sors, 
táj stb. – hogy csak az elsőket soroljam az ötven különböző téma közül, amelyek 
tényleg az élet és a kultúra legkülönbözőbb színtereire kalauzolnak el.2 Látható a 
részleges felsorolásból is, hogy itt nem pusztán tárgyakról van szó, hanem egy sokkal 
tágabb értelmezésről – és ebben megmutatkozik az, milyen szabadon kezeli a magyar 
nyilvános kommunikáció ezt a fogalmat. Érdemes áttekinteni a kötet előszavának 
’hungarikum’ fogalmát. A szöveg a „tág értelemben vett hungarikumok világáról” 
beszél, melyet a következő mondatban defi niál: „Mindazt a szellemi és tárgyi örök-
séget, amely a magyarságra jellemző, vagy az általános megítélés szerint tipikusan 
magyarnak számít.” Vagyis itt a hungarikum jelentése egybecsúszik az örökségével, 
hiszen a szöveg szerint: a hungarikum nem más, mint szellemi és tárgyi örökség. 
Ez azt jelentené, hogy a hungarikum és az örökség szavak szinonimák, és egyazon 
diskurzus részei. Érdekes továbbá, hogy a szövegben nemcsak a hungarikum és az 
örökség szavak válnak azonossá, hanem a ’sztereotípia’ és a ’magyarságkép’ fogal-
mak is. Ez utóbbiak nyilvánvalóan a külföldiekre vonatkoznak, feléjük irányulnak, 
tehát a kötet nem csak a közösségen belül kívánja defi niálni, hogy „Milyen a ma-
gyar…?”, hanem a közösségen kívül álló mások irányába is közvetíteni igyekszik. 
Mindenesetre számunkra tanulságos az, ahogyan a szócikkekben a hungarikum 
defi niálódik: egy teljesen nyitott fogalomként – a könyv hátlapján olvasható rövid 
ismertető is arra utal, hogy a hungarikum jelentése teljes mértékben öntörvényű, 
mindenki megalkothatja saját hungarikum-fogalmát (és -szótárát) ennek alapján: „… 
arra ösztönözhetik az olvasót, hogy elgondolkodjon azon, milyen hungarikumokat 
venne fel a saját szótárába.”

A „Milyen a magyar…?” cím azonban idecitál egy másik kötetet is – és egyben 
egy másik diskurzust. Ez a kötet pedig a Szekfű Gyula szerkesztésében 1939-ben 
megjelent „Mi a magyar?” című kötet, melybe többek között olyan szerzők igye-
keztek képet rajzolni a magyar közösségről, mint Babits Mihály vagy Eckhardt 

2 Érdekes, hogy az ötven hungarikum között az egyik a „Világörökség”. Ebben a szócikkben a szerző a 
hungarikumnak tekintett (!) magyarországi világörökségi helyszínekre invitálja képzeletben olvasóját: 
Aggtelekre, Pécsre, a Hortobágyra, Pannonhalmára, Hollókőre, a tokaji borvidékre, a Fertő-tó vidékére 
és Budapestre. 
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Sándor. Ez a két világháború között felvetődött kérdés még a nemzeti szellem és 
karakter megragadásával próbálta leírni a magyarságot, mindennek pedig elsősorban 
identitáspolitikai céljai voltak. A kötet képet is rajzol a két világháború közötti tár-
sadalomról és szellemi életről, amelyben a magyar nemzeti identitás megerősítése a 
határon túlra szakadt magyar közösségek és a küszöbön álló újabb háború kapcsán 
is hangsúlyos kérdéssé vált – ezzel együtt már ebben a kötetben is megjelenik a föl-
lépés a fajelmélettel szemben. Egyben pedig egy a magyarságképpel kapcsolatos 
diskurzusba is bepillantást enged, mely az akkori magyar politikában, legfőképpen 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter kultúrpolitikájában nyilvánult meg: a kultúra 
által egyben tartani a magyarországi és határon túlra szakadt magyar közösségeket, 
a kultúra által egységes identitást biztosítani számukra (Nádor 1998, 74–76).

Mint láttuk a kulturális örökség diskurzusa a második világháború után helyet-
tesítőjévé vált ennek a szellem fogalmával operáló nemzettudat-felfogásnak, egy 
semlegesebbnek ítélt terepet biztosítva az identitásépítésnek. Ugyanakkor a „Mi a 
magyar?” kérdés újból visszatért a magyar tudományos és politikai mezőben is. Ezt 
mutatja például egy azonos című könyv megjelenése is 2005-ben: Romsics Ignác és 
Szegedy-Maszák Mihály (2005) szerkesztésében, melyben az újból feltett kérdésre 
a magyar társadalom jelenlegi értelmisége igyekezett választ adni. A kérdés újbóli 
előtérbe kerülése azt mutatja, hogy a 20. század végén, a 21. század elején ismét 
fölelevenedett egy újabb formában az a diskurzus, amely a két világháború között 
identitáskeresést jellemezte. És nem csupán két kötet azonos címe utal erre, hanem 
a ’hungarikum’ fogalmának bekerülése mindennapjaink szótárába. A „hungarikum” 
föltételezésem szerint ugyanis nem a kulturális örökség diskurzusához tartozik szo-
rosabban, hanem ehhez a korábbi diskurzushoz, mely a kultúra mentén igyekezett 
egységes magyarságképet és identitástudatot létrehozni. A ’hungarikum’ fogalmá-
ban azért is tud újjászületni ez a koncepció, mivel annak egy elsősorban tárgyakban 
megjelenő magyarság-meghatározását adja. Ez – összekapcsolódva a nemzeti gazda-
ságpolitikai érdekekkel, mint ahogy az örökség-diskurzus is a turizmussal – szintén 
egy elfogadott identitásképzési formát kínál. Természetesen a versengő diskurzusok 
fogalmai gyakran egybecsúsznak, és még többször ugyanazokat a tárgyakat, ideákat 
vonják saját kategóriák alá. Mégis kimutatható néhány különbség, amely mentén 
elkülöníthető a két diskurzus.

A kulturális örökség kapcsán azt mondtuk Sonkoly Gábor (2005) nyomán, hogy 
az örökségalkotás folyamatában a legfontosabb a birtokbavétel. Az örökség esetében 
egy múltbeli esemény újraaktualizálása és felértékelése történik, és azt a diskurzus 
birtokba veszi a jelenkori célok érdekében. A legfőbb cél pedig az identitásképzés. 
Nyilvánvalóan az identitásképzés fontos cél a hungarikumok esetében is, azonban itt 
más az idő szerepe. Egy hungarikum is lehet attól hungarikum, hogy régi korokból 
származik; régóta, változatlanul létezik, de itt a tárgy vagy szellemi érték jelenkori 
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létezése a lényeges. A hungarikumként megnevezett termékek közül sok nem is 
rendelkezik hosszú múlttal, ősi eredettel (Pető-módszer, C-vitamin, Rubik-kocka), 
sokkal lényegesebb, hogy a ’magyar’ mint kategória jelenik meg benne: ’magyarok 
által létrehozott, Magyarországhoz tartozó, a magyar életvitelből, hagyományból, 
mentalitásból eredeztethető’. Tehát nem olyan hangsúlyos az időben történő moz-
gás, mint az örökség esetében.

Továbbá az örökség kapcsán említettük, hogy „távol tartja a kívülállókat” (Lo-
wenthal 2004, 62), ezzel szemben a hungarikum esetében úgy tűnik, hogy nem csak 
a saját közösség számára nyújt képet a nemzetről, hanem hangsúlyozottan fordul a 
közösségen kívül álló idegen felé. A hungarikum kifelé is reprezentálja a magyar-
ságot. A pirospaprika, a pálinka és a Zsolnay-váza alapján a külföldi számára is a 
magyar kultúrát képviseli, és olvasható teszi azt.

Céljaikban csak részben térnek el egymástól, hiszen mind a hungarikum, mind a 
kulturális örökség az identitástudat létrehozását és fenntartását szolgálja. A kulturális 
örökség esetében az identitástudat több szinten képződhet meg: globális, nemzeti 
vagy regionális közösségek esetében. A hungarikum egyértelműen a magyar közös-
ség identitástudatát építi, tárgyakon keresztül, szintén a másoktól való különbözőség, 
az egyediség mentén. Ugyanakkor a hungarikum esetében hangsúlyosabbá válik a 
kifelé, a külföld felé mutatott magyarságkép is, melyet a tárgyak reprezentálnak.

Láthattuk az eltéréseket és azonosságokat a két diskurzus megjelenítési for-
máiban. Míg a kulturális örökség jobban koncentrál a helyekre, addig a hungari-
kum esetében hangsúlyosabban jelennek meg a materiális tárgyak. Azonban azt is 
tapasztalhattuk, hogy vannak területek, ahol a két fogalom összeér, különösen a 
hungarikum köznapi használatában. A következő táblázatban foglalhatjuk össze a 
két diskurzus eltéréseit:

Kulturális örökség Hungarikum
Időviszonyok A múlt aktualizálása a jelen 

céljaihoz.
Inkább a jelenben él, bár eredete 
kapcsán kötődhet a múlthoz.

Megjelenési forma Helyek, megfoghatatlan kulturális 
értékek

Magyar termékek, materiális tárgyak 
(és szellemi termékek)

Célok Identitásképzés a közösségen belül, 
a másoktól való különbözés mentén. 
Globális, nemzeti és regionális 
szinten.

Identitásképzés a közösségen 
belül, szintén az egyediség mentén. 
Továbbá a közösségen kívül 
állóknak bemutatott magyarságkép. 

Megszólítottak A közösség. A közösség és a közösségen kívül 
álló idegenek.

A hungarikum és örökség fogalmai kapcsán még egyszer nyomatékosítanunk 
kell, hogy a mindennapi nyilvános magyar kommunikációban ezek a fogalmak egy-
másba csúszni látszanak, és mivel gyakran szinonimaként alkalmazzák őket; nehéz 
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elkülöníteni, hogy éppen melyik diskurzus beszél. És mivel mindkettő szorosan 
összefonódott különböző gazdasági érdekekkel, egymásba csúszásuk gyakran még 
inkább felerősíti a fogyasztásra kínált tartalmat, hiszen több megszólítottja lesz.

3. Egy kérdőívezés tanulságai 

Miközben igyekeztem saját ismereteim alapján elkülöníteni magamban a ’kul-
turális örökség’ és a ’hungarikum’ fogalmait, illetve a hipotézisem szerint hozzá-
juk tapadó különböző diskurzusokat, kíváncsi voltam arra is, hogy mások hogyan 
gondolkodnak a hungarikumról. Ezért egy rövid kérdőívet készítettem, amelyben 
néhány hungarikummal kapcsolatos kérdést tettem fel. Jelen írásomban 28 kitöltött 
kérdőív alapján szeretnék tanulságokat levonni – a teljesség igénye nélkül. Az a két 
célcsoport, amelytől válaszaim vannak jelenleg, a következő jellemzőkkel bír: az 
egyik kör egy elektronikus levelező lista, kb. 60–70 taggal, ez a pécsi Lehet Más a 
Világ Aktivista Klub levelezőlistája. Ezen a listán találhatók valóban alternatívan 
gondolkodó környezetvédők, anarchisták, de ugyanúgy a helyi civil életben részt 
vevő, kevésbé radikális nézeteket valló személyek is. Életkorban is teljesen meg-
oszlik a csoport: egy részük huszonéves fi atalok, de vannak a harmincas, negyvenes, 
ötvenes korosztályból is szép számmal. A másik csoport a PTE BTK hungarológus 
egyetemista hallgatói, akik feltételezésem szerint egy másik szempontot képviselnek 
erőteljesebben tanulmányaikból adódóan. Ezen kívül van néhány válaszadóm, akik 
egyik csoporthoz sem tartoznak. 

A kérdőív összeállításában a „hungarikum” hétköznapi használatára igyekez-
tem alapozni, és kíváncsi voltam arra is, hogy a válaszadóknak milyen személyes 
viszonyuk van ezzel a fogalommal. Erre vonatkoznak a következő kérdéseim: Em-
lékszik-e, hogy (körülbelül) mikor minek kapcsán hallotta először a „hungarikum” 
kifejezést? Ha igen, kérem, írja le itt röviden!; Fűződik-e személyes története, kap-
csolata valamely fentebb említett dologhoz? Ha igen, kérem, hogy röviden írja le!; 
Mit gondol, kell-e, hogy legyenek hungarikumok? Miért? 

Mielőtt bemutatnám a kérdőív kérdéseire adott válaszokat, néhány információt 
szeretnék adni válaszadóimról. Eddigi válaszadóim között 19 nő és 9 férfi  található. 
Átlagéletkoruk 31 év, ami azt mutatja, hogy egyelőre a fi atalok túlreprezentáltak. Leg-
idősebb válaszadóm 70 éves, a legfi atalabb pedig 17. Állampolgárságuk szerint 25-en 
magyarok, továbbá egy belga, egy román és egy horvát állampolgárságú személytől 
kaptam válaszokat. Utóbbi kettő azonban magyar nemzetiségű. Az egyetlen külföldi 
válaszadó jelenleg egy 27 éves belga tanárnő, aki viszont már magyarul töltötte ki a 
kérdőívet, és jó pár éve él Magyarországon. A magyar állampolgárságú válaszadók 
közül ketten vallották magukat német nemzetiségűnek. A kapott válaszokra mondhat-
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juk, hogy leginkább az értelmiség gondolkodásmódját tükrözik, mivel két kivétellel 
felsőfokú végzettségűek, illetve most végzik felsőfokú tanulmányaikat – ez adódik az 
egyelőre megkérdezett körök jellegéből is. Tehát ezekből a válaszokból nem igazán 
általános képet kapunk a magyar társadalom hungarikumokkal kapcsolatos viszonyá-
ról, hanem csak ennek a speciális körnek a véleményét ismerhetjük meg.

Első kérésem az volt a kérdőívben, hogy a válaszadók egy mondatban határozzák 
meg a ’hungarikum’ fogalmát. A defi níciók többsége az egyediséget hangsúlyozza, csak 
Magyarországra, csak a magyarokra jellemzőként írja le a hungarikumot. Ez a meghatá-
rozás mutatja, hogy valóban a másoktól való különbözőség válik ebben a diskurzusban 
hangsúlyossá (és ebben a jellemzőben egyezik a kulturális örökség diskurzusával).

„Jellemzően magyaros” (E11 kódú válaszadó)3

„Egy magyar specialitás” (E5)
„Olyan dolog, amely csak és kizárólag Magyarországra jellemző” (E6)
„Egyedi, kizárólag Magyarországra, illetve a magyar kultúrára jellemző, tárgy, szokás, 
hagyomány” (L9)
„Olyan termék, vagy szolgáltatás, ami a magyar jelleget elválaszthatatlanul fémjelzi” 
(L5)
„Valami jellegzetesen magyar” (H7)

A másoktól való különbözőségre még inkább refl ektálnak azok a válaszadók, 
akik defi níciójukban a külföldiekhez való viszonyra is kitérnek. Úgy tűnik a kér-
dőívek alapján is, hogy a külföldi, a másik felé mutatott kép meghatározó része a 
hungarikum fogalmának.

„Olyan tárgyak, fogalmak, melyek különösen jellemzőek Magyarországra, és a legtöbb 
külföldinek Magyarország jut eszébe róla.” (E7)
„A magyarságra tipikusan jellemző dolgok, amelyek az ország hírnevét öregbítik, más 
országokban élők számára vonzóvá teszik; kultúra, ételek, italok, stb.” (H1)

Az, hogy a meghatározások többsége az egyediséget emeli ki, azt mutatja, hogy 
a másoktól való különbözőség inkább ennek a fogalomnak és diskurzusnak a része, 
mint a hasonlóság a magyar csoporton belül: az azonosságtudat kifejeződése. Tehát 
kevés olyan defi níciót találunk, amely azt hangoztatná, hogy a hungarikum olyasmi 
lenne, ami minden magyart összeköt, amelyhez minden magyarnak köze van. Bár 
néhány az identitásra kitérő meghatározást találunk a válaszok között, a jelenlegi 

3 A kódolás során eltérő betűvel jelöltem a különböző csoportokhoz tartozó válaszadókat. H = hungarológus 
hallgató; L = Lehet Más a Világ Aktivista Klub levelező listájának tagja; E = egyéb
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mintában kisebbségben vannak, illetve ezekre a válaszokra is jellemző, hogy először 
az egyediséget hangsúlyozzák. 

„Egy olyan termék, tárgy, növény, állat vagy kulturális szokás, ami csak a magyarokra 
jellemző, kulturális identitásunk szerves része.” (L4)
„Olyan dolog, amely tipikusan Magyarországhoz köthető, és a legtöbb ember számára 
a magyarok egyik jelképének számít.” (H4)

Egyes fogalomdefi níciókban megjelennek olyan elemek, amely a kulturális 
örökség diskurzusára is jellemzők, esetleg a két diskurzus egybecsúszását mutatják. 
Itt a válaszadók főként a múlttal való kapcsolatot, a magyar eredetet hangsúlyozzák 
a hungarikummal kapcsolatban.

„Minden olyan tárgy, fogalom, szokás, mely ránk magyarokra jellemző, s régmúltunk-
ban is jelen volt már.” (H2)
„Valami, amiről emberek tudatlanul már gondolják, hogy magyar. Amiről a legtöbb 
magyar azt mondja, hogy: „Ah! Ez nagyon régi, ez nagyon magyar” vagy valami 
olyasmit.” (L6)

A kulturális örökség konkrétan is megjelenik egy válaszban:

„Egy nemzeti sajátosság, kultúrkincs.” (E2)

Néhány válaszadó ismeri csak a hungarikum konkrétabb jelentését, amely a 
magyar termékekhez kötődik, és meghatározásuk is erre szorítkozik:

„Olyan kiváló minőségű termék mely Magyarországon készült, magyar alapanyagok-
ból.” (H3)
„Magyarországra jellemző, az országot népszerűsítő, beazonosító, meghatározó bármi-
lyen típusú termék, melyből bárki rögtön tudja, hogy mely országról lehet szó.” (H5)

Ez utóbbi válaszban a gazdasági tényező is megjelenik, amely – mint láttuk – 
szintén nem elhanyagolható szempont a diskurzus alkalmazásával kapcsolatban. A 
hasznosíthatóságra utal egy másik válasz is, amely az „imázsépítést”, a kifelé mu-
tatott magyarságképet emeli ki:

„Ezen fogalom körébe tartoznak mindazok az elemek, tényezők, amelyek valamilyen 
módon Magyarországhoz, a magyarsághoz kapcsolódnak, és annak imázsépítésében 
jelentős szerepet játszanak.” (E3)
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Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a defi níciók hogyan nevezik meg a hunga-
rikumot. Tárgyakként tekintenek-e csupán rájuk, vagy egy tágabb kört határoznak 
meg? A válaszadók többsége kikerüli a kategorizálást, csupán jellemzőkkel azono-
sítja a fogalmat. Például:

„Jellemzően magyaros” (E10)

Vagy éppen egy határozatlan névmással jelöli a fogalmat:

„Csak a magyarságra jellemző akármi.” (L1)

Ezt a stratégiát folytatják a 28-ból 7-en. Közel áll ehhez a stratégiához, amikor 
a szintén meglehetősen tág jelentéskörrel rendelkező dolog, specialitás vagy elem, 
tényező szavakat használják a defi nícióban. A dolog szó esetében viszont már inkább 
feltételezhetjük a fogalom bármiféle materiális megjelenését.

„A magyarságra tipikusan jellemző dolgok, amelyek az ország hírnevét öregbítik, más 
országokban élők számára vonzóvá teszik; kultúra, ételek, italok, stb.” (H1)
„Ezen fogalom körébe tartoznak mindazok az elemek, tényezők, amelyek valamilyen 
módon Magyarországhoz, a magyarsághoz kapcsolódnak, és annak imázsépítésében 
jelentős szerepet játszanak.” (E3)
„Olyan magyar specialitás, amely hazánkban egyedi, kis honunkra jellemző.” (E12)

Többen vannak, akik kifejezetten a termék megnevezést használják a hungari-
kum szóra, ami a fogalom szűkebb jelentésének ismeretét mutatja. Például:

„Magyarországról származó, magyar emberek szellemi, fi zikai, kulturális stb. termé-
ke.” (L8)

Illetve, ha nem is kizárólag termékként jelölik meg a fogalmat, a felsorolásban 
szerepel ez a megjelölés is. Egy válaszadó pedig a „szimbolikus jószág” meghatáro-
zást is alkalmazta, amely a magyarságszimbólum fogalmához köti a hungarikumot, 
ami a tárgyi megjelenésén túli jelentésrétegekre utal.

„Olyan termék vagy szimbolikus jószág, amelynek eredete magyar és magas kultu-
rális tőkét jelenít meg.” (L2)

A defi níciók sokfélesége mutatja, hogy a hungarikum a megkérdezettek fogal-
mi készletében leginkább az egyediséggel köthető össze, ugyanakkor a diskurzu-
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sok keveredése miatt különböző jelentésrétegek jelennek meg, amikor megkísérlik 
meghatározni.

Második kérdésem is a defi nícióval kapcsolatos, itt a válaszadók spontán szó-
asszociációira voltam kíváncsi a hungarikum kifejezéssel kapcsolatban. A válaszok 
többsége azonnal konkrét tárgyakat vagy fogalmat sorol, egyesek viszont további 
jellemzőket fűznek eddigi meghatározásukhoz.

„Fütyülős pálinka, kalocsai paprika, Sárköz” (E9)
„magyarság, ritka, értékes, tudástartalma magas, nemzeti érték, tradíció” (L2)

A tárgysorolások esetén leghangsúlyosabb az étel- és italspecialitások emlege-
tése. A 28 válaszban ötvenhétszer kerül étel vagy ital megnevezésre. Ezek közül a 
(piros)paprikát említik a legtöbben (14 válaszadónál), ezt követi a bor (11 válasz-
adónál), akik konkrétabban megjelölik, azok egytől egyig a tokaji bort vagy az aszút 
említik. A pálinka 7 válaszadónak jut eszébe, és 5-en asszociálnak a hungarikum szó 
hallatán az Unicumra. Ezenkívül meglehetős szórásban jelennek meg más magyar 
ételek, italok és élelmiszerek (Pick-szalámi, makói hagyma, pörkölt, gulyás, halászlé, 
kürtőskalács, rétes stb.). A gasztronómián túl a tárgysorolások esetében még asszoci-
álnak megkérdezettjeink a népviseletekre, a kézimunkákra, hímzésekre, a csipkére, a 
Zsolnay- és Herendi-porcelánokra, vagyis a népi és a magas kultúra művészi termé-
keire. Emellett megjelennek tájegységek nevei is (Balaton, Tokaj, Bugac, Hortobágy, 
Sárköz), ami az örökség helyekhez kapcsolódó diskurzusához is köthető. Érdekes, 
hogy a korábban tipikus sztereotípiák háttérbe szorultak a válaszadóknál, így a gu-
lyást csak négyen, a pusztát pedig csak ketten említik. A cigányzene, a cigány kultúra, 
amely szintén a magyar sztereotípiák fontos kelléke, csak egy válaszadónál jelenik 
meg. A lovas kultúra pedig egyáltalán nem merül fel. Ez számomra azt mutatja, hogy 
a hungarikum-termékek menedzsmentje valószínűleg jól működik, mivel jelen min-
tában is sokkal erőteljesebben jelennek meg a hungarikumként ma számon tartott 
termékek, mint a tipikus magyar sztereotípiák által közvetítettek – még akkor is, ha 
a hungarikumot tágabban értelmezzük a hivatalos meghatározásoknál, és a kulturális 
örökség diskurzusa erősen befolyásolja. Végül említeném azokat az asszociációkat 
is, amelyek inkább a hungarikumokhoz fűződő érzelmekről tanúskodnak:

„Nem szavak jutnak eszembe, hanem egy érzés, a hazaszeretet.” (E12)
„unikum, egyediség, büszkeség, ajándék, paprika, bor, tokaji, pálinka, szürke marha, 
csipke” (H3)

Arra a kérdésre, hogy „Emlékszik-e, hogy (körülbelül) mikor és minek kapcsán 
hallotta először a „hungarikum” kifejezést?”, a legtöbb megkérdezett nem tudott 
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válaszolni. Akiknek viszont mégis felmerül emlékezetükben a hungarikumokkal 
kapcsolatos esemény, akkor általában a fogalom szoros értelemben vett jelentése 
bontakozik ki. Legtöbben a médiából ismert eseményeket idézik a hungarikum-véd-
jeggyel kapcsolatban:

„Akkor hallottam először, mikor az Unió kapcsán hivatalosan is hungarikummá nyil-
vánítottak egyes dolgokat.” (E7)
„Nem emlékszem pontosan, de talán a tokaji bor kapcsán merült fel először néhány 
évvel ezelőtt, amikor Szlovákia is ezen a néven kezdett el borokat árulni, és ebből per 
is lett.” (L9)
„Először a szóda jutott eszembe, jó pár éve hallottam a rádióba, no de talán a tokaji bor 
névhasználata kapcsán kibontakozó vitában hallottam a szót először. Nehéz pontosan 
visszaemlékezni, a gimiben már ismertem a hungarikum szót.” (L4)
„Pár évvel ezelőtt, talán 3-4 éve láttam először a tv-ben reklámot róluk. Addig nem 
ismertem ezt a fogalmat. Felsorolták az egyes termékeket, és hangsúlyozták a jó minő-
ségüket. Azóta baráti körben is felmerült már a téma.” (E1)
„A libamáj és a fűszerpaprika szabad piaci forgalmazása kapcsán hallottam először ezt 
a kifejezést.” (L2)
„Kb 4(?) éve, a szabadabb piac kapcsán, no meg később plakátokon, üzleteken és por-
tékákon is.” (L5)

Egy szociológus végzettségű válaszadó egyetemi tanulmányai kapcsán hallotta 
először a fogalmat (E3). Továbbá egy hungarológus hallgató is hasonlóan nyilatkozik 
a kérdőívben (H5). Egy másik válaszadó pedig már a gimnáziumi földrajzórán kap-
csolatba került a kérdéskörrel (H1). Tehát a média mellett az oktatás, a tudományos 
mező is kapcsolatot nyit az emberek számára a diskurzussal. Egy válaszadó már 
ennél a kérdésnél egy személyes élményét írja le. A családi környezet szolgáltatott 
terepet számára, hogy megismerkedhessen egy magyar termékkel:

„Az unicum kapcsán hallottam először édesapámtól 10-11 éves koromban. Édesapámék 
éppen azt ittak, és én is meg akartam kóstolni, ami sikerült is, de azonnal ki is köptem 
a mosogatóba. Ezt egy kiselőadás követte az unicumról.” (H6)

Érdekes, hogy a kérdőívekből úgy tűnik, a válaszadók kevéssé vannak szemé-
lyes viszonyban a hungarikum diskurzusával. Többségük egyáltalán nem tud olyan 
történetet mondani, amely személyesen kötné egy-egy hungarikumhoz (12 válaszadó 
esetében). A legtöbb válasznál a személyes élmény a külföldiekkel való találkozással 
kapcsolódik össze. Ez ismét azt mutatja, hogy a hungarikum diskurzusában fontos 
szerepe van a csoporton kívül állóknak.
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„Ajándékba többnyire hungarikumot adok külföldieknek pl. Gundelről, Zsolnayról 
szóló könyvet, illetve külföldön élő magyar családtagjaimnak rendszeresen magyar 
mesekönyvet, magyar zeneművek CD-it, a fi atal háziasszonyoknak magyar recepteket 
küldök.” (L2)
„Amikor először jártam külföldön, fontosnak tartottam, hogy vendéglátóimat meg-
ajándékozzam valamilyen tipikusan magyar dologgal, ami kiváló minőségű. A kalo-
csai pirospaprikát és a tokaji aszút választottam, és nagy sikere is lett mindkettőnek. 
Ha általam hungarikumként ismert terméket vásárolok, megnézem, hogy valóban itt 
gyártották-e.” (E1)

A személyes élmény hiánya és a küldföldiek gyakori emlegetése a hungariku-
mokkal kapcsolatban arra enged következtetni, mintha a hungarikum diskurzusában 
sokkal hangsúlyosabb lenne a kifelé mutatott magyarságkép (az „imázs”, ahogy egyik 
válaszadóm is meghatározta), mintsem a közösség belső összetartását célzó üzenet.

Végül tekintsük át, milyen válaszok érkeztek arra a kérdésre, hogy: „Mit gondol, 
kell-e, hogy legyenek hungarikumok? Miért?” A válaszadók egységesen pozitívan 
ítélték meg a hungarikum diskurzus létét. Többségük kiemelte ismét az egyediséget 
és az értéket, valamint ezzel kapcsolatban a büszkeség érzését fejezte ki.

„Igen, mert ezzel is kiemeljük értékeinket, és hogy miben vagyunk egyedülállóak a 
világban.” (E7)
„Persze hogy kellenek! Egy ország annál gazdagabb, minél több sajátságos, egyedi 
dolgot tud felmutatni!” (H7)
„Mindenképpen szükség van rájuk, hiszen ezek az ország gazdag kultúrájáról tanúskod-
nak, a sok értékről és szépségről, ami Magyarországon megtalálható, amiket óvnunk, 
védenünk kell, és amikre büszkék lehetünk!” (H1)
„Mindenképpen igen. Minden nemzetnek kell, hogy legyenek nemzeti sajátosságai, 
melyek által megkülönböztethető a többitől. Ettől lesz egy nemzet egyedülálló, ennek 
kapcsán idézik fel.” (E2)

Ennél a kérdésnél tehát ismét felmerül a külföldiek nézőpontja. A válaszadók 
egy része szerint a hungarikum elsősorban a külföldiek felé mutatott kép miatt fon-
tos; és ezzel kapcsolatban a gazdasági, turisztikai szempontot sem mellőzik.

„Kell. Hogy örüljünk neki, és hogy megbecsüljük saját magunkat. Jó marketing esetén 
megítélésünk külföldön is javulhat.” (H3)
„A magyar szellemi alkotások igen ismertek külföldön is, ami azt jelzi, hogy a hun-
garikumok körében a találmányok, művészeti alkotások különösen felértékelődtek 
idegenben.” (L2)
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„(…) A felsoroltak mind-mind turistavonzó attrakcióknak számítanak, ugyanakkor a 
helyiek számára megélhetési lehetőséget biztosíthatnak.” (E3)
„(…) Gazdasági oldalról is fontosak, mert a nemzetközi piacon rengeteget számít, hogy 
milyen imázzsal rendelkezik egy-egy termék, hiszen a vásárlói döntések nagyon sok 
esetben érzelmi alapúak. És ez igaz akkor is, ha piros paprikát exportálok, meg akkor 
is, ha turistákat akarok idecsalogatni...” (L9)
„Kellenek, mert ezek képviselik Magyarországot az egész világon.” (E6)
„Kellenének, bizony, kellenének! Hogy ide jöjjenek a külföldiek… Még több kelle-
ne!” (E5)

Bár kevesebben, de a válaszadók egy része a hungarikumok létezését azért tartja 
indokoltnak, mert az véleményük szerint megerősíti a magyarok nemzeti identitás-
tudatát. Ezeknél a válaszoknál erősebben láthatjuk megjelenni a kulturális örökség 
diskurzusát is azáltal, hogy a múlt, a hagyományok őrzésére szólítanak fel.

„Természetesen szükségesek a hungarikumok, hisz a kulturális identitásunk fontos ré-
szei ezek, s hozzájárul tágabb hazánk, Európa kulturális sokszínűségéhez is.” (L4)
„A tömegfogyasztás közepette fontos megőrizni a hazai sajátosságokat. A jövő nemze-
déke számára meg kell őriznünk értékes tájainkat, építette városaink és falvaink magyar 
és nemzetiségi hagyatékait.” (L2)
„Feltétlenül szükség van rájuk, egyrészt a nemzeti identitás fontos elemei, másrészt 
pedig hasznosíthatóak a kultúragazdaság eszközein keresztül.” (E3)
„Kellenek, segítenek a lassan kiüresedő nemzeti identitás fenntartásában. A mindent 
relativizáló globalizáció időszakában sokszor jól jönnek ezek a támpontok, no és persze 
jól esik valamire büszkének lenni.” (L9)

Ezzel a gondolatkörrel kapcsolatban csak egy válaszadó fogalmaz meg részben 
kritikát, részben pedig belső kételyeit:

„(…) Bár helyenként egy-két hungarikumunk már csak a múltat idézi, s nem a jelen 
magyarokat. Gondolok itt például a népviseletre: egyre kevesebben vannak, akik ilyen 
ruhákban járnak, mégis hungarikumként jelenik meg, s egy-egy idelátogató külföldinek 
helyenként csalódás lehet, hogy mi mégsem ilyen ruhákban járunk. Elgondolkodtató 
számomra, hogy a hungarikumok az idő múlásával változnak, „keletkeznek” helyette 
mások vagy ezeket az idő és a tér nem befolyásolja.” (H2)

Mások viszont egyáltalán nem fedeznek fel semmiféle konstrukciót a diskur-
zus mögött, hanem az esszencialista álláspontra helyezkedve úgy tartják, hogy a 
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hungarikumok eleve részei a magyar kultúrának, nem lehet őket létrehozni, mert 
esszenciálisan benne vannak.

„Szerintem ez nem helyes kérdés. Nem fontos, hogy kellenek-e, mert úgyis maguktól 
alakultak és alakulnak ki. Nem mondta senki egyik napról a másikra, hogy akkor most 
a pirospaprika legyen hungarikum, hanem mivel jellemző volt a magyarokra, ezért el-
kezdték hozzánk kötni.” (H4)
„Igen, kellenek a hungarikumok. De szerintem ha nem kellenének is, lennének.” (H6)

4. Összegzés

Írásomban a kulturális örökség és a hungarikum diskurzusait igyekeztem 
egyrészt elkülöníteni, másrészt megmutatni egymásba kapcsolódásukat a magyar 
mindennapi nyilvános kommunikációban. A két diskurzus melletti érvelésemet igye-
keztem alátámasztani kérdőíves felmérésemmel, mely – bár még csak egyes szűk 
csoportok véleményét tartalmazza – érdekes részleteit mutatja meg e diskurzusok 
működésének.
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“Aszú” from Tokaj, Pick-salami, Langosch… and the Paleochristian Mausoleum. 

The discourse of Hungaricum and its relation with Cultural Heritage

This study introduces the discourse of Hungaricum and that of the Western-European construct of 
Cultural Heritage. After identifying the major differences and similarities between these two discourses, 
the study argues that in everyday public communication within the Hungarian society, Hungaricum 
and Cultural Heritage are used as synonymous terms. This makes the contexts, operations and goals 
of the two discourses rather fuzzy and unclear. The above arguments are supported by the results of a 
questionnaire, also presented in the study.
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