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Lectori salutem: egy-két mondat

Ha figyelmesen tanulmányozzuk környezetünket, ész-
revehetjük, van más is mint a hangoskodás: ez a kötet 

is ilyen; erőfeszítéseket látunk, jó irányba, amelyek meg-
próbálják kidolgozottabbá tenni a kommunikációról 

(és persze benne a médiáról) való gondolkodást. Aztán 
majd előbb-utóbb arra is szükség lesz, hogy nagyobb fi-
gyelem legyen egymásra, hogy legyen valódi diszkusszió 

a szerzők között. De ne legyünk telhetetlenek!

      Horányi özséb
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előszó

A kiadvány elsődleges célja, hogy beszámoljon a Doktoranduszok országos 
szövetsége Kommunikáció- és médiatudományi osztályának 2014/2015 
tanévnek, működése első évének tudományos eredményeiről azáltal, hogy 
tagjainak tudományos munkáit, szakmai orientáltságát és hivatásbeli szo-
cializációját reprezentálja. A kommunikációtudomány mint társadalomtu-
domány rendkívül sokszínű, ugyanakkor a közös nevező a problémamegol-
dás érdekében képződő közös jelentés, az a konstitutív alap, ami egyáltalán 
lehetővé teszi azt, hogy legyen miről beszélnünk. ez a konstitutív állapot az 
emberi élet minden apró részletében kereshető és a kommunikációtudo-
mánnyal foglalkozó szakemberek – jelesül a Dosz tagjai is – keresik ennek 
az állapotnak a nyomait. ezért van az, hogy a kötetben a lapkiadás piacát 
boncoló tanulmánytól kezdve az orvos-beteg kommunikációig terjed a ta-
nulmányok spektruma, de más, látszólagos ellentétpárokat is lehetne találni.

A kötet három hangsúlyos részből áll, az első rész a Dosz Kmo mű-
helybeszélgetések egy részeinek kivonatát, témafelvetőit tartalmazza, a 
következő, a legtöbb oldalszámot elfoglaló részben a Kommunikáció- és 
médiatudományi osztály tagjainak tanulmányai szerepelnek. ezek a tanul-
mányok egyben a szerzők személyes kutatási érdeklődésének indikátorai is. 
A harmadik fejezetben recenziók olvashatók, amelyek egyrészt a szakmai 
érdeklődést, másrészt az interdiszciplináris kíváncsiságot teszik láthatóvá. 
A kiadvány hagyományteremtő jelleggel született, hogy a nyugati világban 
már gyökeret vert és elismert kommunikációs diszciplína európa e tájain is 
mély gyökereket ereszthessen. 

       (A Szerk.)
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előszó helyett

Beszámoló a Tavaszi szél Konferencia Kommunikáció- 
és médiatudományi szekció munkájáról

A doktoranduszok találkozója mindig a jövő létrehozatala, kibontakozta-
tása az új intellektuális irányoknak, a megszokott irányok között és felett. 
A 2015-ös egri találkozó sem volt másmilyen: a Tavaszi szél Konferencia 
előadói a jövő hírnökeiként és képviselőiként léptek elénk, akik a követke-
ző évtizedekben meghatározó szerepet játszhatnak – és kell, hogy játssza-
nak – a magyarországi kommunikáció- és médiatudomány megújításában 
és továbbvitelében. A megközelítések sokszínűsége biztató, a felkészültség 
minden esetben meggyőző volt.

A tematikák között kiemelkedett a hagyományos tömegmédiumok 
vizsgálata, a legtöbben idevágóan tartottak előadást. Barkóczi Janka a ta-
lálkozó egyik legszínvonalasabb előadásában a magyar történelem vész-
terhes időszakából dolgozott fel filmhíradókat (Aligátor a fürdőben – Az 
1944-es év reprezentációja a magyar Világhíradóban), s alapos munkája 
méltán számíthat majd a médiatörténészi szakma figyelmére. csupa jól 
átgondolt előadás tartozott még e szakaszhoz: Gyürke Katalin a nemzet-
közi tapasztalatokra és jó gyakorlatokra alapozva a magyar médiumokban 
szinte tapintható genderegyenlőtlenség tárgyalásához szolgált érdekes ada-
lékokkal (A teljes történet – Gendertudatosság a médiában), Deli eszter a 
híreket és más televíziós tartalmakat vizsgálva fejtegette, hogy a retorika 
mily sikeresen alkalmazható a modern médiaanyagok elemzése során is (A 
médiaérvelés új megközelítése és a hírek hatalma). rényi ádám komoly 
mértékű, közvetlen szakmai tapasztalatait és tudását formálta tudományos 
előadássá, amikor a vetélkedőműsorok műfajának történetére tekintve a ha-
zai példákat és a zsáner változását elemezte (A tudás fogalmának változásai 
a televíziós vetélkedőműsorok tükrében). Lendületes, meggyőző előadás-
ban Vékey Zoltán foglalkozott a hálózati médiumok megjelenése nyomán 
egyre feszítőbb tartalomszolgáltatói dilemmával, a fizetősség kérdésével, s 
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azzal, ahogy a tömegmédia hagyományos szereplői „lázasan keresik a ma-
guk helyét” a digitális kommunikáció hírmédia-ökoszisztémájában (Az on-
line hírek értéke – A digitális médiatermékek üzleti modell keresése). nagy 
ágnes újságcímek komparatív tanulmányozásának eredményeit mutatta be 
terminológiai kutatásokból kiindulva (makrogazdasági vonatkozású angol, 
olasz és magyar sajtócímek vizsgálata).

egy másik témakörben kifinomult rendszert felvázolva tért ki a hagyo-
mányos tömegmédia-elméletek, az informális logika és érveléselmélet ha-
tárvidékén mozgó csordás Hédi a reklámfilmek kevésbé etikus meggyőzési 
próbálkozásaira és azokra a logikai eszközökre, amelyekkel a látványban 
kifejlő hamis és látszatérveket azonosítani lehet és érdemes (Hatékony 
érvelés, szavakkal vagy képekkel? A reklámfilmek argumentációs proble-
matikái). ide, valamint a pedagógiában mostanában egyre nagyobb figyel-
met kapó gamifikációs próbálkozásokhoz kapcsolódott illés Zsófia, szabó 
Krisztina és szemere Alexandra előadása, akik osztálytermi környezetben 
szerzett tapasztalataikról beszéltek, s arról, hogy analóg társasjátékokkal és 
más játékos módszerekkel hogyan lehet elősegíteni az érvelés és az együttes 
gondolkodás finomodását az argumentáció terepén (Játék határok nélkül: 
kreatív módszerek és alkalmazásuk az érveléstechnika oktatásban). 

más előadók jelentős társadalmi érdeklődéssel és érzékenységgel nyitot-
tak a nyilvános kommunikáció és a public relations irányába. szabó Vivien 
Gabriella a magyar politikai elit öltözködési szokásait tekintette át a közéleti 
szereplők imázsának fogalma felől, a férfi és női öltözködési stratégiák és 
felfogások különbségét is érintve (Power Dressing – Az imázs maga az em-
ber). szondy réka előadása a társadalmi célú kommunikációs kampányok-
ra tekintett, s azt a kérdést feszegette, hatékony és megengedhető-e, hogy 
a profitorientált marketinggyakorlat eszközeit válogatás nélkül átvigyék a 
társadalmi jólét javítását megcélzó kampányokba (eladhatjuk a társadalmi 
célokat úgy, mint a szappant?).

Két angol nyelvű, igényes előadás foglalkozott az utóbbi tíz év egyik 
sokat tárgyalt fogalmával, a médiaműveltséggel, s annak magyarországi 
vonatkozásaival. neag Annamária a nemzeti Alaptanterv keretein belül 
kereste elmélyülten és biztos tudásanyagra támaszkodva a médiaművelt-
ség-oktatás lehetőségeit és jelentőségét (media literacy in the context of the 
2012 national core curriculum), Pelle Veronika pedig kurrens elméleti és 
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gyakorlati szempontokat ötvözve adott a magyar szakirodalomból fájóan 
hiányzó áttekintést a médiaműveltség problematikájának újabb kezeléséről 
(The challenges of researching and promoting new media literacy: concep-
tualization, investigation, education).

Két tanulságos előadás foglalkozott a személyközi kommunikációs stra-
tégiák, a kollektív emlékezet megalkotásának, illetve az oral history létrejö-
vetelének kérdéseivel és nehézségeivel. András Hanga erdélyi kutatásainak 
egyikét mutatta be, egy csíkszeredai román nemzetiségű asszonnyal készí-
tett interjúját, akinek visszaemlékezéseit, interakciós stratégiáit és közössé-
gen belüli önpozicionálását vizsgálta a romániában kisebbségként, erdély 
egyes területein viszont többségként élő magyarság közegében (Többségi 
tudattal, kisebbségi románként élni székelyföldön – esettanulmány). Ju-
hász Gergely a családi kommunikáció kutatásának és a kollektív emlékezet 
online térben történő rekonstruálásának kihívásait vázolta, részletesen vé-
giggondolva a közvetlen és a számítógépek által közvetített kommunikáció 
(cmc) közötti különbségek jelentőségét (A kollektív emlékezet rekonstru-
álása az online csoportokban).

ennyi kitűnő előadás emlékével és hasznával a tarsolyunkban nem egy-
értelmű, hogy mondhatunk-e kritikát. Hiszen egy szekcióelnök semmivel 
nem okosabb az előadóknál, s ha halk szavú bírálatot fogalmaz meg, azt 
pusztán a kívülálló, figyelmes szemlélő pozíciójából teheti. Így talán igen. 
ekként jegyzem meg én is, hogy bár az intellektuális kifinomultság értéké-
ből nem von le, az elméleti elfogultság időnként túlságosan előtérbe került, 
miközben indokolatlanul önmagába fordulva maradt. Különösen így érez-
tem a kommunikáció participációs elmélete esetében, amelynek használata 
nem minden esetben lépett ki az elmélet belső bűvköréből, s nem támasz-
totta alá önmagát a más diskurzusokhoz való termékeny kapcsolódás vagy 
az empirikus anyag revelatív megbontásának tapasztalatával. Holott egy el-
mélet alkalmazásának épp ez volna az értelme, a gyümölcsöző használat, s 
az önmaga relevanciáján való túlmutatás.

Összességében elmondhatjuk, hogy minden előadás igen értékes gon-
dolatokkal gazdagította a tisztes számú közönséget és hozzájárult a magyar 
kommunikáció- és médiatudomány megszilárdulásához, illetve a terület 
sokszínűségének megértéséhez és ekként való elfogadásához. A diszciplí-
na magyarországi oktató- és kutatóközösségének nemcsak belső fejlődése 
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és önmaga erősebb felépítése érdekében van szüksége a felelős közös gon-
dolkodásra és az intellektuális együttműködés kitartó gyakorlására, hanem 
azért is, mert az utóbbi években megszaporodtak a jelei a sekélyes külső 
gondolkodásnak, a végig-nem-gondolt szabályozásnak és a szakterület 
értékei és érdemei iránt érzéketlen, már-már korlátolt meg nem értésnek. 
ezekre a kihívásokra a közösség belső szilárdságának és összefogásának kell 
tudni választ adnia.

Az előadások sokszínűségéből kitűnhet, hogy a tömegmediális és sze-
mélyközi, a nyilvános és privát, a technikai és kulturális kommunikációs 
szintek és formák között nincsen alapvető különbség; eltéréseik és külön-
féleségük az emberi kommunikációs jelenségek, az emberi gondolkodás és 
társadalom összetettségének és rétegzettségének felelnek meg, ám maga a 
kommunikációs tevékenység egységből fut ki és egységbe tér vissza. ennek 
a kommunikáció- és médiakutató doktoranduszok 2015-ös összejövetelén 
is érezhető meggyőződésnek a jegyében kívánok a szerzőknek további szép 
kutatásokat és szakmai sikereket – és tartalmas, gondolatébresztő elmélyü-
lést a kötet valamennyi kedves olvasójának.

Tavaszi szél Konferencia 2015, eger

               Pólya tamás
    a Kommunikáció- és médiatudományi 
              szekció elnöke
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Műhelybeszélgetések

kósa István
(sapientia emTe, műszaki és Társadalomtudományi Kar, csíkszereda)

A szelektív válogatás-elmélet (selective exposure theory) 
jellemzői és relevanciája a tömegkommunikáció-kutatás 
számára1

összefoglalás: Tanulmányom a szelektív válogatás kutatási paradigma 
(selective exposure paradigm) kialakulásának előzményeit és fejlődését 
taglalja napjainkig. Összehasonlítja ugyanakkor más tartalompreferencia-
modellekkel, kiemelve azok elméleti előfeltevéseiből, illetve adatgyűjtési 
módszertanából fakadó előnyöket és hátrányokat.  szemlélteti végül a szelek-
tív választás-elmélet nyújtotta lehetőségeket egy, az online hír-preferencia-
kutatásokból származó rövid szakirodalmi áttekintéssel.
kulcsszavak: selective exposure, online hírpreferencia, társas összehasonlítás.

A tartalompreferencia-problematika előtérbe kerülése a tömegkommuni-
káció-kutatás történetének egy jól ismert korszakához köthető. Az 1940-es 
és 1950-es években bekövetkezett fordulópontként jellemezhető a tömeg-
kommunikáció-elméletben (Delia, 1987): a kutatók egyre inkább kétségbe 
vonják a tömegközönség atomisztikus fogalmát (Katz és Lazarsfeld, 1955), 
előtérbe kerül a csoport és az egyén individuális döntési lehetősége. A pa-
radigmaváltást megalapozó, intenzív vitákat gerjesztő kutatás Lazarsfeld 
és munkatársainak tulajdonítható (The People’s choice, „Az emberek vá-
lasztása”, 1948). Az előző 20 év uralkodó lövedékelméletéhez képest az új 
paradigma  a kétlépcsős hatásmodellre alapozott, kiemelve a választópol-
gárok befolyásolási kísérletekkel szemben tanúsított ellenállását, illetve a 
véleményvezérek szerepét. Az elnökválasztási kampány hat hónapja során 
bebizonyosodott a kutatók számára, hogy a média csak korlátozott mérték-
ben képes befolyásolni az embereket.

1 elhangzott a Doktoranduszok országos szövetsége Kommunikáció- és médiatudományi osztá-
lya által szervezett előadássorozat keretén belül



Kósa István:  A szelektív válogatás-elmélet

13

Az eredmények korabeli – máig meghatározó jellegű – magyarázatát 
Klapper ([1949] 1960) adja, s egyben megalapozza az internet gyors terje-
dése óta egyre hódító, ill. egyre nagyobb teret kapó szelektív válogatás el-
méletet. állítása szerint az emberek szelektálnak a rájuk záporozó üzenetek 
között, keresik azokat az üzeneteket, amelyek megerősítik létező vélemé-
nyüket, attitűdjüket, és kerülik azokat, amelyek ellentmondanak neki. Klap-
per a szelekció három szintjét különböztette meg (Bajomi-Lázár, 2006).
− A szelektív válogatás azt jelenti, hogy az emberek eleve nem követik fi-
gyelemmel azokat az újságokat és műsorokat, amelyekről tudják, hogy a 
saját véleményükkel szembenálló véleményeket fogalmaznak meg vagy 
ilyen premisszákra támaszkodnak; Knobloch-Westerwick és meng (2009) 
kísérletei igazolták, hogy az attitűd-konzisztens újságcikkek kiválogatása 
szignifikánsan és jelentősen magasabb, mint az attitűd-ellentéteseké. csak 
olyan helyzetekben részesítették előnyben az attitűd-ellentétes tartalmakat 
az olvasók, ha magas érdeklődést tanúsítottak a politika iránt, erősebb párt-
preferenciával rendelkeztek, mint olvasótársaik.
− Klapper a szelekció következő szintjeként a szelektív észlelést jelöli meg. 
állítása szerint, ha bele is szaladnak a médiafogyasztók a saját véleményük-
nek ellentmondó üzenetekbe, azokat figyelmen kívül hagyják. clark, We-
gener és Fabrigar (2008) az ambivalens attitűdökre vonatkozóan árnyalta 
Klapper koncepcióját; bebizonyították, hogy az ambivalens attitűdök nem 
csak az attitűd-konzisztens üzenetek feldolgozását segítik elő, hanem az el-
lenkezőjét is: a meggyőző üzeneteken való gondolkodás elkerülését is.
− Végül a harmadik szint Klapper szerint a szelektív emlékezés, amely arra 
vonatkozik, hogy amennyiben véletlenül szembesülne is a médiafogyasztó 
a saját véleményének ellentmondó üzenettel, és azt netán meg is jegyezné, 
akkor is hamarosan elfelejti azt.

Arra, hogy a Klapper által feltételezett médiaüzenet–figyelem–memo-
rizálás közti szakaszok közé az üzenet megértése – a hírkutatás tekinteté-
ben pedig a hírértés (news comprehension) –, illetve más pszichológiai-, 
szociálpszichológiai folyamatok is beékelődnek a tömegkommunikációba, 
később térek ki részletesen. most inkább arra a hangsúlyeltolódásra szeret-
ném felhívni a figyelmet, ami a tömegkommunikáció-kutatásban megszo-
kott, és alaposan kutatott ún. rövid- és hosszú távú médiahatásokat megelő-
zően történik: a befogadó választását. Bauer találóan fogalmaz 1963-ban: 
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„(…) nem csak üzeneteket kapunk (receive messages), hanem választunk 
közülük”. 

Knobloch-Westerwick (2015, 4.) a következőképpen foglalja össze a 
tömegkommunikáció-kutatás történetében tapasztalható alapvető hiányos-
ságot: „(…) A kommunikációkutatások döntő többsége elhanyagolja a 
befogadó részén történő üzenet-kiválasztást és az azt befolyásoló tényezőket.” 
míg hihetetlenül nagy erőfeszítést tettek a kutatók, hogy felmérjék, 
például, a médiaerőszak befogadóra gyakorolt hatását, még a legátfogóbb 
munkákban is alig említik a szelektív válogatást. sőt – hangsúlyozza 
Knobloch-Westerwick – sok médiahatásra irányuló korrelációs kutatás 
eredménye megkérdőjelezhető a szelektív válogatás paradigma bizonyítékai 
felől (ibidem). 

szakmai berkekben közismert, hogy a médiaüzenet kiválasztásának 
fontosságára már Lazarsfeld és munkatársai-, illetve Klapper is felfigyelt, 
mindazonáltal a kutatók szinte kivétel nélkül elhanyagolták a befogadó 
döntésén alapuló kiválasztás mozzanatát – és a már kiválasztott üzenet rövid 
vagy hosszú távú hatását tematizálták, mérték és értelmezték. Lazarsfeld, 
aki elsőként írt a szelektív válogatás (selective exposure) fontosságáról így 
foglalja össze annak meghatározó tényezőit: „Az elérhetőség [az üzeneté] 
a fogékonyságokkal együtt fentebb határozza meg [szelektív] válogatást”/ 
“Availability plus predispositions determine exposure” (Lazarsfeld et al., 
1948, 89, kiemelés az eredetiben). 

Láthattuk, a fogékonyság (predisposition), az üzenet fogadása iránt 
tanúsított nyitottság vagy annak elkerülése, már a tömegkommunikáció-
kutatás egyik korai korszakában felkelti a kutatók érdeklődését. Klapper 
Festinger kognitív disszonanciaredukció-elméletével (1957) magyarázza, 
hogy az ember igyekszik megszabadulni mindazoktól az információktól 
és véleményektől, amelyek világképének újragondolására késztetnék, így a 
média a média hatása főként a létező vélemények megerősítésében érhető 
tetten (Bajomi-Lázár, 2006). Az internetes böngészés révén, az attitűd-
ellentétes üzenet elkerülésének lehetősége nagymértékben megnövekedett, 
feltehetően szignifikáns mértékben megnövelve az attitűd-konzisztens 
tartalmak keresését, ill. fogyasztását. melican és Dixon (2008) arra hívják 
fel a figyelmünk, hogy valószínűleg azok, akik erős meggyőződéssel bírnak, 
eleve olyan internetes tartalmakat keresnek, amelyek megerősítik hitükben 
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őket, és mellőzni fogják mindazokat a portálokat, amelyek attitűdjükkel 
ellentétes tartalmakat közölnek. A két kutató hagyományos és online 
hírportálokat kutatva jutott a szóban forgó feltételezés valóságalapját sugalló 
következtetésre, miután az tapasztalták, hogy minél nagyobb pontszámot 
szerzett valaki a fajgyűlölet mértékét mérő skálán, annál hitelesebbnek 
tartotta az online hírportálokat.

A szelektív válogatás (selective exposure) terminust sokáig a 
Festinger kognitív disszonancia elméletéből ismert attitűd-megerősítő 
tartalomválogatással- (reinforcement-seeking exposure motivations), illetve 
a meggyőződéssel nem egyező attitűd-ellentétes tartalmak elkerülésével 
azonosították. Habár Festinger elméletének tesztelése ellentmondásos 
eredményeket hozott, a szelektív válogatás terminust mind a mai napig 
használják az ő definíciója szerint (Knobloch-Westerwick, 2015).

A szelektív válogatás-elmélet konceptualizációja szerint szelektív 
válogatásnak számít minden szisztematikus elfogultság, részrehajlás (bias) 
a közönség részéről tartalomválogatás során (sears & Freedman, 1967). Az 
például, hogy sportműsorok közönségében aránytalanul magas a férfiak 
aránya, a szelektív válogatás tényét jelzi, akárcsak az is, hogy egy olvasó 
a 100 oldalas magazinból idejének 80%-át a cikkek mindössze 20%-ára 
szánja, a maradék oldalakat pedig átugorja (Knobloch-Westerwick, 2015).
 

a szelektív válogatás paradigma (selective exposure 
paradigm) behatárolása elméleti és módszertani 
szempontból

A szelektív válogatás paradigmához tartozó kutatások elméleti és 
módszertani alapjait legalább két szempontból mindenképp be kell 
határolnunk. Fontos megkülönböztetni azt elsősorban a „használat és 
kielégülés elmélettől” (uses-and-gratification) legalább két tekintetben:
1. A két elmélet preszuppozíciói. míg a szelektív válogatás-paradigma 
kutatási paradigma hívei szerint a résztvevő személy nincs tudatában, 
milyen motivációk vezérlik tartalomválasztását, addig az utóbbi modellre 
hivatkozók azt feltételezik, a médiafogyasztó teljesen tisztában van saját 
motivációival (Knobloch, 2003; Zillmann, 1985, 1988). ez azonban aligha 
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helytálló feltételezés, hiszen a médiafogyasztók nincsenek maradéktalanul 
tudatában tartalompreferenciáik motivációival, következésképpen nem 
számolhatnak be azokról megbízható és érvényes módon a felmérések 
során.  A kiválasztás során történtek pontatlan felidézése lehet az egyik ilyen 
ok, például (Knobloch-Westerwick, 2015), de a kutatóknak való megfelelési 
igény is (Prior, 2009);
2. Adatgyűjtési különbségek a módszertanban. míg a szelektív választás-
paradigma a közvetlen adatgyűjtési módszerekre – kísérletre és megfigyelésre 
– alapoz, addig a használat és kielégülés-modell a közvetett adatgyűjtési 
módszereket – önjellemzést és  kérdőíves vizsgálatokat  – részesíti előnyben. 
Az előbbi szemléletmód rendkívüli előnye, hogy a kutatásban résztvevő 
alany tartalomszelekcióit, illetve -preferenciáit meghatározó motivációit 
feltűnés nélkül tudja így vizsgálni.

rövid- és középtávú médiahatások, egyéni válaszok, 
közvetítési- és szűrőfeltételek

A forrás-befogadó között áramló üzenetek célba jutása számos feltételtől 
függ. A mára már alaposan felülbírált, inger-válaszként ismert modell 
egyetlen inger/üzenet → egyetlen befogadóhoz való eljutását → és annak 
reakcióját elemezte. A felhalmozódó tapasztalatok és a kutatások a modellt 
folyamatosan bővítették: a várt reakciókat olyan egyéni különbségek 
határozták meg mint a személyiség-, attitűd-, intelligencia-, érdeklődésbeli 
és más eltérések (mcQuail, 2003). 

Az ún. „szűrőfeltételeket” a rövid távú médiahatásoknál, pontosabban 
a kampányhatásoknál tartják számon a szakirodalomban. számos „szűrő-
feltétel” vagy lehetséges akadály létezik, amelyek segíthetik vagy gátol-
hatják az üzenetek célba jutását a teljes nyilvánossághoz vagy a választott 
közönséghez (idem). Fentebb már említettem a figyelmet, a befogadók 
motivációitól és beállított ságától, a csatorna percipiált hitelességétől, a 
befogadó megismerési szükségletének mértékétől, a befogadó csoport 
helyzetét meghatározó tényezőktől mint az életkor, életkörülmények, 
munkája, lakókörnyezete, érdeklődése, vallásuk és sok már olyan tényező, 
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amit nem vagy alig vizsgáltak eddig – főként az online tömegkommunikáció 
vonatkozásában. 

Bővíthető a lista bemutatási sorrenddel, társas összehasonlítással, empá-
tiával, szabályozó fókusszal – ezt teszem tulajdonképpen az alábbiakban 
kimondottan a hírkutatásra összpontosítva.

rövid-, közép-, hosszú távú- és közvetett médiahatások 
– egyéni válaszok, közvetítési- és szűrőfeltételek 
a hírkutatásban

A hírkutatás során – akárcsak a többi tömegkommunikációs folyamat 
esetében is – három, ugyanarról a tőről fakadó dilemmával mindenképp 
szembesülünk. egyrészt azzal, hogy miként kezeljük azt a problémát, 
amikor jóllehet egy organikus jelenség-együttessel van dolgunk, de sok 
esetben kutatási vagy didaktikai céllal szét kell választanunk azt részekre. 
Így járunk el, például, amikor a médiahatásokat időtartamuk szerint 
rövid-, közép-, illetve a hosszú távúra osztjuk, miközben adott jelenségek 
bármelyik csoportban taglalhatóak. mcQuail (2003) így fogalmaz a 
hírterjedés kapcsán, ami például, nem csupán rövid- és középtávú kérdés, 
hanem hosszú távú is, és gyakran szisztematikus következményekkel jár. A 
mccombs és shaw (1972, 1993) által tetten ért napirend-kijelölés (agenda-
setting) jelensége talán a legszemléletesebb kérdése lehet ebben a tekintetben 
a tömegkommunikáció-kutatásnak: az, hogy milyen témát sikerül adott 
témák hangadóinak a nyilvánosság, a média, ill. a politikai elitek figyelmének 
homlokterébe állítani egy adott pillanatban, nem kizárólag rövid távú 
médiahatás kérdése, de az is. eredményei, például egy politika (policy) 
elfogadása és gyakorlatba ültetése mind rövid, mind pedig hosszú távon is 
meghatározza, visszahat – például – a politika megalkotóinak hitelességére. 
Littau és Daxon (2015) kimutatta, hogy azon hírműsorok hitelessége 
csökken, amikre szatirikus show-műsorok irányulnak. másrészt, a fentebb 
említett „organikus jelenség-együttesre” vonatkozóan is felmerül a kérdés: 
interkulturális kutatások hiányában milyen mértékben jutunk érvényes 
eredményekre adott esetekben? Harmadrészt, azt az eredményt, amit 
egyéni- vagy mikroszinten kapunk egy kutatás során, hogyan kapcsolhatjuk 
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egy tágabb kontextusbeli-, makroszintű problémához, vagy fordítva, 
hogyan árnyalhatunk egy jelenséget mikroszinten egy makroszinten tetten 
ért probléma alapján? 

A fentebb ismertetett dilemmákat egy példával szeretném szemléltetni. 
A társas összehasonlítás problematikája jól ismert a társadalomtudósok 
körében, elsősorban a szociálpszichológusokéban. Jóllehet lentebb 
részletesen bemutatom a hírkutatáshoz köthető társas összehasonlítás-
kutatásokat, most egy meghatározás erejéig kénytelen vagyok ismertetni 
annak lényegét. Wood, choi és Gaucher (2007) a következőképpen 
definiálja azt: „A társas összehasonlítás magában foglalja egy személy egy 
vagy több emberről való gondolkodást önmagával kapcsolatban”2, azaz – 
egyszerűbben szólva – másokhoz hasonlítja magát. 

Wilkinson és Pickett (2011) ezt a jelenséget úttörő jellegű kutatása 
során vizsgálta, és igen elgondolkodtató és tanulságos eredményekre 
jutott különféle – Világbank, nemzetközi Valutaalap, egészségügyi 
Világszervezet, ensZ, uniceF és mások – adatbázisait értelmezve. 
A világ majdnem minden országára kiterjedő egészségszociológiai 
jellegű kutatásukban azt állítják, hogy azok a társadalmak, ahol kicsik a 
jövedelemkülönbségek, boldogabbak és egészségesebbek, mint ahol azok 
nagyok. olyan országok képviselik az előbbit mint Japán és skandinávia 
országai, a nagy jövedelemkülönbségeket pedig az Amerikai egyesült 
államok, nagy-Britannia, Ausztrália, és mások. Középmezőnyben pl.: 
németország, Hollandia, Ausztria, például. A kutatást megismételték 
az Amerikai egyesült államok tagállamaiban is - bizonyítva, hogy nem 
véletlenszerű egybeesésekről van szó. 

A kutatók megalkották az úgynevezett egészség és társadalmi problé-
mák indexét, amelybe olyan változók kerültek, mint a várható élet-tartam, 
a gyerekek iskolai matematika- és írás-olvasás eredményei, a csecse-
mőhalandóság, a gyilkosságok aránya, a tinédzserek terhessége, a bizalom, 
az elhízás, az elmebetegségek, a különféle függőbetegségek és társadalmi 
mobilitás. Ahol csekélyek a jövedelemkülönbségek tehát, ott boldogabbak 

2. iluţ ( 2009) tovább árnyalja a meghatározást, s azt állítja, hogy – a fizikailag vagy virtuálisan 
jelenlévő másik személy referenciaként – döntő tényező az én felépítésében, átstrukturálásában és 
fejlesztésében a társas összehasonlítás tágabb értelemben vett meghatározása szerint. 
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és egészségesebbek az emberek, mint ahol nagyok.
Hadd szemléltessem csak néhány adattal a fentebb leírtakat: 
a) A bizalom: 15% a kevésbé egyenlő-, 65% körüli az egyenlőségükről híres 
országokban,
b) Társadalmi tőke: hasonló különbségek,
c) Az elmebetegségek hozzávetőleg háromszor gyakoribbak a jövedelem 
szerint kevésbé egyenlő országokban, 
d) Az erőszak: az 1.000.000 lakosra jutó 15 gyilkosságtól a jövedelem-
egyenlőségükről híres országokban 150-ig a másik véglet országaiban - 
tehát ugyanaz a képlet szerint működik,
e) Bebörtönzések: 40 személy a nagyobb jövedelemegyenlőségű orszá-
gokban, akár 400 a nagy jövedelemkülönbségű országokban, 
f) A középiskolások lemorzsolódása: hasonló statisztikai kapcsolat figyel-
hető meg, mint fentebb.

Közbevetőleg mondom, az egyenlőtlenségből adódó általános társadalmi 
működési zavarról van itt szó. Kihangsúlyoznám ugyanakkor, hogy nem 
csak egy pár dolog Wilkinson és Pickett szerint, ami rosszul sikerül, hanem 
a legtöbb dolog ezekben a társadalmakban.

nézzünk végül mindössze két változót az uniceF 40 elemből álló 
gyermekjóléti indexéből! Többek között azt mérték a kutatók, hogy 
jut-e tartalmas beszélgetésekre idejük gyermekeikkel a szülőknek, hogy 
erőszakoskodnak-e egymással az iskolában – itt is egyértelmű, hogy 
sokkal rosszabbul teljesítenek a jövedelem szempontjából kevésbé egyenlő 
társadalmak. Az utolsó példa a társadalmi mobilitás, azaz egyszerűen 
fogalmazva, gazdag apának gazdag gyereke, szegény apának szegény 
gyereke van-e, lesz-e? A kis jövedelemkülönbségű országokban – mint 
skandinávia államai és Japán – a szegény szülőnek jó eséllyel lehet gazdag 
gyereke, nem érvényes viszont ez a nagy jövedelemkülönbségű országokra, 
ahol a felemelkedés esélye csekély. ennek kapcsán szokták leleplezni az 
amerikai modellben rejlő ellentmondást. Azt állítják a szerzők viccesen, ha 
az amerikaiak az amerikai álomban szeretnének élni, menjenek Dániába. 
merthogy az általuk dédelgetett egyenlő esélyekről szóló álom sehogy 
sem klappol azzal, amit rendszerük lehetővé tesz, s azt sokkal inkább 
skandináviában vagy Japánban kellene, hogy keressék.
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A fejlett piacgazdaságok általános jóléte egyértelműen nem függ a 
nemzeti jövedelemtől és a gazdasági növekedéstől – ezek mind fontosak 
a szegény és szegényebb országok esetében, de nem a gazdag, fejlett 
országokban. A szóban forgó kutatás rendkívüli érdeme ugyanakkor, 
hogy nem kizárólag országok közötti összehasonlítások tekintetében közöl 
releváns eredményeket, hanem modellként alkalmazható más, országokon 
belüli, például különböző régió problémáinak elemzésére is.

Végül a két kutató arra hívja fel a figyelmünk, hogy képesek vagyunk 
javítani az élet minőségén a jövedelem-különbségek csökkentése által.  
Ha ezt nem tesszük, akkor az egyenlőtlenség pszicho-szociális hatásaitól 
szenved a társadalom: s ezek tulajdonképpen kivétel nélkül a társas össze-
hasonlításból erednek. Az egyenlőtlenség több/nagyobb alá és föléren-
deltséget eredményez, kevésbé értékelik, lenézik az embert, nagyobb a 
státuszversengés és -fogyasztás, többet aggódunk, hogy vonzónak, okosnak 
találnak-e bennünk, vagy azért, nehogy negatívan ítéljenek meg mások – és 
így tovább. 

egyszóval egyre több a szociális megítélés és a félelem az ilyenfajta 
megítélésektől a növekvő jövedelemkülönbségű társadalmakban. A kutatás 
eredetisége végül abban is rejlik, hogy – ismereteim szerint – első alkalommal 
mutatta ki empirikus- és az egész világra kiterjedő kutatásra alapozva, hogy 
a tehetős, gazdag réteget is komolyan sújtja az egyenlőtlen társadalmakban 
végzett társas összehasonlítás: szív- és érrendszeri betegségeket eredményez 
a náluk jobb helyzetben lévőkkel való folyamatos összehasonlítás.

A társas összehasonlítás önmagában egy rövid távú médiahatás – 
az internetes böngészés esetén pedig a szelektív válogatás eredménye. 
ennek lehetséges válfajait alább mutatom be részletbemenően. A társas 
összehasonlítás ugyanakkor – láthattuk a fentebbi példában – hosszú távú 
hatásként is beazonosítható. 

A korábban megfogalmazott dilemmáim ezek fényében: A társas össze-
hasonlítás-kutatásokat eddig kizárólag adott különálló társadalmakban 
végeztek, ezen belül is pedig egyéni szinten mérték – tehát kiragadtuk a 
jelenséget egy organikus jelenség-együttesből. 

ezt tette a mi kutatócsoportunk is (Kósa, Zsigmond és Ambrus, 2012), 
amikor azt vizsgáltuk, hogy az egyetemistáink a nagyon gazdagokhoz- 
vagy a nagyon szegényekhez hasonlítják magukat, azaz az előzőekről vagy 
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az utóbbiakról szóló internetes híreket preferálják az önbecsülés mértéke, 
illetve a nem függvényében. mi egy nagy társadalmi egyenlőtlenségekkel 
jellemezhető társadalomban vizsgáltuk a társas összehasonlítás hatását a 
hírpreferenciára rövid távú, közvetlen hatásként. ennek ellenére, láthatjuk 
Wilkinson és Pickett kutatásából, feltehetően elsősorban a beállítás 
(framing) és az ún. hírkeretek3 révén közép- és hosszú távú hatásként is 
érvényesül, és két teljesen különböző, de tipikus társadalomszerkezet 
alakul ki: az egyenlőtlen társadalmakban magas társas összehasonlítási 
orientációval (social comparison orientation, sco), az egyenlőbbekben 
alacsony összehasonlítási igénnyel és jóval kevesebb pszicho-szociális 
problémával.

A kérdés, amelyet második dilemmaként megfogalmaztam az 
interkulturális kutatások kapcsán így hangzik a társas összehasonlításra 
vonatkoztatva: ha egy vagy több más kultúrában, de ugyancsak egyenlőtlen 
társadalomban/társadalmakban futtatjuk le a kísérletet, ugyanazok a 
törvényszerűségek érvényesülnek-e a hírpreferencia során, mint nálunk, a 
székelyföldön? remélem, sikerült szemléltetnem, hogy jogosan felmerülő 
kérdések ezek.

társas összehasonlítás hatása a hírpreferenciára

Az alábbiakban az online hírpreferencia-kutatásokból szeretnék 
ízelítőt adni a szelektív választás kutatási paradigma előnyeire. egyik 
kutatásunkban (Kósa, Zsigmond és Ambrus, 2012) két elmélet, nevezetesen 
a társas összehasonlítás-, illetve a társas identitás elmélete alkalmazhatónak 
bizonyult csoportokról szóló hírek megalkotásához és alkalmazásához.

Habár a szakirodalomban a társas identitás elméletét a társas össze-
hasonlítás elméleti keretének részeként fogják fel, külön szeretném 
bemutatni az alábbiakban.

3 capella és Jamieson (1997, 98): „lehet hasonló vagy kü lönböző az a mód, ahogy az újságírók 
megszerkesztik és a közönség a maga számára el rendezi a híreket”. A beállítási hatások álta-luk ja-
vasolt modelljének központi gondolata, hogy a hírkeretek adott következtetéseket, élképzelé-seket, 
ítéleteket, de ellentéteket is aktiválnak kérdésekkel, elképzelésekkel kapcsolatban. (mcQuail, 2003).
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A társas identitás elmélete szerint az egyén számára az, hogy egy 
számára kedvező összehasonlítást tegyen a saját csoportja (in-group) és 
egy más, külső csoport között (out-group), lehetőséget teremt arra, hogy 
„fenntartson egy pozitív énképet és önértékelést” (Knobloch-Westerwick 
& Hastall, 2006, 265). A médiahasználatot illetően ez azt jelenti, hogy míg 
a külső csoportot negatív fényben feltüntető híreket részesítik előnyben, 
addig a saját csoportjáról pozitív híreket preferálnak az olvasók (ibidem). 

mindössze néhány kutatást végeztek az online médiapreferenciára 
irányulóan, és ennél is jóval kevesebbet kimondottan a hírpreferenciát 
illetően a szóban forgó két elméletre támaszkodva. ráadásul, Knobloch-
Westervick és Hastall (2006, 265) szerint Harwood (1997) kísérletei, 
akárcsak Trepte kutatásai (2004), a tartalompreferencia tekintetében nem 
vezettek konzisztens eredményekre. 

A Knobloch-Westervick és Hastall kísérletei során az egyetemisták saját 
életkor-csoportukba tartozókról választottak inkább híreket, mindazonáltal 
az eredményeket nem igazolták a későbbi kutatások: nem lehetett azokat 
nagyobb mintán megismételni. Trepte, arra a következtetésre jutott, hogy 
– a biológiai nemre és a nemzetiségre alapozó – társas identitás nem 
befolyásolja a tartalompreferenciát. Kihangsúlyozta ugyanakkor, hogy 
a médiafogyasztók előnyben részesítik a velük azonos neműekről szóló 
karaktereket a TV-sorozatokban. 

mindezek ellenére, Knobloch-Westerwick és Hastall (ibidem) találóan 
fogalmazza meg, hogy sem Harwood kísérletei (1997), illetve Trepte, 
kutatásai nem számolnak a hírek hírértékével, sem pedig az önbecsüléssel. 
mi több, Knobloch-Westerwick és Hastall kihangsúlyozza, hogy a saját 
kutatásaik inkonzisztensek a társas identitás elméletével. Akárcsak Trepte 
Harwood is azt sugallja, a médiafogyasztók azért választanak hozzuk 
hasonló karaktereket, hogy azáltal növelhessék önbecsülésüket.

További fontos, a médiatartalmakra adott érzelmi válaszokat vizsgáló 
kutatások születtek. mind a hangulat-menedzsment elmélet (mood mana-
gement), mind pedig a társas összehasonlítás-elmélet lehetséges magya-
rázatokat ad a tartalompreferenciára. Hangulat-menedzsment elmélet képvi-
selői szerint, a médiafogyasztók valószínűleg olyan tartalmakat választanak 
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ki, amik hangulatukat javítja. A hangulat-menedzsment elmélet képviselői 
ugyanakkor azt is állítják, hogy a szelektív válogatás során kiválasztott 
pozitív tartalmú üzenetek fogyasztása után az alanyok jobban is érzik 
magukat – feltéve, ha képesek beleélni magukat a szereplő helyzetébe. 
Jóllehet néhány kutatási eredmény egybevág, konzisztens ezekkel az 
eredményekkel (pl., mcilwraith & schallow, 1983), csak azt mutatják ki, 
hogy a tévézés mennyisége a hangulatukon múlik. nem utalnak azonban 
közvetlenül a hangulat hatására a médiatartalmak típusa szerint. (macBeth, 
2004, 207). 

mares és cantor (1992) azt elemezték, hogy miért választanak szomorú 
és lehangoló tartalmakat az emberek. A kutatás keretén belül idős 
tévénézőknek televízió programot adtak, hogy az általuk kívánatosnak 
tartottakat válasszák ki közülük. A kutatók arra a következtetésre 
jutottak, hogy míg az idősek megegyező életkorúakról szóló programokat 
választottak ki, addig az egyedülállók boldogtalan karaktereket részesítettek 
előnyben. A nem-magányosok ezzel szemben nagyobb érdeklődést 
tanúsítottak a pozitív ábrázolások iránt. A kutatás második részében mares 
és cantor random módon osztotta be – az első szakaszban is – résztvevőket 
olyan csoportokba, ahol vagy pozitív, vagy negatív ábrázolásban láthatták 
a karaktereket. Az eredmények értelmében a kutatás első részében 
kiválasztott tartalmak hangulatjavító hatással voltak rájuk. macBeth 
(2004, 208) azonban kihangsúlyozza, hogy az eredmények inkább a társas 
összehasonlítás eredményeivel vannak összhangban, mint a hangulat-
menedzsment elmélettel.

Három más, témába vágó fontos kutatást mindenképp érdemes 
bemutatnom. Knobloch, Weisbach és Zillman (Knobloch, Weisbach, & 
Zillmann, 2004; Knobloch & Zillmann, 2003) a szomorú hangvételű, illetve 
a boldog szerelmes dalok kiválasztásának feltűnés nélküli módját választotta 
a preferenciák vizsgálatára. Az eredményeket a társas összehasonlítás 
elmélete segítségével értel-mezték, kimutatva azt, hogy a rossz helyzetben 
lévők kétségtelenül elkerülik a náluk jobb helyzetben lévőkről szóló 
médiatartalmakat. (Knobloch-Westervick & Hastall, 2006, 267). 

A harmadik kutatás (Knobloch-Westervick and Hastall, 2006), a 
Portrayals of same-sex and same-Age characters – social comparisons 
With news Personae: selective exposure to news című tanulmányban 
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közölt, erősen kötődik a kutatócsoportunk egyik társas összehasonlítás-
kutatásához. míg a korábbi kutatásai során a két szerző adott életkor-
csoportokhoz tartozókat vont be, és az ugyanolyan életkorúakról szóló 
tartalmak között feltételezett hasonlóságokat, a jelenleg ismertetett 
tanulmányuk két korcsoporttal dolgozott: fiatalokkal és középkorúakkal. A 
mi kutatásunk több tekintetben is a Knobloch-Westervick és Hastall (2006) 
hipotézieire épít. Tervezésekor részben a Will klasszikus munkájára (1981) 
támaszkodtunk. Habár Wills azt állítja, hogy a lefelé hasonlítást az önbecsülés 
fokozásának igénye motiválja, koncepcióját később kiegészítették. 

Hadd említsem itt csak a legutóbbit, Lockwood és Pinkus eredményeit 
(Lockwood & Pinkus, 2008, 251), amely egyértelmű bizonyítékát szolgáltatja 
a lefelé hasonlítást követő mind pozitív, mind negatív hatásai. Híreink 
megfogalmazásában (2012) figyelembe vettük Lockwood eredményeit 
(2000), melyek szerint az emberek gyakran hasonlítják magukat náluk 
rosszabb helyzetben lévőkhöz, amikor nem tudják elképzelni, hogy maguk 
is hasonlóan rossz helyzetbe kerülhetnek. 

A kísérlet során egyetlen életkor-csoport tagjai számára nagyon 
gazdagokról, illetve nagyon szegényekről szóló híreket olvashattak egy 
online portálon. A kísérletben résztvevő alanyok – a szelektív választás 
paradigma módszertani kritériumaival összhangban – nem tudták, mit 
mérünk, mire irányul a kísérletünk. mi több, későbbi kutatásunkban (Kósa 
et al., kézirat) már figyelemelterelő híreket is használtunk – teljesen kizárva 
így annak lehetőségét, hogy tudomást szerezzenek a kutatás céljáról. Az 
eredmények (2012) az bizonyították, hogy az önértékelés nem befolyásolja 
a társas összehasonlítás irányát. 

Ami a nem szerepét illeti a hírpreferenciában, a nők szignifikánsan több 
hírt választottak a náluk rosszabb helyzetben lévőkről, szemben a férfiakkal, 
akik nagyon gazdagokról választottak több negatív hírt. egy későbbi, 
elsősorban a szabályozó fókusz (chronic regulatory focus) szerepére 
irányuló kutatásunk során (2015, kézirat) nem sikerült annak főhatás-
szerepét kimutatnunk, mindazonáltal a nem, az önértékelés interakcióját 
tetten értük, valamint a hírérték főhatását a társas összehasonlítás során. 
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Műhelybeszélgetések

Ilyés zoltán 
(me BTK, Kulturális és Vizuális Antropológiai intézet mTA TK, Kisebbségkutató 
intézet)

A „magyarság medinája” − nemzeti zarándoklat a 
gyimesbükki „ezeréves határhoz”

Bevezetés – egy új nemzeti zarándokhely létrejötte1

Az 1989 után „összmagyar” zarándoklattá vált csíksomlyói búcsút (vö. 
Feischmidt 2005, Vörös 2005) 2008-tól kiegészíti a gyimesbükki „ezeréves 
határhoz”, az ott felújított legkeletibb, 30-as számú máV őrházhoz, az ún. 
Kontumáci (vesztegzári) kápolnához és a 17. századi rákóczi-vár romjaihoz 
szervezett zarándoklatok gyakorlata. 2008-ban a „magyar címeres” nohab 
mozdony vontatta „székely Gyors” eredeti célja a szombati csíksomlyói 
búcsú felkeresése volt, ez találkozott össze a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
vezetésével felújított egykori vasúti őrház pünkösdvasárnapi ünnepélyes 
felavatásnak lehetőségével (ilyés 2014: 310-312). 

A zarándokvonatok (2010-től már a csíksomlyó expressz is) ettől fogva 
a csíksomlyói búcsút követő vasárnapon az „ezeréves határhoz” vitték el 
utasaikat, hogy a helyiek és az egyéb egyéni és közösségi szervezésben 
odautazott magyarországiak ezrei társaságában az egykori határ kínálta 
hiteles környezetben megemlékezzenek Trianonról, nagy-magyarországról, 
a szétszakítottságról és összetartozásról. ezzel Trianonhoz mint nemzeti 
emlékezethelyhez (vö. Gyáni 2012: 44) egy extraterritoriális emlékezeti 
és performatív helyszín kapcsolódott, az egykori határ és az autentikus 
magyarnak értett gyimesi kultúra kínálta minden szimbolikus előnnyel és 
örökségesítési lehetőséggel. 

1. A tanulmány „Az emlékezés és a turisztikai élmény nemzetiesítése” című írásom „nemzeti 
zarándoklat és turizmus: csíksomlyó és az ”ezeréves határ””című fejezetének átdolgozott és bővített 
változata. első megjelenés: Feischmidt margit – Glózer rita - ilyés Zoltán – Kasznár Veronika – 
Zakariás ildikó: nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája. Budapest: 
L'Harmattan – mTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2014, 308-321.
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A helyszín, amely a régi magyar határt és az ezeréves magyarországot 
idézi meg az idelátogatók számára, egy olyan színtérré vált, ahol Trianonra, 
a trianoni igazságtalanságra, az egykori magyarország nagyságára 
lehet emlékezni, egyben a határok által szétszabdalt magyar nemzet 
összetartozását is demonstrálni lehet. ezzel egy csíksomlyót kiegészítő 
és talán „tehermentesítő”, döntően szekuláris zarándokhely jött létre: 
„erdély és a magyarság új nemzeti zarándokhelye”, más interpretációban „a 
magyarság medinája”, „második csíksomlyó”. 

A gyimesbükki zarándoklat eseményszervezése a magyarországi és helyi 
örökségesítő és nemzetiesítő szereplők mellett jelentős részben – éppen 
a pünkösdvasárnapi időpont, a határszéli kápolna és a helyszín részben 
egyházi tulajdona okán is – a római katolikus egyház irányítása alatt maradt. 
ennek ellenére a magyarországról érkező zarándokok többségére mint egy 
szekuláris zarándoklat résztvevőire tekintek, akik a helyet elsősorban nem 
vallásos búcsúnyerési céllal keresik fel, hanem nemzeti érzéseik, történelmi 
nosztalgiáik, az erdélyi magyar kisebbséggel való szolidaritásuk és ideológiai 
összetartozásuk demonstrálása végett (vö. Petermann 2007: 57-61).

A máV őrház felújításával egy szervezett, a helyi és „összmagyar” 
szempontok szerint átgondolt örökségesítés, muzealizálás és emlékhely-
teremtés is kezdődött, amely során minden évben újabb, az „ezeréves 
határhoz” kapcsolódó, és a helyieken túl többnyire az egész nemzetet is 
megszólító gyimesi határközeli objektum felújítása, illetve létrehozása 
történt meg: 2009 – Kontumáci kápolna felújítása, 2010 – világháborús 
emlékhely felavatása, 2011 – a régi országúti híd felújítása, 2012 – gyimesi 
keresztút felszentelése a plébániatemplom mellett, 2013 − a „Hit kapujának 
és megmaradásunk oszlopainak” felszentelése (ilyés 2014: 306-308). 
Tervbe van véve a rákóczi vár eredeti tervrajzok szerinti újjáépítése is. 
Az őrház felújítását és további munkálatokat többen elsősorban a nemzeti 
összetartozást példázó összefogásként értelmezik, ahogy 2008 októberében 
sólyom László akkori köztársasági elnök is egyfajta integratív gesztussal az 
összefogást hangsúlyozta a vasúti őrház emlékkönyvében tett bejegyzésében.  
A gyimesbükki „ezeréves határhoz” látogatók megnyilvánulásait, 
szimbólumhasználatát figyelve és a pünkösdvasárnap és a „Trianon 
emléknapon” megnyilvánuló erdélyi és magyarországi politikusok beszédeit 
(ilyés 2013) hallgatva a fentebb szekulárisnak jellemzett zarándoklatot 
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a rituális helyszíneket, megmutatkozási alkalmakat kereső nemzetvallás 
egyik performatív megnyilvánulásának vélem (vö. máté-Tóth 2007).

Jelen tanulmányban a gyimesbükki „ezeréves határhoz” irányuló 
pünkösdvasárnapi zarándoklatok ünnepszervezését, rítus-szerkezetét, 
performatív eseményeit, illetve a turisták performanszait mutatom be. ezzel 
együtt megkísérlem megrajzolni az ideérkező patrióta/nemzeti turisták 
képét is.

a gyimesbükki vonatos zarándoklatok megszervezése

A résztvevők és az eseményről tudósító média által immár „összmagyarnak” 
tekintett, (nemzet)politikai üzenetek átadására is alkalmas, de döntően az  
erdélyi katolikus egyház és a helyi ferencesek által ellenőrzött csíksomlyói 
búcsús ünnephez egyfajta szekuláris kiegészítőként szervesült 2008-tól a 
gyimesbükki „ezeréves határhoz” irányuló pünkösdvasárnapi zarándoklat. 
A gyimesbükki zarándoklat ünnepszervezését, koreográfiáját és 
időszerkezetét alapvetően befolyásolja a zarándokvonat (2010-től 
zarándokvonatok) menetrendje, a látnivalók topográfiája és a nagyszámú 
– köztük busszal és személygépkocsival érkező – vendég mozgásának 
lehetőségei. A „székely Gyors” 2008. május 11-iki gyimesbükki megérkezését 
óriási sikerként értékelték. A szerelvényt lelkes tömeg várta az állomáson, a 
mozdony román vasúti előfogat nélkül kihajtott az állomástól mintegy 1,5 
km-re levő őrházhoz, ahol az ünneplő tömeg körbevette, felmásztak rá és 
sokan fényképezkedtek a mozdonnyal a háttérben. Az esemény revelatív 
erejét jól mutatja a „székely Gyors” érkezésére mint „harmadik bécsi 
döntés”-re történő utalás és az a gyakran idézett anekdo-tikus elem, amikor  
a csángó bácsi (vagy székely atyafi) a vonat „64 éves késésén” kesereg. 

A magyar vonat érkezése egyfajta efemer revíziós színtér létrejöttét 
biztosította, ahol államjogilag extraterritoriális környezetben, a jelenlegi 
határtól 500 kilométerre, széles tömegek számára megélhetővé és 
megmutathatóvá vált az ezeréves magyarország, létrejött a határok által 
elválasztott azonos nyelvű és nemzeti érzésű emberek kommemorációs 
közössége és újraélhetővé vált az 1940-es visszacsatolás eufóriája.
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A megnövekedett érdeklődésre tekintettel 2010-től a Kárpáteurópa 
utazási iroda és az indóház magazin szervező kollektívája már két zarán-
dokvonatot indított. A minden évben eltérő dekorációjú villanymozdony2 
vontatta „csík-somlyó expressz” az Arad, Gyulafehérvár, segesvár, 
Brassó útvonalon köze-lítette meg csíksomlyót és utasai alcsíki falusi 
vendégfogadókban szálltak meg. A nohab dízelmozdony vontatta „székely 
Gyors” a nagyvárad, Kolozs-vár, Dés, Déda, Gyergyószentmiklós útvonalon 
érkezett és utasai felcsíki szállásokat vettek igénybe. 

2012-től más ütemezéssel, más hangsúlyokkal és kissé eltérő útvonalon 
(marosvásárhely érintésével) szervezi meg a misszió Tours és a máv 
nosztalgia Kft. a Boldogasszony Zarándokvonatot. A zarándokvonat 
utasainak bázisa és szállása Gyergyószentmiklós, ahol pünkösdvasárnap 
a templom melletti téren nagyszabású szabadtéri misén vesznek részt. A 
Boldogasszony Zarándokvonat utasai az „ezeréves határhoz” a csíksomlyói 
búcsút megelőző pénteken látogatnak ki. 

A másik két zarándokvonathoz képest kevésbé harsány és a vonatút 
alatt is lelki programokat kínáló, katolikus szerzetespapok által vezetett 
zarándokvonat vállaltan a vallásos turisták igényeit szolgálja ki. 

2013-ban nem indult külön a csíksomlyó expressz és a székely Gyors, 
villanymozdonyos vontatással egységes szerelvényt indítottak, amely 
az északi útvonalon, Kolozsvár érintésével közelítette meg úticélját és 
csíkszeredán (illetve madéfalván), az al-, illetve felcsíki szállásoknak 
megfelelően a szerelvényt két részre osztották. 2014-ben már szervezői 
rivalizálásra utalt, hogy a Kárpáteurópa utazási iroda által indított összevont 
székely Gyors - csíksomlyó expressz mellett az indóház magazin és a 
Baobab Travel megszervezte a Történelmi székely Gyors zarándokvonatot. 
2015-ben ismét csak a Kárpáteurópa indította el az összevont székely Gyors 
- csíksomlyó expressz zarándokvonatot, amelynek szerelvényeivel eddig 
mintegy 8000 magyarországi zarándok jutott el a jeles helyszínekre.

2. A villanymozdonyok 2010-ben a széchenyi emlékévre (a „merjünk nagyok lenni” idézettel), 
2011-ben a Liszt Ferenc emlékévre, 2012-ben az „Aranycsapat” 6:3-as győzelmére, 2013-ban 
Hunyadi mátyás megkoronázásának 555. évfordulójára, 2014-ben Gábor áron születésének 200. 
évfordulója, 2015-ben ii. rákóczi Ferenc halálának 280. évfordulójára emlékezve lettek alkalomhoz 
illően felmatricázva.



András Hanga (Szerk.) :  Kommunikációs terek

32

A számos vasútbarátot is lelkesítő vonatos zarándoklatokról készült inter-
netes beszámolók, tudósítások, filmek, és képeskönyvek dokumentációi 
az utasok vizuális imaginációit is tükrözik (Koós Hutás 2008; máthé 
– nagy – T. Hámori 2008; Boros et al. 2010: 209-222). ezek a források a 
zarándokvonatokat egyfajta mobil kulisszaként állítják be, melyek nemcsak 
csíkban és Gyimesben, hanem más erdélyi területeken is hitelesítik és 
magyarrá teszik a tájat. A magyar mozdonyok, magyar vagonok, magyar 
és árpádsávos zászlókkal integető utasok révén megvalósuló szimbolikus 
reterritorializáció, revíziós performansz érzelmi csúcspontját kétségkívül a 
vonatok gyimesbükki megérkezése jelenti. 

A vonatok közönsége az utak során élményközösségé kovácsolódik, a
vonatok fogadásakor tartott alkalmi ünnepségek és a programok 
során a zarándokok bevonódnak a nemzeti narratívákba. A vonatos 
zarándokturisták rekrutációját elsődleges szűrő faktorként meghatározza 
a részvételi díj és a helyszínek, események iránti érdeklődés, affinitás. A 
résztvevők köre meghatározóan középosztályi merítésű, azonban a szakma, 
az érdeklődési kör, a családtörténeti hagyományok, az életstílus és műveltség, 
de még a politikai jobboldalon elfoglalt hely szerint is érezhetően tagolt. 

a zarándoklat menete, eseményszervezése 
gyimesbükkben

A pünkösdvasárnapi gyimesbükki nemzeti zarándoklat menetét a további-
akban öt szakaszra osztva – fogadás a gyimesbükki vasútállomáson, kivo-
nulás az „ezeréves határhoz”, színpadi előadás és szentmise a kontumáci 
kápolnánál, beszédek és a magyar mozdony fogadása a vasúti őrháznál, 
visszaút az állomáshoz – mutatom be.

Az    ünnepségre egyénileg vagy busszal érkezők egy része először az állo-
másra megy a vonatok fogadására, így azok érkezéséig fokozatosan megtelik 
az állomás peronja. A vonatra várakozók között már 2009-ben is többség-
ében voltak a magyarországi vendégek, akik zászlókkal, transzparensekkel, 
nemzetiszínű szalagokkal, csíksomlyói búcsús jelvényekkel vagy nemzeti 
jelképes és a szélsőjobboldal szimbólumaival díszített - köztük trianonos, 
nagy-magyarországos - pólókkal jelezték elköteleződésüket (1. kép). 
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1. kép. A Székely Gyors érkezése a gyimesbükki állomásra 
2009 pünkösd vasárnapján.

A helyiek – köztük a népviseletbe öltözött gyimesi és moldvai csángók 
– ebben a tömegben gyakorlatilag elvesztek, így a magyar zarándokvonatok 
gyimesbükki érkezéséről elmondható, hogy a fogadók és az érkezők 
között is a magyarországiak vannak többségben. Az eseményt tehát a 
magyarországról érkező turisták dominálják, akik egyszerre társelőadói 
és nézői a történeti hazát megidéző helyszínre szervezett kommemoratív 
rítusnak. A várakozást és a vonatok jövetelét spontán koreográfiák, üdvözlő 
szertartások is kísérik. 2009-ben az állomással szembeni utcácskára felhajtó 
nemzeti érzelmű motorosokat a jobbikos és árpádsávos zászlók látványos 
felmutatásával üdvözölték. A várakozás sajátos folklorisztikus színfoltja 
a népviseletbe öltözött moldvai csángók exotikusnak ható csoportja, 
akik moldvai népdalokat énekelnek nagyszámú érdeklődő és fotografáló 
figyelmétől kísérve. A vonatok megérkezésekor pálinkával kínálják az 
érkezők egy részét (ezt a gesztust rendszeresen megteszi a gyimesközéploki 
polgármester is a település vasútállomásán rövid időre megálló vonatok 
utasai felé) és hegedűvel, ütőgardonnal hagyományos gyimesi népzenét 
játszanak. Az ünnep szervezői és a helyi közösség formális és informális 
vezetői – általában a polgármester, az alpolgármester vagy a Deáky András, 
a helyi magyar iskola 1989 utáni létrehozója – rövid üdvözlő beszédeket 
mondanak, majd a tömeg elindul az „ezeréves határ” felé. 
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2. kép. Hende Csaba magyar honvédelmi miniszter beszéde 
a világháborús emlékhelyen 2011. június 12-én.

A vonulás fontos eleme a népviseletbe öltözött helyiek „díszkísérete”, 
amely a nagy tömeg miatt csak kevesek számára észrevehető és a résztvevők 
számára inkább alkalomszerű élményt nyújt. A szervezők a helyi etnog-
ráfiai hagyomány felvonultatásával igyekeznek megidézni a paraszti 
autentikusságot és egyben hitelességet vinni az eseménybe. 

Az egykori határhoz történő kivonulásokkor kezdetben a Zerkula 
zenekar, Tímár Viktor gyimesközéploki hegedűs és népviseletbe öltözött 
gyimesiek – köztük a helyi Dani Gergely általános iskola tanulói – kísérték 
a zarándokokat. 2010-ben a vonuló tömegben elvegyülő idősebb helyiek 
egy kisebb csoportja magyar népdalokat, katonanótákat énekelt. 2011-től 
népviseletbe öltözött lovas fiatalok kísérik a zarándokokat az ünnepség 
helyszínére.

míg az első években a zarándokok településeit jelző táblák és a nemzeti 
színű zászlók mellett az árpádsávos lobogók használata volt meghatározó, 
addig 2012-ben és különösen 2013-ban – a székely zászló használat miatt 
kialakult székelyföldi vita és a magyarországi kormánypártok erre válaszul 
kezdeményezett kampánya hatására – észrevehetően megnőtt a székely 
zászlók demonstratív használata (vö. Patakfalvi czirják 2014).  

A tömegben kezdetektől jelen vannak gyimesi csángó népviseletbe 
öltözött helyi fiatalemberek mint szervezők és ügyelők. 
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ma már a rendőrséggel való együttműködés megkönnyítése érdekében 
a szervezők „Ghimeş-Făget” feliratú karszalagot kapnak, köztük a magyar-
országi szervezők is.

A hömpölygő, végeláthatatlannak tetsző, a szervezők által rendre 40.000 
fősre becsült tömeg a gyimesi völgyben kétségkívül a performatív térbeélés 
olyan módját jeleníti meg, amely – a közlekedéstechnikai nehézségek 
mellett – a külvilág felé szuggesztíven demonstrálja az egykori határ 
szimbolikus újra birtokbavételének szándékát. A rendszeres időközönként 
méltóságteljes tempóban továbbhaladó – többnyire magyar és árpádsávos 
zászlókkal kidekorált motorosok – hasonlóképpen nyomatékosítják ezt az 
érzést.

A Bákóból kivezényelt román rendőri és csendőri erők évről-évre 
növekvő számban biztosítják a rendezvényt, különösen a 12A jelű országos 
főúton történő gyalogos és gépkocsis közlekedést. szinte 50 méterenként 
állnak egyenruhások, 2012-től rendőrautóra szerelt hangosbeszélőn 
tájékoztató szöveget játszanak le magyar és román nyelven, gyakran 
sípjelzéssel instruálják a zarándokokat. 2013-ban a korábbi években 
tapasztaltnál is szigorúbban igyekeztek az út bal oldalán egy szűk sávba 
korlátozni a vonuló tömeget, így annak korábbi, tömegességet jelző, az 
országút nagy részét elfoglaló látványa nem érvényesült.3 

A tömeg mozgatása a szűk völgyben átgondolt logisztikát igényel, 
már a 3 km-re levő bükki faluközpontban is vannak parkolóhelyek, ahol 
a rendőrök leállítanak egyes buszokat, irányítják a forgalmat stb., sok 
csoport a vasútállomásig is kilométereket gyalogol. Az „ezeréves határhoz” 
vezető út mentén az ekkor nagy forgalmat bonyolító állandó üzletek mellett 
random módon alkalmi elárusítóhelyek, lacikonyhák, kürtős kalács-
sütők sorakoznak, amelyek kihasználják az egyes házak, udvarok kínálta 
lehetőséget. 

Az alkalmi szuvenír árusok és a határnál létesített bazársor kínálatának 
meghatározó részét a nagy magyarország, Trianont, a székelyföldi 
autonómiát megidéző emléktárgyak és egyéb magyar nemzeti szimbólumok, 
zászlók és jelvények képezik. Külön szegmenst képeznek a Gyimesbükkre 
közvetlenül utaló tárgyak, amelyek meghatározóan a rákóczi várhoz vezető 

3 A zarándoklatról tudósító magyar nemzet cikk egyenesen megalázónak tartja a forgalomirányítást, 
azt egy hadifogolycsoport tereléséhez hasonlítva (Pilhál 2013: 5).
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lépcsőket, az őrházat és az őrház melletti korona alakú géppuskaállást 
formázzák.

A katolikus egyház védnöksége alatt szervezett Boldogasszony Zarán-
dokvonat utasainak pünkösd szombatját megelőző kivonulása már a kisebb 
tömeg okán is egységesebb és jól szervezett, a zarándokokat a betűjelzésekkel 
ellátott vasúti kocsik szerint szervezték menetbe. 

Hátra szerelt mozgó kihangosítással lehetővé vált a hívek egységes és 
egyidejű éneklése, ami képzett kántor vezet, ezzel a helyiek szemében is 
nyilvánvalóbbá vált ennek a zarándoklatnak a vallásos jellege. 

3. kép.  Buzánszky Jenő autogramokat oszt az őrháznál 2012. május 27-én, 
háttérben a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz mozdonyai.

A hosszan elnyúló menet a már időközben elkezdődött színdarab 
alatt érkezik meg a kontumáci kápolna előtti térségre, a menet vége és a 
később érkező autóbuszos csoportok a mise ideje alatt érik el az ünnepség 
helyszínét. 

A zarándokok egy része fel sem megy a kápolnához, hanem az őrház 
térségében marad vagy az országút baloldalán kialakított búcsús vásár 
forgatagában vegyül el. 2010-től az egész völgyben kihangosítják az 
eseményeket, így azok mindenki által követhetőkké váltak.

A 2009 óta a kápolna mellett előadott színdarabok, ünnepi műsorok az 
erdélyi kisebbségi magyarság és a gyimesi csángók megmaradásáról szólnak 
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és így elsősorban a helyiek számára közvetítenek buzdító és visszaigazoló 
tartalmakat. 2009-ben a roLe-együttes a „Pille” című csángó rockballadát 
adta elő a Gyimesi Hagyományőrző Tánccsoport közreműködésével. 

A darab népdalok és népszokások feldolgozásával egyfajta értékközvetítést 
vállal fel: a moldvai és gyimesi csángó hagyományokat, népművészetet és 
életfelfogást kívánták a mai fiatalok számára bemutatni. A rockballada egy 
emberi élettörténetre felfűzve, a csíksomlyótól Pusztinán át Gyimesbükkig 
terjedő csángó imaginárius térben mozogva, tágabb értelemben a ma-
gyarság sorsára is érvényesen kíván „érzéseket, érzelmeket, gondolatokat 
és eszméket” tolmácsolni.4 2010-ben a marosvásárhelyi mustármag ének-
együttes „Hiszek a romokon” címmel az erdélyi egyházmegye ezeréves 
fennállásának évfordulójára rockoratóriumot mutatott be. 

A történelemre emlékező és az emberi életet Krisztusra alapozó vallásos 
darabban a gyi-mesi széphavason összegyűlő, virrasztó, emlékező és 
bűnbánatot tartó, csíksomlyóra igyekvő zarándokok ellene mondanak a 
„személyt, családot közösséget és szülőföldet elpusztító” jelenségeknek és 
hitet tesznek az „evangéliumi és nemzeti értékek” mellett.5  A szövegkönyvet 
összeállító Papp László atya, a rockoratóriumot köve-
tő misén tartott szentbeszédében is visszaköszönő intenciói az autochto-
nizmusban (megmaradás, (szülő)földhöz való ragaszkodás,  „gyökéreresz-
tés”) és a globalizáció elutasításában csúcsosodtak ki: 

„A mű fő üzenete az, hogy magyar népünknek halaszt-hatatlan szüksége 
van a lelki és gondolkodásbeli megújulásra, ha nem akar teljesen elpusztulni. 
Az ige ereje arra hív, hogy Krisztusba belegyökerezzünk, minden erőnkkel 
ragaszkodjunk Jézus személyéhez, a családtagokhoz, a rokonsághoz, a 
nemzetséghez, az egyházközséghez, a szülőföldhöz – a földet eladni nem 
szabad! 

saját életterünkön belül keressük meg az életünkhöz szükséges 
forrásokat. minden utánzó, idegen életmódról azonnal mondjunk le, és 
építsünk saját alapra. Van jövője a Gyimeseknek, van jövője erdélynek, e 
szép paradicsomkertnek, ha gyökeret eresztünk.”6

4  Ld. a színdarab leírását a http://www.role.hu/pille.html honlapon [utolsó letöltés: 2013. január 13.].
5 A mű leírását és szövegkönyvét ld. mustármag megújulás szolgálat honlapján: http://www.
mustarmag.info/bemutatott-zenemuvek/hiszek-a-romokon.html [utolsó letöltés: 2013. február 24.]. 
6 idézet a 2010-es gyimesbükki rendezvény szórólapjáról.
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2011-ben a gyimesfelsőloki szent erzsébet Gimnázium és a gyimesbükki 
Dani Gergely általános iskola tanulói mutattak be zenés-táncos előadást. 
2012-ben a plébániatemplom mellett felavatott csángó keresztút (salamon 
2012), 2013-ban a „Hit és megmaradás kapujának és oszlopainak” a salamon
József plébános által összeállított szövegkönyvét adták elő a gyimesbükki 
iskolások (salamon 2013). A 2014-es pünkösdvasárnapi ünnepi előadásban 
a madéfalvi veszedelem 250. évfordulójához kapcsolódva, Kóka rozália, az 
Érdi Bukovinai székely népdalkör vezetője a madéfalvi veszedelem után 
született „négy testvér” (erdélyi és bukovinai székely, gyimesi és moldvai 
csángó) történetét „saját dalaikkal és népviseletükkel elbeszélő” műsort állí-
tott össze.

Az előadásokat követő szentmisék rangos prédikációs alkalmakat kínál-
nak.  A szentbeszédeket 2008-ban és 2009-ben az „ezeréves határ” közelében 
gyermekvédelmi központot nyitó Böjte csaba ferences szerzetes, 2010-
ben és 2013-ban Papp László marosvásárhelyi ifjúsági lelkész, 2011-ben 
salamon József gyimesbükki plébános, 2012-ben Varga ottó őriszentpéteri 
plébános tartotta. 

A katolikus egyház képviselői amellett, hogy szentbeszédeikben érintenek 
összmagyar, nemzetpolitikai témákat, ezt rendszeresen és hangsúlyosan 
kiegészítik a társadalmi szolidaritás és összefogás, a nemzetiségek közötti 
megértés és a krisztusi életpélda megidézésével. 

Böjte csaba 2008-as a nemzetek közötti kiengesztelődést hangsúlyozó 
szentbeszédét a Kurucinfón és a Jobbik egri szervezetének portálján annak 
„románbarátsága” miatt meg is támadták (Hering 2009). 2010-ben Papp 
László atya prédikációjában a hagyományos katolikus egyházi évre és a 
vallásos parasztság évköri tradícióira hegyezte ki a pünkösdi üzenetet. 2012-
ben az őriszentpéteri plébános a két „őrvidék” hasonlóságára és magyar 
küldetésére alapozta a szentbeszédét. 2013-ban Papp László márton áron 
püspök életpéldáját tárta a hallgatóság elé.

2010 pünkösdjén avatták fel a világháborús áldozatok emlékhelyét, 
amelyet az egykori kontumáci plébánia romos falainak felújításával 
alakítottak ki.  A jelenlevő rendek, testületek uniformisban (Történelmi 
Vitézi rend, csíki és háromszéki huszár hagyományőrzők) díszkíséretet, 
illetve díszsorfalat formáltak a világháborús emlékhelyhez történő 
kivonulásnál és a koszorúzásnál. 
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Hasonló szerepet töltenek be a csángó viseletbe öltözött fiatalok, akik az 
emlékhelyek felavatásakor és a koszorúzásokkor az emléktáblák mellett 
állnak és az érkező notabilitásokat kísérik. 

A kápolna melletti programok végén 2009-ben és 2010-ben a rákóczi-
vár ormáról tárogató jelezte az ünnep színterének áthelyezését az őrházhoz. 
Az ősi magyar hangszerként jegyzett tárogató használata a helyszínt – helyi 
történeti előzmények nélkül – a rákóczi-szabadságharchoz és a kuruc 
tradícióhoz kapcsolta, és revíziós áthallásait is erősítette (vö. Kovács 2006: 
253-273). 

A 2010 óta biztosított hangosítás révén követhetők a további, az őrháznál 
zajló események is, így a magyar mozdonyok fogadására nem vonul át 
mindenki (ez nem is lehetséges a szűk völgy és a nagy tömeg miatt), hanem 
a Kontumáci kápolna melletti hegyoldalon maradva – ülve, piknikezve 
– követik az eseményeket vagy az országút menti kirakodóvásárban 
vásárolnak, falatoznak. 

Ahogy általában a búcsúkon, nagy zarándoklatokon az eseményeknek 
a kötött program ellenére van egy fesztelenebb háttérvonulata. A helyiek 
vagy a később érkezők egy része nem kapcsolódik be a programokba, 
hanem a kirakodóvásáron és egyéb látványosságokon vesz részt, beszélget, 
nézelődik. Az ottlétnek és a részvételnek különböző fokozatai vannak, ami 
függ az érintettség és érdeklődés fokától, az adott csoport időbeosztásától, 
a felekezettől, nemzetiségtől, és attól is, hogy valaki hányadik alkalommal 
van jelen a zarándoklaton. 2013-ban egy soproni csoport már a misét 
megelőzően visszaindult a vasútállomás közelében parkoló autóbuszához.

A Kontumáci kápolna és a vasúti őrház ünnepszervezése és rítusai 
jelentésüket és üzenetüket tekintve valamelyest szétválnak. A kápolnánál 
a katolikus egyház kezdeményező és ellenőrző szerepe a meghatározó, 
itt a szentmiséken túl a rítus szervezői - nem függetlenül a felszentelt 
emlékhelyek üzenetétől - a világháborúk áldozataira (hősökre) való 
megemlékezés mellett egyfajta néptanítói, nevelői küldetést vállalnak.  Az 
ünnepi műsorokban, avatási, felszentelési beszédekben és a prédikációkban 
a magyarság élete és megmaradása szorosan kapcsolódik valláserkölcsi 
törvények megtartásához. Az egyház amellett, hogy beleszól az „ezeréves 
határ” örökségesítésébe, a kizárólagos nemzeti és nemzeti radikális 
diskurzusok tompítását is felvállalja. 
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Az őrháznál tartott megemlékezés és a „mozdonyvárás” szekulárisabb 
üzenetű, itt ha lehet még erősebb a nemzeti összetartozás és összefogás 
hangsúlyozása, a politikai tartalmú vagy politikusi beszédek is itt hangzanak 
el (kivétel volt Hende csaba 2011-es beszéde). 

ezt jelzi az énekek az utóbbi években kialakult megosztása a két helyszín 
között: előbbi helyszínen inkább az egyházi énekek, a pápai himnusz és a 
magyar himnusz („nemzeti imádságunk”), utóbbin a székely himnusz és a 
Boldogasszony Anyánk kezdetű népének hangzik el (2. kép).

4. kép. A Székely Gyors magyar címeres Nohab-mozdonya 2009. május 31-
én a gyimesbükki vasúti őrháznál. A mozdony az egykori határig történő 

kihúzása alkalmat teremt az euforikus ünneplésre 
és az emlékképek készítésére.

A határ szimbolikus birtokbavételének eseményei a „30-as számú, 
legkeletibb máV őrház” mellett kulminálnak. Deáky András az első 
zarándoklatról készült riportfilmben a pünkösdvasárnap eseményeit 
„A magyarok egy napra visszafoglalták az ezeréves határt” mondatban 
foglalta össze (Koós Hutás 2009). A magyar mozdony(ok) megérkezésére 
váró tömeg alkalmi üdvöz-lőbeszédeket hallgat meg.  A tömeget először 
hagyományosan Deáky András, „az ezeréves határ őre” köszönti. rövid 
beszédeiben a magyar nemzet jelenvalóságáról, az összefogásról, a magyarság
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őszinte és szabad megéléséről emlékezik meg, majd a polgármester, 
Görbe Vilmos olvassa fel előre megírt beszédét.7 A vasúti őrháznál tartott 
üdvözlőbeszédek során rendszeresen szót kapnak civil szféra képviselőiként 
a helyi és magyarországi örökségesítők, köztük a vasúttörténeti hagyomány 
helyi és magyarországi ápolói (köztük Bilibók ágoston az őrházban 
berendezett vasúttörténeti kiállítás gondnoka), a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány képviselője, és helyi és országos politikusok is (ld. részletesen 
ilyés 2013). 2012-ben Buzánszky Jenő, az aranycsapat tagjainak portréival 
díszített csíksomlyó expressz tiszteletbeli kapitánya tartott rögtönzött 
beszédet (3. kép)

Az őrháznál tartott megemlékezések fénypontját a magyar mozdony(ok) 
érkezése jelenti. sokak – például a vasútbarátok – számára fontos kérdés, 
hogy kihajthatnak-e a mozdonyok román kísérőmozdony nélkül az 
egykori határig. 2008-ban és 2009-ben a nohabokat nem kísérte román 
mozdony, 2010-től román kísérőmozdonnyal engedélyezték a magyar 
mozdonyok kihajtását az őrházig. 2013-ban a „Hunyadi mozdony” ismét 
kísérőmozdony nélkül, önállóan húzott ki az őrházhoz. A rendelkezésére 
álló szűk félórában a zarándokok körbeveszik a moz-
donyt, sokan felkapaszkodnak a vezetőfülkékbe, folyamatos a fényké-
pezkedés a mozdonyokkal a háttérben (4. kép). 

Az őrháznál zajló események teret és lehetőséget kínálnak az 
egyéni emlékezésformáknak is: különféle csoportidentitások, politikai 
elkötelezettségek felmutatására, egyéni, kiscsoportos produkciók, perfor-
manszok bemutatására. A teljes esemény alatt folyamatos a rákóczi 
várra történő felkapaszkodás és az őrházban levő vasúttörténeti kiállítás 
megtekintése és bejegyzés az őrház emlékkönyvébe.

 
7 Az egyik helyi tanárnő által megírt beszédet metaforikus megszerkesztettsége miatt érdemesnek 
tartjuk  idézni: „A farkas járta, medve járta rengetegben szél cibálta magányos fenyő dacosan ka-
paszkodik a kemény sziklába, de csúcsa eléri a fellegeket. Az égre nézve ragaszkodón köti magát 
egy gerinces tájhoz, amely nem csak tartást kölcsönzött, de a csodateremtésben is esélyt adott. s a 
megteremtett csoda az, amit most itt látunk: az egykor magányos, komor fenyő nincs már egyedül! 
ezzel a biztató érzéssel és a csángó ember tiszta, őszinte ragaszkodásával köszöntök most minden-
kit, aki elzarándokolt a csodateremtés színhelyére. csendesen, de erősen és ünnepélyesen érezzük, 
hogy tartozunk valahová. ez az együvé tartozás erőt ad a helytálláshoz, a csodás tettekhez, az új 
világ építéséhez. ezért könyörgünk az Úrhoz Wass Albert szavaival: uram, adj békességet/ a Kárpá-
tok között!/ sehol még földet annyi/könny s vér nem öntözött… /… Kenyér mellé naponta/jusson 
egy szál virág/s láthassam, amint Téged/dicsér egy új világ...”
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Az őrház melletti ferde kereszttel díszített, koronát formázó, pontatlanul 
határkőnek is tekintett vasbeton géppuskafészek is fontos pontja az 
egyéni megemlékezéseknek: megérintik, megkoszorúzzák, nemzeti színű 
szalagokat kötnek fel rá. 

5. kép. Egy Jobbik alapszervezet megemlékezése, a koronát formázó 
géppuskafészek megkoszorúzása és az otthonról hozott föld kiszórása az 

„ezeréves határnál” 2010. július 17-én.

A vonatos zarándokok visszaútja a vasútállomásra nem csoportosan 
megszervezett, mindenki a vonatok indulását figyelembe véve egyénileg, 
kisebb csoportokban teszi azt meg. Közben mód nyílik vásárlásra, többen 
megállnak Böjte csaba gyermekmentő házánál, betérnek a Deáky panzióba, 
ahol fesztelen alkalmi mulatságot szerveznek.

A pünkösdvasárnapi programhoz több évben utóeseményeket is 
szerveztek, 2010-ben este nagyszabású Kormorán koncert volt. 2010 és 
2011-ben a kontumáci kápolnában görög katolikus szent liturgiát celebráltak 
a helyiek és a magyarországi görög katolikus zarándokcsoportok részére, 
meglehetősen (és meglepően) csekély helyi érdeklődéssel.



Ilyés Zoltán:  A „magyarság Medinája”

43

az „ezeréves határ” a pünkösdi zarándoklatokon kívül

Az „ezeréves határ” a pünkösdvasárnapi zarándoklatokon kívül is fon-
tos turisztikai célpont, a 2008-as nyári időszakban naponta átlagosan 300 
látogató fordult meg az őrházban és környékén, és az érdeklődés azóta sem 
csökkent számottevően. 

Jellemző a felújított őrháznak és a rákóczi várnak hitelesítő háttérként 
történő használata a spontán, privát emlékező mikroperformanszok, 
fényképezkedések és szimbolikus térjelölő aktivitások során. 

A gépkocsik csomagtartóiból rendre előkerülnek a magyar és 
árpádsávos zászlók, egyes csoportok koronát formázó géppuskafészeknél 
vagy a rákóczi vár romjain énekelnek, elszórják az otthonról hozott 
földet, nemzetiszínű szalagokat kötnek fel vagy koszorúkat helyeznek a 
géppuskafészek ferde keresztjére.8 Az „ezeréves határ” eminens attrakcióvá, 
kihagyhatatlan turisztikai desztinációvá vált és számos civil, egyházi és 
politikai rendezvény hitelesítő helyszíneként szerepel (5. kép).

román reflexiók

Az erősödő magyar aktivitás és magyarországi jelenlét, valamint a község 
Hargita megyéhez való csatolásáért indult mozgalom (Gyimesbükk 1950 
óta a mindenkori Bákó /Bacău központú adminisztratív egységhez tartozik) 
miatt már 1989 után a helyi románok részéről elkezdődtek a panaszok, 
feljelentések a bákói hivatalokban. 2010-ben a március 15-iki ünnepségen

8 egy ilyen mikroperformansz keretében adták elő 2011-ben a rákóczi váron a Gróf Tisza istván 
Dalárda a magyar Gárda egyenruhájába öltözött tagjai az ún.  „Trianon Himnuszt”, amelyet a csík 
zenekar által feldolgozott „most múlik pontosan” című Quimby szám dallamát felhasználva a 
következő szöveggel énekelnek: „Tartsd magad, nemzetem! tipornak rendesen./ ellopnak, eladnak, 
zsarolnak, pusztítnak végtelen./  Kígyók a kebleden, szitok a neveden,/ tovább nem engedem, 
tovább nem engedem!/Azért mert hont adtál, mindenkit fogadtál,/ zsoldosok, kufárok, tolvajok 
kezére jutottál./ Hittél a nyugatnak, s mindenkor becsaptak,/ elvennék múltadat, ásnák a sírodat./ 
Táltosok repülnek át az éjen,/ s kitűzik az ökör-koponyát./  sebeinket begyógyítják szépen,/  s 
megvédik majd árpád otthonát./  De addig szüntelen, légy résen nemzetem,/ nézd a sok csillagot, 
48′, ’56 ott ragyog./ Értsd meg a lényegét, fogjuk egymás kezét,/ fogjuk egymás kezét, ahogyan 
soha még!” http://www.youtube.com/watch?v=JovvcybKhci (letöltés: 2013. július 12.)
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és a 2010. augusztus 28-iki Bilibók-tetői emlékező szentmisén9 a résztvevők 
nehezményezték az indokolatlan csendőri, rendőri jelenlétet (Deáky 2010). 

A helyi románok a 2008-tól zajló pünkösdvasárnapi nemzeti za-
rándoklatok ellensúlyozására, azzal egyidőben „ellen-rendezvényt” 
kezdeményeztek a palánkai rebreanu emlékműnél, amit a bákói hatóságok 
biztonsági megfontolásokból nem engedélyeztek. 

A helyi románok bizalmatlanságát és kétségeit fejezi ki, hogy a helyi 
ortodox lelkész - Viorel olah - a pünkösdvasárnapi magyar rendezvények 
kapcsán meg is jegyezte, hogy „most nem tudom, hogy egyházi vagy 
politikai ünnep ez.” 2011 pünkösd vasárnapján, amely egybeesett a római 
katolikus pünkösddel, az ortodox közösség a románvásári metropolita 
részvételével „rusalii în inima carpaţilor” megnevezéssel nagyszabású 
szent liturgiát tartott a gyimesbükki ortodox templom kertjében (vö. 
Balatonyi 2013: 349-350). 2012. október 25-én a román hadsereg napján - 
amely Észak-erdély 1944-es visszafoglalásának emléknapja is - az egykori 
határ túloldalán, Palánkán létesített régi rebreanu síremlék mellett ioan 
selejan hargita-kovásznai ortodox püspök jelenlétében új emlékművet 
avattak, amelynek mottójául egy nicolae Titulescu10 idézetet választottak: 
„románia nem lehet egész erdély nélkül, románia nem lehet nagy, áldozat 
nélkül.” ez egyértelmű reakció az egykori határ túloldalán felerősödő 
magyar emlékezetpolitikai aktivitásra és szimbolikus revizionizmusra. 

összefoglaló megjegyzések

Ahogy a csíksomlyói búcsú, úgy a gyimesbükki pünkösdvasárnapi 
zarándoklat is bizonyos elvárásokat és a résztvevők egy jelentős körét 
tekintve szekuláris zarándoklattá, a nemzetvallás rítusává vált (vö. François−

9 A határhoz közeli 1197 méter magas, egykor stratégiai fontosságú Bilibók-tetőn 2006-ban 
faragott emlékkövet emeltek a 4. számú székely Határőrszázad honvédkatonái tiszteletére, akik a 
kilátópontot 1944. szeptember 1-én szuronyos rohammal visszafoglalták a Vörös Hadsereg kato-
náitól.  Az emlékkő felszentelése óta az évfordulón rendszeresen búcsúkat tartanak a Bilibók-tetőn, 
ahova magyarországról is érkeznek kisebb történelmi hagyományőrző csoportok, így 2008-ban és 
2009-ben a Történelmi Vitézi rend képviselői.
10 nicolae Titulescu (1882-1941) a két világháború közötti románia egyik legsikeresebb diploma-
tája, a trianoni békeszerződés egyik aláírója volt.
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siegrist−Vogel 1995: 25, idézi Vörös 2005: 74). Gyimesbükk −az elsősorban 
a magyar nemzeti sorskérdések hangsúlyozására alkalmas szimbolikus 
etnopolitikai térré és legitimációs kulisszává vált csíksomlyói színtér 
mellett - hangsúlyosan képvisel egy revíziós emlékezeti komponenst is.  

A gyimesbükki „ezeréves határhoz” (és csíksomlyóra) irányuló 
ma-gyarországi turista-aktivitást a fentiek tükrében egyszerre lehet a 
vallási-, illetve zarándokturizmus, az örökségturizmus (vö. simone−
charteris−Boyd 2010), a nemzeti turizmus/ideológiai turizmus és az 
esemény turizmus (event tourism) (vö. Getz 2008) kategóriáiba besorolni. 

A gyimesbükki „ezeréves határhoz” irányuló pünkösdvasárnapi nemzeti
zarándoklat ünnepszervezésében és üzeneteiben kapcsolódik a 
csíksomlyói búcsúhoz, ugyanakkor felerősíti és kiegészíti csíksomlyó 
nemzeti összetartozást közvetítő üzeneteit. Az ünnepszervezés a búcsús 
zarándoklatok hagyományaira támaszkodik, annak rituális kereteit kínálja 
fel a nemzeti zarándoklatra érkezők számára. 

A római katolikus egyház szerepe és jelenléte Gyimesbükkben is 
hangsúlyos, ugyanakkor a vasúti őrház melletti ünneplést átengedi a 
világi (civil, politikai) szervezeteknek. ez utóbbi színhely a magyar 
mozdonyok érkezésekor egyszerre jelenít meg kommemoratív (a 
történelmi magyarországra és Trianonra emlékező) és performatív (a 
határt szimbolikusan visszafoglaló, a nemzeti összetartozást és a jelenlevők 
ideológiai rokonságát megjelenítő) rituális teret.
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Tanulmányok

andrás Hanga
(Dosz Kmo)

erdélyi magyar kisebbségi nemzeti identitás a nemzeti 
Összetartozás napjának tükrében – sajtóelemzés

összefoglalás: A 2010-es országgyűlési választásokat követően kormány-
programmá tett nemzeti tematika létrehozta a nemzeti együttműködés 
rendszerének keretét, így politikailag hangsúlyossá vált az államhatárok 
feletti egységes, kulturálisan összetartozó magyar nemzet összefogásának 
szándéka. A nemzeti Összetartozás napja – a trianoni békediktátum dá-
tuma, június 4. – ennek a szándéknak a megnyilvánulása, amely a trianoni 
békediktátum máig feldolgozatlan következményeinek kezelésével – a dön-
téshozók elképzelése szerint – elősegítheti egy új nemzeti identitás kialaku-
lását. A trianoni békekötés évfordulójára tett emléknap az emlékezetpolitika 
által hivatott megteremteni a kényszerközösségekké vált magyarság össze-
tartozását. Az intézményesített „ünnepnap” a „félig tele a pohár” szemléle-
tet sugallja az 1920-tól folyamatosan jelenlévő „üres pohárral” szemben.A 
nemzeti Összetartozás napja vizsgálatának fókuszában a kollektív emléke-
zetben élő nemzeti örökség és a kulturális emlékezet intézményesültségé-
nek (politikai szándék szerinti konstruáltságának) metszete áll. A kutatás 
hangsúlyos része az erdélyi magyar nyelvű online sajtó visszhangja. 
A megjelent cikkek elemzése által feltárhatóak azok a pontok és ellenpon-
tok, amelyek a hétköznapi közbeszédben nem, vagy csak részben fellelhe-
tőek. Az erdélyi magyar nyelvű online médiumok palettájából három olyan 
médium lett vizsgálat alá vonva, amelyek lefedik és kellő mértékben repre-
zentálják az erdélyi magyarság politikai palettáját, és a lehető legnagyobb 
mértékben visszatükrözik a magyarországi pártviszonyokat.
kulcsszavak:  Kényszerkisebbség, emlékezet, nemzeti Összetartozás napja.
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A határon túli magyarok a nemzetről leszakadt, kényszerkisebbségekké vált 
csoportok, amelyek politikai folyamatok következtében váltak kényszerkö-
zösségekké, más nemzetiségek nemzeti állammá formálása során. (Bárdi 
– szarka 2007) ezek a közösségek nem eredendően etnikai kisebbségek, 
hanem rendelkeztek már kialakult nemzettudattal, amikor elszakadtak az 
anyaországtól. egymással versengő nemzetpolitikákat teremtett ez az elsza-
kadás, ahol az új román állam nemzeterősítő politikája igyekezett elnyomni 
a korábbi államalkotó nemzet identitását. 

ez a határon túli közösségek helyzetét instabillá tette, ugyanis „része-
sei államországuk politikai közösségének, közösségi szinten, de nem váltak 
egyenrangú résztvevőivé a szomszédos politikai nemzetnek. részesei a ma-
gyar kulturális nemzetnek, de sem egyénileg, sem közösségi szinten nem 
részesei a magyarországi politikai közösségnek.”(Bárdi – szarka 2007) Az 
anyaországi nemzeti politika hatalmi kurzusoktól függően változó módon 
és intenzitással támogatja ezeket a közösségeket. Úgy tűnik, hogy az insta-
bilitás ösztönzi és megerősíti az erdélyi magyar közösséget egy kisebbségi 
nemzeti identitás kialakítására.

A modern nemzeti identitások kialakulása a francia forradalmat köve-
tően indultak meg és ez magyarország esetében az 1900-as évek elejére vált 
többé-kevésbé egységes konstrukcióvá. ebben nagy szerepe volt a magyar 
historizmusnak és az 1896-os ezredéves Ünnepségeknek és a Világkiállí-
tásnak. A reformkori nyelvújításnak köszönhetően alakult ki a mai magyar 
nyelv, amely hordozója lett a magyar nemzeti identitásnak. ugyanakkor 
az egy tömbben élő, a korabeli tömegkommunikációs eszközökkel kevés-
bé elérhető székelység – nem is beszélve a csángókról – gyakran használja 
még a mai napig is nyelvújítás előtti beszéd egyes elemeit. mivel a nyelv a 
kultúra legfontosabb hordozója, ezért kihatással van a nemzetté válás intéz-
ményeinek létrejöttére, a mi esetünkben a magyarországitól eltérő szimbo-
likus struktúrák (pl. ünnepek – székely szabadság napja) kialakulásával. 
Érdemes előre megjegyezni, hogy a trianoni békediktátum évfordulója a 
székelység körében sokkal kevésbé élő emlék, mint az anyaországban.
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a nemzeti összetartozás napjáról

A rendszerváltozás után a magyar nemzetállam újradefiniálja a nemzetet és 
az új definícióknak megfelelő, azokat megvalósító politikát teremt. ennek 
különböző korszakai voltak. 1990-ben az országgyűlési választások estéjén 
az mDF miniszterelnök-jelöltje, Antall József, a nemzetet, a nemzeti ösz-
szetartozást a mindenkori pártpolitika fölé kívánta helyezni a „lélekben 15 
millió magyar miniszterelnöke akarok lenni” kijelentésével. 

ezzel egy új, a korábbi pártállami hozzáállástól gyökeresen eltérő nem-
zetpolitikát hirdetett meg, de mondatában egyben legitimálta is a Trianon 
diskurzus újranyitását.1 Bár ő etnikai-kulturális értelemben kívánta átélni 
és megvalósítani a határon túli magyarsággal kapcsolatos elképzeléseit, a 
környező országokra mégis a területi revízió rémképét vetítette, de leg-
alábbis az ottani politikai erők törekvéseik, népszerűségük növelése érdeké-
ben kihasználták, kiforgatták Antall szavait. 

Több magyarellenes támadás is volt, a legbrutálisabb az 1990-es maros-
vásárhelyi fekete március. A hazai jobboldali politikusok számára az eset 
jó alkalomnak bizonyult: vannak magyarok a határokon túl is, mégpedig 
„végveszélyben, a megsemmisülés szélén”. Antall a nemzetpolitika sarok-
kövévé tette, hogy a magyarság kulturálisan együvé tartozik, de nem él egy 
közigazgatás alatt. szavai nyilvánvalóvá tették, hogy az ország határai nem 
esnek egybe a nemzet határaival. ezzel intézményesítette a kulturális nem-
zet fogalmát.

A Fidesz 1996-ban jobboldali nemzeti pozíciót kezdett kialakítani a 
maga számára. Az 1998-as választásokon „aki a magyar nemzethez akar 
tartozni, szavazzon a kormányprogramjukra” szlogennel indultak, kibonta-
koztatva a „jobboldali nemzet” koncepcióját. 

ebben a koncepcióban szerepelt a nemzeti színház felépítése, a mille-
náris Park létrehozása, a Terror Háza múzeum megalapítása, a magyar iga-
zolvány intézményének bevezetése és a korona „kiszabadítása”. múzeumi 
tárgyból a magyar államiság jogfolytonosságát szimbolizáló élő jelkép vált a 

1 schmitt Pál 2010. május 14-én az országgyűlés alakuló ülésén, megválasztásakor elmondott 
beszédében az antalli nemzetpolitika folytatása mellett állt ki azáltal, hogy beszédében széleskörű 
nemzeti összefogásra biztatott: "a magasztos cél érdekében" ... "emeljük fel szívünket, vállaljunk 15 
millió magyar ember sorsáért felelősséget".
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Parlament kupolatermében. 2010-ig ellenzéki pártként retorikájával, nagy-
gyűléseivel, a Bálványosi szabadegyetemen tett kijelentéseivel folyamato-
san bővítette nemzetfogalmát. orbán Viktor egy 2004-es, a napkeltében 
elhangzott interjújában kijelentette: „nem lehet mindig megvert népnek 
lenni, néha győzni is kell.” (napkelte, 2004. november 19.). 

2010-ben kormányra kerülve a nemzeti együttműködés rendszerével 
kormányprogrammá tette a magyar nemzetfogalom újradefiniálását, újra-
alkotását, nemzetpolitikai céljának tekinti a nemzet egyesítését határokon 
belül és azon túl is. A nemzeti együttműködés rendszere az alábbiak sze-
rint épül fel:
1. egyszerűsített honosítási eljárás – a magyar állampolgárságról szóló 
1993. évi LV. törvény 2011. január 1-től hatályos módosítása.
2. nemzeti Összetartozás napja – 2010. XLV. trv. a nemzeti Összetartozás 
melletti tanúságtételről.
3. Politikai nyilatkozat a nemzeti együttműködésről – 1/2010. (Vi. 16.) 
oGY politikai nyilatkozat.
4. nemzeti Összetartozás napjának iskolai emléknappá nyilvánítása és a 
magyarság Házának létrehozása – 101/2010. (X. 21.) oGY határozat.

A továbbiakban a nemzeti együttműködés rendszeréből a nemzeti 
Összetartozás napjának vizsgálatával foglalkozom az erdélyi online hírpor-
táloknak az eseményről szóló írásai alapján. 

romániában 1 millió 238 ezer fő magyar él a 2011-es népszámlálás ada-
tai szerint,2 ezért esett a választásom erre a területre, miközben tudatában 
vagyok annak, hogy szlovákiában és szerbiában is jelentős számú magyar 
nemzetiségű él, jobbára szórványban az erdélyi közel egymilliós tömbma-
gyarsággal szemben. 

A törvény létrehozói szándéka szerint a nemzeti Összetartozás napja az 
együvé tartozás örömének kinyilvánítása. Kísérlet a feldolgozatlan trianoni, 
nemzeti gyásznap átdefiniálására.

 

2 Válent Viktória: mit mondanak a számok a romániai magyarokról? Kitekintő, 2012. február 9. 
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/02/09/mit_mondanak_a_szamok_a_romaniai_magya-
rokrol/ [2013. 03. 16. 11:22]
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a nemzeti összetartozás napjának erdélyi magyar 
nyelvű online sajtóvisszhangja (2010 – 2012)

A nemzeti Összetartozás napja magyarországi kezdeményezés, a román 
állami ünnepek sorában magától értetődően nem szerepel. A vizsgálat alá 
vont sajtóorgánumok vajon szerepet vállalnak-e az emléknap megszerve-
zésében? mozgósítják-e olvasóikat vagy utólag számolnak be az események-
ről? Az erdélyi online sajtóban megjelent cikkek elemzése által igyekszem 
feltárni azokat a pontokat és ellenpontokat, amelyek a hétköznapi közbe-
szédben nem, vagy csak részben fellelhetőek. Az erdélyi magyar nyelvű on-
line médiumok palettájából három olyan médiumot igyekeztem kiválasz-
tani, amely lefedi, és kellő mértékben reprezentálja a politikai palettát és a 
lehető legnagyobb mértékben visszatükrözi a magyarországi pártviszonyo-
kat. Így megfelelően lehet következtetni a belpolitikai szándék határon túli 
visszhangjára, beteljesülésére. A kiválasztott sajtóorgánumok az Új magyar 
szó napilap online változata (www.maszol.ro), amely az rmDsZ-hez közel 
álló lap,3 a Krónika napilap online változata (www.kronika.ro), amely alap-
állása nemzetibb, sokkal jobban képviseli a nemzeti vonulatot és a Tran-
sindex hírportál (www.transindex.ro), amely az adatközlők szerint erdélyi 
presztízs portál. A kutatás alá vont időszak a 2010 és 2012 közötti írások, 
különös hangsúlyt fektetve a június 4-e körül megjelent cikkekre. A vizsgált 
médiumok esetében viszonylag kevés, az Új magyar szó (9 db), a Krónika 
(11 db) és a transindex.ro (15 db) cikket írt az eseményről. 

A vizsgált cikkek tudósításaiból kiderül, hogy a nemzeti Összetartozás 
napján megrendezett ünnepi műsorok a nemzeti kultúra azon jelképeit, 
szimbólumait emelik ki, amelyek a történelmi múlt a jelenben való „ide-
gen”, ha úgy tetszik nem hétköznapi, de érzelmi töltetű megnyilvánulásait 
tükrözik. ilyen jelképek, szimbólumok a turul, hét törzs, törzsszövetség, 
szent istván, pásztor, elveszett juh, parancsolat, pásztorbot, kard, növény-
minta bimbó és az összefogás tüze. Trianon említése kapcsán az Új magyar 
szó kerül minden publicisztikai megfogalmazást, cikkeiben június 4-e a tri-
anoni békeszerződés megkötésének évfordulója. 

3 Az Új magyar szó megjelenését a communitas Alapítvány támogatja, amelynek alapítója az 
rmDsZ.
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A Krónika érzelmekkel telített, tragédiaként, fájdalomként, gyászként 
mutatja be Trianont, ami egy „igazságtalan döntés”, a „mítosz és a valóság 
között” helyezkedik el, az „újkori magyar történelem legnagyobb tragédiá-
ja”, melynek következményeként „az ország határai és magyar nemzet hatá-
rai nem esnek egybe” és ezt a „trianoni szindrómát” igyekszik feldolgozni 
a nemzeti Összetartozás napja. A transindex.ro külső tényezőkre hárítja a 
felelősséget: „a magyar nemzet külső hatalmak által előidézett igazságtalan 
és méltánytalan szétszaggattatása után”.

Bűnbakokról a presztízslapnak tartott transindex.ro 4 alkalommal 
(Horthy és Kádár-rendszer, Demszky), a nemzeti érzelmeket megjelenítő, 
jelentős mennyiségű jelzővel dolgozó Krónika 8 alkalommal (bolsevik for-
radalom, kommunizmus, árulók, idegen hatalmak, balliberális kormányok, 
korabeli ellenzék, világhatalmak, szomszédos országok, nemzeti öntuda-
tukban megrokkant fogyatékosok) tesz közvetlen említést. Az Új magyar 
szó pedig közvetett módon említ bűnbakokat 2 alkalommal (utódállamok 
és nagyhatalmak) Trianonnal kapcsolatban. Figyelemreméltó, hogy egyet-
lenegy szó sem esik az akkori belpolitikai helyzetről, a nemzetiségi vitákról, 
a magyarországi akkori kisebbségek követeléseiről és jogairól. A történe-
lemtudomány ma már ezeket is hangsúlyosan figyelembe veszi az első vi-
lágháborút lezáró békekötések elemzésekor.4

Fontos említést tenni a június 4-i esemény megnevezéséről. Az általam 
vizsgált cikkekben a „megemlékezés” kifejezés jelenik meg a legtöbbször 
(12 db), ezt követi az „emléknap” (7 db), „ünnep” (6 db), „összetartozás” 
(6 db) és ezekhez hasonló a „tanúságtétel”, „gyászmunka”, „Trianon tagadá-
sa”, „tragédia”, „elszámolás”, „szembenézés”, „felmutatás”, „egymásra találás”, 
„kapcsolatépítés” szavak megjelenése is. 

ezekből a kifejezésekből arra lehet következtetni, hogy az emléknap 
egyben gyásznap is a határon túliak számára, a trianoni békediktátum alá-
írásához fűződő emlékképek összessége, és bár nevében az összetartozás, 
megnyilvánulásában a magukra maradás kifejeződése. A nemzeti emlék-
nap, vagy más néven nemzeti gyásznap nem ünnep, jelen esetben egy tör-
ténelmi tragédia, amely változást hozott a magyarság életébe, és amelyet 
azóta is gyászolnak.

4 romsics ignác (2001) A trianoni békeszerződés. osiris Kiadó, Budapest.
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A három erdélyi hírportál vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy cik-
keikben nem a mozgósítás, hanem a beszámolás jellemző az emléknappal 
kapcsolatban. 

Az Új magyar szó a 2012-es eseményről már nem is tesz említést, úgy 
tűnik az évek elteltével egyre kisebb jelentőséget tulajdonít neki. A Krónika 
a 2012-es emléknapról szólva megjegyzi, hogy a rendezvények céljai között 
szerepel, hogy erősítsék az összetartozás érzését és „megemlékezésükkel 
hagyományt szeretnének teremteni, hogy a városban élő magyarság méltó-
képpen emlékezhessen a trianoni döntésre”. A tudósítás szerint az összefo-
gás, a magyar megmaradás akkor lehetséges „ha mindenkiben benne él az 
egész magyar történelem, az egész magyar kultúra”. 

A nemzeti örökséget meg kell őrizni, „mert ez alapvetően nemcsak a 
múltról szól, hanem ez az összetartozás a közös jövő” – idézi semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettest a szerző. A transindex.ro közli az egyetlen írást,5 
amelyben a román politikai elit valamely tagja nemtetszését fejezi ki az 
eseménnyel kapcsolatban és bírálja a román kormányt hallgatásáért: Titus 
corlatean román politikus szerint a kormány "régi, Trianont más üzenettel 
felruházó elméleteket" kelt életre. 

Az említett cikk „egyedülisége” érdekes számunkra, mert a 2010. évi 
XLV. trv. szövege tartalmazza „az európában elfogadott gyakorlatot alapul 
vevő közösségi autonómia különböző formáira irányuló természetes igé-
nyének támogatására” szövegrészletet és corlatean 2012 augusztusa óta 
betölti románia külügyminiszteri posztját. A hírportál az ünnep kapcsán 
foglalkozik ugyan az autonómia kérdésével, de mindig a törvény szövegé-
ből ugyanazt a kiragadott idézetet hozza, a referáló sajtó letűnt korát idézve 
véleményt, kommentárt, hírmagyarázatot nem fűz hozzá. 

Az Új magyar szó is ugyanilyen stílusban számol be, három év alatt egy-
szer írja le az „önrendelkezés” szót. A Krónika nem mennyiségileg, hanem 
minőségileg más stílust használ, érzelemtől mentes és az értelmezést az ol-
vasóra bízó referáló sajtó helyett a morális sajtó hagyományait követve kiáll 
az önrendelkezés jogáért.

A nemzeti Összetartozás napja a kulturális emlékezetbe tartozó emlék-

5 sz.n.: corlatean: A magyarországi kormány megkérdőjelezi a trianoni szerződést. 2010. 06. 05. 
http://itthon.transindex.ro/?hir=23847 [2013. 03. 13. 21:49]
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nap, melynek ugyan nincsenek elvárt rítusai, csak ajánlottak,6 ugyanakkor 
az erdélyi magyarok a más ünnepekhez és megemlékezésekhez használt 
formákat alkalmaznak, ez alól talán csak a nagyváradi Almás-hegyen a Tri-
anont jelképező T alakú faszerkezet elégetése szembetűnő kivétel.7 A meg-
emlékezések alkalmával almafát ültettek (pl. sepsiszentgyörgyön), mely a 
közös tudást, a magyarság halhatatlanságát és az összetartozás, összefogás 
megújulását szimbolizálja. A beszámolók szerint a rendezvények leggyako-
ribb formatoposzai a zászlófelvonás, rendhagyó történelemóra, összefogás 
tüzének meggyújtása, kulturális műsor, koszorúzás, kiállítás, istentisztelet, 
huszárvonulás, rajzverseny, táblaavatás, kopjafaavatás és harangozás. A fel-
soroltakból azonban a kollektív emlékezet megnyilvánulási formái kereked-
nek ki.8

A diskurzuselemzés során a transindex.ro az összetartozást (5 alkalom-
mal: „együvé tartozás”, „összefogás”, „önazonosság”, „testvér(város)i kap-
csolat”) hangsúlyozza, a „gyászfeldolgozás” és az „ünnep” egyszer szerepel. 
A Krónika erős jelzős szerkezeteket használ, mint „szellemi honvédelem”, 
„szellemi és spirituális egység”, „közös jövő”, „nagy fájdalom”, „békés meg-
válaszolás”, „haszonélvezői kell legyünk”. Érzelmileg telített, sokszor szenve-
délyes cikkeiben a morális sajtó igazságkereső hitében gyökerező már-már 
lelkesítő programbeszédre emlékeztető stílusban számol be az események-
ről: „a magyarság él és élni fog”, „a jogfolytonosság helyreállítása”, „fele-
lősség minden magyar emberért”, „legyőzhetjük Trianont”, „újrakezdés”, 
„feltámadás”. A vizsgált írásokban az összetartozás 5 esetben jelenik meg, 
a gyászhoz kapcsolódó kifejezés („tragédia”, „feltámadás”, „újrakezdés”, 
„megmaradás”, „szembenézés”, „fájdalom”) 8 alkalommal tűnik fel. Az Új 
magyar szó írásaiban az összetartozást kifejező szavak 8 esetben fordul-
nak elő: „összetartozás”, „összetartás”, „nemzeti egység”, „nemzet egésze”,

6 A Nemzeti Összetartozás Napja, Pedagógiai háttéranyag. nemzeti erőforrás minisztérium meg-
bízásából az oktatáskutató és Fejlesztő intézet. 2011. május. http://www.kormany.hu/download/0/
cd/30000/A%20nemzeti%20%c3%B6sszetartoz%c3%A1s%20napja.pdf#!DocumentBrowse 
[2013. 03. 13. 21:00]
7 sz.n.: Többnyire együtt ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját. Krónika, 2011. 06. 03. http://
www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51841 [2013. 03. 13. 19:00]
8 Pejin Attila (2008) Lokális és/vagy nemzeti? in: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kul-
turális emlékezet. Papp richárd, szarka László (szerk.), Vajdasági magyar művelődési intézet, 
Zenta. 111.
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„önazonosság”. Az 1920-as békekötésre 3 alkalommal utal („újrakezdés”, 
„együtt kell élnünk ezzel a realitással”, „a fájdalmas eseményekre is emlé-
kezni kell”), és nem a gyászt emeli ki, hanem a realitások figyelembevételé-
nek szükségét hangsúlyozza. 

A politikus gondolkodás áthatja a cikkeket, az egyenrangúság és a köl-
csönös tisztelet, valamint a tekintélyelvet nélkülöző közös gondolkodás 
és cselekvés igénye hangsúlyos üzenetként jelenik meg: nem a történelmi 
magyar államról szól, hanem a nemzet egységéről; „a nemzet egészéről 
való gondolkodás és cselekvés”, „kölcsönös tisztelet”, „partneri kapcsolat”, 
„együttműködés”, „kapcsolat és megismerés”. A nemzeti Összetartozás 
napjáról szóló írásokban közvetlen utalás sem a gyászra, sem az ünnepre 
nem található.

A transindex.ro a már korábban említett referáló sajtót megidéző, jel-
zős szerkezetekkel alig-alig tűzdelt írásaiból a kommentár nélküli tudósítás 
visszafogottsága tükröződik. rítusa a pártatlan és hűvös távolságtartó, az 
objektivitást szem előtt tartó újságírás. A fentiekből kitűnik, hogy a Kró-
nika a nemzeti Összetartozás napját egyértelműen azonosítja a trianoni 
tragédiával és a 90 éves beidegződéseknek megfelelően reflektál a június 4-i 
dátumra időzített emléknapra. 

rítusa a gyászmunka, a tragédia újra és újra megidézése, de nyomokban 
felismerhető a magyar országgyűlés által elfogadott törvény szellemisége, 
az összetartozás örömének megélésének szándéka, ami úgy tűnik, hogy a 
Krónika és olvasói számára egy szokatlan érzés. 

Az Új magyar szó egyértelműen a magyar kormánynak csatornázza be 
olvasói és az rmDsZ üzeneteit. A nemzeti Összetartozás napját politikai 
realitásnak fogja fel, egy újabb lehetőségnek, hogy az erdélyi magyarság az 
anyaország támogatásával a „szülőföldön élés”-t segítse és elfogadtassa a ro-
mániai politikai viszonyok figyelembe vételével: a politikai preferenciákon 
túl minden magyar magyar. rítusa az rmDsZ képviselete és szellemiségé-
nek támogatása, a szavazók megtartása és orientálása.
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összegzés

A mindenkori magyar kormányok különböző módon viszonyultak az egy-
mással versengő erdélyi magyar politikai intézményekhez, ebben a viszony-
ban jelent meg új elemként a nemzeti Összetartozás napja, mint intézmé-
nyes emléknap. Az emléknap szándék szerinti üzenete, hogy bár nem esik 
egybe az állam politikai határa a nemzet határaival, létezik egy egységesnek 
tekinthető magyar nemzet. Trianon megemlítése magyarországon negatív 
jelzőkkel párosul, a szétszakítottságot, az igazságtalanságot jelenti. A nem-
zeti Összetartozás napja szembefordul június 4-e gyásznap jellegével és azt 
hangsúlyozza, ami közös és nem azt, ami elválaszt. A törvény létrehozóinak 
szándéka szerint az együvé tartozás örömének kinyilvánítása, kísérlet a fel-
dolgozatlan trianoni nemzeti gyásznap átdefiniálására. A szándék sikerét 
a 2010 és 2012 közötti erdélyi online hírportálok cikkeinek elemzése nem 
támasztja alá. A cikkek elemzéséből kiderült, hogy az Új magyar szó a már 
kitapintható önálló erdélyi magyar kisebbségi nemzeti identitás szempont-
jából szól a nemzeti Összetartozás napjáról, az rmDsZ-t képviselő por-
tál írásainak vizsgálatából is jól látható, hogy a nemzeti együttműködés 
rendszere által képviselt emlékezetpolitikával versengve létezik egy erdélyi 
magyar emlékezetpolitika is.
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tóth Judit gabriella
(Dosz Kmo)

A halál fája. Az emlékezeti hely fogalmának értelmezése 
nyéstán

összefoglalás: Jelen esettanulmány a „nyésta emlékezete. A kontextus sze-
repe az egyéni és kollektív emlékezet viszonyának megértésében.” címet 
viselő kutatási projekt egy kicsinyke szelete, mely egy elöregedő csereháti 
faluban, nyéstán vizsgálja a még a faluban élő közösség kollektív emlékeze-
tét. A kutatási módszertan kiválasztása során elsődlegesen a kontextus sze-
repére fókuszálok, hiszen ez jelenti a személyközi kommunikációs folyamat 
alappillérét, tulajdonképpen a kommunikációs környezetre vonatkozó is-
mereteket és azok alkalmazását rejti magában. A település egyik jellegzetes-
ségei, hogy egy, a szokványosan meglehetősen eltérő kommunikációs háló 
működik, mint amely az egyébként megszokott a „falusi” társadalmakban, 
a faluban átalakulnak a társadalmi terek, a találkozások száma meglehető-
sen kevés. 2010 óta folyik nyésta emlékezetének antropológiai feltárása, és 
a lakók által elmondott történetek elsősorban az 1950-es évekhez és a má-
sodik világháborúhoz kapcsolódnak. Az itt olvasható tanulmányban arra 
szeretnék rámutatni, miként válhat akár csupán egy fa emlékezeti hellyé, 
milyen motivációk és attitűdök szükségesek ehhez, még akkor is, ha az a 
helyi politikai erők ellenállásába ütközik.
kulcsszavak: emlékezet, kontextus, emlékezeti hely. 

kutatási módszer

Feltevésem, hogy az emlékezet egy kulturális közegben nem hagy passzív 
lenyomatot maga után, hanem az egyén adott helyzetének megfelelően 
szerkeszti és értelmezi azt. Az emlékezeti történetmesélést meghatározza 
a térbeli kontextus, amelyben az elbeszélőt elhelyezzük, és életútjának be-
mutatására kérjük. A kontextus értelmezési körébe nem csupán a történeti 
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és kulturális aspektusokat kívánom bevonni, hanem az adott időben és tér-
ben vizsgálom a kommunikációs aktust, az elbeszélő verbális és nonverbális 
mozzanatait, és magát a narratívát elhelyezem az individuum életrajzában. 
A kutatás elsődleges szempontja az emlékezet felélesztése és annak bizonyí-
tása, hogy az élettörténet nem egyszerű történetalkotás, hanem a kontextus 
határozza meg a fontosnak vélt mozzanatok felidézését vagy éppen feledését.

Ahhoz, hogy a társadalmi-történelmi tényezőket felvázolhassuk a kö-
zösségben, az egyéni identitással kapcsolatos tényezőket, gondolati és érzel-
mi mintákat kell feltárni, és ennek alappillére, ha kontextusfüggővé tesszük 
a vizsgálatot, azaz más – más vizsgálati térben helyezzük el a visszaemléke-
zőt. A térbeli elhelyezésnek több lehetséges vizsgálati módszerét alkalmaz-
zuk. Két alkalommal kérjük fel egy-egy emlék felidézésére az adatközlőket: 
először egy életútinterjút készítünk, amely alapján kategorizáljuk azokat 
az életeseményeket, amelyeket megfigyelés és elemzés alá kívánunk vonni. 
A második fázisban újra meséltetjük az adott történetet, mégpedig olyan 
formában, hogy felkeressük interjúalanyunkkal a falu azon részét, ahol a 
bizonyos életesemény hajdan megtörtént, ha esetleg már nem létezik az az 
épület vagy terület, akkor ahol az egykor megtörtént, mivel a hely hiánya 
szintén előidézheti az emlékeket. A következő módszertani egység a társas 
környezetben történő elmesélés, melyet kétféleképpen tudunk jelen közös-
ségben megvilágítani: egyik lehetséges alternatíva, hogy családja körében 
is elmondatjuk az adott életeseményt, ehhez a módszertan alapját képező 
résztvevő megfigyelés1 megfelelő keretet nyújt, hiszen az egyfolytában a te-
repen való jelenlét segíti azt, hogy mindig pontosan tudjunk a családtagok 
érkezéséről, akik változó időszakokban és bizonyos terminusokban, mint a 
tél, ritkán keresik fel nyéstán élő nagyszüleiket. 

egy másik kutatási módszer egy olyasfajta csoportos interjú elvégzése, 
ahol a vizsgálat alapelveinek megfelelően egy másodlagos csoportot is ki-
alakítunk, majd egybevetjük a két csoport által elmondottakat. 

1 A résztvevő megfigyelés egy eszköz arra, hogy az antropológus minél jobban bele tudjon helyez-
kedni a kultúrába, de ez egyfajta marginális szerep felvételét is magával hozza. clifford Geertz ve-
zeti be a divided existence kifejezést, azaz a kétarcú megfigyelési módot., amikor is az antropológus 
egyrészt megpróbál benne élni a másik kultúrában, másrészről pedig még a saját kultúrájában is 
meghatározza önmagát, mintegy a két kultúra között reked, meglehetősen marginális szerepe lesz. 
(Geertz 1988: 130)
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A közösség lakói Egyik oldalon lakó és Másik oldalon lakó egyénekként 
definiálták önmagukat egy olyan kutatás során, mely a közösség kom-
munikációs hálóját térképezte fel, ez a meghatározottság jelenti majd a 
fókuszcsoportok létrehozásának alapját. Kiegészítő módszerként fotóant-
ropológiát is használok, amely korábbi kutatások során már bizonyította 
emlékezet-generáló szerepét.

a kutatás helyszíne

nyésta a csereháton fekszik, mely országrész a legtöbb ember számára 
ismeretlen terület, bár az Északi-középhegység területén húzódó meden-
cesor részét képezi. A cserehát ma az ország egyik legelmaradottabb és 
elhanyagoltabb területe, klasszikusan aprófalvas települések jellemzik, na-
gyobb központja a történelem során soha nem alakult ki2. A legsúlyosabb 
problémát az idősek jelentik, akik minimális szociális segítségben részesül-
nek. A térségfejlesztési kutatások pedig nem arra irányulnak, hogy a kiha-
lás előtt álló falvakat talpra állítsák vagy reményt keltsenek az ott élőkben, 
akik többnyire a falvakban is születtek és nem csupán beköltözők, hanem a 
közmunka aktivizálása, és olyan egyesületek, klubok létrehozását célozzák 
meg, melyek az infrastruktúra nélküli, sokszor még az alapszolgáltatásokat 
is nélkülöző településeken, érvényüket vesztik3. Az önkormányzat tájékoz-
tatása szerint 53 lakosa van nyéstának, azonban saját cenzusom4 alapján 
mindössze 35 állandó lakója van a falunak, a nyilvántartott lakosság egy 
része nyaralóként vásárolta a telkét vagy házát és csak bizonyos időszakok 
alkalmával tartózkodik itt, ezért őket nem tekintem relevánsnak a kutatás 
szempontjából, hiszen nem aktív tagjai a közösségnek. 

2 cserehát esettanulmány, 2008. mTA regionális Kutatások Központja. Közép és Észak-magyar-
országi Tudományos intézet. Térségfejlesztési Kutatások osztálya. http://www.mta-rkk-tko.hu/
ref_2006_2008 [2009. 07. 08.]
3 A Gagyvendégiben működő csereháti Településszövetség is a munkaerő-lehetőségek hiányára, a 
munka minőségének romlására fókuszál, és a térségfejlesztést hangsúlyozza, nem az idős emberek 
segítését.
4 2009-ben kezdtem kutató munkát nyéstán, az akkor készített cenzusom eredményei nem vesz-
tették érvényüket 2012 elején megismételt újbóli adatfelvétel során sem: nem volt elhalálozás, sem 
születés és újonnan költözők sem érkeztek. 
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nyésta egy zsákutcás kis település, selyebtől északra található, a mánta 
patak egyik oldalágának völgyfőjében, az írások legelőször 1255-ben emlí-
tik. A falu lakosainak nagy része nyugdíjas már, többnyire öreg nénik lakják, 
gyermek két családnál van: a cigányoknál és egy magyar családnál. A falut 
az etnográfusok és művészettörténészek élő múzeumként tartják számon. 
minden egyes ház múzeumi darab, mert jól szemügyre vehető az a tetőtí-
pus, ami csak a csereháton jellemző, és ez az ún. füstlyukas, kontyolt tető.
A falu egy régóta elmaradást mutató perifériára szorul terület, mely nem 
csupán infrastrukturális vagy gazdasági hiányokkal küszködik, hanem az 
öregek problémái is nehezítik a lakók életkörülményeit. A megye nem tudja 
megoldani a felzárkóztatást, mert sokkal koordináltabb erőfeszítésekre len-
ne szükség, mint amellyel elmondásuk szerint rendelkeznek. A probléma 
alapját a kedvezőtlen korösszetétel jelenti, a munkaerő elvándorolt a tér-
ségből, az inaktív népességet nem csakhogy az elöregedés, hanem a szeg-
regáció is jellemzi. A nyéstai öregek létbizonytalanságban élnek, aki mellett 
nincs a család, az teljesen magára marad és beteljesedik a sorsa: egyedül, 
szegénységben hal megy egy kis házban. nyéstán szinte semmiféle szolgál-
tatás nem működik, amely a városi ember számára már elképzelhetetlen 
létfeltétel, ilyen a bolt is.

emlékezet, emlékezeti hely

Freud az emlékezetet két helységre osztja fel, szalonra és előcsarnokra, 
amely meglehetősen nagypolgári jelleget kölcsönöz a fogalomnak. Az elő-
térben a tudattalan egymástól eltérő tartalmai fordulnak elő, míg a tudat a 
szalonban van. Freud kiemeli azokat az érzelmi rezdüléseket, amelyek a két 
helység között áramlanak, mivel a tudattalan szeretne tudatos lenni és át-
menni azon az ajtón, amely a két helyet egymástól elválasztja. (Freud 2006: 
199-242.) 

A csoportközi viszonyok és a közös tudás, a történelem feltérképezé-
sének alaptétele, az egyéni identitás és emlékezet megfigyelése. Érdekes 
megfigyelni azokat az új koherenciákat, ahogyan az egyén mintegy újraírja 
történetét vagy életének bizonyos szakaszait. Az elbeszélő módszer bizo-
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nyos módon hasonlít a pszichoanalízishez, hiszen mindkettő önéletrajzi 
események elmondására ösztönöz. Az értelmezés alapfeltétele a történet-
mesélésnek, melyet meghatároz a kontextus, amelyben őt térben és időben 
elhelyezzük. A szakirodalom utal rá, hogy meglehetősen nagy a valószínű-
sége annak, hogy az emberek többsége megszerkeszti élete történetét, amely 
lehetővé teszi „az egyén különféle tapasztalatainak lehető legkoherensebb 
és legharmonikusabb integrációját” (markus – Wurf 1987: 316). nem csu-
pán a pszichológiát és a szociológiát foglalkoztatja azonban az elbeszélés, 
hanem a filozófiában is szerephez jut, ahol is megfogalmazódik az a tézis, 
hogy nem csupán saját énünk értelmezésében alkalmazható az önéletrajzi 
perspektíva, hanem mások megértésének is ez az alapfeltétele, ezért „ a leg-
tökéletesebb explikáció az önéletrajz” (Dilthey 1974:74). Az életút esemé-
nyei az elbeszélések során összekapcsolódnak egymással, logikai összefüg-
gést mutatnak. Az elbeszélő módszertan kimunkálása a Gergen házaspár 
nevéhez kapcsolódik, akik a mindenkori identitást az élettörténet eredmé-
nyeként elemzik. (Gergen és Gergen 1988) Az élettörténet elmondása ala-
kítja ki a kapcsolat az élettörténetek láncszemei között, és építi fel az életút 
vonala mentén kirajzolódó identitást. 

Az ember egy olyan történeti lény, amely a történetek szereplője és an-
nak tovább mondója is. nietzsche a történeti és történetietlen egymás mellé 
állítását „az emlékezés és a felejteni tudás, a fény és a sötétség, az álmatlan-
ság és álomba merülés” (nietzsche 1989: 12) metaforáival fejezi ki. A filo-
zófus az emlékezés helyett minduntalan a felejtés, a felejteni tudás mivoltát 
hangsúlyozza. „minden cselekvéshez felejtés is tartozik, ahogyan a szerves 
élethez nem csupán fény, hanem sötétség is.” (nietzsche 1989: 31)    A fe-
lejtés a nyéstai idősödő közösséget is jellemzi, de helyesen megválasztott 
módszerekkel feléleszthető. ennek fő eszköze a kontextus vizsgálata.

A közösségek térbeli emlékezetének megnyilvánulásul szolgáló em-
lékezeti helyek századunkban egyre inkább felértékelődnek, bár főként a 
nemzeti emlékezet beszédes példái. ezek a nemzeti emlékhelyek mindig 
egy kitalált vagy felfedezett hagyományhoz kötődnek, de bármelyikről is 
legyen szó, mindenképpen szükséges egy olyan élő és valóban hagyomány-
ként funkciáló tradíció, amely az emlékezetet életben tartja. Az emlékezés 
felemelő érzésként is értelmezhető, hiszen hagyományok és történeti tudat 
nélkül nem beszélhetünk modern közösségi identitásról. 
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Az emlékezet térbeli megjelenítésével már elég korán elkezdenek foglalkozni 
az európai kultúrák, habár a társadalomtudományi vizsgálódások eleinte az 
emlékezetet, mint folyamatot annak időbeliségével kapcsolták össze, majd 
később egyre inkább annak szociális és társadalmi vonatkozásai keltették 
fel az érdeklődést (Halbwachs 1971). Az emlékezés helyeire a legnagyobb 
figyelmet egy történész, Pierre nora és munkatársai fektették, és elképze-
léseiket egy háromkötetes sorozatban (Az emlékezet helyei címmel) tárták 
az érdeklődést mutató szakmai közönség elé. nora fokozatosan foglalkozik 
a történelem és emlékezet kapcsolatával, és azt a konklúziót vonja le, hogy 
„Az emlékezet a konkrétban gyökerezik, a térben, a gesztusban, a képben 
és a tárgyban.” (nora 1999: 143). A történész értelmezése szerint az emléke-
zet a térbeliség mentén, míg a történelem az időbeliség mentén helyezhető 
el. Bevezeti a lieu de mémoire fogalmát, amelyek „elsősorban maradvá-
nyok, az emlékezetmegőrző tudat végső formái egy olyan történelemben, 
mely azért hívja elő azokat, mert már nem ismeri őket” (nora 1999: 146). 

egy közösség emlékezetének feltárása során joggal merül fel a kérdés, 
hogy vajon mi az igazság, valóban hiteles élményekről számolnak-e be in-
terjúalanyaink? A valós események mindenképpen szóbeli közlés folytán 
kaphatnak valóságtartalmat, „csupán szóbeli igazság az, amelyben a sza-
vak az általuk fedett ideák megegyezése vagy meg – nem – egyezése szerint 
kapcsolódnak” (Locke 1964: 193) és a kontextus hívhatja életre a múltat. A 
fenomemológiai tradíciók tudják alátámasztani a témának és annak mód-
szertanának létjogosultságát, mivel az individuum szempontjából, annak 
látásmódjából értelmeznek, és arra fektetik a hangsúlyt, ahogyan az ember 
saját életeseményeit megéli és jelentőséget tulajdonít annak. „egy személyes 
történet fontosabb lesz – és megbízhatóbb-, mint bármely kutatási hipoté-
zis” (Griffin 2001: 45). 

a halál fája. emlékezeti hely nyéstán

nora felfogása szerint a lieu de memoire-ok olyan helyek, melyek helyette-
sítő funkcióval bírnak a már nem létező spontán emlékezet esetén, ugyan-
akkor hangsúlyozza azok jelként való értelmezését is. 



Tóth Judit  Gabriel la:  A halál  fája. 

65

nyésta esetében egy olyan emlékezeti helyről beszélhetünk, melyet nem 
jelöl különösebb emléktábla, mégis évi gyakorisággal felkeresik azt a falu 
lakói és visszaemlékeznek azokra az időkre, melyet saját maguk is átéltek. 
Az 1950-es években a rákosi korszak idején rendszerességgel végeztek ki 
embereket egy nagy fánál, akiket a rendszer ellenségeként tartottak szá-
mon, legyen szó akár koholt, akár valós vádakról. 2010. október 10. óta 
minden évben, ezen a napon a helyi plébános és hívei felkeresik ezt a fát, 
és visszagondolnak azokra az időkre, amikor éhínség, nélkülözés jellemezte 
az akkor még több, mint 200 lelket számláló települést, amikor családokat 
szakítottak szét és gyakoriak voltak a halálbüntetések a fánál. Az eseményt 
különösebb tábla nem jelöli, mert sem a polgármester, sem az önkormány-
zati képviselők nem hagyták jóvá a fához járó megemlékező polgárok eme 
igényét. A fának és az emlékezés perceinek nem csupán tárgyi jellegével 
találkozhatunk, hanem az írásos dokumentumok – többnyire egyházi em-
lékek – is alátámasztják azt, hogy az első kivégzés napja is október 10. volt. 
A lokális történettel rendelkező időpont alakította ki a halál fája terminust, 
mely kommunikatív módon él a helyi emlékezetben, vizsgáljuk is annak 
akár elsődleges, akár másodlagos vonalát. 

„októberben majdnem mindenki kijön a fához, általában 4 és 5 óra kö-
zött. megérkezik plébános úr is selyebről, elmondja megemlékező beszé-
dét” (B. A.). A plébános beszéde után pár perc csend következik, és a fa 
körül mindig elmondja néhány ember azt a történetet, mely családjához 
kapcsolja a fát. mindenki többször hallotta már ezeket a történeteket, még-
is évről évre újra beszélnek róla, fontos életeseményként tartják számon a 
családok. A fához eljönnek azok a helyi értelmiségiek is, akik személyesen 
ugyan nem érintettek ebben az egykori eseményben, de fontosnak tartják 
kifejezésre juttatni, hogy a megemlékezők közösségében kívánnak ők is tar-
tozni. A plébános megjelenése és beszéde egyértelmű bizonyítéka az egyház 
jelenlétének ebben a közösségi eseményben, és az aktus célja az emlékezet 
újbóli aktivizálása és fenntartása az utódnemzedék számára. 

Az 1950-es évek emlékei újraélednek az úgynevezett észlelési térben, a 
visszaemlékezések során minden egyes megszólaló önmaga és társai szá-
mára is térben helyezi el az eseményeket. olyan mentális térképet alakíta-
nak ki, mely a jelenben már nem jelent támpontot a tájékozódáshoz. 

A fa szimbolikus jelentése az egykori üzenetekben is megfogalmazódott, 
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melyek segítségével a bajba került családtagok kommunikálni próbáltak 
családtagjaikkal. „Akiket elfogadtak, azok valahogy mindig üzenni próbál-
tak az otthoniaknak. Kiszolgáló személyzet mindig volt, akik a falubeliek-
ből kerültek ki szintén. Velük üzentek mindig, hogyha valakit a fához vittek. 
Az is elég volt, ha a fa szót meghallotta valaki, mindenki tudta, miről szól.” 
A közösség észlelési és aktivitási tere azonban nagyon leszűkült a kijárási ti-
lalom idején, amikor jelentősen csökkent az otthoni útvonalaknak a száma. 
„Amikor idejöttek a katonák, gyakori volt a besötétítés. nem mehettünk 
ki az utcára, nem mehettünk ki az utcára, nem találkozhattunk senkivel. A 
temetőig pedig leginkább nem mehettünk.” (D. K.) 
Az interjúalanyok és visszaemlékezők narratívájának elmesélési módja bi-
zonyítja a kontextus vizsgálat létjogosultságát az antropológiai módszertan-
ban, és más megvilágításba helyezi az elmondottakat, mint a megemléke-
zésen való részvétel. 

„Az ablakból láttam, hogy jön egy autó és megáll a szomszédnál. sötét 
volt. Katonák szálltak ki belőle, majd bementek Béláékhoz. nem tudtam, 
hogy mit csináljak, hogy nekem is menekülnöm kell-e, és azt sem tudtam, 
hogy igazán mi elől.  Később anyám mondta, hogy a fához vitték.” (K. G.) Az 
alkalmazott módszertan arra is lehetőséget adott, hogy Béla öccse, Ferenc 
a vizualizáció segítségével emlékezzen vissza a történtekre, és a helyszínen 
még jobban érzékeltesse az egykori életeseményt az interjú készítőjével, a 
kutatóval. „ide állították, pont ide. emlékszem, hogy a dereka hozzáért a 
fához. szorosan rátapadt, mint aki menedéket keres. A lábnyoma is sokáig 
itt maradt a földön ott-ott. Kár, hogy nem látod. Aztán lőttek.” (F. F.) 

Amint korábban említésre került, történtek próbálkozások az ügyben, 
hogy kerüljön egy emléktábla a halál fájára, ha már ennyire aktívan él a 
helyi emlékezetben az egykori kivégzések színhelye, de a kezdeményezés 
kudarcba fulladt. A helyi vezetés továbbra sem hajlandó az ügy érdekében 
tenni, mert fölöslegesnek tartja a befektetést a hagyomány ápolására. 

mindezek ellenére elmondható, hogy a nyéstai közösség felidézett tör-
ténetei, melyek a közös tudást, a kollektív értelmezést alkotják, biztosítják 
az én kontinuitását. A múlt éppen olyannak tűnik, mint amilyennek jelen 
időszakban az interjúalanyok azt látják és érzik. 
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„Az élettörténet elmesélése, azaz az életpálya paradigmatikus rekonst-
rukciója tehát nem események, történetek egyszerű leírása, hanem ezek áb-
rázolása, előadása, megjelenítése.” (niedermüller 1988: 381) 
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Tanulmányok

szondy réka
(Dosz Kmo)

Úgy kell eladnunk a társadalmi célokat, mint a szappant?

összefoglalás: Az 1970-es években jött létre a marketingen belül a társadalmi 
célok elérését megcélzó terület, a társadalmi marketing, angol nevén social 
marketing. Az eltelt több mint 40 évben a társadalmi marketing kampányok 
kidolgozása, lebonyolítása a négy évtizeddel ezelőtt lefektetett alapelvek és 
mechanizmusok alapján történik. A XXi. században hatalmas átalakulás 
történt az emberek médiafogyasztási szokásaiban, néhány kommunikációs 
csatorna háttérbe szorult, az üzenetek hiteles eljuttatását más platformokon 
hatékonyabban lehet elvégezni. itt az ideje a társadalmi marketingben is át-
térni a hagyományos kereskedelmi marketing kommunikációs-mix helyett 
a Poe modellre.
kulcsszavak: Társadalmi marketing, social marketing, közjó, társadalmi célú 
kommunikáció.

közjó és társadalmi marketing

A közbeszéd, a média folyamatos témája a közjó, a társadalom egészének 
jólétét és jól-létét jelentő fogalom. Beszélünk róla, mint egy magasabb el-
érendő célról, de a közjó fogalmát nehéz konkrét, a társadalom minden tag-
ja által elfogadott tartalommal megtölteni.

A magyar Katolikus Lexikon meghatározása szerint „a közjó a társa-
dalom boldogulását, céljait és érdekeit értéktartalommal megtöltő elvont 
képzet vagy norma, amelyhez a közéleti, politikai és olykor a magánéleti 
viselkedést mérik. Konkrét tartalommal nem rendelkezik, inkább elvont fi-
lozófiai-politikai-jogi-gazdasági értékfogalom, amely hivatkozási pontként 
szolgál az adott történelmi körülmények között. A közjó érvényesítése az 
állam feladata, amely a társadalom egyes érdekcsoportjai közötti kompro-
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misszumokkal és egyensúly megteremtésével valósulhat meg. olyan anya-
gi és szellemi javak és lehetőségek összessége, melyek szükségesek ahhoz, 
hogy egy közösség tagjai szabadon és eredményesen boldoguljanak, de 
amelyek előállítására egyedül, önállóan nem képesek. A közjó fogalma a 
keresztény társadalometika egyik alappillére, valamint a politikai diskurzus 
egyik állandó hivatkozási alapja. napjainkban a közjó a jóléti államok álta-
lános társadalmi érdekrendszerének hivatkozási alapja.” (magyar Katolikus 
Lexikon 2002: 105)

Közös célokat, közös értékeket kell találni úgy, hogy a belső értékek pi-
acán valójában ugyanaz a cél még nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazt 
is jelenti. egyáltalán nem biztos, hogy a közjó valójában tényleg a közösség 
minden tagjának vagy legalábbis a többségnek jó. ezeket a sokszor íratlan 
normákat kell a társadalom tagjaival elfogadtatni, megismertetni velük eze-
ket a magasabb célokat, melyek elérésével nekik, mint egyénnek az élete is 
jobb lesz hosszú távon. A társadalmi értékek létrejöttével, megalkotásával 
tanulmányomban nem kívánok foglalkozni, tényként kezelem, hogy van-
nak olyan célok, amelyeknek megvalósítására a közösség tagjai törekednek.

ezek az értékek, normák tulajdonképpen terméknek (Product) tekint-
hetők, mi, a társadalom tagjai pedig fogyasztóknak (consumer), így a közös 
társadalmi célok elérésének érdekében támaszkodhatunk a kereskedelmi 
marketing megközelítésekre, technikákra. ezt ismerte fel Gerhart D Wiebe 
az 1950-es évek elején, amikor négy társadalmi célú kampányt vizsgált. Arra 
a megállapításra jutott a Public opinion Quaterly 1951-es téli számában 
megjelent elemzésében, hogy azok a kampányok bizonyultak sikeresnek, 
melyek a kereskedelmi termékkampányokhoz hasonló módon dolgoztak ki 
és bonyolítottak le. A cikkben feltett híres kérdés „Why can’t you sell brot-
herhood like you can sell soap?” foglalja legjobban össze azt az új felfogást, 
melyet Wiebe behozott a társadalmi célú kampányok tervezésébe. (Wiebe: 
1951) Húsz évvel később, Wiebe kiinduló gondolatát kifejtve 1971-ben Phi-
lip Kotler és Gerald Zaltman megfogalmazta a társadalmi marketing, mint 
a marketing új, önálló ága megszületésének szükségszerűségét. A társadal-
mi marketing az ő értelmezésükben, és azóta is, valójában nem más, mint 
a kereskedelmi marketing elméleteinek és eszközeinek alkalmazása olyan 
programok elemzésében, tervezésében, végrehajtásában és értékelésében, 
amelyek célja a kiválasztott csoportok, lakosságrétegek viselkedésének 
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szándékolt befolyásolása a saját javukra és a társadalom érdekében. (Kotler 
–Zaltman 1971) Az international social marketing Association 2013-ban 
elfogadott meghatározása szerint „a társadalmi marketing célja kifejleszteni 
és integrálni marketing koncepciókat más megközelítésekkel annak érdeké-
ben, hogy megváltoztassák az egyéni és közösségi szokásokat, viselkedése-
ket egy nagyobb társadalmi jó érdekében.

A társadalmi marketing gyakorlatát erkölcsi elvek, szabályok vezérlik. 
célja, hogy egyesítse a kutatást, a legjobb gyakorlatokat, az elméletet, a cél-
csoport és a közreműködők észrevételeit, valamint hogy bemutassa a ver-
senyképes, célcsoport-szegmentált társadalmi változásokat előidéző prog-
ramokat, melyek ugyanakkor működőképesek, hatásosak, igazságosak és 
fenntarthatóak”. 

a társadalmi marketing kihívásai

Alan r. Andreasen, a társadalmi marketing egyik meghatározó alakja meg-
alkotott egy kifejezetten társadalmi marketing kampányok kidolgozására 
alkalmas eljárási mechanizmust.
1. megértés (Listening): alapos háttérelemzés a célcsoport meghatározásá-
hoz, a célcsoportba tartozó fogyasztók megértéséhez.
2. Tervezés (Planning): kampány küldetésének, céljainak, az alapstratégia 
meghatározása. 
3. Kialakítás (structuring) a marketingszervezet, az eljárások, a viszonyítási 
pontok és a visszacsatolási mechanizmusok felállítása.
4. Kipróbálás (Testing): a kampány kulcselemeinek (alapstratégia) teszte-
lése.
5. megvalósítás (implementing): a stratégia megvalósítása, a kampány le-
bonyolítása.
6. ellenőrzés (monitoring): folyamatos visszacsatolás a célcsoport jobb 
megértése, és ennek megfelelően a szükséges stratégiai és kampány változ-
tatások elvégzése érdekében.

A célcsoport meghatározása, megértése a társadalmi marketing esetében 
a legfontosabb elem, Andreasen modelljében a célcsoportból indul ki az egész 
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eljárás, a teszt szakaszban is döntő szerepet játszik, és az utolsó szakaszban 
is a célcsoport mondja ki a végső ítéletet a kampány sikerességét illetően.

számos magatartásváltozást, emberi viselkedésváltozást megcélzó eljá-
rással szemben a társadalmi marketing éppen úgy kezeli az embereket, a 
fogyasztókat, mint a kereskedelmi marketing, azaz nem egyének összesség-
eként tekint a lakosságra, hanem keresleti szempontból homogén alcsopor-
tok összességeként. (Andreasen, A. r: 1994) Természetesen, ha az emberek 
magatartásának megváltoztatását tűzi ki célul egy kampány, akkor a tár-
sadalmi marketingesnek is tisztában kell lenni azzal a folyamattal, melyen 
keresztül az egyén eljut a régi, társadalmi vagy/és egyéni szempontból rosz-
sznak tekinthető szokástól az új, kívánatos magatartásig. 

Prochaska és szerzőtársai az emberi viselkedésváltozás folyamatát 6 
szakaszra bontották. Az elsősorban függőséggel küzdők siker és kudarc-
történeteit elemezve dolgozták ki a szakaszos viselkedésváltozás modelljét 
(Transtheoretical model, TTm) A modell szerint a változás hat, jól elkülö-
níthető szakaszból áll.
1. fontolgatás előtti szakasz (precontemplation)
2. fontolgatás (contemplation)
3. felkészülés (preparation)
4. cselekvés (action)
5. fenntartás (maintenance)
6. befejezés (termination)

Az első szakaszban az emberek még nem állnak készen a változásra, nem 
látják be, hogy viselkedésük problematikus és belátható időn belül nem áll 
szándékukban változtatni rajta. A második szakaszban már eljutnak a fel-
ismerésig, hogy a viselkedésük problémás, és elkezdik keresni az érveket és 
ellenérveket jelenlegi viselkedésük fenntartásához. A harmadik szakaszban 
már a közeljövőben készen állnak cselekedni, esetlegesen kisebb lépéseket 
meg is tesznek a viselkedésváltozás felé. A negyedik szakasz a tényleges 
cselekvés szintje, amikor felhagynak régi szokásaikkal és új, egészségesebb 
szokásokat vesznek fel. Azok az emberek lépnek a fenntartási szakaszba, 
akik már legalább hat hónapja az új szokásoknak megfelelően cselekszenek, 
és egy esetleges visszaesés elleni óvintézkedéseket is megtették. Az utolsó, 
befejező szakaszban az emberek nem esnek kísértésbe, és biztosak benne, 
hogy nem fognak visszatérni a régi, rossz szokásaikhoz. A hatodik szakasz 
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nem mindegyik szokás esetében érhető el, és természetesen egyén-függő, 
hogy valaki belép-e a hatodik szakaszba, vagy élete végéig megmarad az 
ötödikben. (Prochaska, J.o..-  Diclemente, c.c.: 2005)

ez a modell nem csak a függőségekkel kapcsolatos változások esetében 
írja le a folyamatot, a szakaszos változás koncepció az összes társadalmi 
célú kampánynál alkalmazható. Valójában a társadalmi marketing legna-
gyobb kihívása, hogy megtalálja azokat az érveket, technikákat melyekkel 
meggyőzi, átviszi a célcsoport tagjait a lehető legnagyobb arányban a fon-
tolgatási (contemplation) szakaszból a felkészülési (Preparation), majd a 
cselekvési (Action) szakaszba. 

A közbeszédben a társadalmi marketing kampány azonos a társadal-
mi célú kommunikációval, holott jóval több annál. A társadalmi marketing 
nem csupán informál arról, mi lenne a kívánatos új viselkedés, egy társadal-
mi marketing kampány nem áll meg ott, hogy a célcsoport tagjainak kör-
ében elér attitűd- vagy véleményváltozást, hanem viselkedésváltozást kíván 
elérni, enélkül nem is tekinthető sikeresnek egy társadalmi marketing akció. 
Természetesen, ahogy a kereskedelmi célok esetében, úgy a közérdek, a köz-
jó érdekében sem lehet sikeres kampányt lefolytatni kommunikáció nélkül.

A társadalmi célú kommunikáció a fontolgatás előtti és a fontolgatási 
szakaszban tölt be fontos szerepet. célja, hogy egy-egy adott probléma, 
téma kapcsán a lakosságot azonos felkészültségi szintre hozza. A közel 
azonos felkészültségi, tudásszintre való eljuttatás is csak intenzív kommu-
nikációval lehetséges, hiszen az egyének eltérő kiinduló ismeretekkel ren-
delkeznek, mondjuk a dohányzás káros hatásaival vagy a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel kapcsolatban. A társadalmi célú kommunikációs kampányok 
kidolgozása, lebonyolítása jelenleg éppen úgy folyik, mint a kereskedelmi 
célú kommunikációs kampányok esetében.

Bizalom, hitelesség

A kommunikációs kampányok esetén, akár vásárlásra, akár cselekvésvál-
tozásra ösztönzés a cél, talán a legfontosabb elem a hitelesség és a bizalom. 
A fogyasztó csak akkor fog vásárolni, cselekedni, ha hisz az üzenet igazság-
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tartalmában, illetve bízik magában a kommunikációs csatornában, me-
lyen az üzenet érkezik. A hitelesség kérdése különösen fontos a társadalmi 
célú kommunikációs kampányok esetében, hiszen ezeknél a kampányok-
nál gyakran nem kézzelfogható termékeket kommunikálunk, nincsenek 
azonnal érezhető, tapasztalható termékelőnyök, változások. sok prevenciós 
kampány esetében például olyan betegségek megelőzésére hívják fel a kam-
pányok a figyelmet, melyekben nem biztos, hogy valóban megbetegedik a 
kampányüzenet befogadója. számos kampányban a javasolt magatartásvál-
tozás túl nagy áldozatot, lemondást jelent az egyénnek ahhoz képest, hogy 
nem lehet biztos benne, a régi szokásai fenntartásával tényleg bekövetkezik 
a kampányban lefestett riasztó jövő.

A kampányüzenetek megfogalmazásánál is a kiindulópont a társadalmi 
marketing esetében a célcsoport jelenlegi viselkedésének, motivációinak 
alapos ismerete. A kampányüzenetekben világosan meg kell fogalmazni, 
melyek lesznek a magatartásváltozás utáni érezhető előnyök, milyen költ-
ségekkel, lemondással jár maga a magatartásváltozás, milyen társadalmi 
nyomás nehezedik az egyénre, és valójában mennyire lesz képes majd be-
folyásolni saját viselkedését, hogyan kap majd megerősítést arra, hogy jól 
döntött, amikor a változás útjára lépett. Az üzenetek jó megfogalmazása 
mellett magának a kommunikációs csatornáknak a kiválasztása is segítheti 
vagy gátolhatja azt, hogy a célcsoport tagjai a fontolgatás szakaszából átlép-
jenek a felkészülési majd cselekvési szakaszba, a marketingkommunikációs 
mix alapvetően meghatározza egy társadalmi marketing kampány sikerét.

a marketingkommunikációs mix hagyományos 
és új modellje

A marketingkommunikációs eszközöket a klasszikus besorolás szerint há-
rom fő csoportba sorolhatjuk be, az ATL, BTL és Pr kategóriákba. Az Above 
the line – vonal felett (ATL), Below the line – vonal alatt (BTL) elnevezések 
könyveléstechnikai megoldásból váltak marketing szakkifejezéssé, ugyanis 
a világ egyik legnagyobb hirdetője, a Procter&Gamble  a vonal felett azokat 
a költségeket tüntette fel, melyeket hagyományos reklámeszközökön való 
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hirdetésekre költöttek el, a nem hagyományos marketingkommunikációs 
eszközök költségeit pedig a vonal alatt. Az ATL kategóriába a hagyományos 
reklámot soroljuk, a nyomtatott médiában, sugárzott médiában (rádió, te-
levízió), elektronikus médiában és a közterületi médiában megjelenő, fize-
tett hirdetéseket. A BTL-be a nem hagyományos reklámeszközök tartoz-
nak, az értékesítésösztönzés, a direkt marketing, a személyes értékesítés, a 
szájreklám. sokáig a Pr-t, a Public relation-t a BTL kategóriába sorolták, 
mára azonban egyenértékű kommunikációs csatorna lett az ATL és a BTL 
mellett. A Pr azokat a programokat jelenti, amelyek célja egy vállalat imá-
zsának vagy termékeinek népszerűsítése, védelme. A XX. század végétől 
lezajlott technológiai fejlődés, a médiafogyasztási szokások gyökeres vál-
tozása a marketingkommunikációban használt eszközök, kommunikációs 
csatornák kategorizálásának új rendszerét tették szükségessé. A XXi. szá-
zadi összetett kommunikációs és médiaeszközök egyértelmű besorolása a 
hagyományos ATL, BTL és Pr kategóriákba már nem mindig lehetséges, a 
kategóriák egymásra csúsztak, nincsenek éles határok, megsokszorozódtak 
az egyes csatornák közötti kapcsolódási felületek.

A megváltozott helyzetre válaszul alakult ki az új, Poe kategorizálási 
modell, először csak az interaktív, digitális marketingkommunikációs esz-
közök strukturálására. A nokia alkalmazta elsőként ezt a felosztást globális 
interaktív médiaeszközeinek kategorizálására, majd az ügynökségek és a 
marketing iparági vezetői is átvették használatát. A modell mostanra már 
a teljes marketingkommunikációs eszköztár csoportosítására kiterjedt. A 
Poe modell a vállalat, szervezet és célcsoportja között zajló kommuniká-
cióban használt eszközöket a hagyományos ATL, BTL, Pr kategóriák he-
lyett a Paid (vásárolt), owned (saját) és earned (szerzett) kategóriák alapján 
rendszerezi.

Fizetett vagy vásárolt (Paid) média
A fizetett média alatt értjük a hagyományos reklámot, a hagyományos hir-
detéseket, ahol a megjelenés (kattintás, felkeresés) után fizet a hirdető. A 
hirdető a saját üzenetét más tulajdonában lévő, vásárolt felületeken keresz-
tül juttatja el a célcsoporthoz. A hagyományos besorolásban az ATL fedi 
le ezt a kategóriát. Fizetett média eszközök például: sajtóhirdetések, rádió 
spot, televízió spot, óriásplakát, citylight, mozireklám, ambient média, a di-
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gitális térben pedig a display típusú hirdetések, keresőhirdetések, stb.

Saját (Owned) média
A saját média, saját felület kategóriába tartoznak azok az eszközök, felü-
letek, tartalmak, mely a vállalat, szervezet, márka saját tulajdonában van, 
közvetlenül irányítja, fejleszti, alkotja. ezeknél az eszközöknél a vállalat 
(szervezet, márka) tartalomszolgáltatóvá válik, folyamatosan frissülő tar-
talmak segítségével tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, potenciális vásárlóit, a 
stakeholdereket a vállalattal, a vállalat termékeivel, szolgáltatásaival kapcso-
latos újdonságokról. A saját felületeken jóval részletesebb és naprakészebb, 
dinamikusabban változtatható tartalmat lehet megjeleníteni, mint a vásá-
rolt médiumok esetén. ebbe a kategóriába tartoznak a vállalati vagy márka 
weboldalak, blogok, közösségi média profilok, hírlevelek, saját webshop, 
vállalati kiadványok, események.

Szerzett (Earned) média
A szerzett média fogalma a nyilvánosságra került fogyasztói és újságírói 
ajánlásokat, véleményeket jelenti. maguk a fogyasztók, a célcsoport tagjai 
jelentik a kommunikációs csatornát, ők maguk állítják elő a tartalmat. A 
márka (vállalat, szervezet) jelen van a médiában hirdetések nélkül is, a fo-
gyasztók/újságírók saját megnyilvánulásaikon keresztül terjesztik a márká-
val kapcsolatos információkat, tartalmakat. ebbe a kategóriába tartoznak 
például a szóbeszéd (word-of-mouth), vírus, buzz marketing eszközök, a 
Pr által generált sajtómegjelenések, a márkázott fórumok, rajongói oldalak.
A kereskedelmi marketingben a kommunikációs mix eszközeinek kategori-
zálása tekintetében bekövetkezett paradigmaváltást, és így a kommunikáció 
újfajta tervezését a társadalmi marketing kampányokban is széleskörűen 
kellene alkalmazni. különös tekintettel az előzőekben tárgyalt hitelesség és 
bizalom kérdésére, a Poe modell szerinti tervezés sokkal hatékonyabb, az 
erőforrások optimálisabb elosztását teszi lehetővé.

A nielsen media research 2013-ban készítette el legfrissebb Trust in 
Advertising (reklámbizalom) reprezentatív kutatását, melyben 58 ország 
29 000 online fogyasztójának válaszait elemezték. 
− A válaszadók 84%-a számára a leghitelesebb az ismerősök, családtagok 
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ajánlása, mint a többi hirdetési forma (earned media).
− A saját média (owned media) eszközök közül a márka, vállalati webolda-
lakon megjelenő tartalmak, üzenetek a második helyen szerepelnek meg-
bízhatóság, hitelesség szempontjából, a válaszadók 69%-a bízik meg ebben 
a kommunikációs csatornában.
− Harmadik helyre a kutatás eredményei alapján az idegenek online véle-
ménye került, a kutatásban részt vevők 68%-a bízik ebben az earned media 
eszközben
− A bizalom a hagyományos fizetett hirdetésekben továbbra is erős, a televí-
zió 62%-os, a magazinok 60%-os, a napilapok 61%-os bizalmi arányt értek 
el. (Paid media) (nielsen: 2013)

A kutatás eredménye azt mutatja, hogy a szerzett (earned) média jelenti 
a leghitelesebb információforrást a fogyasztók számára, jelentősége folya-
matosan nő, a második helyen a bizalom, hitelesség szempontjából az ow-
ned média eszközök szerepelnek, csak a szerzett és saját média után van a 
fizetett média, annak ellenére, hogy befolyása továbbra is jelentős maradt.

ez a kutatás általánosságban mérte fel a fogyasztók számára az egyes 
médiacsatornák szavahihetőségét, nem specifikusan a társadalmi célú 
kommunikációs kampányokat vizsgálta. A mai napig a marketing üzene-
tek eljuttatására legtöbbet a televíziós reklámokra költenek a hirdetők, an-
nak ellenére, hogy a vizsgált 19 kommunikációs formából csak az 5. helyen 
szerepelt a hitelességi rangsorban az ismerősök ajánlása (word-of-mouth, 
84%), céges weboldalak (69%), online posztolt fogyasztói ajánlások (word-
of-mouth, 68%), és az újságokban megjelent szerkesztőségi cikkek (67%) 
után. 

 összegzés

Társadalmi marketing kampányok esetében a hiteles üzenet, hiteles csa-
tornákon eljuttatva garantálja a célcsoport tagjainak eljutását a fontolgatás 
előtti szakaszból a fontolgatási, felkészülési, majd cselekvési szakaszba. A 
társadalmi marketingeseknek napjainkban és a jövőben mindenképpen a 
kommunikációs eszköztár összeállításánál a Poe- modell alapján érdemes 



Szondy Réka:  Úgy kell eladnunk a társadalmi célokat. . . 

77

dolgozniuk, legnagyobb hangsúlyt a kitűzött célok eléréséhez a nyert és sa-
ját eszközöknek adva, háttérbe szorítva a fizetett megjelenéseket. Tudom, 
hogy nehéz szakítani a korábbi marketing beidegződésekkel, látványosabb 
fizetett megjelenéseken, reklámokban kommunikálni a közjót szolgáló cé-
lokat, üzeneteket, de ideje újragondolni Wiebe alaptézisét. nem úgy kell 
eladni a társadalmi célokat, mint a szappant. Az eszköztár lehet azonos, de 
a közjó érdekében rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőforrásokat más 
struktúrában kell felhasználni, a társadalmi marketingben a prioritási sor-
rend Poe helyett eoP.
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Tanulmányok

vékey zoltán
(Dosz Kmo)

Üzleti modell kihívások a lapkiadás piacán

összefoglalás: Kettős szorítás alatt van a nyomtatott sajtó, ez pedig 
hatványozottan érezhető a 2008-as gazdasági válság kirobbanása óta. A 
csökkenő olvasószám és a csökkenő eladások már a kétezres évek közepe 
óta jellemzik az iparágat, de a hirdetési bevételek drasztikus csökkenése 
a recesszió első évétől sújtotta igazán keményen a kiadóvállalatokat. A 
2012-2014-es időszakban összességében lassú csökkenést tapasztalhattunk, 
amelyhez 2014-ben komoly piaci mozgások is társultak. A lapkiadók 
számára mindig is alapvető fontosságúak voltak a fogyasztói bevételek, a 
lapeladás. előfizetési bevételekként pedig egészen tervezhető forráshoz 
jutottak így a cégek. A hirdetési árbevételek csökkenése mellett viszont 
mintha a fogyasztók árérzékenysége is nagyobb lenne, különösen mióta 
megjelent az ingyenes helyettesíthetőség az internetes hírportálok 
képében. A digitális média világában az alapvetés az, hogy a fogyasztók 
nem fizetnek a tartalomért, elvárás lett az ingyen hozzáférhető információ 
vagy háttérelemzés. Tanulmányomat helyzetjelentésnek szánom, melyben 
azt vizsgálom, hogyan alakultak a legnagyobb lapkiadók a hirdetési illetve 
a lapeladásból származó bevételei. igaz-e, hogy ezek arány eltolódott 
a korábbihoz képest? A rövid nemzetközi kitekintés után az elemzés 
elsősorban a magyarországi lapkiadók helyzetére fokuszál. 
kulcsszavak: médiagazdaságtan, hirdetési árbevétel, nyomtatott sajtó.

Az információs és kommunikációs technológiák robbanásszerű 
elterjedésével párhuzamosan folyamatosan napirenden van a nyomtatott 
sajtó eltűnésének kérdése. A pénzért árult újság még mindig fontos 
bevételi forrása a nagy lapkiadó cégeknek, de folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutat. Új, kísérletező üzleti modellek persze akadnak bőséggel, 
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hogy hogyan lehetne a hírből, vagy az írott (nem feltétlenül papír alapú) 
sajtóból több bevételt generálni. moldován istván médiakutató még az 
online hírszolgáltatás kezdetén, 1997-ben úgy látta, hogy „…(az online 
hírgyártásban) új gazdasági modellek kezdenek kialakulni, bár jelenleg az 
útkeresés időszakában vagyunk.”1 (moldován, 1997:77) Az állítás annak 
ellenére aktuális, hogy 1997 óta sok minden megváltozott a médiapiacon.

Bár a nyomtatott sajtó már a kétezres évek eleje óta teljesértékű 
konkurenciaként tekint a digitális médiára, úgy tűnik, hogy csak a 2008-
as pénzügyi és gazdasági válság után lettek nyilvánvalóak azok a gondok, 
amelyeket az addigra már igencsak bőséges online kínálat idézett elő. 
egyrészt a válság hatására visszaestek a bevételek, másrészt ekkor kezdődött 
az okostelefonok, majd az egyéb hordozható okoseszközök, például a 
táblagépek terjedése, amely alapjaiban változtatta meg a hírfogyasztási és 
ezen keresztül a lapolvasási szokásokat.  itthon a bevett szokás szerint a 
tartalmak online ingyenesek, de Amerikában már létező üzleti modell a 
paywall, azaz a fizetőfal2 ahol bizonyos számú megtekintett cikk után kell 
fizetni havi előfizetési díjat. erre a modellre itthon még nem találunk 
példát, magyarországon egyértelműen csökkennek a lapeladások és nő az 
online híroldalak látogatottsága, tehát működik a helyettesítés, a fogyasztók 
a fizetős papíralapú lapok helyett az ingyenes online portálokat választják. 
Az utóbbi években ez a folyamat felgyorsult, emellett pedig a hirdetési 
árbevételek is drasztikusan visszaestek a 2008-as 200 milliárd forint feletti 
összmédiapiaci reklámköltés 2009-re 162 milliárd forintra esett vissza, 
vagyis közel 20 százalékkal csökkent.3

Fontos azt is hozzátenni, hogy 2013-ban még mindig a televízió az a 
médium, amelyre átlagosan a legtöbb időt szánjuk. A Kutatópont cég 
felmérése alapján egy átlagos hétköznapon tévézéssel majdnem három órát, 
internetezéssel másfelet, rádiózással több mint egyet, újságolvasással pedig 
húsz percet tölt a 18-59 éves korcsoport.4 Azonban míg a rádió és a televízió 
továbbra is ingyenesen hozzáférhetőek (legalábbis a mindig TV-n keresztül 
fogható kereskedelmi és közszolgálati csatornák), az írott sajtó esetében 

1 moldován istván (1997) elektronikus sajtó, elektronikus publikálás. Jel-Kép, 1. sz. 
2 http://ottawa.scholarsportal.info/uo-esis/index.php/isi6314-1-14/article/view/3
3 http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2009
4 http://www.piackutatasok.hu/2014/06/kutatopont-hetvegen-tevenezes-5-ora.html
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tapasztalt digitalizálódás megváltozott üzleti modellt eredményezett a 
textuális médiában. A továbbiakban a textuális média kifejezésbe a teljes 
írott sajtót beleértem, függetlenül attól, hogy papíralapú vagy elektronikus 
megjelenésről van szó. 

Lapeladás és hirdetés: a piac fő bevételi forrásai

A hagyományos médiaberendezkedés alapján mindig is kétoldalú piacról 
beszéltünk. A médiavállalatok azon részének, amely kétpiacos termékeket 
gyárt kétféle ügyfelet kellett és kell kiszolgálnia. Az egyik oldalon a 
fogyasztók állnak, ők magát a médiaterméket vásárolják meg, legyen az 
kézzelfogható – például magazin – vagy sem, ilyenek például az előfizetéses 
kábelcsatornák programjai. A fogyasztók elérése az első lépés, ők lesznek 
ugyanis a termék a médiavállalat másik piacán, a hirdetői piacon.5 (Gálik-
urbán, 2014:41) Ha nincs fogyasztó, hirdető sem lesz, fordítva viszont 
már nem igaz a helyzet. Hirdetők és hirdetési árbevétel nélkül működhet 
egy vállalkozás. Bizonyos esetekben akár stratégia is lehet az, hogy egy 
médiatermék nem közöl hirdetéseket, erre jó példa az HBo, amely kizárólag 
az előfizetési díjakból él. 

Az is előfordul, hogy egy médium ingyenes a közönség számára és 
kizárólag a hirdetésekből származik bevétele, ilyen a metropol napilap. 
Természetesen ehhez nagyon széles közönségelérés kell, hiszen jelentős 
hirdetési bevétel csak akkor érhető el, ha a hirdetők valóban el tudják érni 
a célcsoportjukat az adott médiumon keresztül. Alapvetően azonban a 
médiaipar egészében az a jellemző, ha mindkét bevétel típus megjelenik 
a médiavállalat könyveiben. emellett vannak ma már újszerű, korábban 
elképzelhetetlennek tűnő üzleti modellek. 

A két magyarországi online oknyomozó portál, a 2011-ben alapított 
atlatszo.hu és a 2015-ben indult direkt36.hu nagyban épít a crowdfunding, 
vagyis közösségi felajánlás intézményére és ennek alapján tervezi a 
bevételeit. Az eddigiekben általánosságban beszéltünk a médiatermékekről, 
a továbbiakban azonban a textuális médiára koncentrálnánk, azaz a nyom-

5 Gálik mihály- urbán ágnes (2014) médiagazdaságtan. Budapest: Akadémiai Kiadó. 
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tatott és az online sajtóra. ez utóbbi ugyanis a kilencvenes évek közepétől 
tartó felfutása után a kétezertízes évekre egyenrangú szereplővé vált a print 
médiával. már a válság kirobbanása előtt, 2006-ban megemlítette robert 
Picard, hogy az új típusú médiacsatornák komoly konkurenciát jelentenek 
a hagyományos print alapú médiavállalatoknak.6 Jelentőségük odáig nőtt, 
hogy magyarországon a 2013-as reklámköltési adatokat vizsgálva azt 
láthatjuk, hogy az online költések túlszárnyalták a print költéseket.

Az online hírmédia azonban nem rendelkezik kiforrott üzleti modellel, 
itthon legalábbis egyáltalán nem. Az egyesült államokban láthatunk sikeres 
példákat arra, hogy hogyan tudnak online oldalak is a hirdetési árbevételeik 
mellett jelentős fogyasztói árbevételekre szert tenni. 

A new York Times 2011-ben bevezetett7 második generációs fizetőfalas 
(paywall) megoldása8 (meghatározott számú bizonyos cikk havonta 
ingyenesen megnyitható, utána előfizetési díjat kell fizetni) megmutatta, 
hogy lehetséges pénzt kérni a tartalomért online. ehhez három dologra 
van szükség véleményem szerint: egy patinás, hiteles márkára, fizetőképes 
és edukált fogyasztókra illetve értékes saját tartalomra. A jó példát sokan 
másolják, így az egyesült Királyságban és németországban is többen 
megpróbálkoztak a fizetőfallal, több-kevesebb sikerrel. 

magyarországon a nyilvánvaló kockázatok miatt egyelőre egyetlen 
hírportál sem vállalta a fizetőfalas megoldás bevezetését, a teljes magyar 
online hírsajtó ingyenes és kizárólag a hirdetési árbevételből próbál megélni. 
ez azonban nehezebb, mint azt elsőre gondolhatnánk. 2013-ban a két nagy 
online portál, az index.hu Zrt. és az origo Zrt. egyike sem remekelt, előbbi 
37 milliós pozitív eredménnyel, utóbbi 352 milliós mínusszal zárta az évet.9 
Hiába nőttek ugyanis az online szektor hirdetési bevételei, a növekedés 
nagyrészt a nagy nemzetközi forgalomirányítókhoz, a Google-höz és a 
Facebook-hoz került. 2013-ban a klasszikus display hirdetések aránya 
már csak 41,2% volt, míg a search típusú hirdetések 37,4%-ot tettek ki.10

A tulajdonképpen stagnáló display piacon pedig egyre több szereplő

6 http://www.robertpicard.net/PDFFiles/iFrAbusinessmodels.pdf
7 http://www.cjr.org/the_audit/the_stand-alone_new_york_times.php
8 http://www.niemanlab.org/2013/11/the-newsonomics-of-the-new-york-times-paywalls-2-0/
9 http://e-beszamolo.kim.gov.hu, Adatok: Üzemi tevékenység eredménye
10 http://iab.hu/iAB_Hu_Adex_2013.pdf
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kénytelen osztozni, ilyenek például a 2013-ban indult 444.hu és vs.hu,
amelyek komoly létszámú szerkesztőséggel igyekeznek olvasókat szerezni a 
legnagyobbaktól.

a nyomtatott sajtó magyarországi helyzete 2014-ben

2014 nálunk a nagy piaci mozgások éve volt. magyar és külföldi üzletemberek, 
cégek és cégcsoportok adták-vették a lapokat és lapkiadó vállalatokat. 
A teljesség igénye nélkül az addigi piacvezető sanoma magazinkiadó 
portfólióját felvásárolta a centrál médiacsoport, a német Funke csoport 
eladta a HVG Zrt.-ben meglévő részesedését, a ringier Kiadó Kft és az Axel 
springer csoport vállalatainak évek óta húzódó és korábban sikertelen11 
(Gálik-Vogl, 2011:83-97) összeolvadási terveinek egyfajta kimeneteleként a 
két utódvállalat nevet cserélt, és mediaworks, illetve ringier Axel springer 
néven, új termékportfolióval működik tovább a Gazdasági Versenyhivatal 
2014-es határozata alapján.12 A piacon uralkodó bizonytalanság ellenére 
2014-ben a nagy cégek nyereséget tudtak termelni, egyes szegmensek pedig 
(például a gasztromagazinok piaca) növekedni tudtak. 

nem segíti a piaci stabilitást a kormány sem, amely az újabb módosítás 
előtt álló reklámadóval a kis és közepes médiacégek jövedelmezőségét 
rontaná. A tervezett egységes 5 százalékos teher az eddig szinte egyedüliként 
büntetett rLT Klub és néhány tízmilliárdos bevételű cég számára fellélegzést 
jelent, az ötmilliárdos árbevétel alatti vállalatok számára viszont akár 
végzetes is lehet.13  ráadásul nem enged a politika szorítása sem. 2014 őszén 
megalakult a nemzeti Kommunikációs Hivatal (nKoH) is, amely a tervek 
szerint az összes állami reklámköltést felügyeli, egyes piaci információk 
szerint 40 milliárd forintos összeg felett diszponál majd.14

A teljes magyarországi reklámköltés legfrissebb adatai 2014-re vonatkoznak,

11 Gálik mihály-Vogl Artemon (2011) Az új médiakoncentráció-szabályozás első vizsgája: az 
Axel springer és a ringier kiadói csoport meghiúsult összeolvadása a magyar piacon. médiakuta-
tó, 2011 ősz.
12 A GVH Versenytanácsának Vj/07/2014. ügyszámú határozata
13 http://mle.org.hu/megoli-a-kisebb-mediacegeket-a-reklamado/
14 http://index.hu/belfold/2014/12/05/nemzeti_kommunikacios_hivatal_kultura_kozpontositas/
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de mivel a később elemzett vállalati pénzügyi beszámolók csak a 2013-as 
évre érhetőek el, először ezeket mutatom be. ebben az látszik, hogy 175 
milliárdos tényleges összköltés volt a piacon. A 2008-as válság óta ez volt 
az első év, amikor növekedni tudott ez az összeg, de csak minimálisan.15 
Arányait tekintve a nyomtatott sajtó a harmadik helyen áll, 20 százalék 
körüli tortaszelettel. nem szabad elfelejteni, hogy ez összegszerűen 
„mindössze” 35,8 milliárd forintra rúg ugyan, de ebben nincs benne a 
lapkiadó vállalatok másik bevételi lába, a fogyasztói árbevétel. ez összesen 
62 milliárd forint volt 2013-ban állítja az mLe, a magyar Lapkiadók 
egyesülete elnöke.16 Tehát a piac teljes bevételeinek 63 százalékát teszik ki 
a fogyasztóktól származó bevételek, ami azt jelenti, hogy fontosabbá válhat 
az olvasók kiszolgálása az egyre fogyatkozó hirdetők kiszolgálásánál. ez az 
összesen közel 100 milliárd forintos összbevétel teszi a nyomtatott sajtót 
a legnagyobb bevételű médiatípussá. egy fontos dolgot azonban hozzá 
kell tennünk, a magyar Lapkiadók egyesülete által végzett felmérésnél – 
amelynek adatait eddig ismertettük – érdemes megvizsgálni a módszert. 
Az önbevallásos rendszerben ezeket kell a hirdetési árbevételbe számítani:
− kedvezményekkel csökkentett hirdetési (display) bevételek – az 
ügynökségi jutalékkal csökkentett, de az ügynökségi bónusszal nem 
csökkentett bevételek;
− kedvezményekkel csökkentett barter (pénzmozgást nem igénylő 
árucserén alapuló) bevételek számlaértéke;
− kedvezményekkel csökkentett, a lapban megjelent szponzorációs 
bevételek (amennyiben összetett – print és nem print – termékről van szó 
és nem bontható szét a bevétel, akkor a teljes összeget kell kalkulálni);
− kedvezményekkel csökkentett egyedi, speciális megjelenések (cikkek, 
árumegjelenítések) bevétele. 

Tehát benne vannak a médiabarterek is, amelyek egy lapkiadó cég 
életében komoly szerepet játszanak, így tudnak ugyanis a többi médiacégnél 
„ingyen” médiafelülethez jutni. Az erről szóló összegek - ugyan pénzügyi 
teljesítést nem igénylő számlákon és nagy kedvezményekkel (egyes 
esetekben akár a listaárhoz képest 80-90 százalékos kedvezményszinttel) – 
de belekerülnek a hirdetési bevételek közé, pedig valójában nem azok.
15 http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2013
16 http://www.vg.hu/vallalatok/reklam-es-media/reklampiac-ovatos-optimizmus-422853



András Hanga (Szerk.) :  Kommunikációs terek

84

A magyar reklámszövetség – többek között a magyar Lapkiadók 
egyesületével karöltve – 2015 márciusában publikálta a 2014-es adatokat.17 
ezekből az látszik, hogy annak ellenére, hogy a teljes hirdetési piac komoly 
növekedést tudott produkálni, a print az egyetlen nagy médiatípus, amely 
tovább vesztett volumenben és súlyban is. A lapeladási árbevételek 2014-
ben szintén az előző évi eredmények alatt maradtak, összesen 60,179 
milliárd forintot tettek ki.

Ahogy a print költésekben, így az olvasottságot tekintve szintén 
csökkenésről beszélhetünk, bár a nyomtatott sajtópiac súlya továbbra sem 
vitatható. 2014-ben a magyar lakosság 85,1 százaléka, 7.217.000 lapolvasó 
olvas nyomtatott terméket a nemzeti olvasottság Kutatás adatai szerint, 
2013-ban azonban ez a szám még mintegy 5 százalékkal magasabb volt.
Kovács Tibor a magyar Lapkiadók egyesületének elnöke így fogalmazott: 
„A reklámadónak köszönhetően azonban 2014-ben fokozódott a hazai írott 
sajtó sérülékenysége, és a globális szereplőkkel szembeni versenyhátránya 
(pl. Google, Facebook), melyek továbbra is adómentesen tudják majd 
az országból kijuttatni a profitjukat. ez gyakorlatilag behozhatatlan 
versenyhátrányt jelent a hazai médiaipar szereplői számára.”18

a nyomtatott sajtó globális adatai és a vizsgált vállalatok 
bevételstruktúrája

A nyomtatott sajtóra vonatkozóan egy oecD tanulmányt elemeztem, amely 
a 2009-es évre vonatkozóan tartalmazott adatokat.19 ebből kiderül, hogy 
a globális piacon a hirdetési bevételek aránya 57 %-ot, míg a lapeladások 
43 %-ot tesznek ki. A hirdetési árbevételben erős országok közé tartozik 
az egyesült államok és Kanada, míg a legnagyobb lapeladási árbevétel 
arányokat Japánban, Dániában és Hollandiában találjuk. A globális trend 
tehát fordítottja a magyar piacon tapasztaltaknak.

17 http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2014
18 mLe sajtóközlemény, 2015. március 3.
19 http://www.oecd.org/internet/ieconomy/45559596.pdf
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A magyar nyomtatott sajtópiac 2013-as évét tudjuk vizsgálni a 
nyilvánosan elérhető eredménykimutatások, illetve kiegészítő mellékletek 
alapján. Az eredménykimutatásokat 2015.03.01-én töltöttem le a 
Közigazgatási- és igazságügyi minisztérium e-beszámoló oldaláról.20 Az 
összbevételek alapján válogattam és a legnagyobb összbevétellel rendelkező 
cégeket vizsgáltam. A vizsgálatom tárgya a lapeladási és a hirdetési bevételek 
aránya, ezt az információt nem osztja meg azonban minden vállalat a 
hivatalos beszámolóiban, így amelynél ilyen típusú adatot nem találtam, 
azzal ebben a tanulmányban nem foglalkozom. Fontos, hogy néhány 
cégnél nem egyértelmű, hogy a hirdetési árbevételeikbe beleszámolják-e az 
online hirdetésből befolyó pénzeket, azonban – mivel ez a jellemzően print 
termékeket kiadó vállalatoknál kevésbé jelentős – ezek jelentősen nem 
befolyásolják az adatokat. A másik, amit érdemes figyelembe venni, hogy az 
összegekbe beleszámítanak a barter típusú, pénzügyi teljesítést nem igénylő 
bevételek. Én most csak és kizárólag a hirdetési és a lapeladási árbevételeket 
és ezek arányát vizsgáltam. ezen felül a kiadóknak más típusú bevételeik is 
lehetnek, nyomdai szolgáltatásból és egyéb tevékenységből, ezeket azonban 
nem vettem figyelembe az arányok kiszámítása során. Az összegek a nettó 
árbevételt jelölik és ezer forintban értendők.

A vizsgált cégek: sanoma, ringier, Pannon Lapok, Lapcom, Axel 
springer, inform média, HVG, nemzet Lap és Könyvkiadó.

                                  1. táblázat. Axel Springer Magyarország Kft.2. 

Megnevezés 2012 2013
Lapeladás bevétel (e Ft) 2 932 586 2 740 463
Hirdetés bevétel (e Ft) 1 989 996 1 786 974
Hirdetés aránya 40,4% 39,5%

Az Axel springer 2014-ben az átalakítások során új nevet kapott, de 
2013-ban még Axel springer néven működött. ezen belül is két kiadó

20 http://e-beszamolo.kim.gov.hu
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működött, a megyei napilapokért (illetve a Világgazdaságért) volt felelős az 
Axel springer magyarország. Azt láthatjuk, hogy a 2013-as évben, akárcsak 
a megelőző évben, 40százalék körüli a hirdetés aránya a teljes árbevételből, 
ez nem számottevően, de magasabb, mint az iparági átlag. 

Hozzá kell tenni, hogy az As magyarország volt felelős az online 
termékekért, így – mivel ezt külön nem részletezték – az online bevételeik 
is ugyanezen sorban jelennek meg. 

    2. táblázat. Axel Springer Budapest Kft.4.

 
Megnevezés 2012 2013

Lapeladás bevétel (e Ft) 4 220 384 3 874 730
Hirdetés bevétel (e Ft) 1 580 681 1 563 959
Hirdetés aránya 27,2% 28,8%

Az országos lapok kiadását – például Kiskegyed, Auto Bild, Autó-
motor,tévé újságok - végző Axel springer Budapest Kft. viszont jóval az 
országos átlag alatti hirdetésarányos bevételt könyvelhetett el mindkét 
évben, bár némiképp növekvő tendenciát mutat az arányokban. A lapeladási 
árbevételük jelentős csökkenése mellett tudták csak szinten tartani a 
hirdetési árbevételeiket.

                 3. táblázat. Sanoma Budapest Zrt.6. 

Megnevezés 2012 2013
Lapeladás bevétel (e Ft) 6 623 150 6 387 218
Hirdetés bevétel (e Ft) 8 927 523 8 550 589
Hirdetés aránya 57,4% 57,2%
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Ahogyan önmagában már az Axel springer, úgy a sanoma név sem 
létezik már a magyar piacon, a 2014-es eladás óta a finn tulajdonos 
kivonult és centrál médiacsoport néven, új tulajdonosokkal működik 
tovább a vállalat. Övék az ország legnagyobb példányszámban értékesített 
lapja, a nők Lapja, de komoly glossy portfolióval – cosmopolitan, elle – és 
bulvár címekkel – Best, story – is rendelkeznek. egészen érdekes arányok 
vannak a sanoma mérlegkimutatásában ugyanis a cikkben vizsgált cégek 
közül nála és még egy cégnél magasabb a hirdetési árbevétel a lapeladási 
árbevételnél. 2012-ben és 2013-ban is 57 százalék körüli ami majdnem 
duplája a magyar átlagnak. ennek a szokatlan aránynak kétféle okát 
azonosítottam. egyfelől a sanoma széles portfoliója kedvezett a nagy 
ügynökségi megállapodásoknak, akik bizony akár szabálytalan módon is 
megkötötték kizárólagos hirdetési szerződéseiket a nagyobb kedvezmények 
(és természetesen a nagyobb bónusz) reményében. A másik ok talán a 
sanoma esetében felmerülő rengeteg barter szerződés (beleértve a saját 
tulajdonban lévő vállalkozásokkal – online termékek, televíziók – kötött 
szerződéseket. 

                      4. táblázat. Ringier Kiadó Kft.8.
 

Megnevezés 2012 2013
Lapeladás bevétel (e Ft) 6 107 924 5 896 713
Hirdetés bevétel (e Ft) 3 566 291 3 036 500
Hirdetés aránya 36,9% 34,0%

A ringier Kiadó sem létezik már, jogutódja a mediaworks Kft. 2012-ről 
2013-ra súlyos hirdetési árbevétel csökkenést szenvedtek el és a hirdetések 
aránya is csökkenő tendenciát mutat és nagyjából az országos iparági átlag 
környékén mozgott 2013-ban. A ringier Kiadóé volt 2013-ban a Blikk, a 
nemzeti sport és a Hot magazin is.
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              5. táblázat. Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.10.

 

Megnevezés 2012 2013
Lapeladás bevétel (e Ft) 6 740 853 4 345 601
Hirdetés bevétel (e Ft) 2 200 204 1 480 542
Hirdetés aránya 24,6% 25,4%

A Pannon Lapoknál kiemelkedően nagy súlyú a lapeladási árbevétel, 
az alapvetően megyei napilapokat kiadó vállalatnál viszont nagy 
bevételcsökkenés figyelhető meg 2012 és 2013 között, a bevételtípusok 
aránya azonban csak minimálisan változott. 

                  6. táblázat. Inform Média Kft.12.

 

Megnevezés 2012 2013
Lapeladás bevétel (EUR) 10 376 206 9 368 201
Hirdetés bevétel (EUR) 9 518 150 7 580 550
Hirdetés aránya 47,8% 44,7%

Az inform média is nevet váltott, 2014-ben már russmedia Kft. néven 
tevékenykedik és a hirdetések aránya náluk is meghaladja az iparági átlagos. 
Bevételeiket euróban adták meg, a külföldi anyavállalat miatt. A hirdetések 
nagyobb arányára magyarázat, hogy a megyei napilapok mellett rengeteg 
ingyenes lapjuk van, így övék a szuperinfó is, magyarország legnagyobb 
példányszámban nyomott lapja.
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összegzés

egy lapkiadó életében viszonylag stabilan kiszámítható a lapeladási 
árbevétel, különösen előfizetők esetén, amely pénzek a termék előállítása 
és kiszállítása előtt beérkeznek a vállalathoz. A lapeladási bevételek jól 
tervezhetőek, ezért biztos, stabil alapot teremthetnek a kiadónak. ezzel 
szemben – különösen 2008 óta – a hirdetési bevételek jóval bizonytalanabb 
lábakon állnak. sérülékenységüket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
2008 és 2013 között folyamatosan zsugorodott a reklámtorta, a hirdetők 
visszavágták marketing költéseiket. ezen belül is nehéz helyzetben van a 
print, amelynek a zsugorodó tortán belül is csökken a szerepe, 2013-ról 
2014-re az Ambient költések mellett csak a print csökkent, ráadásul ez 
utóbbi szenvedte el a nagyobb, 3,3 %-os csökkenést.21

A hirdetési bevételeknek az is csökkentheti az arányát, hogy gyakorlatilag 
a 2008-as válság kirobbanása óta nem emelkedtek a hirdetési listaárak. A 
csökkenő példányszámok mellett még azt is meg kell magyarázni, hogy 
miért nem csökkennek. ezzel szemben a fogyasztói árak követték az 
inflációt, sőt gyakran infláció feletti áremelésekre kényszerültek a kiadók. 
Így míg a csökkenő példányszám mellett egy megemelt árral meg lehet 
úszni a lapeladási árbevételek csökkenését, a hirdetési árbevételeknél ilyen 
változtatással nem volt lehetőségük a vállalatoknak élni.

ráadásul a politikai széljárás a példányszámokat aligha befolyásolja, a 
napilapok egységesen szerepelnek rosszul. egyre több ember fordul el a 
politikától és így a napilapoktól is, ráadásul a hírversenyben behozhatatlan 
előnye az online portáloknak a gyorsaság és az, hogy nincsenek produkciós 
vagyis nyomdaköltségeik. A politika sokkal jobban befolyásolta és befolyá-
solja a hirdetési pénzeket, hiszen a teljes reklámpiac közel egynegyedét köz-
vetlenül az állami pénzek adják, ezek ugyanis a kormányzati és az állami 
cégek költései. ráadásul indirekt módon hatása lehet az államnak a piaci
hirdetőkre is, hiszen a nagy marketing büdzsékkel rendelkező multinaci-
onális vállalatok elemi érdeke, hogy a kormánnyal jó kapcsolatot ápoljanak, 
ezért gyakran próbálnak az állami szféra kedvében járni azzal, hogy bizonyos 
helyeket előnyben részesítenek a marketing kampányok tervezése során.

21 http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2014
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Tanulmányok

Csorba zsuzsanna
(Dosz Kmo)

Hálózatos startupok – startup hálózatok
miként értelmezhetők a startupok a hálózatok 
kontextusában?

„A tudomány olyan törékeny társadalmi folyamat, amelyhez nem elegendőek 
a rendkívül változatos és bőséges erőforrás-befektetések, de hierarchiamentes 
intézményi struktúrára, a hasonló gondolkodású innovátorok közötti kapcso-
latok sűrű hálózatára és a tudományt tisztelő és pártoló általános kultúrára 
is szükség van.”
     Thomas F. Homer-Dixon

összefoglalás: A hálózatosodás igencsak meghatározó jelenség, mely a mo-
dern szemlélet, a modularitás, a funkcionális összekapcsolódás kifejező-
dése. mechanizmusai a gazdaságban is megfigyelhetőek, így a startupok, 
az induló vállalkozások világában egyaránt. A tanulmányban bemutatott 
példákon keresztül kiderül, hogy miként értelmezhetők a startupok a háló-
zatok relációjában, mind külső, mind pedig belső perspektívából tekintve.
kulcsszavak: startup, hálózatok, szervezeti kultúra.

Bevezetés

A fent olvasható idézetből kiindulva Homer-Dixon, a Torontói egyetem 
tanára szerint, a tudomány egy olyan bonyolult folyamat, melynek szük-
séges és elengedhetetlen feltétele az innovátorok szoros hálózata. marshall 
mcLuhan ugyanezt a következőképpen fogalmazza meg: „Ha informáci-
ót információhoz dörzsölünk, az eredmény zavarba ejtő és hatásos lesz” 
(mcLuhan-Fiore, 2012:76). 
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A hálózatosodás igencsak meghatározó jelenség, mely a modern szem-
lélet, a modularitás, a funkcionális összekapcsolódás kifejeződése. ez a ten-
dencia az élet számos területére kihat. magánélet szempontjából például 
a privát kapcsolatok is változáson mennek át: míg régen a lineáris jelleg 
érvényesült (megismerkedés - „járás”- összeköltözés – közös lakás – házas-
ság gyerekek stb.), addig manapság sokkal gyakrabban jelennek meg olyan 
kapcsolatok, melyek merőben más elven épülnek fel. egyfajta utazóként jár-
nak az emberek állomásról állomásra, majd hosszabb- rövidebb idő eltöl-
tése után továbbállnak. Hasonló mechanizmus jelenik meg a gazdaságban 
is. Az adott igényeknek megfelelően kapcsolódnak össze vállalatok, majd a 
feladat elvégzése után vagy továbbra is kapcsolatban maradnak vagy meg-
szakítják együttműködésüket.
A tanulmány a következő feltevéseken alapszik: 
A startupok és a hálózatosodás jelensége három szinten kapcsolódik: egyé-
ni, szervezeti és társadalmi szinten.
a. Az egyén szintjén a hálózatosodás a gondolkodásmódban jelenik meg, 
b. szervezeti szinten a munkaformában és a közösségek kialakulásában ér-
hető tetten,
c. társadalmi szinten pedig a startupok által létrehozott innovációkban nyil-
vánul meg.

A tanulmány első felében a hálózatokkal kapcsolatos fontosabb elmé-
letek és gondolatok kerülnek terítékre, majd a startup fogalom körüljárása 
után a fenti állítás bizonyítása következik, példákon keresztül. 

a hálózatok értelmezési keretei

A hálózatok értelmezése igen széles spektrumon történhet, kezdve a testün-
ket átszövő érhálózattól, egészen egy vállalkozásláncig. ebben a fejezetben a 
gondolkodásmód, az emberi hálózatok, a dinamikus hálózatok és az infor-
mációs hálózatok aspektusai kerülnek előtérbe. 

A hálózati gondolkodás egyfajta szemlélet, mely a lineáristól eltérő szer-
veződési elven működik. ez egy újfajta megközelítési mód, sokkal decentra-
lizáltabb, így egy láncszem kiiktatása nem okozza a rendszer összeomlását, 
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hiszen más útvonalakon is eljuthatunk A pontból B pontba (Gyenge, 2008).
A téma szempontjából fontos és releváns az emberi hálózatok, kap-

csolatok kérdésköre. ez a terminus a csoportkommunikációnál szélesebb, 
a társadalmi kommunikációnál azonban szűkebb területet fed le (Gyen-
ge, 2008).  A hálózatkutatás első képviselője Jacob Levy Moreno volt, aki 
az 1910-es évek közepén, a szociometria kidolgozásával lehetővé tette az 
egyes közösségek, csoportok feltérképezését. egy olyan vizsgálati módszert 
dolgozott ki, melynek segítségével feltárhatók az emberek közötti kapcso-
latok és kötelékek egy társaságon belül (Kollányi-molnár-székely,2007). 
1967-ben, a szociológiai megközelítés képviselőjeként Stanley Milgram egy 
érdekes kísérlet által bebizonyította, hogy két találomra kiválasztott em-
bert Amerikában 5,5 lépésben el lehet érni. ez a gondolat Karinthy Frigyes 
Láncszemek című novellájában is megjelent csaknem 40 évvel korábban 
(Karinthy, 1929). manapság a kutatók figyelme egyre gyakrabban irányul a 
hálózatokra, melynek oka, hogy napjainkban a technikának köszönhetően, 
egyre nagyobb komplex rendszereket tudunk átlátni. ezek alapjai a gráfok. 
Erdős Pál és Rényi Alfréd voltak az elsők, akik a véletlen gráfokkal kapcsola-
tos matematikai tételeiket megfogalmazták az 1950-es évek végén. egészen 
más megközelítést alkalmaz Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató. 
elméletének lényege, hogy a természetben előforduló hálózatok skálafüg-
getlen tipológiát követnek. A régi tévhittel szemben a komplex hálózatok 
nem véletlenszerűen jönnek létre (Vicsek, 2006). Ő volt az első, aki felfedez-
te, hogy az emberi és a természetben előforduló hálózatok növekedés során 
alakulnak ki, a csúcsok élszámának eloszlása pedig a hatványfüggvény el-
oszlás szerint csökken (Vicsek, 2006). 

A hálózatkutatás és az információs társadalommal kapcsolatos kutatá-
sok, elmélkedések szorosan összefonódnak, támogatják egymást. Varga-
Balázs Béla az információs rendszerek és információs hálózatok című mun-
kájában kifejti, hogy „az írott szó hatalmát az információ váltja fel”. ebben 
nagy szerepet játszott az európai unió törekvése, miszerint az információt, 
és annak áramlását kiemelten kell kezelni (Varga-Balázs, 2005). Melody az 
elektronikus hálózatok, társadalmi kapcsolatok és a tudás változó struktú-
rája című művében kifejti, hogy az információ a különböző ismereteket és 
értékeket jelenti, amin a társadalom működése is alapul. 
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A kommunikáció erre építve mozgó fogalom, lényegében az információ 
cseréje, mely meghatározza a gazdasági, szociális, kulturális és politikai in-
tézményeket (melody, 2003). 

A közösségi hálózatok megjelenése kifejezetten fontos a startupokkal 
kapcsolatos megállapítások szempontjából. Danah M. Boyd és Nicole B. El-
lison a Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship című mun-
kájában három kritériumot fogalmaz meg, melyek közösségivé tesznek egy 
hálózatot (Kiss-sipos, 2011):
1. adott rendszerben félig nyilvános/nyilvános szakosított oldalt hoznak létre,
2. az egyéneket összeköti azokkal, akikkel kapcsolatban állnak,
3. láthatják a saját és mások kapcsolatait is a rendszeren belül. 

A továbbiakban a hálózatok egy speciális iránya lesz az elmélkedés tár-
gya: a gazdasági hálózatok, összekapcsolódások.

gazdasági összekapcsolódások

A hálózatelmélet a gazdasági szférában is markánsan megjelenik. Gyökerei 
a külső és belső erőforrások fontosságáról folytatott vitáig nyúlnak vissza. 
Fontos kérdés volt ez, hiszen itt fogalmazódott meg a tétel, miszerint a szer-
vezet sikeresessége a belső felkészültségen és a környezeti sajátosságokon 
múlik.  egészen a 2000-es évekig kellett várni, amíg elméleti szinten is el-
kezdtek foglalkozni a szervezeti együttműködésekkel (például: Das és Teng, 
Gulati, Koka és Prescott, Hamel, Grant és Baden-Fuller). 2004-ben c.K. 
Prahalad már odáig jutott, hogy a fogyasztóra is külön félként tekintett, aki 
a kapcsolatot aktívan alakítja (Hakansson, 2010). A későbbiekben látni fog-
juk, hogy ez a szemlélet milyen közel áll a startup attitűdhöz.

Granovetter, az 1980-as évek közepén ülteti el a csíráját annak a szem-
léletnek, mely szerint a vállalatok nem egymástól függetlenül konkurálnak, 
hanem „a vállalati működés kereteit…egy dinamikusan alakuló, strukturális, 
kognitív, intézményi és kulturális elemekből álló rendszer jelenti” (Hakans-
son, 2010:9). 

Hakan Hakansson a finnországi uppsala university tanára az industrial 
marketing and Purchasing Group kutatócsoport vezetőjeként újítást hoz a 
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fenti megközelítésbe azzal, hogy különálló elemzési egységként tartja szá-
mon magát a hálózatot, a rendszert. 

Hálózati menedzsment című cikkében három mítoszról ír, mely az üzleti 
viselkedést befolyásolja (Hakansson, 2010):
1. cselekvés mítosza
2. Függetlenség mítosza: tévhit, hogy a vállalatok függetlenek. egy cég hely-
zetét a hálózatban elfoglalt helye határozza meg.
3. Teljesség mítosza: egy vállalat sem rendelkezik önmaga minden szük-
séges erőforrással, így mindenképp bizonyos szinten kooperációra szorul.

A következőkben a startupok fogalmi meghatározásán lesz a fókusz, 
mely elengedhetetlen a tanulmány értelmezésének szempontjából.

Mit nevezünk startupnak?

A startup fogalom a szilícium- Völgyből indult, ott ugyanis már az 1970-
es években léteztek ilyen vállalkozások, ehhez képest itthon jóval rövidebb 
múltra tekint vissza. Fogalmi meghatározásának több nézőpontja létezik 
(Varsányi, 2012). 

EVCA: a european Venture captial Assotiation szerint a startupok 
megalakulás alatt álló, vagy nem rég alakult vállalkozások, melyek még 
nincsenek a piacon, nem forgalmaznak. Spin-off és Startup egyesület: in-
duló, tudásintenzív szervezetként határozza meg ezeket a vállalkozásokat, 
melyek kis tőke- és munkabefektetéssel, rövid idő alatt gyors növekedést 
hoznak. Vecsenyi János szerint a vállalkozás a gazdaság hajtómotorja, és 
e motor működtetéséhez három hajtóerő szükséges: piac, pénz és ember, 
vagyis lehetőségek, erőforrások, megfelelő csapat és kiegészítésképp az ide-
ális környezet. schumpeter szerint a vállalkozó személy minden esetben 
lerombolja a kialakult rendet azzal, hogy valami újat hoz létre. Jellemzői a 
következők: „meg tudom csinálni” attitűd, kölcsönös előnyre törekvés, má-
sok erőforrásainak használata, kockázatkezelés a kockázatkeresés helyett 
(Vecsenyi, 2011). 

eric ries a The lean startup írója kifejti, hogy a minden igyekezet elle-
nére a legtöbb ilyen vállalkozás idő előtt elbukik. ennek lehet oka az ötlet 
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életképtelensége, a csapat rossz összetétele, pénzhiány, vagy egyéb környe-
zeti hatás. Az eric ries és steve Blank által kidolgozott lean startup modell 
a vásárlókkal való folyamatos kapcsolattartást, a visszacsatolás fontosságát 
emeli ki. Steve Blank a costumer Development módszert fejtegető The Four 
Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win című írá-
sában kifejti, hogy a vállalkozás nem művészet, melyet passzívan kell befo-
gadni, sokkal inkább egy gyakorlat, egy folyamat. ezen belül is a fogyasztók 
megértése a kulcsfontosságú momentum. ez a megközelítés segítséget nyújt 
arra, hogy a vállalkozók folyamatosan teszteljék ötletüket és ne a végén érje 
őket a meglepetés, hogy termékük, szolgáltatásuk nem életképes (Blank, 
2006). A costumer Development modellre építve írta meg könyvét Brant 
Cooper és Patrick Vlaskovits. munkájuk felhívja a figyelmet annak fontos-
ságára, hogy kezeljük szkeptikusan a mások által feltételezett jelenségeket. 
(cooper-Vlaskovits, 2010). 

2014-ben mélyinterjúk segítségével igyekeztem a startupok fogalmát 
meghatározni, melyeket különféle tapasztalattal bíró startupperekkel készí-
tettem el. A válaszok alapján a következő definíció rajzolódott ki: a startu-
pok olyan vállalkozások, melyek jellemzői: innováció, skálázhatóság, gyors 
növekedés, nemzetköziség, közösség fontossága, erős vízió, kevés munka-
társ és bizonytalan piac (csorba. 2014).

A definíció felállításakor elengedhetetlenül belebotlunk a startup és 
KKV közti különbségtételbe. méretükből adódóan a startupokat leginkább 
a KKV-val szokták egy lapon említeni. A KKV (kis –és középvállalkozás) 
egy közgazdaságtani fogalom, melyből adódóan a startup maga is KKV, hi-
szen alkalmazottainak száma nem haladja meg a 250 főt, az árbevétel az 50 
m Ft-ot, a mérleg főösszege pedig a 43 m Ft-ot. Van azonban a KKV-nak 
egy hétköznapi értelemben használt jelentése is, mely gyakran negatív asz-
szociációkat hoz, ez pedig a klasszikus értelembe vett vállalkozás, vállalko-
zói lét. Takács Krisztián a FiVosZ (Fiatal Vállalkozók országos szövetsége) 
eu nagykövete egy interjúban elmondta, hogy a 2,3 millió fiatalból (15 és 
34 év közöttiek) csupán 4 % tervezi, hogy a jövőben saját vállalkozást indít. 
(Business Telecom, 2011). 

ez az alacsony szám –feltehetően- a vállalkozói lét pejoratív felhang-
jával is magyarázható. A Global Enterprise Monitoring 2012-es felmérése 
szintén alátámasztja ezt: annak ellenére, hogy a kutatás szerint a vállalkozói 
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környezet javult, mégis csökkent 2008 és 2012 között a vállalkozói kedv a 
megkérdezettek körében (Páger-szerb, 2012). A tanulmány következő rész-
ében példákon keresztül bizonyítom, hogy a startupok és a hálózatok között 
egyéni, szervezeti és társadalmi összefüggések is kimutathatók, megfigyel-
hetők.

a startupok és a hálózatok összekapcsolása különböző 
szinteken

Egyéni szint – Gondolkodásmód
A startupok egyik legfontosabb jellemzője, hogy valami újdonságot hor-
doznak magukban. ez megmutatkozhat akár az üzleti modelljükben, de 
akár a megalkotott termékükben, szolgáltatásukban is. 

Az ilyen típusú gondolkodás szerves része a kreativitás, melynek során 
az egymástól elszigetelt tapasztalatok kapcsolódnak össze. Guilford szerint 
mindez a divergens gondolkodáson alapszik, mely lehetővé teszi egy adott 
probléma megközelítését több oldalról is. ez a problémák iránti érzékeny-
ségben, a gondolkodás könnyedségében, rugalmasságában és eredetiség-
ében nyilvánul meg (dr. Varga-Dr. Dávid -Dr. Hatvani -Dr. Héjja-nagy 
– Taskó). Az ilyen fajta gondolkodás vezet el az innovációhoz. Példaként 
említhetnénk a Prezit, mely alapjaiba változtatta meg a prezentálás tech-
nikáját azzal, hogy perspektívát váltott. A megszokott lineárisan egymást 
követő diák helyett, a hálózatos gondolkodáshoz sokkal inkább illeszkedő, 
„vizuális térkép” segítségével halad végig a prezentáló mondandóján. A ter-
mék megalkotói „out of the box” perspektívából voltak képesek rátekinteni 
egy adott problémára, melyet aztán egy, a trendekhez illeszkedő paradig-
maváltással oldottak meg.

Szervezeti szint – Közösségek
A startupok, mint említettem, tökéletesen illeszkednek a hálózati világban, 
több szempontból is. Az ilyen vállalkozások jellemzője, hogy igen intenzív 
a tudásátadás és a jó példákból való tanulás. ez sokszor konferenciák, ese-
mények formájában történik meg, de jellemző az is, hogy mentort hívnak 
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segítségül, aki egyfajta információs központként terelgeti a vállalkozókat.
Tehát a startup közösségek kialakulását és stabilizációját a tagok közti kom-
munikáció befolyásolja, melyben kiemelten fontos a tudásátadás, a konzul-
táció. Tágabb perspektívában gondolkodva a következőket mondhatjuk: 
egy olyan közösséget veszünk, mely valamilyen cél érdekében jön létre, egy 
támogató közeg, melyben nagy hangsúly van a konzultáción, az ismertsé-
gen, networkingen. 

1. ábra. A hazai startup hálózat térképe (2012).

Forrás: startup underground, 2013

ez a térkép igen kimerítő, hiszen minden lehetséges kapcsolódási pontot 
számba vesz, rengeteg információt szolgáltat a startupokról, azok kapcso-
latairól, működéséről. A térkép ugyan nem utal a kapcsolatok intenzitására 
vagy a hazai startupok számára, de a nemzeti innovációs hivatal 2014 ja-
nuárjában tett becslése alapján párszáz ilyen vállalkozás lehet az országban. 
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Lényeges lehet viszont, hogy mennyi pályázat, mennyi forrás, mennyi be-
fektető, mennyi mentor jut egy-egy startupra. még az is előfordulhat, hogy 
sokkal több államilag támogatott program van, mint amennyi jó ötlet és 
elszánt vállalkozó! 

Szervezeti szint – Munkaforma
A startup hálózatok szempontjából kifejezetten fontos megemlíteni a 
coworking irodákat, amik erre az elvre építenek. egy légtérben, egymás 
mellett dolgoznak kiváló szakemberek, akik mind rendelkeznek a maguk 
erős magkompetenciájával. egy-egy megrendelés alkalmával, a munkától 
függően kérnek „szomszédjaiktól” segítséget, és kapcsolódnak össze egy-
egy projekt erejéig. A coworking ötletét sokkal inkább a költséghatékony-
ság, mint a vállalkozásfejlesztési szempontok inspirálták. ennek ellenére 
igen kedvelt munkaforma már Budapesten is.

Szervezeti szint – Együttműködések
Ahogy a tanulmány első feléből kiderült, Hakansson 3 mítoszt fogalmaz 
meg, mely a vállalkozásokkal kapcsolatban él: a cselekvés, a függetlenség 
és a teljesség mítosza. utóbbit demonstrálja az a tendencia, mely a startup 
szférában megmutatkozni látszik. ezek a vállalkozások igen gyakran mű-
ködnek alacsony létszámmal, így elkerülhetetlenül rászorulnak arra, hogy 
a rendelkezésre nem álló erőforrásokat külső forrásokból pótolják. ezek az 
összekapcsolódások egy startup több területére is kihatnak/kihathatnak 
akár egyszerre, egymással párhuzamosan. 

A sokfajta külső kapcsolat kialakítása a startupok lényegéből is adódik. 
ezek a vállalkozások folyamatosan kísérleteznek, formálják terméküket a 
fogyasztók igényei, visszajelzései alapján. Ahhoz, hogy ezt megtehessék 
rendszeres, intenzív kommunikációt kell folytatniuk saját vásárlóikkal is. 
Az együttműködések harmadik típusának hátterében éppen ez a vonzó vo-
nás húzódik meg. A nagyvállalatok előtt ugyanis az egyetlen út, hogy ver-
senyben maradhassanak az a fogyasztói élmény fokozása. Ahhoz viszont, 
hogy ez célzottan történhessen, megfelelő technológia, rugalmasság és az 
imént említett intenzív kommunikáció szükséges, melyek után tökéletesen 
megismerhető a célközönség. számos példát lehet hozni az effajta együtt-
működésre: a Diet coke felkérte a Pixlee-t egy 1,5 m dolláros ajánlatban, 
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hogy egy élményalapú fotómegosztó oldalt hozzon létre, vagy a Facebook 
19 milliárd dollárért felvásárolta a WhatsApp-ot.

Társadalmi szint – Innováció
A kreativitás, innováció és versenyképesség összefüggéseit tárja fel a 
„Double Helix”-modellben Carayannis és Gozalez. mikro, makro és mezo 
szinteket különböztetnek meg. Az első szinten helyezkedik el a kreativitás, 
ami az észlelés és az inspiráció elegyéből keletkezik. mezo szinten a közös, 
csoportos munka eredménye, az innováció található, melyet az invenció ál-
tal hozott eredményekkel, a kreativitással és a piaci helyzettel kell összeköt-
ni. makro szinten helyezkedik el az innováción, invención és kreativitáson 
nyugvó versenyképesség. (rittgasszer−Lukovics, 2012).

A startupok társadalmi hatása az általuk alkotott hálózatokban rejlik. 
számos startup ugyanis hálózatteremtőként olyan virtuális közösségeket 
hoz létre, melyek igen komoly befolyással bírnak a való életre is. Gondol-
junk csak a Facebook működésére, vagy éppen az uber használat ellen til-
takozó taxis tüntetésre Franciaországban. ezek a vállalkozások termékként 
egy újfajta közeget ajánlanak fel a fogyasztóknak, melyek aztán bizonyos 
tematika mentén csoportosulnak. Tágabb értelemben arról van szó, hogy az 
innováció miként irányítja a társadalom alakulását. Hasonló lehetett a vasút 
feltalálása vagy a telefon vagy maga az internet is.

összegzés

A tanulmány célja az volt, hogy példákon és elméleteken keresztül világít-
son rá a startupok és a hálózatok összefüggéseire. A hálózati megközelítések 
áttekintését a startup fogalmi körülhatárolása, bevezetése követte. Az írás 
második felében a következő állítás került igazolásra:
(1)A startupok és a hálózatosodás jelensége három szinten kapcsolódik: egyé-
ni, szervezeti és társadalmi szinten.
a. Az egyén szintjén a hálózatosodás a gondolkodásmódban jelenik meg, 
b. szervezeti szinten a munkaformában és a közösségek kialakulásában ér-
hető tetten,
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c. társadalmi szinten pedig a startupok által létrehozott innovációkban nyil-
vánul meg.

A fenti tételek bizonyításaképp példák kerültek bemutatásra. Az egyé-
ni szinten megjelenő kreatív gondolkodást a Prezi innovációja támasztotta 
alá. szervezeti szinten a munkaforma a coworking irodák jelenségében, a 
közösségek pedig a bemutatott magyar startup térkép segítségével nyertek 
igazolást. Társadalmi szinten a startupok által megalkotott közösségi há-
lózatok foglalnak helye. ezek a vállalkozások ugyanis olyan tematikus kö-
zösségeket fabrikálnak, melyek igencsak kihatással vannak a való életre, a 
mindennapokra.

A kommunikációtudomány, a pszichológia, a médiatudomány, a szoci-
ológia és egyéb tudományterületek előszeretettel foglalkoznak a közösségi 
média hatásaival, mechanizmusaival. Kevés szó esik azonban arról, hogy 
mégis milyen körülmények között születtek ezek a termékek, sőt, gyakran 
önálló entitásként kezelve, arról is megfeledkezünk, hogy ezek valójában 
vállalkozások jól sikerült „művei”. Javaslatom szerint érdemes lenne, meg-
állni kicsit, és azt is kideríteni, hogy vajon milyen „anyaméhben fogantak” 
meg ezek az újfajta mechanizmusokat beindító közösségek. Ki tudja, lehet, 
hogy olyanok mint az élőlények: magukon viselik a saját szüleik génjeit is! 
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Tanulmányok

Pelle veronika
(Dosz Kmo)

A toolon túl...
médiatudatos tartalomkezelés a Facebookon

összefoglalás: A tanulmány középpontjában a jelenlegi legdominánsabb 
közösségi médium, a Facebook közösségi oldal használatát kísérő média-
tudatosság feltérképezése áll magyar felhasználók körében, a felhasználók 
médiatartalom-kezelési tevékenysége mögötti tudatosságra fókuszálva. A 
tárgyalás részét képezi egy 486 fős mintán végzett kérdőíves empirikus ku-
tatás bemutatása is, melynek eredményei intenzív médiattartalom-megosz-
tói aktivitásról és a felhasználók más felhasználókkal szembeni (saját ma-
guknál) kritikusabb és tudatosabb attitűdjeiről tanúskodnak. 
kulcsszavak:  médiatudatosság, médiaműveltség, Facebook.

Bevezetés

Közösségi hálózatok tagjának lenni ma már evidencia. mindennapjainkat 
ugyanis a közösségi médiával olyan szintű, természetesnek vélt digitális 
szimbiózisban éljük, melyben a virtuális és a valós lét közötti határ pusz-
tán egy gombnyomás. egy „log in” a telefon érintőképernyőjén, miközben 
épp záródik mögöttünk a metró ajtaja. egy poszt sorban állva a postán. 
egy lájk két légyott között. A közösségi média jelen van a tizenévesek és a 
nagyszülők életében. A televíziós műsorok utolsó egy percének „kövesse-
nek minket”-jében. És jelen van a tudomány berkeiben is. mi pedig benne 
vagyunk jelen. csak kérdés, hogy mennyire tudatosan.

Jelen tanulmány célja, hogy feltárja a jelenlegi legnépszerűbb közös-
ségi médium, a Facebook használatát kísérő médiatudatosság mértékét 
a magyar felhasználók körében, specifikusan az újmédia-tudatosság egy 
konkrét szegmense, a médiatartalmak létrehozása, megosztása és befoga-
dása mögötti tudatosság szintjét vizsgálva. A tanulmány első része áttekinti 
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a közösségi média, valamint a médiatudatosság alapvető fogalmi bázisát, 
valamint kérdésköreinek főbb tudományos eredményeit és szakirodalmát, 
majd ismerteti a magyar Facebook-felhasználók médiatudatosságát vizsgá-
ló empirikus kutatás médiatartalom-kezelésre vonatkozó eredményeit. A 
tanulmány az eredmények összegzésével és a konklúziók megfogalmazá-
sával zárul.

szakirodalmi áttekintés

A közösségi média és a Facebook

A közösségi média (social media) fogalma alatt mindazon internetalapú, a 
web 2.0 ideológiai és technológiai alapjaira épülő szolgáltatások csoport-
ját értjük, melyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy információt 
osszanak meg egymással, és közösen készítsék a tartalmat (Kaplan és Ha-
enlein, 2010). A közösségi médiumokat tehát az különbözteti meg a koráb-
bi online szolgáltatásoktól, hogy míg a web 1.0-n a tartalmat a szolgáltató, 
addig a web 2.0-n maguk a felhasználók hozzák létre, osztják meg, véle-
ményezik, a szolgáltató mindehhez csupán a keretet biztosítja. A webkettő 
négy kulcsfogalma tehát a közösségi (social) jelleg, a felhasználó által létre-
hozott tartalom (user-generated content), a megosztás (sharing) lehetősége 
és az interaktivitás (interactivity) mint kommunikációs mód. A közösség 
által megosztott tartalom jellegétől függően a webkettes szolgáltatások közé 
tartoznak a videomegosztó oldalak (pl. YouTube, Vimeo, indavideó), a kép-
megosztó oldalak (pl. Flickr, Picasa, indafotó), a tudásmegosztó oldalak (pl. 
Wikipédia), az aukciós oldalak (pl. eBay, Vatera), a közösségi zeneajánló 
oldalak (pl. Last.fm), a blogok, a fórumok és sok más. A legnépszerűbb 
webkettes tartalmak viszont mára kétségkívül a közösségi oldalak (Kaplan 
és Haenlein, 2010). 

A közösségi oldalak (social network sites) „olyan internetalapú szolgálta-
tások, melyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egy kötött rend-
szeren belül nyilvános vagy félig nyilvános profilt hozzanak létre, felállítsák 
ismerősi körük listáját, akikkel kapcsolatban állnak, illetve áttekintsék saját 
és mások kapcsolati listáját” (Boyd és ellison, 2008, 211. o.). Az európai 
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Bizottság megbízásából készült 2011-es felmérés (Livingstone, Haddon, 
Görzig és ólafsson, 2011) szerint az európai unióban élő 9−12 éves gyere-
kek 38 százalékának, míg a 13−16 éves tinédzserek 77 százalékának (!) van 
profilja valamely közösségi oldalon. Bár kétségtelen, hogy a közösségi száj-
tok a mai tízen-huszonéves korosztály (az Y és Z generáció tagjai) körében 
a legelterjedtebbek, ma már korántsem csak a fiatalok használják őket. A 
myVouchercodes felmérése szerint az angliai nagyszülők 22 százaléka, egy 
amerikai felmérés eredményei alapján az ötven éven felüli amerikaiak több 
mint negyede tagja valamely közösségi hálózatnak, míg az ithaka infor-
mációs Társadalom- és Hálózatkutató Központ felmérése szerint a magyar 
ötveneseknek-hatvanasoknak − jóval a nemzetközi átlag fölött – már 2011-
ben csaknem kétharmada élt online közösségi életet (nyelv és Tudomány, 
2011b; sg.hu, 2010; socialTimes.hu, 2011a). magyarország tekintetében 
még ennél is figyelemreméltóbbak azonban az európai közvélemény válto-
zását 1974 óta vizsgáló eurobarometer statisztikái. A kérdést ebben a for-
mában utoljára 2011-ben vizsgáló adatok szerint ugyanis az európai unión 
belül magyarországon a legelterjedtebb a közösségi oldalak használata: az 
52 százalékos európai átlaggal szemben a hazai internetezők 80 (!) százaléka 
tagja valamelyik közösségi szájtnak (Tns opinion & social, 2011).

A közösségi hálózatok tehát mára már szinte az egész világot átszőtték, 
jelentős kommunikációs színtérré fejlődve életünkben. Több mint hétmil-
liárdos össznépességünk hárommilliárd tagja internethasználó, s ebből a 
felnőtt internetezőknek több mint 66 százaléka használ valamilyen közös-
ségi médiumot. Közülük a legnagyobb, a Facebook látogatottsága 2010-re 
megelőzte (és azóta is vezeti) az évek óta megközelíthetetlen Google ke-
resőszájtját, amivel az internet leglátogatottabb weboldalává vált (internet 
World stats, 2015; skelton, 2012). Az oldal globális jelentőségéről és éle-
tünkben betöltött domináns szerepéről mindennél jobban tanúskodnak 
a számok. A Facebook 1,44 milliárd aktív felhasználót tudhat magáénak, 
amivel a világ  legnagyobb népességű országa lenne. A világon tehát min-
den ötödik ember rendszeres látogatója a szájtnak. Az aktív felhasználók 
több mint fele (936 millió) ráadásul minden egyes napon meglátogatja az 
oldalt (Facebook newsroom, 2015). Az oldal 2008-tól egyre több − mára 
több mint 70 − nyelven elérhető, aminek köszönhetően sorra veszi át a 
leglátogatottabb közösségi oldal szerepét azokban az országokban is, ahol 
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mindezidáig az angol nyelvet beszélők alacsony számának köszönhetően 
a helyi nemzeti közösségi hálózatok dominálták az online kommunikációt 
(Facebook Developers, 2015). A Facebook 2009 és 2011 közötti terjeszkedé-
sének érintettje többek között magyarország is (cheredar, 2012; Facebook 
newsroom, 2015; murphy, 2012; Protalinski, 2011; skelton, 2012). Az oldal 
itthon jelenleg 4,6 millió regisztrált taggal és 890 ezer napi aktív látogatóval 
rendelkezik, az online penetráció tekintetében pedig a teljes lakosság 46,19 
százaléka (!) használója az oldalnak (socialbakers, 2015; socialDaily.com, 
2015). A Facebook népszerűsége magyarországon továbbra is dinamiku-
san felfelé ível, jelentős hatást gyakorolva a társadalmi kommunikációra, és 
egyre hangsúlyosabb szerepet betöltve a társadalom életében. 

médiatudatos kommunikáció

A médiatudatosság (media literacy) fogalma nem új keletű. A tudatos mé-
diahasználat jelentőségére a kommunikációs szakemberek már az első 
elektronikus tömegmédiumok növekvő térhódítása során felfigyeltek. A 
fogalmat a szakirodalom elsősorban a televízióban megjelenő agresszió, 
erőszak és a kiskorúakra káros tartalmak veszélyei, a reklámok manipulatív 
hatása, valamint a politikai és ideológiai felhangú médiaüzenetek felisme-
rése, tudatosítása és ellensúlyozása kontextusában kezdte el használni. A 
médiatudatosságra tehát kezdetben mint a káros médiatartalmak negatív 
hatása elleni védelmet nyújtó kritikai attitűdre tekintettek (martin és Gru-
dziecki, 2006; mlinarics és Horváth, 2010). A máig leggyakrabban hivatko-
zott − az Aspen media Literacy Leadership institute által 1992-ben meg-
fogalmazott − definíció a következőképpen határozza meg a fogalmat: „A 
médiatudatosság annak a képessége, hogy a média különböző formáihoz 
hozzáférjünk, és ezeket elemezni, értékelni és előállítani tudjuk” (pl. Ang-
hel, 2008, 26. o.; Koltay, 2009, 111. o.; Livingstone, 2004a, 3. o., 2004b, 18. 
o.; Thoman és Jolls, 2005, 21. o.). A médiatudatosság az utóbbi évek digitális 
térhódítása okán azonban újra rivaldafénybe került, és az egyre nagyobb 
befolyásra szert tevő és egyre kevésbé ellenőrizhető online médiatartalmak-
nak köszönhetően új megvilágítást kapott.
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A közösségi médiumok és oldalak által dominált újmédia-tudatosság 
azonban a korábbi médiumokhoz képest új felhasználói készségeket igé-
nyel. A közösségi médiumok felhasználója itt a médiatartalmaknak már 
nem pusztán befogadója, hanem alkotója is. A hagyományos médiumok – a 
televízió, a rádió, az írott sajtó − és a web 1.0-s digitális tartalmak egyirányú, 
jóval passzívabb fogyasztói magatartást igénylő kommunikációs formái 
helyett a közösségimédia-használat kétirányú, interaktív kommunikációja 
aktív és kezdeményező felhasználói magatartást kíván. A közösségi médiát 
használó egyén gyakorlatilag párbeszédet folytat felhasználótársaival és a 
médiatartalmakkal egyaránt, így nem csupán kritikusan szemlélni, értel-
mezni, szelektálni és értékelni kell tudnia az őt elérő tartalmakat, de tudnia 
kell azokat tudatosan létrehozni, megosztani és okosan kommunikálni is 
(Andersen, 2002; Buckingham, 2005; Jenkins és mtsai, 2009; Kaplan és Ha-
enlein, 2010; Koltay, 2010). A kommunikált médiatartalmakban ráadásul 
önmagát definiálja és önmagáról közvetít képet, így Buckingham (2005) 
médiatudatosságra vonatkozó korábbi kategóriái közül a reprezentáció és 
a nyelv tényezői felértékelődnek, a felhasználó pedig egyben gyártó és kö-
zönség is lesz. A felhasználók médiatartalmakhoz kapcsolódó kritikus és 
tudatos attitűdje, a médiatartalom tényezője tehát a közösségi médiumok 
használatát kísérő tudatosság vizsgálatának egyik meghatározó és elenged-
hetetlen tényezője. 

kutatás

A vizsgálat kontextusa: kutatási célok, kérdések, minta, módszer

Jelen tanulmány egy 2012-ben végzett médiatudatosság-kutatás tartalom-
kezelésre vonatkozó eredményeit mutatja be. A kutatás azt kívánta felmér-
ni, hogy a magyarországi felhasználók − kiemelten az általános és középis-
kolás tanulók − körében milyen mértékű médiatudatosság kíséri a jelenlegi 
társadalmi kommunikációs színtér egyik legdominánsabb szereplője, a Fa-
cebook közösségi oldal használatát. A kutatás a médiatartalom-kezelésen 
túl a médiatudatosság további tényezőit is vizsgálta - így a Facebook-hasz-
nálatra fordított idő, az adatvédelmi beállítások és a felhasználói attitűdök 
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kérdésköreit is -, e tanulmány azonban a kutatás médiatartalom-kezelés-
re vonatkozó részének bemutatására szorítkozik: azaz annak vizsgálatára, 
hogy a magyarországi Facebook-felhasználók milyen mértékű tudatosság-
gal közölnek médiatartalmakat és alakítják saját profiljukat, illetve, hogy 
mennyire tudatosan szelektálják és fogadják be a mások által közölt tartal-
makat.

A kutatás vizsgálati mezőjét a magyarországi Facebook-felhasználók 
köre képezte, melyen belül kiemelt célcsoportként jelent meg az általános 
és középiskolás fiatalok csoportja, akik a mozgóképkultúra és médiaisme-
ret-oktatás célkorosztályát alkotják. (e fókusz azért releváns, mert formális 
közoktatási kontextusban a fenti tantárgy keretén belül volna lehetőség a 
médiatudatosság témájának taglalására és szintjének elmélyítésére.) A kuta-
tás során a cél minél több adatközlő elérése volt, a vizsgálati mező leszűkíté-
se nélkül. Az adatvétel mintája következésképpen nem reprezentatív.

A lehető legnagyobb számú adatközlő elérésében kitűzött cél alapvető-
en meghatározta a kutatáshoz választott eszközrendszert is: az empirikus 
vizsgálat fő eszközéül az online kérdőív szolgált. A kérdőív terjesztése a cél-
csatornán keresztül, azaz a Facebookon zajlott, amely lehetővé tette, hogy 
kizárólag a kutatás számára releváns célcsoport, azaz a Facebook-használók 
kerüljenek megszólításra. 

A változatos kérdéstípusokat tartalmazó kérdőív 32 kérdéséből nyolc 
vizsgálta a médiatartalmak létrehozására és befogadására irányuló médiatu-
datosság mértékét: a facebookos médiatartalom-típusok (az állapotfrissítés, 
a szöveges hivatkozás/link, a fénykép és a videó) megosztási gyakoriságát, 
valamint - a döntések mögötti tudatosságot célozva meg - a profilkép kivá-
lasztása mögötti indokokat és a facebookos oldalak lájkolása mögötti oko-
kat. A kutatás kitért annak vizsgálatára is, hogy facebookos tevékenységük, 
tartalommegosztásuk során a felhasználók mennyire vannak tudatában a 
nyilvánosságnak, tehát a befogadóközönségnek, akik látják létrehozott tar-
talmaikat (így például rákérdezett arra, hogy az adatközlőkkel előfordult-e 
már, hogy posztoltak valamit, amiről kiderült, hogy olyan ismerősük is el-
olvasta/látta, akinek nem szánták volna), valamint megpróbálta kideríteni 
a felhasználók médiatartalom-létrehozási szokásainak következményeit is 
(például, hogy előfordult-e már, hogy a válaszadót a való életben valami-
lyen kellemetlenség érte facebookos tevékenysége miatt). 
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Végül, a médiatartalmak létrehozása mögötti tudatosság feltérképezése 
mellett a kérdőív a receptív oldalra is rákérdezett: azt próbálta felmérni, 
hogy a mások által létrehozott médiatartalmakat milyen mögöttes szelek-
ciós metódussal válogatják a felhasználók; hogy szűkítették-e már ismerő-
seikre való feliratkozásaikat annak érdekében, hogy adott ismerőseiről csak 
bizonyos típusú információk (életesemények, állapotfrissítések, fényképek, 
játékok, hozzászólások és kedvelések, zenék és videók vagy egyéb tevékeny-
ségek) jelenjenek meg számukra a hírfolyamukban; végül pedig az iránt 
tudakozódott, hogy van-e olyan dolog, ami zavarja az adott válaszadót a 
Facebookkal, esetleg mások facebookos viselkedésével kapcsolatban. 

eredmények

A kérdőívet 486 magyar Facebook-felhasználó, köztük 158 általános és kö-
zépiskolás tanuló töltötte ki. A válaszadók 25 százaléka férfi, 75 százaléka 
nő volt. A kitöltők életkorát illetően figyelemre méltóak a hivatalos magyar 
statisztikákban sehol fel nem tüntetett, jelen kutatásban viszont vizsgált 13 
év alatti korcsoport adatai. A kitöltők 3%-a  ugyanis még nem töltötte be 13. 
életévét, ami azért érdekes, mert a Facebook a 13. életév betöltéséhez köti a 
regisztrációt. ezek a diákok tehát a regisztrációnál valótlan adatokat adtak 
meg annak érdekében, hogy csatlakozhassanak a Facebookhoz. 

A foglalkozás tekintetében a kutatásban részt vevők 8%-a általános is-
kolás tanuló, 24%-a középiskolás tanuló, 27%-a főiskolai vagy egyetemi 
hallgató, 37%-a munkavállaló, 4%-a munkanélküli, 1%-a pedig nyugdíjas. 
Ami a kitöltők Facebook-ismerőseinek számát illeti, a legtöbb felhasználó 
301-400 ismerőssel rendelkezik, a ismerősök számának átlaga viszont meg-
haladja a 400 felhasználót. ez a szám jóval magasabb, mint a hivatalos, glo-
bális Facebook-statisztikák adatai, ami a magyar felhasználók átlagon felüli 
Facebook-aktivitására enged következtetni.

A médiatartalom-létrehozás intenzitását vizsgáló kérdésekre érkezett 
válaszok alapján a facebookozók több mint fele naponta végez valamilyen 
tartalommegosztó aktivitást. A megosztott tartalomtípusok közül a beér-
kezett válaszok a fénykép és videó megosztásával szemben a szöveges link/
hivatkozás és az állapotfrissítés esetében mutatták a legnagyobb megosztási 
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gyakoriságot, ami egyrészt a Facebook hírmegosztó funkciójának növekvő 
jelentőségére, másrészt a túlzott személyes feltárulkozás és tartalommeg-
osztás jelenségére enged következtetni:
              

1 . ábra. A tartalommegosztás gyakorisága a teljes adatközlői minta körében.

A létrehozott és megosztott médiatartalmakat illető tudatosságot illető-
en az adatközlők 22%-ával (az általános és középiskolások 32%-ával) már 
előfordult, hogy posztoltak valamit, amiről kiderült, hogy olyan ismerősük 
is látta, akinek nem szánták volna. Az adott médiatartalom létrehozása és 
megosztása során tehát ezek a felhasználók kevésbé voltak tudatában a be-
fogadói közönségnek, akik számára nyilvánossá tették posztjukat. A válasz-
adók közel egyharmadával (29%), az általános és középiskolás kitöltőknek 
pedig 42%-ával pedig már az is előfordult, hogy valamely facebookos te-
vékenységük, megosztott médiatartalmuk miatt (kiposztolt állapotfrissítés, 
fénykép stb.) már a való életben is érte őket valamilyen kellemetlenség (pl. 
nézeteltérés, vita). 

A megosztott fényképek és az egyén profilképei a facebookos tartalmak 
egy újabb csoportját alkotják. A felhasználók profilképének kiválasztását 
kísérő tudatosság tekintetében az adatközlők 44%-a számára a fő szempont 
profilképe kiválasztásánál az volt, hogy az adott kép tükrözze személyisé-
gét. Huszonegy százalékuk számára a legfontosabb szempont, hogy a kép 
a legelőnyösebb oldalukat emelje ki, 14%-uk az alapján választ képet, hogy 
az aranyos/menő legyen, 7%-uk választott profilképével elsősorban az aktu-
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ális lelkiállapotát kívánja tükrözni, 3-3%-uk pedig olyan képet választ, ami 
nem fedi fel a kilétét vagy pedig nincs is profilképe. A kitöltők 9%-a egyéb 
szempontokat említett, ahol többségében a fenti válaszopciók variánsait és 
ötvözeteit jelölték meg, illetve volt olyan (a médiatudatosság szempontjá-
ból lényeges) válasz is, miszerint ezen még nem gondolkozott az adatközlő. 
A közölt fényképeken keresztül a felhasználók által magukról kialakított 
imázs mögötti tudatosság hiányára mutat rá egy másik adatközlő egy ké-
sőbbi nyílt kérdésben adott válasza is: „nekem rengeteg bulizós képem van 
fent, így sok ember azt hiszi rólam, hogy komolytalan lány vagyok, mert én 
csak bulizok. Persze ez nem így van.”

A médiatartalmak következő csoportja, a különböző facebookos olda-
lak kezelését illető médiatudatosság kapcsán a tapasztalatok fényében meg-
lepő eredmények születtek. A felhasználók többsége ugyanis állítása szerint 
a hírportálok kivételével nem csatlakozik sem vicces, jópofa elnevezésű 
oldalakhoz, sem hírességek rajongói oldalaihoz, és termékek, márkák ol-
dalait sem lájkolja. Az egyes oldaltípusokhoz történő csatlakozás mögötti 
okok százalékos eloszlását a 2. ábra illusztrálja. A válaszopciók alulról felfelé 
történő irányban, a médiatudatosság szintjének növekedésével arányosan 
jelennek meg:

2. ábra. A facebookos oldalakhoz történő csatlakozás okai 
a teljes adatközlői minta körében.
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A fenti ábrán a piros, illetve zöld sávrészek arányából megfigyelhető az 
is, hogy azon felhasználók, akik viszont csatlakoznak facebookos oldalak-
hoz, általában pusztán szimpátiából lájkolják az oldalt, semmint azért, mert 
- egy magasabb médiatudatossági szintet sejtetve - csatlakozásukkal ki kí-
vánják fejezni ízlésvilágukat és érdeklődésüket a többi felhasználó felé. Az 
általános és középiskolás kitöltők körében pedig e két válaszopció közötti 
külöbség még élesebb. Bár a tanulóknak a hírességek rajongói oldalaira és 
a termékek, márkák oldalaira vonatkozóan adott válaszai alapvetően ha-
sonlóságot mutatnak a teljes adatközlői minta eredményeivel, a hírportálok 
esetében eltérés mutatkozik. Hírportálokat ugyanis a tanulók legnagyobb 
csoportja (48%) a teljes mintával szemben nem lájkol. A vicces, jópofa elne-
vezésű oldalahoz viszont a diákok legnagyobb hányada (43%) csatlakozik, 
mégpedig az oldal tárgya iránti szimpátiából. 

A médiatartalmak befogadásával kapcsolatosan az adatközlők már 
kritikusabb attitűdöt mutattak. Bár a kitöltők 24%-a arra a kérdésre adott 
válaszában, hogy van-e olyan dolog, ami zavarja őket a Facebookkal vagy 
mások facebookos viselkedésével kapcsolatban, nem jelölt meg zavaró té-
nyezőt, a válaszadók többségi 76%-a több, számára zavaró tényezőt sorolt 
fel. negyven adatközlőt zavar mások túlzott online kitárulkozása, vagyis 
amikor olyan túl személyes és túl intim tartalmakat osztanak meg a Fa-
cebookon, ami a nyilvánosságra nem tartozik, és „magánéletüket a Fa-
cebookon élik”. negyven kitöltő tette szóvá az obszcén, vulgáris és trágár 
megnyilvánulások és képek túlzott közzétételét is, huszonkilenc adatközlőt 
a különböző facebookos alkalmazásokra és játékokra invitáló kéretlen fel-
kérések és meghívók zavarnak, tizenheten pedig mások magamutogatását 
és öndicsekvő megnyilvánulásait viselik nehezen. Tizenegy kitöltőt zavar az 
értelmetlen posztok (pl. „L”, „unatkozom, írjon már valaki”, „valaki üzi?”) 
formájában megjelenő túlzott figyelemfelkeltés, illetve tíz-tíz válaszadó je-
lezte, hogy zavarja őt a túl sok politizálás; túl sok kiposztolt idézet; túl sok 
spam, hoax, ismételten megosztott, elcsépelt, humoros képek; sajnálkozó 
vagy segélykérő, megkínzott állatokat vagy beteg gyerekeket ábrázoló ké-
pek; illetve a különböző értelmetlen alkalmazások tömeges megosztása is 
(pl. „tudd meg, mi az indián neved, vagy csillámpóni vagy-e vagy sem”). 
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Kevesebb mint tízen számoltak be a helyesírási hibákkal teli posztok, a 
tömeges „boldog szülinapot, boldogat!, bsz!, HB!” jellegű születésnapikö-
szöntés-áradat, illetve a kéretlen marketing- és reklámkampányok zavaró 
jellegéről. sokakat zavar az is, ha ismeretlenek jelölik be őket, s hogy van-
nak, akik nem saját nevükön regisztrálnak, illetve olyanok is, akik egészen 
másnak mutatják magukat a Facebookon mint a való életben. magával a 
Facebookkal kapcsolatban pedig összesen tíz-tíz adatközlő jelezte, hogy 
zavarják őt az oldal folyamatos újításai, továbbá, ha ismerősei bejelölgetik 
képeken, valamint többen a facebookos adatvédelemmel kapcsolatban je-
lezték még aggodalmaikat (saját személyes adataikat, illetve a 13 év alatti, 
valótlan adatok megadásával regisztrált gyerekeket illetően is). 

mind közül azonban a leggyakrabban megemlített zavaró tényező a más 
felhasználók részéről tapasztalt állandó közléskényszer volt: 166 válaszadó 
jelezte, hogy mennyire zavarja, hogy néhányan szó szerint „itt élik életüket”, 
hogy egyes facebookozók szinte minden percüket megosztják a nyilvános-
sággal, és olyan, mások számára jelentéktelen információk, napi rutintevé-
kenységeik folyamatos posztolásával terhelik mások kezdőlapját, mint pél-
dául: „jó reggelt mindenkinek!”, „ma későn keltem”, „megiszom egy kávét: 
nyami”, „irány a munkahely”, „most szálltam fel a buszra” stb. A kitöltők je-
lentős többsége (62%, az általános és középiskolások körében 68%) egy má-
sik kérdésben egyetértett vagy teljesen egyetértett azzal az állítással is, hogy 
az emberek többsége olyan dolgokat posztol, amik senkit sem érdekelnek. 

Az új magatartás- és kommunikációs formaként és a közösségi hálóza-
tok tipikus termékeként megjelenő túl sok személyes vagy semmitmondó 
információ megosztását, vagyis az állandó közléskényszer jelenségét a szak-
irodalom az oversharing (fordításban: túlzott megosztás) kifejezéssel jelöli 
(Bódi, 2012). Bódi szerint az oversharing jelensége hármas kommunikatív 
funkcióval bír. mögöttes indokai lehetnek a jelhagyási ösztön, a túlkom-
penzálás (vagyis a szorongás virtuális kitárulkozással való ellensúlyozása), 
illetve a „kurkászás”, pletyizési ösztön. Az oversharing pedig mindezen ter-
mészetes funkciók túlzásba vitele.

A nem szívesen látott tartalmak mellőzése céljából a kezdőlapon meg-
jelenő posztokat a felhasználók zöme valamilyen módon szelektálja is, s 
csak 9%-uk olvas el minden egyes posztot. A szelekció jellemzően két fő 
szempont alapján történik: az adatközlők 40%-a elsősorban a szűk ismerősi 
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körébe tartozók posztjait olvassa el, azaz a médiatartalmat létrehozó szemé-
lye alapján szelektál, míg 39%-uk leginkább az érdeklődési körébe tartozó 
posztokat olvassa el, vagyis a médiatartalom tárgya alapján szűr. 

Kilenc százalékuk elsősorban a vicces posztokat, képeket, videókat nézi 
meg vagy olvassa el, 3%-uk pedig egyéb szelekciós szempontokat jelölt 
meg, miszerint vagy a fenti opciók ötvözetét használják, vagy az első né-
hány posztot olvassák el annak tárgyától és a posztoló személyétől függet-
lenül. Az általános és középiskolások körében a szelekció terén is a kevésbé 
médiatudatos opciók magasabb válaszadási arányáról tanúskodnak a beér-
kezett adatok: a tanulóknak 12%-a ugyanis elsősorban a vicces posztokat, 
képeket, videókat olvassa, 16%-uk pedig minden egyes posztot elolvas.

A nem kívánt tartalmaknak a felhasználó hírfolyamából történő tényle-
ges mellőzésére bevezetett beállításokat (amelyek segítségével a felhasználó 
minden ismerősére vonatkozóan egyesével szűkíteni tudja azon informáci-
ók típusát, melyeket szeretne, hogy megjelenjenek a hírfolyamában) azon-
ban csak a felhasználók 43%-a alkalmazza, míg 57%-uk vagy ismeri ezt a 
lehetőséget, de nem foglalkozott vele, vagy nem is ismeri azt. 

ez az aránypár az általános és középiskolás kitöltők esetében 34, illetve 
66%, ami a fiatalabb felhasználók körében ismét a médiatudatosság alacso-
nyabb szintjét tükrözi.

A facebookos médiatartalmak létrehozását és befogadását kísérő mé-
diatudatosságról tehát a válaszok alapján három fontos megállapítás tehető. 
egyrészt a különféle médiatartalmak megosztásának gyakorisága és inten-
zitása arról tanúskodnak, hogy a Facebook-felhasználók mindennapjaiban 
jelentős szerepet játszik a Facebook, nagy többségük aktív tartalomlétreho-
zó és -megosztó tevékenységet folytat az oldalon. 

Az eredményekből továbbá az is látszik, hogy a felhasználók a faceboo-
kos tartalmak befogadását illetően kritikusabb és tudatosabb attitűdöket 
mutatnak, mint a médiatartalmak létrehozását, megosztását és terjesztését, 
valamint profiljukban és facebookos tevékenységükben megnyilvánuló sa-
ját imázsuk alakítását illetően. 

Harmadrészt pedig a beérkezett adatok alapján elmondható, hogy a fi-
atal korosztály, vagyis az általános és középiskolás tanulók Facebook-hasz-
nálata a teljes adatközlői mintánál tendenciózusan alacsonyabb médiatuda-
tossági szintet mutat.
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összegzés

Jelen tanulmány a jelenlegi legelterjedtebb és legnépszerűbb közösségi mé-
dium, a Facebook használatát kísérő médiatudatosságot vizsgálta a magyar-
országi felhasználók körében, a felhasználók médiatartalom-kezelését fó-
kuszba helyezve. A médiatudatosság kérdésköréhez és a Facebookhoz mint 
vezető közösségi médiumhoz, valamint a médiatudatosság fogalmához 
kapcsolódó elméleti és szakirodalmi háttér áttekintését követően a kutatás 
eszközéül szolgáló online kérdőív vonatkozó kérdései azt vizsgálták, hogy 
a felhasználók mennyire tudatosan hoznak létre és terjesztenek különböző 
facebookos tartalmakat, tudatosítják-e az általuk posztolt tartalmak profil- 
és megítélésformáló erejét, illetve ők maguk milyen tudatossággal fogadják 
be a mások által létrehozott tartalmakat. 

A kérdőív 486 kitöltőjének válaszai arról tanúskodnak, hogy a magyar 
felhasználók életének integráns részeként, mindennapjaik rutintevékenysé-
geként van jelen a Facebook, melynek használatát intenzív médiattartalom-
megosztói aktivitás jellemzi. 

A facebookos médiatartalmak mögötti médiatudatosság terén a fel-
használók kritikusabb és tudatosabb attitűdöket mutatnak a mások által 
megosztott tartalmak befogadását illetően, mint saját magukkal, vagyis az 
általuk létrehozott és megosztott médiatartalmakkal szemben, valamint a 
saját imázsuk alakítását kísérő tudatosságot illetően. e tendencián belül is 
kiemelt szerepet játszik a felhasználók általi túlzott tartalommegosztás je-
lensége, ahol a mások által megosztott tartalmak befogadását illetően a fel-
használók igen kritikusak tudnak lenni, ugyanakkor saját magukkal szem-
ben (mivel anélkül, hogy tudatosítanák azt, a kitöltők jelentős részénél saját 
tevékenységüket is jellemzi az oversharing jelensége) kevésbé tudatosak. Az 
eredmények arra is rámutattak, hogy az általános és középiskolás korosz-
tálynak - lévén bár digitális bennszülöttek - kiemelt szüksége van a közössé-
gimédia-felületek tudatos kezelésében való jártasság fejlesztésére, valamint 
a kritikai látásmód és médiahasználat elsajátítására. ezen felkészültségek 
és kompetenciák elmélyítésére formális oktatási keretek között - a kereszt-
tantervi törekvések mellett - teret adhatna a jelenlegi oktatási rendszer ke-
retében sajnálatosan még mindig csak választható tantárgyként megjelenő 
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mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy is.
Bár a médiatartalmak kezelése (befogadása és megosztása) mögötti tu-

datosság fejlesztése a médiaműveltség, médiatudatosság átfogó célkitűzése-
inek csupán egy szelete, már pusztán ezen szegmens vizsgálati eredményei 
is árulkodóak és előremutatóak a tennivalók tekintetében, mind felhasz-
nálói, mind oktatói-nevelői, mind kutatói, mind szabályozói szemszögből. 
Annak tudatosítása ugyanis, hogy a közösségi média - s így benne a Fa-
cebook - nem csupán egy kommunikációs eszköz, hanem a felhasználók 
jelentős részének életében a „toolon” túl az offline társas színtereket is maga 
mögé utasító elsődleges kommunikációs színtér, sürgető üzenet kell legyen 
a médiatudatosság ágensei - köztük az oktatók, a kutatók, a szabályozók, a 
szülők és maguk a felhasználók - számára. Feltéve, ha nem pusztán utópia, 
de valós törekvés a médiatudatosabb magyar társadalom víziója. 
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Tanulmányok

nagy ágnes
(Dosz Kmo)

makrogazdasági hírcímek vizsgálata a szemantikai 
orientáció szempontjából

összefoglalás: A gazdasági szövegek kvalitatív elemzésének egyik mód-
szere a szemantikai orientáció vizsgálata, mely a korábbi kutatások 
alapján hozzájárul a gazdasági folyamatok előrejelzéséhez. Bizonyított 
tény azonban, hogy azok a szólisták, amelyeket a hétköznapi tartalmak 
elemzéséhez készítettek nem alkalmazhatók a gazdasági szövegek 
elemzéséhez, mivel esetenként egy adott kontextusban például a negatív 
polaritású szavakhoz pozitív polaritású értelmezés kapcsolódik. Jelen 
tanulmány célkitűzése a makrogazdasági hírcímek kvalitatív elemzése a 
szemantikai orientáció aspektusából, mely elősegíti a vizsgált tartalmak 
néhány jellegzetes vonásának feltárását. A kvalitatív módszerek közül 
a kritikai diskurzuselemzés (cDA) szemléletmódját is figyelembe véve 
megállapítható továbbá, hogy melyek azok a témakörök, amelyek a 
makrogazdasági helyzet jellemzésére szolgálnak egy adott időszakban.
kulcsszavak: Kvalitatív elemzés, szemantikai orientáció, makrogazdasági 
hírtartalmak.

Bevezetés

Az elmúlt években mind nagyobb figyelmet fordítottak az írott 
kommunikáció szemantikai orientációjának elemzésére. A kutatások 
során megállapították, hogy a polaritás (pl. negatív, pozitív vagy semleges) 
értékelése szövegfüggő. nyilvánvalóan például a blogok tartalmának jellege 
eltér a hírtartalmaktól, s a hírtartalmak szintén heterogének, így ennek 
megfelelő megközelítést igényel az elemzésük.
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a kvalitatív tartalomelemzés

A tartalomelemzés kiemelkedően a társadalomtudományok területén 
vált ismertté, s ezen belül a közgazdaságtudomány szférájában is elterjedt 
vizsgálati módszer, melynek célja a társadalmi jelenségek elemzése 
különböző aspektusból. A tartalomelemzés módszertana alapján lehet 
kvantitatív és kvalitatív. A kvantitatív szövegelemzési módszer a szavak 
gyakorisága alapján von le következtetéseket, míg a kvalitatív módszer a 
látens tartalmakat vizsgálja többek között pszichológiai vonatkozásban 
(például a boldogságszint elemzése a Twitteren). A kvalitatív szövegelemzési 
módszereknek több változata ismert (szemiotikai, narratívaelemzés, 
pragmatika, a beszéd etnográfiája, interakciós szociolingvisztika, 
konverzáció elemzés: cA, kritikai diskurzuselemzés: cDA). A kritikai 
diskurzuselemzést (critical discourse analysis) különböző célkitűzésekkel 
alkalmazzák a tömegkommunikációs források elemzése során. A cDA 
célja, hogy a tartalomelemzést követően a társadalomról, működési 
mechanizmusairól vonjon le következtetéseket, tehát egy komplex 
szemléletmódot jelent (Kmetty, sztárayné 2011), melyet jelen tanulmány 
következtetései során érdemes figyelembe venni. 

A kvalitatív elemzés egyik konkrét módszere a szókészlet polaritás 
vizsgálata a szövegben, melynek legelterjedtebb megközelítése a szemantikai 
orientáció (pl. pozitív, negatív vagy semleges) azonosítása (malo 2014). 
A szövegekben megjelenő szavak, kifejezések polaritásának vizsgálatát 
szólisták (pl. Harvard Psychosociological Dictionary, Affective lexicon), és 
számítógépes programok segítik elő, mint például a senticnet, az Affective 
reasoner, a sentiWordnet, melyek angol nyelvű korpuszok elemzésére 
alkalmasak (Takala et al. 2014). A bevezetőben írtaknak megfelelően 
a különböző témakörű korpuszok sajátos értelmezést igényelnek a 
kontextusnak megfelelően. egyfelől a szavak jelentése függ a kontextustól 
és a szövegekben fellelhető szubjektív megállapítások arányától, másfelől 
természetesen figyelembe kell venni a nyelvi sajátosságokat is. Továbbá a 
szövegkörnyezettől függően a szemantikai orientáció erőssége is eltérhet, 
így egy kifejezés egy adott kontextusban meghatározó lehet, míg egy 
másikban kevésbé (malo 2014).
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a pénzügyi és gazdasági szövegek elemzési forrásai

A pénzügyi, gazdasági szövegek tipikusan olyan kontextusok, melyek 
specifikus értelmezést igényelnek, így elemzésükhöz nem alkalmazhatók a 
hagyományos szövegekhez készített polaritást leíró szólisták. Loughran és 
mcDonald (2011) a Harvard pszichológiai-szociológiai szótárban szereplő 
szavakat összevetve a pénzügyi információkat tartalmazó szövegekkel, 
megállapították, hogy a negatív szavak háromnegyede nem egyezik 
meg a harvardi szótár értelmezésével. A kutatók létrehoztak egy online 
pénzügyi polaritás lexikont (Financial Polarity Lexicon), mely mellett a 
pénzügyi kontextus vizsgálatára más szólisták is fellelhetők (Takala et al. 
2014). A pénzügyi kontextus vonatkozásában végzett tartalomelemzések 
korai célkitűzései a szavak osztályozására, valamint a hangulat mérésére 
irányultak. A vállalatokhoz kapcsolódó hírtartalmakban tanulmányozták 
például a negatív szavak hatását a jövőbeni előrejelzések érdekében (malo 
et al. 2014), s az elemzések a későbbiekben más gazdasági tartalmú hírekre 
is kiterjedtek, így a makrogazdasági hírek kontextusának vizsgálatára. 

A makrogazdasági hírek sajátos információkat tartalmaznak a gazda-
ságról, mivel a makroszintű elemzések nem az egyes piaci szereplők vizsgá-
latára irányulnak, hanem a nemzeti, az integrációs vagy a nemzetközi 
gazdasági változásokra orientálnak. A gazdasági hangulat alakulását koráb
ban rejtett tényezőnek vélték, melyet hagyományosan a makrogazdasági 
indikátorok, a foglalkoztatási helyzet, stb., változásával hoztak összefüggésbe 
(Hogenboom et al. 2010). Az indikátorok változásának megfigyelése 
napjainkban is kulcsfontosságú, melynek alapján előrejelzéseket készítenek 
a gazdaság várható változásáról. A prognózisok alapjául szolgálhatnak 
az adott kontextusban elkészített szó-, és kifejezés listák a szemantikai 
orientáció szempontjából, melyek a kritikai tartalomelemzés elméletét is 
figyelembe véve elősegítik a gazdasági jelenségek leírását. Jelen tanulmány 
célkitűzése, hogy a makrogazdasági hírcímeket elemezze a szemantikai 
orientáció szemszögéből, annak érdekében, hogy következtetéseket vonjon 
le jellegzetességeiről egy adott időszakra vonatkozóan.
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a kutatás eredménye

A kutatás a Világgazdaság online makrogazdasági vonatkozású hírcímeit 
használta forrásként, a 2014-es tartalmak alapján. A polaritás meghatáro-
zása részben szubjektív tapasztalatokon alapul, és jelenleg csak a pozitív és 
negatív polaritású szavak, és kifejezések vizsgálatára terjed ki (a kontextus-
tól függően további kategóriákat lehet létrehozni a pozitív és negatív kife-
jezések erőssége alapján, valamint semleges vagy bizonytalan kategóriák is 
elkülöníthetők). A pozitív és a negatív polaritású kifejezések két-két további 
alcsoportot tartalmaznak aszerint, hogy más kontextusban valószínűsíthe-
tően ugyanolyan értelmezéssel rendelkeznek-e vagy sem. Az így kialakított 
kategóriák:

I. Pozitív polaritású szavak, kifejezések
1. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (többnyire más kontextusban is po-
zitív polaritással).
2. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban negatív 
polaritással).

II. Negatív polaritású szavak, kifejezések 
1. negatív polaritású szavak, kifejezések (többnyire más kontextusban is 
negatív polaritással).
2. negatív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban pozitív 
polaritással).

A különböző polaritásra példák: pozitív polaritású szavak az élénkülés 
és a javulás; negatív polaritású a gyengélkedés, romlás, továbbá mindkét 
kategóriában megtalálható a növekedés, kontextustól függően. A következő 
táblázatok a makrogazdasági kontextust jellemző szavakból, kifejezésekből 
néhány példát tartalmaznak, melyek illusztrálják a szemantikai orientáció 
jellegzetességeit.
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A különböző polaritásra példák: pozitív polaritású szavak az élénkülés és a javulás; 

negatív polaritású a gyengélkedés, romlás, továbbá mindkét kategóriában megtalálható a 

növekedés, kontextustól függően. A következő táblázatok a makrogazdasági kontextust 

jellemző szavakból, kifejezésekből néhány példát tartalmaznak, melyek illusztrálják a 

szemantikai orientáció jellegzetességeit. 

 

I./1. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (jellemzően más kontextusban is) 

GDP növekedés, gazdasági növekedés, a gazdasági növekedés gyorsul, a magyar gazdaság a 

második negyedévben is dinamikusan bővült, a magyar gazdaság bővülése, nem fullad ki a 

magyar gazdaság lendülete, megugrik a gazdaság, gazdasági növekedés élénkülését, a 

román makrogazdasági mutatók tavaly kezdődött javulása, kitart a gazdasági növekedés az 

OECD tagállamaiban 

komplex monetáris lazítási programot jelentett be az Európai Központi Bank 

 a tőzsdék szárnyaltak 

növekedési előrejelzésüket felfelé módosították, növekedett a Gyorsulási Irányadó (GYIA), 

tartható lesz a 3 százalék körüli éves összevetésű növekedési ütem, remény keltőek a 

gazdasági adatok 

csúcson a német fogyasztói hangulatindex 

makrogazdasági stabilizáció 

emelkedett az MFB konjunktúra mutatójának az értéke, a makrogazdasági környezet javuló 

vállalati megítélésének volt köszönhető 

monetáris enyhítés 

erősödni kezdett a forint 

többletet mutatott a májusi folyó fizetési mérleg 

Magyarország adósbesorolásának felminősítése, felminősítette Spanyolországot a Fitch  

óriási többlet a költségvetésben, jelentős többlettel zárt az államháztartás központi 

alrendszere, a központi költségvetési egyenlege összhangban van a bevételek és a kiadások 

idei évre tervezett időbeli lefutásával, az elkülönített állami pénzalapok pedig 35,6 milliárd 

forintos szufficittel zártak 

beruházások élénkülése 

az összes ágazat bővülhet 

a külföldre és belföldre termelő vállalatok is jól teljesítenek 

nőtt a külkereskedelmi többlet 

 5 

a közfoglalkoztatás segítette (a munkanélküliség csökkenését), a vállalati szektorban is 

növekszik a dogozók létszáma, a keresetek közben emelkedtek, nőtt a foglalkoztatottság, a 

német gazdaságban egymillió munkahelyet eredményezett 

hozzájárult az életszínvonal emelkedéséhez 

a reálbérek növekedése meghaladta a 4 százalékot 

nőtt az ipari termelés 

I./1. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (jellemzően más kontextusban is) 

 

I./2. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően negatív 

polaritással) 

fogyasztói árak csökkenése, a júniusi fogyasztói árindex ismét alacsonyabb lett, nem 

emelkedtek az árak (Rel.)1 

viszonylag alacsony a kockázat 

alacsony energiaárak 

jegybanki kamatcsökkentés, a rekordmélységben lévő kamatok (Rel.)2 

a munkanélküliség csökkenése 

I./2. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően negatív  

polaritással) 

 

II./1. Negatív polaritású szavak, kifejezések (jellemzően más kontextusban is) 

a nemzetközi konjunktúrában átmeneti gyengélkedés 

euróövezeti deflációs veszély növekedésére 

sérülékeny országok 

növekedési kilátások romlása, gazdasági lassulás, zuhan az amerikai gazdaság, 

Magyarország leszakadt 

a jen gyengesége és az energiaimport drágulása miatt Japán kereskedelmi mérlegén 

hatalmas hiány keletkezett 

nem menekül Ukrajna a csőd közeléből 

bizalomvesztésről vallottak a közép- és kelet európai régió pénzügyi szakemberei, a negatív 

fordulat elsősorban a geopolitikai helyzetnek köszönhető 

                                                
1	  Az	  árcsökkenés	  rövidtávon	  kedvező	  hatású,	  a	  tartós	  defláció	  esetén	  nem	  érvényes	  a	  besorolás.	  
2	   Relatív	   kategória:	   a	   kamatcsökkentés	   hatásainak	   elemzése	   különböző	   aspektusokból	   történhet	   (a	   hitel	   és	  
betéti	  kamatok	  alakulását	  hosszabb	  távon	  szükséges	  megvizsgálni) 
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 5 

a közfoglalkoztatás segítette (a munkanélküliség csökkenését), a vállalati szektorban is 

növekszik a dogozók létszáma, a keresetek közben emelkedtek, nőtt a foglalkoztatottság, a 

német gazdaságban egymillió munkahelyet eredményezett 

hozzájárult az életszínvonal emelkedéséhez 

a reálbérek növekedése meghaladta a 4 százalékot 

nőtt az ipari termelés 

I./1. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (jellemzően más kontextusban is) 

 

I./2. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően negatív 

polaritással) 

fogyasztói árak csökkenése, a júniusi fogyasztói árindex ismét alacsonyabb lett, nem 

emelkedtek az árak (Rel.)1 

viszonylag alacsony a kockázat 

alacsony energiaárak 

jegybanki kamatcsökkentés, a rekordmélységben lévő kamatok (Rel.)2 

a munkanélküliség csökkenése 

I./2. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően negatív  

polaritással) 

 

II./1. Negatív polaritású szavak, kifejezések (jellemzően más kontextusban is) 

a nemzetközi konjunktúrában átmeneti gyengélkedés 

euróövezeti deflációs veszély növekedésére 

sérülékeny országok 

növekedési kilátások romlása, gazdasági lassulás, zuhan az amerikai gazdaság, 

Magyarország leszakadt 

a jen gyengesége és az energiaimport drágulása miatt Japán kereskedelmi mérlegén 

hatalmas hiány keletkezett 

nem menekül Ukrajna a csőd közeléből 

bizalomvesztésről vallottak a közép- és kelet európai régió pénzügyi szakemberei, a negatív 

fordulat elsősorban a geopolitikai helyzetnek köszönhető 

                                                
1	  Az	  árcsökkenés	  rövidtávon	  kedvező	  hatású,	  a	  tartós	  defláció	  esetén	  nem	  érvényes	  a	  besorolás.	  
2	   Relatív	   kategória:	   a	   kamatcsökkentés	   hatásainak	   elemzése	   különböző	   aspektusokból	   történhet	   (a	   hitel	   és	  
betéti	  kamatok	  alakulását	  hosszabb	  távon	  szükséges	  megvizsgálni) 
 5 

a közfoglalkoztatás segítette (a munkanélküliség csökkenését), a vállalati szektorban is 

növekszik a dogozók létszáma, a keresetek közben emelkedtek, nőtt a foglalkoztatottság, a 

német gazdaságban egymillió munkahelyet eredményezett 

hozzájárult az életszínvonal emelkedéséhez 

a reálbérek növekedése meghaladta a 4 százalékot 

nőtt az ipari termelés 

I./1. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (jellemzően más kontextusban is) 

 

I./2. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően negatív 

polaritással) 

fogyasztói árak csökkenése, a júniusi fogyasztói árindex ismét alacsonyabb lett, nem 

emelkedtek az árak (Rel.)1 

viszonylag alacsony a kockázat 

alacsony energiaárak 

jegybanki kamatcsökkentés, a rekordmélységben lévő kamatok (Rel.)2 

a munkanélküliség csökkenése 

I./2. Pozitív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően negatív  

polaritással) 

 

II./1. Negatív polaritású szavak, kifejezések (jellemzően más kontextusban is) 

a nemzetközi konjunktúrában átmeneti gyengélkedés 

euróövezeti deflációs veszély növekedésére 

sérülékeny országok 

növekedési kilátások romlása, gazdasági lassulás, zuhan az amerikai gazdaság, 

Magyarország leszakadt 

a jen gyengesége és az energiaimport drágulása miatt Japán kereskedelmi mérlegén 

hatalmas hiány keletkezett 

nem menekül Ukrajna a csőd közeléből 

bizalomvesztésről vallottak a közép- és kelet európai régió pénzügyi szakemberei, a negatív 

fordulat elsősorban a geopolitikai helyzetnek köszönhető 

                                                
1	  Az	  árcsökkenés	  rövidtávon	  kedvező	  hatású,	  a	  tartós	  defláció	  esetén	  nem	  érvényes	  a	  besorolás.	  
2	   Relatív	   kategória:	   a	   kamatcsökkentés	   hatásainak	   elemzése	   különböző	   aspektusokból	   történhet	   (a	   hitel	   és	  
betéti	  kamatok	  alakulását	  hosszabb	  távon	  szükséges	  megvizsgálni) 

1 Az árcsökkenés rövidtávon kedvező hatású, a tartós defláció esetén nem érvényes a besorolás.
2 relatív kategória: a kamatcsökkentés hatásainak elemzése különböző aspektusokból történhet 
(a hitel és betéti kamatok alakulását hosszabb távon szükséges megvizsgálni)

 6 

némileg elmaradt az elemzői várakozásoktól 

nem javította Magyarország adósbesorolásának kilátását, minden hiába, maradtunk a 

bóvliban 

az államháztartás központi alrendszerének deficitje 

újabb negatív csúcsot dönthet a költségvetési intézmények összadóssága 

jelentős forintgyengülés 

Magyarország versenyképessége gyenge és romlik 

mélyponton a magyar csődkockázat 

az ország exportja az utóbbi időben lassult a külföldön mutatkozó kereslet gyengülésének 

hatására 

drasztikusan csökkent az ipari termelés 

az inflációs előrejelzésüket lefelé módosították 

munkaerő-piaci helyzet romlásával 

a közmunkások bére csökken 

II./1. Negatív polaritású szavak, kifejezések (jellemzően más kontextusban is) 

 

II./2. Negatív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően pozitív 

polaritással) 

nőtt a GDP-arányos államadósság, nőtt Szerbia államadóssága, nagyobbat ugrott az 

adósságunk, nőtt az államadósság az EU-ban 

az amerikaiak többsége szerint növekszik a vagyoni egyenlőtlenség az Egyesült Államokban 

nőtt az államháztartási hiány, megugrott a hiány, az államháztartás hiánya meghaladná a 3 

százalékos küszöbértéket 

a kereskedelmi forgalom viszonylag szerény 

árszínvonal emelkedés 

százezerrel nőtt az álláskeresők száma, újabb rekordot döntött a görög munkanélküliség 

II./2. Negatív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően pozitív 

polaritással) 

A makrogazdasági hírcímek tartalmában megjelenő pozitív polaritású szavak között a 

bővülés, erősödés, emelkedés, élénkülés gyakran fordulnak elő, míg esetenként a csökkenés 

(munkanélküliség), az alacsony (kockázat) szavak is lehetnek kedvezőek a kontextustól 

függően. Ez utóbbi kategória azonban nem minden esetben egyértelmű (ún. relatív kategória), 

mivel például az árcsökkenés növeli a reálbérek értékét, ezért a pozitív polaritású szavak közé 
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A makrogazdasági hírcímek tartalmában megjelenő pozitív polaritású 
szavak között a bővülés, erősödés, emelkedés, élénkülés kifejezések gyakran 
fordulnak elő, míg esetenként a csökkenés (munkanélküliség), az alacsony 
(kockázat) szavak is lehetnek kedvezőek a kontextustól függően. ez utób-
bi kategória azonban nem minden esetben egyértelmű (ún. relatív kategó-
ria), mivel például az árcsökkenés növeli a reálbérek értékét, ezért a pozitív 
polaritású szavak közé sorolható, azonban hosszú távon a defláció a pénz 
elértéktelenedéséhez vezet, tehát negatív hatással bír. A kiragadott példák 
a hírek rövid távú értékelésre vonatkoztak, így a pozitív polaritású kategó-
riához sorolandók. A negatív polaritású szavak között fellelhetők a gyengél-
kedés, romlás, csökkenés, drágulás szavak, továbbá kontextustól függően az 
emelkedés (munkanélküliség), növekedés (államháztartási hiány), melyek 
egyaránt negatív polaritásúak.

A kritikai diskurzuselemzés szemléletmódjában – szűkebb értelemben - 
megállapítható, hogy a gazdasági jelenségek leírására az adott hírtartalmak 
mely témaköröket tartalmazzák leggyakrabban. A korábbi kutatási eredmé-
nyeket is figyelembe véve a gazdasági teljesítmény (bruttó hazai termék), 
a monetáris intézkedések, az államháztartási egyenleg (és az adósbesoro-

 6 

némileg elmaradt az elemzői várakozásoktól 

nem javította Magyarország adósbesorolásának kilátását, minden hiába, maradtunk a 

bóvliban 

az államháztartás központi alrendszerének deficitje 

újabb negatív csúcsot dönthet a költségvetési intézmények összadóssága 

jelentős forintgyengülés 

Magyarország versenyképessége gyenge és romlik 

mélyponton a magyar csődkockázat 

az ország exportja az utóbbi időben lassult a külföldön mutatkozó kereslet gyengülésének 

hatására 

drasztikusan csökkent az ipari termelés 

az inflációs előrejelzésüket lefelé módosították 

munkaerő-piaci helyzet romlásával 

a közmunkások bére csökken 

II./1. Negatív polaritású szavak, kifejezések (jellemzően más kontextusban is) 

 

II./2. Negatív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően pozitív 

polaritással) 

nőtt a GDP-arányos államadósság, nőtt Szerbia államadóssága, nagyobbat ugrott az 

adósságunk, nőtt az államadósság az EU-ban 

az amerikaiak többsége szerint növekszik a vagyoni egyenlőtlenség az Egyesült Államokban 

nőtt az államháztartási hiány, megugrott a hiány, az államháztartás hiánya meghaladná a 3 

százalékos küszöbértéket 

a kereskedelmi forgalom viszonylag szerény 

árszínvonal emelkedés 

százezerrel nőtt az álláskeresők száma, újabb rekordot döntött a görög munkanélküliség 

II./2. Negatív polaritású szavak, kifejezések (más kontextusban jellemzően pozitív 

polaritással) 

A makrogazdasági hírcímek tartalmában megjelenő pozitív polaritású szavak között a 

bővülés, erősödés, emelkedés, élénkülés gyakran fordulnak elő, míg esetenként a csökkenés 

(munkanélküliség), az alacsony (kockázat) szavak is lehetnek kedvezőek a kontextustól 

függően. Ez utóbbi kategória azonban nem minden esetben egyértelmű (ún. relatív kategória), 

mivel például az árcsökkenés növeli a reálbérek értékét, ezért a pozitív polaritású szavak közé 
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lás), az árfolyamok alakulása, az árváltozás (nemzeti és szektor szinten), a 
munkanélküliség – foglalkoztatottság a gyakori témakörökhöz tartoznak, 
melyeket kiegészítenek az utóbbi években megjelenő mutatók, mint a han-
gulatindex vagy a bizalmi indexek. Az utóbbi két index megjelenése arra 
utal, hogy a hangulati és bizalmi tényezők mérése is fontossá vált a gazdasá-
gi helyzet elemzése során. Végül a szemantikai orientáció szempontjából a 
2014-es hírcímek alapján megállapítható, hogy ugyan kis mértékű különb-
séggel, de összességében a pozitív polaritás dominált a vizsgált időszakban, 
melyet hazai szinten például a GDP adatok növekedése is alátámaszt.

összegzés

A kutatás a makrogazdasági hírcímek elemzésére irányult a szemantikai 
orientáció szempontjából, melynek célkitűzése a pozitív és a negatív irányú 
változását tükröző szavak, kifejezések vizsgálata volt egy éves viszonylat-
ban. Az elemzés alapján egyfelől megállapítható, hogy a növekedés vagy a 
csökkenés szavakat tartalmazó kifejezések például nem sorolhatók be egy 
adott kategóriába, mivel kontextus függő az értelmezésük, azaz tényezőtől 
függően pozitív vagy negatív jelentést egyaránt hordozhatnak. másfelől fel-
lelhetők olyan szavak, amelyek a vizsgált tartalmakban általában a pozitív 
(pl. élénkülés) vagy a negatív (pl. gyengülés) polaritáshoz tartoznak. 

A tartalmakat a társadalmi jelenségekkel összefüggően vizsgáló kritikai 
diskurzuselemzés megközelítése elősegíti a gazdasági jelenségek leírását. A 
makrogazdaság vonatkozásában a gazdasági jelenségek leírását többek kö-
zött a leggyakrabban előforduló témakörök határozzák meg, mely a gazda-
sági teljesítménnyel, az állami költségvetéssel, a monetáris intézkedésekkel, 
az árfolyamok alakulásával, az árváltozással, a foglalkoztatottsággal kapcso-
latos tartalmakat jelentették a vizsgált periódusban. 

A tanulmány egy szűk spektrumot vett figyelembe, mely bővíthető 
kvantitatív és kvalitatív értelemben egyaránt. A kvantitatív szempont a hír-
címek további figyelemmel kísérésére utal, míg a kvalitatív a szemantikai 
orientáció további vizsgálata mellett például a metaforák vizsgálatára. 
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Összefoglalóan a jelenlegi elemzés a makrogazdasági hírcímek alapján 
a legfőbb jellegzetességek feltárását tűzte ki célul, kiemelten a szemantikai 
orientáció vonatkozásában, melyet kategóriákba rendezve konkrét példák-
kal illusztrált.

Felhasznált irodalom

Balahur, A.−steinberger, r.−Kabadjov, m.−Zavarella, V.−van der Goot, e.−Halkia, 
m.−Pouliquen, B.−Belyaeva, J. (2010): Sentiment Analysis in the News. in: Proceedings 
of the seventh international conference on Language resources and evaluation 
(Lrec’10). Valletta, malta, may. european Language resources Association (eLrA).

Hogenboom, F.−Hogenboom, u.−Kaymak, P.−Wouters, F.−de Jong (2010): Mining 
Economic Sentiment using Argumentation Structures, Springer. in: 7th international 
Workshop on Web information systems modeling (Wism 2010) at 29th international 
conference on conceptual modeling (er 2010). volume 6413 of Lecture notes in com-
puter science. Pp. 200−209.

Kmetty Z.−sztárayné Kézdy É. (2011): Tartalomelemzés – szövegelemzési módszerek. 
Károli Gáspár református egyetem, TámoP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 „információ – 
Tudás – Érvényesülés”: http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informa-
ciotudaservenyesules/tananyagok/1_alprojekt/Km07_kutatasmodszeertan7_tartalom-
elemzes.pdf [utolsó letöltés: 2015. 05. 22]

Loughran, T.−mcDonald, B. (2011): When is a liability not a liability? Textual Analy-
sis, Dictionaries and 10-Ks. Journal of Finance. 66(1):35–66.

malo, P., sinha, A., Takala, P., Korhonen, P., and Wallenius, J. (2014): Good Debt or 
Bad Debt: Detecting Semantic Orientations in Economic Texts. Journal of the American 
society for information science and Technology, 65(4):782–796.

Takala, A.−malo, P.−sinha, A.−Ahlgren, o. (2014): Gold-standard for Topic-specific 
Sentiment Analysis of Economic Texts. conference on Language resources and evaluati-
on (Lrec-2014), reykjavik, iceland, may 23−25. european Language resources Asso-
ciation (eLrA): 2152–2157.



           Tanulmányok

129

Balogh andrea Johanna
(Dosz Kmo)

szemtől szembe!
sikeres orvos-beteg kommunikáció

„Nem a hegyet kell legyőznünk, hanem önmagunkat!”
        (edmund Hillary)

összefoglalás: Kutatásommal egy olyan érzékeny területre hívom fel az 
egészségügyi-, a kommunikációs szakma, valamint a társadalom figyelmét, 
amelyen apró odafigyeléssel, empátiával, és hatékony kommunikációval 
javítható lenne hazánkban a beteg-együttműködés (compliance). meg kell 
teremteni tehát azt a lelki és fizikai környezetet, amelyben az empatikus és 
hatékony kommunikáció valósul meg az orvos, a beteg és a hozzátartozók 
között.  A mindenki számára kielégítő megbeszélés fokozza a beteg bizton-
ságérzetét, csökkenti aggodalmait, elősegíti a megértési, döntési folyama-
tot, ezáltal sikeresen támogatja az együttműködést és nem utolsó sorban 
az esetleges pereskedés megelőző tényezője is. Tanuljunk az előző esetek-
ből, hogy hol sérült a kommunikáció! Törekedjünk a bizalom megtartá-
sára az egészségügyben dolgozó és a beteg oldalon egyaránt! Továbbá ne 
feledkezzünk meg arról, hogy minden ember más, minden eset más, tehát 
a személyre szabott kommunikációnak kell megvalósulnia! A sikeres kom-
munikáció tanítható és tanulható, amely az orvos-beteg kapcsolatokban is 
jó eredményt hozhat. ezt a felvetést igyekszik szolgálni ez a tanulmány is.
kulcsszavak: Diagnózis közlése, egészségügyi kommunikáció, orvos-beteg 
együttműködés.

Bevezetés

Kutatásommal egy olyan érzékeny területre hívom fel az egészségügyi-, a 
kommunikációs szakma, valamint a társadalom figyelmét, amelyen apró 
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odafigyeléssel, empátiával, és hatékony kommunikációval javítható lenne 
hazánkban a beteg-együttműködés (compliance). mindezek együttes hatá-
sa és alkalmazása akár a hazai orvos-beteg kapcsolatokat kedvezőbb irány-
ba is mozdíthatná. 

A megfelelő kommunikáció kiemelt tényezője az egészségügyi beteg-
ellátásnak, az orvos és beteg közötti együttműködés elengedhetetlen felté-
tele. Az orvosnak a szakmai kiválóságon túl emberileg is helyt kell állnia, 
hiszen a másik oldalon egy – a betegségével küzdő – ember áll, aki ezáltal 
türelmetlenebb, izgatottabb. Gondoljunk csak arra, ha például az onkoló-
gia területén az orvos azt a diagnózist közli a beteggel, hogy rosszindulatú 
daganata van. ez egy nagyon súlyos és meghatározó pillanat, hiszen egy 
másodperc alatt omlik le az a vár, amit az egyén addigi élete során lassan-
lassan építgetett fel. Változás várható a magánéletében, családi és társadalmi 
kapcsolataiban, a munkájában, és nem utolsó sorban az önértékelésében. 

Az orvos-beteg kommunikációban a felek számára életfontosságú az 
érthető kommunikáció, fontos, hogy akarnak egymással kommunikálni, 
közös az érdekük, és meghatározó, ha a közös értelmezésre törekszenek. A 
kommunikáció nem mindegy, hogy milyen formában és minőségben jele-
nik meg. 

A shannon-Weaver féle kommunikációs modell követésével nagyon 
egyszerű lenne a mindennapi kommunikáció. Azonban ez közel sem va-
lósul meg ilyen látványosan. Jelen írásomban egy zavart okozó tényezőre 
szeretném felhívni a figyelmet, ami nem más, mint a zaj. A kommunikációs 
zaj jelent minden olyan zavaró tényezőt, ami csökkenti a kommunikáció 
zavartalanságát. A betegellátás során, melyek ezek a tényezők? A fizikai za-
jokon, a más szocializáción, és a különböző iskolázottságokon kívül ki kell 
emelnünk azokat az eseteket, amikor például az üzenet nem értelmezhető 
a beteg számára. ennek sok oka lehet, ha a hallott szöveg összefüggéstelen, 
nem rendszerezett, ha halk a közlés, tehát nem hallható, és ha nem érthető. 
Az orvosi szakkifejezések megzavarják az érthetőség folyamatát, mindent 
érdemes lefordítani nyelvünkre, így a félreértések elkerülhetők. shannon 
és Weaver elmélete később több kommunikációs elméletre is hatással volt. 
schramm nevét emelem ki, mert ő egészítette ki a modellt 1954-ben, a 
visszacsatolással. Kutatásom szempontjából a visszacsatolás, illetve annak 
hiánya meghatározó tényezője az egészségügyi kommunikációs folyama-
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toknak. A visszacsatolásnak, a visszajelzési folyamatoknak fontos szerepük 
van a zavartalan kommunikációs folyamatokban, hiszen a megértés ellen-
őrzésével kijavíthatók a kommunikációs hibák, pontosítható az üzenet.

kommunikációs technikák a betegellátás szolgálatában

először is szeretnék állást foglalni amellett, miszerint a kommunikáció ta-
nulható! számtalan kommunikációs technika létezik, melyek a beteggel tör-
ténő kommunikáció mellett orvos-orvos, orvos-egészségügyi szakdolgozó 
között, sőt életünk mindennapjaiban is jól alkalmazható a világos kommu-
nikáció érdekében. ilyen például a sBAr+r, a 5 sTePs, TeAcH BAcK 
technika. nézzük röviden mind a három említett kommunikációs technika 
lényegét. A sBAr (situation – Background – Assessment - request, re-
commendation) technika folyamatában a helyzet, a klinikai háttér infor-
mációk bemutatása után a probléma meghatározására kerül sor, amelynek 
megoldására javaslatok hangoznak el. ezt egészíti ki a +r (response with 
repeat back), ami jelen esetben annak ellenőrzését hívatott megtenni, hogy 
amit hallunk úgyis értjük-e. Az 5 sTePs technika felhívja a figyelmet arra, 
hogy lassan beszéljünk, alkalmazzuk a TeAcH BAcK technikát, bátorítsuk 
kérdésekre a betegeket, a közlés közérthető legyen, és illusztráljuk mondan-
dókat a jobb érthetőség érdekében. A TeAcH BAcK, egy olyan megértést 
elősegítő technika, amely lényege, hogy a kezdetben az orvos megmagya-
rázza az új fogalmakat, megkéri a beteget, hogy ismételje el az elhangzot-
takat, tisztázza az esetleges félreértéseket, és újra megkéri a beteget, hogy 
mondja el mit értett meg a tájékoztatásból. Ha abba gondolunk bele, hogy 
egy orvos-beteg találkozás optimális ideje 15-20 perc lenne, akkor ezek a 
gyakorlatban tömör, összefogott kommunikációs technikák nagymérték-
ben hozzájárulnak a sikeres kommunikációs folyamathoz, az eredményes 
betegtájékoztatáshoz. 
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a diagnózis közlése

eddigi kutatásaimat az orvos-beteg kommunikáció területén a diagnózis 
közlésére szűkítettem. Véleményem szerint az egyik legfontosabb állomása 
a betegellátásnak, hogy miként, hogyan, hol értesül a személy a betegségé-
ről. Befolyása van a további együttműködésre, és kiemelt szerepe van a beteg 
szempontjából a javasolt terápiához való hozzáállásában. Az onkológia te-
rületén 2014-ben végzett kérdőíves vizsgálatom lényege és célja a következő 
volt: az orvos-beteg kapcsolatok javítása érdekében a megfelelő kommuni-
káció fontosságára való figyelem felkeltése. Öt hazai egészségügyi intézet, 
kórház onkológiai szakterületén végeztem felmérést a betegek körében. A 
húsz kérdést tartalmazó kérdőív a diagnózis közlésének körülményeire, tar-
talmára tért ki. Két hét alatt 307 kitöltött kérdőívet kaptam kézhez, amely-
ből 276 volt értékelhető, teljesen kitöltött. A kérdőívet kitöltők 70%-ban 
nők voltak, jórészt 46-75 év közötti betegek, és 78%-ban családban élnek. 
Végzettségüket tekintve 166 fő érettségivel, vagy annál magasabb fokú vég-
zettséggel rendelkezik, 51%-uk városban él és 57%-uk rendelkezik internet 
elérhetőséggel. A megkérdezettek 96%-a szövettanilag igazolt rosszindulatú 
daganatos megbetegedéssel küzd. Jelen tanulmányomban ebből a kérdőív-
ből csupán azt szeretném kiemelni, hogy a betegekre szánt idő, hely nagyon 
fontos tényező a diagnózis közlése során. Fontos a pontos tájékoztatás és a 
tájékoztatás megértésének ellenőrzése! A kommunikációban fontos, hogy 
az orvos alkalmazkodjék a beteg szókincséhez, nyelv és szóhasználatához, 
hogy a felhasznált szavak mindkét fél számára ugyanazt jelentsék. A beteg 
aktuális tudásszintjének felmérésére van szükség, és meg kell győződni ar-
ról, hogy a páciensek milyen mélységében értik a beszélgetés alatt használt 
utalásokat. A jobb hatásfok elérése érdekében az információ tagolására, 
megfelelő adagolására, a jobb érthetőség miatt a szöveg strukturálására van 
szükség. Érdemes különböző kommunikációs csatornákat is alkalmazni 
(szóban, írásban, vizuálisan) a beszélgetés alatt, a megértés elősegítése ér-
dekében. általános kommunikációs tapasztalat: amit mondanak egy em-
bernek, annak mintegy a felét „hallja meg”, ebből a felére figyel, és annak 
a felére emlékezik. Főleg egy krízishelyzetben, vajon hány új információt 
jegyez meg valaki?
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A megfelelő kommunikáció a bizalom alapja is, mely nélkülözhetetlen 
a gyógyítás során. A minőségi kommunikáció, valamint a bizalom megte-
remtése és megtartása vezethet el a sikerig, jelen esetben a hatékony orvos-
beteg együttműködésig. A tartalom mellett a helyszín kiválasztása nagyon 
fontos! ismert külföldi klinikákon külön szobát biztosítanak a rossz hírt 
közlő orvos és betege, vagy halálhír esetén az orvos és a hozzátartozók szá-
mára. Az emberi méltóság tisztelete és az őszinteség minden pillanatban 
kell, hogy kísérje az egészségügyben dolgozók cselekedeteit, megnyilvánu-
lásait, ugyanakkor természetesen a beteg részéről is szem előtt kell tartani a 
másik ember iránti tiszteletet és őszinteséget.

kommunikáció és reakció

Ha egyetértünk azzal, hogy amilyen a kommunikációnk, olyan reakciót is 
várhatunk, akkor már léptünk egyet a megfelelő kommunikációs kapcso-
lat felé. ugyanis minden helyzetben megvan a magunk része, felelősek va-
gyunk kimondott szavainkért, tetteinkért. először is meg kell határoznunk, 
hogy mit szeretnénk elérni. megfelelő kommunikációval a felszínre kell 
hoznunk a mélyen lappangó értékeket, elképzeléseinket, és úgy kell közöl-
nünk azokat másokkal, hogy meghallgassák, és odafigyeljenek ránk. Azok 
az emberek érdekesek mások számára, akik maguk is figyelnek másokra. 

A Goldman-féle jéghegy-modell gondolatait elemezve, értelmezésem 
szerint a fiatalkori szocializáció nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a 
bennünk rejlő értékeket, gondolkodási és kommunikációs mintákat miként 
tudjuk a felszínre emelni. erre is gondolni kell tehát egy kommunikáció so-
rán, és erre is gondolni kell az orvosi egyetemeken oktatóknak, hogy bizony 
rendszerezetten kell beépíteni a kommunikáció elméleti és gyakorlati okta-
tását a fiatalok számára. egy 2015. évi fókuszcsoportos-vizsgálatom során 
több hazai egészségügyi intézet és kórház vezetőségével sikerült beszélget-
nem. A találkozások alatti eszmecserék felhívták a figyelmemet arra, hogy 
az oktatásnak, mind az orvos szakmai, mind pedig az egészségügyi szakdol-
gozói területen hiányosságai vannak. Az egyetemi, főiskolai évek nem ké-
szítik fel a mindennapi betegellátásban tapasztalható kommunikációs ne-
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hézségekre a fiatalokat, így ezek az ismeretek, vagy teljesen kimaradnak az 
egészségügyi szakember életéből, vagy a mindennapi tapasztalat kelti életre 
szükségességét és igyekszik pótolni különböző tréningek, továbbképzések 
keretében.

sikeres kommunikáció a konfliktuskezelésben

Leszögezhetjük, hogy mindennaposak a konfliktushelyzetek az egészségügy 
területén. A már említett 2015. évi fókuszcsoportos-vizsgálatom alaptémája 
volt a sikeres kommunikáció a konfliktuskezelésben. Amikor szemtől szem-
be mondhatjuk el egymásnak véleményünket, gondolatainkat. ismeretesek 
az egészségügyben tapasztalható korlátok, nehézségek. A túlterheltség, az 
idő és szakember hiánya, a megfeszített tempó. 

ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kimerültek, idegesek, türelmet-
lenek legyenek az emberek. most orvosra, egészségügyi szakdolgozóra és 
betegre egyaránt gondolok. De ha visszautalok arra a felvetésre, hogy olyan 
a reakciónk, amit kommunikációnk kivált, akkor álljunk meg egy pillanatra 
a rohanás közben, és vegyünk nagy levegőt! Lélegezzünk mélyeket és gon-
doljuk át: nem lenne jobb, ha alkalmaznánk azokat a kommunikációs tech-
nikákat, módszereket, amiket maga a kommunikációs tudomány kínál? 
Érdemes lenne figyelni a mindennapi kommunikációban a lehetőségekre 
és alkalmazni azokat.

röviden szeretnék utalni arra, hogy az egészségügy területén az indí-
tott műhibaperek nagy része tájékoztatásbeli, kommunikációbeli sérelmek 
és adminisztrációs hibák, hiányosságok miatt indul és ezekből az okokból 
fakadóan magas a száma a beteg és képviselője által nyert eseteknek. Kis 
odafigyeléssel kikerülhetők lennének ezek a hibák, és egy-egy jó szóval 
csillapíthatók lennének a felháborodott betegek is. A kommunikáció lehet 
tehát a konfliktusnak a gyökere is. A kommunikációs eszközök segítségével 
a felszínre hozhatjuk a problémát, tisztázhatjuk, kidolgozhatunk megoldá-
sokat, és ellenőrizhetjük azokat.

sikeres kommunikáció akkor jöhet létre, ha a felek beszélnek egymással 
és figyelnek egymásra, ugyanakkor nem egymás mellett beszélnek el, ha-
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nem a kölcsönös megértésre törekszenek. utalni szeretnék roger Fisher és 
William ury Harvard Tárgyalástechnikai Programjára (1). egy olyan haté-
kony tárgyalási módszert dolgoztak ki és adtak ki 1981-ben, amelynek célja 
a jó megállapodás, az érdemi, kölcsönös megoldások keresése, és amelyet 
nem a felek civakodása jellemez. 

Összességében programjuk lényege: hogyan érhetjük el tisztességes esz-
közökkel azt, ami megillet? A harag és civakodás nem hoz megoldást, ezért 
jó útnak az elvkövető tárgyalási technikát tartják, mely elvezet a sikeres, 
eredményes kommunikációhoz. John Adair gondolatait csatolva ehhez az 
irányhoz, ő azt emeli ki, hogy a problémák hatékony megoldásában fon-
tosak a kérdések feltevése. magunk és mások számára egyaránt a kérdé-
sek felvetésével indíthatjuk be az elmélkedést, ami elvezethet az ügy sikeres 
megoldásához.

összegzés

Az emberi alapszükségleteink közé tartoznak többek között a megbecsü-
lés, a biztonság. (maslow 1970) (iV.) Az egészségügyben sok esetben ta-
lálkozhatunk ezek hiányával, ami konfliktushoz vezethet, ugyanakkor a 
nem megfelelő kommunikáció is konfliktust eredményezhet, ami a bizalom 
megsemmisítője lehet. Tehát bizalmatlanságban, bizonytalanságban csak 
fokozódik az ellenséges hangulat. meg kell teremteni tehát azt a lelki és fi-
zikai környezetet, amelyben az empatikus és hatékony kommunikáció va-
lósul meg az orvos, a beteg és a hozzátartozók között.  A mindenki számára 
kielégítő megbeszélés fokozza a beteg biztonságérzetét, csökkenti aggodal-
mait, elősegíti a megértési, döntési folyamatot, ezáltal sikeresen támogatja 
az együttműködést és nem utolsó sorban az esetleges pereskedés megelőző 
tényezője is. Törekedjünk a bizalom megtartására az egészségügyben dol-
gozó és a beteg oldalon egyaránt. A sikeres kommunikáció tanítható és ta-
nulható, amely az orvos-beteg kapcsolatokban is jó eredményt hozhat. ezt 
a felvetést igyekezett szolgálni ez a tanulmány is.
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turai gabriella
(Dosz Kmo)

Galtung, Johan−Jacobsen, carl G. (2000): searching for 
Peace - The road to TrAnscenD. London: Pluto Press. 

„Csak akkor születtek nagy dolgok, 
Ha bátrak voltak, akik mertek 
S ha százszor tudtak bátrak lenni, 
Százszor bátrak és viharvertek.”
                         (Ady: A Tűz csiholója)

(Johan Galtung norvég szociológus, matematikus, valamint a béke és konfliktuskuta-
tás diszciplínájának megteremtője, napjainkig aktív képviselője. Alapítója továbbá a 
TrAnscenD international béke-fejlesztő/terjesztő világhálózatnak, illetve az első 
on-line Béke egyetemnek. carl G. Jacobsen a carleton egyetem professzora, szakte-
rülete a nemzetközi kapcsolatok, ill. a béke-és konfliktuskutatás, valamint az eurázsiai 
biztonságpolitika. A TrAnscenD hálózat törzstagja. A kötet további társszerzője Kai 
Frithjof Brand-Jacobsen az icL/Praxis for Peace igazgatója, a TrAnscenD Peace Actor 
empowerment programigazgatója, valamint Finn Tschudi, az oslói egyetem pszicho-
lógia professzora.)

nézőpontváltás
                            Focus change           Cambiare prospettiva
                                            aspekt wechseln 
                            Обмен точки зрения 

ebben a tömör kifejezésben ragadható meg Galtung és Jacobsen békeke-
reső tanulmánykötetének az üzenete és a TrAnscenD béke-világhálózat 
létrejöttének bemutatása. Váltás szükséges – hívja fel a figyelmünket a szer-
zőpáros – mégpedig nézőpontbeli váltás. ebben ragadható meg a mű kér-
désfelvetése is, hogy mindez lehetséges-e és amennyiben az, akkor hogyan 
alkalmazható, hogyan alkalmazták eddig. miért, és főként miben szükséges 
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Brand-Jacobsen az ICL/Praxis for Peace igazgatója, a TRANSCEND Peace Actor Empowerment 

programigazgatója, valamint Finn Tschudi, az Oslói Egyetem pszichológia professzora. 

 
Nézőpontváltás 
 Focus change Cambiare prospettiva 
 Aspekt wechseln 
 Обмен точки зрения 改变观点 
 
Ebben a tömör kifejezésben ragadható meg Galtung és Jacobsen békekereső 
tanulmánykötetének az üzenete és a TRANSCEND béke-világhálózat létrejöttének 
bemutatása. Váltás szükséges – hívja fel a figyelmünket a szerzőpáros – mégpedig 
nézőpontbeli váltás. Ebben ragadható meg a mű kérdésfelvetése is, hogy mindez lehetséges-e 
és amennyiben az, akkor hogyan alkalmazható, hogyan alkalmazták eddig. Miért, és főként 
miben szükséges ez a nézőpontváltás? Alapvetően a szemléletünkben. Egészen konkrétan 
pedig abban, hogy a konfliktusok uralta, háborúkkal sújtotta világban a nézőpont és a 
hangsúly a békés konfliktuskezelésre és rendeződésre helyeződjék át. Egyszerűen szólva 
pedig, a rossz helyett kapja végre a jó a nagyobb figyelmet. Nem új keletű vágy ez és 
remélhetőleg nem is csupán utópisztikus illúzió. Ugyanez a szándék hatja át – igaz mérsékelt 
ütemben – az elmúlt évek Holokauszt-kutatását is a szociál-antropológia tudományterületén, 
ahol a hangsúly egy ideje az elkövetők/bűnösök/ott-bámészkodók túlharsogott szerepéről 
szépen lassan áthelyeződött a megmentőkre, a világ igazainak megismerésére. Mert 
mindaddig, amíg több náci gyilkos nevét ismerjük, a segítők, megmentők neveivel szemben, 
addig csak tovább mélyítjük az ellentéteket, demonizáljuk az amúgy is ördögit.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cfr.: Annamaria-Orla Bukowska; Robert D. Cherry, Rethinking Poles and Jews: truobled past, brighter future. 
Rowman&Littlefield Publishers, 2007 
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ez a nézőpontváltás? Alapvetően a szemléletünkben, abban, hogy a konflik-
tusok uralta, háborúkkal sújtotta világban a nézőpont és a hangsúly a bé-
kés konfliktuskezelésre és rendeződésre helyeződjék át. nem új keletű vágy 
ez és remélhetőleg nem is csupán utópisztikus illúzió. ugyanez a szándék 
hatja át – igaz mérsékelt ütemben – az elmúlt évek Holokauszt-kutatását 
is a szociál-antropológia tudományterületén, ahol a hangsúly egy ideje az 
elkövetők/bűnösök/ott-bámészkodók túlharsogott szerepéről szépen las-
san áthelyeződött a megmentőkre, a világ igazainak megismerésére. mert 
mindaddig, amíg több náci gyilkos nevét ismerjük, a segítők, megmentők 
neveivel szemben, addig csak tovább mélyítjük az ellentéteket, demonizál-
juk az amúgy is ördögit.1

A kötet előszavában jelzi, hogy az erőszakkal, nagy háborúkkal és dik-
tatúrákkal terhelt XX. század lassan a végéhez közeleg, és egyfajta növekvő 
bölcsesség előjeleit tapasztalhatjuk. A konfliktusok, az össze nem egyeztet-
hető célok azonban olyan emberiek, mint maga a létezés. Ha világunk egé-
szen konfliktusmentes lenne, azt hihetnénk, hogy nem is élünk. A háború 
és az erőszak ugyanúgy jelen vannak az életünkben, mint a rabszolgaság, a 
kolonializmus és a patriarchaizmus. míg egyik jön, addig a másik megy. Így 
a békekutatók, békefenntartók munkája nem hogy le, hanem sokkal inkább 
felértékelődik a XXi. századra. (Galtung and Jacobsen, 2000, vii. o.)

Adyval szólva, a már idézett módon, „csak akkor születtek nagy dol-
gok, ha bátrak voltak, akik mertek”. A fentebb már bemutatott tűz csiholók, 
Galtung és Jacobsen diszciplínát teremtettek. Jelen kötetük pedig minden 
kétséget kizáróan a béke tudomány eddigi summája.  Jóllehet a magyar 
olvasó mindezidáig nem is tudta, hogy ilyen érdekeltségű tudományterü-
let egyáltalán létezik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk hozzá, érdemes 
tisztázni, mit is értünk alatta. A béke-kutatás kezdetben akadémiai kutatási 
területként indult (osló, 1959) és csak később vált önálló létjogosultsággal 
rendelkező tudományággá. mint diszciplína a következőképpen jellemez-
hető: olyan alkalmazott társadalomtudomány, amelynek célja a béke békés 
eszközökkel való szorgalmazása, annak lehetséges megteremtése. (Galtung 
and Jacobsen, 2000, 101. o.)

1 cfr.: Annamaria-orla Bukowska; robert D. cherry, rethinking Poles and Jews: truobled past, 
brighter future. rowman&Littlefield Publishers, 2007



Turai Gabriella: Nézőpontváltás

139

„A békekutatás, mint önálló diszciplína, az 1950-es évek végén alakult 
ki, amikor felmerült az igény olyan megbízható és objektív tudásbázisra, 
amely alapján a politikai döntéshozók békés úton oldhatták meg a nemzet-
közi konfliktusokat. A békekutatás területén ma számos szellemi műhely te-
vékenykedik, említhetnénk például az International Peace Research Associa-
tion-t Belgiumban, az amerikai Peace Research Foundation-t vagy a norvég 
International Peace Research Institute-t. A terület egyik legnevesebb intézete 
azonban kétségkívül a svéd Stockholm International Peace Research Institute 
(SIPRI).”2 (Török Lili)

A fenti idézet jól illusztrálja, hogy jelenleg is számos neves intézet tevé-
kenykedik nemcsak az elméletalkotás, hanem a gyakorlat területén is. Gal-
tung 1964-ben létrehozza a Journal of Peace Research folyóiratot, amellyel 
sikerül a közvélemény megütközését is kiváltania azáltal, hogy a tudományt 
a politikával vegyítette. szükségtelen megjegyezni, hogy az élvonalbeli poli-
tika és a tudomány már régóta kéz a kézben járnak a biztonság-tudományok 
területén. mindezen lépések vezették el végül Galtungot a TrAnscenD 
világhálózat megalapításához. A TrAnscenD célja ugyanis a konfliktus 
megoldások békés eszközökkel való szorgalmazása.

A kötet négy fő fejezetre tagolódik. A fő fejezetekhez olyan alfejezetek 
tartoznak, amelyek önmagukban is értelmes egészet alkotnak. Az első feje-
zet kísérletet tesz a konfliktus megoldás perspektíváinak és feltevéseinek a 
bemutatására. szó van itt a reálpolitika béke-teremtő eshetőségéről, bár Ja-
cobsen a túlzott reálpolitikával kapcsolatban megjegyzi, hogy a történelem 
során csak konfliktus szításához, és nem megoldásokhoz vezetett az alkal-
mazása. A második fejezet a XXi. század konfliktus formációival foglalko-
zik. előtérbe kerülnek a XXi. század alapvető konfliktusai, az orosz-kínai 
új „stratégiai partnerség”, az új évszázad eurázsiai konfliktus dinamikája, 
valamint a kelet-ázsiai és a dél-kínai tenger konfliktus dinamikája. A har-
madik nagy fejezet – mind méretét, mind tartalmát tekintve is – egyfajta 
konfliktus-prognózis-terápia enumeráció. A béke a gyakorlat oldaláról – a 
TrAnscenD-hez vezető útnak a leírása. Konklúzió helyett a kötet vége-
zetül további gondolatokkal szolgál a békemegtartás/fenntartás kapcsán a 
mediációról, valamint a biztonságpolitikáról. 

2 http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=VHDoYK Letöltés ideje: 2015.01.02
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Tekintettel a kötet monumentális voltára, írásomban a kiemelten hang-
súlyos területek szelektív, ám általános érvényre igényt tartó bemutatására 
szorítkozom.

A kötethez és Galtung-Jacobsenhez kapcsolódóan is fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy a szerzőpáros generációját a hidegháború formálta és 
bőséggel állt rendelkezésükre személyes élettapasztalat, és vágy a segítség-
nyújtásra. Hangsúlyos megjegyezni, hogy a konfliktus belülről nézve egy 
olyan blokkolt állapot, amely csak kívülről tekintve válik oldhatóvá. Így a 
konfliktuskezelői munka időigényes, hangsúlyos szerepet kap benne a dia-
lógus és a mediáció. 

mit értünk konfliktus-tanulmányozás alatt? Galtung szerint a konfliktus 
az erőszak szinonimája. Alapvetően akkor jön létre, amikor összeegyeztet-
hetetlenek a felek közötti célok, túl nagyok az ellentmondások. Ha a konf-
liktus kellőképpen mély, és megoldhatatlan, erőszakká transzformálódik. 
Hozzáteszi, hogy a konfliktusokat nem lehet megelőzni, de az erőszakot 
igen. A konfliktusból származó energia azonban átalakítható pozitív, erő-
szakmentes és egyben konstruktív irányba. ez a TrAnscenD feladata, 
célkitűzése. A konfliktuskutatás három szinten zajlik: mikro-, mezo- és 
makro-szinten. mikro-szinten családi, emberi, szervezeti, cégen belüli 
konfliktust ért. mezo-szinten társadalami konfliktusok találhatók. macro-
szinten pedig államok és nemzetek közötti ellentétek. A TrAnscenD a 
mezo-szinttel, valamint a makro-szintű konfliktusok kezelésével foglalko-
zik. Tíz alapvető konfliktustípust különböztet meg: mezo-szinten: nemek, 
generációk, fajok, osztályok közöttit, valamint közösségen és államon be-
lülieket; míg makro-szinten: államon, régión, nemzeten és civilizáción be-
lülieket.

A békés konfliktuskezelés nem áll meg azonban a puszta analízisnél, 
diagnózis felállításnál. ennél jóval tovább kíván menni a konfliktus prog-
nózisával és a lehetséges terápiának a meghatározásával. Galtung kiemeli, 
hogy az alap konfliktuskategóriák az életben változatlanok és a legnagyobb 
csoportot a nemzeten belüli konfliktusok alkotják. 

negyven, azaz egészen pontosan negyvenhárom konfliktust mutat be a kötet 
a tíz alaptípus alapján. ilyennek tekinthető például az izraeli-palesztin ellentét, 
a hidegháború Keletnyugat konfliktusa, az 1990-től 1991-ig tartó öbölhábo-
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rú, a ’91-’95-ös jugoszláviai összetűzés, a hindu-muszlim szembenállás etc.
A TrAnscenD hálózat főként kutatással, oktatással, béketerjesztéssel 

és béke-akciókban való részvétellel foglalkozik tizenöt programja mentén. 
elsődleges céljuknak tekintik a dialógus mentén zajló békés konfliktuske-
zelést, amely empatikus, erőszakmentes és kreatív. olyan békeaktorok/elő-
mozdítók támogatását, akik mediátorként képesek a konfliktusban szerep-
lő feleket közös nevezőre hozni. A békeoktatás bevezetését propagálják az 
óvodától egészen az egyetemig. Kiemelt programjuk egy olyan béke újság-
író kultúra megteremtése, amely képes változást eszközölni a konfliktusok 
bemutatása során, ahol a fókusz nem a háborún és az erőszakon, hanem a 
békés konfliktusrendezésen van. Hangsúlyozzák a béketeremtő üzleti ak-
tivitás fontosságát és a nők kiemelkedő béketeremtő szerepét a konfliktu-
sok uralta térségekben. A világ elsőszámú on-line Béke-egyetemével pe-
dig folyamatosan biztosítják mind elméleti, mind gyakorlati kutatásaikhoz 
a megfelelően képzett értelmiségi utánképzést. Az újmédia lehetőségeit 
messzemenően kiaknázó honlapjuk pedig naprakész információkkal szol-
gál a szervezetről.3 

A kötet egyik meghatározóan fontos kulcs-eleme a negyedik, záró 
fejezet „A mediáción túl” c. rész. ez a tanulmány kiemelten tárgyalja 
ugyanis a konfliktuskezelés és a béketeremtés módozatait. Az általánosan 
megfogalmazott cél az, hogy ne a háború legyen az örök megoldás. Hiá-
ba ért véget a hidegháború, a béke-kutatók azóta is folyamatosan azon 
fáradoznak, hogy az erőszak minden körülmények között transzformál-
ható energia legyen és általa pedig a háború elkerülhető esemény. sajnos 
drámai növekedését láthatjuk a jelenkorban az államokon belüli konflik-
tusoknak. A szovjetunió felbomlása és a hidegháború vége ugyanis nem 
perestroika4-t és glasnost5-ot hozott az emberiségnek, hanem a rideg, ámde 
ismerős valóságát a nagyhatalmi hegemóniának, az elvek nélküli reálpo-
litikának, amelyek fülsiketítően előre jelezték a bagdadi bombázásokat. 

mindezek után a háború megpróbáltatásaitól mentes világ álomképe

3 https://www.transcend.org/
4 A szovjetunióban mihail Gorbacsov által 1985-ben elindított gazdasági-társadalmi reformcso-
mag megnevezése.
5 szintén mihail Gorbacsov által 1985-ben bevezetett új politikai stílus megnevezése, amellyel a 
perestroiká-nak kívánt támogatást szerezni. Jelentése: nyitás.
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naivnak és utópisztikusnak tűnik és buta módon még mindig azt hisszük, 
hogy békét csak fegyverek és erőszak útján érhetünk el. ez a kép azonban 
még mindig rossz, mert az erőszak csakis erőszakot szül. Azok a vezető 
nagyhatalmak, melyek politikai retorikájukban oly sokszor használják a 
béke szót, sajnos elsőként rántanak fegyvert vitás kérdéseik elrendezésére. 

retorikájukban minél hangsúlyosabb a béke, tetteikben annál gyako-
ribb az erőszak. A legtöbb háború hátterében nem egymásnak feszülő fegy-
verek, hanem rasszista berögződések, felsőbbrendűségi tudat, történelmi 
örökségként kapott tehertételek, dicső múlt adta traumák és emlékek áll-
nak. még időben szükséges észrevenni ezeket a gyújtópontokat, és hatékony 
erőszak megelőző mechanizmusokat alkalmazni ellenük. ám a ma haszná-
latos konfliktus-megelőző mechanizmusok inkább az ellenkezőjüket váltják 
ki. ezért kiemelten fontos a mediáció módszerének alkalmazása. Lényege 
a szembenálló felek konfliktushelyzetének felvázolása a felek bevonásával, 
majd a segítségnyújtás egy olyan megoldás megtalálásában, amely mindkét 
fél számára elfogadható és kielégítő. A mediáció alapvetően nyugat-euró-
pában és Észak-Amerikában ismert domináns eljárása a pszichológiának, 
amely révén sok helyzet valóban oldható is, ám egy dolgot a szakirodalom is 
kifelejt. A mediáció alapvetően nyugati szemléletmód, amely a konfliktusok 
oldását tekintve egy sajátos kultúra terméke és nem feltétlenül applikálható 
nem nyugati természetű konfliktusok esetében. 

A béke nem egy statikus, élettelen főnév, hanem dinamikus, éltető erő, 
amely annyiféle, amilyen számos az ember maga, így elősegítésében sokfé-
le módszer lehet segítségünkre és kísérletezni egy jobb megoldásért pedig 
mindig érdemes. (Galtung and Jacobsen, 2000, 231-268. o.)

ezen a ponton hangsúlyozni szeretném, hogy a kötet nem négy mega-
lomán elme határtúllépése, nem naiv vágyból írt világbéke-dekrétum, ha-
nem dinamikus mivoltában is kiegyensúlyozott, mértéktartó, tudományos 
igényű írás. Jóllehet az ezerarcú béke napjainkban is ágyúk kereszttüzével 
kénytelen szembe nézni, mégis hinnünk kell, hogy a Galtung-Jacobsen-fé-
le, jelen kötetben bemutatott út járhatónak minősül a nagyhatalmak uralta 
politikai és gazdasági konfliktusok békés rendezésében. 
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ehhez kínál egyfajta szemléletváltást ez a kötet, amely a következő mondat-
ban is tetten érhető:

„A háború csak úgy, mint az elnyomás nem más, mint egy papírtigris. Ami 
fontos, hogy így is tekintsünk rá.”6

Valami ilyesmit akar mondani – konklúzió helyett – a Galtung-Jacobsen 
kötet a sajátjával.

6 Johan Galtung and c. G. Jacobsen, searching for Peace - The road to TrAnscenD, Pluto Press, 
London, 2000 p. 231. ’War, like opression, is a paper tiger. What is needed, is to recognize it as such’
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Recenziók

Juhász gergely
(Dosz Kmo)

Jan Assmann (2004): A kulturális emlékezet – 
Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magas-
kultúrákban. Budapest: Atlantisz.

Jan Assmann német származású egyiptológus és vallástörténész e könyvé-
vel a kulturális emlékezet elméletének mélyreható vizsgálatát tűzte ki célul. 
Halbwachs munkásságának újrafelfedezése, Luhmann töretlen népszerűsé-
ge és az emlékezés témájának középpontba kerülése mind-mind hatással 
voltak Assmannra, és hozzájárultak ahhoz, hogy szakterületét elhagyva 
megalkossa legjelentősebb művét. A szerző maga is tisztán látja könyvének 
fontosságát: az elektronikus adattárolás megjelenésével – és így a mester-
séges emlékezet létrehozásával – az emlékezés fogalma új jelentésekkel bő-
vült, melyeket fel kell tárni. 

Az emlékezet jelenségének vizsgálatát Assmann már könyve bevezetőjé-
ben elválasztja az agypszichológia, neurológia és a pszichológia kutatási te-
rületéről és a kultúratudományokba helyezi át. Assmann az emlékezet külső 
dimenzióinak négy fajtáját különbözteti meg. ezek közül az első a mimeti-
kus emlékezet, mely a cselekvések utánzás általi megtanulására vonatkozik. 
második a tárgyak emlékezete, mely magába foglalja, hogy tárgyaink ön-
magunkra, múltunkra, őseinkre emlékeztetnek. Harmadik a kommunikatív 
emlékezet, melynek lényege, hogy az ember a kommunikáció képességét 
nem önmagától fejleszti ki, hanem a társakkal, a társadalommal való inte-
rakció során. Végül pedig a kulturális emlékezet, amely tekinthető az előző 
három együttesének. A kommunikatív emlékezet a közelmúltra vonatkozik, 
olyan emlékekre, amelyeken a kortársainkkal osztozunk. ezzel szemben a 
kulturális emlékezet a „múlt szilárd pontjaira irányul.” (Assmann 2004: 53) 
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esettanulmányok

Az első, egyiptommal foglalkozó esettanulmányban, egy igen sajátos írásos 
kultúrával rendelkező társadalom múltjába nyerünk bepillantást. A szerző 
itt jól érezhetően hazai pályán mozog, jól mutatja ezt a számtalan kitekin-
tés és hivatkozás saját korábbi kutatásaira is. Az ókori egyiptomban az írás 
használata az állam kezében volt, így az állam birtokolta a kulturális emlé-
kezetbe való bekerülést is. e tanulmány legnagyobb erőssége a kánon és az 
egyiptomi templom közti kapcsolat feltárása. A templom lényegében há-
romdimenziós megjelenítése egy könyvnek, mely a kánon jegyeit mutatja: 
sem elvenni, sem megtoldani, sem megváltoztatni nem szabad. A templom 
az egész világegyetemet szimbolizálja, és a falakra rajzolt írások jóvoltából 
könyvtárként is funkcionál. 

ezután megismerkedhetünk izrael történelmével és a vallás „feltalálásá-
val”. izraelben válik a vallás először függetlenné a kultúrától és ezáltal képes 
lesz átvészelni a kulturális változásokat, asszimilációt, elidegenedést. ebben 
a kultúrában egyedi a kivonulás-történet emlékezési alakzata. ez a társada-
lomba mélyen beleivódott tisztátalan, elnyomó, beolvasztó hatalomtól való 
„kivonulás” odáig vezet, hogy – vallási értelemben – elhatárolódnak a saját 
kultúrájuktól is, létrehozva a vallás, kultúra, politika hatalmi hármasát. ez 
a fajta elválás és vallási hagyományaik területhez nem kötöttsége – szövet-
ségük istennel a pusztában köttetett, csak utána leltek hazára – révén vol-
tak képesek a babiloni fogságban is identitásukat megőrizni és elkerülni az 
asszimilálódást. Amelyik nép asszimilálódik, az elfelejti gyökereit, mert az 
alkalmazkodás maga a feledékenység. A vallás: „ragaszkodás merőben más 
helyzetben, szélsőséges körülmények közt vállalt kötelmekhez, még ha ezek 
minden visszaigazolást nélkülöznek is a jelenben.” (Assmann 2004: 223) 

A harmadik esettanulmány bűn és igazságosság jelentőségével foglal-
kozik, melyeket a hettitáktól kölcsönzött példákkal illusztrál a szerző. Az 
igazságosság fogalma kapcsolja össze a jog, a vallás és a morál szféráit, ez 
fűzi a következményt a tetthez. Bevezeti a konnektív igazságosság (iustitia 
connectiva) fogalmát, mely a társadalmat átfűző szolidaritás megteremtésé-
re vonatkozik, és a társadalomban a büntetést a bűntetthez kapcsolja. 
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Az utolsó esettanulmány az ókori Görögországba kalauzolja az olvasót, 
hogy tanúi lehessünk a gondolkodás „születésének”. Görögországot tekint-
hetjük az első igazi írásos kultúrának. Az alfabetikus írás domesztikálta és 
diszciplinalizálta a szellemet. Assmann itt élesen szembehelyezkedik eric 
Havelockkal, akinek etnocentrizmusát és a görög írással szemben mutatott 
tagadhatatlan elfogultságát elfogadhatatlannak tartja, és az óegyiptomi va-
lamint babiloni íráskultúra védelmére kel. mindeközben természetesen a 
szerző sem vitatja el Görögország szerepét az írás forradalmasításában. Az 
írás alárendeltségét a görög társadalomban jól mutatja az is, hogy Ariszto-
telész az írást háromszoros távolságra helyezi a világtól: a világra fogalmak 
vonatkoznak, a fogalmakra a beszéd utal, végül a beszédre az írás. Görög-
országban szent szövegek nem léteznek, viszont – izraelhez hasonlóan – a 
görög nép is egy szöveg köré szerveződik, ami nem más, mint az iliász. Az 
abban leírt történésekre való emlékezés hozza létre a pánhellén tudatot. eb-
ben az esettanulmányba kiemelt fontosságú továbbá a „hüpolépszisz”, ami a 
kulturális koherencia és kontinuitás ókori Görögországból származó alakja. 
ez a múlt szövegeire való hivatkozást takarja, annak felismerése, hogy egy, 
akár már évszázadok óta folyó, diskurzusba csatlakozunk bele és nem mi 
kezdünk el valamit.

ajánlás

Jan Assmann könyve hasznos olvasmány mindazoknak, akik érdeklődnek 
az emlékezet-kutatások társadalomtudományi megközelítése, valamint a 
kommunikációkutatás iránt. A kötet mindenkor aktuális mivoltát bizonyít-
ja, hogy olvasásával mindig a jelenünkben releváns kérdések jutnak eszünk-
be. Hogyan manipulálható a kulturális emlékezet a mai társadalmakban? 
milyen hatással volt a hálózati társadalom kialakulása az oral history-ra? 
Hogyan értelmezhető a felejtés azokban a társadalmakban, ahol a mestersé-
ges emlékezés elektronikus tárhelyei tulajdonképpen végtelen kapacitással 
rendelkeznek? ezek mind-mind olyan kérdések, melyekre e könyv nem ad 
és nem is adhat választ, de lefekteti az alapokat és kijelöli az irányt, amerre 
érdemes elindulnunk.
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Kapitány ágnes−Kapitány Gábor (2013): 
Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón és utána. 
Budapest: Typotex.

Amikor az olvasó a könyv második kiadását először veszi a kezébe (Typo-
tex, 2013) − különösen akkor, ha az első kiadásnak nincs birtokában (Új 
mandátum, 2000) − az az érzése támad, hogy lapidárium jellegű művel ta-
lálkozik.

Látszólag egy kőtár töredezettsége, raktár jellege tárul elé, tizenhárom 
római számmal jelzett fejezet, a fejezeteken belül arab számozással alfejeze-
tek, az alfejezetekben felsorolások és bejegyzések, a 2000-es kiadás szövegé-
nek betűmérete egy fokozattal nagyobb, mint a 2013-as kiadásban hozzáírt 
szöveg betűmérete, ezen belül is dőlt betűs és félkövér kiemelések, “idéző-
jelek”, – gondolatjellel beágyazott félmondatok − és mindehhez fejezeten-
ként ötven-hatvan lábjegyzet társul, a végjegyzettől megkíméli az olvasót 
a kötet szerkesztője. Úgy tűnik, hogy nem csak a posztmodernben élünk, 
hanem a posztmodern világunkról szóló kötet is posztmodernre íródott, 
talán a nyomtatott forma nem a legmegfelelőbb és legjellemzőbb megje-
lenési formája ennek a “jelenségtárnak”, amely szinte kínos részletességgel 
és sokasággal járja körül a rendszerváltás után kialakult magyarországot. 
Az 1990 körül kialakult politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi vák-
uumba elemi erővel betörő nyugati posztmodern társadalmi jelenségek és 
normák a kelet-európai társadalmi jelenségekkel és normákkal keveredve 
eklektikus elegyként olvadnak bele a magyar társadalom hétköznapjai-
ba. Kapitány ágnes és Kapitány Gábor ebbe az eklektikus elegybe próbált 
rendszert találni, feltérképezni azokat a látható és láthatatlan jelenségeket, 
szokásokat, normákat, attitűdöket, mintákat, amelyek világunkban megha-
tározóak az ezredfordulón (és utána). mindezek jellemző módon befolyá-
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solják világképünket, ahogyan rátekintünk a dolgokra, illetve ahogy a világ 
és a világ dolgai megmutatkoznak számunkra. Közös értelmezési keretet, 
tárgyalási univerzumot tár fel a könyv, ebben az értelemben nem egysze-
rűen egy “gyűjtemény”, megkísérel a dolgok mélyére hatolni azáltal, hogy a 
korábbi kiadáshoz képest eltelt tíz év folyamatait is lejegyzi, ezzel felvázolja 
világképünk és annak értelmezési keretének változását is, tematikus keretet 
teremtve a kelet-európai, ezen belül is a magyarországi posztmodern társa-
dalmi jelenségek vizsgálatához. 

Divatos párhuzam vonható Griffin kommunikációelméleti kötete és Ka-
pitányék könyve között azáltal, hogy Kapitányék is felhasználják a népszerű 
– nagyrészt amerikai – játékfilmek közös élményét, egyrészt asszociációs 
céllal, másrészt szemléltetésként, ezáltal megteremtve egy közös kulturá-
lis alapot (pl. a szorongásról szóló második fejezetben a Hullámtörés és a 
Kill Bill, az egészségről szóló harmadik fejezetben a medicine man vagy a 
Free Willy, az időmodellekről szóló kilencedik fejezetben a számokba fojt-
va vagy Prospero könyve). A könyv témagazdagságához és jelentőségéhez 
képest az irodalomjegyzék első látásra szerénynek tűnik, ám a figyelmes és 
szakértő olvasó tudja, hogy itt elsősorban a témák feldolgozásához szüksé-
ges (kötelező) szakirodalmi alapvetések, alapművek felsorolása olvasható, 
amely hatékonyan segíti a tankönyvként való felhasználását. A műnek há-
rom jelentős funkciója fedezhető fel olvasás közben: 1) közeli világunk sűrű 
leírása, 2) problémaérzékeny(ítő) kézikönyv, 3) tankönyv.

A könyv magyarország huszonöt évének sűrű leírása a geopolitikai ke-
let-európaiságtól a geopolitikai nyugat-európaiságig, ahogy társadalmunk 
egyik fele egyre közelebb kerül – fogyasztását tekintve – a nyugathoz, a 
másik (nagyobbik) fele pedig a nyomorgó Kelethez. A szociális polarizáció 
a “kommunizmus” egyenlősdijéből dél-amerikai típusú vagyoni különbsé-
geket hozott létre. Az első fejezet gondosan elemzi a térbeni elkülönülés 
folyamatát, a gazdagság/szegénység státuszszimbólumainak változását, a 
használtcikk (különösen a ruha) üzletek elburjánzását és a kényszerű taka-
rékosságot a kényszeres pazarlással szemben. Az újgazdagság jaccuzziját az 
“örök” úszómedencével szembeállítva a test kényeztetését és (a felkapaszko-
dottak) fényűzését emeli ki, ám nem említi, csak sejteti azt a változékony-
ságot, ami a medence építészeti és életmódbeli állandóságát a jaccuzzi tar-
tozékszerűségével és eltávolíthatóságával szemléltethető. (Baumann, 1997) 
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Az előbb leírtakból is kitűnik, hogy Kapitányék könyve gondolatébresztő és 
számtalan újabb és újabb megjegyzéssel bővíthető. Bővítik ők is olyan kor-
szakhatároknak minősíthető események figyelembe vételével, mint a 2001. 
szeptember 11-i terrortámadás vagy a 2008-ban kibontakozott és elhúzódó 
gazdasági világválság. egy korábbi recenzióban Antalóczy kiemeli, hogy 
nem elég erőteljesen domborodnak ki ezek a korszakhatárok, ezzel pár-
huzamosan a kisebb betűfokozat “azt a benyomást kelti, mintha az elmúlt 
évtized a korábbiakhoz képest pusztán bizonyos folyamatok felerősödését, 
módosulását hozta volna.” (Antalóczy, 2013) Az utólagos megjegyzésekből 
azonban kitűnik, hogy a szerzők nagyon is tudatában vannak ezekkel a kor-
szakhatárokkal (ld. A szegénység mint üzlet – svájci frank hitelesek prob-
lémája), és pusztán a papírra nyomtatott hypertextuális szöveg korlátozott 
szervezhetősége és az ehhez kapcsolódó kissé szerencsétlen szövegszövésről 
van szó. 

A második fejezet a veszélyérzetről, a mindennapi félelemről, a szo-
rongásról szól. A szerzők helyesen állapítják meg, hogy a bűnözéssel való 
találkozás “élményként megélt”-té vált, 1990 után a bűnelkövetésnek az er-
kölcsi és hatalmi gátak átszakadásával új formái jelentek meg és mindezt a 
média rítusai “aljas világ” szindrómává tették. A történetek a kiszolgáltatott 
emberrel szembeni esetekről szólnak, továbbá megjelentek az etnikai indí-
tékú gyilkosságok és a cyberbűnőzés is. ebben a fejezetben bár szó esik a 
“kartotékká válás” félelméről, ám konkrétan a WikiLeaks, az nsA vagy a 
snowden-botrányról nem esik szó. A szorongásról szóló fejezet erőssége a 
manipuláció lehetőségeiről szóló bekezdés és a hozzá kapcsolódó lábjegy-
zetek, amelyek az általános bizalomvesztésről tanúskodnak. A bizalom-
vesztéssel is összefügg az egészségkultusz – biokultusz – természetkultusz 
című fejezet, mert az emberi szervezet egyensúlyának megbomlásától való 
félelem és az azt helyreállító orvostudomány mellett hangsúlyosan megje-
lennek olyan alternatív (keletiek, akár sarlatán kuruzslók is) gyógymódok 
alkalmazásai is, amelyek az elbizonytalanodást láttatják. A szerzők helyesen 
diagnosztizálják, hogy a fenyegetést a “megállíthatatlan öregedés, a szerve-
zet hanyatlása” jelképezik, ugyanakkor kiemelik a társadalmi helyzetek és 
szerepek változásából fakadó eseteket is, mint az anorexia, a bulimia vagy 
a különböző dependencium betegségek. Hangsúlyosan esik szó az iparággá 
terebélyesedett “egészséges élelmiszerekről”, a biokultuszról, de nem foglal-
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nak állást, hogy ez az “iparág” keltette igényből vagy az emberek megválto-
zott életfelfogásából fakad. olyan kényes – és tömegeket érintő – témát is 
feszeget a szerzőpáros, mint a testmódosító eljárások sora a piercingtől, a 
tetováláson át a rasszváltó műtétig. 

A lakásról és a lakhatásról szóló fejezet is az identitásvesztésről, egy 
másik identitás kereséséről, a posztmodern ember önképének kényszeres 
megváltozásáról szól. A lakásmódok megváltozásának egyik szimbolikus 
tükrének tartják a kertek, udvarok funkciójának megváltozását, az erkélyek, 
teraszok “felhasználását”, kialakítását, a zárt terekből a természetbe való ki-
lépés folyamatát. A kertek, az udvarok átalakulása a társadalmi nyilvános-
ság változásával, a természethez kapcsolódó tradíciók újrafelfedezésével 
váltak hangsúlyossá, jelentőssé. Kapitányék szembeállítják az államszocia-
lizmus terekhez fűződő viszonyát és a kilencvenes évek térhasználatát – míg 
az előző időszakban a “köztulajdon senki tulajdona volt”, addig az ezredfor-
dulón az emberek kezdték magukénak érezni az udvart, a kertet, a lakóhá-
zak előtti kis tereket, az ezredforduló után azonban a “kinyílási tendencia” 
megtorpant, ennek oka pedig a társadalmi bizalmatlanság erősödése. A 
lakások belső, zárt tereinek átalakulása (ld. konyha kibővítése, “amerikai 
konyha” elterjedése, “főzősziget” kialakítása) a női identitás megváltozásá-
ról tanúskodik (eltűnik a házimunkát végző nő cselédként való szimboli-
kus azonosítása). A fürdőszoba megváltozását az individualitás értékének 
felerősödésével presztízsszimbólumként tartják számon a kilencvenes évek 
változó társadalmi jelenségei, értékrendszerei sorában. 

nem csak a terek átalakítása, kibővítése és felszerelése, hanem a növé-
nyek elhelyezése is komoly változásként jelenik meg a posztmodern ember 
identitásának, lakáskultúrájának alakulásában (ld. növény és természetes 
anyagok – kagylók, kövek, ásványok – a konyhában, fürdőszobában, nap-
paliban, erkélyen stb.). A társállatokról és azok társadalmi szerepéről azon-
ban meglehetősen szűkszavúan írnak, mintha nem tartanák jelentősnek az 
elmagányosodó társadalmakban a “kedvtelésből” tartott állatok közösség-
képző és egészségmegőrző szerepét, nem is említve a posztmodern globális 
gazdaságban betöltött extraprofit termelő szerepét. A lakhatás intim rész-
leteit az “örömtanyák modellje, a szex helyszíne, leopárdbőrt utánzó taka-
rók” jelzővel illető bekezdésben az együttlét legbensőbb titkait megmutató, 
kitárulkozó, individualista és narcisztikus társadalom képét vetítik elénk. 
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Az ágy “mint a cselekvés színtere” összekeveredik az élet korábban is nyil-
vános színtereivel, mint a televízió vagy a szakrális terek. A szerzők polgári 
gyökereire utal, hogy jelentős hangsúlyt helyeznek a polgári minták szim-
bólumaira, a lakás esztétikai jellemzőire illetve a tradíciójelzésekre, amelyek 
adott esetben a gazdagság és a hatalom szimbólumai is. 

A korábbiaktól eltérően ez a fejezet nem tartalmaz összefoglalót, helyet-
te tizenkilenc oldal terjedelemben az utcaképről, a közösségi terek változá-
sáról, szimbolikus voltáról és annak társadalomban betöltött funkciójának 
változásáról írnak. ez talán a leghangsúlyosabb fejezet a kötetben, mutatva 
a szerzők téma iránti érzékenységét: “korszakjellemző [...] elemei az utcán 
látható emberek is”.

A következő fejezet az ünnepekkel és az ünneplési szokásokkal foglal-
kozik. A társadalomban betöltött szerepével ellentétben a legrövidebb feje-
zet, mindössze huszonöt oldal. Az ünnepek kapcsán a szakrális ünnepekről 
gyakorlatilag nem beszélnek, már már olybá tűnik, mintha kínosan, tapin-
tatosan kerülnék a témát. Ha mégis említésre kerül legfeljebb a kulturális 
tradíció vagy a régi közösségi kultúrák elemeiként jelenik meg. Annál in-
kább a szakrális/szent profán vetületéről, humán reprezentációjáról tesznek 
említést, a külső nyilvánosság felé forduló kultúrákon átívelő és kereskedel-
mi vonatkozásaira utalnak. Kifejezetten a külsőségekre – akár a gazdagság 
szimbólumaira utalva, akár az ünnepek hatalmi tényezőit előtérbe helyezve 
– koncentrál és egyáltalán nem tárgyalja, nem hatol be ebben a fejezetben 
az emberi lét transzcendenciáját. ugyanilyen nagyvonalúan kezeli a “toys 
and games” kultúráját. 

A mediatizálttá váló játék(szer) piac globalizációja kapcsán a távol-kele-
ti és az amerikai hatásokról értekezve a skandináv Lego-t üdítő kivételként 
kezelve a mindenhatóságról és a szörnyvilág domesztikálásáról ír. A szá-
mítógépes játékokról érintőlegesen jegyzi meg, hogy alkalmas a társadal-
mi folyamatok bemutatására, értelmezésére, holott hosszú évek óta számos 
egyetemen ez a tanulási/tanítási stratégia részét képezi (margitay-Becht, 
2009). A továbbiakban a játékfajtákról három-öt mondattal értekeznek, lát-
hatóan nem képezi érdeklődésük fókuszát. ez a fejezet azonban a játékok 
társadalomban betöltött súlyát tekintve sokkal többet érdemelt volna, hi-
szen szinte nincs olyan ember, aki így vagy úgy ne lenne részese valamilyen 
játékfajtának. 
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igen forró témáról gyűjtenek korunkra jellemző leírásokat a férfi és 
női szerepek átalakulása valamint az identitásokkal és határelmosódások-
kal foglalkozó fejezetekben. A kettő tulajdonképpen összefügg egymással 
és ezt jelzi, hogy közvetlenül egymás után találhatók a kötetben. A gender 
problémát a ‘political correctness’ kifejtésével kezdi, ahol egy, a tudomá-
nyos leírásokban szokatlan lábjegyzettel találkozunk: “extrém, de Kanadá-
ban állítólag megtörtént eset, hogy ...”, ugyanakkor ha igaz, ha nem, az ott 
leírtak a helyzet megértését feltétlenül elősegítik. A leírásokban megjelenik 
a ma oly jellemző, a családot, a házasságot, az emberi együttélést gazdasági 
szempontból értékelő nézőpont és ebből kiindulva válik érthetővé a család-
ban a férfi és női szerepek megváltozása. Jól érzékelteti azt az ambivalens 
társadalmi közeget, ami egyrészről a megváltozó nemi szerepek tolerálását 
lehetővé teszi, másrészt pedig a hagyományos nőies nő és férfias férfi ideál-
ját részesíti előnyben. A fejezetet a “sok esetben az alapvető problémaforrás 
az önazonosság bizonytalansága” mondattal fejezi be és köti át az identitá-
sok és határelmosódások fejezetbe és kitágítja a nemi szerepekre és az azok 
közötti határok elmosódására. 

Felsorolják a határelmosódást jelző viselkedéseket, a homoszexualitást, 
a transzvesztitizmust stb. Jó érzékkel tapint rá a felnőttek és a gyerekek vi-
lága közti “szürke zónára”, ahol a felnőttek életére jellemző tevékenységeket 
és magatartásformákat gyermekek végzik, élik át. A devianciák felsorolá-
sa mellett a gyerekeket ha nem is mentik fel, de magatartásukat kénysze-
rű okokkal magyarázzák: gyerekzsenik, önálló vagyonnal rendelkező gye-
rekek, kényszerűen önellátóvá vált gyerekek stb. A legendák és mítoszok 
világából ismerős ember/állat, ember/növény, élő/halott, ember/gép kap-
csolatokat a már korábban is említett módon, filmélményekkel támasztják 
alá és felhívják a figyelmet arra, hogy a korábban a sci-fi műfajába tartozó 
elképzelések ma már a tudomány határát feszegetik. 

A határok elmosódásával foglalkozó fejezetben mindössze két oldal jut 
különböző kultúrák közötti határok tárgyalására, miközben a globalizáló-
dott világban az emberek és kultúrák közötti távolságok minimálissá váltak. 
A kilencedik és a tizedik fejezet az időbeli és térbeli modellekről értekezik. 
mint ahogy a korábbi könyvrészekben is, itt is a határok feszegetéséről van 
szó, az önazonosság elbizonytalanodásáról, a világban való eligazodni tudás 
kétségéről. Az ezredvégi ember a határok elmosódása, a globalizálódó világ 
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bizonytalansága és a kultúrák találkozása során a korábbi korokhoz és/vagy 
távoli és egzotikus (értsd: elérhetetlen) világok felé fordul, saját előképét 
vagy önképét keresve, és ezt a szerzők jól érzékeltetik leírásaikkal: a távolba 
vesző múltban/világokban az irracionális, természet feletti dolgok lehetsé-
ges előfordulását, a titkos tudásokat és a  középkori szimbolikát ötvözik a 
jelenkor életvitelével és eszményeivel rámutatva világunk kettősségére. 

A szovjetunió romjain létrejött utódállamok nagy részében a 19. szá-
zadi nemzetépítő nacionalizmusok felé forduló romantika találja meg az 
útját, így magyarországon a monarchia és a monarchiabeli szimbólumok. 
Kapitányék érzékletesen tapintanak rá a nacionalizmusok iránt éledő nosz-
talgiára. 

mire az olvasó elér a tömegkommunikációval és a művészetekkel fog-
lalkozó fejezetig – már ha folyamatosan olvassa és nem kézikönyvként 
használja – észreveheti, hogy a határelmosódások, a változások, a változé-
konyság, az önazonosság keresése mögött világunk bizonytalansága áll. A 
bizonytalanságban pedig hirtelen megnő a kereslet a bizonyosság iránt, az 
emberek szilárd talajt szeretnének érezni a talpuk alatt. A média is véglete-
kig kihasználja a bizonytalanságot, a talajt vesztett embereket, a változásai 
is ezt mutatják meg. A korábban “ablak a világra” szerepet betöltő média 
az ezredfordulóra “maga az üzenet”, a félművelt, “laza” megmondóemberek 
(kinyilatkoztatók) világa, a kulturális és identitásvákuumba elemi erővel 
betörő új hatalmi tényezőké. 

Kapitányék kiválóan tapintanak rá a média valláspótlék szerepére: ez 
már az újmédia hálózati világa, ahol minden lehetséges és semmi sem az, 
aminek látszik. Az (ál)hírek és az (ál)próféták nagyon is valóságos virtuá-
lis/spirituális világa. Az összegzés előtti fejezet a művészetek “változásáról” 
szól, az idézőjel azonban mutatja, hogy az összegyűjtött és lejegyzésre mél-
tatott jelenségekre való reagálásról van szó, a művészet és az alkotás a társa-
dalmi jelenségekre adott sajátos és szimbolikus válasz. nem véletlen, hogy 
ez a fejezet az egyik leghosszabb és legsokoldalúbb a kötetben.

A kötetet a kutatók számára tekinthetjük (sőt!) kiindulópontnak, ugyan-
is számos olyan téma mutatkozik meg benne, amelynek bármelyike egy 
további kutatás, mélyfúrás tárgya lehet. Problémaérzékeny(ítő) kézikönyv-
ként – nemcsak a méretei miatt – is jól használható, mert a társadalom je-
lenségeinek kulturális antropológiai és szociológiai szempontú sűrű leírását 
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adja a szegénység-gazdagságtól a férfi-női szerepeken át a 2000 utáni évek 
művészetéig. Az egész köteten végigvonul a két pólusú elemzési szem-
pontrendszer: egészség-betegség, hétköznapok-ünnepek, férfi-nő, kettős 
identitás, szegénység-gazdagság, szorongás-feloldódás, gyermek-felnőtt, 
magán-mediatizált, lakások és utcák. egy másfajta kettősség is megjelenik, 
az idealista-materialista, objektivista-szubjektivista, individualista-társada-
lomelvű stb. és ezek valamilyen elegye. Kapitány ágnes és Kapitány Gábor 
Látható és láthatatlan világok című könyve a nagyvárosi (érzékeny társa-
dalomkutató) ember perspektívájából íródott, ahol a társadalmi jelenségek 
sűrítve és felnagyítva mutatkoznak meg, gyakran kap nagyobb hangsúlyt 
egy jelenség, egy másik kisebbet – témák és fejezetek is ezt mutatják. A kul-
túrákat és az egymásra hatásukat röviden tárgyalják, a társadalom életének 
irányítását leginkább befolyása alá vonó politika pedig perifériálisan kerül 
említésre. mindezek azonban bekerülhetnek majd a harmadik kiadásba ...
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Barkóczi Janka
(Dosz Kmo)

László miklós−Lányi András (szerk.) (2014): se vele, se 
nélküle. Tanulmányok a médiáról. 
Budapest: Wolters Kluwer complex.

Az nmHH médiatanács médiatudományi intézete és a compLex Kiadó 
együttműködésében megvalósuló médiatudományi sorozat tanulmánykö-
tete tág horizonton, minél több releváns szempontot figyelembe véve igyek-
szik megvizsgálni egy nagy múltú és más diszciplínák számára is számos 
kapcsolódási lehetőséget kínáló szakterület alapvető kérdéseit. A László 
miklós és Lányi András szerkesztésében megjelenő kiadvány fontos misszi-
ója, hogy a médiával kapcsolatos különböző kutatások színes prizmáján ke-
resztül, a téma dinamikusan változó karakterét kiemelve, egymással esetleg 
ütköző véleményeknek is teret adva ösztönözze párbeszédre az olvasókat. A 
könyv átfogó, a merítés nagyságának megfelelően olykor kissé ellentmon-
dásos képet nyújt a kultúra egyik megkerülhetetlen, kiterjedt hatókörrel 
bíró szférájáról, a kortárs hazai tudományos életben pedig új diskurzusok 
elindítója lehet.

Különösen inspiráló ebben a tekintetben az az interdiszciplináris szem-
léletmód, melyet a tanulmányokat jegyző 14 szerző különböző szakmai hát-
tere (nyelvészet, pszichológia, médiapolitika, eszmetörténet, szociológia, 
bioetika) és motivációja teremt meg. A változatos alapról induló írásokat 
a szerkesztők a médiaelmélet klasszikus nagy témái szerint szervezik na-
gyobb egységekbe, így biztosítva struktúrát az első pillantásra talán nehezen 
áttekinthető sokféleségnek. Az első rész az „újmédia” szerepével és annak 
neuralgikus pontjaival foglalkozik, a második a média és demokrácia kap-
csolatának lehetséges formáit járja körül, a harmadik a médiahatás szten-
derd elméleteire építve vázol fel kortárs kutatásokat, a záró fejezet pedig a 
közszolgálatiság problémáját boncolgatja. 



156

András Hanga (Szerk.) :  Kommunikációs terek

A kötet jellemzője, hogy az átfogó elméleti és nemzetközi kitekintés 
mellett egyes szövegei kifejezetten a regionális, illetve hazai viszonyokra 
koncentrálnak, így a nagyobb merítésű, esetleg bevezető jellegű leírásokat 
kereső és a lokális kutatásokban érdekelt olvasók számára egyaránt hasznos 
információkkal szolgálhat.

A tanulmánygyűjtemény első nagyobb blokkja mind közül a legkurren-
sebb témát, az újmédia vagy új média sajátosságait vizsgálja. Aczél Petra 
a média, kultúra és műveltség hármas egységéből kiinduló írásában felál-
lítja azt a fogalmi keretet, amelynek használatával a technikai változások 
és azok hatása megfelelően elemezhető. Az újmédia-jelenség definiálásával 
a technikai apparátus jellemzőit az általa determinált szimbolikus kultúra, 
identitás, megváltozó társas viszonyok tulajdonságaival egészíti ki. Kitér az 
értelmezés történeti változására, felvázolja az apparátushoz alkalmazkodó 
kultúra, elsősorban a részvételi kultúra képét, valamint azokat a magatar-
tásformákat, amelyeket a közösségen belül az újmédia funkciói előhívnak. 
Z. Karvalics László Hírek az új médiában című írása ez utóbbi témához, 
a hangsúlyeltolódás mozzanatához kapcsolódik, alapvetően a hírkutatás 
szűkebb szakterületén. A szerző a hírek és a hírfogyasztás kontextusának 
változásait modellezi konkrét esettanulmányokkal. mathew ingram gondo-
latmenetére támaszkodva felveti annak lehetőségét, hogy új kommunikáci-
ós paradigma helyett a technikai környezet aktuális átalakulása egy korábbi 
paradigmához vezet vissza bennünket a sokirányú, személyközi tartalmak 
megosztásával. molnár Attila Károly Arctalan hangok című tanulmánya 
hasonlóan ambivalens területet, a Web 2.0 és a demokrácia sokat vitatott vi-
szonyát vizsgálja, és Karvalicshoz hasonlóan felhívja a figyelmet az újságíró 
szerepének és személyének változására. optimista és pesszimista nézeteket 
ütköztet az internet és a demokrácia kapcsolatára vonatkozóan, elemzi a 
politikára való befolyás lehetőségét, kiemeli a virtuális és tényleges politikai 
cselekvés közötti különbségeket, valamint taglalja a piaci követelmények 
virtuális tartalmakra gyakorolt hatását. 

A kiadvány Médiademokrácia? című nagyobb alegysége mindenek előtt 
a mondatvégi kérdőjel jelentőségére fókuszál. Tallár Ferenc tág kitekintéssel 
a szöveg és mű fogalmának változásáról, a szerző és olvasó identitásának ra-
dikális átalakulásáról ír. A hypertextuális világot állítja párhuzamba a poszt-
strukturalista szövegek elméletével, és meglepő azonosságokra figyel fel. 
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A szövegek átalakulása az ő meglátása szerint is a kultúra átalakulásá-
hoz, végső soron pedig az identitás átformálódásához vezet, amely a privát 
szféra nyilvánossá válásával és a globalizáció uniformizáló hatásával akár 
veszélyeztetett helyzetbe is kerülhet. Kovács Gábor manuel castells inter-
net-galaxis teóriájából kiindulva vizsgálja a demokrácia lehetséges jövőbeni 
sorsát. Az antik világ demokrácia-képéből kiindulva, a tömegkommuniká-
ció és demokrácia viszonyán keresztül, a szabadságot jelentő háló víziójáig 
jut el, amelynek realitása a posztdemkratikus korban erősen megkérdőjele-
ződik. Lányi András ezek után egy speciális téma, a környezetvédelem és a 
zöld gondolat üzeneteinek közvetíthetőségén keresztül mutatja be, hogy a 
megváltozott médiaviszonyok milyen komoly változásokat hoznak észlelé-
sünkben. 

A Se vele, se nélküle? harmadik tanulmánycsokra öt írást közöl, melyek 
a médiahatás jelenségeivel foglalkoznak. Bognár Bulcsu a tömegmédia és 
a funkcionálisan differenciálódó modern társadalom kapcsolatát vizsgálja 
kifejezetten a közép-kelet-európai régió viszonyai között és felveti a kom-
munikációs kultúra földrajzi elhelyezkedés által determinált fejlődésének 
kérdését. Az Antalóczy Tímea és Pörczi Zsuzsanna által jegyzett fejezet a 
gyermekek piaci szereplőként való identifikációját és ennek veszélyeit vizs-
gálja. A szerzők a televíziós reklámok és kiskorúakat célzó marketingstra-
tégiák különböző életkorokban betöltött szocializációs szerepét elemezve 
pontost leírást adnak a hirdetések gyermekekre gyakorolt hatásáról. Kósa 
Éva szintén generációs témához nyúl A média: a változások oka vagy eszkö-
ze? című szövegében. A fiatal nemzedék viselkedésmintáit, értékrendjét el-
sősorban az általuk használt médiumok vonatkozásában mutatja be. olyan 
kulcsfogalmak kerülnek itt elő, mint a lázadás, a változások tempója, trend-
jei, a szülők szerepe, és ismét csak a nevelés-oktatás kérésköre. László mik-
lós tanulmánya a minták szerepét kiemelve az 1998 és 2013 közötti példa-
képkutatások eredményeiből vonja le a tanulságot. Aprólékos elemzéséből 
kitűnik, hogy a Facebook-generáció preferenciáit erőteljesen befolyásolja 
az új kommunikációs formák sajátos természetének. Vajda Zsuzsanna ezen 
a nyomon halad tovább, amikor Egyéni identitás a hálóvilágban címmel az 
identitás változó értelmezéséről közli szövegét. A kötet több szerzőjéhez ha-
sonlóan ő is manuel castells elméleteihez nyúl, amikor az önazonosság új 
helyét igyekszik megtalálni a gyorsan változó médiavilágban. 
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A kiadvány záró egysége a közszolgálat problémájával foglalkozik, en-
nek keretében pedig a Bajomi-Lázár Péter és Lányi András között zajló iz-
galmas, olykor meglehetősen személyes hangvételű vita cikkeit közli a köz-
szolgálati televíziózás létjogosultságának témájában. Az írások eredetileg 
a Médiakutató hasábjain jelentek meg 2013 őszén, jelen kötetben azonban 
nem csak témájuk, de diskurzusindító értékük miatt is joggal szerepelnek. 
A szerzők egyrészt a változó profilú, a különböző értékrendű médiapoliti-
kák miatt elbizonytalanodó, ezzel szemben pedig az egyes országokban jól 
működő modellek életképességével érvelnek. A kötetet nemesi Attila Lász-
ló dolgozata zárja, amely a nyelvi norma alakulását vizsgálja a közszolgálati 
médiában. színes példákkal illusztrálja a magyarországi nyelvi norma válto-
zásait, sőt, egészen konkrét javaslatokat is tesz a nyelvi értékek megőrzésére.

A Se vele, se nélküle? című tanulmánykötet változatos témáival a leg-
különbözőbb szakterületek képviselőinek érdeklődésére tarthat számot, a 
kommunikációtudománnyal foglalkozók pedig elsősorban az újmédia te-
rületén és különböző, hangsúlyozottan interdiszciplináris témákban mé-
lyedhetnek el a segítségével. Problémaközpontú struktúrája segítségével 
sikeresen betölti a bevezetőben vázolt célt, új diskurzusok számára nyújthat 
gondolatébresztő kiindulási alapot. A sokszerzős tanulmánykötet műfajá-
ból adódóan az egyes szövegek stílusa, olvasmányossága és szerkezete kö-
zött érezhető különbség van, azonban ez nem válik zavaróvá. A szövegek 
egyenként is jól használhatóak, különösen a felsőoktatás hallgatói számára 
jelenthetnek nagy segítséget, de összességükben, a különböző szerzőknél 
egymástól függetlenül is rendre felbukkanó nyitott kérdések (pl. plágium, 
identitás, globalizáció, demokrácia és média, a nevelés új kihívásai) segítsé-
gével a kortárs kultúra kutatásának forró pontjait, hangsúlyait is kirajzolják.



Recenziók

159

Iványi Márton
(Dosz Kmo)

Békés márton−Böcskei Balázs (2015): Ki! 
Budapest: L’Harmattan. 

Békés márton és Böcskei Balázs könyve inkább maga is egy spektákulum, 
a valóság nem debord-i (2006) értelemben vett, ám torz reprezentációja:1 
igényes, irodalmi értéket képviselő, esztétizált vízió.

Kétségtelen, hogy a benne rejlő vitaindítási potenciál tükrében a 2015-
ös év egyik legfontosabb magyar nyelvű könyvét tartja a kezében a szer-
ző. ugyanis egyes fogyasztásszociológiai-szociálpszichológiai jelenségekre 
– mint a modern társadalom által létrehozott homo consumens (Fromm, 
1997) és ezzel összefüggésben az úgynevezett brand-identitások (Békés-
Böcskei, 2015: 55, az, hogy csak látszólag van meg mindenünk2 (2015: 10), 
a kényszeres check-in tevékenységek hátterében húzódó, nárcisztikus sze-
mélyiség (Fáber, 2015), vagy a debord-i spektákulum társadalmának meg-
nyilvánulásai, amelyek során az öntudatára ébredt áru képeken keresztül 
kommunikál (2015: 54) – érdemes odafigyelnünk.

Ahogy “a kibernetikai gyarmatosítást folytató cégek” (2015: 70) tevé-
kenysége és növekedése, a Big Data (2015: 69-73), vagy az nsA amerikai 
megfigyelési botrány reáliái és azon kérdések is elgondolkodtatóak, vajon 
őszintébbek vagyunk-e az olyan webes felületű keresőrendszerekhez mint 
családtagjainkhoz, barátainkhoz? (2015: 49) A szerzőpáros gondolatmene-
tével nincs egyedül, hiszen a távolról sem csak a diktatúrákra jellemző on-
line megfigyelés különösen más kommunikációs eszközök – például a zárt 
láncú tévérendszerek, a tömeges nyílt online kurzusok (a.m. ingyenes onli-
1 itt Guy Debord (2006) francia marxista teoretikussal ellentétben, aki a spektákulumra olyan tár-
gyiasult világlátásként és olyan társadalmi viszonyként tekint, amely képek által közvetíttetik, egy-
szerűen csak arra kívánok utalni, hogy a Ki! című könyv is megélt tapasztalatok reprezentációja, 
funkciójában megegyezve a középkori spektákulumokkal, vagyis látványos színjátékaival, egy szó 
mint száz: műalkotás és nem tárgyilagos dokumentációja társadalmi viszonyoknak.
2 ez a jelenség csíkszentmihályi mihály szavaival (1997: 15) az egyre növekvő elvárások parado-
xonja, amely azt sugallja, hogy az élet minőségének javítása megoldhatatlan feladat, lényegében, 
mondhatni egy sajátos zénóni apória.  
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ne szabadegyetemek – mooc), vagy a globális helymeghatározó rendszer 
(GPs), esetleg a nemzetek feletti szinten bevezetett, (rendvédelmi?) szerve-
ket automatikusan riasztó segélyvonal – virágzásával egyidejűleg sokakban 
kelti a hétköznapi emberektől az akadémiai szféra számos gondolkodójáig 
azt az érzést, mintha a mindennapjaink mögött a panoptikusság fekete ár-
nyéka húzódna (iványi, 2014).

A fentiek mentén felmerül a kérdés: tényleg akkora hatást – vagy a szer-
zőpáros szavaival: kényszert (2015: 63) gyakorolnak-e egyes új infotech és 
egyéb technológiák az életünkre, mint ami már manuel castells (2005) óta 
tudományos berkekben közhely-számba megy? Biztos-e hogy, ezek az esz-
közök és alkalmazások egyszer átveszik a hatalmat és a világ célirányosan 
tart a “digitalizált káosz” (2015: 69) felé? Törvényszerű-e, hogy megelevene-
dik-e az emberi evolúció biotechnológiai befolyásolásával járó, fukuyama-i 
(2003) poszthumán jövendő lidérce, mégpedig előbb, mint a fenntarthatat-
lan fejlődéssel, a klímaváltozással összefüggő, vagy a Föld túlnépesedéséhez 
kapcsolódó, egyéb problémák?  nagy erénye a Ki! című regénynek, hogy te-
matizálja ezeket a kérdéseket. Azonban valahol itt is válik el a földön mara-
dó, józan vitaindítástól és lényegül részben át “riogató” disztópiává a könyv, 
aminek élénk metaforikus nyelvezetét és frappáns fejezetcímeit helyenként 
beárnyékolják egyes normatív érvénnyel bíró megfogalmazások (“az igazi 
férfi,” “az igazi ellenállás,” “indulnunk kell” 2015: 78-80, 120, 123) 

Véleményem szerint a digitális technológiáktól való idegenkedés és azok 
feltételezett hatalma miatti nyugtalanság, illetve az irántuk érzett digitális 
utópista, új vallást idéző, hipnotizált ámulat lényegében egyazon moder-
nista, technológiai determinista érem két oldala. Posztulátumuk közös, ezt 
szemlélteti a Ki! című könyv és annak társszerzője, a technopesszimizmus 
iránytűje által vezérelt Békés márton (2014) történész is, aki úgy látja, hogy 
„életünkre ma a technológiai fejlődés (és nem mondjuk a vallás, a szoci-
ális igazságosság elve, új politikai eszmék, vagy a művészet) fejti ki a leg-
nagyobb hatást. A technológiai fejlődés egy-két évtizede szinte kizárólag 
az infokommunikációs eszközök és hálózatok kapacitásának bővüléseként 
értelmeződik. ez a drámai változásokat generáló aktor mélyebb hatás fejt 
ki gazdasági szerkezetünkre, szociális kapcsolatainkra, kulturális viszonya-
inkra és lelki életünkre, mint gondolnánk.”



Iványi Márton: Ki!

161

A szerzők teleologikus eszmefuttatása és víziói a technológia hatalmáról 
és az azt felváltó, új korszak bekövetkeztének hajnalpírjáról – feltételezésem 
szerint – éppenséggel a digitális utópisták (vagy: infotech-optimisták, 2015: 
70) nyikorgó malmait segíti friss vízhez, hiszen ironikusan ugyanazon tech-
nológiai determinista közös nevezőből merít, mint az utóbbiak, ennél fog-
va, ha úgy nézzük, egy tőről fakad russell W. neuman, stephen coleman, 
vagy corteau-Hoynes nézeteivel. 

miközben a szerzők joggal utasítják vissza azt a narratívát, az infokom-
munikációs eszközök és csatornák mindenütt jelenlevőségének, magától 
értetődőségének a.m. hatalmuknak a hirdetése és közvetítése éppenséggel 
maguknak a digitalis utópistáknak a nézeteit és “forradalmi változásokról” 
értekező metanyelvezetét visszhangozza, utóbbiak önbeteljesítő jóslataihoz 
hasonlóan. Ahelyett, hogy a valódi reflexivitás nyerne teret és az ember át 
kezdené gondolni saját szerepét ebben a kontextusban. mindannyian tud-
juk ugyanis – belértve a legfanatikusabb “geek”-eket is – hogy az élet igazán 
“nagy” pillanatai nem oszthatók meg, az elektronikus eszközök kikapcsol-
hatók – ahogy végül a 2001 Űrodüsszeia fedélzeti számítógépe, HAL 9000 
is – és nem válhatnak igazá társunkká sem, hiszen nincs bennük empátia.3 
A hősugárzó nem kapcsol be automatikusan, ha az ember fázni kezd és nem 
is ölel át. 

elgondolkodtat a könyv, ám nem ad választ abban a tekintetben, hogy 
pontosan mi a gond egyes klisék alanyaival, konkrétan például a fóti kéz-
műves sörrel, vagy a rozéfröccsel? Az egységesülő, uniformizálódó közízlés 
és a hagyományos fogyasztási minták helyébe lépő újak – hangzik talán a 
válasz, de akkor már inkább a lokális termék, mint a globális, nem?

sok igazságot hordoz a Vii. kerület leírása is, ugyanakkor nem esik 
szó arról, hogy a közelmúltban szerencsére nemcsak agresszív, tolakodó és 
valóban ízléstelen közterületi óriásreklámok tűntek fel a kerület tűzfalain, 
hanem olyan muráliák is, mint a magyar labdarúgó-válogatott Wembley-
ben aratott, 6:3-as győzelmére emlékező, korabeli napilap, vagy a budapesti 
Lengyel intézet által is támogatott, magyar-lengyel barátságot allegóriku-
san, közös gyökérzetű tölgy összefonódásaként ábrázoló óriásplakát is. Van 
egy színtere a Ki! által tárgyalt térvesztésnek, kiszorulásnak, amely a könyv 
gondolatmenetéhez szervesen illeszkedhetne, ám nem kerül szóba: ez a 

3 A ‘még’ időbeliségének zsigeri kitétele és azon meggyőződés, hogy ellenségeinkké válnak, indo-
kolatlan társadalmi pánikot kelt, ami ezen kérdések józan megvitatását aknázza alá.
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modern labdarúgás. Az immár Groupama Arénára átnevezett, 90 fokkal 
elforgatott, futurisztikus stadion, a szurkolókat felváltó, lelátókon magukról 
okostelefonjaikkal fényképeket készítő nézők, és legfőképpen a biometrikus 
sablon, amelyről az ultra-közegben úgy tartják, hogy világszerte is egyedül-
álló és talán csak a nAsA alkalmaz hasonlót, mind-mind a Ki! által sugallt 
folyamatokat tükrözik.

Ami a tér kérdéseit illeti: józsefvárosi lakosként úgy látom, hogy a tér 
megújulása (vagy változása) nem feltétlenül vezet társadalmi megújuláshoz 
– ilyen logika mentén adódik a feltételezés, hogy talán a belváros térnyerése 
sem hat ki a közösség lélektanára?

nem világos, hogy a “régi idők” nosztalgia pontosan mire irányul – 
anélkül, hogy a szerzők egyes következtetéseivel, mint ami a Belvárosban 
végbement, vitába szállnék. Talán a szerzőpáros által ideálisnak tartott Bu-
dapest valami olyan, mint az ottlik Géza (1959: 286) által leírt Kálvin tér a 
két világháború között? “régen minden valamilyen volt. 

nemcsak az érdekes vagy különös, vagy jó dolgok, hanem jóformán 
akármi, bármilyen pillanatban. A Kálvin tér szökőkútja és maga a Kálvin tér, 
bármikor; gyalog vagy villamosról, estefelé vagy iskolába menet, eső után, 
tavasszal, télen, jókedvűen, rosszkedvűen, mindig valamilyen volt, mindig 
teljesen más, és telve tartalommal. Létezett, minden pillanatának megvolt 
a teljes lényege, ha nem is lehetett nevén nevezni, mi volt az voltaképpen. 
megfoghatatlan, mély boldogság és végtelenség lappangott minden dolgok 
alján és a múló időben.”4 Vagy inkább a kilencvenes évek nosztalgiája a ve-
zérlő szellem a könyvben, amely ironikusan összecseng az amerikai efemer 
egypólusú világrendet elhozó, később szertefoszló ’90s aranykor iránt érzett 
(és stratégiai célok mentén generált) vágyakozással (Brzezinski, 2013: 73). 
szerintem nem lehet ilyesmiről szó, hiszen ez is globalizmus lenne.

Alapvetően egyetértek az új urbánus aktivizmus vélt elitista jellegének 
provokatív és merész kidomborításával (2015: 82-87), szintén jelentős tár-
sadalmi kérdésről van szó. ugyanakkor az új urbánus aktivizmus az egyik 
oldalon, illetve a nem-új vagy nem-urbánus aktivizmus a másik oldalon, az 
ők és a nem-ők, bentiek-kintiek, letelepedett-nomád dichotómiák merev-

4 Az iskola a határon című könyv narrációja világossá teszi, hogy a valami valódiságát, egyálta-
lán: valamilyenségét illető értékítélet objektív tény gyanánt nem biztos, hogy létezik, hanem az 
valójában a szubjektív szellem konstrukciója, s annak relevanciája függ az egyén formátumától, 
személyes sorsától – így életkorától is.  
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sége mintha figyelmen kívül hagyná egy összetett, posztmodern társadalmi 
valóság árnyalatait.

Kétségkívül eredeti és értékes része a könyvnek a (magyar) történelmi 
mozzanatokat is felsorakoztató, nomádok életét és az irreguláris gerilla 
harcmodort bemutató fejezet (2015: 89-98) és e szerkezeti egység ad ott-
hont a külváros és belvárosi határmezsgyéjén kialakuló életérzés közelmúlt-
ban megjelent egyik legkihívóbb, szépirodalmi minőségű szociográfiai fej-
tegetésének is (2015: 99-108).

Ami az új, szebb kor eljövetelében visszaköszönő, profétai-váteszi fel-
fogást illeti, marx és nietzsche után már az ember nemigen veszi mindazt 
komolyan. Az ellentámadás sikerének ígérete, a Ki!-hadüzenete a hajnalpír 
és az osztálynélküli társadalom utópiáit követően engem már nem képes 
mozgósítani, de nem is feltétlenül kell így kontextualizálni e könyvet – hi-
szen az mindenekelőtt irodalmi alkotás.
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Recenziók

gyürke katalin
(Dosz Kmo)

sunstein, cass r. (2013): republic.com 2.0. 
Budapest: Wolters Kluwer complex. 

cass r. sunstein republic.com 2.0 című kötete az internet és a demokrácia 
közötti kapcsolatot vizsgálja, arra kíváncsi, hogy hogyan lehet a technoló-
giát a demokratikus eszmények szolgálatába állítani. A 2009-ben megjelent 
kötet,1 korábbi munkájának (republic.com) átdolgozott, korszerűsített vál-
tozata. A kötet címe Platón államára, a 2.0 kiegészítés pedig az életünket 
átszövő közösségi médiára utal.

cass r. sunstein amerikai jogászprofesszor, emellett rendkívül termé-
keny tudományos- és közíró. 27 éven át a chicagói egyetem Jogi Tanszé-
kén tanított, jelenleg a Harvard egyetem Jogtudományi Karának robert 
Walmsley professzori ösztöndíjasa és a Felix Frankfurter Jogtudomány 
Professzora, számos közéleti pozíciója mellett, a Bloomberg „View” című 
rovatának a vezetője, valamint tagja a Bloomberg kormányzati tanácsadó 
testületének is. Korábban tanácsadója volt obama elnöknek és a Fehér Ház 
információs és szabályozási Ügyek Hivatalának, valamint az igazságügyi 
tárcának is. számos könyv és tanulmány szerzője, különösen a közgazda-
ságtan, az alkotmányjog, a közigazgatási és környezetvédelmi jog, valamint 
a társadalomtudományok és ezek összefüggései foglalkoztatják. 

Az eredeti mű megjelenése óta eltelt hat év meghökkentően aktuálissá 
tette sunstein kérdésfeltevését, nevezetesen azt, hogy milyen hatása lehet 
a demokráciára és a szólásszabadságra, ha az internetet csak az általunk 
fontosnak tartott információk beszerzésére használjuk, ha saját kommuni-
kációs univerzumainkban, „napi énjeinkben” (Daily me) élünk. 

Kifejezett aktualitást ad sunstein kérdésfeltevésének az is, hogy mára el-
jutottunk odáig, hogy nemcsak a felhasználók szigetelik el magukat az őket 
nem, vagy kevésbé érdeklő témáktól és közösségektől, hanem szinte teljesen 
átvették az internet uralmát a személyes választásainkból és preferenciáinkból 

1 A magyar kiadás éve: 2013
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építkező algoritmusok. egészen egyszerűen „megismer” bennünket az ál-
talunk használt keresőmotor, böngésző, közösségi média platform, és sze-
mélyre szabott válaszokat ad. És nem csak a válaszok, hanem a nekünk 
küldött (kialakított) további ajánlatok, reklámok is egyre inkább személyre 
szabottabbakká válnak. Ahogyan árucikkekké váltunk a tömegmédia korá-
ban, ugyanúgy az interneten is figyelmünk elnyeréséért folyik a legádázabb 
küzdelem.

De mi ezzel a baj? mi sunstein problémája?  Ahogy írja, a szólásszabad-
ság eszménye nem abszolút és nem egyenlő a fogyasztás szabadságával. Ha 
a fogyasztóknak korlátlan választási lehetőségeik vannak, ha a technológia 
megkönnyíti az emberek számára, hogy elszigeteljék magukat másoktól, 
akkor az egyéni irányítás, a személyre szabott információ-szűrés fog egyre 
inkább teret nyerni, és így félő, hogy egyre kevésbé fog köztérként funkcio-
nálni az internet, és egyre kevésbé lesz alkalmas arra, hogy nem-választott, 
akár véletlen találkozások, közös tapasztalatok színtere legyen. Vagyis, ko-
moly veszély fenyegeti az érintetteket és a társadalmat általában. márpe-
dig, „A nem tervezett és váratlan találkozások a demokrácia fontos részét 
képezik. Az ilyen találkozások során gyakran merülnek fel olyan témák és 
szempontok, amelyeket az emberek nem választottak volna, és esetleg egé-
szen bosszantónak tartanak.”2

sunstein az internetre, mint köztérre tekint, a parkokhoz, az utcákhoz 
hasonlítja, s a köztér funkcióit kéri számon rajta. nézetei szerint az infor-
máció közjó, amely a véleménynyilvánítás szabadságának az előfeltétele; 
az emberek közötti szabad kommunikáció az önkormányzatiság központi 
eleme; a nyilvános vita pedig politikai kötelesség is, amely elengedhetetlen 
a demokrácia megőrzéséhez. egyenesen James madisont3 idézi, aki azt tar-
totta, hogy a szabadságra a legnagyobb veszélyt a közömbös nép jelenti.

márpedig az internet kínálta perszonalizált tartalomfogyasztás révén, az 
egyre elszigeteltebb emberek és közösségek saját maguk „visszhangkamrá-
ivá” válhatnak, és társadalmi feszültségeket okozhatnak. A korlátlan szűrés 
(kiber)balkanizációhoz vezethet, kevés közös tapasztalatot, élményt indu-
kál, és a túlságos megosztottság kialakulásával fenyeget. 

2 cass r. sunstein: republic.com 2.0 (Wolters Kluwer complex Kiadó, Budapest 2013.) 18.o.
3 Az usA 4. elnöke, az Alapító Atyák (Founding Fathers) egyike
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Végső soron veszélyeztetheti a demokratikus szempontból értelmezett 
szabadságot, amelyben alapvető fontosságú a rivális vélemények megisme-
rése, és az eltérő érveléseknek kitettség. 

A deliberatív demokrácia eszményének megőrzéséhez a szerző, a nyil-
vános fórum doktrína újragondolását javasolja. ez a doktrína az amerikai 
alkotmány alapja, egyfajta hozzáférési jogot biztosít az emberekhez és a 
helyekhez. Az állampolgárok részéről önkormányzatiságot, folyamatos és 
széleskörű reflexiót és vitát feltételez. „A nyilvános fórumok valószínűbbé 
teszik, hogy az emberek nem tudják elszigetelni magukat polgártársaiktól. 
Az emberek legalább rövid időre bepillantást nyernek mások életébe.”4 

sunstein részletesen elemzi az internetre különösen jellemző cso-
portpolarizáció jelenségét is (azaz a releváns csoport véleményével ellen-
tétes érvek meg nem hallását), figyelmeztet a veszélyeire, megoldásként 
vegyes vitacsoportok kialakítását javasolja, amely segíthet a depolarizáció 
elérésében. Fontos tehát fenntartani olyan helyeket (az interneten is), ame-
lyek egyenértékűek lehetnek a közterületekkel, parkokkal, utcákkal. Több, 
széles nyilvánosságot kapó vitafórum, nagyobb mértékű állampolgári rész-
vétellel, kölcsönös megértést, jobb gondolkodást eredményezne. sunstein 
szerint ugyanilyen fontos a társadalmat egyesítő ügyek fenntartása is, közös 
tapasztalatok építése, a szolidaritás kialakítása. „Bármely társadalom a köl-
csönös és bizalmi kapcsolatoktól függ, ahol az emberek lehetséges szövetsé-
gesnek tartják honfitársaikat, akik készek segíteni, és szükség esetén meg is 
érdemlik a segítséget.”5 Kiváló lehetőségeknek tartja a nemzeti ünnepeket, 
a nemzetközi sporteseményeket, vagy a közös kultúrát. A szerző rámutat 
arra is, hogy közös ügyek, beszélgetések, közös emlékek, remények, célok 
és akár gondok megléte nélkül, a közös fellépés, a társadalmi problémák 
megtárgyalása és együttes megoldása jelentősen megnehezülne. sőt, közös 
élmények, ismeretek, emlékek nélkül alig értenénk meg egymást. 

sunstein Amaryta sen meghökkentő és elgondolkodtató metaforáját is 
citálja, nevezetesen azt a megállapítást, hogy azokban az országokban ahol 
működik a sajtószabadság és a szabad választások rendszere, egyetlen tár-
sadalom sem tapasztalta meg az éhínséget.6 

4 cass r. sunstein: republic.com 2.0 (Wolters Kluwer complex Kiadó, Budapest 2013.) 38.o.
5cass r. sunstein: republic.com 2.0 (Wolters Kluwer complex Kiadó, Budapest 2013.) 100.o.
6 cass r. sunstein: republic.com 2.0 (Wolters Kluwer complex Kiadó, Budapest 2013.) 103.o.
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A szerzőt korábban sokan bírálták, hogy nem áll ki az internet demok-
ratikus értéke mellett, most egyértelműen fogalmaz: „Amikor az informá-
ciók, mint közjavak, szabadon elérhetők akkor eléggé valószínűtlen, hogy 
az önkényuralmak képesek fenntartani magukat – ezért az internet a de-
mokratikus önkormányzás motorja, mert megkönnyíti az emberek közötti 
vitát és eszmecserét.” 7 Az információ, illetve az abból következő magatartás 
tehát közjószágként is felfogható, az információhoz való jog pedig alapvető 
szabadságjog a deliberatív demokráciában. Az internet tehát nem ellenség, 
hanem egy új köztér, amely több reménységgel kecsegtet, mint kockázattal.

ugyanakkor nem osztja a kiberdemokraták kritikátlan optimizmusát. A 
blogoszférát illetően például erős túlzásnak tartja a blogokat, mint a delibe-
ratív eszmények megtestesítőit ünnepelni, mert ott is a hasonló vélemények 
nyernek nagyfokú megerősítést. Javaslata szerint segítene az igazság feltá-
rásában, ha a blogok gazdái önként, a sajátjuktól erősen eltérő véleményű 
oldalak linkjeit is megjelenítenék oldalaikon. 

mi következik mindebből? Az, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz 
nem elég, ha nincs cenzúra. Az igazi demokráciában két további feltétel-
nek is teljesülnie kell: az első, a nem várt véleményekkel, érvekkel való 
szembesülés lehetősége;8 a második pedig a közös ügyek megléte. mindez 
természetesen a kormányzat által szabályozott média (és internet) keretei 
között jöhet csak létre. A különböző közzétételi kötelezettségek, a külső 
megfigyelők jelenléte, vagy akár az önkéntes szabályozások puszta megléte 
már kiváltja a média fokozottabb közérdekű és közszolgálati tevékenységét. 
A kötet zárásaként sunstein Benjamin Franklint9 idézi, aki az amerikai al-
kotmány szövegezése után úgy fogalmazott, hogy az alkotmány által adott 
köztársaság megőrzése a nép tetteitől és elkötelezettségeitől függ majd az 
idők során, nem pusztán a leírt szavaktól.

7 cass r. sunstein: republic.com 2.0 (Wolters Kluwer complex Kiadó, Budapest 2013.) 196.o.
8 A Habermasi ideális beszédhelyzet cass r. sunstein: republic.com 2.0 (Wolters Kluwer comp-
lex Kiadó, Budapest 2013.) 134.o.
9 Az usA Alapító Atyáinak (Founding Fathers) egyike, 1706-1790.
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A Very short introduction. 
oxford: oxford university Press. 

A gazdaság fejlődéstörténetét sajátos szempontrendszerben bemutató mű 
a társadalomtudományokon belül elsősorban a közgazdaságtan területéhez 
tartozik, kommunikációtudományi megközelítése a participáció1 oldaláról 
lehetséges. 

Az elmélet aspektusából azokon a felkészültségeken van a hangsúly, 
melyek a könyv kulcskérdésének megválaszolásához szükségesek: 
„néhány ország miért gazdag és mások miért szegények?” A könyv 
tartalmazza mindazt az ismerethalmazt, mely a kérdés megválaszolásához 
elengedhetetlen, s melyből az alábbi deskripció néhány fontos rész 
bemutatására törekszik.

A szegénység és gazdagság mértékének meghatározása, az országonkénti 
eltérések alakulása a számadatok segítségével jól illusztrálhatók. A 
nemzetgazdasági mutatók közül a GDP alakulása tükrözi az egyes 
kontinensek, országok fejlődését. Az adatok táblázatokban láthatók 1820-
2008-ig az egy főre jutó GDP vonatkozásában, s ezek alapján a gazdagabb 
országok fejlődésének üteme megnőtt, a szegényebb országoké ezzel 
szemben alulmaradt a vizsgált periódusban. minthogy az egy főre jutó 
GDP egy átlagot mutat, amely mögött nem lehet tudni, hogy milyen a 
szegények és gazdagok aránya a szerző a reáljövedelmi adatokra is kitér. 
Az adatok egy átlag ember életéhez szükséges standard feltételeket veszik 
alapul, lényegében a létminimumhoz szükséges élelmiszer mennyiséget és 
nem élelmiszer jellegű termékeket, így kialakítva egy fogyasztói indexet.

1 „Ha a kommunikáció fogalmát a participáció fogalmára óhajtjuk alapozni, akkor az egymással 
kommunikációban álló ágenseknek felkészültségekben (tudásokban, hiedelmekben, szokásokban 
és más ezekhez hasonlókban) való kölcsönös részesedéséről érdemes gondolkodnunk, amelyek a 
sikeres (emberi) problémamegoldás szükséges feltételeként mutatkoznak meg.” Horányi (2006): A 
kommunikáció, mint participáció, Typotex, Budapest, 14. o.
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 Jóllehet kevesebb ország jelenik meg a grafikonokon a reál jövedelem 
összevetésének vonatkozásában, a végeredmény az egy főre jutó GDP 
adatokhoz hasonló eltéréseket mutat. Az elemzés során az összehasonlítás 
többnyire Angliához képest történik, amely kiemelkedik a vizsgált országok 
viszonylatában.

A rendkívüli mértékű eltérések okát kutatva a szerző a földrajzi, az 
intézményi, a kulturális különbségeket, valamint a történelmi eseményeket 
vizsgálja. Az előbbieket részletesen elemezve megállapítja, hogy a földrajzi 
adottságok szerepe ugyan kulcsfontosságú, a kulturális eltérések is jelentős 
mértékben befolyásolták az egyes országok fejlődési tendenciáit, így az 
iskolázottság, a tudomány előrehaladása egyaránt szerepet játszottak. 
Továbbá a befolyásoló tényezők között megemlítendő a politikai és törvényi 
intézményrendszer, melyek fontosságát néhány közgazdasági szemlélet 
vitatottnak véli, mégis a történelmi események önmagukban érzékeltették 
hogyan hat például az önkényuralom a gazdaságra.

A történelmi események vizsgálata során a szerző három fő periódusra 
osztja fel az utóbbi 500 év gazdaságtörténeti időszakát. Az első 1500-1800-ig 
a merkantilista korszak, amely colombus és da Gama utazásával kezdődően 
elvezetett az integrált globális gazdasághoz és az ipari forradalommal 
végződött. A második periódus a 19. századot öleli, amikor nyugat-európa 
és az usA gazdasági fellendülésének lehettünk tanúi. Végül a harmadik 
a 20. század időszaka az ún. „Big Push”, a nagy előretörés, melynek során 
a nyugati államok további fejlődésének lehetünk tanúi, többek között a 
beruházások növekedésének. egyúttal megtörve a korábbi tendenciákat 
Japán, Taiwan, Dél-Korea és kisebb mértékben a volt szovjetunió gazdasága, 
jelentős fejlődésnek indult.

európa gazdasági virágzása szempontjából az ipari forradalom a mű egyik 
legfontosabb témája, mely a globalizáció kialakulásának első lépcsőfoka. 
A leírásból megismerhető a különböző iparágak fejlődése (pamutipar, 
nehézipar), a nagy tételben előállított termékek árainak alakulása, az érintett 
országok GDP adatai, valamint a mezőgazdasági és ipari ágazatokban 
dolgozók számának alakulása. Anglia több szempontból kiemelkedő szerepet 
töltött be, így európában a leggyorsabban urbanizálódott országként tart-
ják számon, a 19. század közepén a világ legnagyobb exportőre. 
(számadatokkal érzékeltetve: 1880-ban Anglia a világ összes termelésének 
23%-át, Franciaország, németország és Belgium együttesen mindössze 
18%-át biztosították.) 1913-tól az angliai termelés visszaesett (14%-ra), s 
egyidejűleg Észak-Amerika részesedése megkétszereződött (15%-ról 33%-
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ra növekedett). (megjegyzendő az a nem kevésbé jelentős tény, hogy az 
európaiak érkezése katasztrofális következményeket hozott az őslakosok 
számára: 1500-ban a lakosság becsült száma 57 millió volt, 1750-re 5 
millióra esett vissza, melynek kiemelkedő okának a fertőző betegségeket, 
másrészt a háborúkat, a rabszolgatartást, a letelepedők bánásmódját 
tartják.). Az egyesült államokban a függetlenséget követően a gazdaság 
fellendült, a világ vezetőhatalmává vált, s a protekcionizmus jellegzetesen 
amerikai kereskedelempolitikává vált. A latin-amerikai országok gazdasági 
fejlődése azonban részben földrajzi okokból jelentősen eltért (például a 
szállítási költségek magasak voltak, a jövedelmek rendkívül alacsonyak), 
valamint a spanyol uralom kedvezőtlen gazdasági hatásai is érvényesültek. 
Dél-Amerika elemzésének egyik következtetése, hogy az ipari struktúra 
hatékonysága elmaradt Észak-Amerikától, így a gazdasági fejlődés is, melyet 
a GDP adatok  szemléltetnek. Továbbá konzekvenciaként jelentkezett a 
társadalmi megosztottság és a politikai instabilitás is.

A Kínára vonatkozó közgazdasági nézetek közül például a klasszikus 
Adam smith, robert malthus és Karl marx véleménye ismerhető meg. 
mindannyian egyetértettek abban, hogy európa gazdagabb volt és kedvezőbb 
lehetőségekkel rendelkezett a növekedéshez. Kína visszamaradását eltérő 
aspektusokból magyarázták: így például smith a problémák forrásai 
közül a külföldi kereskedelmet tiltó állami intézkedéseket, valamint a 
magántulajdonhoz kapcsolódó jogok körüli bizonytalanságot emelte ki.

india vonatkozásában az angol gyarmatosítás hatása jelentős, melynek 
során súlyos adóterhekkel sújtva a gazdaságot igazgatása angol kézbe került. 
A 19. században a lakosság 1%-a volt beiskolázott, a vám alacsony volt, és 
nem létezett egy irányvonal a pénzügyi iparágban. A szerző által megjelölt 
legnyomósabb ok mégis a szegény országokat jellemző mezőgazdasági 
jelleg maradt.

Afrika sajátosságainak vizsgálatára külön fejezet szolgál, melyet néhány 
példa illusztrál a következőkben. Az afrikai szegénység köztudottan nem új 
keletű, mértékét a korábban megemlített GDP adatok is tükröznek. A szerző 
célkitűzése, hogy meghatározza azokat a struktúrákat és eseményeket, 
amelyek Afrikát a szegény országok között tartják számon oly hosszú ideje, 
így számos aspektusból megközelíti a fellelhető okokat (pl. demográfiai, 
földrajzi, mezőgazdasági vonatkozásban). A gazdasági növekedés egyik 
korlátozó összetevője a demográfiai tényezőkben lelhető fel, így abban, 
hogy kezdetben a betegségek és az elhalálozás gyakorisága miatt a 
lakosság száma rendkívül alacsony volt. (A közegészségügy fejlesztésének 
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köszönhetően javult a helyzet, így a lakosság szám 1950 óta az ötszörösére 
növekedett). egyes szemléletek szerint a szegénység okának forrása 
az afrikai emberek értékrendjének tradicionális jellegében keresendő, 
amelynek jellegzetessége, hogy nem meghatározó a kereskedelem orientált 
attitűd. Az ún. kereskedelmi attitűd hiányára vonatkozó egyes vélekedések 
szerint az emberek megelégedtek a saját maguk által készített ruházattal és 
annyi élelemmel, amennyi a megélhetésükhöz kellett. Földművelés pusztán 
az év egy részében folyt, a fennmaradó időszakot a lustálkodás élvezetének 
szentelték. 

A szegénység okainak megközelítése azonban sokkal összetettebb: 
részben történelmi vonatkozású, így közismerten a rabszolgák legnagyobb 
része az afrikai emberek közül származott, másrészt a korrupt afrikai 
kormányok sem segítették elő a fejlődést. nyilvánvalóan a földrajzi 
adottságok sem kedveztek a fejlődésnek, így a szerző az agrárkultúra 
fejlődésének elmaradását összességében két alapvető dologban látja. Az egyik 
a gazdasági export árainak visszaesése, melyet további indokokkal támaszt 
alá (például a helyettesítő termékek hiánya, a verseny az ázsiai termelőkkel, 
az alacsony árak, melyek alacsony jövedelmet biztosítanak és így folytatódik 
az ördögi kör). A másik kiemelkedő ok, hogy alacsony termelékenység 
jellemző, s a nehézségeket a magas szállítási költségek fokozzák. (Az afrikai 
mezőgazdasági termelés alakulását konkrét példák, grafikonok illusztrálják, 
a kókuszból és a pálmaolajból származó bevételek is az elemzés tárgyai.) Az 
alacsony árak és jövedelmek tulajdonképpen a technológiai fejlődés számára 
is jelentős korlátot jelentenek a tőkebefektetés finanszírozási forrásának 
hiánya miatt, s mindez magával vonta, hogy a kereskedelem fejlődéséhez 
szükséges kulturális elemek sem álltak rendelkezésre, mely többek között 
az iskolai oktatás hiányát jelentette. Afrika tehát nem részesült az ipari 
forradalom által kibontakoztatott fejlődési lehetőségből sem. Alapvetően 
az ipari forradalom a világ összes országának viszonylatában pusztán 
néhány ország számára nyitotta meg a fejlődés kapuit, mely ezekben az 
országokban egyúttal a tudomány előrehaladásának lehetőségét teremtette 
meg, találmányok, modern technológiák elterjedését. 

Afrika elemzését követően a volt szovjetunió történelmének elsősorban 
gazdasági szempontú megközelítése ismerhető meg. egyik precedens 
az egy főre jutó GDP elemzése, mely viszonylag jelentősen növekedett a 
vizsgált periódusban (1820 –2008 között: 688-ról 7904 usD-re emelkedett). 
ezzel egyidejűleg azonban a munkapiaci kínálat nem növekedett meg oly 
mértékben, hogy a lakosság számára megfelelő mértékű foglalkoztatottságot 
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biztosítson. Következményeként, míg a föld birtokosai és a gyáripar 
tulajdonosai meggazdagodtak, addig a jövedelmek a létfenntartás szintjén 
maradtak, melynek hatására társadalmi konfliktus alakult ki.

Japán esetét különösen érdekesnek véli a szerző, mivel az első ázsiai ország 
volt, amely felzárkózott nyugathoz. A fejezet történelmi áttekintésének 
zárószavaiból kiderül, hogy a standard fejlődési modell japán alkalmazása 
vegyes sikerrel járt. (1820 és 2008 között az egy főre jutó GDP 669-ről 
22816 usD-re nőtt.). A számok mögött lassú gazdasági fejlődés húzódik 
meg, mely a XX. század második felében öltött nagyobb mértéket. Az 
oroszországi és mexikói példához hasonlóan azonban nem volt elegendő 
a munkalehetőség, s míg a nagyvállalkozásoknál magas jövedelmet lehetett 
elérni, az agrárszektorban és a kisvállalkozásoknál a jövedelmek továbbra is 
alacsonyak maradtak. 

Végül az epilógusban felmerülő kérdés az, hogy ugyan Kína elindult a 
nyugat fejlődési útján, de mi lesz Afrikával, Latin Amerikával és ázsia többi 
részével. Az egy főre jutó bevételek átlagban 2%-kal növekednek évente 
a fejlett országokban, tehát az elmaradott országoknak ennél nagyobb 
mértékű növekedésre lenne szükségük, hogy utolérjék őket. számos 
kezdeményezés elindult ezekben az országokban a fejlődés előmozdítására, 
ennek ellenére a kérdés diszkusszió tárgyát képezi napjainkban is.

A könyv kulcskérdésének megválaszolásához tehát olyan összetett 
felkészültséggel kell rendelkezni, mely felöleli a földrajzi, a kulturális, és az 
intézményi sajátosságokat, valamint a történelmi eseményeket egyaránt. 
mindezen információk ismeretében válaszok adhatók a mű kulcskérdésére, 
elősegítve azon problémák megoldási lehetőségeinek átgondolását, melyek 
még napjainkban is megoldásra várnak.
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Goralik, Linor(2014): Barbie – Az igazi szőkenő. 
Budapest: Typotex. 

Linor Goralik könyve első ránézésre izgalmas olvasmánynak kínálkozik, fe-
jezetről fejezetre haladva azonban egyre világosabbá válik, hogy hiánypótló 
olvasmányról van szó, mely sokkal több, mint játék: kulturális tárlatvezetés 
(vagy éppen kirakat-nézegetés), mely sokkal inkább szól rólunk, semmint 
Barbie-ról. A könyv főszereplője természetesen Barbie, akit  tevékeny lény-
ként ismerhetünk meg - dolgozik, sportol, bulizik - , mi több, emberi lény-
ként viselkedik: érzései és céljai, na meg persze támogatói és ellenségei is 
vannak, sőt néha már-már úgy tűnhet ő határozza meg a mi világunkat, 
nem pedig fordítva. Az elemző bemutatáson túlmutató munka, hol törté-
neti (antropológiai), hol szociológiai, hol kultúrkritikai, hol pedig a popkul-
túra megközelítésből tárgyalja a Barbie-ként ismert jelenséget. Goralik, a 
nyilvánvaló kérdéskörökön kívül, több témakört is érint: így többek között, 
a kortárs művészeti és üzleti megfontolások, a baba genezistörténete és fo-
gadtatása, valamint a játék játékon túllépő „valós létezése”, egyszóval több-
rétegű ideológiai kérdések is bemutatásra kerülnek. De ki is Barbie valójá-
ban? A választ Goralik így fogalmazta meg: „Barbie és az őt körülvevő való 
világ viszonya tanulságos, jellemző és jelzés értékű; makacs nézetem, hogy 
ez a kis baba a modern civilizáció nagy tükre.” ebbe a tükörbe szeretnénk 
belenézni elemzésemben, melyhez a szerző által, a Tizenegyedik fejezetben 
felsorolt  tézisekből válogattam, mely tézisek arra vonatkoznak, hogy miféle 
„intelmeket” kaphatunk/várhatunk Barbie-tól, s az is kiderül, miért is olyan 
tanulságos Barbie létezése a számunkra.

„A hűség a barátokhoz szent dolog.” Barbie-ról és rózsaszínű világának 
első számú tartozékairól, a barátokról sokat olvashatunk Goralik könyv-
ében: Barbie és barátnői folyamatosan terveznek, vagy éppen kivitelez-
nek valamilyen feladatot, természetesen mindig sikerrel, de ennek csupán 
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egyetlen és örök vezetője és csillaga lehet: maga Barbie. Barbie hivatalos 
közleményeiben számtalanszor megfogalmazta milyen fontosak számára 
baráti kapcsolatai, ám ezen kapcsolatok egyetlen célja a hősnő tündöklé-
sének elősegítése, Barbie trónjának magasba tartása. e tekintetben korre-
lációt felfedezhetünk fel Barbie instant (na és persze bármikor ki-, fel és 
lecserélhető) barátai, valamint azon barátkozási szokások között, melyekkel 
filmekben, közösségi oldalakon és persze kultúrkritikai elemzésekben is 
egyre többször találkozhatunk. ezek az ún. „örökbarátságok” nem annyira 
a tartósság, a közös érdeklődés és lelki összetartozás alapján szerveződnek, 
mint inkább az egymáshoz jól illeszkedő, rövidtávú célok elérése, a pilla-
natnyi hangulat és az aktuális vágyak kielégítése érdekében. Pontosan úgy, 
ahogyan Barbie világában; ahol bár látszatra úgy tűnik, mindenki egyenlő, 
mégis mintha léteznének köztük rózsaszínek és rózsaszínebbek (bár utóbbi 
kategóriába feltehetően csak maga Barbie tartozik).

„Vannak ideálok és ezek elérhetőek.” ez talán a mattel leginkább transz-
parens módon megfogalmazott üzenete: minden kislánynak kell egy Bar-
bie-baba, aki számára az ideált testesíti meg és (ez a legfontosabb) akivel 
azonosulni tud, aki jó tanácsival terelgeti őt az életbe való korai beilleszke-
désben (s ez lesz a későbbi felnőtt viselkedés alapja). csakúgy, mint a mí-
toszok hősei és hősnői, Barbie mai világunk sztárja, és ebben a szerepében 
kijelöli és egyben illusztrálja az általunk is elérendő célokat, megfogalmaz-
za és egyben demonstrálja a sikeres élet alapvető elemeit, végezetül pedig: 
reménnyel kecsegtet mindezek elérése vonatkozóan. Az olyan morális és 
erkölcsi alapon megfogalmazott kérdések, mint például, hogy Barbie nega-
tív, destruktív, sőt egyesesen ördögi hatással van a a kis- és kamaszlányok 
lelki világára, valamint testi-lelki fejlődésére, Goralik szerint inadekvátnak 
mondhatók. A szerző kielégítően tárgyalva a kérdést, arra a következtetés-
re jut, hogy egyrészt e tekintetben Barbie nem különbözik a számos más 
platformon (pl. a médiában) megjelenő, gyermekeknek szánt, ill. általuk is 
elérhető, népszerű termékek és szolgáltatások tucatjaitól – a láncolat egyet-
len szálát elkülöníteni tehát lehetetlen volna. másrészt, mindezek csupán a 
felnőttek által belelátott projekciók Barbie-ba, melyeknek vajmi kevés köze 
van a gyermekek valódi gondolataihoz, ill. érzelmi világához (noha emellett 
érvényes megállapításokat tartalmaznak a való világban észlelt jelenségekre 
vonatkozóan). A Barbie-m tehát én vagyok?
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„ez soha nem történhet meg Velünk!”  Az egyik legkritikusabb pont 
Barbie univerzumával kapcsolatban a fájdalom, a szükség és a szenvedés hi-
ánya. Barbie nemcsak az ideált testesíti meg, de nem is ismer olyat, ami ettől 
nagymértékben eltér. (ennek ellenpéldájaként hozta létre a mattel a baba 
Becky nevű, mozgássérült barátnőjét, aki azonban maga is egy mondhatni 
„idealizált képe a mozgássérült babának és embernek” tökéletes alakjával, 
soha le nem hervadó mosolyával és a székből való kiemelhetőségével). 

Barbie rózsaszínűre festett élete tökéletes, karcolásmentes és mindig 
mosolyfakasztó. Az élet az álomház falain kívül és belül, csupa szépből 
és jóból áll. A realitásra való törekvés ezen a ponton tehát mindenképpen 
megbukik, leleplezve a tényt, hogy mindez egy ámításon alapuló világ része, 
mely csupán a rózsaszín szemüveglencsék miatt tűnik tökéletesnek - s talán 
Barbie nyaka is azért olyan hosszú, hogy könnyebben a homokba dughassa 
szőke fejecskéjét. 

„Az vagy, amit viselsz.” Az öltözékek a tárgyalási univerzum kényes 
pontját képezik: Barbie szó szerint, elválaszthatatlan kiegészítőitől. „A kül-
sőd egyenlő az identitásoddal” – hangzik el a tézis Goralik megfogalmazá-
sában, mely akárhogy is nézzük, az egyik legerősebb állítás,a mivel találéko-
zunk. Persze a mattel ezalatt azt érti, hogy Barbie-nak minden programhoz 
és foglalatossághoz külön ruhája van (ezek cserélgetése a játék legelemibb 
komponense), valamint egyénisége, ami alapján választ, és ami alapján 
messziről beazonosítható az ízlése. 

A társadalmi értelemben levonható tanulság és a példa, amit Barbie köz-
vetít, megint csak erősen megkérdőjelezhető, üzleti szempontból azonban 
nagyon is jól igazolható. Barbie kellékei milliókat hoznak a konyhára: fino-
man kidolgozott ruhakollekciói, csecsebecséi, bútorai, autói, álomháza és 
minden egyéb, ami az élet(é)hez nélkülözhetetlen (és amelyek jó eséllyel 
lesz viccek vagy groteszk műalkotások alapanyaga – ezekből szemezget a 
Barbie és a művészet c. fejezet). utóbbi fejezet arra is rávilágít: végső soron 
Barbie nem más, mint a tökéletes tabula rasa, az üres alkalmaz(kod)ási fe-
lület, mely azt ígéri, hogy mindenki egyedi, saját tartalommal töltheti meg. 
Barbie tehát önmagában nem is létezik, csupán változatai vannak – a kérdés 
az, milyen tartalommal szeretnénk megtölteni.

Linor Goralik tehát arra vállalkozik, hogy tudományos szempontból 
értékelhető, újszerű módon mutassa be a mattel csodalényének jól ismert 
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alakját. Véleményem szerint, teszi ezt sikeresen, minden oldalról körbejár-
va az álomházat, feltárva a kicsi, rózsaszín konyhaszekrényben jól elrej-
tett csontvázakat. A meglévő köröket ugyanakkor tovább lehet mélyíteni: 
kvalitatív és kvantitatív kutatásokkal egyaránt kiegészítve, a világ országaira 
kiterjesztve (a szerzőnél csupán az usA és egy rövid fejezet erejéig orosz-
ország kerül tárgyalásra). egy feladat azonban mindenképpen nyitva ma-
radt, mely számomra fájón hiányzott az elemzésből: Barbie-val kapcsolatos 
várakozásaink megfogalmazása, azok tudományos vizsgálatának további 
lehetséges útjai, a baba jövőbeni életének alakulására vonatkozó, várható 
tendenciák felmutatása, következő generációkra gyakorolt hatása, egyszó-
val Barbie utóélete. 

Tudjuk kicsoda Barbie. Barbie végső soron egy játékbaba, ugyanakkor 
sokkal több egy babánál: társadalmi példakép és szatíra, megvetett bestia 
és sokak vágyainak netovábbja, játékszer és önálló személyiség.  A szépség-
ideálok, mint Barbie, azokban az artefaktumokban jelennek meg, melye-
ket létrehozunk. Kérdés azonban, hogy ezek jelenítik-e meg, már meglévő 
elképzeléseinket a szépségről vagy fordítva? Barbie alakította a XX. (és a 
XXi.) századi szépségfogalmainkat olyanná amilyenek, vagy mi alkottuk a 
képünkre és hasonlatosságunkra Barbie-t? De ami még ennél is érdekesebb: 
a jövőben, képes lehet-e Barbie valós társadalmi üzenet közvetítésére és át-
adására? s egyáltalán: akarunk-e, akarnánk-e játszani vele?




