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Előszó
Eltelt egy munkával töltött év a Kommunikációs terek című periodika első számának megjelenése óta. A kiadványok világában a periodika és az akcidens közötti határvonal az egy éves megjelenési periódus, így a DOSZ Kommunikáció- és
Médiatudományi Osztályának (KMO) élete is mérföldkőhöz ért, eljött az ideje
a “termelési beszámolónak”. Az Osztály tíz fővel gyarapodott, és immár három
egyetem doktori iskolájából büszkélkedhet tagokkal: BCE Társadalmi Kommunikáció DI, ELTE Interdiszciplináris DI és a PTE Nyelvtudományi DI. Az örömteli növekedési folyamatban azonban gyász is ért bennünket, mert Ilyés Zoltán az
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének kutatója,
egyetemi oktató, tavalyi kötetünk egyik szerzője tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Szomorúan vesszük tudomásul, hogy egyik utolsó írása épp az előző kötetünkben
jelent meg...
A második kötetet tartja kezében az olvasó, ami azzal bíztat bennünket, hogy jó
irányba fordultak a dolgaink, szélesedik a kommunikációtudomány talapzata, ami
egyrészt a hazai meggyökeresedését mutatja, másrészt csak erős alapokra lehet egy
házat építenünk. Az itt megjelent írások három hangsúlyos részbe kerültek besorolásra. A Recenziók fejezetben a szerzők egyéni látásmódját tükröző értelmezések
kaptak helyet, újonnan és korábban megjelent művekről. A Műhelybeszélgetések
című fejezet az ugyanezt a nevet viselő előadássorozaton elhangzottak összefoglalói, mestereink, oktatóink tudományos érdeklődésének tükre. A Tanulmányok
címkét hordozó részben a KMO tagok igen változatos témájú elemzései olvashatóak
a gender érzékeny makrogazdaságtól, a társas tánc különös és izgalmas kommunikációs helyzetén át az Internet hatásmechanizmusáig. A közös bennük, hogy a
kommunikációtudomány perspektívájából tekintenek rá az esetekre, állapotokra,
helyzetekre, folyamatokra. Joggal merülhet fel olvasás közben, hogy ez a nézőpont
nem minden tanulmányban nyilvánul meg explicit módon, de nem is hiba: a szerzők a szakmai szocializáció folyamatában sajátítják el a kommunikációra, mint
tudományra való érzékenységüket. Ami megmutatkozik, az ennek a folyamatnak
egy állomása: ki itt, ki ott tart, és halad a célja felé. A szerzők lendülete azonban
egyértelműen kitapintható, bár az egymásra odafigyelő, valódi diszkusszió még
várat magára.
(A Szerk.)
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Demeter Márton
Beszámoló a Tavaszi Szél Konferencia
Kommunikáció- és médiatudományi szekció munkájáról
A 2016-os évben megrendezett Tavaszi Szél Konferencia ismét felvonultatta a
Magyarországon tanuló doktoranduszok színét-javát. Nem történt ez másképp
a kommunikációtudományi szekcióban sem. Ha rátekintünk a konferencia programfüzetére, akkor igen érdekes adatokhoz jutunk, melyek felett nem szabad szó
nélkül elsiklanunk. A Kommunikációtudományi szekcióban idén összesen 22
doktorandusz tartott előadást. Ez a szám önmagában nem mond túl sokat, de ha
észrevesszük, hogy például a matematikai és informatikai összevont szekcióban
összesen 8, a fizikatudományi szekcióban összesen 3 (!), a biológiatudományi
szekcióban 13, a kémia és környezettudományi, összevont szekcióban 15, a földtudományi szekcióban pedig 11 előadás hangzott el, akkor azt kell mondanunk,
hogy a diszciplína igen erősen képviseli magát a tudomány e legmagasabb szintjén is. Mindeközben ne feledjük, hogy a legutóbbi OTDK-n szintén a kommunikációtudományi szekció volt az egyik legnépesebb szekció, tehát a tudományos
érdeklődés nem csak a doktori szinten, de a master képzésben is igen magas.
További fontos fejlemény annak a kettős konvergenciának a megjelenése, amely
a tudományos kiforrottság biztos jele. Egyfelől az egyes szekciók megszűntek individuális iparkodások pachworkjeként funkcionálni: világosan kivehetőek azok a
kapcsolódási pontok, ahol a kutatók találkoznak egymással és megtermékenyítően
hatnak egymás munkájára. Másfelől egyre emelkedik azoknak a szakembereknek
a száma, akik a szűkebben vagy tágabban vett kommunikációs ágazatból kerülnek
az akadémiai kommunikációkutatás közelébe, a kutatási eredményeket visszaforgatják a praxisba és ezzel tulajdonképpen a társadalomba.
Nézzük most röviden az egyes témákat. Bánkúti Ágnes egy igen nehéz probléma boncolgatására vállalkozott, hiszen egy tipikusan nemverbális interakció,
a társastánc kommunikatív aspektusait kutatta, kutatja. A szerző ráadásul nem
pusztán elméleti szakember, hanem kiváló versenytáncos, és tapasztalt tánctanár,
aki doktori kutatásait közvetlenül fel fogja használni pedagógiai munkája során.
Eddigi kutatómunkája alatt megtapasztalta, hogy választott területe szinte teljesen
feltérképezetlen: ezt a munkát tehát neki kell elkezdenie. A táncosok közötti apró
nonverbális jelzések sikerességének növelése és a köztük megvalósuló anticipáció
fokozásának elősegítése valódi kommunikációs, pedagógiai és művészeti feladat,
a kutatás eredményei pedig bizonnyal hasznosak lesznek a rokon területek kutatói
és oktatói számára is.
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Barkóczi Janka a Horthy-korszak filmhíradóinak elemzésével megmutatta,
hogy egy specifikusan koncipiált tartalomelemzés mind a filmtörténet, mind a
kultúrtörténet mind pedig a politikai kommunikáció kutatásához fontos és érdemi
eredményeket szolgáltathat. A nemzeti rekolonializáció folyamatának alakulását
és dinamikáját a szerző a vizuális kommunikáció korabeli reprezentációin keresztül kiválóan rekonstruálta, megmutatván hogy történészként és kommunikációkutatóként mindkét szakma legjavát képes ötvözni. A szerző kutatása ugyanakkor
nem csupán elméleti jellegű, hiszen a korabeli filmhíradók jelenleg mindenféle
szakmai kommentár nélkül érhetőek el a világhálón. Amennyiben Barkóczi Janka
publikálja a korszakra vonatkozó kutatási eredményeit, úgy munkája a korszak
filmhíradóinak értő interpretációját segítheti elő a közönség számára, ez pedig a
kényes történelmi korszakra való tekintettel rendkívül fontos, kifejezett társadalmi
haszonnal kecsegtető hozzájárulás. Hasonlóképp fontos területen kutatott Neag
Annamária és Kormos Nikolett, akik rendkívül professzionális előadásukban a
magyar és a román szélsőjobboldali média szerepét hasonlították össze az adott
ország szélsőjobboldali pártjainak támogatottságával. A több szálon folyó kutatás
egyik fontos része a diszkurzív, közvetlen megszólalási és hivatkozási hálózatok
feltérképezése és azok grafikus reprezentációja.
Benkő Lívia kutatása olyan, a nemzetközi szakirodalomban is rendkívül kurrens területekhez kapcsolja hozzá a kommunikációs megközelítést, mint a Big
Data analízis, a Surveillance Studies vagy az adattudatosság. A szerző, aki PhD tanulmányai mellett a versenyszférában is nagy tapasztalattal rendelkező szakember,
sikeresen ötvözi az elméleti megfontolásokat a gyakorlati tapasztalatokkal. Előadásában olyan meghökkentő, de jól megérvelt állításokat fogalmaz meg, melyek
a közeljövőben mindannyiunk életét érinteni fogják, sőt, már ma is érintik: a digitális megfigyelés, az adatvédelem, az adat alapú diszkrimináció problémái vagy
épp az augmented reality már most megvalósult implementációi kerülnek terítékre.
Külön érdemes megemlíteni, hogy a szerző a legfrissebb nemzetközi kutatásokra
és konferenciákra hivatkozik, így nem csoda, hogy kutatási beszámolója abszolút
nemzetközi színvonalú. A surveillance témája a konferencián egyébként többeket
is megihletett. Tóth Aliz Jeremy Bentham híres Panoptikon-ideájából kiindulva
egy azzal ellentétes dinamikájú, a közösség és a felhasználók oldaláról irányuló
folyamat kommunikációs aspektusait kutatja nem pusztán filozófiai, de empirikus
módszerekkel is. A konferencián prezentált kutatása például a magyar GYIK kommunikatív szempontból releváns visszacsatolási folyamatait hasonlította össze az
ELI5 és a reddit platformjaival. Rétvári Márton Gergely előadása kettős pályán
haladt: a szerző egyfelől a kínai surveillance jellemzőit mutatta be az Alibaba csoport Sesame Credit rendszerén keresztül, amely a nyugaton megszokott rendszerek
gamifikált változata. Másfelől rávilágított a Sesame-t lejáratni próbáló nyugati
retorika egyes torzításaira is, hiszen az amerikai és európai sajtó a jelenleg futó
verziónak és egy egyelőre csak terv szintjén létező kormányzati projektnek az
7
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összemosását hajtotta végre. A konferencia meglepetéseként, dr. Kőmíves Péter
Miklósnak, a DOSz általános elnökhelyettesének és András Hangának, a DOSz
KMO elnökének közreműködésével a magyar csapathoz csatlakozott az Egyesült
Államokban tanult infokommunikációs mérnők és PhD hallgató Martin Papez, aki
a surveillance rendszerek technikai megfontolásai mellett az azok használatából
fakadó morális problémákról is beszélt kitűnő előadásában. Papez rávilágított
arra, hogy egy fejlesztő számára sem mellékes az, hogy az őt felkérő cég vagy
kutatóintézet mire szeretné használni a lehallgatásra vagy monitorozásra szánt
legújabb fejlesztéseket, és bizony ő is mondott már nemet olyan felkérésre, ahol
a termék fejlesztése számára morálisan vállalhatatlan lett volna annak tervezett
felhasználása miatt.
A konferencia másik népszerű témája a kommunikációnak a retorikára összpontosító részhalmaza, érdekes módon ez több esetben gender-kérdésekkel is öszszefüggésbe került. Komár Zita például kifejezetten a feminin és maszkulin típusú
retorika összehasonlítására vállalkozott jól felépített elméleti megalapozással és
egy nem reprezentatív, de igen illusztratív kutatással, melynek során retorikailag
releváns szövegekről kellett a kísérleti személyeknek megmondaniuk, hogy női
vagy férfi rétortól származik-e. A szerző hipotézisének megfelelően a kísérleti személyek igen jó arányban helyesen tippelték meg a rétor nemét. Tóth Loretta az
offenzív nyelvhasználatban kutatta a gender-különbségeket, Veczán Zoltán pedig
az internetes mémek retorikai felhasználásáról beszélt, külön kitérve a klasszikus
érvelési hibák alkalmazhatóságára illetve a paródia és a humor szerepére.
Bruszel Dóra doktori kutatása során különböző kategóriákba rendezett sztárok
megjelenítését vizsgálja népszerű női magazinokban. Ebben az előadásában Rúzsa
Magdi példáján keresztül mutatta be a tartalomelemzés általa alkalmazott módszerét, pontosabban annak verbális részét, hiszen a teljes elemzés a későbbiekben a vizuális reprezentációkra is ki fog terjedni. A szerző megmutatta a klasszikus narratív
elemzés kiterjesztését a sajtónarratívákra, valamint a mesék, népmesék kommunikatív funkcióit is bekapcsolta az elemzés interpretációja során. A sztárok ugyanis
– ahogyan azt az elsősorban nyugaton népszerű celebrity studies már évtizedek
óta kinyilvánította – nem pusztán médiatermékek, de egyúttal a társadalmi kommunikáció vélemény és identitásformáló ágensei is.
Cseh Szilvia igen szerteágazó előadása a reklámkommunikáció vizuális aspektusaival foglalkozott. A szerző a klasszikus vizuális kommunikációs elméletek
mellett elsősorban művészetfilozófiai, szemiotikai és retorikai elméleteket használt.
Csorba Zsuzsanna előadása ezzel szemben nagyon koncentrált és bevezető jellegű:
a start-up cégek és kezdeményezések kommunikatív viselkedését mutatta be azok
számára is befogadható módon, akik ezzel a virulens területtel esetleg csak most
ismerkednek. Katona Gyöngyi magával ragadó előadása azokkal a budapesti terekkel foglalkozott, melyek különlegességük, az általuk árasztott hangulat illetve
8

a bennük rejlő lehetőségek okán egyre több kreatív munkást vonzanak magukhoz
a világ minden tájáról. Ezek az épületek jelentik a tér azon hardveres alapjait, melyekre a kreatív ipar – szoftverek módjára – speciális munkaközösségeket, munkatereket és munkafolyamatokat épít. Katona Gyöngyi a várost olyan szociofizikai
helyként tekinti, amelyet a várost használó ágensek folyamatosan alakítanak, interpretálnak és továbbgondolnak.
Gion Zsófi előadása igen koncentrált és szigorú gondolkodású szerzőt sejtet,
hiszen Zsófi két rendkívül absztrakt elmélet konvergenciáját kutatja és segíti elő.
Egyfelől a szemiotikai textológia szövegelemzési módszerét rekonstruálja és próbálja redukciómentesen egyszerűsíteni, másfelől a kommunikáció participációs
elméletének segítségével ki is terjeszti annak érdekében, hogy a Petőfi S. János
által kifejlesztett elmélet a participatív, a klasszikus transzmissziós kommunikációs
modellt meghaladó és szubszumáló dimenziókat is bekapcsoló képletek esetében is
alkalmazható legyen. A kutatásból születő eredmények mind a tiszta kommunikációkutatás, mind a szövegelemezési metodológiák számára gyümölcsözőek lehetnek.
Gosztom András kutatása gigászi feladatra vállalkozik: a művészetek és tudományok fúzióját szeretné elősegíteni. A szerző tudja miről beszél, hiszen tudományos érdeklődése és PhD tanulmányai mellett iparművész is, ráadásul vállalkozásának nagy elődei vannak Leonardo-tól kezdve a Bauhaus mozgalmáig. A kutatás
kommunikációs vetületét természetesen az a tény adja, hogy a művészi dimenziót
is gyakran bekapcsoló vizualizációk közül mind a tudományos vizualizációk, mind
a tudománykommunikáció nagyközönségnek szánt vizualizációi (illusztrációk, tudás-reprezentációk, tudományos modellek vizualizáció) támaszkodnak a projekt
művész résztvevőinek tudományos belátására és kreativitására. Mind a tudomány,
mind a művészet a realitást kutatja – érvel a szerző – ezért a köztük lévő kommunikatív kapcsolatból mindkét jelentős társadalmi intézmény csak profitálhat.
Ehhez kapcsolódóan érdemes megemlíteni Pintér Dániel Gergő előadását, aki egy
sürgető tudománykommunikációs problémára hívta fel a figyelmet, ugyanis a tudományos újságírás fokozatosan veszít jelentőségéből, miközben a tudományos eredmények publikálása létfontosságú lenne nem csak a tágabb társadalom, de a tudósközösségek számára is. A tudományos eredmények publikálása, elérhetővé tétele
tehát mindkét szerző szerint rendkívül fontos, de jelenleg még nem megfelelően
kezelt probléma.
Ilg Barbara a trianoni békeszerződést vizsgálta történelmi traumaként, ahogyan
az a korabeli és a későbbi politikai sajtóban megjelent. A szerző a holokauszttal vont
párhuzam segítségével azt is megvilágította, hogy a történelmi traumák társadalminemzeti, vagyis „kollektív feldolgozása” különféle szinteken és dinamikák mentén
működik, és az elakadások, elhárító mechanizmusok is párhuzamba állíthatóak az
egyéni psziché párhuzamos mechanizmusaival. A szerző a nagyon izgalmas elméleti megalapozás mellett egy számítógépes narratív tartalomelemzést is elvégzett,
melynek gazdag eredményeiből az előadásban is mutatott ízelítőt.
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Nagy Ágnes előadása a formális szervezeti kommunikáció ágazatspecifikus
terminológiai aspektusairól szólt, különös tekintettel a terminológiai ellentmondásokra és különbségekre. Kutatásában magyar, angol és olasz terminológiát hasonlított össze specifikus, adózással kapcsolatos terminusok esetében és azt találta,
hogy bizonyos terminusok indioszinkráziaként fungálnak, hiszen csak egy-egy
adott nyelvterületen értelmezhetőek, miközben több más adózással kapcsolatos
terminusnak létezik nemzetközi vagy interkulturális változata is. Nagy Erzsébet
Györgyi a harmadik kultúrás gyerekek identitáskonstrukcióját kutatja. A Third
Culture Kid (TCK) identitásának fő jellemzője, hogy sem a születési, sem az
átszármazott kultúra identitásában nem olvad fel, hanem épp ebben a köztes állapotban teremtődik meg egy harmadik, valódi identitás, megszüntetve-megőrizve a
származási és a befogadó kultúra sajátosságait. A szerző szerint ezek az identitáskonstrukciók és a nyomukban keletkező személyiségjegyek a felnőttkorban is
megmaradnak. Miközben a harmadik kultúrás gyerekek sok veszéllyel nőnek fel,
sok esélyt is kapnak az élettől.
Szayly József azoknak a professzionális szerzőknek a táborát gyarapítja, akik
gyakorlati szakemberként és kutatóként egyaránt tevékenykednek. Előadásában a
Petőfi rádió arculatával kapcsolatos elemzéseket ismertette 1998-tól napjainkig.
A kutatások kitértek az image alkotó elemek közül számos kommunikatív aspektusra, a nyelvhasználatra és az identitásformálás egyéb tényezőire is. Tóth Judit
Gabriella angol nyelvű előadásában saját antropológiai kutatásának módszertani
fejezeteit ismertette. Az összetett kutatómunka során személyes interjúk mellett
csoportos interjúkat is készített, valamint fotóantropológiai módszerekkel dolgozott. A kontextusváltás kommunikációs technikájának alkalmazásával lehetősége
nyílt arra is, hogy az interjúalanyok olyan információkat is megosszanak vele, melyeket egyébként – más kontextusban – esetleg nem mondtak volna el. Oltvári
Beatrix ugyancsak saját professzionális szakmájának gyakorlójaként vágott bele
doktori tanulmányaiba: művészetmenedzserként dolgozik, kutatási területe pedig
a magaskultúra és a populáris kultúra vizsgálata a zeneiparban.
Összegezve el kell mondanunk, hogy az elhangzott előadások döntő többsége
igen magas színvonalú volt, a prezentációk végén kérdések özöne zúdult az előadókra, ami az izgalmas témafelvetés és a magával ragadó előadás biztos jele.
A kutatók nagyon sok esetben megtalálták a kapcsolódást egymás szakmai profiljához, s valóban kirajzolódnak azok a minták, melyek mentén a kommunikációkutatás legizgalmasabb kérdései megjelenni látszanak. Úgy tűnik a surveillance, az
adatbiztonság, a digitális terek és a big data analízis mellett a legnépszerűbb területek a vizuális retorika és a gender kutatások kommunikációs vetületei. Viszonylag kevés kutató számolt be alapkutatási projektekről, de feltűnően magas azoknak
a szakembereknek a száma, akik már egy adott kommunikációs szakma elismert
és tapasztalt képviselőjeként vágnak bele doktori tanulmányokba: a professzió
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és az akadémiai szféra konvergenciája láthatóan rendkívül bíztató. Bizalommal
hisszük, hogy ez a tendencia a jövőben is megmarad, erősödik, valódi szakmai
műhelyek megalakulását hozza magával, ahol kreatív, és a társadalmi hasznosulás
szempontjából sem elhanyagolható jelentőségű eredmények születnek.

Tavaszi Szél Konferencia 2016, Budapest

Demeter Márton
a Kommunikáció- és médiatudományi szekció elnöke
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Mindigitális: az újmédia tere
– Gondolatok az adattárban –
Rövidlet: A digitális, hálózatos, nagy kapacitású, interaktív újmédia új szimbolikus-kommunikatív tereket hoz létre, amelyek számos kérdést vetnek fel. Kérdéseket arról, mit teremt magának a ’homo medialis’, mit kíván tőle és miként hat
rá médiája. Jelen szöveg e kérdések közül hármat tárgyal: a Nagy Adat-ként elnevezett jelenségkörre, az ezzel szervesen összefüggő figyelemváltozásokra és az
információs viselkedésre vonatkozókat. Célja, hogy kritikai felvetésekkel pótolja
az adott kutatási területen megvalósíthatatlan biztos válaszokat.
Kulcsszavak: újmédia, Nagy Adat, figyelemgazdaság, figyelemzavar, információs
viselkedés
Abstract: New media that are digital, networked, capacious and interactive create
new symbolic-communicative spaces. The emerging questions these bring about
concern the ways ’homo medialis’ affects and is affected by new media. The present paper addresses the phenomena of Big Data, the organically bound changes in
human attention and new patterns of information behaviour. It aims to replace firm
answers – that are impossible to formulate on the field – with critical insights
Key words: new media, Big Data, attention economy, attention disorder, information behaviour

Adaptív adat?
„A New York Times egyetlen száma több tényinformációt tartalmaz, mint az olvasó számára elérhető összes írásos anyag a 15. században. 1472-ben például a világ akkori legjelentősebb könyvtárában, a Cambridge-i Queens College-ban 199
könyvet tartottak” – írja Davenport és Beck 2001-ben megjelent könyvük bevezető
fejezetében (Davenport–Beck, 2001: 4). A népszerű írás megjelenése egybeesik a
Big Data, a Nagy Adat korszakának kezdetével, és kifejezi annak öntudatosságát, a
tényinformáció jelentősége és a nagy mennyiség fölött érzett nemzedéki büszkeséget. De bármilyen meghökkentő is a 21. és a 15. század összevetése ebben az esetben, magán az adaton kívül semmilyen konklúzióhoz nem vezet. Mit is tekintünk
tényinformációnak? Hogyan fogadták be és használták a múltban és ma a médiumokat, köztük a könyvet? Tudjuk, hogy a 15. században a korunkra jellemző extenzív, kiterjedt, horizontális olvasás helyett intenzíven, elmélyülve értelmezték
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a szövegeket. És mások olvastak, a médiumhoz való hozzáférés, a médium milyensége és a világról való tudás is eltérő volt. Davenport és Beck adata azonban
valószínűleg helyes. Ma több információ áll a rendelkezésünkre, mint fél évezreddel korábban. A kérdés csupán annyi: mire megyünk ezzel az adattal? A magát
a „tehetségpiac globális elemzőjének” tituláló nemzetközi ügynökség, a Wanted
Analytics több mint 150 országot érintő mérése alapján, az év során több mint
100 százalékkal nőtt az adatbányászattal, adatelemzéssel, adatszerzéssel és adatelőállítással foglalkozók iránti igény a munkaerőpiacon (Lombardi, 2015). A Big
Data, a Nagy Adat korának kiteljesedését körvonalazza az is, hogy az ilyen típusú
szakértelmet piaci viszonylatban is igen jól megfizetik, a világ munkaerőpiacán
akár a 20 millió forintot is meghaladhatja éves bevételük. „Az információ a 21.
század olaja”, „az adat korunk új tudománya” – így szólnak ennek az új világnak
fejlesztőcégek vezérigazgatóitól származó szlogenjei. A „Nagy Adat-izmus” ezek
szerint kizáróan markánsan jellemzi kultúránkat.
A Big Data, a Nagy Adat kora a hihetetlenül gyorsan termelődő, fizikai értelemben súlytalan gazdasági tényezővé váló adatról szól. Boyd és Crawford
(2011) összetett kulturális, technológiai és tudományos jelenségként tárgyalja, felvetve a legfontosabb kérdéseket: Miben más a Nagy Adat kora a megelőzőtől?
Hozzásegíti-e majd az emberiséget a tömény és töméntelen információs massza
a jobb élethez, az elmélyültebb tudáshoz, a tudományos kérdések megválaszolásához, a társadalmi konfliktusok megoldásához?
A Nagy Adatnak nem feltétlenül az információ mennyisége a legkarakterisztikusabb jegye, hanem a széles körű elérhetősége. Ma, mielőtt kutatásba
fognánk, érdemesebb azt feltételeznünk, hogy mindenről, ami tudományos vagy
laikus érdeklődésre számot tarthat, már milliárdnyi elérhető információ lebeg a
világhálón. A Nagy Adat tehát arról a kapacitásról szól, amely mennyiségileg és a
hozzáférés szempontjából rendelkezésünkre áll. Jelenségét három tényező együtthatása alakítja: a technológiai adottságok, az elemzői képesség és a hit, hogy mi
jó származhat mindebből. Kétféle mítosz épül a Nagy Adat köré, a disztópikus,
amely a Big Datában a Big Brothert; is látja: az ember magánszférájának, intimitásának és szabadságának megszűnését. A másik utópisztikus, ez a Nagy Adattal a
lehetőségek végtelenségét, az emberi tudás hatékonyabbá válását, a folyamatos és
gyors fejlődés eszményét látja megvalósulni.
A Nagy Adat két megközelítése között számos megfontolnivaló vár ránk: kritikai kérdések felvetése annak érdekében, hogy reálisan gondolkodjunk az adatokról
és elérhetőségükről. Az első az adat objektivitásával kapcsolatos. Bizonyos, hogy
bármennyire neutrálisnak tűnik is egy adat, létrejötte valamilyen figyelem, szelekció
és döntés eredménye volt. Ebből következően nem beszél önmagáért és adat mivolta nem teszi automatikusan objektívvé. A második az adat mennyiségének kérdését
érinti. Sem az innovációs, sem a tudományos minőséget nem elsősorban az adatok
mennyisége, hanem a releváns kérdés, a következetesség, a szelekció és a pontosan
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levont konklúzió alapozza meg. És persze a felfedező kedv, a kíváncsiság, az emberi tehetség és józanság. Különösen igaz lehet ez a bölcsészet- és társadalomtudományokban. Egyetlen kulturális antropológus sem milliós adatokból szűr, hanem
adott esetben saját személyes megfigyeléseivel tár fel és mutat be – hitelesen és
tudásteremtő módon – egy-egy kultúrát. Az, hogy korunkban az adatalapú tudományágak megbecsültebbek, mint a sok nézőpontú, összefüggés-alapú diszciplínák,
azt jelzi, hogy nem magyarázatokat, hanem új információkat várunk a tudománytól is: nem válaszokat, hanem adatokat egyre újabbakat a Nagy Adat világához.
A harmadik fontos kérdés az adatszerzés, adatbányászás etikusságát illeti. Vajon
attól, hogy elérhető egy adat, már használhatjuk is? Lehet-e a közösségi oldalakra
feltöltött fényképekből tudományos kutatásokat végezni? Mivel akadálya nincs,
lehet: a probléma leginkább azzal kapcsolatos, etikus-e ez az eljárás? És pontos-e?
Minden egyéb elérhető adatot figyelembe vett-e? Pusztán azért, mert az adat kvázi
nyilvános, még nem feltétlenül értékelendő, és nem feltétlenül vonható le belőle
bármilyen következtetés. Végül nyilvánvaló, hogy a Nagy Adat elmélyíti a szakadékokat is, ez veti fel a negyedik aggályt. Újabb törésvonalakat hoz létre azok
között, akik hozzáférhetnek az információkhoz, és azok között, akiknek erre esélyük sincs. Azok között, akik az adatkezelést segítő szaktudással rendelkeznek, és
azok között, akik ennek sok oknál fogva híján vannak. Azok között, akik az adattal gazdasági-politikai-társadalmi előnyre tehetnek szert, és azok között, akiknek
ilyesmire kilátásuk sincs.
A Nagy Adat mítosza, amelyért laikus és tudós, diák és tanár, médiamunkás és
médiafogyasztó egyaránt lelkesedik, valójában megint inkább kérdéseket vet fel,
mintsem válaszokat kínál. Például az adatokkal is kifejezhető részvételről, és az
adat által igényelt figyelemről.

Figyelemgazdaság
Mára már közhely: részvételi médiakultúrában élünk. „Az emberek korábban soha
nem tapasztalt módon képesek részt venni a gazdasági folyamatokban. Ez az újfajta részvételi forma elérte azt a pontot, ahol a tömeges együttműködés már átalakította a termékek és szolgáltatások feltalálásának, előállításának, forgalmazásának
és elosztásának menetét, méghozzá globális szinten” (Tapscott–Williams, 2007:
20). Vagyis létrejön a wikinómia, a tömeges (egyenrangúak közti) együttműködés
és részvétel által irányított gazdaság és kultúra.
A Castells (2005) által, informacionalizmussal, globalizációval és hálózatosodással jellemzett új gazdaságot (amelyben az információs technológia iparági növekedésének van meghatározó szerepe) nevezhetjük az „információs társadalom”
keretének. Az információs társadalom fogalmát elsősorban az információ mint
stratégiai erőforrás központivá válásának kifejezésére, az információs (termelő,
szervező és alkalmazó) tevékenység térnyerésére használják, különös tekintettel
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a gazdaságban, a foglalkoztatásban, a hálózatokban bekövetkező változásokra
és ezek jelentőségére (Webster, 2007). Ugyanakkor a fogalom – ahogy kritikusai figyelmeztetnek – inkább eltakarja, mint megválaszolja a társadalomban és
kultúrában tapasztalható hangsúlyeltolódásokat, és túl nagyvonalúan kezeli azt
is, mit tekinthetünk információnak. A 21. század első évtizedében újabb nézőpont
válik ígéretessé, amely nem az információt, hanem az információ által igényelt
erőforrást, a figyelmet „veszi észre”. A figyelemgazdaság tézise szerint az üzlet új
fizetőeszköze az emberi figyelem (Davenport–Beck, 2001), az a könnyen kifogyó
lehetőség, amelyet az információs túlterhelés a végletekig kiaknáz. A figyelemgazdaság – amelynek elméleti irányait már az 1970-es és 1990-es évek közgazdaságtudományi és társadalomfilozófiai nézetei előrevetítik (Simon, 1971) – a kognitív
kapitalizmus működtetőjeként is értelmezhető. Kifejezi, hogy az emberi figyelem
voltaképpen tőke, amely a tudástársadalom iparosításával-technologizálásával válik hozzáférhetővé, és amelynek megnyerésében a médiának egyedülálló szerepe
van (Crogan–Kinsley, 2012). A figyelemgazdaság a mediatizált környezet mozgatójáról, a megnyerendő emberi figyelemről szól. Arról a figyelemről, amely
fókuszálásának összefüggő ideje jelentősen csökken az utóbbi öt évben. Arról a
figyelemről, amelyet több médiaplatform és -funkció oszt meg egy időben, egyszerre okozva lelkesedést és zavart. „Az emberi figyelem, csakúgy mint a repülőgép
szabad helyei és a friss étel, gyorsan fogyó és romlékony portéka” – fogalmazza
meg Davenport és Beck (2001: 11) a figyelemgazdálkodás egyik legnyilvánvalóbb
nehézségét. Amely egyúttal, a kereskedelmen innen és túl, az egyén életének és az
iskolának általában is egyre nagyobb kihívást okoz. Ezt bizonyítja, hogy az ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, magyarul: figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) világszerte – legalábbis ahonnan ismertek adatok – egyre több gyereket
érint. A Betegség-ellenőrző és Megelőző Központok (Centers for Disease Control
and Prevention) adatai szerint az Egyesült Államokban számuk mára meghaladja
a 6,4 milliót. Magyarországon ugyan csak 70 000 ilyen gyermekről beszélünk,
azonban valószínű, hogy számuk ennél nagyobb, és bizonyosan emelkedik is.
Az amerikai felmérések azt mutatják, hogy a figyelemzavart általában a gyerekek
hétéves korában, az iskoláskor elején diagnosztizálják, fiúknál nagyobb arányban,
mint lányoknál. Az érintettek pedig egyre többen lesznek: míg 1997 és 2003 között
évi 3 százalékkal emelkedett az esetek száma, addig 2003 és a jelen között ez az
arány 5 százalékra nőtt. Ez azt jelenti, hogy az USA-ban minden tizedik gyermek
figyelemzavarral, koncentrációs és tanulási nehézséggel küzd. A gyógymód kétféle – gyógyszeres és terápiás is – lehet, e kettő külön és egymással kiegészítve
is alkalmazható. A feltételezések szerint azoknak, akik már gyerekkorukban figyelemzavarral küzdenek, mintegy 60 százaléka felnőtt korában sem fog tudni megszabadulni a tünetektől: az összpontosítási nehézségtől, türelmetlenségtől, hangulatváltozásoktól, depresszióra való hajlamtól, indulatkezelési problémáktól, rossz
szervezési és tervezési készségtől, impulzivitástól stb. A figyelemzavar természete15
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sen nem csak a gyerekek korosztályában jelenik meg. Egyre több vizsgálat tárja fel
a felnőttkori ADHD mértékét és megjelenési formáit, 4-6 százalékos előfordulást
mérve, egyúttal rámutatva, hogy az érintetteknek csupán töredéke fordul orvoshoz,
és a diagnosztizáltak legfeljebb ötöde részesül kezelésben (észak-amerikai adatok,
Anxiety and Depression Association of America, 2014). Az ADHD-t nem szokás
közvetlenül kapcsolatba hozni a médiatechnológia forradalmával, hiszen kiváltó
okát biológiai-genetikai természetűnek tartják. Ugyanakkor értelemszerűen az
egyedül nem indokolná a tünet-együttest mutatók számának ilyen mértékű növekedését. Lehet, hogy agyunk és az újmédia kapacitás-integrációja adja a tapasztalható
problémák egy részét, és korunk egyik legnagyobb kihívását.

Információs viselkedés
Az emberi figyelem változásai az információs viselkedésre is hatással vannak.
A harmadik évezreddel megjelentek a tisztán digitális nemzedékek, akik klaviatúrával és érintőképernyővel a kezük alatt, fülhallgatóval a fülükben, információval
fejlesztett valóságban nőhetnek fel. Ők azok, akik hozzászoktak ahhoz, hogy az
információhoz könnyen (azonnal) és asszociációik szerint hozzáférjenek, hogy a
nyelvi helyett a képivel közöljenek. Másképpen, mint az őket megelőző generációk. A korábbi média- és intézményi környezetben szocializáltak ismeretekkel
kapcsolatos viselkedésének alapja a kevés és megbízható (tekintélyes forrásból
származó, ellenőrzött) információ. Elsőbbséget élvez a szöveg a képpel szemben,
a logikus és lineáris prezentálás az asszociatív, hipertextuálissal szemben, a figyelem fókuszálása a figyelem megosztásával szemben, az egyéni készségek fejlesztése a közösségi tudásmegosztással szemben. „Ne foglalkozz mással, ha a leckédet
készíted” – szól a gyermekére az édesanya az otthoni tanulás során. Az iskolákban
pedig szigorúan szabályozzák az órai mobiltelefon- és laptophasználatot. A világ
legnevesebb egyetemein nem szokatlan, hogy kitiltják a laptopokat, tableteket és
okostelefonokat az előadásokról. A diákok – a digitális szakadék „innenső” oldalán – viszont élvezik és természetesnek veszik a multitaskingot (a párhuzamos feladatvégzést), képekkel és videókkal fejezik ki magukat, inkább megkeresnek, mint
megjegyeznek, és azonnali információs kielégülésre vágynak (Jukes–Dosaj, 2003;
Clarke–Clarke, 2009) Az always-on generációk párhuzamos információkezelése
kapcsán mutatott rá többek között Jenkins (Jenkins et al., 2009: 63), hogy a figyelemfókuszálás tekintetében a digitális média egy, az eddig megszokottól és normatívtól eltérő, ősi viselkedést preferál: a vadászét. A vadász versus gazda teória
kidolgozója, Thom Hartmann (1997; 2005) a figyelemzavar kutatása során arra
mutatott rá, hogy létezhet egy alternatív evolúciós információfeldolgozó viselkedés, amelyet ugyan a hagyományos oktatási, iskolai modellek nem támogatnak
(illetve figyelemzavarnak, hiperaktivitásnak, betegségnek tartanak), de amelyet
a vadászó életmód képességeinek megjelenéseként is felfoghatunk. Hartmann a
16
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hiper-aktív gyerekek neurológiai vizsgálatokkal nem igazolt figyelemzavarának
okára volt kíváncsi, és így jutott el ahhoz a magyarázathoz, amely szerint csak
az iskola látja betegnek a rosszabbul fókuszáló, nyughatatlanabb tanulót, azért,
mert oktatási modellje evolúciós tekintetben a gazdálkodó és nem a vadászó
ősközösségek mintáit örökíti. Hartmann (2005: 463–465) szerint a gazda figyelme
fókuszált, érdeklődését nehéz elterelni, céltudatosan tervez, és megvalósítási stratégiát dolgoz ki, tudatos az időkezelése, időben egymás után végzi információs
feladatait, hozzáállása kitartó, fontosnak tartja a gondos előkészületeket, és természetesnek a helyeshez való igazodást. A vadászó információs viselkedést ezzel
szemben a környezet folyamatos monitorozása, rugalmasság, a stratégiacserékre
való hajlandóság, rövidebb fókuszálás, de az információkövetésben fáradhatatlanság, képi-konkrét gondolkodás, önállóság, a rutinfeladatok elutasítása, az új
ötletekre való nyitottság és kockázatvállaló hajlam jellemzi. Hogy Hartmann magyarázata a hiperaktivitásra tudományosan mennyire megbízható és igazolható,
azt ezúttal nem feladatunk eldönteni. Arra viszont felfigyelhetünk, hogy a digitális
gyűjtögető életmód, a csipegető kultúra formálódása, a digitális nomádok (a hordozható digitális technológiával helyhez-kötöttség nélkül munkát végzők, a világban és az információs szférában egyaránt vándorlók, vö. Karácsony 2002; Bokor
2011), hogyan erősítik meg a „vadászat” mint információs viselkedés metaforáját.
A kutatások tapasztalatai alapján mindenesetre leszögezhető, hogy az új médiatechnológiák markáns változásokat idéznek elő a fiatalok és gyermekek (az 1990
után születettek) figyelemmel, összpontosítással és információkkal kapcsolatos
viselkedésében, tanulási stílusában.
Prensky (2001) és vele egybehangzón sokan mások (McCain–Jukes, 2000;
Tapscott, 2009; McClure, 2013) úgy gondolják, hogy ezek a fiatalok – különösen
a ’90-es évek vége után születettek – a korábbi generációktól gyökeresen eltérő
módon gondolkodnak, és egészen más információszerzési módokat, tanulási stílust részesítenek előnyben, mint idősebb társaik vagy tanáraik. A befogadásban a
legfontosabb, hogy gyorsan, megosztható figyelemmel, játékosan és kreatívan férjenek hozzá az információhoz. A Don Tapscott által elindított nGenera projektben
2007-re 12 országból (Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Németország,
Spanyolország, Franciaország, Oroszország, Mexikó, Brazília, Kína, Japán, India)
9442 fővel végeztek interjúkat. A megkérdezettekből legtöbben, 5935-en a 16–29
évesek közé tartoztak, a többiek a 30–41, illetve a 42–61 közötti korosztályokból
kerültek ki. A kutatás arra törekedett, hogy felállítsa a netgeneráció információs
normáit, jellemző tanulási stílusait, és rámutasson a nemzedékek közötti különbségekre. Tapscott (2009) összesen nyolc normát állapított meg, amely a fiatalok
információs-tanulási viselkedését megkülönbözteti az idősebbekétől:
• a szabadságot,
• a szórakozást,
• a testreszabást
17
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• az együttműködést,
• a gyorsaságot,
• az innovációt,
• az integritást,
• a kritikai hozzáállást.
A fiatalok legfőbb igényeként az kristályosodott ki, hogy a tanulásban kreativitásra, együttműködésre és a véleményalkotás lehetőségére van szükségük. Don
Tapscott nehézségektől eltekintő, médiaoptimista megállapításait reálissá szelídíti
McClure (2013: 94) szisztematikus elemzése, aki a következő táblázatban foglalja
össze a digitális korba és az előtt születettek viselkedésének különbségeit.
5.1. táblázat. Az információs viselkedés különbségei
Digitális generációk

Pre-digitális nemzedékek

Az első elérhető forrásból származó infor- Megkeresi az információ eredetét, ellenőrzi
mációt használja fel
több forrásból
A hordozható információtechnológiának Rögzített helyen, a célra kialakított helyköszönhetően bárhol, bármikor hozzáfér az színeken, a rendelkezésre bocsátott forrásokat használja: a könyvtárt, a katalógust,
információhoz
a könyvespolcot, a számítógépes munkaállomást
A kutatást a Facebook-on, a Google-ban A kutatást a könyvtárban kezdi
vagy a Wikipédiában kezdi
A kutatást multitasking tevékenységként A kutatást fókuszált tevékenységnek tekinti
fogja fel
Az információt szabadon felhasználhatónak Az információt valaki szellemi tulajdonatartja
ként értelmezi
Az információhoz gyorsan akar hozzájutni

Időt szán a kutatásra

A keresésben a próba szerencse logikája A keresésben tervszerűen halad
vezeti
Az információt találja

Az információt keresi

Megbízik a talált információban

Rákérdez a keresett információ hitelességére

A személyes véleményt értéknek tartja

A személyes véleményt elfogultságnak
tekinti

A nyomtatott, audio-, video- és multimédiás Előtérbe helyezi a nyomtatott szöveget
szövegek között nem tesz különbséget
Előbb együttműködik, miáltal információ- Előbb önállóan dolgozik, és csak ezután
hoz és jelentésekhez jut, majd ezt követően kezd együttműködni vagy megosztani
kezd önállóan dolgozni
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Az kirajzolódó eltéréseket tapasztalatok is alátámasztják. A ma fiataljai nehezebben igazodnak el az oktatási és intézményi struktúrák elvárásain, és egyre
nyilvánvalóbban jelzik, hogy másképpen gondolkodnak. Beszédeikben filmeket
és nem verseket idéznek, egymás között a videómegosztók képsoraival kommunikálnak, jobban kedvelik a tudósok személyes hangvételű blogjait, mint tudományos
tanulmányait, rákérdezés nélkül, a tévedéstől egyre kevésbé tartva, elfogadják,
amit közösségi felületeikre ismerőseik kiposztolnak, feladataik megvalósításában a
próbálkozást elfogadhatónak tartják. Hiba volna azonban azt hinni, hogy kevesebbek
vagy tudatlanabbak a korábbi generációk tagjainál. A másságuk, különbözőségük
feletti tehetetlenség érzése sokkal inkább az elszakadás felismerésének következménye. A ráébredésé, hogy erős, szignifikáns szakadáshoz érkeztünk, amelyet nem
tudunk megszerzett kompetenciáinkkal áthidalni. Az információs viselkedés, amire
az 1990-es éveknél korábban születetteket a család iskola és a munkahely szocializálta, mára nem tűnik alkalmasnak, hogy hatékonyan szolgálja értelemszerű igényünket a folytonosság fenntartására. Badke erről igen pesszimistán így fogalmaz:
„Egy teljes generáció nő fel az elszabadult információs világ bölcsőjében, ahol az
iskolai dolgozatok a Google-on keresztül szerzett adatokra támaszkodnak, és ahol
szinte senki nem tudja már, mi is az az újság. Engedtük, hogy ez a nemzedék maga
találja meg az információs ködön keresztül vezető utat, és elmulasztottuk, hogy
legalább az alapokat megtanítsuk arról, milyen forrásokra támaszkodjanak, hogyan
igazodjanak el az életüket elárasztó adatok között” (Badke, 2008: 48).
A borúlátó önkínzás feloldásához és a célok kijelöléséhez, a „fenntartható” attitűd megválasztásához végszóként a neves médiakritikus, Postman lehet segítségünkre: „A technológia oktatása nem azt jelenti, hogy negatívan állunk a technológiához. Csupán azt, hogy kritikusan állunk hozzá. »Technológiaellenesnek«
lenni éppen úgy értelmetlen, mint mondjuk »táplálékellenesnek« vallani magunkat.
Egyik nélkül sem élhetünk. Annak megállapításával, hogy veszélyes túl sok vagy
tápérték nélküli ételt fogyasztani még nem leszünk táplálékellenesek. Csak arról
beszélünk, miként lehet okosan hasznosítani az ételt. A technológiai nevelésnek
az a célja, hogy a diákok megtanulják, mi az, amiben segít, és mi az, amiben gátol
minket a technológia: arról szól, ahogyan a technológia ma használ bennünket,
jó vagy rossz céllal, és ahogyan az embereket a múltban használta, jó vagy rossz
céllal. Arról szól, ahogyan a technológia új világokat teremt, jó vagy rossz céllal”
(Postman, 1996: 188).
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Digitális gyerekkor
Absztrakt: Számos kutatás született a gyerekek és a tinédzserek digitális eszköz
haszálatáról, ám az óvodásokról, illetve a kisiskolásokról kevés szó esik. Ez a
korcsoport egy vizuális univerzumban él, ahol valóság és fikció szerves egységet
alkot. Az „alfa-generáció” tagjai másként jutnak hozzá az ismeretekhez, mint akár
a Z-generáció tagjai: valósággal beleszülettek az érintőképernyők világába. Ennek ellenére az oktatási intézmények jelentős része továbbra is a hagyományos
médiumok kultúráját támogatja. Milyen kihívásokkal és megoldásokkal kecsegtet
a digitális gyerekkor szülőként, pedagógusként, vagy akár kutatóként?
Kulcsszavak: gyerek, rajzolás, digitális írástudás
Abstract: Children are immersed in a multimodal, visual world. Using visual research (Anning& Ring, 2004; Leitch, 2008) in paper-based and digital formats
enable access to their virtual universe and digital culture. Which are the dimensions of young children’s virtual worlds? As part of a broader research initiative,
our exploratory study is aimed at identifying multimodal communication practices
of children aged 4-8. Mobile technologies are challenging the efforts of parents
and educators in supporting their young children’s learning, therefore it is crucial
to map the array of new digital literacies and skills (COST, 2014). While the age
group of 9 to 16 year olds has been mapped by European projects such as EU Kids
Online and Net Children Go Mobile, younger children’s digital practices are less
covered by systematic analysis (Marsh, 2015). We propose to present preliminary
results of the empirical research carried out in an elementary school during MaySeptember 2015.
Keywords: Young children, drawings, digital literacy

Digitális írástudás: hogyan vizsgáljuk?
Számos kutatás született a gyerekek és a tinédzserek digitális eszközhaszálatáról,
ám az óvodásokról, illetve a kisiskolásokról kevés szó esik (Marsh, 2015). Ez a
korcsoport egy vizuális világban él, ahol valóság és fikció szerves egységet alkot.
A 4-8 éves gyerekek digitális írástudását vizsgáló kutatásunk1 egy európai hálózathoz kapcsolódik, mind célkitűzéseiben, mind pedig módszertanában (COST, 2014).
Az „alfa-generáció” tagjai másként jutnak hozzá az ismeretekhez, mint akár a Z1

A Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete által támogatott „Digitális és multimodális
gyakorlatok a kisgyerekek körében” című pályázat részeként született.
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generáció tagjai is: egyre személyre szabottabb módon, digitális és multimodális
eszközökről történik, az ismeretszerzés pedig interaktív. Ennek ellenére az oktatási
intézmények jelentős része továbbra is a hagyományos médiumok kultúráját támogatja.
A 4-8 éves gyerekek, akik az interaktív, „web 2.0” utáni korszakban születtek, számos infokommmunikációs eszközhöz férnek hozzá már a születésük pillanatától (Marci-Boehncke & Rath, 2013; Marsh et al., 2005; Plowman, Stevenson, Stephen & McPake, 2012; Rideout, 2013; Vinter, 2012). Az elmúlt években
jelentősen megnőtt az internethasználat a kiskorúak körében, illetve a család tagjai
gondoskodnak arról, hogy a kiskorú családtagoknak is digitális nyomai maradjanak
a világhálón (Holloway et al., 2013). Egyre magasabb azoknak a kisgyerekeknek
a száma, akik okostelefonon, táblagépen játszanak, rajzfilmeket vagy szórakoztató tartalmakat néznek, zenét hallgatnak, népszerű televízió műsorokat követnek
(Burke & Marsh, 2013; Holloway et al., 2013; Marci-Boehncke & Rath 2013).
Romániában alacsony szintű a médiakultúra, főleg az újmédia-kultúra – mind a
fiatalok (Tőkés, 2014), mind pedig a teljes lakosság körében (Bakó, 2014). Ezért
a digitális műveltség-vizsgálatok fontos szerepet játszanak a kommunikációs
műveltség színvonalának emelésében. Kutatásunk arra keresi a választ, hogy
miként használják a digitális kultúra eszköztárát a 4-8 éves óvodás és kisiskolás
gyerekek, illetve mit tudnak erről szüleik, oktatóik?
1. Milyen mértékben, és milyen formában része a vizsgált gyerekek életének az
újmédia eszköztára? Milyen gépekhez, eszközökhöz férnek hozzá, milyen
gyakorisággal, és milyen mértékű felügyelettel?
2. Mit gondolnak, mit éreznek az újmédia világával, eszközeivel kapcsolatban a
vizsgált gyerekek? Melyek a kedvenc eszközeik, felületeik, alkalmazásaik?
3. Mit gondolnak, mit éreznek a vizsgált gyerekek szülei, oktatói az újmédia világával, eszközeivel kapcsolatban, a gyerekek digitális írástudásával kapcsolatban?
4. Milyen digitális kompetenciákkal rendelkeznek a vizsgált gyerekek? Milyen
eszközöket, programokat, alkalmazásokat ismernek, és hogyan használják
azokat?
5. Kerültek-e fenyegetett helyzetbe digitális eszközhasználat közben, vagy annak következményeként?
Mivel a 4-8 éves gyerekek nagyon sérülékeny célcsoportot képeznek, ezért
mind módszertanilag, mind etikai szempontból a kutatás előkészítése figyelmet
érdemel. A kutatást kvalitatív vizsgálatként terveztük el, amelyben több minőségi
adatgyűjtési módszert használunk. Az adatgyűjtés módszerei: megfigyelés, beszélgetés a gyerekekkel, fotográfiai adatgyűjtés; interjú a pedagógusokkal; interjú a
megfigyelt gyerekek szüleivel; rajzoltatás az óvodás, illetve első osztályos gyerekekkel. Az adatgyűjtést két erdélyi helyszínen folytatjuk: Kolozsváron és Sepsi22
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szentgyörgyön. Kolozsváron egy óvodában figyeljük meg a 4-6 éves gyerekeket,
Sepiszentgyörgyön pedig egy iskolában gyűjtünk adatokat a 6-8 éves kisiskolásokról. Ezt megelőzően egy, a 9-10 éves gyerekekre kiterjedő kvalitatív kutatás
során 128 gyerekrajz tartalomelemzése derített fényt arra, hogy milyen miliőben
használják a kisiskolások az információs technológiákat: számítógépet, táblagépet,
mobiltelefont és játékkonzolt. A család nagy szerepet játszik a gyerekek kommunikációs világában: a szülők jelen vannak azokban a terekben, ahol számítógépen
játszanak, telefonálnak, csevegnek, vagy éppen házfeladataikat végzik.

Netvilág gyerekrajzok tükrében
A kisgyerekek korcsoportja nem csak azért nehezen hozzáférhető, mert – ideális
esetben – családjuk és a törvény védőburkában élnek, hanem azért is, mert világukat sokkal inkább a képi, szimbolikus nyelv határozza meg. Ebben az életkorban a valóság és a fikció szervesen ötvöződik a gyerek történeteiben; a vágyak
és a tényállás sajátosan keveredik mindabban, ami a hétköznapjaikat meghatározza. Ehhez a világhoz adhat értékes kulcsot a gyerekrajzok, a vizuális alkotások
elemzése (Anning & Ring, 2004; Leitch, 2008; Marsh, 2015).
Egy tízéves gyerek rajza letisztultabb, átgondoltabb, és sokkal inkább törekszik
a valósághű ábrázolásra, ám egy öt-hat éves gyerek inkább a mese bűvöletében
él. Ha egy gyerek okostelefont vagy táblagépet rajzol, az jelentheti az eszközhöz
való hozzáférést, vagy egyszerűen csak a vágyat, hogy játszhasson vele. A szülők
reakciója két véglet között mozog: az egyik a paranoia, a másik a teljes fokú
tájékozatlanság. A világhálón otthonosabban mozgó szülők tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel, ezért igyekeznek korlátozni gyerekeik képernyő-idejét, míg
a digitális bevándorlók inkább az érvényesülés lehetőségét látják az infokommunikáció eszközökben, és kritikátlanul támogatják a gyerek eszközhasználatát. Egy
2013-ban végzett felmérés szerint a gyerekek túlnyomó többsége úgy ábrázolta az
internetezést, mint egy közös, családi térben folytatott tevékenységet, amelyben
szüleikkel és testvéreikkel együtt vesznek részt, vagy akár azok árgus szemű felügyelete alatt.
A vizuális kutatás korszerű megközelítése az interaktívitást támogatja, azaz egy
olyan eljárást, amelynek során a gyerek és a kutató párbeszédet folytat a rajzról, az
adott témáról, és annak ábrázolásról. Így sokkal hűbb képet kaphatunk arról, hogy
milyen világokat nyitogat egy ihletett pillanat, vagy miért rajzolt mikiegér-fület az
asztali gépen dolgozó apának.
A „Digitális és multimodális gyakorlatok a kisgyerekek körében” (Digilit) című
kis léptékű, kvalitatív megközelítésű kutatás egyik fontos komponense a gyerekrajz-elemzés. Korábbi – 9-10 éves gyerekek rajzaira fókuszáló, tartalomelemzéssel
készített kutatásunk annyiban volt egyszerűbb feladat, hogy az ábrázolt történe23
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teket produktumként kezelte, és nem vonta be a gyerekeket rajzaik értelmezésébe.
Ezzel szemben az óvodásokra, illetve első osztályosokra fókuszáló jelen Digilitkutatás kisebb gyerekeket vizsgál, és kevesebb rajzot vesz górcső alá, de azokat
úgy, hogy a gyerekek megjegyzései, beszélgetései rögzítésre kerülnek. A kutatók
kérdéseket tesznek fel rajzolás közben, és rögtön választ kapnak felmerülő kérdéseikre. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a párbeszéd menet közben módosítja a
gyerek eredeti elképzelését az ábrázolt történetről. A rajzok egységes technikával
készülnek – színes ceruzával – az összehasonlíthatóság érdekében. Bár a gyerek
sokféle technikát kipróbál az óvodában és az első osztályban, a színes ceruza marad
a legotthonosabb, történetmondásra legalkalmasabb technika.

Mit tudhatunk meg a szülőktől, pedagógusoktól?
A digitális írástudás feltérképezésére a rajzok csak értelmezési keretet, kiindulópontot nyújtanak: az, hogy mennyire otthonosan használja a gyerek a digitális
médiát, hogy melyik a legkedveltebb programja, alkalmazása arra a táblagép-teszt
adhat több információt. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a kisgyerek
könnyedén, otthonosan mozog a táblagépek világában, és főként a játékok kötik
le a figyelmét: ha a fényerőt, hangerőt nem is tudja beállítani, a kedvenc játékát
másodpercek alatt letölti a Google Play alkalmazás segítségével. A szülőkkel,
pedagógusokkal készített interjúk teljesebb képet adnak majd arról, hogy mikor
és hogyan sajátítja el egy óvodás, illetve kisiskolás gyerek a digitális eszközök
használatát, milyen kihívásokkal és veszélyekkel áll szemben egy felkészületlen
felnőttgeneráció féltő szorítása mellett.
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Munkaaszkézis és sikerirodalom
Absztrakt: A Corvinus Társadalmi Kommunikáció doktori iskolájában vezettem
egy kurzust, az volt a címe, hogy „Eklektikus szervezetfejlesztés.” Azért adtam ezt
a címet, mert a szervezetekben sokféle fejlesztési gondolkodás van. Egymás mellett élnek, keverednek, az szerint, hogy a vezetők mit olvastak, milyen tréningekre
jártak. És szervezetfejlesztőként ezek között az elképzeléseik között kell dolgozni.
Sok köztük a „hogyan váljunk sikeressé” témájú könyv, amelyek főleg Amerikából
származnak. Lényegük dióhéjban az, hogy: 1) A siker rajtad múlik. 2) Tűzd ki a
célodat! 3) Majd napról napra végezd el a célhoz vezető feladatodat, s el fogod érni
a sikert. A tanácsot érdemes megfogadni. A tanács hasonlít a Max Weber1 által bemutatott munkaaszkézist ösztönző protestáns etikára, amit hamarosan tárgyalok.
Kulcsszavak: munkaaszkézis, siker, protestáns etika, Max Weber
Abstrakt: In the organizations there are several different approaches to development. They co-exist and mix up depending upon the readings and training experiences of organization leaders. These approaches also make up the working
environment of the organizational development consultant. A lot of these readings
in question are self-help books from the USA with the topic of how to become successful. Their main messages are: 1) It’s you who are responsible for your success.
2) Set up goals and targets! 3) Finally make the required steps every day, and you
will reach success.These are indeed good advises, and they very much look like the
protestant ethics inspiring work asceticism described by Max Weber2. The central
idea of Weber is that work is a (dedicated) profession. But this idea also associate
an ascetic attitude to work profession, which is originally rooted in religious salvation. This attitude is woven into leading the everyday life, and therefore creates
a demand for rational life management advises. Most “how-to-do” narratives are
coming from this culture. The managerial lifestyle is dedicated to ascetic work.
However leaders also look for a more complete life, and a demand of “living a
whole life” also exists together with ascetic everyday work. This demand is reflected in the folkloric new age literature as well as science.
Keywords: work asceticism, success, protestant ethics, Max Weber
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2

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat. 1982.
Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat. 1982.
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Bevezetés
A legtöbb tantárgyat úgy kezdem az egyetemen, hogy elviszek egy bőröndnyi
könyvet, kiterítem az előadóban, s megkérem a diákokat, hogy kedvükre
lapozgassák, „szagolgassák”. Majd ami tetszik, annak az adatait írják fel. Aztán
válasszanak egyet, amivel megismerkednek, és 30-40 perc múlva kis csoportokban könyvismertetőt tartanak belőle. A könyvek nem mindegyike tudományos
könyv, van köztük úgynevezett „hogyan csináld” féle. A vezetéselmélet tantárgyhoz a vezetési – szervezetszociológiai szakirodalom mellé mindig viszek ilyen
önfejlesztő könyveket is. S a könyvek tudományos státuszát így magyarázom:
A tudományosság szerint, ha sorba rendezem a könyveket, akkor bal oldalon lennének a „gagyi” marhaságok (reményeim szerint ilyet nem viszek), jobb oldalon a tudományos könyvek, s középen vannak a praktikus, hogyan csináld típusú könyvek.
Az egyetemi és a szervezetfejlesztő tapasztalatom, hogy a középen lévő
könyvek (és a bal oldaliak) a legnépszerűbbek, s a tudományosat kevesebben
olvassák. És ez a természetes. Ha bablevest akarok főzni, receptkönyvet olvasok,
s nem táplálkozástudományit. (De van egy réteg, amely erősen ellenáll az ilyen
könyveknek, mondván, hogy gagyi.) Pedig olvashatnák.
Az emberek élik az életüket, vannak problémáik, s segítséget keresnek a megoldásokhoz. A cégvezetők vezetési, termelési és marketing problémákat oldanak
meg, nem kutatók. Szükségük van a „hogyan csináld” típusú tudásra. Vezetési
tanácsadóként használom is ezeket. Hasznosak, mint a receptkönyvek, segítenek
problémákat megoldani. Az embereknek vannak problémáik, s ehhez segítséget keresnek, ami keresletet teremt az ilyen könyvek iránt. S van köztük jobb és rosszabb.
A középen lévő könyvekről azt mondom, hogy „szerintem” jók, én használom is
őket, a cégvezetők is használják őket. De a katedrai – tudományos – szerepem
szerint nem mondhatom, hogy tudományosan megalapozottak. Lehet, hogy igazak,
lehet, hogy nem. Ami a jobb oldalon van, azokban a könyvekben olyan állításoknak
kell lenni, amelyeknek meg kellett felelni a tudományosság követelményeinek.
Például kísérletekkel kellett igazolni őket.
Újabban a „pozitív pszichológia” címszó alatt megjelenő könyvek tudományosak, de beleférnek a „hogyan csináld” kategóriába is. Gyakorló tanácsadóként
azt mondom: Végre! Végre vannak ilyen könyvek. Jó, ha a receptkönyvnek van
tudományos háttere. Erről is írok.
Egy átfogó képet kívánok adni az önsegítő könyvekből – úgy, ahogyan bennem
összeállt. Nem állítom, hogy teljes a kép, de kép, és kirajzolódnak benne fontos
tendenciák. A könyvesboltokban van néhány méter, ezekből. Vagy a menedzser
könyveknél, vagy a pszichológiai témáknál, és van önsegítő az ezoterika címszó
alatt. Van köztük értékes és értéktelen, és a szövegből ki fog derülni, hogy hol van
nálam a kettő határa. Azt nem állítom, hogy nekem csak jó könyveim vannak, de
az értéktelent is meg kell venni ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy gagyi.
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Készíts cselekvési tervet!
Napról napra végezd el a házi feladatot!
Az első könyv, amit mutatok és kedvelek a jó „hogyan csináld” könyvekhez
tartozik. Egy vékony, kis könyv, a címe: „Önerőből milliomos, 21 siker kulcs a
gazdagsághoz”. Brian Tracy könyve.3 A címen gyakran mosolyognak, de a könyv
racionális, nem mond olyanokat, hogy hogyan lépjünk kapcsolatba szellemekkel, hogyan kapjuk spirituális segítséget a céljaink eléréséhez. Brian Tracy azt
írja magáról, hogy amit lehetett mindent elolvasott a témáról, ennek egy részét
elkezdte alkalmazni az életében, (ennek során egyébként milliomos lett). Alapított egy nemzetközi céget. A megjelenése egy elegáns, bölcs, komoly bácsi, aki
elmondta, hogy mit tanult, és mit használt fel az életében, és szerinte mi az, ami
működik. Érdemes figyelni, mit mond. Annak is, aki nem akar milliomos lenni.
A lényeg: a kitűzött célok elérése. A könyv néhány fejezetéről mondok pár gondolatot. Mindegyik fejezet végén van egy cselekvési gyakorlat, hogy írj egy tervet
a javaslatok alapján és kezdj el cselekedni. Azonnal. És napról-napra végezd el a
házi feladatot.
„Álmodj nagyot!” – az első fejezet címe. Persze lehet kicsit is álmodni, abból
nem jön össze a millió. Valahol olvastam, hogy van, aki az álláshirdetéseknél, csak
az apró betűsöket nézi meg, a nagyobbat nem, mert ő arra nem lesz alkalmas. Van,
aki meg fordítva, csak a nagyokat. És ez önértékelés kérdése, mekkorát merek álmodni. Annyit teszek hozzá, az ilyen irodalmak tanácsaiból, hogy álmodhatsz nagyon nagyot is, amit elsőre nehéz elképzelni, hogy eléred, de ha szétbontod naprólnapra elvégezhető kis feladatokra, akkor a nagyot is el lehet érni, csak tovább tart.
A kis fejezet végén ez áll:
„Cselekvési gyakorlat
Készíts listát mindarról, amit megtennél, ha garantáltnak vennéd a sikert. Ha
készen vagy, válassz ki egyet közülük, és cselekedj. Most azonnal!” (i.m. 17
oldal)

„Fejleszd az irányérzékedet!” Ez a második fejezet. Idézek belőle: „Most pedig
vegyél elő egy darab papírt és egy ceruzát. Egy apró gyakorlat következik. A lap
tetejére írd fel: CÉLOK. Alatta sorolj fel tíz célt, amit az elkövetkező tizenkét
hónapban szeretnél elérni. …” (u.o. 21 o.) A fejezet végén ez áll:
„Cselekvési gyakorlat
Mindig papírral és ceruzával gondolkozz! Ülj le, és kezdd el leírni céljaidat.
Készíts cselekvési tervet az elérésükre. Ez a gyakorlat már önmagában is
majdnem elég ahhoz, hogy önerőből milliomossá válj.” (u.o. 23 o.)

3

Brian Tracy: Önerőből milliomos. 21 sikerkulcs a gazdagsághoz. Bagolyvár könyvkiadó, Budapest, 2004.
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Egy egyetemi példát teszek hozzá: aki tudja, hogy miből fog szakdolgozatot
írni, az a kurzusok felvételekor olyat vállal, ami segíti a célja elérését. A sok kis
tanulmányból össze lehet rakni azt, ami majd a végső célhoz vezet. Ehhez tudnom
kell, mit akarok.
A harmadik fejezet: „Képzeld el magad vállalkozóként!” Itt az a lényeg, hogy
vállalkozóként nem kapod a feladatot, hanem te tervezed és választod. Magad
adod magadnak. A negyedik fejezet címe: „Azzal foglalkozz, amit a szíved diktál.”
Olyan pályát válassz magadnak, amelyen jól érzed magad. Aztán:
„Készíts cselekvési tervet, és még ma indulj el ebbe az irányba.” (u.o. 31 o.)

A hatodik sikerkulcs: „Dolgozz többet, és keményebben” Ha kiváló akarsz lenni, nagyot álmodtál, ez kemény munkát jelent.A fejezet végén ez áll:
„Még ma tervezd el, hogy mostantól többet fogsz dolgozni! Minden nap több
időt fordítasz a munkádra, mint eddig. Egy órával korábban menj be az irodádba,
és azonnal állj neki a munkának. Ebédidő alatt is maradj benn dolgozni. Este
pedig egy órával tovább maradj benn, mint a többiek. Ez a stratégia önmagában
megkétszerezi majd a teljesítményedet, miközben két órával növeli napi
munkaóráid számát.” (u. o. 39. o.)

„Tűzz ki prioritásokat és szemellenzősen fókuszálj rájuk.” Ez a tizenkettedik
tanács. Ha kitűzted a nagy céljaidat, fókuszálj rájuk. Ezt a tanácsot nem tudom
teljesen elfogadni és eszembe jutott egy nyári tábori élmény. A kilencvenes évek
elején ifjúsági csoportokban is csináltunk tréningeket. Az én csoportomban elit gimis diákok voltak. Mindig hajtottak, tanultak, és valahogy az volt az érzésem, hogy
egy kicsit el kellene rontani őket. Mintha nem tudnának élni. A Pisti kollégámnak
meg egy falusi fiú banda jutott. Ettek, (de inkább ittak), hajtották a lányokat, jókat
dumáltak, nevettek, folyton buliztak. A Pisti azon dolgozott, hogy hosszú távú célokon is kellene gondolkodni. Ezt a fiú bandát a céltudatosság felé kellett volna
nyomni, az enyémeket pedig valahogy néha a lazaság felé. Ezt azért írom ide, mert
a szemellenzős fókuszált figyelemből össze jöhet a milliomosság, de nem jön össze
a teljes élet. A szemellenzős életben sok élményről le kell mondani. Ezért itt az is
látszik, hogy sikeresnek, meg boldognak lenni két különböző dimenzió. Az, hogy
magadból kihozd a cél érdekében a legtöbbet, ahhoz jó ez „fókuszálj csak a célra”
orientált élet. De teljesen így élni az életet nagyon aszkéta életet jelentene. Erre a
szempontra még visszatérek a protestáns etikánál.
A tizennegyedik tanács: „Légy készen arra, hogy csúcsról a csúcsra mássz!”
Korábban erdélyi egyetemista fiataloknak is vezettünk életvezetési tréningeket.
„Tűzd ki a célodat! Bontsd fel apró lépésekre! Az életed különböző területein legyenek céljaid! Tervezd meg napról-napra, végezd el a házi feladatot. Hazamentek,
aztán évtizedekig nem találkoztunk. Három éve találkoztam az egyik résztvevővel,
megint eljött egy tréningre. Panaszkodott, hogy ő most nem boldog. Egyébként
elérte mindazt, amit egyetemista korában kiűzött, családot, meg vállalatot alapí29

An d r á s H a n g a ( S z e rk.): Kom m uni ká c i ós t e r e k 2016
tott, megvan a háza, gyereke, felesége. Mellesleg milliomos is lett. Mindaz, amit
eltervezett bejött neki, de most boldogtalan. Beszélgettünk, és arra jött rá, hogy
azóta nem boldog, amióta nem küzd a célokért, elért mindent. Ja! – rájött – hát
akkor megint célokat kell kitűzni! Meg is tette. Aztán írt, hogy helyre jött a lelke.
Ismét célokon dolgozik.
„Légy állhatatos.” Ez a huszonegyedik tanács. Ezt szolgálja a fejezetek végén
található cselekvési tanács. „Mit tudnál tenni még ma, hogy jobban …” „Mit tehetnék még ma?”
Napról napra végezd el a házi feladatot! Ha elvégzed, eléred a …
A legtöbb ilyen könyvet Amerikában írták, és magyar lélekkel azt gondolhatjuk,
hogy miért kell nekünk Amerika. Miért kell őket majmolni, ki akar itt milliomos
lenni. De ha megkérdem egy előadáson, hogy tegye fel a kezét, aki sikertelen életet
akar, akkor senki se teszi fel a kezét. A siker az, hogy elértem a célomat, és ezért
érdemes a tanácsokat megfogadni. Miért pont Amerika? Ott két-háromszáz éve írnak ilyen könyveket. És hogy miért? Most Max Weberhez fordulunk. Van érdekes
mondandója.

A protestáns etika és a racionális életvezetés
Max Weber vallásszociológusként azon gondolkodott, hogy miért van az, hogy az
észak-európai protestáns országok gazdagabbak, mint a déliek, vagy, hogy miért
van az, hogy a tőketulajdonosok, vállalkozók között több a protestáns, a dolgozók
és a középszintű alkalmazottak között meg több a katolikus. A választ – a „kapitalizmus szellemét” a protestáns etikában találta meg. Ezt egy (az ezerhétszázas évek
közepe táján írt) Benjamin Franklin idézettel mutatja be. Ebből csak egy rövid
részt másoltam ide.
„Gondolj arra, hogy az idő pénz; aki naponta tíz schillinget kereshetne munkájával és ehelyett fél napot sétál, vagy a szobájában lustálkodik, és szórakozása
csak hat pennyjébe kerül is, nem elég, ha csak azt számítja fel, mert ezen kívül
még öt schillinget is kiadott, helyesebben kihajított.” 4

Az idézetnek van egy racionális és egy etikai vonulata. A szorgalmas, takarékos
élet erkölcsös élet. Észre vehetjük a hasonlóságot Brian Tracy meghosszabbított
munkaidőre vonatkozó tanácsával. (menj be egy órával korábban a munkahelyre)
Max Weber könyve megmutatja, hogy a Benjamin Franklin szöveg is támaszkodik egy még korábbi etikára. Képzeljünk el egy újkor eleji társadalmat, ahol
mélyen vallásosak az emberek, és hogy a mennyországba jutunk, vagy nem, az
egy alapkérdés. Sokféle teológiai válasz után – amelyekre most nem térünk ki – alakul ki az, amit Max Weber protestáns etikának nevez. Ennek a lényege a munka
hivatásként való felfogása. De olyan hivatás ez, amely a munkához egy elhivatott
4

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat. 1982. 44 oldal
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aszketikus attitűdöt társít, amelynek célja a vallásos üdvözülés. Amíg az Istenhez
vezető legszigorúbb út másutt a szerzetesrendi aszkézis, itt az aszkézis kiterjed az
evilági életre, így nem csak a szerzetesek „privilégiuma” (ezt meg is vetik a dologtalan lét miatt) hanem minden ember kötelessége. A mindennapi aszkétikus életvezetés, amely (esetleg) üdvözüléshez vezet, aztán megtelik az eredetileg vallásos
célhoz vezető racionális tudásokkal, tartalmakkal. A munkának ez az elhivatottsággal kapcsolatos értelmezése minden olyan nemzet nyelvében – így a magyarban is
– benne van, ahol van protestáns hatás. Elhivatott az, akit magához hívatott egy
magasabb erő, az Úr. És aki így éli meg a munkáját, az a munkában nem csak
pénzkeresetet lát, hanem egy magasabb rendű cél szolgálatát. Az elhivatott, egy
magasabb rendű (nem feltétlen racionális) cél, hatalom szolgája. S e cél eléréséhez
racionális célelérő magatartást életvezetést alakít ki. És ha ez a vallásos cél áthatja
a (protestáns) társadalmakat, akkor a célok elérését biztosító racionális életvezetési eszközök is beleszövődnek a mindennapi életvezetésbe. Ez keresletet teremt
a racionális életvezetési tanácsok iránt. Ebből a kultúrából származik a „Hogyan
csináld” jellegű szövegek legtöbbje. És ez a racionalitás aztán nemcsak a protestáns etika, hanem a modern társadalom egyik legfontosabb alapjává is válik.
„A modern kapitalista szellemnek, s nemcsak e szellemnek, hanem az egész
modern kultúrának egyik döntő alkotórésze: a hivatás gondolatán alapuló
racionális életvezetés a keresztény aszkézis szelleméből született. … A puritánok
a hivatás emberei akartak lenni – nekünk azoknak kell lennünk. Hiszen mióta
az aszkézis szerzetesi cellákból áttevődött a hivatás világba és az evilági
erkölcsösséget uralni kezdte, egyúttal abban is közreműködött, hogy felépüljön
a mechanikus-gépi termelés technikai és gazdasági előfeltételeihez kötött
modern gazdasági rend hatalmas kozmosza. Ez határozza meg ellenállhatatlan
erővel mindazoknak az egyéneknek az életstílusát – s nemcsak a gazdaságokban
tevékenyen résztvevőkét -, akik ebbe a hajtóműbe beleszületnek …”5

Aztán az idő előre haladtával a vallásos cél elkopott, de a racionális életvezetés
megmaradt, más célokat is szolgálhat.
„E vallásos-etikai szelleméből következő szerzési vágy ma arra késztet
legkorlátlanabb honában, az Egyesült Államokban, hogy képzetét a puszta
versenyszenvedéllyel társítsuk, s nemritkán látszik éppen sportnak.”6

Ez a kapitalizmus szelleme. Ez uralkodik a világon, ez a munka-aszkézissel
dolgozó kapitalizmus uralta el a világot. A protestáns lélekkel a korabeli kapitalisták vallhatták, hogy a céljaikért (az üdvözülésért) dolgoztak, de a nem protestáns
alkalmazottjaiknál már nem ez volt a helyzet. Általában is a vállalkozók többet
dolgoznak, mint az alkalmazottak. De az alkalmazott számára, aki nem a saját
5
6

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat. 1982. 285 – 287 oldal
u.o. 288 o.

31

An d r á s H a n g a ( S z e rk.): Kom m uni ká c i ós t e r e k 2016
cégét építi ez már külső adottság. Az örökség ellentmondásos. De most egy pozitív
értékén megyünk tovább. A racionális életvezetés eszköz a hosszú távú céljaink
eléréséhez. Valaha az üdvözülés eszköze volt, ma eszköz hogy elérjük a céljainkat.
Akár ahhoz is, hogy hogyan legyünk önerőből milliomosok.
A tudomány számára fontos, hogy az állításait falszifikálni tudja. Azt nem tudjuk leellenőrizni, hogy akik így dolgoztak üdvözültek-e, de azt igen, hogy ezek az
országok gazdagabbak. (Innen indult Weber vizsgálódása) Munkakultúrát ezekből
az országokból tanulunk. A fiatalok, ha kivándorolnak, főleg protestáns területre
mennek. Még mindig jobb hely Észak-Európa, és Észak-Amerika, ha szeretjük, ha
nem. Kidolgoztak olyan vállalkozói munka etikát, amiből érdemes tanulni.
A Brian Tracy fejezetek végén lévő cselekvési gyakorlatok, lényege, ha
kitűzted a célodat, és napról-napra elvégzed a célhoz vezető házi feladatodat, akkor nagy eséllyel eléred a célodat. Ez a mintázat teljesen belefér a munka aszkézis
kultúrájába. Több száz éves hagyomány: kitűzted a célod, napról-napra végezd el
a házi feladatot. Régen ezzel üdvözülhettél, ma pedig önerőből milliomos lehetsz.
Ha napról-napra nem végzed el a házi feladatodat, ezt nehéz elérni.
Megemlítek két a témában klasszikusnak számító XX. századi könyvet.
A század első feléből kiemelkedik két életvezetési tanácsadó Napoleon Hill és
Dale Carnegie. Az azóta íródott könyvek jelentős részét rájuk támaszkodva írták.7
Mindkettejük történetében fontos elem, hogy elmentek megkérdezni a sikeres és
gazdag embereket, interjúkat készítettek velük, és könyveket írtak belőle. Egyik
világhíres könyv, Dale Carnegie sikerkalauza8. Arról szól, hogy hogyan szerezzünk barátokat, hogyan legyünk kedvesek. Van benne sok lapos igazság, de elgondolkodtató, és sok jó recept van benne, hogyan szerezzünk barátokat és hogyan
legyünk sikeresek. Van benne sok igazság, de nem tudományos. A tudományban
illik hivatkozni, hogy kire támaszkodva írtak, ezekben a könyvekben nem hivatkoznak egymásra. Carnegie legfontosabb mondandója, hogy a sikerhez fontos,
hogy tudj a kapcsolatokkal jól bánni, legyél kedves. Az embereknek nem te vagy
a fontos, hanem önmaguk, és akkor leszel fontos a másik számára, ha nagyon oda
tudsz figyelni a másik emberre. Ma az érzelmi intelligenciáról szóló könyvekben
írnak hasonlókat.
Napoleon Hill is sok interjút készített arról, hogy gondolkodnak a sikeres emberek, és egy fontos irányzatot indított el. Híres könyvének a címe: Gondolkozz
és gazdagodj9. A mondandója: ahogy gondolkodsz, úgy fogsz élni. Majd ennek az
állításnak a túlhajtott formája lesz a vonzás törvénye, erről még később lesz szó.
7

Az életvezetési, „hogyan csináld” műfajban nem szokás a forrásokra hivatkozni, de az alapos
olvasás megmutatja, hogy a siker könyvek jelentős részét a sikerkönyvekből írják.
8
Dale Carnegie: Sikerkalauz I. II. III. Gladiátor Kiadó, Budapest, Minerva Budapest, Sikerkalauz
II. III. Minerva Budapest, 1991, 1993
9
Napoleon Hill: Gondolkozz és gazdagodj! Bagolyvár Kiadó, 2007
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A tanítás lényege a következő: Ha gazdag akarsz lenni, gondolkodj úgy, ahogy a
gazdagok csinálták. Viselkedj úgy, ahogy ők. Ha szegénynek gondolod magad,
akkor a szegénységet képzeled el. És ez már majdnem a vonzás törvénye, ahogy
gondolkodsz, olyan képeket idézel elő az elmédben, és olyan forgatókönyveket
kezdesz készíteni, amiből aztán cselekvés lesz. Ha a gazdaságot képzelem el, akkor olyan forgatókönyvet képzelek el, ahogy gazdagnak lehet lenni. Ha gazdag
akarok lenni, vegyem magam körül gazdag emberekkel, hogy eltanulhassam tőlük,
hogy hogyan csinálják. A legtöbb „hogyan legyünk sikeresek” könyv támaszkodik
erre.

Időgazdálkodástól megvilágosodásig
A menedzserek, vállalkozók fizetőképes keresletet teremtenek az életvezetési
könyvek iránt. Eleinte azt gondolták, hogy nincs minden rendben az életükben,
javítaniuk kell az időgazdálkodásukon. Hogy a fontos dolgok is beleférjenek az
életbe. Időgazdálkodási tervezési módszereket találtak ki, amelyekkel jobban
menedzselték a munkahelyi feladataikat. Ettől több feladatot tudtak belesűríteni
az életbe, de hamarosan kiderült, hogy nem lettek boldogabbak. Aztán észrevették,
hogy a menedzser élete tágabb, mint a munka, a magánélet, kapcsolatok, személyes fejlődés, egészség is bele tartozik. Ekkor az időgazdálkodást kiterjesztették, és
a feladatok kitűzése előtt megnézték, hogy egyáltalán milyen területeken akarnak
az emberek sikeresek lenni. Meghatározták a fontos élet területeket, vagy szerepeket. Ezeken a területeken tűztek ki célokat, s megtanították a célok eléréséhez
fontos dolgokat. Az időgazdálkodás így kiterjedt az élet fontos területeire. De ez
még mindig időgazdálkodás és feladatok menedzselése volt. Az időszak jellegzetes terméke a filofax, amelyben regiszterek vannak a legfontosabb életterületek
számára. Ezekben vannak az életterület célkitűzései, a célelérés tervei és feladatai.
Ez már egy teljesebb tervezési eszköz volt. De a boldogsághoz ez is kevés. Az
időgazdálkodók külső céljait és feladatait érintette a módszertan, de nem foglalkozott a belső lelki tartalmakkal. Aztán a gondolkodás e területre is kiterjed. Felismerték, hogy a menedzseri életmódnak fontos része a magas stressz terhelés, és a
stressz kezelésére is módszereket dolgoztak ki. Felfedezték az érzelmi intelligencia
meghatározó szerepét a vezetésben, és az életben. Stressz kezelő és érzelmi intelligencia fejlesztő tréningeket dolgoztak ki. Kiderült, hogy a sikeres életvezetésben
fontos és meghatározó a lélek, ez a racionális tudat számára nehezen hozzáférhető
terület. Csak megemlítek ebből a folklórból néhányat: agykontroll, NLP (neurolingvisztikus programozás) vonzás törvénye, intuíció fejlesztés. Egy sor olyan,
ami a racionális én céljai felől próbál hatni a tudattalanra, segítséget remélve tőle.
Ezekben a kis én próbálta eszközeként használni a mélyebb tudattalan tartalmakat.
Ezt egy racionális életvezetési korszaknak lehet nevezni. Ez se hozta el a boldogságot.
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Közben ezzel párhuzamosan sok ember más irányba indult. A racionális
menedzseri szubkultúrák alternatívájaként és ellenpontjaként irracionális lelki
technikák fele fordultak. Találtak is ilyeneket az ősi kultúrák hagyományaiban.
Taoizmus, buddhizmus, zen buddhizmus, indián kultúra. Aztán ezeket elegyítette
a New Age kultúrája. Itt most nincs hely a New Age-ről kritikát írni, de személyes
megjegyzést mégis: A New Age jó meglátások, és globális babona áramlata egy
egyvelegben. Lehet benne találni kincseket, és megalapozatlan babonákat. Nem
tudomány, de gyakran annak tetteti magát. Az önfejlesztő mozgalom sokáig a tudományon kívül keresett módszereket.
Elmondom, hogy szerintem hol csúsznak el hamis vagy káros irányba az ilyen
könyvek. Például amikor „arra figyelek, hogy csak a pozitívumokra gondoljak,
akkor a tudatom úgy működik, mint egy rádióadó, és olyan rezonanciát kelt a világban, hogy a világ erői megsegítenek engem” Most a vonzás törvényét mondtam el, ismerős? Ott lesz az életvezetésre káros hatása az ilyen gondolatnak, ott
csúszik el a dolog, amikor a saját felelősségem helyére egy másik erőre áthelyezem a felelősséget. Majd ez az erő megsegít. A saját célelérő felelősségem helyére
valami külső szellemi erőt, személyt, vagy Istent teszem. A protestáns etika sem
azt mondja, hogy Isten segít meg, hogy gazdagodjak, hanem én dolgozok azért,
hogy gazdagodjak, és talán a mennyországba jutok. Én vagyok a felelős. A kérdés így, ahogy most beszélek a vonzás törvényéről még nem tudományos. Lesz
majd tudományos állítás is róla. Lehet, hogy annak, aki hisz a vonzás törvényében
és racionálisan cselekszik, annak segíthet a vonzás törvénye (pontosabban a belé
vetett hit), mert cselekvése eredményében jobban hisz. Ám aki hisz a vonzás törvényében és nem cselekszik, ott nem tudni, hogy a hit segíti e vagy sem. Lehet, hogy
inkább igazolja a nem cselekvést, de azt várhatjuk, hogy cselekvés hiányában nem
lesz eredmény sem. Leírok sorba rendezve többféle cselekvést:
• Nem cselekszem, és nem hiszek külső erők segítségében
• Nem cselekszem, de bízom a külső erők segítségében
• Cselekszem, és nem hiszek, hogy megsegítenek külső erők.
• Cselekszem és hiszek abban, hogy megsegítenek külső erők.
Az lehet az intuíciónk, hogy a negyedik változat az eredményesebb. De nem
tudományos még ez sem. A tudományos kutatás úgy működne, hogy lenne ellenpróba. A fenti négy változatot kísérleti helyzetben megmérnénk, és összehasonlíthatnánk az eredményeket. De a vonzás törvénye folklórban csak a sikertörténetek vannak benne, de olyan nincs, hogy valaki csak a lottó ötösre gondolt és mégse
nyert. Az ilyen esetek kimaradnak a történetekből. Így a sikerek felül reprezentáltak a történetekben. Az még nem tudomány, összegyűjtöm a sikeres vizualizálókat
és leírom példatárként. A tudomány még ehhez hozzáteszi, hogy összegyűjtöm,
akik nem vizualizáltak, azok mire vitték? Csinálok egy ellenpróbát, van kísérleti
csoport, meg kontroll csoport.
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Beszáll a tudomány – pozitív pszichológia
A régi pszichológia (a humanisztikus és a pozitív pszichológia kritikája szerint
leegyszerűsítve) inkább a betegségek gyógyításának a pszichológiája volt. Sokat
tudott a betegségekről, de alig valamit az egészséges életről. Ennek a reakciójaként
alakult ki a hatvanas években a humanisztikus pszichológia mozgalma.
A humanisztikus pszichológia nem a betegséget kereste, hanem az emberekben
lévő „jó” felszabadítására törekedett. „Szabadítsuk fel a bennünk lévő energiákat,
a kreativitást, a teljes embert, a bennünk lévő Buddha természetet!” A mozgalomból Maslow és Rogers neve a legismertebb. A humanisztikus pszichológia
laikusok mozgalma is volt, rengeteg „csoportozós”, önfejlesztő módszer alakult
ki benne, s az emberek egymást segítve dolgoztak önmaguk és egymás fejlesztésén. A nyolcvanas évek végén sok ilyen csoportba jártam én is, és itt kezdtem
el csoportokat vezetni. A humanisztikus pszichológia, a mozgalmi jelleg miatt
gyakran nem sokat adott a tudományos, szakmai keretekre. A tudományos hitel
mellett a személyes hitelességre helyezte a hangsúlyt. A mozgalom sok értéket
halmozott fel, amelyekből sokat felvett a terápiás gyakorlat, az üzleti tréningek és
a coaching világa. A szervezetfejlesztő „anyanyelvem” – megközelítésem, sok más
fejlesztőhöz hasonlóan innen származik. És merített belőle az önfejlesztő irodalom
is. Az önfejlesztő irodalomban erős a „pozitív gondolkodás” tanítása. Ezt is lehet
értelmesen és ész nélkül használni. Híres áramlat az úgynevezett vonzás törvénye,
mely szerint, amire sokat gondolunk, azt „bevonzzuk” az életünkbe. Ebben van valami, mert érdemesebb inkább a problémák megoldásán gondolkodni, mint azon,
hogy miért nem tudjuk megoldani. De van ennek egy szélsőséges áramlata, mely
szerint ne is gondoljunk nehézségekre, csak képzeljük el, s vizualizáljuk azt, hogy
a probléma már megoldódott, s ettől meg is fog oldódni. Na, ezt a módszert több
kísérletnek vetették alá.
Az egyik során arra kértek egyetemi hallgatókat, hogy a vizsgáik előtt minden nap néhány percet azzal töltsenek, hogy jó jegyeket vizualizálnak maguknak.10
Képzeljék el, hogy milyen jól éreznék magukat egy jól sikerült vizsga után. Egy
kontrollcsoportot is bevontak a vizsgálatba, akiknek nem volt semmi különösebb
dolguk, csak a megszokott rend szerint tették a dolgukat. Mindkét csoportot megkérték arra, hogy jegyezzék fel mennyit tanultak, s a kísérlet végén megnézték
az osztályzataikat. Az eredmény: A vizualizálók kevesebbet tanultak, és rosszabbul szerepeltek a vizsgán. Lefordítva olcsó tanári poénra: „ne álmodozz, inkább
tanulj!” (de vizualizálhatod a terveidben az örömteli tanulást.) Más vizsgálatok
hasonló hatásokat mutattak. A kutatók azzal próbálják magyarázni e negatív eredményeket, hogy az álmodozás azzal is jár, hogy nem tesszük meg a célok eléré10

Richard Wiseman: 59 másodperc. Egy kis ésszel sokra mész. Akadémiai Kiadó, Budapest,
2011.
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séhez a kellő erőfeszítéseket, s a csak pozitív gondolat nem készít fel az életben
törvényszerűen előforduló nehézségek leküzdésre.
Richard Wiseman az „59 másodperc” című könyvében mutat egy táblázatot.
10 olyan módszer van benne, amelyeket az emberek céljaik elérésére használnak.
Mindegyik állítás mellé írd le egy papírra, hogy „igen”, ha használod, s „nem”, ha
nem használod.
„Amikor életem egy fontos részét próbálom megváltoztatni, akkor többnyire:
1. lépésről lépésre tervet készítek
2. azzal motiválom magam, hogy egy általam kedvelt személyre összpontosítok (egy ismert személyre, vagy vezetőre)
3. mesélek másoknak a céljaimról
4. azokra a rossz élményekre gondolok, amelyek akkor érnek, ha nem érem
el a célomat
5. azokra a jó dolgokra gondolok, amelyek akkor történnek velem, ha elérem
a célomat
6. igyekszem elnyomni a barátságtalan gondolatokat (például nem gondolok
egészségtelen ételekre, vagy a cigire)
7. megjutalmazom magam, ha tettem valamit a céljaim elérése érdekében
8. az akaraterőmre bízom magam
9. följegyzéseket készítek az előmenetelemről (naplót vezetek, vagy táblázatot készítek)
10. arról fantáziálok, milyen jó lesz nekem, ha elérem a célomat”
Pontozás: 1 pontot ér az 1,3,5,7,9 kérdésekre adott igen válasz, és 1 pontot ér a 2, 4,
6, 8, 10 kérdésekre adott nem válasz. Maximum 10 pontot lehet így elérni.
Wiseman egy vizsgálatban csoportokat követett, (fél és egy évig) akik különféle célokat akartak elérni. A végén megkérte a résztvevőket, hogy írják le,
hogy milyen technikákat használtak céljaik elérésnek támogatására. 10% érte el
a célját. A fenti táblázatban a 10 leggyakrabban használt célelérő technika van.
Kiderült, hogy azok, akik a táblázat páros számmal jelölt módszereit használták
nemigen érték el a céljaikat. Ám a páratlan számú módszereket használók nagyobb
arányban elérték. Wiseman magyarázatot is ad erre, de ezt most elengedem, hogy
bemutathassak egy kísérletileg is igazolt módszert szintén ebből a könyvből. Nem
írom le teljes részletességgel a módszert, inkább olvasd el a könyvet, de a lényegét
megmutatom. A neve „duplagondol”.
1. Első lépésben gondoljunk valamire, amit el akarunk érni. Majd gondoljunk
el két olyan előnyt, amely a cél elérésével együtt jár.
2. Ezután gondolkodj el a cél elérése közben felmerülő akadályokra, körülbelül
két percig, s írd le a két legfontosabbat.
3. Ezután ismét a pozitív oldalra gondolj, két percig arra, hogy hogyan lenne
jobb az életed, ha elérnéd az első pontban leírt első számú előnyt.
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4. Majd a siker legfőbb akadályával foglalkozz két percig, s arra, hogy mit tennél, ha előállna a probléma.
5. Majd a célod elérésnek első pontban leírt másik előnyét képzeld el ismét két
percig.
6. Végül a második nehézségen gondolkodj, s azon, hogy mit teszel, ha felmerül.
E módszer sikerét több kísérlet igazolta. Jobban működött, mint, ha valaki csak
a pozitív célokon fantáziált. Talán mert az életben vannak problémák, amelyek
megoldására érdemes felkészülni. Ilyeneket „tud” a pozitív pszichológia. A humanisztikus pszichológia szándékát követi abban, hogy a pozitívumokat, a jó élet
lehetőségeit keresi, de azért el is határolódik a humanisztikus pszichológiától, annak naiv, tudománytalan oldala miatt. S végül tudományos könyv is megjelenhetett
ezzel a címmel: Hogyan legyünk boldogok?

Hogyan legyünk boldogok
Magamtól nem mernék ilyen címet adni egy szövegnek, nem is az enyém, egy
könyv címe. Az írója Sonja Lybomirsky, a pszichológia doktora, aki a tartós boldogság lehetőségeit kutatja. Lyubomirsky az úgynevezett „pozitív pszichológia” irányzathoz tartozik. A könyv alcíme: „Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben.”11 Ez a szöveg a pozitív pszichológiára s többek között a
Lybomirsky könyvre támaszkodik, s tekintsd kedvcsinálónak néhány könyv elolvasására. Lyubomirsky könyve tudományos, de belefér a „hogyan csináld” kategóriába is.
A pozitív pszichológia azt állítja, hogy a boldogságra való hajlam legjobban
öröklött adottságainkon múlik, kis részben a körülményeinken, s kb. 40% az, ami
rajtunk múlik. Akkor viszont érdemes erre a 40%-ra koncentrálni. Lyubomirsky
a „hogyan legyünk boldogok” című könyvében leír 12 lehetőséget ahhoz, hogy
elérjük a tartós boldogságot. Ezek némelyike „bejön” nekünk, némelyik meg nem.
Mindegyikről részletesen szól egy egy fejezet, ezt is érdemes elolvasni. A könyv
abban is segít, hogy eldöntsük melyikkel érdemes elkezdenünk életünk jobbá tételét. Ezek a következők:
A hála kifejezése. Vegyük észre, mi minden jót kaptunk az élettől. Megtanultuk
és kialakítottuk, hogy inkább, a jót, vagy a rosszat vesszük észre. A hála kifejezése,
és ennek észlelési szokássá tétele kialakítja, hogy észrevegyük, mi minden jó van
körülöttünk. A gyerekeinket is meg kell tanítani, hogy észrevegyék a jót. Családi
játékos-gyakorlatunk, hogy arról beszélgetünk a gyerekeket is bevonva, hogy kivel
11

Sonja Lyubomirsky: Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Ursus Libris kiadó 2008.
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mi jó történt az elmúlt napokban. Próbáld ki. Vagy írj egy hálalistát arról, hogy mi
mindenért lehetsz hálás az életben. (Írhatnál arról, is, hogy milyen csapások értek,
de ettől kevésbé lennél boldog.)
Az optimizmus gyakorlása. Nem mindegy, hogy milyen jövőt vetítünk magunk elé. Az előző „duplagondol” gyakorlat is egy pozitív jövő felé vezető terv
készítését segítette. A pozitív jövőkép felvillanyoz, cselekvésre sarkall, a negatív
elveszi az energiáinkat. Sok gyakorlat van, amellyel az optimizmus képességét
fejleszthetjük. Az egyik: Mindegyikünknek vannak titkolt vagy kevésbé titkolt
vágyai a lehető legjobb életéről. Írjuk le. Írd le a lehető legjobb énedet, életedet
az élet különböző területein. A kísérletek azt mutatják, hogy az ilyen jövőképek
elképzelése már önmagában is jobb érzéssel töltenek el. (A korábban írtak szerint
persze ez még kevés ahhoz, hogy el is érjük.) Ezért aztán tervezzük meg (a nehézségekkel is számolva, hogy mit teszünk) érte.
A rágódás és a társas összehasonlítgatás elkerülése. Pál nem lehet jobb Péter
Péternél. Ha olyan akarna lenni, mint Péter, ettől csak egyre rosszabb Pál lenne,
de nem lenne Péter. Ha tehetünk valamit, hozzuk ki magunkból a lehető legjobbat,
legyek a legjobb önmagam. Nincs még egy olyan lehetőség, mint én. Valósítsam
meg.
Jó cselekedetek. Karácsonykor melyik volt jobb: örömet okozni, vagy kapni?
Annak örülni, hogy a másik örül, vagy annak, hogy mi mit kaptunk? Örömet okozott ajándékokat kigondolni, megkeresni, becsomagolni fa alá rejteni? Erről van
szó. Adjunk örömet, s ez boldoggá tesz minket. Egyébként meg genetikailag így
vagyunk „huzalozva”.
A kapcsolatok ápolása. A boldog embereknek – ha nem is sok, de – elegendő
mély és közeli kapcsolata van, s ápolják is ezeket. Hasonlóan a jó cselekedetekhez,
ha ápoljuk a kapcsolatainkat, az nekünk is jól esik. És nagy arányban meg is térül.
Ne menjünk messzire, szeretjük, ha „lájkolnak” minket a facebookon? Persze jobb,
ha közvetlenebbül tesszük…
Stratégiák a nehézségekkel való megküzdésre. Két alapvető stratégia van a
problémaközpontú és az érzelemközpontú. A problémaközpontú: megküzdünk a
problémával, ha lehetőséget látunk arra, hogy megoldjuk. (tervezés, optimizmus,
duplagondol stb.) Ha nincs megoldási, cselekvési lehetőség, akkor marad az érzelmi feldolgozás lehetősége. Például: figyelemelterelés, testmozgás. (csokievés,
de ezt nem a Lybomirsky mondja). Egyébként meg érdemes meglátni a rossz jó
oldalát is. Teher alatt nő a pálma.
Megbocsátás. Ha megbántottak, akkor gyakran elkerüljük a személyt, vagy
a hasonló helyzeteket, vagy a bosszúálláson törjük a fejünket. Az elkerülés
lehetőségeket vesz el tőlünk, de a bosszú tervek elképzelése is csak elhasználja az
energiáinkat, amelyet életünk jobbá tételére is használhatnánk. Vannak módszerek
a megbocsátás megkönnyítésére.
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Az áramlatélmény fokozása. Élj a jelenben 1. Belefeledkezni valamilyen tevékenysége benne van a szóban „feledkezést” jelent. És segít abban, hogy előálljon
az önfeledt, áramló tevékenység a flow élménye. Bármibe bele lehet feledkezni.
Mosogatásba, a takarításba, a tanulásba, a szövegírásba, ritmikus mozgásba, zenélésbe, táncba, testgyakorlásba, de még az üzemben a szalag melletti monoton
munkába is. És ez boldogság élménnyel jár.
Az apró örömök élvezete. Élj a jelenben 2. Zenehallgatás, a fű növésének
szemlélése, a felhők mozgása. (csokievés 2) Gyönyörködhetsz a lányokban – fiúkban, nőkben, férfiakban, emberekben, öregekben, gyerekekben, viszonyokban.
A VILÁG tele van szépséggel. Nem is kell keresni, csak a szemünket kell kinyitni
rá. Élni jó.
Elköteleződés a céljaink mellett. Jó dolog haladni valamilyen cél fele. Ha
megtettem, amit mára terveztem, ha közelebb léptem a célom fele, ez önmagában
is jó érzést okoz. Növeli az önbecsülésemet. Jó tudni, hogy fontos vagyok abban, hogy ez a cél megvalósuljon. S apró örömként meg is jutalmazhatom magam
utána.
Spirituális élet és vallásgyakorlás. Aki hívő az sosincs egyedül. A spiritualitás
élménye egységélmény, szeretet élmény. Akinek az életében több a spiritualitás, az
nem elszigetelt magányos egyén, hanem egy láthatatlanul is fényes, szeretettel teli
háló része.
Törődjünk a testünkkel. Sok útja van ennek ilyenek a meditáció, a testmozgás, az örömteli cselekvés.
Azt ajánlja a szerző, hogy két-három számunkra szimpatikus területen kezdjük
el életünk jobbá tételét, s ha ez már jól megy, akkor térjünk rá másokra.

Transz …
A 60-as években, amikor az akkori pszichológia a nyavalyákra, meg a lelki betegségekre rezonált, a hippi mozgalommal együtt, sokféle felszabadítási mozgalom is
elindult. Elkezdtek misztikus dolgokkal, transz élményekkel is foglalkozni. Keresték a mélyebb pszichét, a szabadabbat, a Buddha természetet, a megvilágosodást.
Vallási élményeken, vallási technikákon, vagy akár kábítószeren keresztül. Keresték a társadalmi felszabadulás mellett a lelki felszabadulást is. Ebből alakult ki a
humanisztikus pszichológia mellett a transzperszonális pszichológia is. Egy-egy
csoport elvonult egy amfetamin, vagy más szer „túrára”, aztán feldolgozták az élményeket. Szerekkel próbálkoztak, hogy módosult tudatállapotba kerüljenek, kutatási célra, az emberi lélekkel való találkozást, a mélységeket a megvilágosodást
keresték. Ez laikusok mozgalma volt, ez a baja is lett a mozgalomnak. Tévedtek el
benne emberek. Meg is haltak benne emberek. Nem voltak kontrollált keretek. Aztán a szerekkel való kutatást illegálissá tették. Ebből is merített a transzperszonális
pszichológia.
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Ebben az időszakban keletkezett Gendlin könyve a „Fókuszolás”12. Gendlin
a humanisztikus pszichológia irányzathoz tartozik. Módszere nem igényel szereket, tiszta, és nem igényel külső segítőt sem. Laikusok is megtanulhatják. A humanisztikus pszichológiában fontos szempont, hogy az emberek segítenek magukon, nem kellenek szakértők. A személy felelős a saját lelki fejlődéséért, ehhez
kellenek olyan eszközök, amivel a saját lelki fejlődésén tud dolgozni. A módszer
lényeges alapja, hogy a testünkben van bölcsesség, fizikailag érezzük, hogy mi a
jó, mi a nem jó. A gondolat nem független a testünktől, a gondolatnak van a testünkben lévő élmény-alapja. Érzem, hogy ha valami tetszik nekem, érzek valami
melegséget a gyomromban, vagy ha szorongok, összeszorul, vagy kiráz a hideg,
libabőrös leszek. A technika első lépésében magamba nézve végig nézem, hogy
milyen problémák vannak épp az életemben. Ezekbe nem megyek bele, csak nyugtázom, hogy vannak. Ilyen-olyan magánéleti problémáim vannak, megnézem, félre
teszem, aztán megnézem a következőt, félre teszem. Pásztázok közöttük. Második
lépésben kiválasztok egyet közülük. És megnézem, hogy hogyan érzem a testemben. Megkeresem a testemben lévő jelentését a problémának. Harmadik lépésben,
miután már határozottan érzem a testem válaszát, megkeresem azt a szót, kifejezést, ami jól rezonál az érzésre. A szavak nélkül később nem tudok gondolkodni,
ám, ha hozzáférek a testem „nyelvéhez” is, akkor lesz egy olyan eszközöm, amivel
mélyebbről tudom az életemet irányítani. Pontosabban az életvezetésembe beengedek mélyebbről jövő tudást is. Aztán felteszem a kérdést, milyen lenne, ha ez a
probléma megoldódna? És ismét figyelek a testi érzésekre. A végén azt javasolja
Gendlin, hogy fogadd el, ami jött. Ez a fókuszálás. Ez egy használható technikát
ad az ember kezébe.

Logoterápia13
Arról már beszéltünk, hogy az emberek sikeresek, boldogok akarnak lenni, de arra
is szükségünk van, hogy értelmet lássunk az életünkben. Szükségünk van, arra
hogy értelmesnek gondoljuk azt, amit csinálunk. Az emberek az életük értelmét
is keresik, értelem szükséglete is van az embereknek, Viktor Frankl hozta létre
a logoterápiát. Logosz értelem. Terápia gyógyítás. Frankl szerint az embereknek
gyakran az a baja, hogy nem látják mi az értelme az életüknek. Kiüresedett az
életük, van olyan nap, hogy minek felkelni, minek elmenni egy találkozóra, minek
járni az egyetemre. Ismerős, mindenkinek van ilyen. Ha ez tartósan ilyen, bele
lehet betegedni. Azt is mondja a logoterápia, az ember tudja csak, hogy az élete véges, ezért rákényszerül arra, hogy valamikor az életében, kialakítsa a választ, hogy
12

Eugene T. Gendlin DR.: Életproblémák megoldása önerőből. (Fókuszolás) Tankönyvkiadó,
Budapest, 1989
13
Alfried Längle: Értelmesen élni. Jel Kiadó, Budapest, 2004
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mitől teheti az életét értelmes alkotássá? Valaminek az értelmére rákérdezni, az
mindig egy átfogóra kérdez rá. Mi egy tanóra értelme? Például, ha pedagógiai óra,
akkor a résztvevők tanárok lesznek, és a lelki egészséggel is fognak foglalkozni.
Arra is rá lehet kérdezni, mi az értelme például testnevelés tanárnak lenni? Embereket hozzá segíteni egészséges élethez. Mi értelme van egészséges életet élni?
Mindig, aminek az értelmére rákérdezek, annál átfogóbb rendszerben lévő helyére
kérdezek rá. Mi az élet értelme? Életen túlira kérdezek rá. A hívő számára van egy
transzcendens értelem. Ha nem hívő, akkor lehet, hogy a családja, az emberiség,
a szakmája, vagy a társadalom az a rendszer, amelyben megtalálja az értelmet.
Az is hozzáköti valami átfogóhoz. A logoterápia szerint három fő területen találnak az emberek értelmet. 1) Cselekszem és ennek eredményeként létrejött valami
a világban, ez az alkotással kapcsolatos értelem. 2) Megigéz valami, és befogadok
valami gyönyörűt, szépség jár át, akkor is értelmet élek át, de vevő vagyok egy
szélesebb értelemre, ez a befogadással kapcsolatos értelem. Az a jó, átélem, hogy
létrehozom, befogadok valami szépet, valami egészet. 3) Az úgynevezett beállítódással kapcsolatos érték. Ver a sors, szenvedek, és alakulok. Persze ezt utólag
szoktuk gondolni, ha visszagondolok szenvedtem, erősebb, bölcsebb lettem általa,
érettebbé tett a sors, ez a beállítódási érték. Kapok a sorstól egy olyan kihívást,
amitől érettebb, egészebb, teljesebb leszek, mert meg tudtam vele küzdeni, és ez a
beállítódási érték.
Onnan kezdtem, hogyan legyünk milliomosok, ez a felszín, hogyan legyen
több pénzünk, és eljutottunk oda, hogy az emberek boldogok is akarnak lenni,
meg szeretnék értelmesnek látni az életüket. Az értelmet megtalálták a vallásban,
de ahogy elveszítették az isteneket, ellaposodott a világuk. Pedig szükségünk van
a lelki magaslatokra is. A végére hagytam azt, hogy mit mond Maslow az önmegvalósító emberekről. A humanisztikus pszichológiában fontos elem az „önmegvalósító ember” alakja. Maslowtól származik a szinte minden menedzserképzésben tanított „szükséglet piramis” modell. Amely szerint először az alapvetőbb
szükségleteknek kell kielégülni, és csak ezután jelennek meg a magasabb rendű
szükségletek. A piramisban legalul vannak az alapvető fiziológiai létszükségletek:
táplálék, víz, oxigén, optimális hőmérséklet. Felette a biztonsággal kapcsolatos
szükségletek. Létbiztonság, közbiztonság; anyagi biztonság, tulajdon. Felette
a kapcsolatok iránti szükségletek. Valahová tartozás, család; barátok, házastárs,
szerelem, munkakapcsolatok. Felette az elismerés, megbecsülés szükséglete. Legfelül az önmegvalósítás. Követi, kibontakoztatja a belső képességeit, kreativitás,
beteljesedés. Ezen a szinten gyakran élnek át a világgal való egység élményét. Ám
azt már kevesen tudják róla, hogy a humanisztikus és transzperszonális pszichológiai mozgalom egyik alapítója volt, és munkássága központjában az önmagukat
kiteljesítő, kreatív, önmegvalósító személyek pszichológiája állt. Maslow szerint
ilyenek az önmegvalósító személyek:
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Hatékonyan és pontosan észlelik a valóságot14. Elfogadóak önmagukkal, más
emberekkel és a természettel kapcsolatban. Spontánok gondolataikban és érzelmeikben. Természetesek és mesterkéletlenek. Problémaközpontúak, az örök
filozófiai kérdések foglalkoztatják őket. Függetlenek és autonómok, állandóan
készek az események friss látásmódjára. Gyakran tapasztalnak valamiféle „óceanisztikus” érzést, a világgal való egység élményét, amely túllép időn és téren.
A tevékenységek folyamatát önmagáért is méltányolják. Humorérzékük filozofikus, gondolatgazdag és nem ellenséges tartalmú. Kreativitásuk és találékonyságuk
friss és gyakran a gyermekekéhez hasonlít. Belső függetlenségüket őrzik attól
a kultúrától, melyben élnek, erősek, függetlenek, és a saját meglátásaik által irányítottak, ezért néha szeszélyesek is lehetnek.
Az ide vezető viselkedések:
• úgy élni az életet, mint a gyerekek, teljes elmélyedéssel, és összpontosítással.
• Inkább új dolgokat kipróbálni, mintsem ragaszkodni a biztos módszerekhez,
• Inkább az érzésekre hallgatni, és nem a tekintélyre, vagy a többség hangjára
a tapasztalatok értékelésében.
• Őszintének lenni, kerülni a színlelést és a szerepjátszást,felkészülni arra
is, hogy lehet, hogy nem leszel népszerű, ha nézeteid nem egyeznek meg a
többségével.
• Felelősséget vállalni, amit eldöntöttünk, hogy megtesszük, azt véghez is kell
vinni.

Összefoglaló
Vallásos alapon kezdődött a történetünk, a protestáns aszketikus életvezetéssel, és
a végén eljutottunk az Isteneket elveszítő értelemkereső emberig, aki ismét az ember feletti magasságokban keresi életének értelmét. A történet jó kerete lehet még
a jungiánus lélektan, amely szerint az istenek lelki tartalmaink, pszichológiai realitások. Akik attól, hogy éppen nem hiszünk bennük, még ott vannak a pszichénk
mélyén. És ahogy az emberek elvesztették a vallásos kapcsolatot, elvesztették a
kapcsolatot a bennük lévő mélyebb lelki tartalmakkal. És ez a kapcsolat-hiány lelki betegségekhez vezet. Sőt innen nézve a betegség a lélek üzenete, arra, hogy az
elszigetelt részek is élni akarnak. És a gyógyulás, az egészséges élet ezen tartalmak
integrálása a személyiség egészébe. Ezt individuációs folyamatnak nevezi Jung.
A cél: teljes személlyé válni. Ez az életünk végéig tartó folyamat.Ez már rég túl
14

Forrás: Rita L. Atkinson – Richard C. Atkinson – Edward E. Smith – Daryl J. Bem. Pszichológia.
Osiris. Budapest. 1997.
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van a népszerű önsegítő irodalmakon, de aki következetes a fejlődésben, a keresésben, az nem áll meg a „hogyan legyünk sikeresek” kérdésnél, és eljuthat a „hogyan
éljünk teljes életet” kérdésig.
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Szónoki beszédek retorikai, nyelvi elemeinek
vizsgálata a nemek tükrében
Absztrakt: Jelen tanulmányban a szónoki beszédeket retorikai kontextusban vizsgálom, melyet a goffmani homlokzat elméleti keretébe ágyazottan, valamint a
gendernyelvészet megállapításiból kiindulva végzek. A retorikai és nyelvi elemek
megjelenését férfi és női szónoktól származó beszédek észlelt különbségeinek elemzésén keresztül vizsgálom: a feminin, ill. maszkulin típusú stílusjegyek elhatárolása a kérdőíves felmérés alapján történt. Elsődleges célom annak a kérdésnek megválaszolása, hogy a vizsgált kutatási anyagban elkülöníthető-e egymástól
maszkulin, ill. feminin típusú szónoki beszéd, érvelés és beszédkészlet, és, ha igen,
akkor mi jellemzi az eltéréseket. Az eredmények alátámasztják, hogy a befogadók
egyértelműen képesek voltak megkülönböztetni egymástól maszkulin, ill. feminin
típusú beszédeket a szónok feltételezett neme alapján, a vizsgált részletek nyelvi
elemeinek vizsgálatán keresztül.
Kulcsszavak: retorika, gendernyelvészet, (goffmani) homlokzat
Summary: In this paper – based on the theory of Goffman and gender linguistics – Iam analysing the appereance of rhetorical, grammatical elements in various speeches of male and female orators. My primary aim is to detectthe specific
feminine and masculine characteristics of rhetorical argumentation in the analysed
material. The goal of this research is to articulate the innovative thought: can we
(and if, how?) create a „rhetorical vocabulary” which could serve as a background
for the differentiation of feminine and masculine types of oral speeches, arguments
and rhetorical skills?
Keywords: rhetoric, gender communication and linguistics, face (Goffman)

Bevezető gondolatok
A XX. századot megelőzően, a szociológia (az általában vett bölcsészet- és társadalomtudományok) által előállított tudás a férfi léthez és beszédmódhoz, a férfiak nyilvános és kommunikációs aktivitásához, megjelenéséhez és megjeleníthetőségéhez kapcsolódott, amely a női nem fölötti uralom, végső soron pedig, a
szimbolikus uralom fogalmaiban ragadható meg – pl. a nyilvános megszólás joga/
ebből való kizárás; retorikai aktív és passzív módon megjelenő érdekképviselet; a
közös témák és társadalmi diskurzusok meghatározásának joga, a szimbolikus hatalom formái stb. (Goffmann:1977). Mindez, a század második felében (a szexuális
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forradalmat, valamint a feminizmus első és második hullámát követően,) korábban
nem tapasztalt változáson ment keresztül, mely nemcsak a szociológia, de más tudományterületek paradigmaváltó törekvéseiben is megfigyelhető – a változás nem
csupán a közélettel és a nyilvános megszólalással kapcsolatos társadalmi normákat
és szabályokat, de a nyilvános tudás birtoklásának és átadásának legitim módjait
és szerepelőit is érintette. A XX-XXI. században előtérbe került a nő, mint a nyilvános térben, aktívan megjelenő ágens, és a feminin, mint kulturális kontextusban
elhelyezhető (újradefiniálható és újradefiniálandó) érték: a modernizáció elhozta
a társas és kulturális kontextusok, s ezzel együtt, a nemek és nemi (adott esetben,
hierarchikus) struktúrák társadalmi értelemben előírt, ill. szervezett formáinak
átrendeződését és újraértelmezhetőségének lehetőségét is.
A szónoki beszédek vizsgálatakor többféle kiindulópont is lehetséges az
elemzés számára, jelen tanulmányban azonban a beszéd, mint a homlokzat kialakításának és fenntartásának eszköze kerül tárgyalásra – ebből a keretből kiindulva
kerül sor a retorikai-nyelvi elemek vizsgálatára a kiválasztott beszédrészletek alapján, a maszkulinitás-femininitás dimenziók mentén. Jelen dolgozat azt a jelenséget igyekszik körbejárni: Hogyan alakítja ki a szónok a retorikai, egyszersmind
társas szituációban homlokzati igényeit, s ezeknek milyen legitimációja lehetséges a hallgatóság részéről? Milyen elvárások nehezednek a szónokra önmegjelenítése tervezésekor és milyen igényeknek kell megfelelnie a saját, ill. a hallgatóság
szemszögéből nézve? Végezetül, ezen speciális, társas szituációhoz kapcsolódó
igények és elvárások a szónoki beszéden keresztül, hogyan kapcsolhatók össze
a társadalmi értelemben vett nemekkel kapcsolatos elvárásokkal, valamint a hallgatóság által elfogadott szónoki viselkedési mintákkal, mint különféle érveléstechnikai stratégiák megjelenítésével és alkalmazásával?

A homlokzatról retorikai kontextusban
Az egyén a szocializáció során sajátítja el a társas szituációk keretét alkotó normastruktúráknak megfelelő viselkedési mintázatokat, amely mintázatok később
segítségére lesznek a különböző (társas) szituációk felismerésében és az ezekhez igazodó, elfogadott magatartásminták kialakításában. Vagyis minden egyes
szituációban szerepeket tanulunk meg. Ilyen társas szituáció lehet egy retorikai
szituáció is, amikor mind a szónok, mind a hallgatóság bizonyos, a szituációk
résztvevőire nehezedő elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek – ennek keretén
belül pedig nemcsak átvitt, de valós értelemben is egy előadás részeseiként tekinthetünk rájuk, akik adott szerepeket sajátítanak el és jelenítenek meg a társak
elvárásainak megfelelően. Ezek az előzetes szerepkészletek és kalkulációk fejezik
ki, hogy a résztvevőkkel szemben milyen típusú viselkedést tart az adott közösség
helyénvalónak. (Ilyen viselkedésbeli teljesítmény lehet például az adott kereten
belül udvariasnak vélt viselkedés megjelenítése, de ehhez kapcsolódhatnak nyelvi
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teljesítmények vagy gesztusok is, mint a viselkedésbeli mintázatok megjelenítésének eszközei.) Goffman-i terminussal élve (Goffman 1969, 1981) ezeket az
értékmintázatokat nevezzük személyes homlokzatnak (face), az ezekre vonatkozó
igényeket pedig homlokzati igényeknek. A Goffman-i értelemben vett homlokzati
igények tehát azt a képet jelenítik meg, amit az adott szituációban a résztvevő felek
önmagukról szeretnének kialakítani, amelyet Goffman-i képnek is nevezünk. Ezt
a homlokzatot azonban folyamatosan meg és fenn kell tartani: a homlokzatóvás
alatt olyan cselekedeteket értünk, amelyeket a társas érintkezés résztvevői hajtanak
végre, annak érdekben, hogy összhangban maradjanak az általuk kialakított homlokzattal, vagyis azokkal a pozitív szociális értékekkel, amelyeket ténylegesen
maguknak követelnek (verbális és non-verbális cselekedeteik mintázatai révén).
Tipikusan ilyen védekező manőver például a szerénységből, az Én lekicsinyléséből
szőtt homlokzat felmutatása, amely a klasszikus retorikai gyakorlatban is fellelhető:
a szónoklástan készletében kezdetektől fogva megjelenő álszerénységi toposzok
révén könnyen tetten érhető a hallgatóság jóindulatának megnyerésére irányuló
törekvés.
A homlokzat fenntartásával kapcsolatosan érdemes megjegyezni továbbá,
hogy minden esetben egy együttműködés eredményeként jön létre: a (retorikai)
szituációban a résztvevők kölcsönösen kifejezik negatív és pozitív homlokzati igényeiket, amelynek során a többiek támogatását kérik saját önmegjelenítésükhöz,
cserébe a társak igényeinek támogatásáért – hiszen a szituációnak mindenki
látszólagos megelégedése mellett kell alakulnia. (Vö. Goffmann: 1981). Ha tehát
az ágens társas helyzetbe kerül, a szituáció (amely egyfajta társas keretként szolgál) mindenképpen megszorításokat ró az egyén személyes szabadságára, hiszen a
viselkedés kialakítása társadalmi (vagy az adott közösség által kialakított) normák
és értékek mentén történik. A homlokzat fenntartása érdekében azonban lehetőség
nyílik oltalmazó manőverek alkalmazására is, például: udvariassági stratégiák bevetése vagy utalások és célzások felsorakoztatása, amelyek az adott helyzetben
megfelelő és elfogadható argumentációs fogásokhoz vezetnek (Goffmann: 1981 és
Goffmann: 1969). Utóbbi példánál maradva, a dialógus játékszabályainak helyes
alkalmazásához, ismerni kell bizonyos érveléstechnikai stratégiákat, amelyeket
gyakorlás során lehet megtanulni, ill. elsajátítani. Jelen elemzés számára, a goffmanni alapokból kiindulva és azok mintájára, a dialógus kategóriájába soroltam a
szónoki beszédet is, tekintetbe véve, hogy a szónok és hallgatósága között ebben a
szituációban is létrejön egyfajta párbeszéd, amelynek során a szónok által felkínált
érveket a hallgatóság kimondatlanul ugyan, de elfogadja vagy visszautasítja.
A kérdés, amelynek mentén elindult a kutatás, ez esetben az volt, hogy az említett
argumentációs stratégiák és érveléstechnikai készletek között, különbséget tehetünk-e annak megfelelően, hogy a szónok maszkulin vagy feminin típusú érvelést
folytat? S a hallgatóság vajon mely típusú érveket tartja legitimnek adott helyzetben, a szónok társadalmi értelemben vett nemére (gender) vonatkoztatva?
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A társadalmi cselekvésekről genderperspektívából
A szakirodalom különbséget tesz biológiai (latin szóval szexus) és társadalmi nem
(azaz gender) között; amelyek meghatározása során előbbi a velünk született, férfiakat és nőket megkülönböztető fizikai jegyek és adottságok kettősségére utal, s
az adott fajon belüli genetikai jegyek alapján elkülöníthető nemet jelöli meg. Míg
utóbbi mindazon társadalmi tényezők összefoglaló elnevezése, amelyek különböző
mértékben érintik a nőket és a férfiakat, s amelyekben a nők és a férfiak közötti
társadalmi különbségek megmutatkoznak és kifejezésre jutnak. A gender-elmélet
szerint, a női és férfi sztereotípiák nem alapozhatók a puszta biológiai különbségekre, ahogyan a nemi szerepek determináltsága sem igazolható a testi felépítés által; a különbözőségek hátterében ugyanis nem biológiai meghatározottság, hanem
a nemiséggel kapcsolatos normák elsajátítása, internalizálása áll. Eszerint tehát a
társadalmi nem (gender) a társadalom által elvárt olyan szereprepertoár, amelyet a
szocializáció során sajátítunk el (Vö. Huszár: 2009a)
A kommunikáció nemek szerinti meghatározottságával a gender nyelvészet
alkalmazott tudománya foglalkozik, amely a férfiak és a nők nyelvhasználatának
kontextusában a biológiai nem és a társadalmi nem által létrejött különbözőséget
vizsgálja. Huszár Ágnes (2009a) összefoglalja azokat a kutatási eredményeket,
amelyek a női és férfi csoportok társalgásának jellemző jegyeit vizsgálják, azonban jelen kutatás számára a két nem eltérő kommunikációjának modelljeivel kapcsolatos fejezet bír gondolatébresztő erővel. Eszerint, többféle felfogás is létezik
a nyelvi különbségek megragadására, azonban a konstruktivista nézet szerint, a
nemi szerepek nem előre adottak, hanem magában az interakcióban jönnek létre.
A gender tehát az egyén társadalmi cselekvései során alakul ki, így nem csak időben
és térben, de az élethelyzeteknek megfelelően is változhat. A konstruktivista nézetrendszer kötelékébe tartozó, dinamikus felfogás (doing gender) értelmében, a társadalmi nem nem eleve adott vagy rögzített, hanem magában a kommunikációs
aktusban jön létre – ezáltal a modell meghaladja a bináris oppozíciót (a vagy-vagy
szemléletet), bírálva a két nemben való gondolkodást. Továbbá, kijelöli a gendernyelvészet feladatait is, amelyek a következők: adatgyűjtés arra vonatkozóan, hogyan használják a férfiak és a nők a nyelv különböző modalitásait, illetve hogyan
viselkednek különböző kommunikációs helyzetekben.

A szónoki beszédről maszkulin és feminin
dimenziók mentén
Az arc vagy homlokzat megválasztásakor, a nyelvhasználat tehát bizonyos tulajdonságokat indexál, amelyek asszociatív viszonyban vannak az adott közösség
által meghatározott, elvárt férfiassággal és nőiességgel (maszkulinitás-femininitás dimenziók) – ebben az értelemben beszél Goffman az érzékelt nemről (Goff47
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mann:1977). Annak meghatározása, hogy mit értünk „maszkulin” és „feminin”
érvelési stílus vagy argumentációs stratégia alatt, jelen esetben a kiválasztott
beszédek és adatok elemzése alapján kerül kijelölésre – figyelembe véve, hogy
maszkulin és feminin beszédmód az adott kommunikációs, retorikai kontextusban
(pl. a politikai kommunikáció nyilvánossága) nyeri el jelentését. Ha tehát megállapítható, hogy létezik maszkulin és feminin típusú nyelvi beszédkészlet, akkor
nem meglepő a feltételezés sem, miszerint ezek a különbségek a szónoki megnyilvánulások nyelvi, retorikai elemeinek vizsgálatakor is tetten érhetőek. Fontos megjegyezni azonban (utalva a korábban elhangzottakra), hogy a maszkulin
beszédmód nem kizárólag férfi szónokhoz köthető, ahogyan a feminin beszédmód
sem jelenti azt, hogy a használója csakis női szónok lehet. Meg kell tehát különböztetnünk férfi és nő biológiai kategóriáit az érvstruktúra maszkulin vagy feminin jellegzetességeitől, ügyelve arra, hogy a két terminológia semmiképpen sem
összetévesztendő vagy helyettesítendő egymással (pl. férfi szónok is érvelhet feminin stílusban, míg női szónoktól is várhatunk maszkulin típusú beszédet).
Hipotézisem szerint, különbség tehető maszkulin, ill. feminin stílusú érvrendszer/szónoki beszéd között, amely alátámasztható a szónoki beszédek szemiotikai, retorikai elemeinek vizsgálatával (amelyre vonatkozóan nem találtam
korábbi, hazai átfogó kutatásokat, amikre támaszkodhattam volna elemzésemben,
így a megközelítés viszonylag újnak tekinthető). A fenti megállapítások igazolása
érdekében, elvégeztem egy mini tartalomelemzést, amelynek során 21 darab, a
magyar politikai élet szereplőitől származó, 2002 és 2013 között elhangzott, alkalmi típusú (vagyis október 23-án, ill. március 15-én bemutatott) beszédet elemeztem, a bennük fellelhető retorikai alakzatok, valamint érvelési stratégiák tükrében.
A szónoki beszédek nemek és pártok tekintetében változatosak voltak, az egyetlen
megkötés, hogy a beszéd bevezető (figyelemfelkeltő; a jóindulat és/vagy a hallgatóság érdeklődésének megnyerésére szolgáló), valamint argumentatív (azaz
érvelő) beszédrészeit jelöltem ki elemzésem tárgyául. A vizsgálat során kódolással
különböztettem meg és soroltam be a beszédekben fellelhető kifejezéseket, figyelmet fordítva a stílus- és tartalombeli különbségekre. Természetesen, a feminin és
maszkulin stílusjegyek megítélése és társadalmi érvényessége kultúránként változó
– az egyik legismertebb interkulturális összehasonlító elemzés a Hofstede által létrehozott femininitás-maszkulinitás dimenziók vizsgálata a különböző kultúrákban
(Vö. Hofstede:2005). Jelen elemzés az európai típusú, tehát az ún. klasszikus retorika hagyományait alapul véve, a magyar politikai kultúra kontextusában különbözteti meg a lenti kategóriákat, melyek a vizsgált mintán alapuló kérdőíves felmérés
eredményeinek kiértékelése alapján létrehozott dimenziók főbb elemeit foglalják
össze. Ennek alapján a választott részletekre vonatkozó, a válaszadók által megkülönböztetett tartalmi egységek fő kategóriáit az 1. táblázat összegezi:
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1. táblázat. A maszkulinintás-femininitás dimenziók elemeinek kategóriái, az
elemzésre kijelölt szónoki beszédek részleteinek vizsgálatán alapuló
kérdőíves felmérés során kapott válaszok alapján elkülönítve
Maszkulinitás dimenzió elemei

Femininitás dimenzió elemei

politikai rendre, rendszerre, struktúrára családra, közösségekre utaló kifejezések
utaló kifejezések
erő, haladás, történelmi fejlődés, buzdítás,
nemzeti hevületre való utalás fogalmai

az összefogás, egység, kompromisszum,
szolidaritás fogalmai

(jövőbeli) célok hangsúlyozása

az általában vett „közös” célok és értékek
hangsúlyozása

atyai stílus alkalmazása jellemzi

beszédet gazdag képi világ (pl. metafora
használat) jellemzi

negatív érzelmekre és hatásokra utaló kife- pozitív, közösségi érzésekre utaló kifejejezések többsége (jellemzően megosztó, el- zések többsége
lentétes szerkezetek)
jellemzőek az igei szerkezetek

jelzős szerkezetek túlsúlya

plasztikus fogalmak sokasága

absztrakt fogalmak sokasága

az érvelésében a szónok inkább jövőre
fókuszál (vizionárius)

a beszédre jellemző, hogy inkább a jelenre
fókuszál (kontemplatív)

Módszertani megfontolások
Tartalomelemzéssel vizsgált kutatásom vázát 21 darab férfi és női szónoktól
származó beszéd alkotta, melyekből 8 darabot (ezen belül is 8 részletet) jelöltem ki
a kérdőíves tesztelés számára, online megosztva a szövegrészleteket a kitöltőkkel
(akiket online platformok segítségével értem el). Mindegyik szövegrészlet a magyar politikai élet szereplőitől (politikusoktól, politikai aktivistáktól, ill. közszereplőktől) származik és retorikai szempontból az alkalmi stílusú beszédek közé sorolható (a beszédek október 23. vagy március 15. alkalmából hangzottak el, ahogyan
arra korábban már utaltam). A kérdőív számára kijelölt szövegrészletek 2006 és
2013 között bemutatott beszédekből kerültek kiválasztásra. A kérdőíves tesztelés
során, az idézetek kiválasztása az elektronikus formában való hozzáférhetőség
(hiteles szöveg) és előzetes kódolás alapján, valamint az arányosság elvének
szem előtt tartása mellett történt (összevethető arányban kerültek be férfi, ill.
női szónokoktól származó beszédrészletek, magas beosztású és helyi politikusok
beszédei, valamint a különböző pártok képviselőinek szónoki megnyilvánulásai,
emellett a beszédek az előadás idejének tekintetében is arányos módon kerültek
kiválasztásra, a kijelölt időszakon belül). Az online kérdőíves kutatás során meg49
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osztott kérdőívet 57 válaszadó töltötte ki a jelölt elemzési időszakban (2015.09.202015.10.01).
A válaszok megoszlása a következő képet mutatja:
a) nemek szerint (63% nő, 37% férfi kitöltő);
b) életkor szerinti összehasonlításban (18% – 20-25 év közötti, 42% 26-30 év
közötti, 16% 31-35 év közötti, 7% 36-41 év közötti, 5% 41-45 év közötti, 7%
46-50 év közötti és 5% 50 év fölötti kitöltő);
c) előzetes retorikai ismeretekkel való rendelkezés alapján (15% rendelkezett
korábbi ismeretekkel, végzett retorikai tanulmányokat, 79% nem rendelkezett
semmilyen előzetes ismerettel a témában és 2%-a a válaszadóknak nem adott
választ erre a kérdésre)
A kérdőíves kutatás előkészítésekor a legnagyobb problémát az jelentette,
hogy csupán kevés elhangzott beszéd érhető el pontos, hiteles szöveges leirat formájában, e tekintetben tehát mindenképpen nehézségekbe ütköztem, azonban így
is sikerült megfelelő mennyiségű szöveget kiválasztanom egy előzetes tesztelés
számára. Kutatásomhoz az SPSS szoftverrel történő elemzés és adatösszegzés
kvantitatív módszerét választottam, melynek vázát a mintavétel során összeállított
és általam előzetesen kódolás után kijelölt szövegrészletek alkották.

Az eredmények rövid összefoglalása
A válaszok elemzése alátámasztotta az előzetes kódolás során kapott eredményeimet: a kitöltők érzelem-gazdag és tárgyilagos beszédstílus tekintetében tettek különbséget, előbbit jellemzően femininnek érzékelték és ezért a női, míg utóbbit a
maszkulinitás kategóriába sorolták, s ebből kifolyólag férfi szónokokkal kapcsolták
össze. A kitöltők nyilvánvalóan nem választották el egymástól a biológiai nemmel
asszociált, illetve a femininitás-maszkulinitás skálán elhelyezett értékeket: ennek
feltárása további kutatások tárgyát képezi a jövőben. A kitöltőknek több esetben is
explicit módon reflektáltak a szövegrészletekkel kapcsolatos „érzéseikre” és osztották meg véleményüket azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit véleményük szerint, társadalmi értelemben femininnek, illetve maszkulinnak tartunk, elvárunk, ill.
elfogadunk az egyes nemek (gender) képviselői részéről. Ily módon (ahogyan azt
már korábban jeleztem), a feminin értékeket jellemzően a női szónokokhoz, míg a
maszkulin értékeket a férfi előadókhozkapcsolták. A válaszok összegzésekor, már
egyszeri előfordulást elegendőnek ítéltem, így szűkítés vagy kihagyás nélkül kerültek be a megjelölt kifejezések, szókapcsolatok vagy személynevek az eredményeket összefoglaló táblázatba – ezen belül megkülönböztettem (ld. a 2. táblázatban
vastaggal szedve) azokat az elemeket, amelyek többször is előfordultak a válaszokban.
A válaszok átfogó csoportosítását a 2. táblázat foglalja össze:
50

Komár Zita: Szónoki beszédek retorikai, nyelvi elemeinek vizsgálata a nemek tükrében
2. táblázat. A válaszok megoszlása maszkulin-feminin nyelvi kifejezések
tekintetében a megjelölt szövegrészekben (összegzés a kitöltőktől
kapott válaszok alapján). Elemszám a két dimenzióban összesen:
115 darab kifejezés
FEMININ KIFEJEZÉSEK
ÉS NYELVI ELEMEK
– válaszok összegzése

MASZKULIN KIFEJEZÉSEK
ÉS NYELVI ELEMEK
– válaszok összegzése

család, otthon; majdan születendő gyermekek; gyermek; fiatalok; anyák – apák;
nagyszülő;

jelek; végóra; meg van írva; nem történelmi
adottság; erő; felelősség a jövő iránt; a világ
nagy kihívásai; nemzeti, keresztény, polgári
értékek;

tisztességes vagy dolgos, nyugodt élet;
fel lehet nevelni; ételt tenni az asztalra,

lopnak, csalnak, hazudnak; beismerték;

hazánk vezetői; sors/sorsunk horizontja; megnyomorította, megkeserítés, rettegés, börmegéli a mag sorsát; univerzum, világ/vi- tön; elemi szabadságjogok; meghunyászkodás; mozdíthatatlan; megrázkódtatta; meglág sorsa; térség szelleme;
ingatta; megdönteni
gyökerek; születés; gyarapítani; példát
adni;

felzárkózni; európai felzárkózás; alapoztunk;
akarunk; meg kell állapodnunk; közös nemzeti célok; közmegegyezés; összefogás; munka; egyesített erő;

örök ige; kincsetek, szívetek;

megszentelt kenyér; saját vélemény;

igazságérzet; béke; elkötelezettség; fele- összeomlás szélére sodródott; megbukott;
lősség; szándék;
kompromisszum; közös célok; szolidari- történelem; gazdaság; haza; hazánk vezetői;
tás; hamis kollektivitás; reménytelenség, demokrácia; magántulajdon/magántulajdon
szentsége; kommunizmus bukása; Nyugat;
otthonkeresés; igazságosság;
proletár; totális diktatúra; birodalom; rendszer; politikai fikció; harmadik köztársaság;
politikai áramlat; diktatúra; politikai előd;
egyetértünk, megállapodás; összefogás; nincs félút; nem lehet középen állni; csak
közös (bennünk); újraszülethet a szabad- két oldal van; megosztó politika; vitában
ság és demokrácia; keresztény, értékek; álló;
egyesített erő; közös út;
fésületlen

düh; önösség; gőgös;

áhítozik; vágyak; legcsodálatosabb;

szabadságharc; forradalom; igazságérzet; lyukas zászlók; barikád; vértanú; Nagy Imre;
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Összességében elmondható, hogy még egy viszonylag kicsi mintában is találtunk jól elkülöníthető és mérhető különbségeket férfi és női szónokok beszédei,
illetve maszkulin és feminin típusú beszédek között, amelyet mindenképpen
érdemes lesz egy komplex, megfelelő mintanagyságú elemzés keretében megismételni a jövőben. A kérdőíves adatok összegzése alapján, 115 elem (nyelvi kifejezés, szókapcsolat, személynév) került meghatározásra, amelyek tekintetében
egyértelműen megkülönböztetésre kerülteka két nemhez kapcsolt, a szöveg alapján megjelölt kifejezések – e tekintetben elenyésző volt azon elemek száma, amely mindkét nemhez kapcsolódóan előkerült a válaszokban (4 elem). Emellett a
válaszadói mintán végzett összevetések alapján, nem volt jelentősebb eltérés a szónokok nemének sikeres „felismerése” (észlelt nem) tekintetében: az összes válasz
alapján, a kitöltők 75%-ban eltalálták a szónok nemét (és ugyanilyen 75%-os
részeredményt ért el az a csoport is, akik rendelkeztek előzetes retorikai ismeretekkel). Emellett, a helyes válaszok aránya a női kitöltők esetében 72%, míg a férfiak
esetében 66% volt. A kitöltők tehát 75%-ban adtak helyes választ az első kérdésre
(mely a szónok feltételezett nemére vonatkozott): egy esetben volt helytelen a
válasz (amikor a teljes kitöltői sokaság válaszainak összesített eredményei alapján,
nem a valós nemmel egyező eredmény jött ki), egy esetben pedig eldönthető volt
ugyan a kérdés (ezért a helyes válaszok közé soroltam ezt az esetet), ugyanakkor
nagyon közeli eredmények jöttek ki a szónok nemének meghatározáskor: az észlelt
49-51% megoszlást mutatott a válaszok alapján.

Kitekintés
Ezen nem reprezentatív kutatás eredményeit összevetve a nemzetközi kutatásokkal,
érdemes kiemelni a John Gerzema és Michael D’Antonio által készített világméretű
empirikus kutatását és megfigyelni annak eredményeit és konklúzióját. Gerzema
és D’Antonio 13 ország (Nagy-Britannia, Izland, Izrael, Japán, Kolumbia és Peru,
Kenya, India, Kína, Svédország – Németország – Belgium, Bhután) 64.000 válaszadójával készített felmérése alapján, idézett munkájukban (Gerzema−D’Antonio:
2013) azt vizsgálták, mit gondolnak a megkérdezettek a globális értékrendről, valamint hogyan gondolkodnak a társadalmak és egyének számára szükséges, hasznos
és nélkülözhetetlen értékekről. Ezen felmérések során kitértek, a jelenlegi kutatás
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számára is érdekes gender perspektívákra; többek között, arra kérték a válaszadókat, hogy helyezzék el a felsorolt értékeket a maszkulinitás-femininitás skálán.1
A lábjegyzetben közölt eredményeket (kiemelése tőlem) elemezve feltűnik,
hogy azok az értékek, amelyeket femininként jelöltek meg a válaszadók, kapcsolatba hozhatók a jelen felmérés retorikai kontextusban értelmezett elemeivel
(pl.: a családorientált, szerető, érzékeny, gyengéd, emocionális, empatikus feminin
értékek megjelennek a kérdőívben kapott olyan kiemelésekben, amelyek a családra, az otthonra, a gyermekre, ill. a közösre, a szolidaritásra utalnak). A Gerzemáék által kapott maszkulin értékek szintén hasonlóságot mutatnak a kutatás
maszkulinnak ítélt szónoki, retorikai elemeivel (pl.: a domináns, erős, rigid, született vezető, büszke, határozott, versengő, magabiztos stb. értékek rokoníthatók a
kérdőív válaszaiban kiemelt szövegrészletekkel – megdönteni, nemzeti értékek,
erő, felelősség, hazánk vezetői, nincs félút; nem lehet középen állni; csak két oldal van; megosztó politika; vitában álló stb.). Ezen összehasonlítást természetesen sokkal részletesebben is elvégeztem, itt csupán illusztrálni szerettem volna
hogyan illeszthetők be hazai kutatások a nemzetközi trendekbe, kidomborítva,
hogy egy mégoly meglepő összevetés keretében is felfedezhetők egyetemesnek
tűnő megállapítások egy globális kutatás eredményeiben éppúgy, mint egy kísérleti
jellegű, gondolatébresztő hazai mini-felmérésben – mindez, véleményem szerint,
kellőképpen megalapozhatja egy további, széleskörű kutatás szükségességét és
elegendő alapot ad a továbbgondolásra.

1

A válaszok alapján, a maszkulin típusú értékek közé sorolták többek között: szigorú, domináns,
erős, arrogáns, rigid, vezető, született vezető, analitikus, büszke, határozott, ambiciózus, basáskodó, keményen dolgozó, logikus, konszenzus-építő, önmagára támaszkodó, összpontosító,
megkülönböztető, ragaszkodó, rugalmas, agresszív, bátor, merész, versengő, makacs, asszertív,
megszállott, direkt, karrier-orientált, dinamikus, magabiztos, őszinte, önző, független, megközelíthetetlen, progresszív, innovatív, korlátozott, hozzáértő stb.
A semleges értékek köz tartoztak például a következők: látomásos, energikus, egyszerű, autentikus, különböző, élénk, gondtalan, együttműködő, intelligens, ravasz, elfogulatlan, hagyományőrző, vicces stb.
Míg a feminin értékek között olyan jelzők szerepelnek, mint például: eredeti, szabad szellemű,
elbűvölő, megbízható, kifejező, elkötelezett, lehet rá támaszkodni, ésszerű, fürge, alkalmazkodó, előzékeny, egészséges, népszerű, passzív, elkötelezett, közösség-orientált, segítőkész,
kreatív, rugalmas, intuitív, szociális, nyílt, szenvedélyes, jól megy neki a multitasking, kedves
1, támogató, szeret adni, jó hallgatóság, szerető, érzékeny, sebezhető, gyengéd, stílusos, emocionális, odafigyel a bolygóra, tervei vannak a jövőre, felsőbb osztálybeli, nyitott az új ötletekre,
különleges, bőkezű, csapatjátékos, becsületes, jó a képzelőereje, alázatos, érdekes, lojális, lelkiismeretes, együttműködő, bevonódott, barátságos, jól informált, önzetlen, empatikus, szociálisan
felelősségteljes, kedves 2, bátorító, beleérző, kifejező, megértő, türelmes, kiegyensúlyozott, trendi, család-orientált, törődő 2, szeretetteljes, törődő 1, érzelmes, gondolkodó, csillogó stb.
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Összegzés
Jelen tanulmányban közölt, „témafelvető” jellegű kutatás folytatásaként, elsődleges
célom a kvantitatív és kvalitatív elemzések további finomítása és kiterjesztése,
valamint tartalomelemzéses módszerrel való kiegészítése, a maszkulin-feminin
stílusjegyek meghatározása és elkülönítése érdekében – végezetül pedig, a mintanagyság növelése mellett, a retorikai kutatás számára is érvényes következtetések
levonása. A jövőbeni vizsgálatok tehát mindenképpen szükségessé teszik az egyes
beszédek részletesebb és még inkább széles körű tartalmi elemzését, ill. az eredmények összevetését, melyek eligazítást adhatnak a férfi és női szónokoktól származó
beszédek tartalmi/formai elemeinek különbségeit illetően – mindebből jelen kutatás csupán ízelítőt kívánt adni. Mindez nélkülözhetetlen egy olyan retorikai lexikon
felállításához, mely a maszkulinitás-femininitás pólusok mentén ad tájékoztatást, s
így az is kiderülhet: létezik-e a feminin retorika.
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A számok üzenete egy gender érzékeny
makrogazdaságban
Absztrakt: A makrogazdasági kommunikáció legfontosabb tartalmi elemei közé
tartoznak a makrogazdasági indikátorokhoz kapcsolódóan a számadatok, amelyek
a makrogazdasági terminológia alapvető részeként a társadalmi-gazdasági fejlődés
dinamikáját hivatottak tükrözni. A makrogazdasági indikátorok tradicionális típusai a társadalmi-gazdasági fejlődés széleskörű értelmezéséhez nem elegendőek,
amennyiben a gazdasági fejlődés humán aspektusait is figyelembe vesszük, mint
például a nemek közötti különbségeket. Azon felismerés, hogy a nemek közötti eltérések vagy gender problémák nem pusztán szociális vagy morális kérdéseket vetnek fel, de a gazdasági fejlődésre is hatással vannak elvezetett az ún. genderstatisztika kialakulásához. A genderstatisztika mutatószámai elősegítik a nemek közötti
különbségek felmérését és hatásainak számszerűsítését a gazdasági fejlődésre.
A tanulmány ennek alátámasztására a nemek közötti különbségek felméréséhez
kapcsolódó kutatásokon túlmenően, különböző gender mutatók eredményein keresztül mutatja be a nemek közötti különbségek számszerű adatait globálisan és
néhány ország vonatkozásában, valamint a nemek közötti szakadék megszűnésének
lehetséges hatásait a gazdasági fejlődésre, amely a bruttó hazai termék növekedésében is megmutatkozhat. A leírás egyfelől a patriarchális társadalmi szerkezet
jeleit illusztrálja napjainkban, másfelől a kevésbé ismert gender mutatók átfogó
ismertetésére is törekszik.
Kulcsszavak: makrogazdasági kommunikáció, társadalmi és gazdasági indikátorok, genderstatisztika
Abstract: The most important elements of macroeconomic communication are
number data referring to macroeconomic indicators, which as a part of macroeconomic terminology is intended to reflect the dynamics of social-economic developments. The different forms of traditional macroeconomic indicators are not
adequate for a broad interpretation of social-economic development, if we consider
also the human aspects of the economic development, such as gender inequalities.
The recognition that gender inequalities or problems are not merely social or moral
issues, but also have an impact on economic development leads to the formation
of gender statistics. The gender indices promote the survey on gender inequalities
and quantify the impacts on the economic progress. In support of this, the article
includes some scientific researches and also some results of gender indicators at
a global level and at country level a few examples. Furthermore, it represents a
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few possible impacts of gender gap’s elimination on economic development which
can also promote gross domestic product growth. The description on the one hand
illustrates the signs of patriarchal social structure nowadays, on the other hand
endeavours to describe also the lesser-known gender indicators.
Keywords: macroeconomic communication, social and economic indicators, gender statistics

„A nők a férfiakéval egyenlő mértékű és értékű
társadalmi részvételre vágytak a korai nőmozgalmak
idejétől kezdve, és ennek az egyenlő értékűségnek a
mércéje csak a társadalom azonos mértékű anyagi
és szimbolikus elismerése lehet.”1

Bevezető
A korabeli görög gondolkodásmód aligha fogadna el egy olyan társadalmi rendszert,
amelyben a nők szerepe nem a férfi kiszolgálásában merülne ki, utalva például
Platón és Arisztotelész felfogására, de Rousseau ideája is kizárja a nők szerepét a
közéletből, s különösen a politikából. A patriarchátus, amely hosszú időn át meghatározta a társadalmi berendezkedést, a férfiak uralmát jelentette a társadalomban
és a gazdaságban egyaránt. A férfiuralom egyidejűleg a nők alárendeltségével járt
együtt, amely mint kutatási terület többek között felölelte a nemek közötti munkamegosztást, a családon belüli hatalmi viszonyokat, a nők kirekesztettségét a politikai intézményekből (Tilly - Scott 1978, Walkowitz 1981, In: Hadas 2011: 98).
Carrigan, Connell és Lee által a Theory and Society (Elmélet és Társadalom, 1985)
című folyóiratban közzétett cikkben a hatalom jogi-diszkurzív modellje alapján a
maszkulinitás meghatározó ideológiájának beágyazódását ismerték fel az állami,
az oktatási, a gazdasági és a családi szférákban egyaránt (Hadas 2011: 110).
A nemek közötti különbség nem csak morális és szociális kérdés, hanem
gazdasági kihívás, mivel a nők gazdasági részvételének nélkülözése globálisan
érzékelteti hatását. Amennyiben a nők a teljes munkaerő-piaci kapacitásukkal tudnának élni makrogazdasági szinten is érvényesülne pozitív hatása (Loko and Diouf,
2009; Dollar and Gatti, 1999 In: Elborgh-Woytek et al. 2013). A munkaerőpiacon
tapasztalt gender különbségek az egy főre jutó GDP-ben is veszteségként jelentkeznek, amely egyes régiókban elérheti a 27 százalékot (Cuberes and Teignier
2012, In: Elborgh-Woytek et al. 2013). Az ún. női munkaerő részvételi arány mu1

Török Emőke (2011): „Nem érzi olyan teljes egésznek” – Női munkaértelmezések és a női munkavállalás motivációi, Közelítések, Zsigmond Király Főiskola, 2011. I évfolyam, 2. szám, 66. oldal,
Forrás: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3GqMfLdLTRQJ:www.zskf.
hu/uploaded_bookshelf/Kozelitesek_2.pdf+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (2015. 12. 25.)
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tatójának (FLFPR: female labor force participation rate) növekedése az Egyesült
Államokban 5, Japánban 9, az Arab Emirátusokban 12 és Egyiptomban 34 százalékkal növelhetné a GDP értékét (Aguirre et. al. 2012 In: Elborgh-Woytek et al.
2013).
A McKinsey Global Institute (2015) elemzése alapján amennyiben a nők
ugyanolyan mértékben vesznek részt a gazdaságban, mint a férfiak a globális GDP
értéke 26%-kal (28 trillió USA dollár) növelhető 2025-re. Rövid távon a teljes
egyenlőség megvalósítása azonban nem elképzelhető, de amennyiben minden
ország a legjobb teljesítményt éri el a nemek közötti egyenlőtlenség csökkentésében is a GDP növelését 12 trillió dollárra becsüli az elemzés. A BBC (2015) értékelése közel sem ennyire optimista, becslése szerint a teljes egyenlőség megvalósulása 2133-ra következhet be.

Gender és gazdaság
A nemek közötti eltérésekre is fókuszáló gazdasági elemzések néhány évtizedesek, lényegében az 1970-es évek elejétől jelentek meg, mint társadalmi szempontú
kategória és elsősorban a férfi nemi szerepek vizsgálatára irányultak az Egyesült
Államokban, míg e témakörben a gazdasági vonatkozású elemzések nagyobb
hányadban az 1980-as évektől terjedtek el.
A makrogazdasági szintű vizsgálatok nehézségei közé tartozik, hogy a közismert makrogazdasági mutatók aggregát jellegűek, és a gazdasági teljesítményre
orientálnak, továbbá ún. gender vakság jellemző, mivel nem vesznek tudomást a
mikro szinten tapasztalható nemek közötti eltérésekről. Nyilvánvalóan az egyes
makrogazdasági tényezők megismeréséhez az aggregátumok elemzése szükséges,
amelyhez a nemi egyenlőtlenség vizsgálatát is tartalmazó makrogazdasági mutatók
szükségesek. Ezek a mutatók gender érzékeny makrogazdasági politikai szemléletet feltételeznek és a piac (munka, hitel, áru), a tulajdon feletti döntéshozatal és
ellenőrzés (a privát és nyilvános szférában) vizsgálatát egyaránt magukban foglalják (Cagatay In: Gutierrez 2003).
A szemléletmód a korábban leírt patriarchális berendezkedéssel van összefüggésben, és a férfi és női szerepek eltérése szociális kontextusban, normákban,
értékekben, felfogásban és a történelmi nemi szerepekben egyaránt gyökerezik.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (UNDP HDR 2015) munkapiaci felmérése
alapján a nőknek kisebb szelet jut a fizetett munkából; kevesebbet keresnek, mint a
férfiak; a meghatározó döntési pozíciókban alulreprezentáltak; egyenlőtlen korlátokkal szembesülnek a vállalkozói szférában; és számos országban kiszolgáltatott
szerepben vannak. Mindazonáltal néhány területen lassú fejlődés tapasztalható (a
nők aránya a miniszteri pozíciókban, a parlamenti helyeken, az irányítási és vezető
pozíciókban, a munkaerőpiacon, a beiskoláztatásra vonatkozóan), amelynek dinamikáját az alábbi ábra szemlélteti:
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1. Ábra: A nemek közötti különbségek fejlődése néhány területen 1995-ben és 2014-ben
Forrás: UNDP, Human Development Report 2015, p. 106.

Az előbbi ábrán jól látható, hogy a beiskolázottságban a legkisebb az egyenlőtlenség, amelyet a munkapiaci részvétel aránya követ, ami azonban az utóbbi
évtizedben stagnálni látszik. A parlamenti helyek, a miniszteri pozíciók, valamint
az irányító és vezető pozíciók egyenlősége ugyan kismértékű növekedést mutat, de
még mindig jelentősen meghaladja a férfiak részvételi aránya a nőkét. A fizetett és
nem fizetett munka esetében mutatkozó eltéréseket a következő ábra szemlélteti.

2. Ábra: A fizetett és nem fizetett munka %-os értéke a nők és a férfiak esetében
Forrás: UNDP, Human Development Report 2015, p. 107.
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A férfiak dominanciája a fizetett munka tekintetében egyértelmű, azaz a férfiak
jelenléte a fizetett munkaerőpiacon közel kétszerese a nőkének, míg harmada a
nem fizetett munkaként végzett tevékenységeknek. 2015-ben a részvételi arány
globálisan a férfiakra vonatkozóan 77 százalék, a nőké 50 százalék körül van.
Az 1995-ös adatokhoz képest a munkaerő-piaci részvétel aránya kismértékű elmozdulást mutat, és jóllehet számos területen javult a nők helyzete, a számadatok a következőkben is magukért beszélnek. Így az utóbbi évtizedekben a nemek
közötti munkaerő-piaci részvétel különbség mértéke a nagyon magas és az alacsony fejlettségű országokban csökkent, a magas és közepesen magas fejlettségű
országok esetében azonban évtizedek óta konstans maradt, amely a világviszonylatban mért értékekben is megmutatkozik (UNDP 2015).
A fizetések tekintetében az adatok szintén a patriarchális berendezkedés fennmaradásának nyomaira utalnak. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének jelentése
(UNDP 2015) alapján a nők globálisan 24 százalékkal keresnek kevesebbet, mint
a férfiak. A különbséget részben abban jelölik meg, hogy a nők alulreprezentáltak
a magasabb szintű fizetési kategóriákban és a jobban fizetett pozíciókban, azonban megállapítják, hogy a hasonló pozíciókban is gyakran kevesebbet keresnek,
különösen a magasabb pozíciókban. Például az Egyesült Államokban egy női
pénzügyi szakértő mindössze a 66 százalékát keresi a férfihez képest, a fogorvosnők a 74, a könyvelők 76 százalékát. A latin-amerikai női felsővezetők átlagosan
53 százalékát kapják a férfi felsővezetők bérének, a női tudósok a 65 százalékát.
A jelentésben ugyan szerepelnek olyan okok, amelyek adódhatnak az iskolázottság, a képesség, a munkatapasztalat esetleges hiányából, azonban a legnagyobb
részben megmagyarázhatatlannak vélik az okokat, és így leginkább a diszkriminációval hozhatók összefüggésbe. A jövedelmi különbségek nem pusztán gazdasági tényezők, hanem az autonómiát befolyásoló tényezőként a hatalmi viszonyokat
is befolyásolják, mivel a háztartásokban és a közösségekben a jövedelemi eltérés
gazdasági függőséget okozhat. Az ugyanazon munkáért fizetett egyforma bér tehát gazdasági és társadalmi érték. Ráadásul a jövedelmi egyenlőtlenség a nemzeti
kibocsátás értelmében is visszaesést okoz: a nők jövedelmének növelése a nemek
közötti eltérést csökkentené, emellett nyilvánvalóan a nemzeti mutatók növekedéséhez is hozzájárulna (Baden 1996).
A pozíciók tekintetében globálisan a nők mindössze 22 százalékát töltik be a
felső vezetésnek, továbbá az üzleti életben 32 százalékban nincs női felsővezető.
Az adatok meglehetősen eltérőek az egyes országok és ágazatok szintjén, így például az ágazatok esetében a technológia területén 19, a szakmai szolgáltatások
esetében 24, míg az oktatás és a szociális szolgáltatások estében 41 százalékos
a női részvételi arány. Ezentúl a közszolgálatban a nők parlamentben elfoglalt
százalékos aránya mindössze 22, a legfelsőbb bírósági helyeket 26, a miniszteri
pozíciókban 18 (3. ábra).
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3. Ábra: A nők közszolgálati vezető pozíciókban betöltött százalékos aránya
Forrás: UNDP, Human Development Report 2015, p. 111.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének felmérése alapján továbbá a nők kisebb
valószínűséggel kezdenek vállalkozásba, mint a férfiak, azaz a vállalkozások esetében is kevesebb a nők száma. Az okok közé sorolható a 2014-es adatok alapján, hogy világviszonylatban a nők 42 százalékának nincs bankszámlája, egyes
országokban a házas nők nem ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a házas
férfiak, valamint esetenként az ingatlan tulajdonláshoz kapcsolódó jogokban is
előnytelen helyzetben vannak, és a nyilvános helyekre is korlátozottan léphetnek be. További példa Palmer kutatása, aki a nemi diszkriminációt a hitelpiac és
a gazdasági hatékonyság összefüggésében vizsgálta. Felmérése alapján a nőknek
magasabb kamatot kell fizetniük, mint a férfiaknak, részben azért mert a hitel kockázata túlbecsült a nők esetében (Baden 1996). Másrészt a női vállalkozók még
mindig nemi alapú intézményi korlátokkal szembesülnek a pénzügyi piacokon.
A férfi dominanciájú háztartások és üzleti etika esetében a bizalmi felfogás és az
informális szabályok még valószínűleg hátrányt jelentenek a nőknek a férfiakkal
szemben (Goetz 1995, 1997). Továbbá a nemi elfogultság a képzésben és az oktatásban azt is jelentheti, hogy a nők gyakran hiányos képességekkel rendelkeznek
a hatékony hitel felhasználáshoz (Snyder 2000), melynek következménye a hitelkihelyezés torzulása (Gutierrez 2003).
A felsorolt kutatások mindössze néhány példával szolgálnak a nők hátrányos
helyzetének és következményeinek illusztrálására. A mikro szinten tapasztalható különbségek azonban a gazdasági fejlődést is korlátozzák, s makro szinten
látens módon befolyásolják a gazdasági növekedés értékét, amelynek felismerése
elvezetett a komplex makrogazdasági indikátorok kialakításához.

Makrogazdasági indikátorok és a gender vizsgálata
A makrogazdasági indikátorok legelterjedtebb mutatója a bruttó hazai termék
(GDP), amely a gazdasági növekedést hivatott mérni. Korlátai közé tartozik, hogy
a jelen vizsgálat szempontjából releváns területek közül például a családi gyermekgondozásnak nem tulajdonít értéket: „…, ha családban nevelik a gyermekeket, akkor a gyermeknevelés értéke – szinte természetűen – nem termelési tényező, abban
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a pillanatban azonban, amint fizetett gondozónőt alkalmaznak, akkor ez a GDP
elemévé válik.” (Nyitrai 1998:731). Tehát míg a feketegazdaság becsült értékét és
a fegyverkereskedelmet egyaránt a gazdasági növekedés részeként ismerik el, a
családi közegben a gyermeknevelést napjainkban sem.
A társadalmi-gazdasági fejlődés vizsgálata azonban összetettebb szemléletmódot igényel, amelynek felismerése elvezetett például a nemi egyenlőtlenséget mérő
kompozit indexek és társadalmi indikátorok kialakításához.
Kompozit indexek
A kompozit indexek kialakulásának egyik fontos állomása az 1987-ben az ENSZ
Közgyűlés Környezet és Fejlődés Világbizottsága által készített a „Közös Jövőnk”
jelentése, melyben elsőként jelent meg a fenntartható fejlődés fogalma (Az
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 2015 In: Nagy 2015). A fejlődés komplex
mérésének mutatóját 1990-ben vezették be, Emberi fejlődés index (HDI – Human Development Index) elnevezéssel, amelyet az ENSZ kutató csoportja mér.
Az emberi fejlődést tényezői között szerepelnek a hosszú és egészséges élet, az iskolázottság, a megfelelő életszínvonalhoz szükséges források megléte (Costanza et
al. 2009 In: Nagy 2015). A mutató az előbbi három tényező számtani átlagát veszi
figyelembe: a várható élettartamot, az iskolázottságot (átlagos iskolázottság és az
oktatásban eltöltött évek várható száma) és az életszínvonalat (Medvéné 2013).
Az életszínvonal számításához az egy főre eső GNI (Gross National Income –
Bruttó nemzeti jövedelem) vásárlóerővel módosított értékét, dollárban veszik alapul. A HDI értéke alapján az országokat négy kategóriába sorolják: nagyon magas
humán fejlettségű országok, magas humán fejlettségű országok, közepesen magas
humán fejlettségű országok és alacsony humán fejlettségű országok. Ez a besorolás a további elemzések alapjául is szolgál, így az egyes országok a világviszonylatban megállapított sorrenden túlmenően, a kategóriájukon belül elfoglalt helyük
alapján is értékelhetők.
Mivel a HDI nem fedi le minden tekintetben a fejlődés összes tényezőjét, így
például a nemi egyenlőtlenséget, ez utóbbi figyelembe vételére kialakították az
egyenlőtlenséggel korrigált emberi fejlődési indexet (IHDI: Inequality-adjusted
HDI) (Nagy 2015). Magyarország IHDI indexét 2013-ban az alábbi táblázat tartalmazza:
1. Táblázat: Az IHDI értéke Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, az OECD
országok, és a nagyon magas fejlettségű országok vonatkozásában, 2013-ban

Forrás: Human Development Report 2014, p. 4.
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Magyarország HDI indexe 2013-ban 0,818 volt, amely a nemek közötti egyenlőtlenséggel korrigálva 7,4 %-kal kevesebb (0,757), a százalékos eltérés magasabb, mint a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában, azonban alacsonyabb, mint az
OECD országok és a nagyon magas fejlettségű országok átlaga.
Társadalmi indikátorok
A társadalmi indikátorok több tényező vizsgálatát teszik lehetővé, így például
ide sorolhatók a több tényezőt tartalmazó fizikai életminőség index (PQLI), bruttó nemzeti boldogság (GNH), az OECD jobb élet indexe (BLI), és az Eurostat
szubjektív jóllétet mérő indexe vagy az egy tényezőre fókuszáló indexek közül a
szegénységet vagy a nemi egyenlőtlenséget mérő indikátorok (GDI, GEM) (Nagy
2015). Jelen tanulmány szempontjából az utóbbi indikátorok relevánsak, amelyek
genderstatisztikai mutatók, továbbá a gender vizsgálatának indikátorai közé tartoznak a nemek közötti globális szakadék index (Global gender gap index) és a
gender paritás érték (Gender Parity Score - GPS).
Genderstatisztika
A genderstatisztika nem egy izolált vizsgálati terület, mivel a statisztikai módszereken túl más társadalmi jelenségekkel szorosan összefonódik, így az egészséggel,
a munkaerő-piaci helyzettel, a politikai szerepvállalással. A genderstatisztikához
szükséges adatokhoz a nemi egyenlőtlenség kérdéseihez kapcsolódó problémák
feltárása alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a férfiak és nők közötti különbségek tükröződjenek a társadalmi életben. Az Európai Unió „útiterve” (roadmap) hat prioritást emelt ki 2006 és 2010 között:
• a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségét
• a magán és szakmai élet összeegyeztetését
• egyenlő arányú képviseletet a döntéshozatalban
• a gender alapú erőszak összes formájának felszámolását
• a gender sztereotípiák megszüntetését
• a nemek közötti egyenlőség elősegítését az Unión kívül (United Nations
2010).
A genderstatisztika indikátorai
A genderstatisztikai mutatók közé sorolható például a nemek szerinti fejlődési index
(GDI: Gender–related Development Index), a nemi hatalomképesség index (GEM:
Gender Empowerment Measure) és a nemek szerinti egyenlőtlenségi index (GII:
Gender Inequality Index). A nemek szerinti fejlődési index (GDI) a férfiak és nők
közötti egyenlőtlenségeket méri, a társadalmi nemi hatalomképesség index (GEM)
pedig a férfiak és a nők részvételének arányát vizsgálja a gazdasági és politikai
életben (Mecatti, Crippa, Farina 2013 In: Nagy 2015). A GDI értelmezhető a HDI
női és férfi megoszlásaként, amely a nemek szerinti megbontású emberi fejlődési
63

An d r á s H a n g a ( S z e rk.): Kom m uni ká c i ós t e r e k 2016
indexen alapul, és 148 országra vonatkozóan számítanak ki. A GDI konkrét számadatai rámutatnak, hogy a nemek közötti különbség széleskörűen elterjedt, így
globális szinten a női HDI érték körülbelül 8%-kal alacsonyabb, mint a férfi HDI.
A nagyon magas emberi fejlődési indexek csoportjába tartozó országokban a
nemek közötti különbség mérsékeltebb, mint az alacsony HDI kategóriába tartozó
országok esetében. A régiókat tekintve a legkisebb eltérést az OECD országokban
(3,6%) regisztrálták, amelyet a Latin Amerikai és a Karib régió (3,7%) követ, míg
Dél-Ázsiában 17% (UNDP HDR GDI 2015 In: Nagy 2015: 15).
A genderstatisztika egyik legátfogóbb indexe a nemek szerinti egyenlőtlenségi
index (GII: Gender Inequality Index), amely három dimenzióban méri a nemek
közötti egyenlőtlenséget. A három dimenzióban figyelembe veszi a reproduktív
egészséget, a közéleti szerepvállalást, és a gazdasági aktivitást. A reproduktív
egészség a gyermekágyi halandóságot és a serdülőkorúak szülési arányát foglalja
magában, a szerepvállalás esetében a nők által betöltött parlamenti helyek arányát
vizsgálják, a gazdasági aktivitást a munkaerő-piaci részvétel nemenkénti megoszlásával mérik. A mutató nulla és egy közötti értéket vehet fel, ha az értéke nulla a
férfiak és nők között teljes az egyenlőség, míg mennél közelebb áll az egyhez az
értéke annál nagyobb mértékű egyenlőtlenség tapasztalható a vizsgált területen.
2013-ban a 149 országot vizsgáló GII rangsor élén Szlovénia, Svájc, Németország,
Svédország, Dánia és Ausztria áll (Magyarország a 45. a rangsorban). Az egyes
országokban a GII mértéke rendkívüli mértékű eltéréseket mutat, így 2,1%-tól
73,3%-ig terjed (UNDP HDR GII 2015 In: Nagy 2015).
A nemek közötti globális szakadék index (Global gender gap index)
A világgazdasági fórum egyik vizsgálati területe a nemek közötti eltérésekre
irányul, a számszerűsített gender alapú eltéréseket a globális jelentésekben teszik
közzé. A nemek közötti globális szakadék indexet 2006-ban fejlesztették ki annak
érdekében, hogy az egyes országok fejlődését nyomon követve következetesen és
átfogóan mérjék a nemek közötti egyenlőtlenséget. Az elemzés négy fő területet
vesz figyelembe: az egészséget, az iskolázottságot, a gazdaságot és a politikát, tehát négy alindexet foglal magában: a gazdasági részvételt és lehetőséget, a képzettségi szintet, az egészséget, valamint a politikai szerepvállalást. (A négy alindex
további 14 indikátort tartalmaz2.) Az index globális alakulását a következő ábra
szemlélteti.

2

Forrás: Measuring the Global Gender Gap, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/measuring-the-global-gender-gap/
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4. Ábra: Globális eredmény, 2015
Forrás: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/the-globalgender-gap-index-results-in-2015/

A globális felmérés alapján az egészség (4%-os szakadék) és a képzettségi szint
(5%-os szakadék) területén tapasztalható a legkisebb szakadék, a gazdasági (41%os szakadék) és különösen a politikai életben (77%-os szakadék) az egyenlőség
azonban még várat magára. A 2015-ben készült jelentés alapján nincs a világon
olyan ország, amelyben megvalósul a teljes egyenlőség, viszont négy északeurópai ország és Izland esetében a szakadék kevesebb, mint 20%. A 145 ország
rangsorában az elsők között Izland, Norvégia, Finnország, Svédország, és Írország
áll, hazánk (67,2%) a 99. helyen van az index átlagos értéke alapján. Jemenben
tapasztalható a legnagyobb gender szakadék, több mint 48%-os arányú.
A képzettségi szint vonatkozásában 2015-ben 25 országban teljes mértékben
zárt a gender szakadék, ugyanakkor Angola, Jemen, Guinea, Benin és Csád az utolsó öt ország, s az utóbbi két országban kevesebb, mint 30% a képzettségben tapasztalt egyenlőség. Az egészségi és túlélési alindex tekintetében negyven országban
teljesen bezárult a szakadék, azaz a nemek között megvalósul a teljes egyenlőség.
Mali, Albánia, India, Örményország és Kína esetében a legalacsonyabb értékű a
százalékos arány, de ezekben az országokban is 90% feletti.
A legnagyobb eltérések a gazdasági és politikai életben mért értékek esetén
tapasztalhatók. A gazdasági részvétel és lehetőségek vonatkozásában az index
legmagasabb értéke 86,8% (Norvégia) és a legalacsonyabb 22,5% (Jemen), míg
hazánk 68,5%-kal a 62. a rangsorban. A politikai szerepvállalásban Izland és
Finnország esetében kevesebb, mint 40%-os az egyenlőtlenség, azonban 39 ország
10%-nál kisebb mértékű az egyenlőség. Jemen, Kuvait, Omán, Libanon, Katar
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nem éri el a 3%-ot, míg Brunei Szultanátus esetében 0%, azaz a nők nem jelennek
meg a politikai életben (Világgazdasági Fórum 2015).
Gender paritás érték (Gender Parity Score - GPS)
A McKinsey Global Institute felmérésénél alkalmazott gender paritás érték (GPS)
a nemek közötti egyenlőség mérésére hivatott, amelynek maximális értéke 1 lehet
(teljes egyenlőség = 1). Az értékek alapján négy csoportba sorolják az országokat: alacsony (5 százalékos egyenlőségen aluli érték), közepes (5 és 25 százalékos
egyenlőség közötti érték), magas (25 és 50 százalékos egyenlőség közötti érték)
és nagyon magas egyenlőség (50 százalékos egyenlőségen felüli érték). A mutató
magában foglalja a nemi egyenlőtlenség mérését a munkában és a társadalomban egyaránt. A munkában például figyelembe veszik a munkaerő- piaci részvétel arányát, a szakmai és szakértői munka nemi megoszlását, az ugyanazon
munkáért kapott jövedelmi különbségeket, a vezetői pozíciókban dolgozók nemek
szerinti megoszlását, a nem fizetett gondoskodási tevékenységet. A társadalmi
egyenlőtlenség mérése az alapvető szolgáltatások és termékek elérhetőségének
gazdasági lehetőségeit (családtervezés nem kielégített igényei, gyermekágyi elhalálozás, képzettségi szint, pénzügyi integráció, digitális integráció), a jogi védelmet, a politikai szerepvállalást, a fizikai biztonságot és autonómiát (a születések
nemek szerinti aránya, gyermekek házasságkötése, a nők elleni erőszak) foglalja
magában.

6. Ábra: A GPS régiók szerinti értéke, 2015
Forrás: McKinsey Global Institute 2015, 67.

A regionális GPS a legalacsonyabb Dél-Ázsiában (India kivételével) 0,44-es
értékkel és a legmagasabb Észak-Amerikában és Óceániában, 0,74. A gazdasági
fejlődés elősegíti a gender szakadék megszüntetését, azonban a képzettségi szint,
a pénzügyi és digitális integráció, a jogi védelem és a nem fizetett gondoskodási
tevékenység vonatkozásában az előrelépés felgyorsíthatja a fejlődési folyamatot
(McKinsey Global Institute 2015).
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Összefoglalás
A nők egy részének gazdasági, politikai kirekesztettsége nem pusztán morális kérdés, de olyan ára van, amely nemzetgazdasági szinten is megmutatkozik a tradicionális GDP értékében. Nem véletlen, hogy egyre több gender felmérés készült,
amelyek a nemek közötti egyenlőtlenség csökkentésének lehetőségeit tárják fel,
s egyúttal gazdasági növekedés lehetséges irányait. A gender problémák kimutatására különféle mutatókat hoztak létre, amelyek komplexen mérik fel a nemek
közötti eltéréseket. A leírás tartalmazta a kevésbé közismert gender mutatókat is,
így a nemek közötti globális szakadék indexet (Global gender gap index) és a
gender paritás érték mutatót (Gender Parity Score - GPS). Az elemzett területek
közé tartozik például a jövedelmi különbségek felmérése, a gazdasági és politikai
életben betöltött szerepek arányai, a fizetett és nem fizetett munkában a részvételi
arány, a pénzügyi piacon, a vállalkozói szférában felmért hátrányok, a jogi és a
technológiai diszkrimináció, az iskolázottság és az egészség. Az adatok összefoglalásaként globálisan a fizetett munkából közel kétszer annyi férfi részesül, mint
nő, és a nők a nem fizetett munka háromszorosát végzik el. Világviszonylatban a
nőknek 24 százalékkal alacsonyabb a jövedelme, és az egyes szakterületeken és az
ágazati szinten is jelentős eltérések tapasztalhatók, valamint a gazdasági és politikai részvételi arányuk egyaránt elmarad a férfiakétól. A számadatok egyidejűleg a
patriarchális társadalmi berendezkedés fennmaradására utalnak.

Következtetések
Az elemzések alapján megállapítható, hogy a gazdasági és politikai életben még a
fejlett országokban is van teendő az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére. Különösen
áttekintendők azok a területek, ahol a különbségeknek diszkriminatív okai vannak,
jelentkezzen az jövedelemben vagy pozícióban. Nyilvánvalóan a nők munkaerőpiaci szerepvállalásának növelése, a jövedelmi különbségek kiegyenlítése nem
csak a társadalmi egyenlőséghez, de a globális gazdasági fejlődéshez is hozzájárulhat. Továbbá a feltörekvő, a fejlődő és különösen az alacsony fejlettségű országok
esetében a nemek közötti szakadék bármely tényezőjének javulása előmozdíthatja
a társadalmi és gazdasági fejlődést egyaránt.
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A nők médiareprezentációja
és a genderetikus újságírás a hírmédiában
Absztrakt: Tanulmányom a Global Media Monitoring Project 2015-ös adatai felhasználásával a nők hírmédiában történő reprezentációját mutatja be, mely szerint a
nők láthatósága a hírekben nemzetközi összesítésben 24%, Magyarországon 23%.
Felhívom a figyelmet a genderetikus médiaszemlélet újságírásba történő integrálására, és a „genderszemüveg” azaz egy társadalmi nemi szempontokra érzékeny
látásmód használatának szükségességére. Interdiszciplináris nézőpontom átjárást
kínál a társadalmi nemek tudománya és a médiatudományok között.
Kulcsszavak: médiareprezentáció, gender, médiaetika
Abstract: This paper examines the representation of women in news media using
Global Media Monitoring Project data for 2015. According to this survey the representation of women in the news internationally 24% overall and 23% in Hungary.
I draw attention to the integration of gender-ethical approach to journalism and to
the need of using the so called “gender lens” namely gender-sensitive aspects in
vision. My interdisciplinary perspectives offer passage between gender studies and
media sciences.
Keywords: media representation, gender, media ethics

Bevezető gondolatok
A nők médiareprezentációjának kutatása szorosan összefügg a nőjogi mozgalmak
történetével, a feminista médiakritika megjelenésével, a gender tudományok
intézményesülésével. Ahogy arra Carolyn M. Byerly rámutat,1 az 1970-es évektől
szerteágazó kutatások kezdődtek arról, hogy hogyan formálja a média, elsősorban
a televízió és a hírmédia a gender2 normák (a társadalmi nemek) gyakorlati
percepcióját, a nők társadalmi részvételéről kialakított képet, illetve fordítva,
1

2

Carolyn M. Byerly, Karen Ross: Women and Media: A Critical Introduction. Wiley-Blackwell
(2005)
A gender (társadalmi nem) a férfiak és a nők közti társadalmilag kialakult különbségeket jelenti,
olyan szerepeket, viselkedésformákat, tevékenységeket és tulajdonságokat, amelyeket az adott
társadalom férfiak, illetve nők számára előír, és amelyek az adott társadalmi kontextussal együtt
folyamatosan változnak. A gender függ továbbá az etnikai származástól, vallástól, oktatástól,
társadalmi osztálytól, a földrajzi, gazdasági és politikai környezettől is. Ezzel szemben a biológiai nem (sex) azokat a biológiai és fiziológiai jellemzőket foglalja magába, amelyek alapján
valakit férfinak, nőnek, transzszexuálisnak, vagy interszexuálisnak tekintünk.
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hogyan hatnak a nőjogi (feminista) mozgalmak a média témakijelölő (agenda),
témakeretező (framing) tevékenységére. Jelen tanulmány a kommunikáció-,
azon belül a médiatudomány és a gendertudomány találkozásának bemutatására
vállalkozik. Teszi ezt részben az elméleti hagyományok felvázolásával, részben
pedig a két tudományterület gyakorlatban történő találkozási pontjainak
ismertetésével, mint például a 2015-ös Global Media Monitoring Project adatainak
bemutatásával, és a gender-tudatos újságírás alapelveinek szemléltetésével.
Kommunikációtudományi szempontból kiindulásképpen leszögezendő, hogy a
társadalmat a nyilvánosságban megjelenő kommunikáció tartja össze. A habermasi
nyilvánosság-fogalomból kiindulva, a nyilvánosság ad teret a társadalmi vitának,
amelyben nagy felelőssége van a médiának3 is, mint a közvéleményt formáló
egyik ágensnek és színtérnek. A nőjogi mozgalmak történetét vizsgálva jól látszik,
hogy a médiában megjelenő (a feminista mozgalomhoz köthető) hírek történelmi
szerepet játszottak (és játszanak mind a mai napig) a társadalmi mozgalmak
legitimálásában,4 a mozgalmak politikai sikere múlott azon, hogy üzeneteik be
tudtak-e kerülni a fősodorbeli (mainstream) hírmédiába, és ott helyet tudtak-e
nyerni az új politikai tartalmak. A nőjogi civil mozgalmak világszerte, a mai napig
szoros viszony kialakítására törekednek a médiával, e tanulmány második részében
az elméleti kutatások eredményeinek a gyakorlatba történő átültetési törekvéseiről
is számot adok.

Elméleti hagyományok
A feminista média etika „feltalálója” Betty Friedan amerikai újságírónő 1963ban jelentette meg A női misztikum5 címet viselő korszakalkotó írását, amely a
fehér, iskolázott, középosztálybeli amerikai nők addig még meg sem fogalmazott
problémáját (The Problem that has No Name) vetette fel és állította a középpontba.
„Is that all?” „Ez lenne minden?” – tette fel a kérdést, az ötvenes évek
konzervatív női szerep-elvárásaira utalva, amikor nők százezrei rekedtek meg
a kertvárosi családanya szerepekben, bezárva a politika és a közvélemény által
elvárt „női misztikum” ideológiájába, mely szerint életük csak családban, a férj
és a gyerekek szolgálatában teljesedhet ki. 6 A gondolat, a nő önálló identitásának
3

4

5

6

Jelen tanulmány a média kifejezés alatt elsősorban a tömegkommunikáció eszközeit és intézményeit érti, beleértve az online színtereken zajló kommunikációt is.
Richard B. Kielbowicz és Clifford Scherer, The Role of the Press in the Dynamics of Social
Movements, Research in Social Movements, Conflicts and Change: A Research Annual, vol. 9
(Greenwich, Conn.: JAI Press, 1986). pp. 71-96.
A kötetet nem fordították le magyarra. The Feminine Mystique, (1963) http://nationalhumanitiescenter.org/ows/seminars/tcentury/FeminineMystique.pdf
Ugyanebben az évben jelent meg Sylvia Plath önéletrajzi ihletettségű regénye, az Üvegbúra,
amely ugyanezt a „problémát” mutatja be. Az írónő egy hónappal a kötet megjelenése előtt
öngyilkos lett.
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megteremtéséről és a társadalomban történő kiteljesedéséről a 60-as években
forradalmian újnak számított, a férfi-női szerepek átalakulásában alapvető szerepet
játszott. Fellépésével elindította az észak-amerikai feminizmus úgynevezett
második hullámát, melyben a populáris kultúra és a tömegmédia kedvenc színterei
lettek a társadalmi és politikai csatározásoknak.
A feminista mozgalmaknak számottevő hatása volt a médiatudományokra
is, a feminista nézőpont a 60-as évektől kezdődően erős támadást indított a kor
populista média kultúrájában (elsősorban a televízióban és a filmben) kimutatható
egyenlőtlenségek és sztereotip értékek miatt, majd a 70-es évektől kezdődően
bejutott az akadémiai szférába is, és megkezdődött a média feminista, később
gender szemléletű tudományos vizsgálata. A kutatók a médiahatás- és befogadás
elméleti modelljei mentén arra voltak kíváncsiak, hogy pontosan milyen
szerepet játszik a média (ipar) a gender (társadalmi nemek) egyenlőtlenségeinek
újrateremtésében, azok társadalmi és kulturális konstrukcióiban, milyen műfajokat
és elbeszélésmódokat teremt, és törekedtek arra, hogy minél pontosabban
rámutassanak a kulturális iparágakban tetten érhető genderszerepek sztereotip
ábrázolásmódjaira, egyszersmind beépítsék és tudatosítsák azokat a közbeszédben.
Ahogy arra S. Craig Watkins és Rana A. Emerson is rámutat,7 a feminizmus sosem
elégedett meg csupán az elméleti kritikussággal, máig alapvető mozgatórugója a
társadalmi hasznosság elve is.
Az elmúlt évtizedek és a közelmúlt genderszempontú médiakutatásainak
eredményei többnyire alátámasztják Pierre Bourdiau: Férfiuralom című könyvében megfogalmazott állításokat, miszerint: a férfiak és a nők közötti viszony
struktúrája alapvetően változatlan maradt az elmúlt ezer évben.8 Ez az állítás
valószínűleg annak is köszönhető, hogy az a speciális, mediatizált kép, amit a
20. század utolsó évtizedeiben illetve a 21. század elején (például) a mainstream
hírmédia mutat9, nem képezi le a társadalmi valóság gender viszonyait,10 még akkor
sem, ha regionális, vagy kontinentális szinten komoly eltéréseket találunk a nők
médiareprezentációjában. Sőt, egyes elemzések szerint, a hírmédia szelekciójának
7

8

9

10

S. Craig Watkins and Rana A. Emerson: Feminist Media Criticism and Feminist Media Practices, In: The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 571, Feminist
Views of the Social Sciences (Sep., 2000), pp. 151-166
Hadas Miklós, A libido academica narcizmusa (Pierre Bourdieu: Férfiuralom), Replika, 47–48
(2002. június), 175–194. o. http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/47/Hadas.pdf
GMMP Highlight of Findings 2015 http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/
reports_2015/highlights/highlights_en.pdf
Ahogy erre a kortárs maszkulinitás tudományok is rámutatnak: „Ha élesen akarunk fogalmazni, azt mondhatjuk: a hegemón maszkulinitás (azaz a libido dominandin alapuló társadalmi
viszonyok) dekonstrukcióját középpontjába állító férfikutatások éppen annak ellentétét fejtik ki
lépten-nyomon, amit a neves francia szerző a Férfiuralomban megfogalmaz.” Hadas Miklós:
A libido academica narcizmusa (Pierre Bourdieu: Férfiuralom), Replika, 47–48 (2002. június),
175–194. o. http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/47/Hadas.pdf
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súlypontjaiban jól tetten érhető egy bizonyos maszkulin értékrendszer, ha tetszik
a bourdiaui „libido dominandi”, ami a hírek forrásait és az interjúalanyok
kiválasztását és megszólaltatását illeti.11
Visszatérve a feminista médiakritika történetének alakulására, Watkins és
Emerson bemutatja, hogy a 70-es évek közepétől, a 80-as éveken át, a 90-es évekig
a feminista média kritika beazonosított néhány kiemelkedő témát, konfliktust,
szerepmodellt. Fellépésükre a médiaszervezetek többnyire triviálisan és becsmérlően
reagáltak (a posztfeministák ezt az antifeminista mozgalmat később Susan Faludi
írása nyomán backlash-hatásnak nevezték el), például „bra burners” „melltartó
égetőknek” hívták a nőjogi aktivistákat, akik egyre direktebb formában avatkoztak
be a média gyakorlati praxisába. A médiában dolgozó, feminista elköteleződésű
szakemberek is folyamatosan küzdöttek a gender normák és hagyományok
újradefiniálásáért. Az elmélet és a gyakorlat szimbiotikus egymásrautaltságában
a kutatók és az aktivisták folyamatosan rámutattak a kulturális iparágak
félremagyarázott nőképére, az alárendelt szerepben (háziasszony, feleség, titkárnő,
áldozat), többnyire otthoni környezetben megjelenő nőkre, illetve a hírmédiában
marginalizált, vagy meg sem jelenített munkahelyi, fizetésbeli diszkriminációra, a
családon belüli erőszakra.
Tanulmányukban12 a következő négy szempontból kategorizálják a feminista
médiakritikát és gyakorlatot. (1) Hogyan befolyásolja a gender-szemlélet
a média ipart, hogyan hat a normák, értékek átalakulására, elterjedésére, a
műsorszerkezet specializálódására, a produkciós logika és a hirdetési bevételek
alakulására, végső soron a makró struktúra változására. (2) A feminista kritikai
szemlélet hogyan hat a médiatudományokon belül a befogadás-elméletekre,
elsősorban a kritikai kultúrakutatás pozícionálásával, a nők médiahasználatának,
médiafogyasztásának vizsgálatával. (3) Szemléltetik a média kutatások faji,
osztály és gender választóvonalait, elsősorban, hogy milyen új kihívások érik
a fehér középosztálybeli nők által a 70-es években elindított második feminista
hullám hegemóniáját, beemelve a fekete és színesbőrű nők médiareprezentációját.
(4) Végül arra kíváncsiak, hogy a feminista médiakritikai szemlélet hogyan hat
a maszkulinitás tudományára és kiemelik, hogy a fehér heteroszexuális férfikép
(nemzeti, faji, katonai felsőbbrendűséget sugallva) globális média ikonná vált,
mint az erő, erőszak, individualizmus szimbóluma.13 A sport közvetítések és a tabu11

12

13

GMMP 2015 Reports http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports
http://whomakesthenews.org/articles/reaching-gender-equality-by-the-year-2030
S. Craig Watkins and Rana A. Emerson, Feminist Media Criticism and Feminist Media Practices
The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 571,
Feminist Views of the Social Sciences (Sep., 2000), pp. 151-166
Susan Jeffords, Hard Bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era, New Brunswick, NJ,
Rutgers University Press, (1994)
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döntegető reklámok elemzése során rámutatnak arra, hogy a férfiszerepek átrendeződése miatt napjainkra ez a konceptualizáció is változóban van.
Caroly M. Byerly elsősorban a hírmédiát elemzi tanulmányában14, a figyelmet a
nőjogi aktivizmus gyakorlatára és a médiahatás vizsgálatokra irányítja. Bemutatja
a 70-es években az Egyesült Államokban indult15, majd országos és nemzetközi
mozgalommá fejlődött „Take Back the Night!” felvonulások szerepét, amely
a szexuális erőszak ellen szerveződött (beleértve a kapcsolati és családon belüli
erőszakot is, a pornográfia-ellenességet), és amelynek az üzenete máig érvényes:
ahogy máig sem jellemző, hogy a nők éjszaka egyedül bátran közlekedhetnének
akár még a fejlett országok nagyvárosaiban sem, ugyanúgy nem csökkent a nők
ellen elkövetett erőszakos események száma sem. A Pekingi Cselekvési Program
20 éves évfordulója kapcsán 2015-ben az Európai Női Lobbi tanulmányában a
következő olvasható: „1999-ben az Európai Női Lobbi megállapította, hogy
Európában minden ötödik nőt ért családon belüli erőszak. Ez a szám azóta
sem változott.”16 A nők elleni erőszak többnyire láthatatlan, ezért a mértékét
alábecsülik – teszik hozzá. Byerly, Lederer és Ellis17 tanulmányaira hivatkozva
a hard core pornográfia médiahatás-vizsgálatait összeköti azokkal az aktivista
fellépésekkel, amelyek arra törekedtek, hogy a média ne mutasson megvert, vérző,
kizsákmányolt, prostitúcióban élő nőket. Eközben a másik fronton, éppen a nemek
közötti egyenlőség elérésére, láthatóvá akarták tenni a női szerepeket a hírekben18.
Rámutat arra is, hogy már a 70-es évek kutatásaiban fontos kérdés volt, hogy a nők
vajon hogyan köteleződnek el, és hogyan reflektálnak arra, amit a médiában látnak
és hallanak?
Tuchmann19 1978-ban a nők „szimbolikus megsemmisüléséről” beszél, arra
utalva, hogy többnyire celebritásokként, vagy híres férfiak kísérőiként kerülnek

14

15

16

17

18

19

Carolyn M. Byerly, The Geography of Woman and Media Scholarship, In: Karen Ross: The
Handbook of Gender, Sex and media, Wiley-Blackwell, (2011)
Az első „Take Back the Night” felvonulást Angliában, 1877-ben rendezték meg. Az első amerikai felvonulás, 1973-ban pornográfia ellenes tüntetés volt San Franciscóban. A mozgalom a
mai napig működik.
Szavaktól a tettekig. 1995-2015 A Pekingi Cselekvési Program 20 éve http://noierdek.miria.
hu/wp-content/uploads/2015/07/Szavakt%C3%B3l-a-tettekig.pdf
Laura Lederer (Szerk.) Take Back the Night: Women Pornography, New York: Bantam Books,
1980
Kate Ellis: I am black and blue from the Rolling Stones and I’m not sure how I feel about it:
Pornograhy and the Feminist Imagination, (In: K.V. Hansen and I.J. Philipson: Women, Class
and the Feminist Imagination) Philadelphia, PA, Temple University Press, pp. 431-445 (1990)
Bernadette Barker-Plummer, News and Feminism: A historic dialog. Journalism & Communication Monographs 12 (3&4), 143-203. (2010)
Gaye Tuchmann, Making News: A Study in the Social Construction of Reality, New York Free
Press (1978)
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be a hírekbe. Margareth Gallager20 1981-ben tette fel azt a provokatív kérdést,
mi szerint, lehet, hogy az a legfontosabb, amit nem is mutat meg a média?
A posztfeminista médiakutatók a 90-es évektől rámutatnak a médiában tapasztalt
negatív keretezésre, az úgynevezett „backlash”-hatásra, amely trivializálja és túlegyszerűsíti a feminizmus céljait és eredményeit. Ugyanakkor, a 70-es évektől
kezdődően egyre több nő áll munkába a média szektorban is, közülük a feminista/
gender érzékeny újságírók, szerkesztők, mint például Susan Faludi azok, akik nagyobb ellenőrzést nyerhetnek a tartalomgyártás felett, így kiemelkedő szerepük
lehetett a média, és következésképp a nyilvánosságban megjelenő diskurzusok átformálásának elindításában.21 Byerly az internet szerepét elemezve megállapítja,
hogy az ott létrejövő, új feminista nyilvános terekben zajló kommunikációt nehézkes a hagyományos befogadás-elméletek mentén vizsgálni. A nyilvános és a
privát ének interneten történő összemosódására új konceptuális és empirikus közönségkutatásokat és befogadás-elméleteket tart szükségesnek.22
A feminista médiatanulmányok új irányában az ifjúság kultúrájának, a globalizációnak, az online terek kommunikációjának, illetve a burjánzó szex ipar vizsgálatának előtérbe kerülése figyelhető meg. Ugyanakkor, például a pornográfia
feminista megközelítése jól mutatja a feminizmuson belüli eltérő értékrendszereket.
Az egyik oldal elutasítja a pornográfiát, mint a nők tárgyiasítását, a férfi felsőbbrendűség manifesztálódását, a gender egyenlőtlenségek reprodukcióját, a hatalmi
egyenlőtlenségek szimbólumát. A másik oldal viszont, a szólásszabadság nevében
ellenzi a pornográfia elutasítását, és elutasít minden kontrollt, amely gátolhatná az
egyén szabad önkifejezési gyakorlatát. Ahogy a nőkről sem lehet homogén egészként
beszélni, úgy a feminizmus sem volt sohasem egységes, a diskurzus résztvevőinek
személyes értékei, érdeklődései, társadalmi struktúrái (szituációba ágyazottsága),
de még az életkoruk is befolyásolták és befolyásolják a nézeteiket, ezért az eltérő
megközelítésekről, érdemesebb, mint „feminizmusokról” beszélni.23

20

21

22

23

Margareth Gallager, Unequal Opportunities: The Case of Women and the Media, Paris, UNESCO (1981)
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000476/047681eo.pdf
Susan Faludi, Backlash: The Undeclared War Against American Women, New York: Crown.
(1991)
Carolyn M. Byerly, The Geography of Woman and Media Scholarship, In: Karen Ross: The
Handbook of Gender, Sex and media, Wiley-Blackwell, (2011)
Sue V Rosser tanulmányában nyolc féle feminizmust határoz meg: liberális, szocialista, faji
és etnikai, egzisztencialista, pszichoanalitikus, radikális, posztmodern, posztkoloniális és kiber
feminizmusokról beszél.
Sue Vilhauer Rosser, Through the Lenses of Feminist Theory: Focus on Women and Information
Technology, Frontiers 26.1 (2005): 1-23,185.
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Nők a médiában
A médiafogyasztást, valamint a média agenda-kijelölő, a közvéleményt befolyásoló
és keretező szerepét sok szervezet elemzi, egyetemi kutatóintézetektől24
kezdve nagy nemzetközi médiakutató cégeken át25, a különböző nemzetközi
sajtószövetségekig26 és nőjogi szervezetekig27. A hírfogyasztást mérő elemzések
mellett, a média genderszempontú tartalomelemzését, illetve a média belső (mikró
és makró) viszonyait feltáró nemzetközi longitudinális kutatásokat csupán néhány
nagy globális szervezet végez. Ebben a fejezetben két ilyen kiterjedt kutatásra
hívom fel a figyelmet, az egyik az (IWMF) The International Women’s Media
Foundation által 2011-ben publikált Global Report28, a másik pedig a világ
legnagyobb és legrégebb óta tartó genderszempontú médiakutatása, a Global
Media Monitoring Project (GMMP)29, magyarul Nemzetközi Médiafigyelő Projekt
néven olvashatjuk 10 évre visszamenően az eredményeiket.30
A Global Report a nők hírmédiában betöltött szerepét és státuszát elemzi, a
nemzetközi női médiaszervezet (IWMF) első ilyen témájú átfogó tanulmánya. Az
interjú-formájában kivitelezett adatfelvétel több mint két évig tartott, ezalatt 150
kutató 59 ország több mint 500 médiavállalata vezetőinek tett fel egy 12 oldalas
kérdőívet. A tanulmány újszerűsége és egyedülállósága abban rejlik, hogy elsősorban
a hírmédia makró viszonyaiban betöltött női szerepekkel foglalkozik, vagyis a
hírmédia döntéshozatali mechanizmusaira és tulajdonviszonyaira kérdez rá, az
újságírók alkalmazásának (genderszempontú) feltételeire, valamint a produkciós
hierarchiában betölthető egyéb szerepek genderarányaira. Bár az adatok nagy
regionális és kontinentális különbségekre mutatnak rá, általánosan kimutatható a
hírmédiában az üvegplafon-jelenség, valamint a fennálló „láthatatlan akadályok”
a középkorú és az idősebb szakemberek között.31 Hasonló problémát elemez egy
24
25

26

27

28

29
30

31

Például a Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford
Például a Pew Research Center Journalism and Media szekciója, vagy a Nielsen Media Research csakúgy, mint az (IAMCR) The International Association for Media and Communication
Research
Például az International Federation of Journalists, vagy a (WACC) World Association for Christian Communication
Például az (IWMF) The International Women’s Media Foundation, vagy a (EWL) European
Women’s Lobby
IWMF Global Report on the Status of Women in the News Media
https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2013/09/IWMF-Global-Report-Summary.pdf
GMMP 2015 Reports http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports
Jelen tanulmány írásakor a GMMP 2015-ös évre vonatkozó részletes magyar eredményei még
nem voltak hozzáférhetőek.
IWMF Global Report on the Status of Women in the News Media https://www.iwmf.org/wpcontent/uploads/2013/09/IWMF-Global-Report-Summary.pdf A riport hatására született Carolyn M. Byerly legújabb kötete 2013-ban, a Palgrave International Handbook of Women and
Journalism, amely nemzetközi akadémiai kontextusban értelmezi az adatokat.
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új tanulmány is, amely a Visegrádi országok médiaviszonyaiban fellelhető gender
egyenlőtlenségre mutat rá, részletesen bemutatva a döntéshozatali mechanizmusok
gender arányait. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon a média döntéshozói
pozícióiban 27 százalék a nők aránya.32
A másik nagy nemzetközi médiaelemzés, a Global Media Monitoring Report
(GMMP) máshonnan közelít a hírmédia és a gender szerepek kapcsolatához, a
makró viszonyok helyett a mikró viszonyokat, azaz a médiatartalmat, a genderetikus
újságírást vizsgálja. A kvantitatív és kvalitatív módszereket is beépítő kutatás a
nők médiareprezentációját elemzi a hírmédia tartalmaiban. Egy központilag
meghatározott napon és metódus szerint, a következő szempontok alapján történt
az adatfelvétel: (1) média típus szerint (televízió, rádió, nyomtatott- és online
sajtó, közösségi média, konkrétan a Twitter); (2) a hírek témái alapján (politika,
kormányzás, gazdaság, tudomány és egészségügy, társadalom és jog, bűnügy és
erőszak, hírességek, művészet, média és sport, és egyéb kategóriákban); (3) nők
aránya az egyes hírekben, mint a hír szereplője (szóvivő, szakértő, kommentátor,
személyes tapasztalat, szemtanú, illetve a „vox populi” a „nép hangja”); (4)
a hír tudósítói alapján; (5) a nők által tudósított hírek témái alapján; (6) a nők
hírekben megjelent státuszai alapján (áldozat, családi állapot, foglalkozás, életkor,
vizuális ábrázolás). Az immár 20 éve, öt évenként megrendezett adatfelvételben
2015-ben 114 ország önkéntesei küldték el az adataikat a felmérést koordináló
Keresztény Kommunikációs Világszövetségnek (WACC), köztük Magyarország,
immár harmadik alkalommal. A 2015-ös felmérés idei adatai szerint a nők
médiareprezentációja nemzetközi összesítésben 24 százalék, Magyarországon 23
százalék, ami nemzetközi viszonylatban stagnálást, a hazai hírmédiában pedig
némi visszalépést jelez az öt évvel ezelőtti eredményekhez képest.33 114 ország
adatait egyesítve ezek az arányszámok arra is rámutatnak, hogy a nők és férfiak
egyenlő arányú médiabeli reprezentációja felé tett korábbi előrelépések majdnem
teljesen megrekedtek. Az a jelenség, hogy a nők viszonylagosan láthatatlanok a
hírekben, a tradicionális médiáról a digitális hírközlő platformokra is „átöröklődött”

32

Olga Gyárfášová: Why don’t the V4 countries have more women voices in the media? V4Revue,
2015. november 12. http://visegradrevue.eu/why-dont-the-v4-countries-have-more-womenvoices-in-the-media-2/
33
„A nemzetközi adatfelvétel 2015. március 25-re esett. A nap legmeghatározóbb híre az előző
napon történt Germanwings repülőgép-katasztrófa volt, a hírek palettája minden más tekintetben egy átlagos napét tükrözte. A magyarországi hírek középpontjában országos gazdasági és
politikai történések, pl. gazdasági korrupció, politikai viták és civil kezdeményezések álltak.
Az idei vizsgálat összesen 4 televízió- és 3 rádiócsatorna, 5 napilap és 2 internetes hírportál
legfontosabb híreit elemezve állapította meg, hogy a hírekben megjelenő híralanyoknak mindössze 23%-a volt nő.” Részlet a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség: A nők még mindig
csak mellékszereplők a hírekben című sajtóközleményéből: (2015. november 23.) http://noierdek.hu/?p=41124
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– olvasható a kutatásról szóló elemzésben34, amely szerint globálisan az internetes
hírekben és a hírmédia Twitteres közleményeiben megjelenő személyek mindössze
26%-a nő.
Bár a nemzetközi tanulmány jelentős regionális és kontinentális eltéréseket
mutat35 a nők hírmédiában betöltött szerepei kapcsán, a magyar arány (23%) csupán
két százalékkal tér el az európai mutatótól, ami 25 százalékos női láthatóságot
mutat.36 Margaret Gallagher a tanulmány előszavában aggasztónak nevezte
ezeket az arányokat, ahogy írta: „Bár 1995-2005 közötti évtizedben lassan, de
folyamatosan növekedett a nők láthatósága a hírekben, a 2005-2015-ös évtized
stagnálást mutat. A 24 százalék azt jelenti, hogy 2010 óta nem volt változás a
hírek szereplői között mért nők arányában, sőt, alig növekedett 2005 óta, amikor
ez az arány 23 százalék volt. A nők által készített hírek arányában 2005 óta nincs
változás, globálisan most is pontosan 37 százalékon áll. 2015-ben mindössze a
hírek 10 százalékában játszottak központi szerepet a nők, pontosan ugyanannyiban,
mint öt évvel ezelőtt. A nők és férfiak társadalmi egyenlőtlenségének témájára a
hírek mindössze 4 százaléka fókuszált 2015-ben.”37

A genderetikus újságírás
A GMMP 2015-ös jelentésében publikált adatok azt mutatják, hogy a nők globálisan
és Magyarországon is, gyakorlatilag láthatatlanok a fősodorbeli hírekben,
háromszor kisebb valószínűséggel szerepelnek azokban, mint a férfiak, holott a
társadalmi munkamegosztásban kialakított szerepük – regionálisan, kontinentálisan
és kulturálisan ugyan eltérő mértékben, de mégis – jóval kiegyensúlyozottabb.
Minden jel arra mutat, hogy a média hírkonstrukciói által sugallt „valóságot”
hosszútávon a médiatudatos gondolkodás elmélyítése és a genderetikus újságírás
34

35

36

37

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség: A nők még mindig csak mellékszereplők a hírekben
Sajtóközlemény: (2015. november 23.) http://noierdek.hu/?p=41124
GMMP 2015 Report szerint Észak-Amerika megtartja vezető pozícióját, továbbra is itt a legmagasabb a nők részvétele a hírmédiában (36%), vagyis itt a legszűkebb a különbség a nemek közötti egyenlőtlenségben. A legnagyobb különbséget a Közel-Keleten mérték, itt 18 százalékos a
nők részvétele a hírmédiában. Más régiókban, mint Latin-Amerikában (29%), a Karib- (29%),
illetve a csendes-óceáni térségben (26%) érdekes módon nagyobb a nemek közötti egyenlőség,
mint az európai régióban (25%). Biztató jelenség, hogy Latin-Amerikában az elmúlt húsz évben
16 százalékról 29 százalékra nőtt a nők részvétele a hírmédiában. (a fordítás a szerző munkája)
http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports
GMMP Highlight of Findings 2015
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/highlights/highlights_
en.pdf
GMMP 2015 Reports http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports
(a fordítás a szerző munkája)
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elterjedése tudja majd tovább alakítani, finomítani. A cél, hogy a genderérzékeny
megközelítésmód, témaérzékenység ugyanolyan etikai alapértékké váljon az
újságírói gyakorlatban, mint a szakma többi alapvetése, mint az objektivitás, az
igazságosság és a pontosság, a függetlenség, a méltányosság, a pártatlanság, és a
számonkérhetőség.
Mint azt korábban felvázoltam, a médián számonkérhető gender-érzékenység
nem új keletű dolog, de ha csak az elmúlt 10 évet figyeljük (ahogy Margaret
Gallagher is megjegyezte) igazán jelentős, számottevő javulás a hírmédia
tartalmaiban genderetikus szempontból nem mutatható ki. A nemzetközi kutatások
adatai alapján a nők hátrányai a hírmédiában tartósak és újratermelődnek.38
Magyarországon az elmúlt évek sajnos különösen bővelkednek olyan, nők ellen
elkövetett bűncselekményekben, amelyek médiareprezentációi meglehetős
tájékozatlanságot mutatnak az újságírók és a szerkesztőségek részéről (is), nem
egyszer a genderperspektíva teljes hiányáról tanúskodnak.39 Meggyőződésem
ugyanakkor, hogy egyre több figyelem és igyekezet irányul a helyzet megváltoztatására. Amellett, hogy néhány civil szervezet foglalkozik gendertudatos
médiatréninggel40 és néhány egyetemen tanulható a társadalmi nemek tudománya,
fontos megemlíteni azt is, hogy a közelmúltban több fontos kutatás, tanulmány,
segédkönyv és példatár jelent meg, amelyek használata segítheti a genderetikus
szemlélet integrálását az újságírásba.
2014-ben három alapvető kiadvány illetve tankönyv és példatár jelent meg
a témában magyar nyelven. Elsőként a Nemzetközi Újságíró Szövetség (IFJ) és
a Keresztény Kommunikációs Világszövetség (WACC) közös kiadásában 2012ben megjelent kézikönyv és forrásgyűjtemény fordítására hívnám fel a figyelmet,
amelyet a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség adott közre „Genderetikus
újságírás és médiavállalati irányelvek” címmel.41 A két kötetes kiadvány célja,
hogy javítson a nemek hírmédiában való egyenlőtlen megjelenítésén, egyszer
s mind hiánypótló, mind a kommunikáció szakokon, mind pedig a szerkesztőségekben, mivel korábban magyar nyelvű genderszemléletű tankönyv és példatár
nem állt az újságírók rendelkezésére. A tankönyvet a világ számos országában
38

39

40

41

A most következő fejezetekben átdolgozott részletek olvashatók a szerző korábbi tanulmányából.
A teljes történet – Gendertudatosság a médiában, Tavaszi szél konferenciakötet II., Doktoranduszok Országos Szövetsége, (2015) 206-214.o. http://dosz.hu/dokumentumfile/tsz2015_2.pdf
Gondolok itt elsősorban az ELTE Gólyatáborában 2014 augusztusában történt szexuális
erőszakra, amely rendkívül kiterjedt médiareprezentációt eredményezett, a téma hosszú hónapokon át napirenden maradt, illetve két NMHH szabályszegési eljárást is maga után vont.
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek), az Európai Női Lobbi (EWL) magyar
tagja; a Független Médiaközpont; Főszerkesztők Fóruma
Genderetikus újságírás és médiavállalati irányelvek kézikönyv és forrásgyűjtemény 1. kötet,
Elméleti kérdések; 2. kötet. Gyakorlati útmutató, Szerk: Sarah Macharia és Pamela Moriniére,
Kiadó: WACC, IFJ, (2012)
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tevékenykedő gender- és médiaszakember dolgozta ki: Afrikából, Ázsiából, Közép- és Dél-Amerikából, Európából, Észak-Amerikából és Óceániából érkeztek
az írások, amelyek többek között megismertetnek a „genderszemüveg” mibenlétével, és rámutatnak a genderszemlélet szerkesztőségi etikai kódexekben és a
médiapolitkában szükséges pozícionálására.

A genderszemüveg
A genderszemüveg egy olyan társadalmi nemi szempontokra érzékeny látásmód,
amely segít az újságírónak (riporter, szerkesztő, fotoriporter, képszerkesztő,
hírszerkesztő, operatőr, rendező) abban, hogy a nők42 szemével lássák a világot,
segíti a nemi előítéletek kiküszöbölését, a sztereotip ábrázolásmód elkerülését,
javíthatja a nemek egyensúlyát a médiatartalmakban, az újságírók körében, a
médiavállalatoknál, a döntéshozatalban. Ha a média valósághű módon akarja
tükrözni a nők társadalomban betöltött szerepét, ha a „teljes kép” bemutatására
törekszik, akkor nem elégedhet meg a GMMP vizsgálataiban kapott eredményekkel,
azzal a bizonyos 24 százalékkal, ami 2015-ben világviszonylatban a hírekben
hallható, látható és megszólaló nők arányát jelenti. Ahogy azt a kötet bevezetőjében
olvashatjuk, az IFJ megállapította, hogy: „a szenzációhajhászás és a sztereotípiák
kerülésével, a tények gondos ellenőrzésével, az etikai normák betartásával, a
független média-önszabályozó testületek megerősítésével fenntartható az újságírás
minősége és megőrizhető a lakosság bizalma az újságírás iránt.”43 Le kell szögezni,
hogy a nők tapasztalatainak, félelmeinek és véleményeinek megjelenítése a
médiában nem csak a nők ügye. Még akkor sem, ha a (média) szakmán belül a
gender egyfajta „szoft” témának számít, és ritkán érinti azokat, akik az igazán
„komoly” hírekkel (konfliktusok, katasztrófák, politika, gazdaság, bűnözés)
foglalkoznak – olvashatjuk a kézikönyvben. „A genderszemüvegen keresztül
megláthatjuk, hogy egy adott jelenség különbözőképpen érint-e férfiakat és nőket,
vagy fiúkat és lányokat. Így az újságírónak lehetősége nyílik genderszempontból
megközelíteni (és ellenőrizni) a hírt, és ezzel fontos és olykor megdöbbentő új
dimenziókat tárhat fel benne.”44
42

43
44

„Természetesen a „nők” nem képeznek homogén csoportot, ezért a médiában meg kell jeleníteni
a különböző társadalmi, kulturális és gazdasági háttérből jövő nők szempontjait és tapasztalatait is (figyelembe véve például bizonyos társadalmi réteghez vagy kaszthoz való tartozásukat,
faji vagy etnikai hátterüket, vallásukat, életkorukat, lakhelyüket, iskolázottságukat és egészségi
állapotukat), illetve más sérülékeny társadalmi csoportokéit: például a gyerekekét, idősekét,
faji/etnikai vagy vallási kisebbségekét, fogyatékkal élőkét. Ezeken a csoportokon belül is a
nők és lányok gyakran komolyabb nehézségekkel küzdenek.” Genderetikus újságírás és médiavállalati irányelvek kézikönyv és forrásgyűjtemény 1. kötet, Elméleti kérdések; Szerk: Sarah
Macharia és Pamela Moriniére, Kiadó: WACC, IFJ, (2012) 10. o.
Uo. 3-6.o.
Uo. 9-10.o.
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Záró gondolatok
A feminista médiaetika kutatói, köztük Linda Steiner érvelése szerint45 a feminista
gondolkodásmód és cselekvés a közjóval van összefüggésben, míg a feminista etika
globálisan meghatározott – bár nem mindig ad feltétlenül konzisztens válaszokat.
Szerinte az újságíróknak morális kötelessége a közpolitikák és javaslatok
értékelése, hiszen a gondos újságírói munka megköveteli a nyilvánosság bevonását,
a közbeszéd tematizálását, a közösség figyelmének alakítását például nyilvános
viták, tanácskozások révén. Az újságírói figyelem és az alapos tájékozottság
megköveteli a riporterektől, hogy igazi kérdéseket tegyenek fel. Steiner fenntartja
továbbá – a feminista ismeretelmélet szerint -, hogy az újságírók ismerniük kell
saját pozíciójukat, zárójelbe kell tenniük saját feltételezéseiket, és visszafogottan
kell tudniuk megítélni az „igazságot”. A feminista médiaetika tehát egy koherens,
gazdag eszköztár arra vonatkozóan, hogy kinek és mikor fontos a média, a média
intézményei és résztvevői részére pedig határokon átívelő morális diskurzust
kínál.
Stephen J. A. Ward és Herman Wasserman az online médiateret vizsgálják és
az újmédia etikai problematikájáról (és kivételes felelősségéről) írnak.46 Érvelésük
szerint az állampolgárok részvétele a médiában (azáltal, hogy alkalmanként
újságíróként viselkednek) átalakítja az újságírás etikáját – ami véleményem
szerint a gender (szempontú) tartalmakra is hatással van. Írásuk szerint a globális
online médiateret (az újmédiát) az úgynevezett „fejlődő nyílt etika” (open ethics)
határozza meg, melyben a közösségi média tweet és blogbejegyzései befolyásolják
a nyilvánosságot. Éppen ezért az etikus megközelítés többé már nem csak az
újságírók felelőssége a távoli szerkesztőségekben: az újmédia megváltoztatja
a felelős részvételről és az ellenőrzött tartalmakról kialakított fogalmainkat. A
globális online médiában az állampolgároknak nem kell „meghívó” ahhoz, hogy
megvitassanak médiaetikai kérdéseket, hogy kritizálják az újságírói gyakorlatot,
hogy felülvizsgálják a normákat, vagy éppen újakat javasoljanak. A médiáról
történő normatív vita így természetes részévé válik a média gyakorlatának.
Különösen lehetetlen ellenállni az etikai kérdések megválaszolásának, amikor a
médiahasználat központi eleme lett a modern életnek, átszőve annak szinte minden
aspektusát. Ráadásul, az újmédia kultúrája éppen az átláthatóságot és az interakciót
helyezi előtérbe. Ez a kultúra elvárja, hogy a mainstream (fősodorbeli) és a nem-
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Steiner, L., Feminist Ethics and Global Media, In: R. S. Fortner and P. M. Fackler (Szerk.), The
Handbook of Global Communication and Media Ethics, Oxford: Blackwell, 171–192. (2011),
(a fordítás a szerző munkája)
Ward, S. J. A., and H. Wasserman, Towards an Open Ethics: Implications of New Media Platforms for Global Ethics Discourse, Journal of MassMedia Ethics 25(4): 281. (2010), (a fordítás
a szerző munkája)
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mainstream (nem-fősodorbeli) média is nyitottá váljon a közvélemény számára,
hogy gender szempontból is formálja és újraalkossa a nyilvánosságban megjelenő
közbeszédet.
A paletta tehát színesedik, nem véletlen, hogy a GMMP legújabb globális,
UNESCO által is támogatott kezdeményezése a “Yes we must! Reaching Gender
Equality in the Media by 2030”47 szlogen alatt fut. A cél nem kevesebb, mint hogy
2030-ra elérjük a nemek közötti egyenlőséget a médiában, a hír alkotói és a hír
szereplői között is. A globális cél, hogy a sajtó bevonásával és a genderszemüveg
nyelvhasználatának tudatosításával felhívják a világ figyelmét a nemek közötti
egyenlőség kérdésére. Az elkövetkező 15 évben feltételezhetően sok akció-orientált
megközelítést tapasztalhatunk meg ezen a területen.
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Az emblematikus Karády-film.
A Halálos tavasz lehetséges olvasatai egykor és ma
Absztrakt: Karády Katalin Halálos tavasz c. filmben való színre lépésével a 30as, 40-es évek magyar nézői fejében egy új nőtípus teremtődött meg, amelyet
a férfi főszereplő „voyeur” pozíciójából szemléltek. A Karády-jelenség maga
írásom álláspontja szerint egy olyan népszerű narratíva, amely az 1939-45 közötti
kialakulása után az egyes médiareprezentációkban tetten érhető módon kétszer
éledt újjá. Jelen tanulmányban a Halálos tavasz c. alkotás lehetséges olvasatait
vizsgálom az általam meghatározott három történeti szakaszban. A célom az,
hogy releváns szakirodalmak segítségével rámutassak az egyes korszakok közötti
hasonlóságokra és különbségekre.
Kulcsszavak: Karády Katalin, Karády-jelenség, Halálos tavasz, flashback,
voyeurizmus.
Abstract: The Karády-myth – created by Zoltán Egyed journalist and based on the
western pattern – was ahead of its own age. A new type of woman was created with
Katalin Karády’s first appearance in ‘Deadly Spring’, which was contemplated
by the viewer from the voyeur position of the leading male role. Regarding to
the thesis the Karády-myth is a popular narrative that was built up from 1939
to 1945. After this period the cult has risen two times and its resurrections can
be observed in Hungarian media representations as well. What ‘Deadly Spring’
means as a Hungarian movie – which definitely created Karády’s image – in the
various periods? I shall examine the diverse understandings of the movie to find
the answer.
Keywords: Karády-myth, Katalin Karády, Deadly Spring, flashback, voyeurism.

A nyugati mintára megalkotott Karády-jelenség
Míg a 30-as évek elején csak férfi sztárokról – Jávor Pál, Páger Antal, Kabos
Gyula és Csortos Gyula – beszélhetünk, addig a női sztárok jelentősége később, az
évtized második felétől érződik. Eleinte csak a férfi főszereplők kiegészítéseként
jelentek meg, típusba sorolásuk csak később történt meg: Tolnay Klári a finom
nőiességet, Szeleczky Zita a törékeny, bár sokszor vadóc „kismacskát”, Muráti
Lili akaratos és emancipált nőtípust, Turay Ida és Erdélyi Mici komika szerepet
formált meg a mozivásznon. (Skaper, 2008) Ekkor jött a képbe Karády, eredeti
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nevén Kanczler Katalin.1 1938 első felében, egy vacsora keretében ismerkedett
meg Egyed Zoltánnal. Az újságíró – akinek 1924-től a Színházi Életben jelentek
meg írásai, valamint 1938 és 1944 között a Film Színház Irodalom című hetilap
szerkesztője volt – fejében ekkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy színésznőt
farag az akkor 28 éves elvált nőből. Színházi emberként jó érzékkel instruálta
a fiatal – még tapasztalatlan – nőket a pályájuk kezdetén, többek között segítő
kezet nyújtott Goll Beának, Hajmássy Ilonának – később Ilona Massey – és Mezei
Máriának is. Nyugati mintára kialakított módszeréhez hozzá tartozott a gondosan
megírt, felmagasztaló színikritikák mellett a színésznőkkel készített beszélgetések, interjúk önéletrajzi formába öntése is. Karády esetében ráadásként segítségül
hívta Csathó Kálmánné Aczél Ilonát is a színészi szakmára való felkészítésben,
azonban a színpad ennek ellenére sem hozta meg számukra a kívánt sikert.
A Halálos tavasz c. film női főszerepével azonban üstökösként robbant be a magyar
filmtörténetbe: ő lett a „végzet asszonya” a „vamp”, aki a szexualitás nyers, elemi
erejű ábrázolásával eltért a korábbiakban megfogalmazott nőszerepektől. Mozgása
ugyan darabos, szögletes volt, de a dalbetétekben – a szövegírók és zeneszerzők
segítségével – olyan drámai, kimondatlan és lefojtott érzelmekkel teli feszültséget
teremtett, amellyel egyszersmind megtöltötte tartalommal az Egyed Zoltán által
nyugati mintára létrehozott Karády-jelenséget.

A Halálos tavasz lehetséges olvasatai egykor és ma
1939-45 között
A második világháború előtti magyar filmgyártás legnagyobb hatású darabjáról
beszélünk, ha a Halálos tavasz c. alkotást vesszük górcső alá. A mű Zilahy Lajos
1922-ben megjelent, azonos című regényéből, írójának szoros közreműködésével,
Kalmár László rendezésében jött létre. Fontos kiemelni, hogy Zilahy művében az
események jóval az első világháború előtt játszódnak, a filmen pedig átültették
a történetet a 30-as évek második felébe, 1936-ba. A szexuális varázsával ható
Karády és a magyar úriembert megtestesítő Jávor Pál vélhetően felerősítették
egymás mozivászonról lelépő hatását. Érdekesség, hogy a készítők semmit sem
bíztak a véletlenre: leforgatták a film „happy enddel” végződő verzióját is, azonban
ezt a változatot a saját korában nem mutatták be. Az alkotás 80-as években történő
újrafelfedezését követően a nézők egyszer befizethettek a boldog befejezés
megtekintésére, de az akkor sem kellett nekik. A film úgy lett hatásos és sikeres,
ahogy Zilahy megírta, és ahogy az eredeti szándék szerint megfilmesítették.
(Kelecsényi, 2010: 30) Jelen tanulmányban három részre osztottam a film
létrejöttének és újra felfedezésének időszakait – 1939-1945 között; 1980-as
1

Hozzá hasonló karakterű és „sorsú” nőalak a – Karádyval ellentétben az emigrációt követően
Hollywoodban is sikeres – német származású Marlene Dietrich.
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évek; 1990-től napjainkig – amelynek relevanciáját az általam korábban vizsgált2
médiareprezentációk és szakirodalmak is alátámasztják. A műfaji kérdéseket
követően a film rövid történetén keresztül vázolom fel az adott korszakban elért
siker lehetséges mozgatórugóit.
A Karády főszereplésével elkészült filmek közül húsz nagyjátékfilmet és
négy rövidfilmet ismerünk. Sándor Pálnak adott interjújában (Sándor, 1980)
visszaemlékezve úgy vélte: „negyvenkét magyar filmben szerepelt.” Tévedését nem
róhatjuk fel neki, hiszen az 1939 és 1945 közötti időszakban működő sztárcsináló
gépezet gyors tempót diktált számára, különösen a legtermékenyebbnek tekinthető
1942-es évben, amikor is filmográfiájának több mint egyharmada (hét film)
került leforgatásra. Az alkotások – elsősorban a Halálos tavasz – műfaja kevert: a
tömegfilm, a melodráma és a film noir jellegzetességeinek hármasságából kialakult
magyar mutáció. A tömegfilmek vagy közönségfilmek a filmipar többnyire népszerű,
kereskedelmileg is sikeres művei, melyeket akár többmilliós közönségréteg
fogyaszt. A hollywoodi típusú nagyipari film – tömegfilm – a globalizálódó világ
közönségének „igényei” szerint készül. A modern tömegfilmek általában valamilyen
üzleti vállalkozásként születnek meg, többnyire rendkívül nagy tőkebefektetéssel,
melynek megtérülésén jól szervezett intézményi háttér (forgalmazók, reklámcégek,
mozik) dolgozik. A – görög eredetű, zenekísérettel előadott drámát jelentő
– melodráma a tömegfilm jellegzetes műfaja. Általában romantikus szerelmi
történeteket mesél el, visszatérő témája a szerelmi vetélkedés, a megoldhatatlan
háromszöghelyzet, amelyben nem lehetséges a tökéletes happy end (Casablanca,
Utolsó tangó Párizsban). A melodráma mindig nagy szenvedélyeket ábrázol
eltúlzott eszközökkel: gyakran él valószínűtlen fordulatokkal, nagyszabású drámai
eseményekkel, mint természeti csapások, háború, végzetes kór. (Hartai, 2002;
Király, 1993) A film noir vagy fekete film a tömegfilmek, azon belül a bűnügyi
filmek egyik alműfaja, amelyben olyan bűnügyi történetről vagy gengszterfilmről
beszélünk, amelyben a képi világot illetően jellemzőek az erős kontrasztok és a
nyomasztó atmoszféra. A moziban a film noir fedezte fel a huszadik századot.
A vágyak, remények helyett a félelmeket, szorongásokat állítja világképe
középpontjába. Hőseiben meglátja a gonoszt, a veszélyt, a torzulást, amelyet
ezáltal belülről is szemlél. Azonban a magyar film noir nem megy el odáig, mint
Hollywood fekete szériája vagy a francia változat. Nálunk a szerelmet hatja át a
bűn és az erőszak, mindaz a kegyetlenség, amely az amerikai filmekben a javakért
folytatott harcban nyilvánul meg. A film noir jellemzője a figurák kétarcúsága,
angyalarcú gyilkosok és a végzetet magukra hozó áldozatok. Gyakran van éjszaka
a filmekben, amely nem akar véget érni. Önmagával tisztában és jóban nem lévő,
problematikus erotika izzik át a történeteken. A férfi nem rendcsináló szépfiú, és
2

XXXII. OTDK részvétel, Honvágy az időben. A kettős én szerepe a Karády-jelenségben c.
kutatómunka.
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a nő nem habkönnyű angyal. Szereplőit mindenhová elkíséri a kielégíthetetlen
nyugtalanság és a feloldhatatlan szomorúság. Magányuknak olyan mélységei
vannak, amelyekben nehezen érhetik utol és menthetik meg egymást. (Király,
1989)
Már a cím is ellentmondást, kettősséget hordoz magában – és erre Fegyverneki
Gergő is felhívja a figyelmet (Fegyverneki, 2012) – hiszen a tavasz a természet,
a fiatalság, a szerelem ébredésének; a halál pedig a tragikum, a vég jelentéseit
hordozza magában. A történet maga egy visszatekintés, azaz mai szóval flashback:
a főszereplő férfi, Dr. Egry Iván (Jávor Pál) öngyilkosságával kezdődnek a
képsorok, majd a továbbiakban a végzetes cselekedet indítékaira derül fény.
A huszonharmadik percben megtörténik az első csók, finom svenk mozgással
az árnyuk felől egy pár másodperces közelit láthatunk az eseményről. A kép
érzékletesen elsötétül, majd kis ugrás és látható és hallható a film első dalbetétje.
Karády énekhangja először csendül fel magyar filmen, valós időben 1939-et
írunk. Egry a zongora mellől szemléli az éneklő és zongorázó Editet. Ebben a
jelenetben Egry a nyomozó férfi, a voyeur és egyben a néző is az ő szerepébe
helyezi magát az Editről látható közelik segítségével. A jelenettel kapcsolatban
releváns fogalomnak tekintem Mulvey voyeurizmus fogalmát, amelyet a szerző
olyan aktív látásmódnak tekint, amely eltávolítja és eltárgyiasítja a filmen látott
dolgot a film hősétől és nézőjétől egyaránt. A nő eltárgyiasítása és fenyegető, de
végső soron bűnös és gyenge alakként való megjelenésére egyértelmű példa a film
noir nőábrázolására. Arra is felhívja a figyelmet, hogy ez az említett eltárgyiasítás
gyakran megakasztja a filmelbeszélés folyamatát és a nők passzív látványosságként
kerülnek ábrázolásra. (Mulvey, 2000: 12-23.) Ebből a szempontból a Halálos tavasz
és a Karády főszereplésével elkészült többi játékfilm kevert műfaja kiegészül a film
noir további műfaji jellegzetességével a nők ábrázolásának tekintetében.

1. ábra: Halálos tavasz, 1939. Az első dalbetét
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Később Egry kibérel egy házat az Ág utca 2. szám alatt. Odacsalja Editet,
akivel együtt érkeznek a helyszínre (közben vágóképek a környezetről, virágokról
– itt a tavasz, itt a szerelem). De a nő rövid ottlét után, mint űzött vad, elmenekül
Egry elől. Másodjára egyedül érkezik a férfihoz Rablenék lánya. Magával hozza a
választ Egry korábbi vallomására. Közösen, ölelkezve meghallgatják, kimondásra
kerül a nyíltan kimondhatatlan szerelmi vallomás. Edit hangjából, szavaiból
vitathatatlanul árad az izzó szenvedély. Meglátásom szerint az átütő siker Karády
kettősségének is köszönhető. Megjelenésével egy teljesen új, korától különböző
nőtípus jelent meg a magyar nézők szemében: az addig elfojtott, prűd szerepviselés
során eltitkolt szexualitást vitte színre a mozgóképen. Legszembetűnőbb példája
a lemezhallgatást követő tabudöntögető jelenet, amelyben ruháit levetve, Egry
zongorakísérete mellett táncol. A néző csak a sziluettjét és a harisnyával elfedett
lábait látja, de ez mégis megteremti azt a finom erotikát, amelyet sajnos a mai filmek
már nehezen tudnak előidézni. A képsorokat alaposan szemügyre véve, a végkifejlet
tekinthető egy amerikai mintára átvett aktív női cselekedetnek is, amelynek
egyértelműen Egry a passzív elszenvedője. Edit, miután felfedezi, hogy Egry a
mézeskalácsszív tükrében végig (a nézők tömegeinek fantáziájában is) kémlelte
őt a vetkőzés alatt – és felvállalta nyomozó, voyeur szerepét – jelzésértékűen egy
kisebb ütést mér a férfi tarkójára. Jelezve ezzel Egry és a nézők számára aktív,
önérvényesítő, maszkulinnak tekinthető női szerepkörét. Bár hozzá kell tennem,
hogy a készítők és a korabeli nézők olvasatában ez inkább csak a kacérság egy
formájának a megjelenése lehetett.

2. ábra: Halálos tavasz, 1939. A második dalbetét, a tabudöntögető jelenet

Ha a néző nincs eléggé résen a film nézése közben – a koncentráció gyakori
elveszítését elősegíti a néhol gyors, összefüggéstelen vágás és rendszertelen kameramozgás – könnyen elkerüli a figyelmét, hogy Edit messzire eldobja a táskáját,
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miután odaadja Egrynek a hanglemezt. Ekkor több dolog is kihullik a retikülből.
Köztük egy meghívó Arhenberg gróftól, amelyen korábban egy zenedarabra invitálta a nőt. Egry megtalálja és ismét felvéve nyomozó szerepét, meglesi a párt
szórakozás közben. Másnap számon kéri Editet és a Ralben lány mindent tagad, a
férfi csalódottan távozik. Visszamegy az Ág utcába és tanúi lehetünk a „flashback
a flashbackben” c. effektnek: felteszi a nőtől kapott hanglemezt és a forgó korong
képével párhuzamosan a közösen átélt pozitív élmények summáját szemlélhetjük
végig.
A csalódást követően Egry vidékre, a családi birtokra utazik. Útközben, a vonaton megismerkedik Nagy Józsával (Szörényi Éva). A nő, átvéve a nyomozó
szerepet, könnyedén kideríti, hogy hívják a férfit és hogy valójában mi a lelki bánata.
Ugyanerre buzdítja Egryt is, és miután tanúi vagyunk a bemutatkozásoknak, együtt
szállnak le az állomáson. Ennél a pontnál felhívom a figyelmet még egy film noir
elemre: az erős kontrasztok ábrázolására. Ezt magában a címben is tapasztalhatjuk
és most már a nagyvárost övező zűrzavar és a vidék csendje, nyugalma kerül
szembeállításra, annak meghatározott nőalakjaival: az előbbi sorrendet követve,
Ralben Edit kontra Nagy Józsa. Egry és Józsa későbbi közös beszélgetésből egy
érdekes történet tárul elénk: a nő korábban kapcsolatban volt egy idős úrral, aki
világkörüli útra vitte (a szexuális viszony nem egyértelmű, kiemeli, hogy a férfi
sokszor úgy mutatta be őt, mint a lányát). Karády életrajzának pontos áttekintését
követően felfigyelhetünk egy különös áthallásra: a művésznő életében is tudunk
egy titokzatos „rajongóról” aki világkörüli útra vitte. (Kelecsényi, 2010: 19-20)
A falusi élet örömeinek megtapasztalása után külön-külön visszatérnek a nagyvárosba és együtt folytatják életüket.
Egry Józsa javaslatára belép egy klubba, ahol a férfiak különböző politikai
kérdéseket vitatnak meg, majd közösen élnek szenvedélyüknek, a kártyajátéknak.
Itt találkozik Edit apjával, aki tájékoztatja a férfit Edit és Arhenberg gróf közeledő
esküvőjéről. Ettől Egry boldogtalan lesz, és hiába van mellette Józsa, kapcsolatuk
nem tud felhőtlen lenni, és a kártyajátékba öli minden pénzét. Már a családi birtok
is elúszni látszik, de a szerelmes Józsa kifizeti a férfi összes adósságát. Ezt követően
előkerül az Ág utcai ház bérleti kérdése: valaki jelentkezik a jog megvásárlására.
Gyorsan kiderül számunkra, hogy ez csak egy csel: Edit csalja oda Egryt, hogy
szerelmet valljon neki. A férfi ellenkezik, a nő szenved, szabályszerűen könyörög
neki. A mozivásznon Karády saját cselekményeinek áldozatává válik. De csak
néhány pillanatra: Egry megragadja Editet és végül megbocsát. Hazaérkezvén látja
Józsát, miközben a menyasszonyi ruhát próbálja. Felismervén a nő boldogságát,
örömét visszamegy a szállodába és a kilátástalan és látszólag megoldhatatlan
szerelmi háromszögből öngyilkosságával lép ki.
A Halálos tavasz korából témaválasztásának szokatlanságával tűnik ki: felfokozott drámaiságával, művészinek szánt beállításaival. A sikerfilm és a második
világháborús katasztrófa utólagos összekapcsolása sokatmondó. Ebben az értel89
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mezésben sok magyarnak Egry öngyilkossága jelenthette azt is, hogy a háborúban
harcoló ifjak a film hőséhez hasonlóan, önkezűleg vetettek véget kudarcba fúló
életüknek. (Kelecsényi, 2010) De ezzel párhuzamosan feltámadhatott a háborús
szellemiségtől és hangulattól való „szabadulás” szükséglete is: a nézők a magánélet
érzelgős, de mégis privát régióiba vonultak vissza a történet révén, és a külön utakon
járó, individuum jogait érvényesítették. (Nemeskürty, 1983) Utóbbi két nézőpont
összekapcsolását a film „Ez lett a vesztünk” c. betétdala3 adja – ezzel egyesülve és
ki is válva a történetből –, amely hallgatói számára egyszerre utalhatott a háborús
veszteségekre és a magánélet esetleges válságaira egyaránt. Ehhez társult Karády
elemi erejű, ugyanakkor lefojtott érzelmekkel teli, melankolikus előadásmódja,
amelybe valódi önmagát, saját szenvedéstörténetét is belevetítette. Valószínűleg
ezzel a többlettartalommal – a Karády-jelenséggel – egyszersmind kiváltotta a
színészi játék és tapasztalat szinte teljes hiányát. Ekképpen egy olyan 30-as, 40-es
évek béli énekesnővé vált, aki szellemiségét illetően magában hordozta és hordozza
az adott korszak jellemző, rendkívül szövevényes vonásait.
1980-as évek
A jelenség 1980-as években való feléledése a korszak kultúrpolitikájának –
gondoljunk csak Páger Antal emigrációból való hazahozatalára és felmagasztalására
– így a betiltás alól történő feloldozásnak és az azzal együttesen a felszín alól feltörő
társadalmi indulatoknak, érzelmeknek is köszönhető. Utóbbi érvet alátámasztandó
érdemes feleleveníteni a „Karády szereplésével elkészült művészeti alkotások, mint
a magyar néplélektől idegen alkotások” címen történő betiltás okozta feszültség
néhány életrajzi körülményét is. Karádyt szerelmével, Ujszászy tábornokkal együtt
1944. április 18-án „begyűjtötte” a Gestapo és több hónapon át kínozták, vallatták,
még a fogait is kiverték. Az átélt szenvedésekről Kristóf Károly készített vele interjút,
amely folytatásban 1947-48-ban, a Világ c. hetilapban jelent meg. Az embereket
akkoriban azonban nem érdekelte Karády, hiszen a jobboldali magyar sajtó mindent
megtett a lejáratása érdekében. Megszűnt a sztárrendszer, Karády nemkívánatos
személy lett, dalait és filmjeit betiltották, végül 1951-ben disszidált. Embersége
és szenvedéstörténete az 1987-ben újra megjelent interjúcsokor révén került újra
a köztudatba (Kristóf, 1987): a háború idején részt vett a Magyar Vöröskereszt
különböző rendezvényein és a frontkatonák megsegítésében, valamint az ártatlanul
elhurcolt zsidó származású emberek sorsát is szívén viselte. G. Dénes Györgyöt –
Zsütit – ő hozatta haza a tábornok közreműködésével a munkaszolgálatból. Ha nem
is a szó felmagasztaló, szakrális szférába emelő jelentésében, de Karády ebben az
értelemben hős volt, és nem utolsósorban ember. A Karády-jelenség 1970-es, 1980as években való újjáéledése így öntisztázó folyamat is egyben „(...) az a nemzedék,

3

Nadányi Zoltán azonos című verséből.
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amelynek »betiltották az ifjúságát«, sőt egy egész ország, most kezd végleg
megszabadulni a »fasiszta nemzet« kimondott vagy hallgatólagos vádjától, a rá
mért bűntudattól...” majd „(...) Elfelejtik, megtagadják, betiltják. A múlt tisztázása
érdekében és a jelenünkben feléledő bizonytalanságérzés hatására megint nagy
érdeklődés veszi körül személyét.” (Kelecsényi, 1983: 70-73) Tehát feltételezhető,
hogy a kronológia második állomása során a Karády-jelenség ébredése köszönhető
a Kelecsényi értelmében vett öntisztázó nosztalgiának és az adott kort csakugyan
jellemző, a későbbi „rendszerváltást” előkészítő rossz közérzetnek. Mindamellett,
hogy ugyancsak a kultúrpolitikának köszönhetően korábban, még 1980-ban újra
vetítették a Halálos tavasz c. filmet – amelyet heti három előadásban 77 ezer
néző látott – olyan nem várt sikereket hozva ezzel a lépéssel, hogy elrendelték
a jelenség azonnali hatásvizsgálatát is. Ennek eredménye nagyjából összhangba
hozható Kelecsényi következtetéseivel is: A magyar társadalmi és kulturális élet
konstellációinak változásai lehetőséget teremtetettek nemcsak a nosztalgiahullám
magyarországi elterjedéséhez, de ezen belül arra is, hogy egy sorsszerű „életérzést”
tükröző film valóban tömegsiker is legyen. A siker tehát nemcsak mű centrikus
megközelítéssel magyarázható, hanem nagyon is konkrét történelmi-társadalmi
okokkal hasonlóképpen. Hiszen a vizsgált mintát tekintve ennek volt köszönhető
az, hogy nemcsak egy kizárólag „nosztalgiaorientált” réteg tekintette meg az
alkotást, hanem a részvételi arány részben kitolódott a fiatalabb korosztály
– mint értékkereső –; a középurak – mint értékbizonytalanok –; és az agresszív
oppozícióból szemlélők körére is. (Bíró, 1980) Az elsöprő sikert és a felismert
nosztalgiahullámot meglovagolva pedig megjelentek az akkor Amerikában élő
Karádyról szóló rádiótudósítások – Szabad Európa Rádió, Vajda Albert – és a
kortalan dalszövegeket pro- és kontra üzenetként újraértelmező – Cseh Tamás,
Cserháti Zsuzsa, Hernádi Judit, Koós János, Postásy Júlia és Vitray Tamás általi
– feldolgozások is. Átörökítve és kiemelve ezzel a személyes tragikumot a Halálos
tavasz c. filmből (és egyéb Karády főszereplésével elkészült alkotásokból) amely
törekvéssel így nem maradt reflektálatlanul a fokozatosan felébredő nosztalgia; a
felszínre törő társadalmi konfliktusok feldolgozásának; a múltba visszatérő értékés identitás keresés igénye sem.
1990-től napjainkig
Karády halálát – 1990 februárja – követően a magyar médiatérben megjelenő
tabloidizáció hatására megjelentek a Karády-jelenséget övező – az előző
korszakokban felszín alatt rejtőző – mendemondák feloldására való törekvések
is. Legszembetűnőbb példa erre az „RTL Klub XXI. század – A legendák velünk
élnek” című műsora, amely két külön részben is foglalkozott a jelenségkörrel.
A 2005-ös epizód készítése során szerzett tudomást a csatorna Sándor Pál filmjéről,
amikor a színésznő legjobb barátját, a New York-i Metropolitan Opera egykori
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nézőtéri felügyelőjét, Krénusz Józsefet4 kérdezték a művésznő Amerikában töltött
közel 30 évéről.5 A második – 2006-ban műsorra tűzött – rész cselekményének fő
szálát Sándor Pál 1973-as interjújának a csatorna által felkutatott eredeti felvételei
képezték, amelyeken a művésznő beszélt az őt ért embertelenségről, 1944-es
meghurcoltatását a Machita című filmben eljátszott kémnő szerep lehetséges –
minden bizonnyal téves – olvasatainak tulajdonította.6 Az első rész így a művésznő
esetleges biszexualitása, leszbikussága körül keringő mendemondákra is reflektált a
megkérdezett interjúalanyok segítségével, a második pedig a Sándor Pál és csapata
kitartó munkájának köszönhető eredeti interjúrészleteket állította a Karády-jelenség
megfejtésének szolgálatába. A szexuális orientáció témakörének vitatásához
csatlakozott Pusztaszeri László is, aki életrajzi, lélektani vonatkozásokon keresztül
próbálta megközelíteni a kérdést Karády apjához és később a férfiakhoz fűződő
viszonyával kapcsolatban.7 Hogy kerülnek mindezek a feltételes életrajzi adalékok
a 90-es éveket követő vizsgálódás középpontjába? A magyarázatot a Halálos tavasz 2015-ös színpadra álmodóinak mozgatórugói adják meg számunkra. Az 193945 közötti időszakban az adott kor társadalmi különbségeinek ábrázolása volt
terítéken. A 80-as évek nosztalgiahullámával ez részben elveszett vagy okafogyottá vált, az átértékelt tragikum került előtérbe, viszont még mindig Karádyval
a főszerepben. 2015-ben Garai Judit átirata a Halálos tavaszt illetően a férfi főszereplőre helyezte a hangsúlyt, ahol belső monológok segítségével igyekezett
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1956-ban hagyta el Magyarországot, lassan lépkedett előre a ranglétrán, végül nézőtéri felügyelő
lett. A Bánk bán műsorfüzetét ő fordította angolra. Azóta nyugdíjba vonult, kétlaki életet él, és
sok időt tölt nagyszakácsi otthonában.
„Én kiérdemeltem a bizalmát. Karádynál a bizalom kiérdemlése azzal kezdődött, ha egy férfit
apámnak szólított (...) Ő [Mohácsi Ilona házvezetőnő] az életét adta ennek a művésznőnek.
Mindenben kiszolgálta, segítette. De mindenkinek kell egy ilyen embertárs (...) Ő a férfit, mint
embert szerette, nem, mint sex objectet. Mindig felnézett a férfire. Nem szeretett határozni, ha
egy férfi volt mellette. El szoktunk menni Atlantic Citybe szerencsejátékozni. Mindig nyert. Ő
mindig nyert. Amikor összejött a... »Na apám, ma elmegyünk vacsorázni egy jó helyre, mert
többet nyertem.« Ilyenkor mindig megkérdezte, hogy mit ajánlsz? Ha egy ruhát felvett: Tetszik
neked ez, amit most felvettem? Jól áll ez rajtam?” (RTL Klub, 2005)
„Csak azért vittek el, mert ember voltam az embertelenségben. Megmentettem embereket, három
lakásom volt Budapesten. Kistarcsáról kihoztam az embereket. De hát nem volt ez elég, hogy
agyba-főbe vertek? Ütöttek? A semmiért? Az emberségemért? Hát hogy lehet ezt elfelejteni...
egy egész életen át nem lehet elfelejteni. Ennyi az egész.” (RTL Klub, 2006)
„Az atyai brutalitás bizonyos félelmet és viszolygást váltott ki benne a férfinem iránt. Az apa
nyomorító emléke társtalanná, s a tudat mélyrétegeiben kétségektől, félelmektől hemzsegő
vesszőfutássá tette az életét. A legforróbb ölelés közben is didergett, de talán ez vált, rejtélyeket,
tragédiákat sejtető különös művészetének legmélyebbről feltörő forrásává (...) A férfifaló,
végzetes vamp kellékeivel megjelenített Karády Katalin életében pedig szinte semmi hihető
és meggyőző bizonyítékát nem találjuk a férfiak iránti lelki szerelemnek. Egy ízben megbotránkozást keltve állította, hogy a szerelemnek nincs alanya, csak tárgya van.” (Pusztaszeri,
2008: 34, 130)
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megérteni az öngyilkosságba sodródó szerelmes sodródását. Kiemelt szerepet
kapott tehát az érzelmek útjának, a csalódásnak és a lelki kifosztottságnak az
ábrázolása, amely nyomokban mindvégig ott volt a Halálos tavaszban, mégis
más minőségben. (Szilléry Éva, 2015) Ennél a pontnál érdemes kiemelni, hogy
Karády a férfi főszereplő – és a néző – voyeur pozíciója nélkül nem lett volna
az és nem lenne az, aki. A Karády-jelenséghez és a dalbetétek filmalkotásokból
való direkt kiemeléséhez; a tragikum lefojtott, érzelmekkel teli ábrázolásához
nagymértékben hozzájárultak azok a férfiak (Greguss Zoltán, Jávor Pál, Makláry
János, Páger Antal, Szabó Sándor stb.) akik a Karády által megtestesített nőtípus
mellett próbálták meg szerelmi életüket elképzelni, amelynek során végül többnyire
valamilyen módon mindkét oldal áldozattá vált. A sztárrendszer megszűnésével
viszont vélhetően már 1945-ben elég volt a nyugati mintára létrehozott lazúros,
a felszínt éppen hogy csak „kapargató” történetekből (Kelecsényi, 2010: 29).
A 80-as évektől kezdődően egészen 2015-ig haladva pedig sokkal jobban érdekelhet minket nézőket a személyes tragikum, a valódi emberség története. A tabloidizáció olykor káros próbálkozásai mellett így végül az egyes médiumok és a témában
kutatók egy előremutató mezsgyét is képesek lehetnek követni, amelynek révén
a Halálos tavasz – és egyben a Karády-jelenség – titkát a személyiség egészének
vizsgálatában látják. Ehhez Karády esetében – érdembeli színészi játék hiányában
– a történetbéli szerephez szervesen hozzátartozik a magánéletből hozott lelki
folyamatok és azok dalbetétekben megjelenő vizuális reprezentációinak tárháza
is.
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Az Internet hatásmechanizmus
– „tudásteremtés@kiberpiac”: intellektuális kontroll,
tudásdömping vagy a mély gondolkodás színtere?
Absztrakt: Polányi a személyes tudás dimenzióit elemezi. Lyotard a tudás és a
kultúra változását, a folyamatos tudományos diskurzust, és a narratíva népszerűségét említi. Jelen tanulmány témája a tanulás és tudás, a kommunikáció és az
Internet; Nonaka fejlesztést támogató, gyakorlat orientált, szervezeti közegre szánt
tudásteremtés modelljét, a tácit tudás elemeinek dokumentálhatósági lehetőségeit,
és az Internet szerepét elemzi a szervezeti tér, és a belső kontextus változásának
függvényében.
Kulcsszavak: Internet, tudásteremtés, kommunikáció, gondolkodás, tanulás
Abstrakt: Polanyi investigates the Personal Knowledge. Lyotard warns about the
ever changing composition of knowledge and culture, that scientific knowledge
is being a kind of discourse and the narrative`s buoyant magnitude of popularity.
The deciding theme of the paper is learning and knowledge, communication and
the Internet with an inquiry into Nonaka’s supportive model of organizational
knowledge creation in the light of ever changing organizational sphere and inner
context.
Keywords: Internet, Knowledge Creation, Communication, Cognitive processes,
Learning

Bevezetés
Az új kommunikációs módok és eszközök befolyásolják, és feltehetően változtatják
is a percepció és interpretáció folyamatát. A kommunikáció- és médiatudomány
szakemberei a média globális és olcsó jellegét hangsúlyozzák, az amatőr résztvevők
körének folyamatos bővülésére (Shirky, 2011), illetve az alacsony kockázatot
hordozó interakciók veszélyeire (Gladwell, 2010) hívják fel a figyelmet. A Net
térhódítása, az interperszonális kapcsolatok online jellegének erősödése, magával
hozza a kommunikációs hálózatok természeti, társas- és szervezeti kontextusának
változását is. A tudás és a kultúra elemei nem csak a társadalmi, de a szervezeti
közegben is kiemelt szerepet kapnak. A tudás egyszerre jelenik meg, mint tulajdon,
mint termék és egyben szolgáltatás. A szituációs hatások és a belső kontextus fokozott
hangsúlya a kommunikációs hálózatvizsgálatok multi teoretikus megközelítését,
interdiszciplináris szemléletét és episztemológiai alapokat feltételez.
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A szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakemberek egy részét az foglalkoztatja
leginkább, hogy e folyamatok megváltoztatják-e és ha igen, akkor hogyan a
szervezetek belső környezetét, milyen értelmezést kaphat Castells „hálózati
társadalom” koncepciója, vagy Shirky „kognitív felesleg” hipotézise a szervezeti
közegben. Jelen tanulmány Nonaka Dinamikus Tudásteremtés Modelljét elemzi,
és az Internet közösségek rendszerébe helyezve vizsgálja az Internet és a modell
integrációjának lehetőségeit.

A posztmodern társadalom diskurzusa
A tudás illúziója
A Posztmodern Kor a tudás és a kultúra állandó változását hozza, ahol az
adathozzáférés a hozzáértők privilégiumává válik, írta Lyotard 1984-ben. Az
egyén döntési szabadsága megmarad; az emberek kortól, nemtől és státusztól
függetlenül a kommunikációs csomópontok mentén helyezkednek el és mindenki,
még a legkevésbé kedvező helyzetben lévők is némi hatalmat gyakorolhatnak az
üzenet felett, állítja Lyotard. Hangsúlyozottan kezeli a tudáskategóriák tartalmának
és jelentőgének változását, a tudományt a folyamatos diskurzus terének tekinti,
a narratíva népszerűségének drasztikus növekedését vallja, mely folyamat során
a tudás akkor válhat operatív elemmé, ha a tanulás információvá, kvantitatív
elemekké alakítható. A narratíva népszerűségében semmi meglepő nincs, fűzi
tovább a gondolatot Lyotard, hiszen míg a narratíva általában belső egyensúlyt
és népszerűséget eredményez, addig a tudomány e tekintetben igen szegényes
eredménnyel szolgál, a tudás pedig gyakorta és szinte kivétel nélkül leválasztható
a tudósról. Bár Lyotard munkájában is megjelennek fogalmak, mint az „explicit”
megvalósulás, vagy a „kompetencia”, azonban a tudás kontextusbeli elemeinek
fontossága Polányi (1962) munkájában érvényesül igazán. Polányi az explicit
és tácit tudás dimenzióit elemzi. Míg az explicit tudás viszonylag könnyen
szavakba önthető, információ, adat formájában kezelhető, addig a tácit tudás nem
felismerhető, így nehezen vagy egyáltalán nem leválasztható a tudóról megadva a
tudás személyes jellegét (1. ábra)
Rorty (1991) álláspontja, hogy a tudás természete csak akkor érthető meg, ha
az ember megérti a tudáskészlet azon elemeit, amelyek a hitek megalapozásául
szolgálnak, és nem a növekvő racionalitás reprezentációt keresi. Kant (1871)
megfogalmazásában a tudás műszere az Én. A technika fejlődésével a tudomány
és a technika talán visszafordíthatatlan és többszálú összefonódása figyelhető
meg. A tapasztalatból eredő tudás, vagyis a kognitív folyamatok (észlelés, interpretáció, emlékezés, előhívás, tárolás, felismerés, osztályozás, logikus érvelés),
illetve az elme működésének megfigyelési, vizsgálati lehetőségei kerülnek a kutatások középpontjába. Kant meglátása, miszerint a pszichológia soha nem válhat tu96
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dománnyá, hiszen a kutathatóság alapfeltételei nem állnak rendelkezésre, hamisnak
bizonyult. Az introspekció (Wundt), a funkcionalista irányzat (James), a behaviorista forradalom (Watson, Skinner, Thordike, Kohler), illetve Bartlett, Binet, és Piaget
munkássága igazolta, hogy a mentális folyamatok vizsgálhatóak, kutathatóak.
Piaget egész életét és munkásságát arra alapozta, hogy az episztemológia biológiai
alapjait feltárja.
Az emberi viselkedés és az elme kutatása részben e technológiai fejlődésnek
köszönhetően önálló tudományterületek születését hozta, amelyek a kognitív tudományok gyűjtőnevet kapja. A hat tudományterület, még ha önálló diszciplínákra
is épül, mégis holisztikus megközelítéssel és interdiszciplináris alapokra helyezkedve állandó eszmecserét folytat. A filozófia, a pszichológia, a nyelvészet, az
antropológia, sőt még a mesterséges intelligencia és az idegtudomány kutatói is
fenntartják a diskurzust. A Polányi munkáiban oly hangsúlyozottan jelentkező
szándék és elkötelezettség újfajta lendületet kap éppen az információs technológia
fejlődésével és egyik legnagyobb vívmányának elterjedésével: a komputer és az
attól elválaszthatatlanná vált Internet. A komputer információ feldolgozó, tároló és előhívó folyamatai nyilvánvaló hasonlóságot mutatnak az emberi agy működésével, azonban az emberi információ feldolgozás, a rövid és hosszú távú
memória kutatások eredményessége ellenére a tudományos világ szkeptikus marad.
Az újabb hipotézisek, újabb kritikákat szülnek. A tácit tudás dokumentálásának
lehetőségei még felkutatásra várnak. Úgy tűnik, hogy a tudás eredetére, összetételére, kategóriáira és teremtésére vonatkozó tudományos diskurzus tovább
folytatódik. A Nyugat episztemológiája továbbra is Kanti alapokra helyezkedve
az idő természetét, az okozatiságot, a moralitás kérdését és a tér szerepét helyezi
középpontba.
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Gyors információ, gyorsuló elme
Az Internet továbbra is végtelen adatmennyiséget zúdít a felhasználóra, amely
idővel és kisebb-nagyobb energiaráfordítással információvá, esetenként tudássá
alakulhat, de ez nem minden esetben történik meg. Nem is történhet meg mindig,
hiszen egyszerre túl sok információ befogadására az emberi agy nem képes. John
Brockman (2010) az Internet hatásáról kérdezte Csikszentmihályi professzort.
A Professzor zavartságát nem leplezve arra az álláspontra helyezkedett, hogy az
emberi gondolkodás talán semmit sem változott a könyvnyomtatás elterjedése óta,
legalábbis erre megfelelő bizonyíték nem áll rendelkezésre. Majd folytatta:
„Természetesen rendkívüli gyorsasággal hozzáférünk az információhoz,
és az információ mennyiség, mely egy gondnyomással elérhető mérhetetlen
mennyiségre duzzadt, de hogy e tények befolyásolják-e az emberi gondolkodást?
Személyes tapasztalatra támaszkodva az alábbi hipotéziseket tudom javasolni:
1. Nagyobb a valószínűsége, hogy egy új gondolat elemzése előtt elsőként az
Interneten ellenőrzöm a rendelkezésre álló adatbázist, vagy egy kollégámhoz
fordulók. (Eredmény: kevesebb fenntartható gondolat)
2. Az Interneten elérhető információ sokszor kikerül kontextusából, mely könnyebb
elérhetőséget eredményez, az azonnali igényeket kielégíti, de teszi mindezt a
mély gondolkodás rovására. (Eredmény: több felületes gondolat)
3. Ugyanakkor ötlet, tény, adat stb. közötti kapcsolat könnyebben feltárható az
Internet segítségével – ha az ember erre időt szán. (Eredmény: több személyhez
köthető belső gondolat)
4. Az együttműködést támogató oldalak számának növekedése, a Wikipédiától
egyéb más nyílt forráskódú szoftverekig (beleértve Edge-t is?), a gondolkodást
nyilvánossá, interaktívabbá, közösségibbé teszi, ennek eredménye pedig
hasonlóságot mutathat Teilhard Chardin Nooszféra elméletéhez, utat mutatva
a globális tudat felé, mely Chardin szerint a humán evolúció következő lépése.
Mint minden technológia, ennek is van pozitív és negatív hatása. Nem vagyok
abban biztos, hogy fogadnék az első kettő (negatív) hipotézisre, mint az
igazsághoz közel állóra, - vagy a másik kettőre, melyek sokkal pozitívabbak.
Természetesen mindkét álláspont egyaránt igaz lehet.” 1
Shirky (2010) az Internetet egy láthatatlan egyetemnek tekinti, mely támogatja
az információ szűkösségének csökkenését, az elérhetőség tágulását egy olyan térben,
ahol az adat és információ minden irányból jön, és szerteágazóan halad tovább.
Barabási (2010) szerint az Internet az ember hatodik érzéke. Az intellektuális elit
egyes képviselői az Internetet egyenesen a civilizáció mentőhálójának tekintik.
Közéjük tartozik David Eagleman (2010) is, aki hat pontban foglalja össze az
Internet jelentőségét: 1. az ember-ember kontaktus csökkentése (fertőző betegségek
terjedésének korlátja); 2. az információ gyors terjesztése; 3. decentralizáció; 4.
cenzúra mentesség, 5. a tanulás széleskörű elérhetősége (a tudás kapuja megnyílik
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mindenki számára); 6. az energiafelhasználás csökkenése. Dalrymple (2010), a
18 éves PhD hallgató csodagyerek pedig arra az álláspontra helyezkedik, hogy a
jövőben a tudás teljes mértékben az egyénen kívülre kerül, attól függetleníthetővé
válik. A hangsúly átkerül a belső fókuszra, és mindenki elszórja tudását a Net
végtelenében az Univerzum részeként. A tudományos közösség számos képviselője
mégis távol tartja magát az Internet iránti határtalan optimizmustól, a tudományokat
tekintve az egyetlen biztos pontnak, ahol a logika és a bizonyíték kap szerepet a
cselekvés helyességének megállapításában; a vélemény, az információ és a tudás
pedig tisztán körülhatárolt és elkülönített értelmet nyer (Tooby, 2010).

A szervezeti tér
A változás és a stabilitás egyensúlya
A szervezet két alapvetően meghatározó célja: az alkalmazkodó képesség és a
megbízhatóság fenntartása a fennmaradás érdekében. Az alkalmazkodóképesség
szintjét a perzisztencia és a tompítás indikálja. E tényezők hiánya vagy
alacsony, eseti előfordulása szervezeti gyengeséget mutat. A megbízhatóság az
alkalmazkodóképesség-integritás, és a flexibilitás-változásra fogékonyság viszonya
(2. ábra, 4. oldal). A szervezetfejlesztés szakemberek abszolút célja az alkalmazkodó
képesség az optimális megbízhatóság egyidejű biztosítása. Úgy tűnik, hogy az
Internet gyors és akadálymentes terjedése, a kommunikációs technológia széles
körű használata, a média globális mérete a szervezeti alkalmazkodóképesség
határait súrolja.

2. ábra
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Az Információs és a kommunikációs technológia a szervezeti térben
Napjainkban az első generációs szervezetek, a kis- és középvállalkozások világát
éljük egy olyan társadalmi rendszerben, mely egy globális kommunikációs hálózat
formáját kezdi ölteni. A szervezeti tér tágul, egyre nehezebb meghatározni a
határvonalakat, elválasztani a belső tér tényleges és vizuális elemeit. Az információs
és kommunikációs technológia eszközeire támaszkodva a tudásteremtés szervezeti
megvalósíthatóságát már néhány haladó elmélet alátámasztani látszik az episztemológia újszerű megközelítéseit, új módszereket, és osztályozási keretet ajánlva.
Korunk egyik leghíresebb vállalkozója Mark Zuckerberg különös, ámbár
határozott álláspontja, hogy a magán és üzleti szféra már nem elkülöníthető. Ha
az Internet valóban megváltoztatja az üzleti tevékenységek módját, kitágítja azok
kereteit, ha a nyitottság nemcsak elvárásként, hanem a fennmaradás, a túlélés
alapfeltételeként jelentkezik, akkor a tudásteremtés, a kollektív tanulás lehetőségeinek megteremtése előbb vagy utóbb, de mindenképpen az operatív szervezeti
feladatok listájának élére kerül. A kérdés, hogy melyek lesznek a kitágult tér
ismérvei, és milyen indikátorok mentén haladva biztosítható az erre vonatkozó
kutatás megbízhatósága és érvényessége.
A „közösségi” vállalkozás
Zuckerberg hipotézise, miszerint a magán és üzleti szféra konvergenciája elkerülhetetlen, a szervezeti tér változását feltételezi. Zuckerberg birodalmát a nyitottságra
és a kapcsolatok fontosságára építi, víziója szerint a haladó szellemiségű gazdasági vállalkozások újfajta, „közösségi” vállalkozások, tevékenységük, operatív
folyamataik, stratégiai döntéseik is az „új kor” szellemében születnek. A „közösségi” vállalkozás egy közvetlen és nyitott szervezet, engedi és egyben elvárja a
fogyasztói udvar online jelenlétét, és a kapcsolati tőke kiemelt szerepet kap.
Az adat hordozhatóvá, a titkosság marginális fontosságúvá válik, garantálja az
adathozzáférést, és kollaborál. Ha Zuckerberg hipotézise helyes, a vállalkozások
egy merőben újfajta kategóriája születik meg, de vajon milyen alapvető feladatot
ró az átmenet a változásmenedzsment szakembereire. Az alábbi rövid áttekintés
keretét M. E. Spiro, kulturális antropológus hármas dimenzió elmélete adja, a
struktúra, a kultúra és a közösség tagjainak személyiségét vizsgálva tárja fel a
„közösségi” vállalkozás és a hagyományos vállalkozás eltéréseit.
A szervezeti struktúra
A tradicionális szervezet egy olyan rendszer, mely valamely közös cél érdekében, a
konszenzus megteremtésével, rendezett módon végzett cselekvés mintázatát adja.
Az Internet közösségek tekintetében a fenti definíció már nem állja meg a helyét.
A közös cél gyakran közös érdeklődési körre szűkül, a konszenzus egyetlen területre
korlátozódik, a cselekvés strukturálatlan vagy szignifikánsan laza szerkezetben
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történik. Úgy tűnik, hogy a „közösségi” vállalkozásba való átmenet egyik feltétele
újszerű, lazább szervezeti struktúra kialakítása lehet.
A szervezeti kultúra
A tradicionális szervezeti kultúra vizsgálatok középpontjában a vezetői képességek
állnak. A „közösségi” vállalkozás újfajta, laza struktúrája, a globális és lokális
hatások egyidejű érvényesülése stratégiai szemléletváltást követel. A szervezet a
tudás integrálása, gyakorlati alkalmazása mellett a tudás megosztása és bővítése
érdekében is lépésekre kényszerül. Úgy tűnik, az izoláció, mely a kulturális stabilitás
egyik kulcsa ebben a tudásalapú, Internet központú, „közösségi” vállalkozásban
már csak lehetetlen célként értelmezhető.
A szervezet tagjainak személyisége
A kommunikációs hálózat elméletek és az ezekre épülő empirikus kutatások nem
a hálózat szereplőit, hanem egységeket összekötő kapcsolatrendszert vizsgálják
(Contractor, Eisenberg, 1990). Napjainkban a szervezetfejlesztés céljai között
szükségszerűen szerepel a sokszínűség, a kreatív dialógus (Senge, 1990; Eisenberg,
2007), a nézetkülönbségek produktív kezelése (Eisenberg, 2007), az empátia
(Buda, 1998) és a tolerancia (Síklaki, 2010) iránti igény erősítése. A szervezeti tér
tágítása, a „közösségi” vállalkozás megteremtése a kommunikációs hálózat, illetve
a közös nyelv állandó bővülését feltételezi. A nyitott kommunikáció sikerességét
döntően meghatározhatja a szervezet befogadó képessége, a szervezeti tudáskészlet
összetétele, a kommunikáció hatékonysága, a szervezet memóriája és az operatív
rendszer felépítése.

Tudásteremtés a szervezeti térben
A tudásteremtés dinamikus modellje
Nonaka (2010) dinamikus tudásteremtés modellje egy gyakorlat orientált elméleti
modell, mely különös hangsúlyt helyez a tácit tudás elemeinek dokumentálhatósági
lehetőségeire. Az elmélet három pillére épül: „SECI”, a tudásteremtés folyamata;
„Ba”, a tudásteremtés kontextusa, és végül a tudásteremtést támogató irányító
apparátus. A tudásteremtés folyamatos cselekvés, mely során az ember túllép
önmagán, tágítja mentális terét. A folyamat négy tanulási utat kínál: 1. már rendelkezésre álló adat és információ kontextusba helyezése, új tudáselemek felvétele
interpretáció során; 2. meglévő tudás újfajta, kreatív alkalmazása; 3. az első és
második út kombinációja, illetve 4. a tácit (Polányi, 1962) tudás szűkítése, explicit
tudássá alakítása. Ezen alternatívák interperszonális dimenziói: a szocializáció, az
interiorizáció, a kombináció, és az externalizáció. A „Ba” a szervezeti tér, mely
tervezett munka eredménye, de a spontán kialakulás is értelmezhető. Rétegei: a
fizikai tér, a virtuális tér és a mentális tér. A „Ba” kultúra a megerősítés szintje,
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a depolarizációs szint, mely a legitimált tudás integrációját, a szervezet belső és
külső környezetének részbeni egyesítését támogatja. Első lépésként a fogyasztói
udvarra jellemző tácit tudáskészlet bekerül a szervezeti közegbe. Második lépésként
a szervezeti hasznosítás eredményeként alkotott explicit tudás elemei kikerülnek a
fogyasztói térbe. A tudástranszfer megvalósul, a kommunikáció eseti előfordulása
tervezetten egyirányú, a szervezeti tér határai világosak. A „Ba” biztosítja a tanulás
kontextusfüggő, tapasztalati jellegét. A „Ba” a virtuális térben, globális szinten
is működik, azonban a globális szint, - Nonaka álláspontja szerint, - leszűkül a
gyakorlás és rendszerezés aktusára. Itt lép be az információs és kommunikációs
technológia, mint médium, de az üzenet tisztán és egyértelműen leválasztható a
médiumról.
A lokális szinten érvényesülnek a szubjektív elemek. A megértés és együttérzés
érvényesíthető, nő a tolerancia szintje és csökken az izoláció mértéke, mely teret
enged a dialektikus gondolkodásnak megteremtve egy sajátos többlettudást, mely
megkettőzi a világot jelenségre és lényegre, látszatra és valóságra, objektumra
és szubjektumra. A logika és az érvelés integrált gondolatokat eredményez, a
szintézis eredménye pedig nem a „legjobb” döntés, hanem az adott körülmények
között mindenki számára elfogadható legeredményesebb döntés. A folyamatos
diskurzus, a holisztikus megközelítés biztosítja a tolerancia erősödését, a változás
állandóságának elfogadását, a valóság értelmezésében rejlő ellentmondásosságot
(Peng, 1999).
A tudásteremtést támogató irányító apparátus
A tudás hatalom. A tudás és a hatalom egy érem két oldala, a komputer és az Internet
korában pedig a tudás, a támogatást élvező kultúra és értékelemek kérdése a politika,
az éppen hatalmon lévő kormány privilégiuma (Lyotard, 1984). Nonaka dinamikus
tudásteremtés modellje a tudás feletti hatalmat a szervezet vezetői kezébe adja,
feladatai közé sorolja a tudásvízió kialakítását, az artikulált kommunikációt, és a
szellemi tulajdon védelemét. Nonaka hangsúlyozza, hogy a szervezetet fenyegető
lustaság és szundikálás forrása a rutin, az irányítás rutinja, mely egyszerre képes
támogatni és korlátozni a tudásteremtés folyamatát.
A tudásteremtés dinamikus modellje nem tér ki a szervezeti struktúra szerepére.
Ennek több oka is feltételezhető. Egyrészt a vállalkozás mérete, tevékenységi köre,
kora, a földrajzi és kulturális izoláció mértéke eltérő módon és az üzleti stratégiától függően határozza meg a struktúra kialakításának főbb szempontjait, másrészt
a vállalkozás érésével a tevékenységi kör bővülhet vagy csökkenhet, a földrajzi
izoláció mértéke változhat, ami magával hozza a vállalkozás méretbeli változását is.
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Összefoglalás
A mindennapi élet kapcsolatrendszerének legnagyobb részét a személyes emberi
kapcsolatok teszik ki. Minden egyéb kapcsolat ennek az eredendő viszonynak egy
derivált formája. A tudás, szociológiai értelemben, a szituációs hatás és az egyén
saját maga épített korlátainak összessége. A mindennapi élet a tudás receptjeire,
modellekre épül, melyek pragmatikus kompetenciákban és rutin cselekvésben
manifesztálódnak (Berger, 1971).
A hipotézis, mely szerint a tudás, a kultúra és a kommunikáció egymással
kölcsönhatásban vannak, magában hordozza a feltételezést, hogy az üzenet és a
kommunikációs hálózatok változásával változni fog a kultúra és a tudáskészlet
is. Márpedig az információs és kommunikációs technológia napi szinten hozza az
újabb és újabb ötleteket, keresi azok megvalósítási lehetőségeit, kollaborál a társtudományokkal, és a tudományos közösség egy részének szkepticizmusa ellenére a
mesterséges intelligencia kutatások tovább folytatódnak több-kevesebb sikerrel.
Statikus állapot, stabilitás általában csak akkor feltételezhető, ha a változó
hatása prognosztizálható, és a prognosztizált mértékkel megegyező alkalmazkodás
elérhető, vagy ha az egyes elemek egymástól függetleníthetőek. Mindennek
tükrében a szervezeti kultúrára és a szervezet tudáskészletére egyaránt jellemző
lesz az állandó változás, mely magával hozza, hogy a szervezet egyéb indikátorai
sem maradnak érintetlenül.
Nonaka dinamikus tudásteremtés modelljét vizsgálva, illetve a hagyományos és
„közösségi” vállalkozás alapvető eltéréseit elemezve úgy tűnik, megerősítést nyer
a szervezetfejlesztés szakembereinek azon álláspontja, mely szerint a szervezeti tér
változása, az interpretáció és a belső kontextus szerepének erősödése várható, utat
mutatva a „közösségi” vállalkozás megvalósíthatósága felé. A szervezeti struktúra,
a holisztikus megközelítés, a dialektikus aspektusok, a szervezeti kommunikáció,
a globális és lokális hatások koordinációja a vizsgálatok középpontjába kerül.
Azonban e folyamatokat gátolni látszik a szervezeti alkalmazkodó képesség
flexibilitásának felső határa, hiszen a megbízhatóság maximuma teher a szervezeten, mely egyaránt vezethet a dolgozói és a fogyasztói udvar szereplőinek elégedetlenségéhez.
A „közösségi” vállalkozás esetében a szervezeti tér fizikai határai elmosódnak,
a virtuális tér tágul, amőbához hasonlóan változtatja formáját, hiszen a fogyasztói
udvar és a participáció növelése állandó szükségletkén jelentkezik. A szervezetekre
eddig nem jellemző szokatlan nyitottság, és a kulturális izoláció fenntarthatóságának
lehetetlensége két olyan faktor, melyre Nonaka Dinamikus Tudásteremtés Modellje
még nem kínál megoldást, így Zuckerberg víziója szerinti „közösségi” vállalkozás
esetében alkalmazása deformációhoz, a modelltől való eltéréshez vezethet.
Nonaka különös hangsúly fektet a lokális szinten zajló folyamatok eredményességére, a szubjektív elemekre. Számára a tácit tudás személyről nem le103
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választható, kizárólag lokális szinten, személyes kapcsolatok során válik értelmezhetővé és integrálhatóvá. Ennek megfelelően a Tudásteremtés Dimanikus
Modellje az Internet globális szintjén kizárólag a rendelkezésre álló tudás gyakorlását és rendszerezését látja megvalósíthatónak. Ezen a szinten a tudáskészlet
bővítése helyett szintézis történik, a tácit tudás redukált, szervezett, tudatosan
kvantitatív elemekre lebontott formában, vagyis kontextusból kiragadva kerül
rendszerezésre. Nonaka modellje hasonló üzenetet hordoz magában, mint Csikszentmihályi álláspontja az Internet hatásáról (lásd 3. oldal). Az Internet kiváló
eszköz, és forrás a tömegmédia, és a globális információdömping gyors és azonnali
eléréséhez, a szintézis és gyakorlás színtere, azonban a tácit tudás elérése, és a
tudástermelés megvalósítása érdekében a lokális elemek támogatása, ápolása
elengedhetetlennek látszik.
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„OSZT A HEINEKENTŰL LOPTUK VÓNA?”

A nemzeti identitás mint márkatényező – az Igazi Csíki Sör
Az elemző tanulmány célja az erdélyi magyar kisebbségi nemzeti (“székely”) identitás mint gazdasági tényező feltárása, különös tekintettel a 2014 őszén a csíkszentsimoni Csíki Sör Manufaktúra által piacra került az ‘Igazi Csíki Sör’ és a
‘Székely Sör’ brandekre. Az elemzés a versengő nacionalizmus brubakeri felfogásának (Brubaker 2007) és a márkakommunikációnak metszéspontjába helyezi a
termékeket, és inkább a nacionalista jelenségekre koncentrál, mert az a piac, ahol
a vizsgálat alá vont brandek megjelennek, egyúttal a versengő nemzetpolitikai felfogások piaca is. Egy politikai elemzés keretében értelmezhetnénk a lojalitás piacának is a fent említett sörök fogyasztási piacát (Price 1998), ám ez indokolatlanul
kitágítaná az elemzés kereteit, ezért ezzel itt nem foglalkozunk. Fontos azonban
megismerni az erdélyi kényszerkisebbségként élő tömbmagyarság – nagyjából egymilliós közösség Hargita, Kovászna és Maros megyékben – történelmének bizonyos aspektusait ahhoz, hogy érthetővé váljon a termékek robbanászerű sikere, és
kirajzolódjon az az akár ösztönösen létrehozott, akár minden részletében tudatosan
kialakított márkakoncepció, amely az önmagát székelyként identifikáló népességen belül (és már azon kívül is) hatalmas sikert aratott. Ennek a márkakoncepciónak a magva az az elemi erővel feltörő erdélyi magyar kisebbségi nemzeti identitás, ami a környező többségi nemzetektől – elsősorban a magyartól és a romántól
– való elkülönbözőségük alapja. Egy korábban elvégzett csíkszeredai pilotkutatás
(Szakács 2015) során kézelfoghatóvá vált, hogy a gazdasági indíttatású egyéni és
társadalmi megküzdési stratégiák megválasztása mögött a település történelmi
területi identitása hangsúlyosan jelenik meg – csíkiség, hargitaiság, székelyföldiség stb. – és amelyben az 1989-es romániai forradalom óta a székelység nemzetépítési folyamata is erőteljes befolyásoló tényező: az arculatváltásnak, -építésnek
és a marketingnek is sajátos elemévé vált. A sokszor igen különböző településkarakterek és identitáskonstrukciók elemévé váló székely identitás közös nevezőként
jelenik meg a Csíki-medence tájegység területi identitásának integritásában és tesz
lehetővé, idéz elő, hív életre olyan gazdasági, kulturális helyzeteket és projekteket,
amelyek által egy alulról építkező, egymás identitására támaszkodó önálló és tartós
szerveződésű társadalom jöhet létre. A következőkben megismerhetjük a márkakoncepció szempontjából lényeges társadalomtörténeti eseményeket, valamint
azokat a folyamatokat, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a székelység, mint elit
nemzet (Schultz 1990) intézményesülésére.
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A területi identitás mint alapvonás
A Hargita megyei kényszeriparosított városok rendszerváltás utáni megküzdési
stratégiáinak összevetésével foglalkozó, már említett pilotkutatás hipotézise szerint a különböző megküzdési stratégiák mögött az adott település területi identitása húzódik meg, amelyet egyrészt az ott élő emberek alakítottak ki, másrészt a
településformáló gazdasági erők befolyásoltak. (Szakács 2015) A fókuszcsoportos
és a mélyinterjúk során kirajzolódott, hogy a megkérdezettek igen eltérő módon
reprezentálják saját településüket, azon belül pedig saját magukat. Az identitásbeli
különbségek a megküzdési stratégiákban is tükröződnek: különböző stratégiákat
képzelnek el maguknak a települések intézményrendszerei és lakói, más-más az
identitásukból fakadó elfogadható gazdasági és kulturális megoldásaik. Jó példa
erre a hagyományosan mezőgazdasági és kereskedőváros Csíkszeredában az 5000
főt foglalkoztató traktorgyár, amely a műszaki kultúrát, a 20. századi modernséget testesítette meg. Minden adatközlőnk (még a román ajkúak is!) nagyon hangsúlyosan a “csíki traktorként” azonosították , annak ellenére, hogy a mérnökök és
a szakmunkások javarészt Erdély messzi vidékeiről érkeztek (Marosludas, Déva,
Radnót stb.) és a gyár a brassói traktorgyár leányvállalata volt. A szakmunkásokat
sem helyben képezték – Csíkszereda bár iskolaváros volt már az iparosítás előtt is,
de fémipari szakmunkásokat magyar nyelven csak 1983-tól képeztek a 4-es számú
Gépipari Iskolaközpontban (ma Székely Károly Szakközépiskola).
A kialakult képet tovább árnyalja, hogy a csíkszeredai leányvállalatból nőtt ki
a gyergyószentmiklósi Finommechanika, ami növelte a traktorgyár presztízsét és
a továbbiakban hivatkozási alapként szolgált a lokális identitás magvában: “Ez is
tőlünk van!” A kijelentés hátterében kitapintható Hargita megye 1968-as erőszakos
létrehozása – a “magyar” megye – az egy közigazgatási egységbe kényszerített,
történelmileg elkülönült tájegységek, a székek (Gyergyószék, Csíkszék, Gyimes,
Udvarhelyszék) identitása közötti versengés. A Hargita megyének nevezett közigazgatási terület kijelölése és létrehozása a természetes földrajzi tájegységeket
a korábbitól jelentősen eltérő helyzetbe hozta, mert az eddigi természetes vízválasztó határ, a Hargita-hegység a megye közepén helyezkedik el és “lábánál”
fekszenek a települések – ez a hivatkozási alapja a “hargitaiságnak”. (Bodó - Bíró
1991) A “hargitaiságot” mint identitáselemet az akkori hatalom erőszakosan a Hargita Népe című megyei napilap létrehozásával tette hivatalossá (a mai napig ez a
“megyei” újság), de a rendszerváltás után megjelent a Csíki Hírlap című napilap is,
ami egyértelműen jelzi a korábbi, történelmi tájegység identitásának továbbélését,
megújuló erejét és a “csíki” mint brand ismertségét.
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Az erdélyi magyarság, és ezen belül is a Kovászna, Hargita és Maros megyékben (a kulturális emlékezetben élő “Székelyföld”1) élő magyarok nemzeti és
területi önazonosságukban megerősödve, jelentős részben gazdasági kényszerből
létrehozták a helyi sajátosságokat hordozó temékeiket és márkavédjegyeiket (Góbé
termékek, Székely termék, Székely Szikra Szilvapálinka, Hargita Gyöngye, Ábel
Székely Mustár stb.), ezzel is reprezentálva önállóságukat és életképességüket.
Ebbe a sorba illeszkedik a települések jelképeinek megújulása, az intézmények és
az utcák átnevezése, az identitáserősítő célú fejlesztések – iskola, óvoda, közösségi
terek, hagyományok felidézése és teremtése – és végül a magát székelynek tekintő
romániai tömbmagyarság önálló “nemzeti” jelképeinek felmutatása.

Székelység, góbéság
A ‘székelység’, a ‘góbéság’, a romániai magyarságon belül a korábban említett
megyék magyar ajkú lakóinak elkülönbözőségére, egyediségére, “különlegességére” utal, és ezen belül jelenik meg a ‘csíkiség’ is, mint magja a ”különlegességnek”. Ez a “különlegesség” a szabad székely határőrök sok évszázados szolgálata
által történelmileg megalapozott (ld. madéfalvi veszedelem, 1764. január 7.),
és napjainkban az erdélyi “székelyföldi” autonómia küzdelmekben vált transzparenssé. Valójában versengő nemzetépítésről van szó, amikor a nemzeti öntudatára
ébredő, azt nyíltan kimondó, a jogaiért kiálló kisebbség mint önálló gazdasági
entitás jelenik meg egy adott földrajzi területen (Brubaker 1997). Ezt a törekvést
különösen kifejezik a Csíki Sör Manufaktúra termékei, az Igazi Csíki Sör (csapolt
és 0,5 literes üveges változata), illetve a 2 literes kiszerelésű (“flakonos”, értsd PET
palackos) Székely Sör. Mindkettő viszonylag magas alkoholtartalmú (6%), ami a
székely népi mondást igyekszik megcáfolni, miszerint “a sör nem ital”.2
A brandért és a fogyasztókért való küzdelemben a csíkszentsimoni sörgyár
a kulturális emlékezetre alapozva 1152-ig vezeti vissza “ősi” hagyományait3,
kitágítva térben és időben működésének alapjait. Egy másik székely “termék”,
a székelykapu kapcsán így ír a jelenségről dr. Gagyi József kutató: “Ha eddig
nem is volt, ezután lennie kell saját múltnak, saját örökségnek.” (Gagyi 2004)
1

2

3

A Székelyföld területi azonosításában Orbán Balázs leírása szolgál hivatkozási alapként. Orbán
Balázs (1868): A Székelyföld leírása. Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. Budapest: Ráth
A dolgozat megírása óta a sörgyár előállt az Igazi Csíki Mézes Ünnepi Sör nevű karácsonyi,
limitált kiadású, fadobozos, 9% alkoholtartalmú sörkülönlegességgel.
A csíkszentsimoni sör-, keményítő-, és szeszgyár 1973-ban ünnepelte alapításának 30. évfordulóját. [Hargita, 1973. november 13.] Lénárd András, a Csíki Sör manufaktúra tulajdonosa, egy
interjúban a gyár alapításáról így beszélt: “A gyárat a «kicsi magyar világban« építették, hogy a
székelyek a krumplit értékesíthessék, később, a kommunizmusban nagy gyárrá nőtte ki magát,
mintegy 700 alkalmazottal.” [http://zoldvalasz.hu/node/1159 – letöltés: 2015. 06. 20.]
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Az arculat megválasztása – a hagyományos vörös-fekete színeket, valamint a hold
és a nap szimbólumokat használva – ugyanakkor azt a képzetet is kelti, hogy az az
igazán székely, ami csíki is (http://csikisor.com/index.php/hu/). A sörgyár – Frank
Zappa amerikai rockzenésztől származó – vezérmondata is a nemzetépítő identitás maximális kereskedelmi kihasználására utal: “Egy valamire való nemzetnek
van saját söre és légitársasága. Nem árt, ha van focicsapata és atomfegyvere is,
de legalább saját söre legyen.”4 A jelenséget talán ennyivel le is lehetne tudni,
ha nem lenne Csíkszeredában egy másik sörgyár a Heineken tulajdonában,
amely Ciuc Premium márkanéven hozza forgalomba a sörét (a román ‘Ciuc’
szó magyarul ‘Csík’-ot jelent). Máris egy etnikai gyökerű gazdasági konfliktus
bontakozik ki a szemünk előtt, annál is inkább, mert a multinacionális vállalat
– más multinacionális vállalatokkal ellentétben (pl. Dedeman, Kaufland) – sem a
termékein5, sem a honlapján nem jelenik meg magyar nyelven a magyarok által
jelentős többségben lakott megyében. (https://www.ciucpremium.ro/) A Ciuc
Premium azonban korábban képes volt betölteni az identitásképző “nemzeti sör”
szerepét (alapítása, 1974 óta jelentős foglalkoztatója Csíkszeredának), de ez az elem
eltűnik a Ciuc Premium brandből, amikor a Heineken jól felfogott üzleti érdekéből
fakadóan a termékét Románia szerte gyártani és terjeszteni kezdi. Nyilvánvaló,
hogy a tömbmagyarságot képező Hargita megyéből származó “magyar” sör nem
lehet sikeres a románok lakta megyékben, ezért arculatváltásra szánja el magát.
Ebbe a vákuumba robban be az Igazi Csíki Sör brandje.

A Csíki Sör Manufaktúra márkakommunikációja
A folyamatosan változó marketingkommunikációs környezet újabb és újabb
kihívások elé állítják a vállalatokat. Lehetséges, hogy a konkurens vállalatok
ugyanazon kihívásokra nagyon eltérő, vagy éppen éppen ellenkező előjelű válaszokat
adnak, sőt ezek a válaszok akár szemantikai oppozícióként is lehetnek. A Csíki
Sör Manufaktúra és a romániai Heineken ugyanabban a marketingkommunikációs
térben épp ellenkezőleg mozgott és ez jelentősen erősítette a csíkszentsimoniak
márkapozícióját.6
A hagyományos értelemben vett reklám szerepe a brand kialakításában
csökkent a célközönség posztmodern töredezettsége miatt. Ez a töredezettség
térben, időben, társadalmi státuszban, jövedelmi viszonyokban, kulturális értékekben, politikai nézetekben és a nemzetinek tekintett értékekben egyaránt meg4

5
6

Hogy a Frank Zappa-i népi bölcsesség mennyire összecseng a jelennel, érdemes felidézni a közelmúlt híreit, amelyek ha nem is a székely légitársaságról szólnak, de egy nemzetközi repülőtér
építéséről – http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/repterharc-hargita-megyeben.
Ez alól kivétel a Harghita sör, amiről később még szót ejtünk.
A Heineken Ciuc Premium márkájának pozíciójáról nem készítettünk felmérést, de megengedhető
az a feltételezés, hogy a románok lakta területeken erősödött.
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nyilvánul. Egy önmagára nemzetként tekintő közösségben, mint a székelység,
a közös nevezőt a nemzeti tulajdonságok jelenthetik, ezért érdemes erre építeni
a márkakommunikációt, különösen abban a versengő nemzetépítő helyzetben,
amelyről már korábban szó esett. Ilyenkor előtérbe helyeződik az integrált, holisztikus
marketingkommunikáció, ami megköveteli, hogy azt a vállalat üzleti stratégiájának
központjába helyezze. Az üzleti stratégiát marketingstratégiává leképezve a
termék7 és a fogyasztó között új interfészek alkalmazását szükséges megfontolni.
Ez lehet a web felületű interaktív csatorna, ahol tértől, időtől, társadalmi státusztól
stb. függetlenül a fogyasztók egymás között igen gyorsan kommunikálhatnak,
reagálhatnak a marketingüzenetekre és hozhatják létre saját identitásukat tükröző
kereskedelmi üzeneteiket. A sörgyár márkakommunikációjának webes kiterjesztése
(Kapferer 2008) a kapcsolati szemléletet tükrözi, mert a fogyasztók megszerzése
után a tartós kapcsolatok kiépítésére törekszik és ehhez nemcsak a hagyományos
módszereket használja (márkaesemények, élményteremtés, szponzorálás), hanem
virtuális közösségeket épít és hagy élni, spontán beinduló kollekciógyűjtői
folyamatokat támogat és kölcsönösen elkötelezett kapcsolatot épít ki márkaaktivista
csoportokkal is. Az sajnos nem derül ki – és nem is szükségszerű, hogy kiderüljön
– a marketingkommunikációját elemezve, hogy mindez professzionálisan tudatose, vagy ösztönös, illetve a két véglet között hol helyezkedik el a tervezettsége.
Tehát a vállalat marketingstratégiáinak jól megválasztott, a brand lényegét
felmutató üzeneteket kell elhelyeznie a kommunikációs térben, és ha beindult a
fogyasztók interaktivitása, akkor ezt már „csak” fenn kell tartania, menedzselnie
kell. Ehhez magától értetődően szervezeti képességekre van szükség, hogy a korlátozott erőforrásokat olyan piaci rések felé irányítsák, ahol a konkurenciával
szemben előnyökre tehetnek szert. Az általunk vizsgált brandeknél ez a piaci rés a
székelyföldi autonómia felé törekvés nacionalista megnyilvánulása.
A Frank Zappa-i idézet felhasználása a tekintélyelvűségre építő önbizalomnövelő tényező, aminek marketingkommunikációs terepe a közösségi oldalak,
különösen a Facebook, ahol az önmagukat székelyként identifikáló fogyasztók a
vállalat hivatalos Facebook-oldalán túl, önálló szerveződésként létrehozzák saját
rajongói oldalaikat a fogyasztói márkaérték megnyilvánulásaként. A fogyasztói
márkaértékben (Keller 1993) a szimbolikus termékelőny a legnyilvánvalóbb:
székely az, aki az Igazi Csíki Sör fogyasztója – akár szereti a sört, akár nem8. Tehát

7

8

A terméket eddig is és ezután is úgy értelmezzük, hogy „a márka valójában termék, de olyan,
amely a terméket számos új dimenzióval bővíti, hogy meghatározó módon megkülönböztesse
a többi, ugyanazt a szükségletet kielégítő terméktől”. „A márka (…) fogyasztói érzékelések
és érzelmek összessége a termék tulajdonságairól, a márkanévről és a jelentéséről, valamint a
márkához kapcsolódó vállalatról”. (Achenbaum 1993)
Adatközlőink beszámoltak arról, hogy olyan is vásárolja a sört, akiről közismert, hogy nem
„sörös”.
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a fogyasztás által felidézi mindazokat az érzelmeket és tapasztalatokat, amelyeket
székelyként él(t) meg (mert székelyként aposztrofálja magát), vagyis a márkán
keresztül határozza meg önmagát, önként és örömmel adja át személyiségének
legfontosabb részét, az önazonosságát. A termékeket előállító vállalat persze
fel- és kihasználja mindazokat a közös tapasztalatokat, amelyeket az adott
földrajzi területen élők évszázadok alatt halmoztak fel, például „a sör nem ital”
szólásmondás, ezért magasabb alkoholtartalmú (6%) a sör, mint az „átlagsör”.
A vállalat márkakoncepciójában az önkép olyan történelmi távlatokkal kacérkodik
(12. század), amelyben már elvész az emberi emlékezet és a tárgyi kultúra egyaránt,
ezért nem is kell bizonyítania, hogy amit állít önmagáról az valóságos-e, elég, ha a
célközönség valóságosnak tekinti.
Nagyon izgalmas a brand megnevezése (Igazi Csíki Sör, Székely Sör), mert így
keres magának ellenpontot a területi és nemzeti identitás maximális kihasználásához;
valamihez képest határozza meg önmagát, helyezi el értékeit, kultúráját, imázsát
– nagyon is kézzel foghatóan és harcos, küzdő szellemben. (Foucault 1991) A konkurens Heineken sörgyár részéről nem is maradt el az azonnali reakció, felvette
a kesztyűt és haladéktalanul beperelte a csíkszentsimoni sörgyárat, óvatlanul és
önként felkínálva azt a kiváló PR lehetőséget, hogy Dávidként tűnjön fel Góliáttal
szemben9, és mint azt jól tudjuk a szociálpszichológiai kutatásokból, hogy a
gyengébb fél könnyebben számíthat a tömegek együttérzésére, mint az „izmait
ugráltató” erősebbnek és arrogánsabbnak tűnő fél. Az terméknevek ugyanakkor
veszélyt is hordoznak magukban a márka megújíthatóságának szempontjából,
mert egy adott nyelven és egy adott területen hordoznak értéket (Székelyföld az,
ahol székelyek vannak), de vonatkozik ez a felhasznált székely szimbólumokra
egyaránt (színek, ikonok, emblémák): a jelképrendszer történelmi10 és történelmi

9

10

Lénárd András, a sörgyárat üzemeltető vállalkozó így beszél erről egy interjúban: „Feltehetően
ezek mögött is a Heineken Románia áll – állítja Lénárd. – Ez egy kicsit olyan, mint Dávid és
Góliát harca, hiszen egy nagy multinacionális cégről van szó, amely egy kis manufaktúrával
próbál versenyezni.” Az üzletember szerint a törvényszéki elnöki rendelet „fájón érheti” a
manufaktúrát. „Fel vagyunk készülve a háborúra, hiszen meg kell védenem a beruházásomat és
az emberek munkahelyét” – szögezte le. [Barabás Hajnal: Betiltaná a Heineken az Igazi Csíki
Sör előállítását http://kronika.ro/gazdasag/betiltana-a-heineken-az-igazi-csiki-sor-eloallitasat
– letöltés dátuma: 2015. 06. 24.]
A történelmi beágyazottságot és az 1989-es forradalom utáni nemzetépítés jelképrendszerét el kell választanunk egymástól. Az etnikai megalapozottságú, „történelmi” jelképrendszer a székely népviseletben megnyilvánuló vörös, fekete, fehér (ezüst) színek használata
évszázadokra vezethető vissza, a kék-arany színkombináció a 21. század „találmánya”, ami
kitöltötte azt az űrt, amit a modernkori nemzetépítési folyamat hagyott maga után. Az etnikai jelképrendszer használata az alulról építkező, az emberek közösen kialakított identitására
épülő szerves társadalmat (Csányi 1999) előlegezi meg, a kék-arany jelképrendszer a politikai
intézményrendszerből leszivárgó mesterséges identitást testesíti meg. (Kántor 2002) Szerencsés
esetben a két folyamatnak kialakul a közös halmaza.
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beágyazottságot mutat fel. Ahhoz, hogy a márka releváns maradjon, ne veszítse el
identitását és értékét, hozzá kell, hogy járuljon a versengő kisebbségi nemzetépítés
mindennapi küzdelmeihez. A szokatlan ebben az, hogy a fogysztók szemében
márka nem képviselője, hanem teremtője, építője a székely nacionalizmusnak.
Itt a márkakoncepcióban, az értékajánlatban különösen nagy az eltolódás, az
aránytalanság a szimbolikus előnyök irányába, amelyek a célközönségen belül, az
egyénen belül generálódnak, hozzájárulva pozitív önképükhöz, a társadalomban
betöltött szerepükhöz. Ez kockázatot jelent a vállalat számára, mert a márka
kifáradását vetíti előre, ha valamiért megtorpan a nemzetépítő folyamat. Egyelőre
ez a veszély nem fenyeget, a jelenlegi nemzetállami törekvéseknek köszönhetően
Magyarországon is robbanásszerűen erősödik a fogyasztási piaca. Ez egyértelműen
a pozitív vásárlási motivációnak köszönhető, mert a termékhez kapcsolódó ígéret,
miszerint az az igazán magyar, aki székely is, vonzó az identitások piacán.

„Oszt a Heinekentűl loptuk vóna?”
A termék általános sajátosságait tekintve nem különösebben érdekes, számtalan
hasonló sör van forgalomban szerte a világban és ebből számos kapható is a romániai üzletekben, leginkább a globális illetve multinacionális élelmiszerláncok
hipermarketeiben. Az alapanyagok eredete (komló, árpa, maláta, ízesítők) a vízen kívül nem ismert. A vizet helyi forrásból nyerik és már ez az egyszerűnek
tűnő tény is komoly identitástényező Székelyföldön, ahol az emberek büszkék a
természeti értékekre, különösen a tiszta forrásaikra, illetve azokra a vulkanikus
táj sajátosságait magukban hordó fakadó vizekre, amelyeket összefoglaló néven
borvíznek neveznek. Ez a széndioxiddal dúsult, helyenként kénes, természetes
sókat tartalmazó víz minden településen kiépített forrás formájában megtalálható
és magától értetődően a területi identitás egyik meghatározó eleme, de a Csíkimedence tájegységet tekintve a borvíz a szűkebben vett csíki („elit székely”),
tágabb értelemben a székely (erdélyi) identitás közös nevezője is . Ugyanez a
párhuzam felfedezhető a palackok méretében is, mert a 0,5 literes kiszerelésű az
Igazi Csíki Sör és a 2 literes a Székely Sör: kicsiben csíkiak, nagyban székelyek.
Nem pasztőrözött, nem tartósított, ez a technológia hiányosságából fakad, de saját
előnyükre fordítják azáltal, hogy a frissességét hangsúlyozzák.
Magáról a sörről sokkal többet még néhány korsó elfogyasztása után sem tudnánk
mondani, azonban a márka sajátosságai izgalmasak. A címke elemzése kapcsán
szembetűnő a hagyományos székely színek és szimbólumok – vörös, ezüst, fekete,
nap, hold, címerpajzs – használata. Feliratai optimisták, jó hírt közölnek: ismét van
igazi csíki sör. Nem törekszik objektivitásra, a nemzeti szimbólumokkal hitelesíti
állításait és ezzel vállalja a felelősségét is a szubjektivitásáért. A szlogen, hogy „Üdít,
táplál és felvidít!” a sörfogyasztás hagyományos értékeit helyezi előtérbe. Anélkül,
hogy részletesen írnánk a kolostori böjtölés (a sör folyékony kenyér) lehetséges
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szabályairól, megjegyezzük, hogy az ’üdít’ és a ’táplál’ kifejezések kifejezetten a
munkában megfáradt és megéhezett dolgos embernek szól – mint amilyennek a
székelyek magukat gondolják – a ’felvidít’ pedig mindennek a pozitív hozadéka:
munka után szórakozás. Komló és árpa ábrázolása is felfedezhető a címkén, de
ezek a növények nem teremnek meg a Csíki-medencében, bár Székelyföld Maros
megyei részén igen. A kereskedelmi üzenetek feliratai magyarul és angolul
olvashatók, az ’igazi’ kézirásos betűtípus, ami a személyességet, a családias légkört
idézi meg. Az angol felirat (100% Homebrew – Premium Quality Transylvanian
Beer) már egy etnikai konfliktus kellős közepébe kormányoz minket, mert románul
az első címkén egy szó sem olvasható, ezzel is demonstrálva, hogy Székelyföldet
nem tekinti Románia részének. Azonban még ezzel sem elégedik meg, mert
az angol felirat nem csíki, nem székelyföldi, hanem erdélyi beágyazottságról
tanuskodik. Ennek valószínűleg az az oka, hogy Székelyföldnek nincs hivatalosan
elfogadott angol neve és az angol nyelven tájékozódó idegennek az általánosan
használt S(z)eklerland nem jelent semmit, nem tudja elhelyezni Európa térképén,
de Transylvania-t az erős Drakula-imázsnak köszönhetően igen. A hátsó címkén
évszámok szerint sorrendbe rakva a csíki sörfőzés történetét olvashatjuk, ez is
a történelmi beágyazottságot próbálja felmutatni mintegy folyamatossá téve az
intézményes sörfőzés hagyományát és legitimálva a csíkszentsimoni gyár létét.
Egyúttal megteremti a székelyek számára az örökségesítés által azt a múltat, amire
büszkék lehetnek és jó rá visszaemlékezniük. Itt találkozhatunk egyedül román
nyelvű felirattal, ami a gyártóra, az összetevőkre, az alkoholtartalomra és a tárolásra
vonatkozik, vagyis a Romániában kötelező minimális termékinformációkat tartalmazza.
Az imázst át és átszövi a „góbéság”, az a gyakran kitekert, csavaros gondolkodásmód, amit a székelyek önmagukról tartanak és ilyennek is reprezentálják
magukat (ld. székely vicc). Ennek kifejezésére felhasználják a világhálón terjedő
mémeket és átírják, átrajzolják azokat a maguk elképzelései szerint. A már unalomig
ismételt mondás – “a sör nem ital” – ellensúlyozására a plakátokon hangsúlyosan
jelenik meg a 6%-os alkoholtartalom és az „Ez nem piswasser – nagyon ütős.”
felirat. A márkaaktivista csoportok illetve közösségi klubbok újragondolják a
brandet és néha a jó ízlés határait súroló ötletekkel állnak elő. Az „Ez nem piswasser
– nagyon ütős.” felirat képi megfogalmazása egy mémben odáig ment el, hogy egy,
a képen látható mén vödörből issza az Igazi Csíki Sört és egy Heineken feliratú
sörös hordóba vizel. Ez a kép már a korábban említett bírósági eljárás elindulása
után készült és azt sugallja, hogy a termék fogyasztása értékválasztás kérdése: a
globális „szemét”-nek nincs helye a helyi termékek és értékek piacán. Ugyanakkor
az is benne van, hogy az érzékelt minőség szubjektíven jobb a márka elismertsége
által. A helyenként vaskos humor máshol is megjelenik, közölve azt, hogy Frank
Zappa „székely tudósok szerint székely származású”. A Heineken név „magyaros”
kicsavarása a ’Hejnékem’, ami a „mémipar” termékeként ismeretlen minőségről
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beszél („Mü sem tudjuk miből kotyvasztottuk”) és megjelenik Pista bá11 bajusza is,
mint a góbéság jelképe.
A márka elsődleges ellenpontja a Ciuc Premium Heineken termék, címkéjén
a csíkszeredai Mikó várat láthatjuk. Van azonban egy Harghita12 nevű sör is a
Heineken kínálatában, aminek arculatát az Igazi Csíki Sör piacra kerülését követően
„székelyesítették”, megjelentek rajta a kék-arany „új” nemzeti színek és jelképek,
valamint magyar nyelvű felirattal bővült. A bevezetőben a terület történelmi
eseményeit figyelmesen olvasónak feltűnhet, hogy ebben a szembenállásban
már nem csak a területi identitások konfliktusa, hanem az 1968-as hargitaiasítás,
mint a romániai tömbmagyarság erőszakos közigazgatási átszervezése, illetve
annak elutasítása is megjelenik. A Hargita megye megyeszékhelységéért mindig
is egymással küzdő két város – Székelyudvarhely és Csíkszereda – rivalizálása
nem a székek közös megyévé gyúrásával kezdődött, és nem is annak esetleges
felbomlásával fog végződni, ez a versengés történelmi léptékű. A hargitaiság
nem épült be mélyen a területen élő székelység önazonosságába, és a mai napig
is gyakran csak közigazgatási, vagyis intézményesített szinten működik. A székelyesített Harghita sörmárka ezért nem lehet annyira sikeres, mint az Igazi Csíki Sör,
egy globális cég „helyi” terméke, talán kimondhatjuk, kellő helyismerete nélkül: a
magyar anyanyelvűek számára zavaró az a ’h’ betű.
A sörgyár plakátjai és fotói a célcsoport sztereotípiáit tükrözik, megjelenik
rajtuk a medve(bőr), a koronás magyar címer faragványon, a szalonna, a hagyma
és a bicska is. Mindezek együttérzést, szimpátiát és vonzást ébresztenek a célközönségben, ami a fogyasztók megváltozó, megerősödő identitásának a kereskedelmi leképeződése. A brand ajánlatában az épülő nemzet optimizmusa tükröződik:
a fogyasztás által a székely nemzethez való tartozás, és ezáltal az elkülönbözőség
eszköze is. Az internetes szelfik azt állítják, hogy az Igazi Csíki Sör az újmédiában
(is) a székelység közös nevezője, de valójában érzelmi és önkifejezési előnyöket
használ ki a márkával kapcsolatba lépők által. Vagyis a márka legfontosabb
tulajdonsága, hogy székely, vagyis nem román vagy bármi más. Esszenciája a
„székely”-ség, magja a „csíki”-ség, tehát a kibővített márka a „székely”-ség, mint
kényszerkisebbségi nemzet a magyarságon belül. A brand és a termék fogyasztása
nemcsak az egyéni identitás, hanem a nemzeti hovatartozás jelzője is. Az internet
népe a Heineken tépőzáras söröskupakjára azzal az egyszerű mondattal reagált:
„Annak, akinek nincs bicskája!”

11
12

https://www.facebook.com/pistabaoldala [2015. 06. 24.]
Jakab Árpád: Ó, te szépséges Harghita! http://mihir.ro/o-te-szepseges-harghita [2015.06.24.]
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Az Igazi Csíki Sör fogyasztói márkaérték modellje
A továbbiakban Keller (1993) fogyasztói márkaérték modellje alapján elemezzük
az Igazi Csíki Sör márkakommunikációját. A modell alkalmazása a termék erős
területi identitáshoz és nemzeti érzéshez kötődő kommunikációja révén releváns,
amely az egyén szintjén határozza meg a márka megítélését. Keller szerint a
márkaérték abból a reakciókülönbségből ered, ami a márkázott termék marketingtevékenységeire adott fogyasztói válaszokon alapszik, fókuszában a márkaismeret
áll, vagyis minden, ami a márkával kapcsolatos információt jelent. Ennek két összetevő eleme van: 1) a márkaismertség, amely a márka felidézésének, felismerésének
képessége egy adott stimulus következtében, valamint 2) a márkaimázs, vagyis a
márkanév tulajdonságokkal, érzetekkel való felruházása. A márkaismertség elemei
a felismerés, amikor a fogyasztó képes könnyedén megkülönböztetni az Igazi Csíki
Sört más márkáktól, különösen a konkurens sörtől, a Ciuc Premiumtól, valamint
a felidézés, amikor a fogyasztó különböző hatások következtében képes az adott
márkára emlékezni. A márkaimázs három asszociációból tevődik össze: 1) kedvező jelleg: azt határozza meg, hogy a fogyasztók mennyire tartják fontosnak az
adott termék tulajdonságait, 2) a márka erőssége: a fogyasztók aktívan gondolkodnak a márka tulajdonságain, alulról jövő kezdeményezésként építik azt, valamint
3) a márka egyedisége: képes megkülönböztetni magát a konkurencia ajánlatától.
Az alábbi ábra segít megérteni az Igazi Csíki Sör közösségteremtő, nemzeti
identitást erősítő funkcióját.

Keller fogyasztási márkaértékmodellje az Igazi Csíki Sör brandjére vonatkoztatva
(az eredeti ábra forrása: Horváth – Bauer 2013)
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A márka kiemelése a identitás (esetünkben ez a „székely”) szintjén helyezkedik el és annak meghatározására szolgál, hogy a fogyasztó tudatában van-e
annak, hogy létezik az adott márka és különböző jelek, ingerek hatására be tudja-e azonosítani az adott terméket. Az Igazi Csíki Sör esetében ezek a jelek és
ingerek a plakátokon fellelhető medvebőr, bicska, faragott koronás címer hatására
alakulnak ki, a „csíki”-ség jelölőjeként. Itt a marketing célja az ismertség elmélyítése, szélesítése. A következő szint a jelentés szintje, amely arra a kérdésre
igyekszik választ adni, hogy mire jó az adott márka, célja pedig a differenciálás.
A kérdés megválaszolását segítik a márka megjelenéssel kapcsolatos elemek,
amelyek Keller szerint a márka pszichológiai, társadalmi igényeket kielégítő
voltára hívják fel a figyelmet. Az Igazi Csíki Sör azt a társadalmi igényt elégíti
ki, hogy a székelyek számára megalkotja a saját nemzeti italukat, szembeszállva a
globális cégek trendjeivel. A márka ezáltal magában hordozza a székely nemzeti
érzést, biztosítva általa a fogyasztói piac terítési területen történő stabilitását.
A márka teljesítménye alatt azokat a fizikai adottságokat értjük, amelyek képesek
kielégíteni a fogyasztói igényeket (stílus, design, ár, íz, megbízhatóság stb.).
A vizsgált termék szempontjából ezek az adottságok a 6%-os alkoholtartalom,
amely a székely életérzést is tükrözi, a frissesség, amely a konkurens cég
pasztőrözött termékével szembeni pozitív tulajdonságként jelentkezik, valamint az
a szlogen, amely a sör társadalmi megítélésének, fogyasztói igényeinek felel meg:
legyen hideg, oltsa a szomjat és az éhséget, valamint tegyen boldoggá. A következő
szint a márkára adott fogyasztói válaszokat méri és arra a kérdésre keresi a választ,
hogy mit akar a fogyasztótól az adott márka. Itt két elemet kell megvizsgálnunk:
a fogyasztói döntést és a fogyasztói érzést. A fogyasztói döntés tulajdonképpen
azt a válaszreakciót jelenti, amikor a fogyasztók a márkakommunikációra adott
válaszként megítélik a márka hitelességét, minőségét és relevanciáját. Az Igazi
Csíki Sör robbanásszerű terjedése, a konkurens céggel szembeni „harca” („Oszt
a Heinekentűl loptuk vóna!”), a székely életérzés és góbéság megteremtette
azokat az internetes mémeket, amelyekről fentebb már beszéltünk. Ezek a mémek
egyenes leképeződései a fogyasztók válaszreakcióinak és hitelesnek („igazi csíki”),
minőséginek („borvizeinkből való”), relevánsnak („csíki sörfőzés 1540 óta”) tekintik
a márkát. Az Igazi Csíki Sör olyan érzelmi válaszokat alakít ki a fogyasztókban,
amelyek lelkesedést, örömet, társadalmi elfogadottságot eredményeznek. A sör
képes biztonságot nyújtani a fogyasztók bizonytalan, elveszendőnek vagy éppen
feltámadónak érzett nemzeti identitásában és kereskedelmi válasz a térségben
tapasztalt politikai eseményekre. A kialakult helyzetben gyorsan társadalmi
elfogadottságra tett szert, mindezt jelzik a termelés bővítésére irányuló tervek is.
Erősítette azt a székely érzést, amely szerint Székelyföld ott van, ahol székely (sör
is) van, ezzel kitágította a területi határvonalakat és létrehozta Székelyföld virtuális,
posztmodern térképét az interneten. Keller modelljében szereplő piramis legfelső
szintje a márka és a fogyasztó közötti kapcsolat szintje, ahol a cél az aktív lojalitás
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építése. A rezonanciának Keller szerint négy mutatószáma van, amelynek eddigi
kutatásaink alapján mind megfelelt az Igazi Csíki Sör. Vegyük szemügyre ezeket a
mutatókat: 1) újravásárlás: képes a folyamatos termelésre, aktív vásárlói bázissal
rendelkezik, akik nem csak Székelyföldön vagy Erdélyben fogyasszák a terméket,
hanem külföldre is magukkal viszik, mint egy ereklyét („az Igazi Csíki Sör mint
a székelység Szent Grálja”). 2) love-brand attitűd: a fogyasztók szeretik a márkát
és különleges alkalomnak tartják a megvételét, napok alatt elfogynak az üzletek
polcairól a termékek, szinte fel kell iratkozni a termékhez való hozzájutáshoz.
A termék kezdeti piacra kerülésekor pedig szabályos „hajtóvadászatot” indítottak
a fogyasztók azért, hogy hol lehet kapni az „igazit”. 3) közösségi érzés: hasonlítanak a fogyasztók egymásra abban (is), hogy az adott márkát használják, székelyként identifikálják magukat és még az is megissza a sört az együvé tartozás
érzéséért, aki különösebben nem szereti azt. 4) aktív elköteleződés: a fogyasztók
akkor is kifejezik elköteleződésüket, amikor nem fogyasztják a márkát, például
a márka Facebook csoportjának tagjai, reklámfilm-versenyen vesznek részt, szelfiket készítenek a világ különböző pontjain, mémeket gyártanak, kiállnak a csíkszentsimoni sörgyár mellett és megvallják székelységüket. Az Igazi Csíki Sör
márkakommunikációja – akár tervezett, akár spontán formában történt is –, és a
Keller-féle fogyasztói márkaértékmodell elemzése rámutatott arra, hogy a termék
robbanásszerűen nyerte el a fogyasztók rajongását, valamint ezt bizonyítja az a
tény is, hogy az Igazi Csíki Sört választották meg a 2015-ös év sörének13.
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„Kulák, gyere ki!”, avagy miként éli át újra a felnőtt
személyiség gyermekkorának legtraumatikusabb élményét
Absztrakt: Jelen tanulmány arra próbál rávilágítani, hogy egy gyermekként átélt
traumatikus emlék milyen mélyen marad meg a tudatban, és milyen gyorsan kerül
a felszínre az egykori csoporttagok és a hely szellemiségének hatására egy közös
kommunikációs aktus, azaz beszélgetés során.
Kulcsszavak: emlékezet, trauma, kommunikáció
Abstrakt: This study tries to focus on the fact how deeply the tragical event of the
childhood will remain
in the conscience, how fast can be shot out by impact of old mates and the
atmosphere of the
place during a common communication act, namely telling.
Keywords: remembrance, trauma, communication

Bevezetés
Nyésta falu közösségét először 2004-ben kezdtem vizsgálni, kezdetben a közösség kommunikációs hálójával foglalkoztam, 2008 óta pedig annak kollektív
emlékezetével.1 A falu meglehetősen perifériára szorult terület, Csereháton található a Mánta patak mentén és lakossága nagyrészt elöregedő. Jelenleg 40 főt tartanak nyilván állandó lakosként, bár az 1920-as években a felsővadászi egyházi
jegyzőkönyvek nyilvántartása szerint közel 200 főt jegyeztek fel. Meglehetősen
hátrányos helyzetben vannak az itt élők, mert a falu már nem rendelkezik azokkal
a szolgáltatásokkal sem, a melyek a mai modern élet alapfeltételei, mint például a
bolt vagy az orvosi ellátás. Mivel a falu lakossága kihalással csökkent csupán az
elmúlt években, fontosnak tartom történeteik feljegyzését és múltjuk értelmezését,
hogy az utókor számára is fenn maradhasson.

1

Szeretnék köszönetet mondani Ilyés Zoltánnak, aki a térségben végzett munkám szellemi támogatója volt.
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Emlékezetkutatás Nyéstán
Emlékezés és emlékezet
Jacques Derrida azt írja, hogy az emberi élet valójában az emlékezéssel kezdődik és nem a születéssel. Az emlékezet és emlékezés terminusok alaposabb
megértéséhez az emlékezet hermeneutikájának rövid felvázolása jó kiindulópont
lehet. „Az emlékezés, a megértéshez visszatérő emlékezés filozofémája hagyományosan a végesség és halhatatlanság egzisztenciális különbségének tapasztalatát foglalja magába.” (Losoncz 1998:5) A halhatatlanok – a görög értelmezés szerint – állandóság tekintetében mindig a halandók felett állnak, míg Theophrasztosz
azt mondja, hogy a feledés mindig a tudás elsorvadásában alakul ki. Az emlékező
tudás állhatja csak útját az elmúlásnak, az emlékezésben térünk vissza a folyamatosság fázisába és az emlékezés funkciója több, mint egy emlék megőrzése
vagy megtartása, és ugyanakkor nem is egyszerűsíthető le a tudatba bevésődött
mozzanatok összegzésével. A Husserl-i filozófia szerint a múltnak az ember a tudata
(Husserl 1997), csak így integrálódhatunk vissza az újraalkotás folyamatába.2
Liebrucks a visszanéző tudás terminusával illeti az emlékezést, az emlékezet
türelméről ír. Az emlékezési tudás, a türelem ott mutatkozik meg, hogy láttatni
képes az individuummal, mennyire is lehetnek illúziók a tudat magasabb fokozatai. (Liebrucks 1974:210)
Az emlékezés folyamatának értelmezésekor Platón semmiképpen nem mellőzhető, hiszen nagyon sok gondolkodó a filozófus meglátásaiból táplálkozik.
Lévinas úgy határozza meg az emlékezetet, mely egy olyan idő függvénye, ami
igazán sosem volt jelen és teljes mértékben ellenáll a megjelenítésnek (Lévinas
1997: 199). Heidegger Platón utólagosság fogalmát értelmezi, amikor a létet
egyfajta visszaemlékezésnek nevezi. A Lét és Idő az emlékezést az emlékezet előtti
időből való előlépésként interpretálja. A felejtés és emlékezés együtt jelenik meg
az individuum életében, a feledés átjárja az emlékezést és a feledés az, amely az
emlékezést szabadon engedi. „A mindig újra teremtett most-pillanatok, a múlás
folyamatai új és új múltat teremtenek, új és új események jelei süllyednek a feledés
mélyére.” (Losoncz 1998: 19)
Az emlékezés valójában bizonyság arra, hogy az ember szorosan kötődik
a hagyomány és a hagyományozódás folyamatához, mert az emlékezés egy
olyan spektrumot hoz magával, amely túlmutat az alany-tárgy reláción. „Az emlékezés nem-tárgyias meghatározottsága biztosít bennünket, hogy egy olyan

2

Leibniz tovább értelmezi Arnouldhoz íródott levelében az emlékezés folyamatát, és az emberi
lélek alapvető jellemzőjeként a tudatosságot nevezi meg. Az egyén az emlékezés útján tesz szert
a szabadságra és a lélek képes arra is, hogy saját megjelenítési képességét szemlélje. (Leibniz
1986: 71)
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kommunikatíve közös világ résztvevői vagyunk, melyet nem lehet a szubjektum
megnyilvánulásaira egyszerűsíteni.” (Losoncz 1998: 18)
Kontextus és emlékezet
Ahhoz, hogy egy életeseményt alaposabban megvizsgálhassunk, és pontosabb
értelmezésre tehessünk szert, a kontextus3 megváltoztatása megfelelő módszer
lehet, értem ezalatt, hogy más-más vizsgálati térben helyezem el a visszaemlékezőt.
A térbeli elhelyezésnek több lehetséges vizsgálati módszerét alkalmazom a kutatás
során. Két alkalommal kérem fel egy életesemény felidézésére az adatközlőket:
először egy életútinterjút készítek, amely alapján kategorizálom azokat az
életeseményeket, amelyeket megfigyelés és elemzés alá kívánok vonni. A második
fázisban újra meséltetem az adott történetet, mégpedig olyan formában, hogy
felkeresem interjúalanyommal 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 lehet elképzelni jelen közösségben: egyik lehetséges alternatíva,
hogy családja körében is elmondatom az adott életeseményt, vagy csoportos
interjút alkalmazok.
A nyéstai lakosság korösszetételéből adódik, hogy az elmondott életesemények
főként történelmi eseményekhez kötődnek, tehát elmondható az, hogy a falubeliek
visszaemlékezéseiben erősen az ifjúkor eseményei dominálnak. Pataki Ferenc
szerint ennek fő oka abban rejlik, hogy az egyén legsúlyosabb döntéseit fiatal
korában hozza, amelyek egész életére kihatnak, legyen szó akár munkahely vagy
lakóhely megválasztásáról, vagy éppen a családalapítási szándékról (Pataki 2001:
385-386). Az ifjúkori időszakot vándoréveknek nevezi, melyek meglehetősen
színes képekkel dúsítják az egyén életszakaszát.

„Kulák gyere ki!”. Egy elfeledett trauma újraélése
Kulák ház Nyéstán
Az 1950-es évek elején Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szinte minden településen előfordultak kulákok, Nyéstán is hasonlóképpen. A falubeliek elmondása szerint egyetlen „kulák ember” élt itt a családjával és meglehetősen megoszlottak velük
kapcsolatban a vélemények. Ezek kétféle attitűdöt tükröztek: egyesek szemében a
kulák ördög, míg másokéban angyal volt. Az emberek viszonyulását elsőként a
3

A kontextus fogalmához tartozik minden olyan befolyásoló faktor, amely a kommunikációs
folyamatra hatást gyakorol, „az értelmezést meghatározó körülmények együttesét értjük kontextuson” (Murai – Tóth 2011: 95).
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lokális kapcsolatok befolyásolták, akik a kommunista eszméket valló rokoni és
baráti kapcsolatokkal rendelkeztek, az ördög jelzőt részesítették előnyben: „a kulák
személye velejéig romlott, céljai eredendően gonoszak, kizsákmányolási vágya
csillapíthatatlan, mindez pedig az új idők kereszteseivel, az igazság bajnokaival, a
kommunistákkal szemben értendő” (Bolgár 2008: 51).
Klaniczay Gábor az antropológiai írásokból ismert boszorkányüldözésekből
közismert boszorkányokhoz hasonlítja a kulákokat (Klaniczay 1986: 266-274):
a boszorkányüldözések többségükben a kártékony boszorkányokat érintették,
de csak akkor válhattak ezek az események tudományos problémává, amikor a
boszorkányvádban evilági konfliktusokat véltek felfedezni. A boszorkányüldözések
kapcsán vádlóként mindig a helyi közösség nevezhető meg, hasonlóan történhetett
ez a kulákokkal is. A kulák terminus előéletéről a szakirodalom nem igazán ír,
elsőként az 1948-as évek tájékán említik. A szociográfusok nagy részénél a kulák
a falusi idegent jelképezi, és a mi, azaz a falu lakosságának szemében a nép
ellenfogalmaként jelenik meg. (Koselleck 1998: 12-14)
A Nyéstán élt kulák család, akikhez az elemzésre került elmesélt élettörténet
kapcsolódik, az elmondások alapján a makrokulák kategóriába sorolható. Az
egykori kommunista közeg veszélyes elemnek tartotta, aki olyan képességekkel
rendelkezett, amelyek segítségével bárkit képes volt rövid idő alatt meggyőzni
bármiről, és szavainak nagy súlya volt a faluban. „Apám szerint ő volt a falu vezére,
ha lehet így mondani. Egy szavába került minden, amit csak szeretett volna. Ha ő
azt mondta, hogy minden háznál disznó legyen és nem baromfi, hát az is volt.
Az emberek többsége vakon hallgatott rá.” (D. F. )4
Az alaptörténet
Az alaptörténetet Feri bácsi mesélte el először, aki immáron 72 éves múlt,
nyéstai lakos, születése óta. A szomszédos Selyeb általános iskolájába járt, majd
a hatodik elemi után munkát vállalt a falu határában, édesapja korán meghalt,
el kellett tartania testvéreit és beteg édesanyját. Az 1950-es évekhez iskolai
emlékei a történelem viszontagságain keresztül kötődnek, a falu egyetlen kulákja
nem messze lakott tőlük. Első alkalommal büszkén mutatta fiatalkori képeit és
sokáig keresgette iskolás fotóit, de csak egy nagyon régi, szinte már elmosódott
fotográfiára akadt. „Ez már régi történet, kisdiák lehettem még. Jó tanuló voltam,
nem szerettem a rendbontást. Egy órán mégis megjelent az igazgató és azt mondta,
hogy menjünk el a nyéstai kulák házához és kiabáljunk neki, mint a gyerekdalban,
csiga - biga, ég a házad ideki. Hát az övé égett… fel kellett gyújtanunk.” Második
alkalommal megkértem, hogy keressük fel a ház helyét, ahol az említett kulák
élt. Feri bácsi a Másik oldalon lakik, míg az egykori kulák ház Az Egyik oldalon
4

Az adatközlő csak monogramjának feltűntetését engedélyezte, így etikai okokból csak ez kerül
közlésre.
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volt5. Alighogy elindultunk, útközben már bele is kezd a történetbe és erőteljes
karnyújtással menet közben végig a házra mutat: „1950 nyara volt talán. Alsó
tagozatba jártam. Arra szólítottak fel minket, hogy égő fáklyákkal vonuljunk ki
ahhoz a házhoz. Kiabálnunk kellett: „Kulák gyere ki!”. De nem jött elő. Fel kellett
gyújtanunk a házát.” Az első alkalomhoz képest Feri bácsi sokkal zordabb arccal
és kemény mozdulatokkal irányítja figyelmem a másik házra. Hangját felemeli, és
szinte kiabál, akárcsak gyerekként: „Kulák gyere ki!”. Ahogy a már tar telekhez
érünk, megáll a közepén és megtámaszkodik egy fában. Hosszasan a földet nézi,
majd azt kérdezi tőlem: „Miért gyerek kiabált? Miért gyerek ölt?”. A megváltozott
kontextus helyzet arra ösztönözte Feri bácsit, hogy számot vessen önmagával, a
bűnével, amelyet gyermekként, mások utasítására elkövetett.
Az idézett szituációban Goffman által a beszélői szerep kategóriájára
vonatkoztatott főszereplő funkció jelenik meg, akit egy olyan, a kommunikációs
aktusban résztvevő individuumként értelmez, „aki kötelezettséget, felelősséget
vállal a szavak jelentéséért” (Goffman 1981: 144). Az elbeszélő mindig maga dönti
el, hogy az említett szerepet magára ölti-e vagy sem, a helyszín által jelen esetben
generált kontextusban az interjúalany magára vállalta ezt és identitását újbóli
értelmezés alá vonta az adott szituációban. Egyszerű szerzőként a szelektálás
lehetősége természetesen adott számára, de a történés helyszínén való elhelyezése
arra készteti, hogy az adott térben és időben megfelelő történetet és értelmezést
vállalja fel.
A közösségi trauma pontosítására tett kísérlet
csoportos interjú segítségével
Az emlékezet szociológiai elméletét tekintve már Durkheim munkáiban is találunk
olyan elméleti felvetéseket, amelyek szorosan kötődnek a társadalmi emlékezet
kategóriához. Durkheim emlékezet elméletét a társadalmi tény6 fogalmával
társítja, amelyeket a csoport hiedelmei, szokásai és a közös múlt hordoz leginkább
magában. A társadalom minden egyes része a társadalmi múlt ismétlődéseként
értelmezhető (Durkheim 1917: 13). Ez az állítás magában foglalja azt a jelentést,
hogy a reprezentációk csak akkor tekinthetőek érvényesnek, ha azok a csoport
emlékezetében élnek, és azokat aktív módon fel is idézik bizonyos körülmények
között. Az emlékezet első szociológiai elméletét azonban Maurice Halbwachs
alkotta meg: „Az emberek általában a társadalom keretein belül tesznek szert az

5

6

Nyésta falu közepén található egy rét, melynek két oldalán. Egyik oldalon lakóként, illetve
Másik oldalon lakóként határozzák meg önmagukat az emberek, és ez a meghatározottság alakította ki kommunikációs hálójukat is. (Tóth Judit Gabriella 2010)
„Társadalmi tény minden olyan – állandósult vagy nem állandósult – cselekvésmód, amely képes
kényszerítő erővel hatni az egyénre, vagy pedig ami egy adott társadalomra általános jellemző és
egyéni megnyilatkozásaitól függetlenül önálló léttel rendelkezik. „ (Durkheim 1978: 43)
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emlékeikre. Ugyanígy, a társadalmi keretek között idézik föl, ismerik föl, illetve
lokalizálják azokat” (Halbwachs 1992: 38). Igazából a Halbwachs-i elgondolás
teszi indokolttá a csoportos interjú elvégzését, hiszen az emlékezés kimondottan
egy társadalmi folyamat.
Az alaptörténet már ismert, az 1950-es évek elején a selyebi általános iskola
igazgatója arra utasította az iskola diákjait, hogy gyújtsák fel a nyéstai kulák házát.
Legelőször Feri bácsitól hallottam a történetről, akit a helyszínen megismételt
beszélgetés nagyon mélyen megérintett. Sikerült még felkutatnom három olyan
adatközlőt, akik szintén részesei voltak az eseménynek, név szerint: Józsi bácsi,
Kati néni és Mariska néni. Mielőtt bemutatnám a kialakult interjús helyzetet,
összegezném a csoportos interjú résztvevőinek néhány fontosabb jellemzőit:
A résztvevő
neve

Életkor

Nyéstai
születésű

Egykoron helyi
lakos

Jelenleg
helyi lakos

Feri bácsi

78

Igen

Igen

Igen

Józsi bácsi

74

Nem

Igen

Nem

Kati néni

78

Igen

Igen

Igen

Mariska néni

73

Nem

Igen

Igen

Hely hiányában az otthonokban rögzített interjúk közül csak a Feri bácsiét
citáltam az előző alfejezetben, jelen tanulmányban főként a csoportos interjúra
szeretnék fókuszálni, amelyet a kulák házának a helyén készítettem. Fontos
információ lehet, hogy az egykori ház leégett, elhanyagolt, nem gondozza senki.
A csoportos beszélgetést egy szombat délután rögzítettem, amikor a falusi nyugdíjasok leginkább ráérnek, a heti „dolognak” ilyenkor már vége, és még a vasárnapi
mise vagy vendégvárás sem foglalja le az embereket. Józsi bácsi kivételével
nagyjából mind egyidőben érkeztek, ő már felsőzsolcai lakos, így autóval érkezett
a telekre, minimális késéssel. Az esemény közös felidézése és a helyszín már a
beszélgetés előtt beindította a jól elrejtett érzelmeket, mert Kati néni és Mariska
néni – a szomszéd elmondása alapján – már fél órával korábban megjelentek a
helyszínen. Az egész interjút nem áll módomban citálni, csupán azokat a részeket,
amelyek többlet információval szolgáltak számomra:7
- Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és eljöttek velem ide beszélgetni!
- Juditka, ez rendkívüli! 10 éve nem láttam Józsit!
- Hát igen. Mások karácsonykor találkoznak, mi pedig szombat délután.
(Nevetnek)
7

Mivel az interjúalanyok nem szerették volna, ha nevük az elmondottak mellett szerepel az írásos
anyagban, ezért etikai okokból azokat nem közlöm.
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- Jártak itt azóta?
- Nem igazán, és együtt főleg nem. Miután elégett a ház, sokáig a senkié volt,
és talán tíz éve megvette egy német turista, de nem jár ide. Láthatod, mindenhol
gaz és roncsok.
- Ki volt ez a kulák?
- Jánosnak hívták. Azért tudom, mert nagyapám is az volt, és a gyerek fejemben
nem tudtam, hogyan is van ez. A név miatt lelkiismeret-furdalás gyötört, valami
kínzó érzés fogott el, amikor idejöttünk az osztállyal.
- Hát én a nevét nem tudom. A szomszédunk csak kupecparasztnak hívta.
Igazából, hogy mi az a kupec… tudja a fene.
- 30 holdas földje volt, sokan dolgoztak neki napszámban, volt ott krumpli,
alma, állatok, például sok disznó és tehén. Őnélküle éhen halt volna a fél falu, ő
adott munkát.
- Mi történt pontosan azon a napon?
- Mi Ferivel egy osztályba jártunk. Hetedikesek lehettünk, vagy valami olyasmi, számtan órán ültünk, amikor belépett az igazgató és azt mondta, mondta?
Üvöltötte, hogy azonnal hagyjunk ott mindent és gyalog indulás Nyéstára, fel kell
gyújtani a kulák házát!
- Így!
- Én harmadikos lehettem, azt sem tudtam, mi történik. Nálunk is kiabált a tanár
úr, hogy futás kifelé, de mi nem tudtuk, hogy hová megyünk. (Tördeli a kezeit)
- Viszont én nem emlékszem, hogyan indultunk el. Akkor is aludtam órán, mert
apám felöntött este és kergette anyámat. Felráztak az álomból és rohantunk ide.
A ház előtt keltem fel rendesen.
Az eddig idézett interjú töredékéből néhány olyan fontos információ került
felszínre, amelyeket az otthonokban rögzített interjúk nem fedtek fel: a beszélgetőpartnerek még emlékeznek a kulák nevére, megtudtuk mekkora vagyonnal is
rendelkezett, és egyidejűleg ez bizonyította is kulák voltát. 8
- Mi történt, amikor ideértek?
- Az iskola nagy része itt lehetett, sokan voltunk. Valahol itt lehetett az ajtó.
(Odalép egy fűcsomóhoz, ahol a bejáratot véli.) Valaki már betörte, mert nyitva
volt. Minket behajtottak. Mint egy karámba. Mi magasabbak, ki tudja miért,
fáklyát kaptunk és fel kellett gyújtanunk a bútorokat. Lángoltak a szekrények, a
szék és mindenki rohangált.

8

Az 1949. évi népszámlálást összegző publikáció kimondja, hogy kulák az, aki 25 holdnál nagyobb birtok nem szükségképpen földműves tulajdonosa, vagy aki 25 holdnál nagyobb területen
gazdálkodik. (1949. évi Népszámlálás 24-25.)
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- Bent nem tudom, hogy mennyien voltak, de minket kicsit lányokat felvittek
a tanárok a tetőre. Szaladgálnunk kellett rajta. Nagyon féltem, hogy leesek.
Egyfolytában imádkoztam magamban, hogy úristen, ne hagyj el!
- Ez szörnyű!
- Akkor ilyen dolgok voltak. Más világ volt. Minden parancsra ment. Később
a seregben is.
- Nem is ez a szörnyű, az a szörnyű, hogy miért gyerekek? Miért gyerekek?
- Hol volt a kulák család eközben?
- Mi a tetőn nem tudtunk semmit. Azt sem, hogy miért, csak szaladgálnunk
kellett. Le-fel. Szaladni, szaladni, szaladni. Aztán még évekig álmomban is szaladtam.
- Ahogy égtek a bútorok én nem láttam semmit. Később azt mondták, hogy
senki sem volt otthon. Ez így is bűn volt, más házát felgyújtani, más dolgait tönkre
vágni. Amikor katona lettem, ki is vert a víz, amikor egy erdőben tüzet kellett
gyújtanom. Megint ezeket a lángokat láttam.
- Nem igaz! A férfi ott volt. Béla – isten nyugosztalja – dobta rá a fáklyát, amíg
aludt. Egy gyerek. Értitek? A gyerek itt egy eszköz. Eszköz a bűnre. (Elcsukló
hangon mondja.)
Bartlett személyes emlékezet modellje nagyon jól alkalmazható a csoportos
beszélgetés során felszínre tört emlékezeti folyamatokra. A személyes emlékezet
mechanikai összetevője az ismétlődés, a résztvevők újra átélik az egykori eseményeket és a gyerek, mint bűnös lény kategória mélye rögzül a tudatban. A múltbeli eseményhez mindenképpen csak narratív módon lehet hozzájutni (Ricoeur
199:255) és bizonyságot nyer az a fenomenológiai tény is, hogy a személy milyen
nagy mélységig tud történetekbe gabalyodni (Schnapp 1953). Mindig az adott
sorsesemény9 értelmezésén át írjuk újra a múltat, hogy azonosságunk fennmaradjon
a jelennel.
Az újra teremtett történet a jövővel is kapcsolatban áll, hiszen mindannak
alapját is képezi. Bartlett az emlékezet konstruktív jellegéhez sorolja az észlelést,
amely segítségével az emlékezés során hozzuk létre azokat a részleteket, amelyeket
később történetünk eseményeként rögzítünk. Az elbeszélők visszaemlékezésében
fontos összetevőként határozhatjuk meg a tanórát, az utasítás módját és hangnemét,
a kulák házát, a tüzet, ezekből a szimbolikus képekből áll össze a közös történet.
A legalapvetőbb kérdés a gyermek, mint bűnös lélek megállapítás kapcsán
vetődik fel: ki is vagyok, mik vagyunk mi? A mik vagyunk kérdés mindenképpen
olyan ugyanazonosságot feltételez, amely azonos történések alapján határozódik
meg. Egyfajta kvalitatív azonosságként értelmezhető, amely bizonyos ponton
9

A sorsesemény „olyan történéseket jelöl, amelyek hatására az önazonosság mint az élettörténet
foglalata meghasad és felnyílik” (Tengelyi 1998: 43).
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összeköt minket. A közös történet elmesélése erősíti a narratív identitást és a
csoporttudatot.
A felidézett történet, a kulák házának felgyújtása az elbeszélők gyermekkorának
traumatikus élménye, mely mélyen rögzült a tudatban, ugyanakkor feldolgozhatatlan
jelleggel bír. Bibó nagyon pontosan határozza meg egy adott kollektív trauma
következtében beálló sajátos állapotokat, bár megjegyzendő, hogy feltevését
kimondottan politikai kontextusba ágyazza. „A {…} túl nagy megrázkódtatás a
szóban forgó közösség politikai gondolkodásának, érzelmeinek és szándékainak
megbénulásával jár, melyben a megrázkódtatás emléke, helyesen vagy helytelenül
levont tanulsága válik uralkodóvá, valamint az a vágy, hogy a közösség
százszázalékos garanciát kapjon afelől, hogy a katasztrófa nem ismétlődhetik
meg.” ( Bibó 1986: 377)
A kulák házának a felgyújtása kapcsán a trauma szó jelen kontextusban
sérelemként is értelmezhető. A társadalmi és politikai változások hozta helyzet
során érte az akkori gyerekeket egy olyan sérelem, mely identitásuk meghatározója
lett később és idős korukban is a tudatukban maradt. A sérelmek percepciója
nagyon fontos szerepet játszik a csoportidentitásban, különösen, ha ezek a
sérelmek a csoporttagok identitását megkérdőjelezik, vagy éppen szétzúzzák.
Az elszenvedett sérelmek emlékei tovább élnek az egyéni és kollektív emlékezetben, a kulturális reprezentációkban. A sérelmek létrehozhatják a saját traumájukat
is, akár közvetlenül is a személyes tragédiákban, ahol a történelem beleszól az egyéni életutak alakulásába. Heller Ágnes szerint „a traumát sokan olyan puskalövéshez hasonlítják, mely halálos sebet ejt a pszichén. Ezért aztán a trauma sebei sosem
gyógyulnak be. Lehet a sebet kötözni. De még ha be is zárul a seb, a heg soha el
nem tűnik” (Heller 2006: 14).

Összegzés
Jelen tanulmány arra tett kísérletet, hogy bemutassa, mennyivel mélyebb tartalommal
szolgálhat egy adott kommunikációs helyzet kontextusának megváltoztatása.
Érvényesnek tűnik az is, hogy a kontextus vizsgálatára alapozott kutatási módszer
sikeresen alkalmazható emlékezetkutatások kapcsán.
Az elmesélt sorsesemény kapcsán egy dinamikus emlékezet modell vázolható
fel, amely az önéletrajzi és közösségi emlékezetet állítja kapcsolatba egymással.
Damasio szelf terminusa volt megfigyelhető a vizsgálat során, miszerint az átélt
múlt a társas érintkezésben kialakult érzések során leli meg kontextusát igazán.
A jelentésadás és értelemképződés egy közös cselekvés során valósul meg
(Damasio 1996).
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A tánc sajátos kommunikációja
Absztrakt: Kutatásomban a tánc közbeni non-verbális kommunikációt vizsgálom,
azt kutatva, hogy milyen tényezők befolyásolják a tánc sajátos és meghatározott
non-verbális kommunikációjának jeleit (pl. az egyén aktuális érzelmi-hangulati
állapota, vagy épp a partnerhez való viszonya stb.), valamint feltérképezem,
hogy milyen non-verbális jeleket használunk tánc közben. Végül röviden kitérek
arra, hogy mennyire fogadjuk el a tánc közbeni érintéseket, a gesztusokat,
mennyire értjük meg vagy éppen értjük félre azokat, és hogy a félreértések
miből adódhatnak. Feltételezem, hogy a tánc közben tudatosan és nem tudatosan
non-verbális üzeneteket küldünk és fogadunk, és ezek befolyásolják a táncbeli
teljesítményünket, hangulatunkat. Feltételezem továbbá, hogy a társastánc nagy
hatással van az interperszonális kommunikációra, alkalmas az emberek társadalmi
interakciójának, viselkedésbeli szokásainak megváltoztatására, non-verbális és
verbális kommunikációjának fejlesztésére.
Kulcsszavak: tánc, partner, kommunikáció, nonverbális kommunikáció, interakció
Abstract: The purpose of my research is to examine the nonverbal communication
of dance. Specifically I research what kind of factors influence the specific and
particular nonverbal signs of dance (for example the individual’s current emotional
state, or the relation to the partner, etc.). I even would like to chart the nonverbal
codes we use in dance. Finally I am interested in to what extent we accept the
touches; to what extent we understand or misunderstand them, and what causes
the misunderstandings? I assume that we send and receive nonverbal messages
consciously or unconsciously while dancing, and these messages influence our
performance and our mood. I also assume that the ballroom dance has big effect on
interpersonal communication, is suitable for the alteration of people’s interaction,
behavioral habits, and developing their verbal and nonverbal communication.
Keywords: dance, partner, communication, nonverbal communication, interaction

Bevezetés
Olyan témát választottam vizsgálatom tárgyául, ami nagyon szerteágazó, sokféle
szempontból megközelíthető és vizsgálható, és engem, tánctanárként is nagyon
érdekel. Utánanézve a szakirodalomban azonban azt tapasztaltam, hogy nagyon
kevesen foglalkoztak eddig a kommunikációnak ezzel a sajátos területével.
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A táncnak, a tánctanulásnak és főleg a csoportos tánctanulásnak több aspektusa is
izgalmas kutatási téma. Érdekes látni például, ahogy az emberek kommunikációs
stílusa megváltozik a tánc hatására, ahogy a párok megszokott „játszmái”
a táncban szinte azonnal megmutatkoznak, aztán pedig idővel akár meg is
szűnhetnek. Mivel a tánc mindig is az emberi érzelmek kifejezését szolgálta,
az is egy érdekes vizsgálati téma, hogy miként mutatkozik meg ez éppen a
társastáncban, milyen személyiségfejlesztő hatással rendelkezik (ha rendelkezik)
ez a szabadidős sporttevékenység. Külön téma a tánc pszichoszomatikus hatása
is és az sem elhanyagolható, hogy mindez csoportos formában történik. Látható
tehát, hogy sokfelé lehetne elindulni, ha a társastánc kommunikációs aspektusait
vizsgálni szeretnénk. Mindezeket végiggondolva, kiemeltem egy részterületet, és
megnéztem, hogy azt miképpen tudom megvizsgálni.

A táncpartnerek közötti kommunikáció
A sok lehetséges téma közül az interperszonális kommunikációt, és azon belül is a
nonverbális kommunikációt választottam, ez marad majd a kutatásom fókuszában.
Ha csak ezt emeljük ki a témák sokaságából, akkor ezen az egy aspektuson belül
is több mindent lehet vizsgálni. Először is fontos feltérképezni, hogy milyen
nonverbális jeleket használunk tánc közben, másrészt fontos, hogy mennyire
tudatosak, szándékosak vagy épp nem azok a tánc közben küldött nonverbális
jelek, üzenetek, és hogy ezek a kódok mennyire dekódolhatók a partner számára.
További nem elhanyagolható kérdés, hogy a tánc sajátos és meghatározott
nonverbális kommunikációjának jeleit milyen tényezők befolyásolják, milyen
hatással van a nonverbális jelek küldésére és fogadására pl. az egyén aktuális
érzelmi-hangulati állapota, vagy épp a partnerhez való viszonya, stb. Alapvető téma
a tánc közbeni érintések témája is. Míg két ember kommunikálhat úgy egymással a
hétköznapi kommunikáció során, hogy nem érintik egymást, addig a társastáncban
ez értelemszerűen nem lehetséges. Mennyire fogadjuk el, és mennyire értjük meg
ezeket az érintéseket?

Kutatások a témában
Melissa Peick Üzenetküldés és fogadás a tánc során című tanulmányában a nonverbális kommunikációt vizsgálta tánc közben, az egyének között, társas környezetben. Megfigyelte és rögzítette a proxemikai jeleket, az érintéseket, valamint
a kinezika területéről a mimikát és a szemkontaktust. Kutatása során nonverbális
kódokat térképezett fel, majd értelmezte az üzeneteket, amelyeket küldenek és
fogadnak az egyének, miközben táncolnak. A megfigyelésen kívül fókuszcsoportos
vizsgálat segítségével mérte fel, hogy milyen verbális üzeneteket küldenek és
fogadnak tánc közben. Mind a megfigyeléses, mind a fókuszcsoportos vizsgálat
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eredményeiből arra a következtetésre jutott, hogy meglehetősen sok nonverbális
üzenetet küldenek tánc közben a táncosok. Ezek a nem verbális üzenetek besorolhatók olyan kategóriákba, mint bizonyosság/biztonság, érdektelenség, tiszteletlenség, „jól érzem magam”, flörtölés, figyelmesség, csábítás/vonzódás. Peick
sokat foglalkozik az érintéssel, azzal, hogy mit is fejezünk ki vele. Elemezte a férfinői különbségeket is, és azt találta a nőkről, hogy több nonverbális kommunikációt
alkalmaznak, mint a férfiak, a férfiakról pedig, hogy hajlamosabbak szexuális
jelentést tulajdonítani az interakcióknak. Peick vizsgálatának a körülményei
mások voltak, mint amit én kutatok. Ő bárokban, szórakózóhelyeken figyelte meg,
hogyan viselkednek az emberek tánc közben, ahol a tánc formája kötetlen, szabad.
Én egy táncklub óráinak keretein belül vizsgálom az emberek viselkedését, olyan
szabadidős tevékenység közben, amelynek formája kötött, és ami a szórakozáson
túl folyamatos tanulást is jelent a résztvevőknek.
Majoross Kinga Koedukált sportolás – Partnerkapcsolat a versenytáncban
című doktori disszertációjában már konkrétabban foglalkozik a táncosok közötti
viszonnyal. Elemzi a tánc során megjelenő tradicionális férfi-női szerepeket, jogokat
és kötelességeket, dominanciát, hogy mindez hogyan jelenik meg a vezetésben,
a versenytáncban, akár olyan külsőségekben is, mint hogy a férfi ruháján van a
rajtszám, hogy a férfi nevét mondják elsőként stb. Valamint beszél a kölcsönös
egymástól függésről is a tánc során – ha a férfi nem vezet, akkor nem tudja őt követni
a nő, és fordítva, ha a nő nem követi a férfit, akkor ő hiába próbál vezetni. Beszél
arról, hogy milyen különbségek vannak a standard és a latin táncok esetében, hogy
mennyire másképp működik a két táncstílusban a kommunikáció a páron belül, és
mennyire más érzelmeket szólít meg az egyik és a másik fajta tánc. Elemzi azt is,
hogy milyen üzeneteket közvetít például a táncosok öltözéke. Felveti azt a kérdést,
hogy van-e összefüggés a táncparketten mutatott viselkedés és a hétköznapokban
megjelenő viselkedés között, akár a nemi szerepek, a nemi identitás tekintetében.
Vizsgálatában azt találta, hogy a partnerrel való jó együttműködés, kettejük
kapcsolatának minősége döntő fontosságú a sikerhez. Megmutatta a párhuzamokat
is a párkapcsolatok fejlődése és a táncpartneri kapcsolat alakulása között, különös
tekintettel arra, hogy a versenytáncban gyakran alakul ki a táncpartnerek között
párkapcsolat is.
Végül egy másik hazai vonatkozású szakirodalmat is érdemes megemlíteni.
Varga Flóra Ilona A tánc mint kommunikációs eszköz című tanulmányában szintén
foglalkozik a tánc nonverbális elemeivel. Azt vizsgálta, hogy a táncos a tánc során
mit fejez ki, hogyan adja át érzéseit, gondolatait, mit szimbolizálnak a különböző
táncokon belül a testtartások, a nonverbális kommunikációs elemek. Külön
megvizsgálta a kör- és lánctáncok szimbolikáját, az eszközös táncok, ugrósok és
legényes táncok kifejező erejét, valamint régi páros táncok és az új stílusú népi
táncok jelrendszerét és változását. Vagyis a különböző népi táncok nonverbális
kifejező eszközeit térképezte fel a táncosok viselkedésén keresztül. Különösen
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izgalmas nézőpont, hogy vajon kiderülhet-e abból, ahogyan valaki táncol, az, hogy
a magánéletben a párkapcsolatában miként viselkedik. Eredményei azt mutatták,
hogy 66%-ban meg lehet állapítani valakinek a táncából a párkapcsolatában
betöltött szerepét. Tehát a partnerhez való viszony megmutatkozik a táncban, ott
lesznek a jelei a nonverbális kommunikációban.
Mindhárom kutatás érinti az általam végzett kutatás valamely részét, ugyanakkor
egyik sem fedi le a táncnak azt a területét, amelyet én alaposabban vizsgálok. Melissa
Peick nagy hangsúlyt fektetett a tánc közbeni nonverbális jelek feltérképezésére,
amelyet én is vizsgálok csak nem a szórakózóhelyeken történő szabad, kötetlen
tánc esetében, hanem olyan tánc során, amelynél szabályok, keretek vannak, sok
a megszabott mozgásminta, meghatározott jelzésrendszere van. Ha megnézzük
például csak a proxemika kérdéskörét az általa vizsgáltakból, akkor rögtön
láthatjuk a különbséget. Egy szórakozóhelyen, a szabad táncban, a rendelkezésre
álló tér adottságait figyelembe véve, sokkal több jelentéstartalma lehet a két táncos
közötti távolságnak, mint a társastáncban, ahol ennek meghatározott formája van.
Majoross Kinga vizsgálata már a versenytánc területén volt, ami az általam vizsgált
társastáncnak a sport verziója. Majoross olyan párokkal végezte a kutatását, akik
folyamatosan együtt táncolnak, míg az én alanyaimnak csak elenyésző hányadánál
van így. Jellemző az állandó párcsere az órák során, hiszen ők hobby táncosok,
nem versenyeznek, ezért nem az a lényeg, hogy két táncos összeszokjon és minél
jobban ismerjék egymás jelzéseit, hanem hogy egyre tisztábban olvasható jeleket
küldjenek egymásnak, vagy épp egyre könnyebben tudják olvasni ugyanannak a
jelnek az egyedi sajátosságok által színezett különböző megjelenési formáit. Az
éppen összekerülő két táncos közötti kapcsolat minősége például befolyásolhatja
közös „teljesítményüket”. Varga Flóra Ilona a különböző, főleg népi táncok
nonverbális kifejező eszközeit kutatta. Felfedezhető némi párhuzam a társastánc és
a népitánc között, mert a társastáncok esetében minden egyes táncnak megvannak
a rá jellemző nonverbális jelei. Nemcsak a tíz táncon belüli két fő tánccsoport
(latin, standard) esetében vannak jelentős és jól látható különbségek testtartásban,
mozgásstílusban, gesztusokban, hanem a latin vagy a standard csoportba tartozó
táncok között is jól leírható stílusbeli különbségek vannak a nonverbális jelek,
kifejező eszközök tekintetében.

Kommunikációs modellek
A tánc során a partnerek a kommunikációs csatornák közül a nem verbális
csatornákat használják. Míg a hétköznapi kommunikációban a nem verbális megnyilvánulások általában a tudatosságnak csak a peremén vannak, addig a társastáncban ennél nagyobb szerepet kapnak. A nem verbális csatornák közvetítik a
táncpartnerek közötti információkat, amelyek meghatározzák, hogy mit fog csinálni a páros.
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Ekman és Friesen a nem verbális kommunikációnak ötféle formáját különbözteti
meg: érzelemnyilvánítások; illusztratív gesztusok (pl. aláfestő nem verbális jelek);
szabályozók (pl. közlés folytatására buzdítók); „emblémák” (híreket szállítanak,
amikor a verbális közlés akadályoztatott); adaptáló jelzések (minősítő jellegűek).
A tánc ezek közül elsősorban a szabályozókat használja, valamint az emblémáknak
tekinthető egyezményes jeleket.
A nem verbális kommunikáció csatornái és szerepük a tánc során:
• Gesztusok, azaz a fej, a kezek és a karok mozgásának összessége. A gesztusokban van a legtöbb egyezményes jel, nemcsak a hétköznapi kommunikációban, hanem a tánc során is. A gesztusok a tánc során egyrészt díszítő
elemek a közönség felé, másrészt a partnerek közötti üzeneteket közvetítik.
• A poszturális kommunikáció a testtartások révén történő közléseket jelenti.
A testtartás összefüggésben van a térközszabályozással. A tánc során a
testtartás szabályozó, irányító funkciót tölt be, jelzései legalább annyira
fontosak, mint a gesztusok üzenetei.
• A térközszabályozás a viszonylatot mutatja meg a kommunikációs felek
között a hétköznapi kommunikáció során, és megvan a jelentése a különböző
távolságoknak. Ezeknek a feltérképezése Hall nevéhez fűződik. A társastánc
során azonban ezek a határok érvényüket vesztik, mert maga a tánc stílusa
megköveteli bizonyos táncoknál vagy bizonyos mozdulatoknál a határok
teljes figyelmen kívül hagyását, hiszen a partnerek egymás intim zónájában
vannak kapcsolatuk hétköznapi értelemben vett minőségétől függetlenül.
• Kinezika, azaz a kifejező mozgások. Tulajdonképpen mindenféle mozgást
ide sorolnak, ami valamilyen jelentést hordoz. Gyűjtőfogalom tehát, amely
magában foglalja a gesztusokat, a mimikát és a testtartást is, melyeket részben
már ismertettem.
• Mimikai kommunikáció. Ebben elsősorban a szem és a száj körüli izmok
kapnak szerepet. Az arckifejezések a legalkalmasabbak az érzelmek kifejezésére. Ugyanakkor erre még nem született egységes „szótár”, úgy tűnik,
hogy egy-egy érzelemnek különböző megnyilvánulási formái is lehetnek.
Ennek ellenére a táncban ez egy jól használható kommunikációs csatorna.
• A tekintet szerepe külön is kiemelendő, irányának és tartalmának jelzésértéke
van. A kommunikáció ezen formája többnyire tudattalanul zajlik. Klinikai
megfigyelések bizonyították, hogy a tekintet elárulja például a szimpátiát
vagy a szeretetet (tekintetünk hosszasabban időzik a szeretett személyen).
Ezen kívül a tekintetnek befolyásoló szerepe is van. Az arc a tekintettel együtt
tudja csak kiadni az érzelmek felismerését lehetővé tevő sémákat. Szintén
fontos szerepe van a táncban, mert utalhat például a táncpartnerek közötti
kapcsolat minőségére.
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• Bár nem tekinthetők tisztán kommunikációs elemnek a kulturális szignálok
(ruha, hajviselet, testdíszek), de mégis van szerepük a kommunikációban.
A versenytáncban például komoly kommunikációs szerepet tölt be, de az
általam vizsgálni kívánt társastánc vonatkozásában, a hobby táncosoknál
elhanyagolható a jelentősége.
A fentiekben megnéztük azokat a nem verbális csatornákat, amelyek szerepet kapnak nemcsak a hétköznapi kommunikáció, hanem a tánc során is.
A kommunikációs csatornákon kívül minden kommunikációnak szükségszerűen
van folyamata, van valamilyen dinamikája. A következő néhány kommunikációs
modell megadja az ennek megértéséhez szükséges elméleti kereteket. Newcomb
társadalmi kommunikációs modellje mindenképpen érdekes lehet a tánc szempontjából, mivel a kommunikáció társadalomban, társadalmi kapcsolatokban
betöltött szerepét tanulmányozta. Fontosnak tartotta azt a momentumot, hogy
kommunikáció során nemcsak az információ átadása történik, hanem ilyenkor
a kommunikációban résztvevők érzékelik, befogadják a külső környezetet is.
Az interakciót kommunikatív aktusként írja le, és úgy véli, hogy amikor „A” információt ad „X”-ről „B”-nek, akkor „A” és „B” kölcsönösen orientálódnak az
információra és egymásra is. Így a tárgyról (X) alkotott észlelésük egyszerre függ
a kapott információtól és a tárgy észlelésétől is. Newcomb szerint a modellben
akkor van egyensúly, ha kommunikátor és befogadó konszenzusra jutnak, míg
ha ellenkezik a véleményük, akkor nem tud létrejönni az egyensúly közöttük.
Ez a megközelítés teljesen lefedi azt, ami a táncpartnerek között zajlik. Kérdés,
hogy miképpen zajlik mindez a nonverbális kommunikáció szintjén, és milyen
nonverbális jelei vannak az egyensúlynak és az egyensúly hiányának.
A tánc során szintén releváns W. Schramm által leírt „modell” a közös jelentést
befolyásoló elemekről. Schramm elmélete szerint az üzenet hatékonyságát nagyban
befolyásolja, hogy a küldő és a fogadó fél tapasztalatainak köre milyen mértékben
fedi egymást. Logikusan következik ebből, hogy minél nagyobb az átfedés, annál
tisztább a megértés a kommunikációs partnerek között. Ez nagyon is igaz a táncra,
hiszen a társastáncnak megvannak a sajátos és eleve meghatározott nonverbális
kommunikációs jelei (mint például a vezetéstechnika), amelyekből minél többet
ismernek a táncpartnerek, annál könnyebben tudják egymás jelzéseit megérteni, és
annál gördülékenyebb, szebb, harmonikusabb a közös táncuk.
A kommunikáció Barnlund-féle tranzakciós modell felfogása is egyértelműen
kapcsolódik a témához. E szerint a kommunikáció dinamikus, folyamatosan zajló, melynek során információk (adatok, közlések) cseréje történik a kommunikáló felek között. A kommunikációban a résztvevők különböző szerepű ágensek
(feladó, címzett), és ezek a szerepek az interakció során cserélődnek vagy
cserélődhetnek. Az áramló információ bármi lehet. A kommunikáció célja a
bizonytalanság csökkentése, hogy képesek legyünk hatékonyan cselekedni.
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A kommunikációt tranzakciónak tekinti, melynek lényege a jelentéstulajdonítás,
jelentések produkálása azért, hogy céljainkat megvalósíthassuk. Barnlund szerint
a kommunikáció során ún. támpontokat érzékelünk, amelyeknek jelentést tulajdonítunk. Ezek lehetnek nyilvánosak, privátak, és viselkedésbeliek (verbálisak és
nonverbálisak). Ha a táncot vesszük alapul, akkor nyilvános támpont lehet minden,
amit a táncos tánc közben lát, azaz a partnere, a terem, a többi táncos, a nézők, ha
vannak. Privát lehet, mindaz, amit csak ő érzékel, vagyis bármilyen belső érzet.
Ilyenek lehet az izomérzetek, a belélegzett levegő mennyiségének érzékelése, az
erősebb igénybevétel hatására a fokozódó szívverés, stb. Viselkedési támpontot
pedig a partner nonverbális jelzései adhatnak.
Az ismertetett modellek a tánc során zajló nonverbális kommunikáció
megértését, az összegyűjtött adatok elméleti keretekbe foglalását segítik.

Kutatásmódszertani tanácsok
Hogyan lehet egy ilyen kutatást elkészíteni? Íme néhány módszertani segédlet
hozzá. A kutatásunk elsődleges célja új ismeretek szerzése jelenségek alapvető
lényegéről és a megfigyelhető tényekről. A terepkutatás a legkézenfekvőbb módszer
az adatgyűjtéshez. A módszer nagy előnye, hogy a terepmunka során nem pusztán
adatokhoz lehet csak jutni, hanem az adatgyűjtés során meg lehet fogalmazni
újabb hipotéziseket, elméleteket is. Mindeközben a terepmunkával elméletileg
átfogó, teljes képet lehet kapni a vizsgált jelenséggel kapcsolatban. Fontos
szempont, hogy kifejezetten jól használható magatartásformák tanulmányozására
is. Nagy előnye továbbá a rugalmasság, hiszen a kutatási terv a vizsgálat bármely
pontján megváltoztatható. A terepkutatás szabadságot enged a kutatónak abban a
tekintetben, hogy miként van jelen a megfigyelésben. Jelen lehet megfigyelőként,
vagy résztvevő megfigyelőként. A megfigyelések rögzítéséhez megfigyelési naplót
érdemes használni, ami tartalmazza a megfigyeléseken kívül azok értelmezését is.
A nonverbális kommunikáció megfigyeléséhez mindenképpen érdemes valamilyen
szempontrendszert megadni, könnyebbé téve ezzel a megfigyelő dolgát. A szempontokat jelenthetik a nonverbális kommunikáció elemei (testtartás, gesztusok,
távolságtartás), de ezen kívül szempontként adhatók meg akár azok a nonverbális
elemek is, amelyeket Melissa Peick használt a kutatásában (pl. kézfogás, átölelés,
fej érintés, önmaga érintése, kéz a csípőn, stb.)
A megfigyeléssel gyűjtött adatok segítségével jól le lehet írni a tánc közben
megjelenő nonverbális kommunikációt.
A megfigyelésen túl kérdőíves felmérés és fókuszcsoportos vizsgálat teheti
teljessé a kutatást. A kérdőíves vizsgálattal a közvetlenül nem megfigyelhető
dolgokat tudjuk felmérni. Így például nyitott kérdések segítségével feltérképezhetjük
a táncosok gondolatait, valamint értékelő skálákkal megvizsgálhatjuk az érzéseik
intenzitását. Az így nyert adatok a megfigyelések megerősítői vagy ellentételezői
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lesznek majd. A kérdőíves vizsgálatot praktikusan meg lehet oldani önkitöltős
kérdőívvel, amelyet a táncórák után a vizsgálati személyek kezébe adunkk, vagy
interneten keresztül juttathatjuk el hozzájuk.
A fókuszcsoportos vizsgálatot két különböző megközelítés miatt is hasznos.
Egyrészt a segítségével megtudhatjuk, hogy a megfigyelési szempontokban
megadott nonverbális jegyekről miként vélekednek a résztvevők, másrészt pedig
lehetővé teszi, hogy az adott témákról megkérdezzünk olyan csoportok tagjait is,
akik nem vettek részt a megfigyelésben. Az első eset leginkább háttérinformációk
gyűjtésére szolgál, a második eset pedig színezheti, pontosíthatja a témában
kialakuló képet. A fókuszcsoportos interjú és a kérdőív lehetőséget ad arra is, hogy
a megadott témák mentén valamennyire például az idő dimenzióban is vizsgálódni
tudjunk, vagyis az alanyok adatokkal szolgálhatnak ahhoz a feltételezéshez,
miszerint ugyanazokat a nonverbális jeleket másképp használják, és értelmezik
a kezdő és a haladó táncosok. Ezen keresztül talán meg lehet találni azokat a
tényezőket is, amelyek egyre tisztábbá, érthetőbbé teszik a tánc nonverbális jeleit
a partnerek között.
A tanulmány egy „témafelvetőnek” tekinthető mini-kutatás. A fent bemutatott
elméleti megközelítéssel és módszertani megalapozottsággal egy olyan új területet
vizsgálhatunk meg, amelyet még nem sokan kutattak és igazolhatjuk fent megtett
hipotézisünket, miszerint a társastánc nagy hatással van az interperszonális
kommunikációra, alkalmas az emberek társadalmi interakciójának, viselkedésbeli
szokásainak megváltoztatására, non-verbális és verbális kommunikációjának
fejlesztésére.
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Alexander R. Galloway (2012): The Interface Effect
POLITY
Az új média jelensége egyre több olyan kutatási témának enged teret, ami az ember
és a különböző, virtualitást hordozó kommunikációs eszközök kapcsolatát tárja
fel. Alexander R. Galloway The Interface Effect1 című könyve is hasonló célt tűz
ki maga elé, egy konkrét jelenséget ragad ki és állít a figyelem központjába: az
interface2 jelenségét.
Alexander R. Galloway (1974-) szerző és programozó, a New York Egyetem
Média, kultúra és kommunikáció tanszékének professzora, kritikai elmélet, szemiotika, esztétika, digitális média, hálózatok, szoftver, új média művészet, videojátékok és film témakörben végez kutatói tevékenységet.3
A The Interface Effect című könyv diszciplináris keretét jellemzően a kommunikáció és médiatudomány adja. Tekintve, hogy az interface a média szülötte,
így kézenfekvő, hogy médiaelméleti aspektusból nyújtson rálátást a szerző a
jelenségre. Mindazonáltal – ahogy a kommunikáció tudománya is interdiszciplináris – az interface fogalmának konceptualizálásához elengedhetetlennek tűnik
több diszciplína bevonása: főként a filozófia és szociológia biztosítja a jelenség
multidiszciplináris feldolgozásának lehetőségét. Emellett erősen jelen van politikai és kulturális, illetve helyenként technikai, gazdasági és történeti megközelítés is. Galloway többek között olyan szerzőktől idéz, mint Lev Manovich, Martin Heidegger, Friedrich Kittler, Gilles Deleuze és Marshall McLuhan. Platónig
visszanyúlva történeti-filozófiai keresztmetszetettel támaszt alá egy olyan kérdéskört, ami a XXI. századi ember létét determinálja: az interface hatást.
A legszembetűnőbb a kritikai megközelítés: legyen szó magáról az interfaceről, vagy médiáról, ideológiáról, szoftverről, képről, kultúráról: mindezen fogalmak
több rétegben, megannyi szempont szerint és legfőképp több álláspont felől
kerülnek kibontásra. Számos példát hoz, többek között a Disingenuous Informatics4
1
2

3
4

Az interface hatás
Az ’interface’, vagy ha úgy tetszik ’interfész’ egyike azon szavaknak, amelyeket a digitalizáció
keltett életre. Ezek a kifejezések nem, vagy nem pontosan fordíthatók magyarra: a ’felület’ szó
nem fedi le az eredeti kifejezés egyik legfonotsabb tartalmát, nem szól az interről, vagyis nem
sugallja az közöttest. Így – elkerülve a magyarosítást – az interface jobb híján az angol eredeti
kifejezéssel kerül a továbbiakban is hivatkozásra.
http://steinhardt.nyu.edu/faculty/Alexander_Galloway (utolsó megtekintés: 2015.06.07.)
„Képmutató informatika” 101-119.
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című fejezet egy konkrét esettanulmányra épül. A fogalmi konceptualizálás minden
esetben alapos, megannyi kérdés merül fel, amelyek – hosszas és többdimanziós
fejtegetést követően – jellemzően nyitva is maradnak. Új médiás kontextusról lévén
szó, a fogalmak definiálása is csupán oly mértékben lehet rögzített, amennyire a
technológia fejlődésének üteme engedi.
Az interface fogalma a szótári meghatározás szerint (1) egy olyan területet,
vagy helyet jelent, ahol különböző jelenségek találkoznak, kommunikálnak vagy
hatással vannak egymásra; (2) egy rendszer, amely meghatározza azt a módot,
ahogyan az információ a számítógépen (vagy bármilyen technikai eszközön)
megjelenik a felhasználó számára, illetve azt a módot, ahogyan a felhasználó ezzel
az információval rendelkezik; (3) egy hely, vagy rendszer, amelyen keresztül egyik
gép a másikhoz kapcsolódni képes. 5
Galloway nem idézi a fenti meghatározások egyikét sem. Ahogy a kötet
előszavában is írja, a reflektív felület mint keret, kijelző, csatorna, adapter, ablak,
ajtó, küszöb vagy egyéb nyílás analógiájaként kerül bevezetésre, azonban a fogalmi
konceptualizálás ennél mélyebbre nyúl. Az interface nem egy tárgy. Nem entitás.
Nem is állapot, hanem hatás. Folyamat, vagy fordítás, ami összeköti a középponti
értékeket a szélső értékekkel. Egy termékeny összefüggés. Feszültség két végpont
között.
Végeredményben egyértelmű definíciót nem nyújt az interface jelenségéről,
ezt implikálja a fejezet címe is: The Unworkable Interface6. Elméleti síkon és
gyakorlati példákkal is alátámasztja az interface fogalmának fluid mivoltát. Oly
módon határolja körül ezt a dinamikus jelenséget, hogy az ezen konceptualizáció
mentén bármilyen kontextusban, vagy megjelenési formában magabiztosan
azonosítható legyen. Galloway kötetének erőssége egyértelműen abban rejlik,
hogy példamutatóan alapos metódust alkalmaz az egyes fogalmak körüljárása,
konceptualizálása végett. Így mindazon kutatói tevékenység számára, amely
elméleti meghatározást tűz ki maga elé céljául, értékes olvasmánynak bizonyul.
Különös tekintettel az új média területén belüli, az annak kapcsán felmerülő
fogalmakat bemutató kutatások számára lehet hasznos. A szerző kritikai látásmódja lehetővé teszi, hogy minden fogalmat több diszciplínán keresztül, több aspektusból közelítsen meg. Az egyes szempontokon belül újabb és újabb kérdéseket
tesz fel, akár szélsőséges nézőpontokat is képviselve, miközben nem foglal állást
egyik mellett sem. Ezáltal olyan részletességgel világít rá az egyes fogalmak
lényegére, ami megengedi, hogy az ilyenfajta „definíciók” egy olyan dinamikus
közegben létrejövő-létező-leköszönő jelenségekre is örökérvényűnek hassanak,
mint az új média közege. A kommunikáció és társadalomtudomány területén
tájékozottakat izgalmas fogalmi konceptualizálásra invitálja a szerző, azonban
5
6

http://www.merriam-webster.com/dictionary/interface (utolsó megtekintés: 2015.06.07.)
„A kivitelezhetetlen interface” 25-53.
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aki nem rendelkezik mélyrehatóbb ismeretekkel erről a területről, annak nem feltétlenül válik koherenssé a kötet tartalma. Legtalálóbban talán úgy lehetne ezt
megfogalmazni, hogy a könyv a „haladó” társadalom- és médiakutatókat jelöli
meg célközönségeként. Ezen célközönség igényeit azonban maradéktalanul ki is
elégíti: intellektuális „csemege” arról, hogy mi fán is terem az interface.

138

Recenziók

Gyürke Katalin
(DOSz KMO)

Koltay András – Török Bernát (Szerk.) (2014):
Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején
BUDAPEST: WOLTERS KLUWER – COMPLEX
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézete és az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatudományi Kutatócsoportjának kutatói
írásaiból összeállított jogelméleti tanulmánykötet elsősorban a médiát kutató, azt
vizsgáló jogászok számára kínál tudományos esszéket. Jelen recenzióban újságíróimédiakutatói szempontból közelítek a szövegek felé, a médiában ugyan érintett,
de nem a jogtudóstól elvárható elemzési dimenzió mentén. A kötet előszavában
Kukorelli István1 jogtudós, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, a médiajogot a médiatudomány diszciplínájából eredezteti. Ugyanakkor a tanulmányok alapján az
a meggyőződés alakult ki bennem, hogy azok inkább a jogelmélet, jogfilozófia,
jogtörténet, az alkotmányjog, vagy a közigazgatás-tudomány nézőpontjából vizsgálják (és értelmezik) a médiaszabályozás egyes kérdéseit, alrendszereit, intézményeit, hatóságait, teszik mindezt hazai és nemzetközi összefüggésrendszerekben. Megjegyzendő, hogy jogi alapképzettség nélkül a szövegek sokszor nehezen
értelmezhetők, még a lábjegyzetek sem egyértelműek a kívülálló számára.
Az írások tárgya szerteágazó, a szólás- és sajtószabadság, a médiapluralizmus,
a tömegkommunikáció, a közszereplők hírnév- és becsületvédelme, a kiegyensúlyozott tájékoztatás elve mind-mind a kommunikáció- és a médiatudományban,
azon belül a társadalmi kommunikáció tudományágában is feltétlen relevanciával
bíró kérdéseket jelentenek. Médiakutatóként mégis elmondható, hogy a kötetben
olvasható esszék elsősorban jogelméleti, kifejezetten médiajogi (sajtójogi) írásokat
tartalmaznak, nem pedig klasszikus értelemben vett kommunikációelméleti írásokat. A jogtudomány (médiajog) és a kommunikáció- és médiatudomány közötti
átfedés, interdiszciplinaritás nyilvánvaló, hiszen többek között, mindkét tudományág törekszik olyan elméleti keretek megalkotására, amellyel nem csak leírnimagyarázni, hanem értékelni is lehet a kommunikáció (a közvetlen emberi- és a
tömegkommunikáció) minőségét. Fontos szempont az is, hogy kommunikáció- és

1

Előszó: Kukorelli István, In: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (Szerk: Koltay András
– Török Bernát) Wolters Kluwer – Complex Kiadó, 2014. Budapest, ISBN: 978 963 295 423 3
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médiatudományra magára is, mint interdiszciplináris tudományra érdemes tekintenünk,2 csakúgy, mint a jogtudományra.
Az írások elgondolkodtatnak a jogértelmezés és a jogalkalmazás örök kettősségének kérdéséről, a jogegység sokszor megdöbbentő hiányáról, például a közszereplők hírnév- és becsületvédelmi bírósági eljárásainak bemutatásakor, vagy az
Európai Unión belüli differenciált jogrendszerekről, jogi gyakorlatokról, eljárásjogokról. A kötetben szereplő tanulmányok az első fejezetben a média tartalmát
érintő szabályozást, a másodikban pedig a médiahatóság(ok) szabályrendszereit
járják körül főleg leíró-magyarázó, empirikus nézőpontból, semmint kritikai (normatív) megközelítésből. A médiajogot főleg a tömegkommunikáció leírására, és a
média szabályozására vonatkoztatják, közös kiindulópontjuk a szólásszabadság,
a szabad véleménynyilvánítás, a demokratikus közvélemény, a médiapluralizmus elvének elfogadása. Mint ahogy arra a kötet előszavában Kukorelli István
is utal, elkerülhetetlenül felmerül a médiaszabadság és a médiaszabályozás, ha
tetszik a szabadság és a rend dichotómiájának kérdése, az alkotmányos és kommunikációs alapjogok határainak bemérése. Bőven olvashatunk arról is, hogy a
szólás- és sajtószabadság sem korlátlan és korlátozhatatlan alapjog, még akkor
sem, ha arra csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.3 Ugyanakkor, gyakorló
újságíró szemmel olvasva a kötetet, külön érdekes a médiához nem tartalom-előállítói aspektusból, hanem a médiaszabályozás normatív elméleti konstrukciói
felől közelíteni, ahogy a kötet szerzői, mint közhatalmi szférában dolgozó szakemberek, és kutatók teszik. A jogelméleti tanulmányok analitikus megközelítésre
törekednek, rendszerező, szabályokra, fogalmakra épülő jogértelmezésük a jog kiszámíthatóságát, objektivitását ígérik, a jogalkalmazás, és a valóság képlékenységével szemben.
Külön megemlítendő a kötet szerkesztőinek Koltay Andrásnak és Török Bernátnak tanulmányai, valamint kutatótársuk, Pogácsás Anett írása. A szerzők4 összehasonlító médiaszabályozási kutatásaikat ismertetik: Koltay András a közéleti
szereplők bírálhatóságáról, a hírnév- és becsületvédelem kérdéseiről ír, Pogácsás
Anett a sajtószabadsággal szorosan összefüggő kiegyensúlyozott tájékoztatás
követelményének a kialakulását mutatja be az európai jogrendszerben, míg Török

2

3

4

Bajomi-Lázár Péter: Rendhagyó szerkesztői jegyzet, In: Médiakutató, 2015, tavasz. http://www.
mediakutato.hu/cikk/2015_01_tavasz/01_mediatudomany_kommunikacio.pdf [utolsó letöltés:
2015. december 19.]
Előszó: Kukorelli István, In: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (Szerk: Koltay András
– Török Bernát) Wolters Kluwer – Complex Kiadó, 2014. Budapest, ISBN: 978 963 295 423 3
Csakúgy, mint a kötet többi szerzője: Szikora Tamás, Fazekas János, Géczi Kinga, Hulkó Gábor,
Bartóki-Gönczy Balázs, Láncos Petra Lea, Nyakas Levente, Fekete Balázs, Mayer Annamária,
Smuk Péter.
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Bernát a vallási meggyőződést sértő vélemények korlátozhatóságáról elmélkedik,
szintén európai kitekintésben. Mindhárom kiemelt esszé alapállása szerint a szólásszabadság eszméi túlmutatnak önmagukon, az arról folyó viták, tudományos
kutatómunkák aktuális társadalmi jelenségekre mutatnak rá, és minden esetben
megvizsgálandó, hogy a szabályozás és a joggyakorlat szem előtt tartja-e a kommunikációs alapjogok arányosságainak követelményét.
Koltay András a kötet egyik szerkesztője (és szerzője), ismert médiajogász,
számos kötet és publikáció kötődik a nevéhez. Tagja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatudományi Kutatócsoportjának vezetője, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Jog- és Államtudományi Karának egyetemi docense. Legfőbb kutatási
területe a szólásszabadság, a médiajog, a személyiségi jogok, valamint a kommunikációs alapjogok.5 A recenzeált kötet majd száz oldalas nyitótanulmányában
A közéleti szereplők hírnév- és becsületvédelmének kérdései Európában, különös
tekintettel a magyar jogrendszerre címmel, a közügyek nyílt megvitatásának
lehetőségeit, a közszereplők bírálhatóságát elemzi. Teszi ezt történeti kitekintésben, nemzetközi, európai és magyar kontextusban a közszereplőkkel szembeni
hírnév- és becsületsértések egyes jogeseteinek bemutatásával, bírósági ítéletek
és azok indoklásainak elemzésével. Leszögezi, hogy: „A hírnévvédelem legújabb
kori fejlődése nem igen ismer el privilegizált státuszokat, és a közéleti szereplést a
hírnévvédelem hatókörét automatikusan csökkentő körülményként veszi figyelembe. Ezt követeli meg a demokratikus berendezkedés egyik alapvető játékszabálya:
a közügyek nyílt vitatása egy bizonyos határig fontosabb szempont, mint a kritizált egyén személyiségi jogainak védelme.”6 Ugyanakkor a közéleti szereplőket
is megillet bizonyos hírnév- és becsületvédelem, Koltay ezt az összetett jogi problémakört mutatja be alapos tudományos megfontoltsággal, a nemzetközi jogforrások, a terminológiai kérdések, a kapcsolódó jogágak (polgári és büntetőjog), a
vizsgált európai országok sajtótörvényeinek mátrixában. Részletesen ír a tényállások és a véleményközlések elhatárolásának alapvető, egyben az egyik legfontosabb
kérdéséről, ahogy írja: „Jelentős különbséghez vezet a jogsértés megítélésében,
hogy egy adott tartalmat ténynek, vagy véleménynek minősít-e a bíróság”7 – ami
a laikusok számára egyszerűnek tűnhet, de a jogesetek szemléltetésével kiderül,
hogy mégsem az. A felelős újságírást megkérdőjelező rágalmazási perekben – több

5

6

7

Médiatanács honlapja: http://mediatanacs.hu/cikk/1767/Dr_Koltay_Andras [utolsó letöltés:
2015. december 19.]
13. o. Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (Szerk: Koltay András – Török Bernát)
Wolters Kluwer – Complex Kiadó, 2014. Budapest, ISBN: 978 963 295 423 3
25. o. Uo.

141

An d r á s H a n g a ( S z e rk.): Kom m uni ká c i ós t e r e k 2016
angolszász8 és hazai9 jogeset bemutatásával – kitér a közérdek és a jóhiszeműség
viszonyára, a híresztelés jogi kategóriáira, a jó hírnév és a becsület jogi védelmének alapjaira. Részletesen bemutatja e kérdésben a büntetőjog és polgári jog
viszonyát, befejezésül pedig a magyar joggyakorlat állapotát és lehetséges jövőjét.
A tanulmány utolsó fejezetében olyan híres magyar rágalmazási jogeseteket elemez, amelyek eljutottak a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága
elé10, például Ungváry Krisztián, Karsai László történészek, és Uj Péter újságíró
pereiről olvashatunk. Újságírói szempontból ez a tanulmány nyújtja a gyakorlatban
leginkább felhasználható ismereteket.
Pogácsás Anett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és Államtudományi
Karának egyetemi adjunktusa, rendkívül jól strukturált, pontos és érthető írásában a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megjelenését és gyakorlatát
elemzi az európai jogrendszerekben. A tanulmány szerteágazó szakirodalom ismertségéről tesz bizonyságot, a téma továbbgondolását segítik a jól felhasználható háttéranyagok, valamint az angol szakkifejezések ismertetése is. Az elemzés a sokszínű,
belső és külső médiapluralizmus kérdéskörének jogi elemzésére vállalkozik, a
sajtószabadság fontos feltételének és kötelezettségének, a véleményalkotás feltételét képező kiegyensúlyozott tájékoztatás ismérveinek megvitatásával. Kitér a
sajtótól elvárható kiegyensúlyozottság, elfogulatlanság, pártatlanság, objektivitás,
pontosság, tényszerűség, hitelesség biztosításának követelményeire is. Felhívja a
figyelmet arra, hogy az Európai Unió kiemelt figyelmet szentel a médiapluralizmus
és a sokszínűség védelmének, ennek egyik eszköze a kiegyensúlyozott tájékoztatás
követelménye és az ennek biztosítására vonatkozó előírások. Részletesen bemutatja az egyes uniós alapelveket és az európai joggyakorlatot, külön kiemelve az
angol médiarendszer elvárásait és a BBC saját, belső normarendszerét, csakúgy,
mint a német funkcionális megközelítést, vagy az amerikai fairness-doktrina történelmi szerepét. Ismerteti a szabályozás módjait és szintjeit, illetve a közszolgálati
médiával szembeni általános elvárásokat a pártatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozóan. Kiindulópontként a szerző itt is a szerkesztői függetlenség tiszteletben tartására emlékeztet és leszögezi, hogy: ”a tartalomra vonatkozó korlátozások
– így a kiegyensúlyozottságra vonatkozó előírások – nem jelenthetnek aránytalan
beavatkozást”11 és folytatja Koltay Andrást idézve: „a kiegyensúlyozottság
követelménye nem elsősorban az elhallgatott álláspont képviselőjét védi, hanem a
tájékozódni kívánó közönséget.” A tanulmány médiatörténeti szempontból is érde-

8
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31. o. Uo.
40-47.o. Uo.
72-85. o. Uo.
129.o. Uo.
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kes olvasmány, és leszögezi, hogy az internet térnyerésével sem megoldottak a
kiegyensúlyozott tájékozódás igényei.
Végül a kötet másik szerkesztőjének, Török Bernátnak az írására hívom fel a
figyelmet. Az Alkotmánybíróság főtanácsadójaként dolgozó szerző a Védhetjük-e
a vallás(os)okat a blaszfémiától? címmel jelentette meg dolgozatát, melyet az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatának bemutatása mentén fűzött össze.
A téma érzékeny és kulturálisan beágyazott, a strasbourgi bíróság esetjoga kapcsán is két markánsan különböző álláspont ragadható meg. Ahogy Török Bernát
írja: „Az egyik a hitbeli kérdések különlegességére hivatkozva a befogadó közeg,
azaz a vallásos érzékenységében sértett közösség szempontjainak ad elsőbbséget.
A másik az érzékeny témában megszólaló véleménynyilvánítási jogát és önkifejezési szabadságát preferálja. Az előbbi egyes közösségek „normáit” érvényesítené az egyénnel szemben, az utóbbi az egyén kiváltságait védené a közösséggel
szemben.”12 A szerző érvelésében elképzelhető olyan megoldás, amely egyensúlyt teremthet az egyéni szólásszabadság és a hitbéli kérdésekhez kötődő sajátos
közösségi érdek között, mindezt olyan médiaszabályzásban látja, amely biztosítja
annak a lehetőségét, hogy a hívők a blaszfémiát kikerülhessék, de az ilyen tartalmak tilalmát nem kívánja elérni. A kötet 2014-ben készült, a szerző még nem
reflektálhatott a következő év lavina-szerű történéseire, kezdve a Charlie Hebdo
szerkesztősége elleni 2015. januári merénylettől az egész éven át fokozódó migráció hatására kiterjedt iszlámellenes médiareprezentációra. Pedig a közelmúlt
történelme bebizonyította, hogy a társadalmi pluralitás tiszteletben tartása korunk
egyik legfontosabb médiaetikai kérdése is.
Összegzésül elmondható, hogy jelen tanulmánykötet tudományos megfontoltsággal végigvitt mélyreható elemzéseket kínál az olvasónak, megismertet a
médiajogi gondolkodás aktuális kérdéseivel, azokhoz normatív elméleti alapvetéseket, megoldási modelleket mutat fel, megvalósítja a szerkesztők szándékát, és
segít elmélyülni a szólásszabadság – médiaszabályozás szakmai diskurzusában.
Jelen recenzió elsősorban a Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején
című tanulmánykötet első és második fejezete alapján készült. A recenzió szerzője
újságíró.

12

210. o. Uo.
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Lee C. Bollinger (2014):
Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott.
Az új évszázad sajtószabadsága
BUDAPEST: WOLTERS KLUWER – COMPLEX
„A kiváló oktatásnál nincs hatásosabb
eszköz az emberek gondolkodásának
megváltoztatására.”1
Lee Carroll Bollinger (1946), amerikai jogász, egyetemi tanár, a Columbia
Egyetem jelenleg is regnáló, XIX. rektora. Az Amerikai Alkotmány Első Alkotmánykiegészítésének (First Amendement) legkiválóbb amerikai kutatója, nemzetközi szinten is ismert és elismert szakembere. Szakterülete az amerikai sajtó-és
szólásszabadság. A Columbia Egyetem rektoraként eddigi legemlékezetesebb
akciója volt a 2007-es World Leaders Forum-ra Mahmud Ahmedinejad volt iráni
elnök meghívása főelőadóként. További jelentékeny társadalmi tevékenységét
mutatja, hogy 2010. július 14-én a Wall Street Journal-ban kérelmezte az U.S.A
kormányát, hogy államilag is támogassa újságíróit. Tevékenységéért az alábbi díjakban részesült: Nemzeti Humanitárius Díj, Nemzeti „Equal Justice” Díj és Clark
Kerr Díj. Legkiemelkedőbb kötetei, amelyeket a szólásszabadság témakörében írt
a következőek: The Tolerant Society: Freedom of Speech and Extremist Speech in
America (Oxford University Press, 1986) ISBN 0-19-504000-7; Images of a Free
Press (University of Chicago Press, 1991) ISBN 0-226-06349-6; Eternally Vigilant: Free Speech in the Modern Era (University Of Chicago Press, 2002) ISBN
0-226-06353-4
Ahhoz hogy méltó módon helyezhessük el Bollinger friss munkáját, feltétlenül
szükséges látnunk, hogy a Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott – Az új évszázad
sajtószabadsága c. kötetet már jóval korábban megelőzte a Toleráns társadalom,
amelyet a Complex Kiadó egy kiadványként publikált, ezzel is demonstrálva a
benne meghúzódó gondolat kontinuitását.
„A „Toleráns társadalom” jóval többről szól, mint amit a címe ígér. E kötet
az 1980-as években jelent meg, amikor Bollinger is – többek között Frederick
1

Bollinger, Lee C.: A toleráns társadalom / Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott - Az új évszázad
sajtószabadsága, Complex, Budapest 2014. 385-386. o.
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Schauer, Robert Post és Cass Sunstein mellett – élharcosa volt azon egyetemiakadémiai törekvéseknek, amelyek a szólásszabadság elméletének megújítását
tűzték ki célul. E kötetben a szerző a gyűlöletbeszéd korlátozásának kérdését tárgyalja az elhíresült Skokie-ügyet alapul véve, amely a szólásszabadság védelmének emblematikus esetévé vált. A kötet ráadásul jóval több, mint a gyűlöletbeszéd
szabadsága melletti kiállás; általános szólásszabadság-elméletet kíván felállítani.
A szerző számára a szabad szólás legfontosabb funkciója az, hogy segédkezzen
a társadalmi tolerancia, azaz a harmonikus társadalmi együttélés megteremtésében. Eszerint egy vélemény értékénél fontosabb az arra adott válasz. A szabad
szólás segíti a társadalom egészének intellektuális fejlődését, oly módon, hogy e
jog gyakorlásán, illetve annak eltűrésén keresztül az egyén megtanulja tisztelni az
eltérő álláspontokat és elviselni a sértő megnyilvánulásokat. Bollinger elmélete
az Egyesült Államokban is tudományos kuriózum, olyan, amely egyszerre láttatja
valamennyi más, a szólásszabadságot megalapozó elméletet is, és amely elegánsan
belesimul az amerikai jogi gondolkodásba.”2
A második kötetben a változó világ és az első kötethez képest eltelt három
évtized Bollingert arra sarkallta, hogy a szólás- és sajtószabadság elveiről alkotott nézeteit újragondolja és a modern időkhöz igazítsa. „A korlátlan, erőteljes
és szélesre nyitott – Az új évszázad sajtószabadsága” c. könyve 2010-ben jelent
meg először angol nyelven az Oxford University Press gondozásában. A tisztánlátás végett fontosnak tartom bemutatni, hogy az Amerikai Alkotmány Első Alkotmánykiegészítése négy alapjogot véd: a vallásszabadságot, a szólás- és sajtószabadságot, a békés gyülekezéshez való jogot és a jogot arra, hogy a polgárok
kérelmeikkel az államhoz fordulhassanak. Az alkotmánymódosítás megfogalmazása szerint a Kongresszus nem hozhat olyan törvényt, amely ezt a négy jogot korlátozná. A szólás- és sajtószabadság korlátait a Legfelsőbb Bíróság több határozatában is értelmezte. Ezek nyomán a szólás bizonyos kategóriáit egyáltalán nem,
vagy csak szűkebb mértékben illeti meg alkotmányos védelem. Nem élvez alkotmányos védelmet például az illegális cselekedetekre való felbujtás vagy az obszcenitás.3 Bollinger határozott célja, hogy fenntartsa és gazdagítsa a sajtószabadságot a XXI. században. Abból a premisszából indul ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság
rigorózusan védelmezte a szólás szabadságát, de mégis jelentékeny mértékben
elhanyagolta azt kiterjeszteni az újságírókra, akik szabadon kívántak és kívánnak
információt gyűjteni. „A szabad sajtó támogatása azért különösen fontos, mert a
kormányzó és a szellemi intézményeink együttes deficitjével indulunk. Képzettségénél, tapasztalatánál és professzionalizmusánál fogva a sajtó minden más intézménynél mozgékonyabb, gyorsabban látja meg a sztorit, és jobban a nyilvánosság
2

3

Bollinger, Lee C.: A toleráns társadalom / Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott - Az új évszázad
sajtószabadsága, Complex, Budapest 2014. 3. o.
V.ö: First Amendment. Legal Information Institute. (Hozzáférés: 2015. december 13.)
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elé tudja tárni azt. A globalizáció új határvidékén, ami a társadalmi szerveződésnek
még egy primitív stádiumában van, a sajtót kell megtennünk felderítőnknek és
felfedezőnknek.”4Az elemzés rövid, már-már taxatív felsorolással szolgál az információszabadság jogeseteiről. A Columbia Egyetem rektoraként fontosnak tartja,
hogy az amerikai tudományegyetemek meggyőző módon oktassák és terjesszék az
újságíróknak a sajtószabadságról szükséges ismereteket. „A szabad és független
sajtónak az Egyesült Államokban és szerte a világban történő megteremtésére
irányuló nemzeti politikának kiemelt figyelmet kell fordítania az újságíró-iskolákra. A kiváló oktatásnál nincs hatásosabb eszköz az emberek gondolkodásának
megváltoztatására. (…) Semmi nem gondozhatná és szilárdíthatná meg jobban az
újságírói szakmát az új globális társadalomban, mint az újságíró-iskolák jól finanszírozott rendszere, amelyet az amerikai egyetemek újságírói-iskolái vezetnek.”5
Kiemeli, hogy az amerikai kormánynak anyagi támogatással kellene részt vállalnia
a hagyományos privát média fenntartásában, olyan módon, hogy a média független
státusa ne kérdőjeleződhessék meg.
A könyv a következő alapkérdésre keresi a választ: „Hogyan nézzünk szembe ezzel az új, reagálóbb és integráltabb világgal6, ha olyan sajtónk van, amelyet
meggyengített a stabil finanszírozás hiánya, és olyan zavaros terepen kényszerül
átverekedni magát, ahol a cenzúrát és a hírértékű információhoz való hozzáférést
szabályozó törvények országról országra eltérők?”7 A válaszadásban Bollinger
három nagy területre, úgynevezett pillérre támaszkodik: az alkotmányjog rendkívüli gyakorlatára, a sajtó teljesítményének fokozását célzó közpolitikákra, végezetül pedig a zsurnalisztika szakmai kultúrájára. Érvelése szerint a kérdés adekvát
megválaszolásához először is alaposan meg kell vizsgálni jelen területeket, illetve
a szabad sajtó effektív gyakorlatához nélkülözhetetlennek tartja a sajtószabadság
és joggyakorlatának XX. századi történetét, amelynek tüzetes ismeretében talán
könnyebbnek tetszik létrehozni a szabad sajtóhoz való jogot a XXI. században.
A kötet címe William Brennan bíró véleményét tükrözi, amely az amerikai
demokrácia valódi természetének meghatározásává nőtte ki magát. „Az ügy megítélésekor abból indulunk ki, hogy ebben az országban mély nemzeti elkötelezettség fűződik ahhoz, hogy a közügyekről szóló vitának korlátlannak, erőteljesnek és
szélesre nyitottnak kell lennie, amihez nagyon is hozzátartozhatnak a kormányzati
tisztségviselők és köztisztséget viselők elleni indulatos, maró és néha kellemetlenül
éles támadások”8
4

5
6

7
8

Bollinger, Lee C.: A toleráns társadalom / Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott - Az új évszázad
sajtószabadsága, Complex, Budapest 2014. 324-325. o.
U.o.: 385-386. o.
T .i.: Egy olyan világ, ahol az új kommunikációs technológiák – internet, műholdak és egyéb
globális technológiák – váltak uralkodóvá.
U.o.: 251-252. o.
U.o.: 261. o.
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Turai Gabriella: Lee C. Bollinger (2014): Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott.
Az új évszázad sajtószabadsága
A kötet négy nagy fejezetből tevődik össze. Az első fejezet taglalja három pillére támaszkodva a szabad sajtóra vonatkozó joggyakorlatokat. Első pillér: rendkívüli védelem a cenzúra ellen – amely elképesztő szintre emelkedett Amerikában
(Rágalmazás, Államtikok, A tisztességes eljáráshoz való jog). A második pillér:
az információhoz való hozzáférés jogának hiánya. „Amikor a sajtószabadság
második pillérét vizsgáljuk meg, azt találjuk, hogy a Legfelső Bíróság az ellenkező irányba indult el az Első Alkotmánykiegészítés értelmezésének tekintetében.
A Bíróság esetről esetre vonakodott elismerni, hogy a sajtónak erőteljes jogai lennének a hírgyűjtési folyamatban, különösen akkor, ha az a kormány birtokában vagy
ellenőrzése alatt lévő információhoz próbált hozzáférni.”9 A harmadik pillér: a sajtó
szabályozása a sajtó tökéletesítése érdekében (Közszolgálati műsorszolgáltatás,
Kábeltelevízió, Az internet)
A második fejezetben, ami az ’Ez egy kísérlet’ címet viseli az első fejezetben bemutatott pillérek magyarázata zajlik. A harmadik fejezet ’Határok nélkül’
– Quo vadis szabad sajtó? kérdésére keresi a választ. Végezetül a negyedik fejezet, amely jelen corpus leghangsúlyosabb vállalkozása ’A sarokkő’ címet viseli.
Miről is van szó ebben a fejezetben? „Az internet megjelenésével és a globalizáció
előretörésével alapvetően megváltozott az a környezet, amelyben a sajtó a XX.
században működött. A születőben lévő világközösségről szóló átfogóbb hírközlés iránti szükség nagyobb, mint valaha, az új kommunikációs technológiák révén
pedig drámaian bővültek a lehetőségeink arra, hogy szélesebb közönséget alacsonyabb költség mellett érjünk el. Ugyanakkor azonban a változások aláássák azt
a pénzügyi struktúrát, amely oly jól működött a 20. században.(…) Az erőteljes,
mindenütt jelenlévő, független sajtó iránti szükség a valaha volt legnagyobb, a
sajtó azon képessége viszont, hogy ezt a szükségletet kielégítse, komolyan
megkérdőjeleződött. (…) Hogyan képzeljük el és valósítsuk meg a sajtószabadság elvét a 21. században?”10 Ennek taglalásával foglalkozik Bollinger ebben a
fejezetben.
Hét „kritikus fontosságú premisszából” indul ki, amelyek a következőek:
1) Szükségünk van-e szabad és független sajtóra? 2-3) a sajtó intézménnyé kell,
hogy váljon és rendelkeznie kell az újságírás, mint szakma kultúrájával. 4) Nem
várhatjuk, hogy a szabadpiac egyedül tartsa fent a sajtót. 5) Nem tudható, hogy
beavatkozás hiányában a jelenleg működő erők hogyan fogják majd formálni a
jövőbeli sajtót 6) A 21. század fő kihívása a szabad sajtó globális rendszerének
megteremtése (Bollinger véleménye szerint a hatodik előfeltevés kulcsfontosságú)
Végezetül pedig a 7) előfeltevés abból indul ki, hogy az információ szabadsága
9

10

Bollinger, Lee C.: A toleráns társadalom / Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott - Az új évszázad
sajtószabadsága, Complex, Budapest 2014. 268. o.
U. o.: 343-344. o.
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sarokkő számos olyan ügyben, amelyekért küzdünk a világban. Példának okáért
itt vannak az autoriter kormányzatok és a fenyegető korrupt kormányok.11 Ezen
premisszák mentén kezd bele a gondolkodásba, hogy létrehozza azt a gondolati
keretrendszert, amelyben a sajtóról és a sajtószabadságról értő módon gondolkodhat a szakember és a téma iránt érdeklődő olvasó is.
Bollinger tisztában van azzal, hogy az általa felvázolt kísérlet egy lehetőség.
Tudomásul veszi, hogy a világban eltérő nézetek uralkodnak arról, hogyan is kell
jól szervezni a társadalmat és benne a sajtószabadság témakörét. Tisztában van
vele, hogy „a szabad sajtó egyesült államokbeli rendszerének a világra vetítése
némelyek szemében csak újabb bizonyítékának tűnhet a mellett, hogy az amerikaiak érzéketlenek a globális különbségek iránt.”12 Nyilvánvalóan ezt a feltételezést
könnyen negligálhatjuk Bollinger kötetének elolvasása után. Fontosnak tartom
azonban megjegyezni, hogy a médiajog csakúgy, mint egyéb jogágak sajátságos
kontextusok termékei, és az erőfeszítések, amelyek a reformjaikra irányulnak a
világ különféle országaiban is kénytelenek tudomásul venni ezt az adott kontextushoz való kötöttséget. Az amerikai sajtószabadság természetesen mintául szolgálhat más országok számára, de nem implementálható az adott ország sajátos jogi
kontextusának figyelembe vétele nélkül.13
Miért is van szükség a sajtószabadságról szóló kötetekre? Mindenekelőtt azért,
mert általánosságban véve elmondható, hogy az emberek jobban és helyesebben
cselekszenek, ha többet tudnak, több információ áll a birtokukban. Malcolm Forbes
szavaival élve „az írott szó által tömegeket lehet jobbá tenni”. Bollinger szenvedélyes, mindazonáltal értő elemzése arra hívja fel a figyelmünket, hogy ebben a
mai rendkívül széles, differenciált mégis interkonnektált világban a szabadság, a
stabilitás és a demokrácia még mindig szalagcím az újságokban és az interneten
egyaránt. Érdemes továbbgondolni, vajon miért. Ebben segíthet minket a Bollinger
kötet a sajátjával.

11
12
13

U. o..: 344-347. o.
U.o.: 390. o.
V. ö.: Armijo, Enrique (2011) „International Media Law Reform and First Amendment Agnosticism: Review of Lee Bollinger’s Uninhibited, Robust, and Wide-Open: A Free Press for
a New Century,” Federal Communications Law Journal: Vol. 63: Iss. 3, Article 8. Elérhető:
http://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol63/iss3/8
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Polyák Gábor (2015): Médiaszabályozás, médiapolitika.
Technikai, gazdasági és társadalomtudományi
összefüggések
BUDAPEST, GONDOLAT KIADÓ – PTE KOMMUNIKÁCIÓÉS MÉDIATUDOMÁNYI TANSZÉK
A kötet szerzője Polyák Gábor országosan ismert médiajogász, a Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának Infokommunikációs Tanszékének adjunktusa, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője. Publikációi, nyilvános szerepvállalásai a magyar médiaszabályozás egyik legkarakteresebb elemzőjévé és kritikusává
teszik.1 Legújabb könyve, a Médiaszabályozás, médiapolitika. Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések az egyetemi oktatás számára készült,
áttekintő képet nyújt a médiaszabályzás társadalom-, média és jogtudományi
megközelítéseiről. Teszi ezt úgy, hogy a jog területén kevésbé jártas társadalomkutató számára is összefüggéseiben képes láttatni a média szabályozásának
legkülönbözőbb aspektusait, beleértve a technológiai és gazdasági, társadalmi-kulturális és jogi szempontokat.2
Ahogy a cím is utal rá, Polyák Gábor sokféle nézőpontból, széles társadalomtudományi kontextusban vizsgálja fő témáját, a média szabályozását, és természetesen ezt tükrözi a kötet felosztása is. Az első részben a Médiarendszer és a Médiapolitika, a másodikban a Nyilvánosság, a harmadikban az Innováció, Piac,
Verseny felől közelít a médiarendszerek működésének leírása felé, a médiapolitika természetének megragadása felé. A rendkívül jól strukturált, logikus stílusban felépített szövegben a szerző a legfrissebb elemzések, adatok bemutatására
törekszik, örömmel lapozgatjuk a legújabb kutatásokat bemutató széles látókörű
szöveget, csakúgy, mint a hozzá tartozó bibliográfiát, amelyben például az Európai
Bizottság ajánlásai mellett, a Mérték Médiaelemző Műhely magyar vonatkozású
kutatásai is kifejezetten hangsúlyos helyet kapnak. A szerző ügyesen ütközteti az
egymással szemben álló modellek ismertetését is, és külön kiemelendő, hogy adott
1

2

Polyák Gábor (szerk.): Médiapolitikai szöveggyűjtemény (Budapest: Gondolat – AKTI 2010);
Polyák Gábor, Uszkiewicz Erik (szerk.) Foglyul ejtett média: Médiapolitikai írások (Budapest:
Mérték Médiaelemző Műhely, 2014)
Szijártó Zsolt: Szerkesztői előszó, Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika (Gondolat
Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2015, Budapest) 7. o.
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estben történeti kontextusban ragadja meg egy-egy elmélet, fogalom-rendszer bevezetését, leírását3, ami (nem csak) az egyetemi oktatásban üdvözlendő.
Egyes fejezetek bevezetésében, alapvető, mégis ritkán átgondolt igazságokra
világít rá Polyák Gábor, például amikor Eli Noam véleményét citálja, miszerint
a kommunikációs infrastruktúra hatékonyabban szabályozható, mint a tartalom4,
vagy például arra, hogy a média üzlet, és hogy a tulajdonos, a menedzsment, a
szerkesztő és az újságíró érdekei nem feltétlenül esnek egybe.5 A kötet elolvasása
során tisztázódnak olyan könnyen összemosódó fogalmak, mint a puha cenzúra,
és az öncenzúra, részletesen megismerkedünk olyan ritkán tárgyalt elméletekkel,
mint a média pluralizmus (és az ehhez kapcsolódó, utóbb kudarcba fulladt nemzetközi kutatás, a pluralizmus monitor), vagy Silverstone médiapolisz fogalma, de a
közszolgálatiság mibenlétéről, vagy a technológiai szabályozásról is átfogó képet
nyújt a szerző. Szintén a kötet erőssége, hogy arányosan elegyíti a média nemzetközi és magyar helyzetének és szabályozásának bemutatását, sőt, esetenként vállalja a kritikus hangok megfogalmazását is. Egyértelmű és szókimondó a közelmúlt
magyar médiapolitikai, médiaszabályozási környezetének6 leírásakor.
A kötet első fejezete a Médiarendszer és a médiapolitika kérdéseit tárgyalja
egymás mellett, azonos súllyal. A Médiapiaci Értéklánc vizuális bemutatásával
pozícionálja a sokszereplős, meglehetősen bonyolult médiarendszereket, szemlélteti a tartalom útját, és utal az újmédiára inkább jellemző komplex rendszerre, az
ökoszisztémára is. Ahogy fogalmaz: „a médiaszabályozás tárgya az értéklánc dinamikájának, a szereplők közötti kapcsolatoknak az alakítása.”7 Ahogy a technológia, a műszaki fejlődés, a gazdaság, a kultúra, vagy a politikai környezet is folyamatos változásban van, úgy az értékláncban is hangsúlyeltolódások figyelhetőek
meg, és ezek azok a változások amelyeket a médiaszabályozás lekövetni próbál.
Az értéklánc résztvevőinek részletes bemutatása során ismerteti a különböző
szereplőkhöz kötődő kötelezettségeket (például a magyar médiatörvény differenciált szabályozását) és utal az európai közösségi jogi szabályozás jellemzőire is,
nevezetesen arra, hogy az európai médiaszabályozás csak az audiovizuális tartalomszolgáltatásokkal és az egyéb online tartalomszolgáltatásokkal foglalkozik.
A fejezet második részében, a Médiapolitika tárgyalása során a politikai rendszer és
a médiarendszer, illetve a gazdaság, technológia, kultúra és a médiarendszer közöt-

3

4
5
6

7

Például a pluralizmust, mint médiapolitikai elvet, vagy a nyilvánosság elméleteit U.o.117. és
103. o.
U.o. 209. o.
U.o. 237. o.
Például a reklámadó, a távközlési különadó, vagy a televíziós műsorszolgáltatók gazdasági
kapcsolatait felülíró törvényi rendelkezések kapcsán. U.o. 260. o.
U.o. 11. o.
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Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések
ti kapcsolódásokat szemléltetve bemutatja a legismertebb elméletalkotók munkáit,
elsősorban Hallin és Mancini, Picard, McQuail, Luhmann, Donges meghatározásait.
Bár a könyv alapvetően szabályozási oldalról elemzi a médiapolitikai folyamatokat,
kifejezett célja rámutatni a médiarendszert alakító tényezők közötti kölcsönhatásokra. A megközelítés során multidiszciplináris és multidimenzionális szemléletet
fogalmaz meg, akárcsak Papathanassopoulos és Negrine (2010), interdiszciplináris
médiakutatási területként értelmezve a médiapolitikát. Polyák Gábor egy korábbi
munkájában, a szintén a Gondolat Kiadónál megjelent 2010-es Médiapolitikai
szöveggyűjtemény című kötetnek az előszavában már meghatározta a médiapolitika jelentését, itt ebben a fejezetben szó szerint idézi önmagát: „Olyan alkalmazott
médiatudományi diszciplínaként írható le, amely a médiatudomány más területein
– illetve más társadalomtudományokban – elért eredményeket összegzi annak
érdekében, hogy támpontokat adjon a médiarendszer szerkezetét és működését
alakító célkitűzések és eszközök meghatározásához, illetve érvényesítéséhez.”8 Itt
mutat rá a kötet fő mondanivalójára, nevezetesen, hogy a „(média)szabályozási
döntéseket pusztán jogi megfontolások alapján nem lehet meghozni. A médiapolitikai döntéshozónak képesnek kell lennie arra, hogy azonosítsa a médiarendszerre
ható külső tényezőket, illetve e tényezők, és a médiarendszer közötti kölcsönhatásokat.” E fejezet további részében áttekintést ad a médiapolitikai döntéshozatal
állami szereplőiről, „közpolitikai hálózatairól”, nemzetközi szervezeteiről és az
Európai Unió audiovizuális politikájáról. A médiapolitikai döntéshozatal taglalása
során felhívja a figyelmet a media governance jelenségére, azaz a médiarendszer
irányításának új megközelítésére, a „stakeholder”-ek széles körének bevonására is.
Leszögezi azt is, hogy a médiapolitikai célok leginkább a médiapolitikai intézkedések hatásaiból vezethetők le, és mindezek végső mércéje a véleménynyilvánítás
szabadsága és a sajtószabadság. Ugyanebben a fejezetben tárgyalja a médiajog kérdéskörét és leszögezi, hogy azt nem lehet hagyományos értelemben vett jogágnak
tekinteni, mert az érintett rendelkezéseket nem foglalja össze egyetlen kódex, vagy
dogmatikai egység. „A vizsgálandó joganyag egyaránt tartalmaz alkotmányjogi,
közigazgatási jogi, büntetőjogi, polgári jogi szabályokat.”9 Szemléletes példa erre
az az ábra, amely a médiatartalom szabályozását mutatja be a magyar jogrendszerben. A fejezet kitér a magyar médiatörvényben létrehozható társszabályozási rendszer és az önszabályzó szervezetek kiépítésére, lehetőségeire is, amelyek negatív
környezetben az öncenzúra kifejeződésévé válhatnak.
A kötet második nagy egysége a Nyilvánosság címet viseli, a fogalom körbejárása során a szerző hangsúlyozza, hogy a médiapolitikai döntések sorában
előzetesen tisztázni kell, hogy a döntéshozó milyen nyilvánosság létrehozását és
8
9

U.o. 45. o.
U.o. 84. o.
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fenntartását várja a médiarendszer egészétől. Habermas, Luhmann és Silverstone
nyilvánosság-elméletei mellett, bemutatja a kevésbé közismert elméletalkotók megközelítéseit is, például Schiewe, Peters, Gripsrud, Wimmer, Gerhards & Neidhart
értelemzéseit. E sorok írójának Roger Silverstone által kialakított médiapolisz fogalma (2006) keltette fel leginkább a figyelmét.10 E szerint „a média ma az a tér,
amely reprodukálja a görög poliszok „diszkurzív és ítélkező terét”, ahol az intraktív
kommunikációs lehetőségeknek köszönhetően a polgárok megvitathatják a közös
ügyeiket.”11 A „megjelenés mediatizált tere” azaz a médiapolisz nem tesz éles különbséget a közéleti és nem közéleti, illetve a közlők és a befogadók között, egyfajta
„tökéletlen nyilvánosságot” teremtve, amely a „poliszhoz hasonlóan gyakran, sőt a
legtöbbször elitista és kirekesztő.” Silverstone fogalma, szimbólumhasználata, ha
nem is tudatosan, de talán mégsem véletlenül, kiválóan reflektál Alan Rusbridger
néhány évvel később publikált „nyitott újságírás” modelljére (2010)12, illetve
Ward, S. J. A., és H. Wasserman (2010)13 „nyitott (fejlődő) médiaetika” modelljére.
A reflektálás és a kapcsolódás nyilvánvaló, a nyitott újságírás helyzetének megértése, kulturális mintázatainak szelekciója, a médiapolisz autonóm nyilvánosságában,
nyitott, fejlődő etikai terében valósul meg. A nyilvánosságnak jellemzően van tehát
normatív dimenziója is – mutat rá a szerző, és kiemeli Silverstone nézeteit, mely
szerint általánosságban elvárható, hogy a médiapolitika különböző eszközökkel
csökkentse a médiapolisz hatalmi egyenlőtlenségeit, sérülékenységét „a bizalomvesztéssel, a hatalommal való visszaéléssel, a csalással és az erőszakkal szemben.”
A fejezet további részeiben a nyilvánosság és a demokrácia koncepciók viszonyát
veti össze a szerző, majd a legújabb kutatások bemutatásával kitér a kereskedelmi
média és a digitális média nyilvánosságának elemzésére is, a hírfogyasztás, az
információbőség, az interaktivitás, az általános hozzáférés, a keresőszolgáltatások
és forgalomirányítók mátrixában. A médiapoliszhoz hasonlóan, ugyancsak elmélyülten mutatja be a pluralizmust, mint alapvető médiapolitikai elvet (kulturális
választási lehetőséget), amely bármely demokratikus médiapolitka nyilvánosságvíziójában tetten érhető. Kitér saját kutatására (Polyák, 2014), amely a Mérték
Médiaelemző Műhely médiaszabályozási koncepciója mentén a „pluralizmus új
tartalmát a társadalmi párbeszéd biztosításában határozza meg.” Ebben a megközelítésben a média funkciója, hogy motorja legyen a szélesebb politikai, kulturális változásoknak, valódi vitalehetőséget biztosítva a társadalmi párbeszédnek.14
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Roger Silverstone: Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis, October Polity (2006)
U.o. 104-105. o.
Alan Rusbridger (2010) Guardian, WAN-IFRA.org [utolsó letöltés: 2015.10.30.]
Ward, S. J. A., and H. Wasserman (2010), “Towards an Open Ethics: Implications of New Media
Platforms for Global Ethics Discourse,” Journal of MassMedia Ethics 25(4): 281.
U.o. 119. o.
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Ugyanebben a részben több fejezetet szán a média alkotmányos szerepének bemutatására, a „demokratikus közvélemény”, mint a médiaszabályozás egyik víziójának elemzésére, az Alkotmánybíróság gyakorlatára, valamint a vélemény-, és
sajtószabadság pozícionálására.
Kockázatok és szabályozási eszközök a nyilvánosság működésében alcímmel
több fejezetben foglalkozik az újságírói professzionalizációval, azaz az újságíró
szerepével, mozgásterével, jogi helyzetével, az öncenzúra, a politikai párhuzamosság, illetve a pártatlan kiegyensúlyozott tájékoztatás normatív elvárásaival.
Sorvezetőnek Hallin és Mancini elméletét választja (2008), mely az újságírói
szerepeket a közszolgálati orientáció mértéke szerint vizsgálja, és amelyet a
szerzőik a hírmédia és politikai újságírás szereplőire építettek ki. Ezért végig zavarónak tűnik a szövegben, az „újságíró” általános megközelítése, politikai szerepének normatív alkalmazása. Szerencsésebb lett volna kiemelni, hogy a sajtó
egy szűkebb szegmenséről, a politikai újságírókról szólnak elsősorban a közzétett elemzések, felmérések. Ugyanebben a fejezetben nemzetközi perspektívából
kiindulva részletesen és alaposon bemutatja a médiafelügyeleti szerveket, médiapolitikai mozgásterüket, politikai függetlenségük különböző formális garanciáit,
a testületi tagok jelölési és választási eljárások mentén való kiválasztását. Rámutat arra, hogy „e hatóságok jellemzően mind a médiatartalom felügyeletével,
mind a médiapiac igazgatásával kapcsolatban széles mérlegelési mozgástérrel
rendelkeznek.”15 Később részletesen bemutatja a magyar médiarendszer közszolgálati intézményrendszerének kiüresedését, a felügyeleti feladatok ellátásának és
számon kérhetőségének szempontjából. A médiahatás és a médiapolitika összefüggéseit vizsgálva kiválóan szemlélteti médiahatás-kutatás nagy paradigmáit (a hatás-, illetve a használat-paradigmákat), és az azokhoz tartozó elméleti modelleket.
Hoffmann-Riem tanulmányát idézve (2009) felhívja a figyelmet arra is, hogy a
médiahatással kapcsolatos szabályozási döntések még mindig olyan „hétköznapi
elméleteken” alapulnak, amelyeket a társadalomtudományi kutatások nem támasztanak alá. A tartalomszabályozás kérdéséhez kapcsolódva kiemeli a gyűlöletbeszéd
alkotmánybírósági és jogalkalmazói értelmezését, büntetőjogi korlátozhatóságát,
amelyet az amerikai Supreme Court „közvetlen és nyilvánvaló veszély” (clear and
present danger) igazolhatóságához kötött, illetve bemutatja a magyar Médiatanács
egyes határozatait is a kérdéskörben. Végül elemzi a médiaműveltség és a médiaoktatás közönségre gyakorolt hatásait, amelyek az Európai Bizottság médiapolitikai
célkitűzéseiben kiemelt szerepet kapnak, és amelyek a médiaoktatásban nagyobb
tapasztalattal rendelkező országokban egyre inkább elmozdulnak a paternalista
szemlélettől, elősegítve a felhasználó értékelő, kritikus, reflektív szemléletmódjának a kialakulását.

15

U.o. 151. o.
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A kötet harmadik része a médiaszabályozás elmélyült bemutatására törekszik az Innováció, piac, verseny szempontrendszereiből kiindulva. Rámutat a
közpolitikai döntéshozatal egyik legfontosabb elemére, a technológiai fejlődésre
és hangsúlyozza, hogy a technológia társadalmi következményeinek utólagos
„leszűrődése” a médiapolitika, amely így szükségszerűen csak „fut” a technológiai
fejlődés után, hiszen a változásokra csak utólagosan és „kényszerítve” reagál.16
Az adott technológiát érintő műszaki, minőségi követelmények a szabványosítás
folyamatában körvonalazódnak világszerte. A szerző részletesen megismertet az
Európai Unió távközlési piacának liberalizációjával az 1980-as évek közepétől kiindulva, valamint a korszerű piacszabályozási eszközök jogi keretrendszereivel,
az elektronikus hírközlési piacok piacelemzésen alapuló szabályozásával. Bevezeti a hálózatsemlegesség fenntartásáról szóló közpolitikai érveléseket, az egyes
digitális tartalomszűrőkben rejlő szabályozási lehetőségeket. Történeti kontextusban mutatja be A frekvenciaszűkösségtől a rugalmas frekvenciagazdálkodásig
című alfejezetben a frekvencia-kapacitások elosztásának fejlődését, a kábeles, a
műholdas és a digitális műsorterjesztő rendszerek hozzáférési rendszereitől az internetes keresőkig. Átfogó képet kapnak az olvasók a konvergencia folyamatáról,
és annak hatásáról a nemzetközi tartalomszolgáltatásban, előrevetítve a „konvergens hatóság” apparátusának ideális létrejöttét. A digitális földfelszíni kapacitások elosztása csakúgy mint a hozzáférés-szabályozás funkciói a tartalom-terjesztés fontos kérdései, az engedélyezés folyamatának átláthatósága a médiapiacok
transzparenciáját is biztosítja.
Az utolsó fejezetben Piaci kudarcok, szabályozási kudarcok17 alcím alatt a
médiarendszert a gazdaság sajátosságai által determinált médiapiacnak és médiaterméknek mutatja be, továbbra is szabályozási, médiapolitikai megközelítésből.
Ebben a fejezetben a szerző felhasználja négy magyar médiajogásszal készített
interjúit, így egyes hazai szabályozási esetek az abban érintett résztvevők által
is magyarázatot nyernek. A médiapiac liberalizációját, privatizációját és deregulációját újra széles nemzetközi szempontrendszerben ismerteti, majd alkotmányjogi és európai közösségi jogi aspektusait is bemutatja egy-egy ország (médiát
érintő) alkotmányos szemléletváltásának leírásával. Külön fejezetben hívja fel a
figyelmet a média finanszírozásának médiapolitikai jelentőségére, különösen az
online és digitális médiarendszer a hirdetési piacokat átstrukturáló természetére,
a globális forgalomirányítás (Google, facebook) negatív hatásaira. Ebben a változó gazdasági mozgástérben a reklámszabályozás is – különösen az audiovizuális
szolgáltatások esetében – folyamatosan újragondolandó, elsősorban a szponzoráció, a termékelhelyezés szempontjából. Rámutat a médiatermékek olyan jelleg16
17

U.o. 183. o.
„Piaci kudarcok” mikroökonómiai szakkifejezés
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zetességeire is, mint a koncentrált, oligopol piacszerkezet kialakulásának kedvező
gazdasági jellemzőkre, amelyben a közönség figyelme jórészt néhány vállalkozás
által nyújtott szolgáltatásra koncentrálódik. A piaci kudarcok természetét elemezve
kiemeli a minőséggel kapcsolatos kudarcok okait, illetve felhívja a figyelmet a
támogatások (közvetlen) és műsorkvóták (közvetett) minőséget javító tartalmi
hatásaira, mint médiaszabályozás eszközeire. A piaci kudarcokra adott válaszok
elemzése során beemeli a közszolgálatiság szabályozását18 a közszolgálati médiarendszer nemzetközi normatíváját. Részletesen bemutatja a közszolgálatiság
tartalmával kapcsolatos vitákat, a közpénzből való finanszírozás legitimációs bizonytalanságait. Bár a közszolgálati feladatok meghatározásában, egyes médiapolitikákban különbségek fedezhetők fel, de néhány általános elvárás, elsősorban az
Európa Tanács „A határokat átlépő televíziózásról szóló egyezményének”19 következtében mindenhol megfigyelhető: a teljes lefedettség elvárása (1), a sokszínű tartalomkínálat (2) és a kulturális küldetéstudat (3). Rámutat a közszolgálati médiát
érintő kritikákra és kihívásokra is, a közpénzből finanszírozott tartalomszolgáltatás
veszélyeire, amely politikailag elfogult tájékoztatáshoz és paternalista kultúraértelmezéshez vezethet.
Polyák Gábor kötetét olvasva átfogó képet kapunk a teljes médiapiaci értékláncról, megismerjük annak minden területét, szereplőjét a médiaszabályozás
aktuális (sokszor történeti perspektívából vizsgált) keretrendszerét, társadalmi
szerepét. Megközelítésmódjában mindvégig a tisztességes médiapiaci verseny
ideáltipikus szabályozásrendszere jelenik meg, de bemutatja a túlszabályozottságból, vagy a nem szakértő szabályozásból származó kudarcokat is, mindig hangsúlyozva a hazai médiaviszonyokban keletkező disszonanciákat. A kötet korszerű
és koherens ismeretanyagot biztosít az egyetemi oktatás számára.

18
19

U.o. 289.o.
Európa Tanács: A határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezmény, Prága (1994) http://
www.europatanacs.hu/pdf/Televizio.pdf [utolsó letöltés: 2016. január 30.]
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WOLTERS KLUWER – COMPLEX
„A demokráciák a tájékozott választóktól függnek.”2
James Curran a Londoni Egyetem Goldsmith College-ének kommunikáció-professzora. Legfőbb kutatási területe a médiatörténet és a média politikai-gazdaságtana. Jelenleg az Európai Bizottság közép-és kelet-európai műsorszolgáltatással
kapcsolatos kutatásokért felelős bizottságának képviselője. Sorozatszerkesztője a
Routledge Kiadó kommunikáció és társadalom témakörben megjelentetett köteteinek. Kötetei: Media and Democracy. London, Routledge, 2011; Media and Society. London, Arnold, 2011 (5. kiadás); Media and Power. London, Routledge,
2002
Jean Seaton (1947) a Westminsteri Egyetem médiatörténet-professzora, a BBC
hivatalos történésze. Fő kutatási területe a műsorszolgáltatás-politika és történet, a
média és a kegyetlenkedés, az etnikai konfliktusok, forradalmak, a média gyermekekre gyakorolt hatása. Jelentős szerepet vállalt a közszolgálatiság és a szólásszabadság megfogalmazásáról folytatott vitákban. Kötetei: What’s the Point of the
BBC? London, Continuum Intl, 2011; Carnage and the Media: The Making and
Breaking of News about Violence. London, Penguine Books, 2005
Curran és Seaton angol nyelvterületen klasszikussá vált művét először veheti kézbe a brit sajtó, a műsorszolgáltatás, valamint az internet története iránt
érdeklődő magyar olvasó, jóllehet a mű eredeti nyelven 1981-ben kezdte meg
diadalmenetét, és a prominens Routledge Kiadónak köszönhetően a többszörösen
1

2

A kötet eredeti címe: Curran, J. – Seaton, J.: Power without responsibility : the press, broadcasting and the internet in Britain (London, Routledge, 2010) ISBN 9780415466998
Curran, J. – Seaton, J.: Hatalom Felelősség nélkül. A sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet
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156

Turai Gabriella: James Curran – Jean Seaton (2015): Hatalom Felelősség nélkül
A sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet Nagy-Britanniában
kibővített, átdolgozott kötet hetedik kiadásával büszkélkedhet. A szerzőpáros a mű
’Köszönetnyilvánítás’ fejezetében őszintén vall a közös vállalkozás gyökereiről,
célkitűzéséről és létjogosultságáról. „Ezt a könyvet inkább nevezhetjük az életünkön átívelő projektnek, mintsem egy egyszerű kötetnek. (…) A média világa
teljesen átalakult az első kiadás, 1981 óta (…) Mégis állandó kényszert éreztünk,
hogy írjuk és újraírjuk a könyvet, mert fontosnak tartottuk a média ügyét. A demokráciák a tájékozott választóktól függnek; a nyilvánosság előtt zajló vizsgálatok
nélkül az intézmények korrupttá válnak; az egyének oly módokon fedezik fel az
érzéseiket és akarnak formálódni; amelyek pozitív vagy negatív hatással lehetnek
az életükre; és ezeket a dolgokat a média befolyásolja.”3
A kötet töretlen népszerűségét és értékét mutatja, hogy az angol egyetemek
kommunikáció-és médiatudományi fakultásainak alapolvasmánya. Öt fő részre
tagolódik, amelyben az első rész a sajtó történetével foglalkozik. A második rész
hivatott bemutatni a műsorszolgáltatás történetét, a harmadik rész foglalkozik az
újítás kérdéskörével, amely az új médiumok megjelenését vizsgálja. A negyedik
rész elméleti keretrendszert vázol fel, médiaelméleteket elemez. A kötet ötödik,
záró része pedig a média politikáit tárja fel. Tekintettel a kötet monumentális
voltára (egészen pontosan 492 oldal), jelen elemzésben a mű kulcsfejezeteinek
szelektív bemutatása következik. A sajtótörténeti áttekintő fejezet részletesen
taglalja a liberális sajtótörténetet, mint politikai mitológiát, a szabad sajtóért vívott
küzdelmet Nagy-Britanniában, a reform csúf arcát, a sajtó iparosodását és ezzel
egyidejűleg a sajtómágnások megjelenését. „A sajtómágnások korára gyakran úgy
tekintenek, mint a sajtó fejlődéstörténetének elszabadult közjátékára, amikor az
újságok tulajdonosaik szeszélye szerint működtek. (…) Miként Stanley Baldwin
emlékezetes mondásában kijelentette (amihez az ötletet unokatestvére, Rudyard
Kipling adta): „Amit az ilyen újságok tulajdonosai el akarnak érni, az a hatalom,
méghozzá a felelősség nélküli hatalom – olyasvalami, ami évszázadokon keresztül
a szajhák előjoga volt.”4 Azonban fontos látni azt a tényt is, hogy a sajtómágnások
csak részben használták a sajtót politikai céljaik érdekében, egyedi újításuk minden kétséget kizáróan a szórakoztató írások bevezetése volt. A fejezet vizsgálja
továbbá a nyilvánosság ellenőrzése alatt álló sajtót és a piacdemokrácia legendáját.
„A sajtó teljesen függetlenné vált a politikai pártoktól és ezáltal a kormánytól, amivel befejeződött „az állami ellenőrzésről a társadalmi ellenőrzésre való átmenet
nehézkes folyamata.”5
A műsorszolgáltatás története (Második rész), amely alapvetően nem egy
technikai, hanem sokkal inkább társadalmi újítás volt, az állami irányítású BBC
3
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megjelenésével veszi kezdetét Nagy-Britanniában, amelynek sikerült kivívnia függetlenségét a pártpolitikai nyomásgyakorlás alól. „Nyilvánvaló, hogy a
BBC, amely a háború alatt a hazai propaganda alighanem legfontosabb eszköze
volt, kampányt folytatott azért, hogy meggyőzze a lakosságot saját kitartásáról
és szolidaritásáról. A BBC egyszerre a győzelem szimbólumaként és tevőleges
előmozdítójaként került ki a háborúból. A BBC sokkal inkább, mint bármikor máskor, a nemzet történelmének részévé lett, és ekképp is tekintettek rá.”6 A BBC
monopol helyzete 1946 után kerül először veszélybe, majd valódi kihívói 1984-től
kezdve akadnak, a kereskedelmi televíziózás megjelenésével. Ennek érzékletes bemutatásával foglalkozik a ’Veszélyben a BBC’ alfejezete (II/Tizenegyedik fejezet).
„A kereskedelmi televíziózást az 1950-es években vezették be azzal az indokkal,
hogy vetélkedést hozzon a műsorsugárzás területére, és ez a szolgáltatást érzékenyebbé teszi majd a populáris igényekre. Az ITV csatornától azt várták, hogy
megtöri a BBC kultúrpolitikájának szűk látókörű elitizmusát.”7 Ezen remények
közül azonban csak néhány valósult meg. A Független Műsorsugárzó Hatóság
jelentős befolyást gyakorolt innentől kezdve a kereskedelmi televíziózásra. Az első
új médiumok megjelenés a video-, a kábel-, és a műhold-technológiákat jelentette,
amely radikális változásokat hozott mind a társadalomban, mind a gazdaságban.
A szakértők, ahogyan az már csak lenni szokott, két pártra szakadtak. Neofilekre
és kulturális pesszimistákra. A neofil érvelés az osztályok, munkahelyek eltűnését
prognosztizálta, valamint a termelés áthelyeződését a fejlődő országokba. Ezzel szemben a pesszimisták a kereskedelmi tömegkultúra változásában a normák
felrúgását és felforgatását látták. Ezzel egyidejűleg a politika is belépett az új
technológia erőterébe. „Vitatható ugyan, de a televízió állapította meg a politikai
napirendet: rangsorolta a nyilvánosság prioritásait, emellett felkeltette a közgondolkodásban az érdeklődést a jó vagy éppen a rossz iránt.”8 Az újmédia megjelenésével azonban ismét felütötte a fejét egy régi, már-már elfeledett betegség: a cenzúra. Amelynek „elsődleges feladatuk a sértő képek kiszűrése volt”.9 Ezt követte
a videófelvételek, és a filmek cenzúrázása a sértő tartalmaktól. Összegzésképpen a
szerzők a következőket állapítják meg: „A neofilek és a kultúrpesszimisták egyaránt
hangsúlyozzák az új technológiák hatalmát. Az új gépek és találmányok önmagukban nem rendelkeznek hatalommal, és a felhasználásuk módja sem eleve elrendelt.
Miközben az új technológia egyszerre számos veszélyt és számos lehetőséget hordoz magában, hatása döntően attól függ majd, miként bánnak vele.”10
6
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A harmadik rész az új médiumok megjelenésével foglalkozik, ahogyan azt
már korábban is jeleztem. Szó van benne a kábeltelevízió, a műholdas televízió,
az interaktív digitális televízió, a digitalizálódás és az internet megjelenéséről
és történetről, amely alapjaiban változtatta meg a XX. századi ember életét és
gondolkodásmódját, társadalmi cselekvését. Két megközelítés állítható a kérdés kapcsán egymással szembe. Az „internetfíliának nevezett megközelítésnek,
amely amellett érvel, hogy az internet majd megoldást jelent rengeteg társadalmi
gondra: a közösség hanyatlására, a politika iránti érdektelenségre, a nacionalista
előítéletekre, a társadalmi diszkriminációra, a nyilvánosság hatalomvesztésére és
még sok minden másra. (…) A szerzők szerint a cybertér különb a fizikai világnál,
amit idővel meg is fog váltani. Minderre azt az ellenérvet lehet hozni, hogy az
internet hatását nem a technológia, hanem a társadalmi struktúrák és folyamatok
határozzák meg, eszerint inkább a valóságos világ formálja az online világot, és
nem fordítva.”11 Az internet szociológiája c. fejezet ezeket a kérdéseket taglalja
részletgazdagon, a kurrens szociológiai irodalomra támaszkodva.
A negyedik részben - az első három rész praktikus történeti bevezetései után
- a szerzők a hangsúlyt a különféle média teóriákra helyezik. A ’Médiaelméletek’
c. rész négy nagy fejezetet vizsgál. Elemzi egyfelől a brit identitás lebontását és
újraépítését, foglalkozik egy ún. globális megértéssel. Górcső alá veszi a sajtószabadság liberális elméletét, valamint a műsorszolgáltatás és a közszolgálat elméletét. Heidegger óta tudjuk, hogy a kérdésnek ontológiai elsőbbsége van. A negyedik
rész első fejezetében a szerzőpáros sem tesz mást, mint kérdés-orkánt zúdít az
olvasó felé. „Vajon létezik olyan, hogy „britség”? „Britnek lenni” talán még soha
nem volt annyira önként választható, mint manapság. De mit is jelent ez? Hol
találjuk? Vajon mekkora szerepet játszik a média nem pusztán reprezentálásában,
hanem a változó nemzeti realitások megteremtésében? És valójában mit lehet elmondani az „angolságról”?12 A kérdés megválaszolásában a szerzők élvonalbeli
kutatókat idéznek (Mikes, Pevsner, Samuel) és a fejezet nem mentes szépirodalmi hivatkozástól sem (Orwell), azonban egyfajta hiányérzet mégiscsak marad az
olvasóban, hogy nem látja Roger Scruton „jól időzített és mesterien megformázott
figyelmeztetés”-ét, arról, hogy Anglia végtére is egy eltűnő ideál.13
A sajtószabadság liberális elmélete alkotja a következő fejezet gerincét, amely
a társadalmon belüli vélemények, érdekek színes és széles skáláját hivatott tükrözni. A szerzők rendkívül pontosan definiálják ezt az elméletet. „A piac alapú sajtó
független, mivel csak a nyilvánosságnak tartozik hűséggel. A sajtó őrszem, aki
alapos vizsgálatnak veti alá a kormány minden lépését, és elszámoltatja az ország
vezetőit. A híreknek köszönhetően az emberek naprakészek a fontos események és
11
12
13
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fejlemények tekintetében, ennek révén a választások idején képesek tájékozottan
meghozni döntésüket. Azáltal, hogy teret ad a nyilvános vitának, a sajtó elősegíti a
közvélemény formálódását. Ezt a véleményt aztán a sajtó – az emberek szószólója
– közvetíti a hatalmon lévők felé.”14
A műsorszolgáltatás és a közszolgálat elmélete c. fejezet a közszolgálatiság eszméjét boncolgatja, amely valójában nem járt káros hatással a vállalkozó kezdeményezésekre sem. A szerzők mindazonáltal elismerik, hogy a közszolgálatiság sem
mentes a hibáktól, de képes volt biztosítani a sikeres rádió és televízió túlélését.
Válságban is akkor volt csak, amikor megromlott az állam és a műsorszolgáltató
intézmények kapcsolata. A műsorszolgáltatás függetlenségének jelentősége a
mai napig elemzések tárgya. „A nagy-britanniai elektronikus média a múltban
tekintélyes mértékű autonómiát élvezett más intézményekkel szemben, és semmilyen értelemben nem volt elfogult. Ez az autonómia most veszélyeztetett (…)
A műsorszolgáltatásnak az állammal új viszonyt kell kialakítania – emellett meg
kell találnia a közszolgálat iránti elköteleződés új formáját, valamint a közszolgálat
olyan új értelmezését, amely az élesebb verseny között is működőképes.”15
Az ötödik záró részben Curran és Seaton a média különféle politikáit analizálja. Két fejezettel operál: a médiapolitika ellentmondásaival, valamint a médiareform: a demokratikus választási lehetőségek vizsgálatával. Jól szemléltetik, hogy
az eltérő kulturális hagyományokból és a különféle üzleti érdekek által dominált
csoportok médiapolitikái párhuzamos jelenlétükkel a társadalomban egyébként is
megfigyelhető pluralizmus melléktermékei, melyre tekinthet az olvasó diadalként
és kudarcként egyaránt. A médiareform kapcsán hangsúlyosnak tartom a következő
idézetet a műből: „A médiumok hetente több mint harminc órát foglalnak le az
átlagember életéből. Központi szerepet töltenek be a brit demokrácia életében.
A média jóvoltából a különböző társadalmi csoportok kapcsolatba lépnek egymással, és bekapcsolódnak a közös társadalmi párbeszédbe. A média örömforrás és
a kulturális igények kielégítésének fontos eszköze. Az, hogy miként szervezik a
médiát és hogyan szabályozzák a működését, jelentőséggel bír.”16 A médiareformok
kapcsán a szerzők radikális jövőképeket is felvetnek, bár jelzik, hogy valójában
egyik megvalósítására sincsen valóságos esély. Raymund Williams és John Keane
szocialista és liberális hagyományain nyugvó kulcsműveikre alapoznak. Williams
szerint közösségi ellenőrzésre van szükség a tömegkommunikáció eszközei felett,
míg Keane „tudomásul veszi a komplexitás, a sokszínűség és a különbözőség
létezését, és – egyszerű szavakkal – kétségei vannak afelől, vajon bármely sze14
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mély, csoport, bizottság, párt vagy szervezet megbízható lenne a tekintetben,
hogy különb döntéseket hoz a fontos ügyekben, mint maguk az állampolgárok.”17
A médiapolitika a XXI. században három szinten zajlik és működik: a nemzetállamokban, az EU-ban és a nemzetközi kereskedelmi szabályozások globális politikai színterén. Erre érkezik még az elképesztő méretű digitalizáció. A szerzők egy
már-már utópisztikus vággyal zárják kötetüket, miután megállapítják, hogy egy
átmeneti időszakot élünk. „Talán remélhetjük, hogy ebből az áramlatból egy új
kommunikációs rend fog kiemelkedni: egy olyan média, amely a nyilvánosság
irányában felelősséget tanúsítva rendelkezik hatalmával.”18
Curran és Seaton grandiózus vállalkozásában kísérletet tett összegezni három
évtized régi és új kutatási eredményeit a sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet
helyzetéről Nagy-Britanniában. A kötet magával ragadó stílusa, történeti elbeszélő
volta, gazdag információ felhasználása, mely ügyesen ötvözi a legkorszerűbb
eredményeket a szépirodalmi hivatkozásokkal, bizton számíthat a magyar olvasó
érdeklődésére és ismeretszerzési vágyára. Csak remélhetjük, hogy a hazai szakemberek is haszonnal fogják forgatni, kiemelik és átveszik a kötetben felsorakoztatott
jó gyakorlatokat és sokszínű lehetőségeket.

17
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Monroe E. Price: A televízió, a nyilvános szféra
és a nemzeti identitás
BUDAPEST: MAGVETŐ
“... ahogy Jay Leno viccelt az NBC
Superchannel felavatásán: Most az
önök kultúráját fogjuk tönkretenni,
éppen úgy, ahogy tönkretettük a magunkét.”
Monroe E. Price Bécsben született 1938-ban, az Anschluss után szüleivel együtt
kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol elismert jogászprofesszor és kommunikációs szakember lett. Fő oktatási és kutatási területe a jogi szabályozás és a média
egymásra gyakorolt hatása. A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás
című könyve 1995-ben jelent meg, magyarul a Magvető adta ki 1998-ban.
A mű három jól elkülönített részből áll, az első részben (Hűség és identitás)
a nemzetállam és a globális szféra viszonyáról értekezik, alapvető álláspontja az
amerikai liberális felfogást tükrözi és az 1989-től 1994-ig lezajló események hatása alatt áll. Mint Kelet-Európában született, de 1938-tól Amerikában nevelkedett
ember különös érzékenységgel viszonyul a szovjet tömb változásai iránt, különös
tekintettel a média okozta változásokra, e mögött is a médiaszabályozásból és az
állami akaratból fakadó hatásokra figyelve. Médiakutatóként elsősorban a nyugati
médiának a kommunista rendszert fellazító, csábító, a nyugati életformát megmutató propagandájára (Szabad Európa Rádió, Amerika Hangja Rádió, műholdas televíziós adások) helyezi a hangsúlyt. Felhívja a figyelmet az átjárhatatlan határok
átjárhatóságára, a kommunista országok második nyilvánosságának üldözött, de
mindig is létező, lassú és hatékony munkájára. Price praktikus és kiegyensúlyozott gondolkodását mutatja, hogy az 1989 utáni nyugati propagandatevékenység
veszélyeire hívja fel a figyelmet. A totalitárius rezsimek alól felszabaduló országok
identitásában kialakuló vákuum által a kapitalista létforma álmai nyomulnak be
reklámok és sorozatok formájában, kiszorítva a kommunista propaganda által kialakított önazonosságot anélkül, hogy a második világháború előtti nemzetállamok
újra kialakíthatták és meghaladhatták volna a nemzeti, szükségszerűen nacionalista identitásukat. A szerző állításainak aktualitását a Közép-kelet-európai államok
történelme és médiapiaci állapota tükrözi.
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Álláspontja szerint minden állam valamilyen szinten elkötelezett hagyományainak ápolására és létrehozására, a totalitárius rendszerek esetében ez a rezsim
működtetésének és fenntartásának (propaganda)eszköze, demokratikus államokban a demokratikus hatalom belső és külső egyensúlyának kelléke. Azonban mindig fennáll annak a veszélye, hogy a hatalom adminisztratív úton kisajátítja a médiát és azt hatalmának megerősítésére használja fel. A médiapiac függetlenségének
garantálása megteremtheti a plurális nemzeti identitás felfogást és kezelési módját
a társadalom, az állam és a média háromszögében. Price a harmadik fejezetben
lényegében emellett érvel pro és kontra az Egyesült Államok médiapiacának és
médiaszabályozásának kapcsán. Az USA Első alkotmánymódosításának médiajogi
elemzése kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok kormánya
törvénykezés által lényegében ki van zárva a média tevékenységének befolyásolásából és ugyanezért a nemzeti identitás államhatalmi alakításából. A szólás- és sajtószabadság biztosítása ilyenformán akadálya lehet a politika által szükségszerűen
ésszerűnek ítélt (nemzeti) identitáskonstrukció kialakítására, többnyire a szabad
piacra és a common sense-re bízva a közjó és a nemzeti identitás fogalmának értelmezését. A szerző így ír erről: „A kultúra és a nemzeti örökség túl fontosak ahhoz,
hogy kizárólag vállalati érdekeknek rendeljék alá őket.” Ezt alátámasztva érvel
a korábban már említett plurális identitás felfogás mellett, ahol az állam különös
figyelmet szentel a multikulturalitás szenzitív egyensúlyára országhatáron kívül
és belül egyaránt. Érvelése szerint a demokratikus államot megteremtő intelligens
hatalom szem előtt tartja más, akár versengő identitásoknak a megjelenítését is,
mert azok transzparenciája prezentációja nélkül identitásvákuum alakul ki, aminek
egyenes következménye a hatalom egyre autokratikusabbá válása. Lényegében a
20. századi totalitárius rendszerek médiapolitikájának bírálatából kiindulva – nem
kímélve a kommunista országokkal szembeforduló nyugat totális propagandáját
sem – mutatja meg a média hatalmi értékét és vezeti be a lojalitáspiac fogalmát.
A lojalitás piacának fogalmához lényegében a szovjet tömb országainak átalakulása kapcsán jut el, mert bár lényegében minden földrajzi határok között létező államban megfigyelhető a jelenség, de totális rendszerekben illetve átmeneti
demokráciákban különösen kézzel fogható a globalizációs folyamatokkal szembemenő államhatalmi akarat, illetve a társadalom averziója. A lojalitás piacának
befolyásolásának, még inkább uralásának feltétele a modern nemzetállamokban
a média működésének felügyelete és szabályozása. A hosszú példák sora a BBC
company-ból corporation-ba való átalakulásának folyamatával kezdődik, ahol az
európai média társadalomtörténetéből jól ismert „terhes múlt” politikai és etikai
(már már vallásos) elvárásai érvényesültek a nyelvi korlátokat nem ismerő – a
globális média előfutáraként – kialakuló piacon. A tengeri és szárazföldi határokon
zajló kereskedelmi vs. közszolgálati médiaháborút itt nem részletezve, világossá válik az európai médiapolitikán belüli nemzeti identitás felfogásának kezelési
módjai: esszencialista, pluralista és instrumentális. Az esszencialista vagy roman163
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tikus felfogás hitbéli meggyőződést takar az államot mélyen átérzett, erős kötelék
fűzi a nemzethez, és a hatalom „hisz a nemzeti identitásban és megvalósítja azt”.
Ez az átérzett identitás az állami lét igazolásának alapja, az értékek forrása, lényegében fundamentalista és az identitás vákuumának megteremtője. A pluralista felfogásról már korábban szót ejtettem, annyit azonban még szükséges megjegyezni,
hogy az állam számára a legnagyobb kihívást és költséget jelenti és többnyire a
kereskedelmi médiára támaszkodik, amely egyrészt egy idealizált világot teremt
(bármi megvalósítható – amerikai „álom”), másrészt a gerbneri aljas világ szindrómát erősíti. Az instrumentális felfogás (cinikus, de lehet nem tudatos is, mert
önmagát adja) a nemzeti identitást a hatalomra jutott domináns csoport hatalmának fenntartására használja. Vezérmondata akár az is lehet, hogy „csak mi tudjuk
megadni azt, hogy ilyenek legyetek!”. Ez a hatalom elfoglalja a médiateret és így
gátolja a szólásszabadságot, „általa terelik el az emberek figyelmét a társadalom
hibás működéséről”. Az instrumentális felfogás lényegében egy hatalomirányítási
technika, egy „békítő vízió”, amely „gazdasági válságok és kormányzati zavarok
idején” új szimbólumokat termel „a remény fenntartásához”.
A lojalitás piaca lényegében az állam által irányított média sugallta elvárásokra adott identitásválaszok piaca. A társadalom, média és hatalom ilyen
médiagazdaságtani felfogása lényegében a hatalom tőzsdéje, ahol az állam a saját hatalmát növelőket juttatják kedvező piaci pozícióba, de az árát, „a nemzethez
való tartozást”, a nemzeti identitás érzését mindenkinek meg kell fizetnie: adók,
törvények betartása, katonai szolgálat, gyermekvállalás stb.. Price szerint a hűtlenség (ellenállás vagy kivándorlás) és a maradás ára is magas, mert nem csak azok
élvezik, akik megfizették az árát, hanem azok is, akik nem: a hiányosságok kiküszöbölése érdekében az állam nyomást gyakorol és ennek formája a cenzúra (legális vagy öncenzúra) és a „történetmesélő” pozíciójának elfoglalása (ld. Gerbner
kultivációs elmélete). Ebben az összefüggésben a kommunikáció feladata a politika szándéka szerinti narratívák adaptálása, a fókusz megváltoztatása, „a legitimáció szóképeinek biztosítása”. Médianarratológiai példák is alátámasztják a gondolatmenetet: türelemre intő narratívák, nemzeti narratívák, megváltó narratívák.
Innen már csak egy lépés a gondolatmenetben, hogy ha egy társadalom politikai
lényegét meg akarjuk ismerni, akkor a társadalmon belüli üzenettovábbítás hálóját és az abban lezajló folyamatokat kell vizsgálnunk: „a kommunikáció és az
identitás mintái általában konvergálnak”. Példának a Szovjetunió médiapolitikáját
hozza fel, ám ez a minta általános érvényű, éppúgy vonatkozik a totalitárius rendszerekre, mint a globális médiára, mert a médiahálózat az uralom jelképe. Price a
könyv második fejezetében (A vasfüggöny felhúzódik: a szólás felszabadítása az
átalakuló társadalmakban) a Szovjetunió utódállamainak „nemzetivé” alakulásának összefüggésében tárgyalja a rendszer bukását és átalakulását, külön figyelmet
szentelve az 1991-es moszkvai puccs médiavonatkozásainak, kiemelve a globális
hírtelevízió (CNN) szerepét a tájékoztatásban. A CNN szerepe nem egyszerűen
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közvetítő volt, hanem képes volt benyomulni az akkor még létező szovjet-orosz
állami, de éppen alacsony hatásfokkal működő média által előidézett tájékoztatási
vákuumba, kitöltve a totalitárius diktatúra Jelcinnel szemben fellépő propagandájának adásidejét, ezáltal megakadályozva a visszarendeződést. A globalizálódó,
határok nélküli média jelentős csatája volt ez. A politikai élet erőszakba torkolló
események után azonban a hírcsatornák iránti érdeklődés lecsökkent és az ekkor
keletkező szabadpiaci résekbe „ügyes” vállalkozók sokasága jelent meg a nyugati
létforma iránt fogékony közönség követelésére. A Szovjetunió médiahálózatának
felbomlása a birodalom felbomlása is volt egyben – a nyugat érdeme és felelőssége
az „eredményben” azonban vitathatatlan és nagyon sok pénzbe kerül.
Mint korábban említettem a mű három jól elkülöníthető részből áll, tulajdonképpen három különálló, ám témájában összefüggő tanulmányt tartalmaz és mindegyik fejezet ugyanazt a kérdést boncolgatja: a média milyen szerepet tölt be a társadalmi konstrukciók létrehozásában és fenntartásában illetve a hatalmi pozícióba
került elit hogyan képes fel- és kihasználni hatalmának fenntartása érdekében.
Az elméleti kérdésfelvetést (1. fejezet) esettanulmányokkal alátámasztó (2. és 3.
fejezet) rávilágít az állam, a társadalom és a média viszonyának sokszínűségére és
aspektusára, a két szélsőértéket a Szovjetunió és az Egyesült Államok képviseli és
ebben az inercia rendszerben helyezi el az 1990-es évek állami médiaszabályozásait. Józan tárgyilagossággal közelíti meg a kérdéskört, amelynek origója a modern nemzetállam nemzeti identitásának konstrukciója, konstruálhatósága (Nagy
Britannia) illetve annak megfontolt liberális sokszínűsége és a társadalomra veszélyes(?) identitások eliminálása (Hollandia). A jelenségeket nemzeti illetve szervezeti keretbe helyezi, értelmezése a történelmi kontextust sem hagyja figyelmen
kívül. Az 1989 utáni, a szovjet rendszer alól szabadult országok médiapolitikáját
a szocializmus előtti elképzelt nemzeti múlt feltámasztása hatotta át és ez a mai
napig érezhető. Ez adja a könyv újra és újra olvasásának szükségességét.
Mint azt a korábbiakban is megpróbáltam érzékeltetni, a kötet (1995) elméleti
alapjait mára már a tudományos életben klasszikussá vált szerzők elemzései nyújtják. Price Habermas nyilvánosságelméletéből kiindulva mutatja meg a kelet-európai nyilvános szféra átértékelődésének, újrateremtésének folyamatát, ahol a társadalom szereplői többnyire nem ismerték fel a társadalmi nyilvánosság konstruáló
szerepét és ezáltal többnyire kiszolgáltatottá váltak a saját életükről alkotott ideákat tükröző médiával szemben: vagyis nem értették meg, nem helyesen reprezentálták a fogyasztói társadalom, a kapitalista rendszer megnyilvánulásait. A nemzeti
identitások újraéledő versengését és a versengés piacát leíró Brubaker ezekben az
években alkotja meg a kelet-európai nemzetállamokról szóló elméletét, így ez közvetlenül nem jelenhet meg a könyvben, de Price és Brubaker későbbi megállapításai összecsengenek és alátámasztják egymást. A nemzeti identitás, egyáltalán az
identitás fogalmának értelmezése Anderson és Hobsbawm megállapításain nyugszik, a szerző terjedelmesen idéz mindkettőtől illetve az első fejezetben erősíti gon165

An d r á s H a n g a ( S z e rk.): Kom m uni ká c i ós t e r e k 2016
dolatmenetét általuk. A médiahatások illetve a média viselkedésével kapcsolatban
egyértelműen felismerhető Gerbner kommunikációs illetve kultivációs elmélete,
egyrészt a nyugat „lassú víz partot mos” propagandafelfogását és a szovjet berendezkedésű társadalmak bomlasztását tárgyalja, másrészt a média identitásképző és
hatalomfenntartó szerepét tárgyalva. Gerbner hatása már csak azért sem különös,
mert mindketten a philadelphiai Annenberg School professzorai. Kutatási metódusáról külön nem ejt szót, de világosan megfigyelhető a résztvevő megfigyelés, az
interjú és a diskurzuselemzés módszere, ahol Geertz sűrű leírását és Malinowski
értelmezési vágyát sűrítve fogalmazza meg esettanulmányait. Minden gondossága
és óvatossága ellenére (a magyar fordításban) tetten érhető a Said-i orientalizmus
(228.o.), bár ez lehet, hogy a recenzens érzékenységét mutatja a téma iránt: „egy
különös, az egzotikus világok európai felfedezésének idejét idéző kapcsolat alakult
ki – nyugati újságírók és tudósok érkeztek…”.
Összefoglalva a kötetben szereplő három fejezetet – itt is hangsúlyozva, hogy
három önálló, de összefüggő műről van szó – elmondható, hogy az átmeneti társadalmak (demokratikus és totalitárius közötti) médiapolitikai breviáriumát olvashatjuk esettanulmányokkal, médiajogi és identitáskonstrukcióbeli megközelítésekkel. A hatalom (állam), a társadalom és a média háromszögében formálódó,
az egyes ember gondolkodását, viselkedését meghatározó önazonosság-tudat irányítását, befolyásolását és annak dilemmáit láthatjuk. Price álláspontja azonban
mindent megfontolását számba véve világos, sem az esszencialista-romantikus,
sem az instrumentális-cinikus médiapolitika nem segítheti elő, nem hozhatja el
egy átalakuló társadalom önmagában való megnyugvását, saját identitásának magabiztosságát, csakis a plurális, kitekintő, más identitásokra is tiszteletteljes figyelmet fordító, nyitott média alkalmas erre. Mindez csak akkor valósulhat meg, ha a
társadalom tagjai önmagukkal és a globalizálódó világgal is megtalálják a maguk
egyensúlyát.
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William J. McGuire (2001):
Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája
BUDAPEST: OSIRIS
William J. McGuire (1925-2007) a szociálpszichológia klasszikus alakja, akinek
a társas kapcsolatok, társadalmi viszonyok, érzelmek és viselkedés terén végzett
munkássága az attitűdkutatás mérföldkövének tekinthető. A szerző fő célkitűzése
jelen kötetében egy olyan komplex mű létrehozása volt, amely az átfogó és igényes elmélet összefoglalásán kívül megbízható és illusztratív empíriával is
szolgál; talán ennek köszönhető, hogy úgy gondolnak ma McGuire-re, akinek
attitűdkutatása nélkül nem lenne szociálpszichológia. Az attitűdök vizsgálatának
folytonos fejlődéséről és a szociálpszichológiához fűződő kapcsolatáról így nyilatkozott: „Az attitűdök tanulmányozása mindig is a szociálpszichológia egyik
középponti kérdése volt. Úgy fél évszázaddal ezelőtt, amikor a szociálpszichológia
önálló területként kezdett körvonalazódni, az olyan kiemelkedő elméletalkotók,
mint a szociológus W. I. Thomas és F. Znaniecki, vagy a behaviorista pszichológus
J. B. Watson nemcsak abban értettek egyet, hogy az attitűd a szociálpszichológia
középponti fogalma, hanem odáig mentek, hogy az attitűdkutatást azonosították
magával a szociálpszichológiával. Az úttörő időszakot követő huszonöt évben az
attitűdkutatás nagyrészt az attitűdök mérésére, az attitűdök struktúrájának és összefüggéseinek meghatározására irányult. Az utóbbi huszonöt évben, a negyvenes
évek közepétől kezdve, az attitűdök statikus rendszerként történő megközelítése
utat nyitott az attitűdváltozás dinamikusabb tanulmányozásának.” (McGuire,
1972, 108.o.).
Kutatói munkájának és munkabírásának intenzitása – legyen az a Columbia Egyetemen, a Journal of Personality and Social Psychology folyóiratnál, a
Yale Egyetemen, vagy éppen Nyugat-Európa valamely intézményében – sohasem lankadt, esetleg iránya változott némileg. Azt azonban kijelenthetjük, hogy
McGuire-t egész szakmai pályáján foglalkoztatta a szociálpszichológia kutatásának univerzális stratégiája.
A bevezetőt – melyben a szerkesztő, Hunyady György részletesen kifejti McGuire életét, munkásságát, kutatópályáján elért sikereit és a korszellem
attitűdkutatási metódusait – követően a mű négy egymáshoz szorosan kapcsolódó
fejezetet mutat be. A Megbolygatott attitűdök címet viselő első fejezetben a szerző
a kommunikáció meggyőző erejével és az azzal szembeni ellenállás kialakításával foglalkozik, a beoltás fogalmára építve. A jobb megértés céljából McGuire
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párhuzamba állítja a beoltás pszichológiai felfogását annak biológiai-fiziológiai
aspektusával, és úgy írja le azt, mint egy védőoltást, melynek segítségével a legyengített vírusok által kifejtett erős stimuláció képessé tesz bennünket a későbbi
betegséggel – azaz meggyőzési kísérlettel – szemben történő ellenállásra. Ebben a
fejezetben jelentős mennyiségű kísérleti hipotézist és eljárást mutat be a szerző, ismertetve a kutatások eredményeit és az azokból levonható konklúziókat. A szerző
1950-es években történő beoltással kapcsolatos kutatásait csaknem fél évtizeden
át tartó munka követte, ezen kutatásainak középpontjában azonban már nem a
meggyőzéssel szembeni ellenállás, hanem éppen ellenkezőleg, a meggyőzés hatásnövelésével létrejövő attitűdváltozás állt. McGuire-t elsősorban a belülről motivált
attitűdváltozás érdekelte, tehát nem a külső forrásból érkező információkra adott
reakció, hanem a célszemély tudatában már létező információk felszínre hozása
(pl.: a szókratészi rávezető kérdezéssel) és az ez által előidézett attitűdváltozás
(McGuire, 2001, 71.o.). Ennek átfogó elemzéséhez természetesen elengedhetetlen
a meggyőzhetőséggel együtt járó kulcsfontosságú változók, a személyiségjegyek
vizsgálata. A szerző olyan kérdésekre keresi például a választ, hogy milyen kapcsolatban áll az intelligencia a meggyőzhetőséggel: vajon negatív-e ez a kapcsolat, hiszen az intelligens személynek nagyobb a felkészültsége, illetve érdeklődési
köre, így több eszköze van saját álláspontjának kialakítására és védelmére, vagy
pont fordítva, az intelligens ember, jobb megértési képessége miatt fokozottan ki
van téve a meggyőző tartalmaknak. A személyiségjegyek és a befolyásolásra adott
attitűdváltozásos reakció vizsgálata McGuire szerint a tömegmédia szempontjából
is nagyon fontos, hiszen ez által mérhető a médiahirdetések, kampányok vagy
televíziós reklámok sikeressége.
A kötet második fejezetében, a Rendszerbe foglalt attitűdökben McGuire elismeri, hogy az attitűdváltozás vizsgálata mindig is inkább eszköz volt, mint cél,
hogy segítségével a számára leginkább érdekfeszítő gondolatrendszereket vizsgálhassa. A szerző úgy definiálja a gondolatot, mint egyéni választ, amely egy tudatos
témát egy ítéleti dimenzió mentén helyez el, míg gondolatrendszerről akkor beszélhetünk, ha több egymással kapcsolatban álló téma kap helyet többféle egymással
kapcsolatban álló dimenzióban (McGuire, 2001, 201.o.). A gondolatrendszerek
és az attitűdök között szoros kapcsolat feltételezhető, hiszen, ha egy középponti
gondolatban közvetlen változást idézünk elő, és megvizsgáljuk annak átterjedését további gondolatokra is, akkor az eredeti behatás, a terjedés során veszít
intenzitásából, ezért célravezető nagy kiinduló változást okozni, amely jelentős
attitűdváltozást idéz majd elő. Az ilyen jellegű komplex rendszerek közötti összefüggés pedig elvezet bennünket az attitűdrendszerek és a személyen belüli egyéb
rendszerek, pl.: a viselkedés vizsgálatához. Számos korábbi tanulmány foglalkozott
már az attitűdök és a viselkedés kapcsolatával, és a szerző a szociálpszichológia
valódi botrányaként írja le, hogy a kutatók empirikusan kifejezetten gyenge korrelációt véltek felfedezni a két rendszer között. A szerény empirikus eredményeket
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McGuire két új fogalom bevezetésével magyarázza, ugyanis elkülöníti a moláris és
molekuláris megfeleltetést: a szerző úgy véli, hogy a két rendszer közötti molekuláris, azaz egy az egybeni megfeleltetés téves eljárás, ahogyan a méhközösségeket
sem lehet azonosítani a virágközösségekkel, pusztán molárisan, megközelítőleg
értelmezhető a fogalmi viszony.
A harmadik, Meghasonulás és megújulás a kutatásban című fejezet negatív
konnotációja a szociálpszichológia akkori kritikus időszakára, illetve a szakmai és
társadalmi válságra utal. McGuire következetes és eredményes kutatásait azonban
még ez a nehéz periódus sem törte meg, bár az attitűdkutatást elhagyva a nyelvi
és gondolkodási aszimmetriák fogalomkörére helyezte a hangsúlyt. A szerző
elkülöníti a pozitív, illetve negatív aszimmetriákat, a kognitív és affektív dimenziók mentén. A kognitív aszimmetriákat egyértelműen a pozitív gondolkodással
azonosítja, arra hivatkozva, hogy az ember hatékonyabban képes igenlően tekinteni valamire - azaz hajlamosabb úgy gondolkodni egy témában, hogy „mi az”,
mint hogy „mi nem az” (McGuire, 2001, 344.o.). Az affektív aszimmetriák kutatásának fókuszában az állt, hogy az emberi gondolkodás tárgyának pozitív vagy
negatív elgondolása-e a könnyebb. McGuire azt találta, hogy az eredmények
nem egyértelműek, mivel egy jövőbeni eseményt hajlamosak vagyunk előzetesen
kedvezőtlennek megítélni, megóvva magunkat az esetleges csalódástól, míg egy
ismeretlen ingerszemély értékelésénél inkább kedvező irányú elmozdulást mutatunk. Ugyanezen pozitív-negatív aszimmetriákat figyelte meg a szerző a szórendi
szabályosságokban is, pszichológiai jelentőséget tulajdonítva nekik: rokoni és
ételpárok területén megfigyelhető főnévi és melléknévi példákon keresztül ismertette a megkérdezettek preferenciáját, akik 82%-ban „mother and father” [„anyát és
apát”], 95%-ban pedig „cream and sugar” [„tejszínt és cukrot”] mondanának, mivel így hangzik természetesen (McGuire, 2001, 362.o.). A fejezet végéig a szerző
az ezen jelenség mögött meghúzódó szemantikai és fonológiai okokat fejti ki.
A Rátekintés a kutatás múltjára és jövőjére címet viselő záró fejezet a szociálpszichológia történetének bemutatásával zárja le e terjedelmes és hiánytalan kötetet.
A szerző a meggyőzés két és fél évezredes előtörténetétől egészen az attitűdkutatás
XX. századi reneszánszáig jut el, hangsúlyozva a különböző korszakok szociálpszichológiai felfogásait, definícióit. A tudományterület jelenlegi értelmezésének
egyik legfontosabb ellentétpárja a szociálpszichológia folyamat, illetve termék
típusú bemutatása. A szakmabeliek hajlamosak folyamatként tekinteni a szociálpszichológiára, hiszen érdeklődésük középpontjában leginkább a kérdésfeltevés, a
kutatás felépítése, az új felfedezések, valamint a tudományra érvényes módszertan
áll. A szociálpszichológia előállítóival ellentétben a fogyasztók termékként tekintenek e tudományágra: annak igazolt tényeire és bizonyított elméleteire kíváncsiak.
Ez a (folyamat-termék, termelői-fogyasztói) kettősség okozta feszültség azonban
feloldódik a mindenkori elméletalkotásban, melyben a szociálpszichológia elméletei és az empirikus eredmények egybeolvadnak.
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A mű kritikai megközelítése nem könnyű feladat: a szerző nem pusztán elméleti perspektívából mutatja be elgondolásait, hanem kiegészíti azokat a szociálpszichológia területén évtizedek alatt végzett kutatási eredményeivel, valamint az
eddig feltáratlan területekkel kapcsolatos javaslataival. Ezért kijelenthetjük, hogy a
Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája egy tökéletesen objektív, megbízható
és inspiratív munka, amelyet McGuire szellemes stílusa tesz még olvasmányosabbá és szórakoztatóbbá. A szerzőtől származó alábbi idézet is ezt példázza:
„A stílus nem minden, de a stílustalanság semmi.” (McGuire, 2001, 465.o.)
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John Gerzema – Michael D’Antonio (2013):
The Athena Doctrine. How women
(and the men who think like them) will rule the future
JOSSEY-BASS
„As many pointed out to us, most of the traits exhibited by the
successful entrepreneurs, leaders, organizers, and creators we
profiled seemed to come from aspects of human nature that are
widely regarded as feminine.”
(Gerzema – D’Antonio 2013:2)
Gerzema és D’Antonio munkája meglepően újszerű és mindenképpen továbbgondolásra alkalmas feltérképezése a XX. látható, érzékelhető és a XXI. század
várható, esetlegesen bekövetkező változásoknak: egy finom, de határozott elmozdulásnak a maszkulin értékrend felől egy még csak helyenként kibontakozó
feminin értékeken alapuló kulturális szerveződés felé. Lehetséges, hogy valóban
egyfajta „paradigmaváltás” zajlik jelenleg is, melynek legfőbb sarokköve éppen
az, hogy a hangsúly az eddig dominánsnak mondható, maszkulin értékek felől egy
új, feminin értékrend alapján szerveződő berendezkedés irányába tolódik? Gerzema és D’Antonio nemrég megjelent könyve, e rendkívül izgalmas kérdéseket
veti fel, noha megválaszolását nem tűzi ki célul, inkább feldobja a labdát olvasói
számára.
Gerzema és D’Antonio globális szinten igyekeznek feltérképezni a hangsúlyeltolódásokat maszkulin és feminin dimenziók között: állításuk szerint, a feminin
értékek egyértelműen előretörőben vannak és lesznek a XXI. században, melyet
13 ország, 64.000 válaszadójával (férfiak és nők egyaránt) végzett kutatásuk eredményeire, valamint személyes interjúkra alapoznak. Fontos megjegyezni azonban,
hogy ellenétében azzal, amire a cím következtetni enged (rule azaz uralom), ez
a hangsúlyeltolódás vagy paradigmaváltás nem jelent nők általi egyeduralmat,
csupán egy újfajta értékrend megjelenését, amely jellemzően, de nem kizárólagosan (!) azokhoz az értékekhez köthető, melyeket tradicionálisan femininnek
tekintünk, s amelyeket a közgondolkodás a női nem képviselőinek tulajdonít.
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A szerzőpáros állítása tehát nem kevesebb, mint hogy a feminin értékek fogják
meghatározni a jövőnket szociális, szervezeti és hatalmi színtereken egyaránt, s ennek már most láthatóak jelei. Azok az individuumok, szervezetek vagy társadalmi
rendszerek, melyek a feminin értékrend mentén szervezik meg az életüket – és
ezeket képviselik mind saját, mind mások kultúrája felé -, sikeresebbek lesznek az
előrejutásban, valamint meghatározó szerepet tölthetnek be lokálisan és globálisan
egyaránt – összegzik megállapításaikat.
A szerzők megvizsgálták, mit gondolnak a megkérdezettek mai és jövendő
világunk értékrendjéről, ill. hogyan képzelik el a jövőt: a válaszadóknak olyan
kérdésekre kellett válaszolniuk, mint pl. mit jelent maszkulin/feminin módon
viselkedni, gondolkodni? Ezek melyik nemhez kötődően jelennek meg? Mit
értenek maszkulin, ill. feminin értékek és beállítottság alatt, és ezekhez milyen
tulajdonságokat kapcsolhatunk?
„across age, gender, and culture, people around the world feel
that feminine traits correlate more strongly with making the
world a better place.”
(Gerzema – D’Antonio 2013:11)
A különböző vizsgált területeken kapott eredmények alátámasztják a szerzők
azon felvetését, miszerint a feminin értékek dominanciája a vezetői ambíciók, a
siker, a moralitás és a boldogság szempontjából is meghatározó tényezők. Mindezt,
a szerzőpáros kvalitatív adatokkal is kiegészítette: a különböző, vizsgált országokban élő és dolgozó vállalkozókkal készítettek interjúkat, melyek alátámasztják a
kapott eredményeket és igyekeznek megfogalmazni a jövő század vállalkozói rétegének célkitűzéseit – noha ez a válogatás, éppen válogatás jellegéből adódóan,
nem lehet egy reprezentatív felmérés eredménye, mindenképpen érdekes és elgondolkodtató betekintést nyújt a Gerzema és D’Antonio által felvázolt jövőképbe.
„As a result of our experiences, we contend that feminine values are the operating system of twenty-first-century progress.
(…) This shift toward the feminine does not portend „the end of
men,” but it does suggest a natural balancing (…)”
(Gerzema – D’Antonio 2013:255)
Gerzema és D’Antonio elemzése szerint, az Athéné istennő nevével társított
feminin értékek mindenki számára elérhetőek és megközelíthetőek (férfiak és nők
számára egyaránt), s leginkább a vezetői képességekre, az innovációra, valamint
a szervezeti-, karrier- és változásmenedzsmentre vannak hatással. Számomra
azonban ennél izgalmasabb gondolat, mellyel a szerzőpáros elemzését zárja: feltételezésük szerint, a feminin vagy Athéné-értékek a következő generációra még
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inkább hatással lesznek, hiszen a fiatal generációk már most is ennek megfelelően
gondolkodnak, s életük megtervezésében fontos szerepet kapnak a kapcsolatok, az
önkifejezés és a nyitottság (feminin) értékei.
„Fortunately for all of us, the young adults who will determine
the well-being of future societies seem poised to live up to the
Athena Doctrine. Among our respondents, thes young adults
were less rigid in their definitions of masculine and feminine
and more likely to appreciate the full range of human strenghts
and talents.”
(Gerzema – D’Antonio 2013:264)
Valójában tehát nem a jövő uralásáról, inkább formálásáról van szó: az átmenet
azonban egyelőre békésnek (s valljuk be alig észrevehetőnek) tűnik, s marad is
mindaddig, míg kisebbségben lesznek azok a vállalkozó szellemű ágensek, akik a
feminin értékek képviselete mellett kötelezték el magukat. A munka azonban befejezetlen, hiszen továbbra is kérdéses, hogyan boldogulhatnak az individuumok és
szervezeti egységek – az egyelőre még nagyon is maszkulin érték-dominanciájú –
világban, ha úttörő vállalkozásaik éppen feminin jellegükből adódóan, továbbra is
elszigetelt próbálkozások maradnak? Más szavakkal: arról már nem szól a könyv,
hogyan lehet széles körben implementálni ezt az újfajta hozzáállást és elérni, hogy
a hagyományos világnézet képviselői ne ellenségként, hanem lehetőségként tekintsen rá? Gondolatébresztőnek tehát roppant figyelemfelkeltő Gerzemáék munkája,
azonban bőven hagy még teret a további vizsgálódás számára: pl. hogyan tudják
magukat elhelyezni az új rendben azok az egyének és szervezeti egységek, melyek
eddig alapvetően maszkulin módon definiálták magukat? Vagy még inkább: hogyan valósítható meg egy széles körű társadalmi párbeszéd a témában?
A társadalomtudomány számára nagyon is aktuális kérdésekről van szó, melyek alapvetően meghatározzák társadalmunk szociális, pszichológiai és kulturális
minőségeit, valamint társas viszonyrendszereink szerkezetét. Ha azonban valóban egy ígért változás előtt állunk, az eddiginél még inkább szükségessé válik a
(társadalmi) nemek közti kulturális értelemben vett különbségek mibenlétének
feltérképezése, kommunikációja és edukációja, melyben a kommunikációs diszciplína élen járhat (nem csupán interdiszciplináris jellegét tekintve). Termékeny
iránynak tűnhet összekötni mindezt trendkutatásokkal, ill. a generációk közötti
kapcsolatok vizsgálatával: hiszen, ha globális képet kaphatnánk arról, milyenek is
az emberi társadalmak alapvető struktúrái és a humán interakciók társas stratégiái,
az is nyilvánvalóvá válhatna, hogy mindez csupán egy holisztikusaz (a nyitottság,
az őszinteség és a szolidaritás elve alapján) szerveződő rendszerben képzelhető el
és valósítható meg.
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Csíkszentmihályi Mihály (2007): A fejlődés útjai
BUDAPEST: LIBRI
Cheek-sent-me-hi-ee or (’tòi:ksentmIhaIi:) szótagoltam átbetűzve és betűztem
IPÁ-val Csíkszentmihályi Mihály vezetéknevét Martha Young-Scholten amerikai professzor asszonynak a Newcastle Egyetemen, aki akkor már régen tanította
Csíkszentmihályi munkásságát előadásain, de pontosan sosem tudta, hogyan is ejtik ennek a fura nevű tudósnak a nevét. Így épp kapóra jött neki, hogy van egy magyar anyanyelvű Erasmus-ösztöndíjas hallgatója, akitől végre megtudja az általa
nagyra tartott, világhírű kutató nevének nyelvhű hangzását.
Csíkszentmihályi Mihály világhíre a nevéhez fűződő flow-jelenségnek s a tökéletes élmény pszichológiája területén végzett munkásságának köszönhető. A Chicagói Egyetem Pszichológia Karának professzora és korábbi vezetője ugyanis, aki
egyúttal számos egyéb díj és rang mellett az Amerikai és a Magyar Tudományos
Akadémia tagja, Széchenyi- és Prima Primissima-díjas pszichológus, annak szentelte tudományos életét, hogy bebizonyítsa: minden tevékenység közül a leghasznosabb (úgy az egyén, mint a társadalom számára) az, amelynél maga a tevékenység az örömforrás. Ez ama állapot – vallja Csíkszentmihályi –, amikor az egyén a
legboldogabb; amikor olyannyira belefeledkezik az általa végzett tevékenységbe
(legyen az hobbi vagy akár munka), hogy koncentrációja maximális, időérzékelése
megszűnik, s elragadja a flow, az áramlat.
Huszonöt évnyi kutatása munkásságát Csíkszentmihályi először az 1990-ben
Flow: The Psychology of Optimal Experience (magyarul először 1997-ben, Flow
– Az áramlat1) címen kiadott könyvében foglalta össze, amely a boldogság természetéről végzett pszichológiai kutatásait és az életünknek értelmet adó alapelveket
tartalmazza. E kötetet három év múltával követte a Flow folytatása, a The Evolving
Self: A Psychology for the Third Millenium, amely magyarul A fejlődés útjai –
A harmadik évezred pszichológiája címen jelent meg. Míg az első kötet a flow gondolatának tudományos megalapozását nyújtja, és viszonylagos boldogságban élő
embereket, ún. „flow-személyiségeket” mutat be, addig A fejlődés útjai az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokra és legsürgetőbb feladatokra kívánja felhívni
a figyelmet, abban a hitben, hogy a pozitív evolúcióhoz és a világ kiteljesedéséhez
vezető út önmagunkon és az általunk megélt flow-élményeken keresztül vezet.

1

Csíkszentmihályi, M. (2001). Flow – Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Bp.: Akadémiai Kiadó.
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„A fejlődés útjai (…) a földi élet folyamának mélyebb megismerésére mutathat rá,
s ezáltal világosabbá válhat a saját életünk célja”2 – írja a szerző, akinek e művével
való célja nem kisebb, mint az olvasó útjának segítése az élet értelmének megtalálásához.
Ezen ambiciózus cél eléréséhez Csíkszentmihályi a kötet első öt fejezete által
alkotott első részében (A múlt vonzása) a múlthoz nyúl vissza: vallja, hogy személyes életcélunk megtalálásához és saját fejlődéstörténetünk megértéséhez először világunk fejlődéstörténetét kell megértenünk. Így az első három fejezetben
az Én kialakulásának tudományos magyarázatától indulva, a test, lélek és tudat
kapcsolatának tudománytörténeti vetületben való bemutatásán át jut el azon három
„téveszme”, „illúzió”, „torzulás”, a belső érzékelést megnehezítő, belénk épült
külső motivációs „akadály” (a gének, a kultúra és az Én világa) megnevezéséig,
amelyeknek a szerző szerint ki vagyunk szolgáltatva, s amelyek a valóságot elfedő
fátyolként akadályozzák tisztánlátásunkat és szabad cselekvésünket. A mű negyedik és ötödik fejezete pedig éppen azt fejtegeti, hogyan tudjuk elsajátítani a külső
veszélyek, a hatalom, az elnyomás és a kizsákmányolás, valamint a kultúránkat
átszövő mémek3 közötti fennmaradás képességét. S amikor a szerző fölteszi a kérdést, hogy vajon képesek vagyunk-e tudatosan kezelni a mindennapjainkba épült
technológiai vívmányokat, vagy hagyjuk, hogy azok felülkerekedjenek rajtunk, a
könyv megjelenése óta eltelt majd’ húsz év technológiai evolúciójának távlatában
azonnal eszünkbe jut a kötet megjelenésekor még gondolatban sem létező közösségi médiumok és second life-ok virtuális valósága, az okostelefonok selfie-terhes
optikája, vagy a legújabb „okosságok”: az okoslencse, és az emberi testet egyetlen
érintésre a hálózat részeként használó okospapír.
Míg a kötet első része azt vizsgálja, hogy a múltunkat képező evolúciós folyamatok milyen hatással vannak gondolkodásunkra és érzésvilágunkra, addig a
könyv második fele (A jövő hatalma) a jövőbe tekint, s életminőségünk javítására,
az örömteli élet megvalósítására, valamint személyiségfejlődésünk társadalomba
való integrálására vonatkozóan szolgál javaslatokkal. A hatodik fejezet rámutat
az egészséges evolúciónkat gátló legnagyobb erkölcsi problémára, az erőforrások
2

3

Csíkszentmihályi, M. (2007). A fejlődés útjai. A harmadik évezred pszichológiája. Bp.: Libri
Kiadó. 27. o.
A mémet Csíkszentmihályi a fogalomnak a mai, leszűkített, kommunikációs értelemben vett
használata helyett „az emberi cselekedetek által szándékosan létrehozott dolgok vagy információk állandósult mintája” (155. o.) tág értelmében használja, vagyis mémként tekint például a
technikai találmányokra, a fogyasztási cikkekre, az autóra, az otthon tárgyaira, a függőséget okozó szerekre mint a drogok, az alkohol vagy a dohány, de a divatra, a hajviseletre, s az időlegesen
érvényben lévő eszmékre is, mint a marxizmus, a jogok, a törvények vagy például a vallásban
a Tízparancsolat. A mimetikus evolúció kora szerinte a tudaton kívüli időrögzítéssel kezdődött,
s így minden azóta feltalált médium mimetikus függőségbe taszíthat bennünket azáltal, hogy
leköti figyelmünket s fölülkerekedik rajtunk.
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kiaknázására, s egyben felhívja a figyelmet az evolúció során egyre komplexebbé
váló viselkedésre és a magas komplexitású tevékenységek örömfokozó jellegére.
A hetedik fejezet, amely talán a kötet kulcsfejezetének nevezhető, a flow és az evolúció kapcsolatát fejti ki: a szerző szerint az emberi faj flow-függőségben szenved,
ezért éppen a flow-érzés iránti vágyunknak köszönhetjük, hogy a fejlődésnek és
komplexitásnak a jelenlegi szintjére eljutottunk. Csíkszentmihályi szerint ugyanis
az örömérzet utáni vágyakozásunk s a flow újbóli átélése az, ami a kihívások utáni vágyakozást fenntartja bennünk, amelynek köszönhetően aztán új képességeket
sajátítunk el, s ezáltal a komplexitás egy magasabb szintjére eljutva a flow végső
soron a fejlődés, az evolúció motorja lesz. Ugyanebből a gondolatmenetből kiindulva a szerző a jelenkorunkra jellemző függőségekbe való menekülést is éppen
a flow-hiánnyal magyarázza, miszerint éppen azért nyúlunk a függőséget okozó
szerekhez, mert túl kevésszer kerülünk a flow állapotába, s a tökéletes élmény ezen
érzését próbáljuk e módon pótolni. Arra biztat, hogy a harmonikus jövő érdekében
meg kell tanulnunk minden tevékenységben örömünket lelni.
Az utolsó három fejezet a példáké és tanácsoké: a nyolcadik szakaszban
Csíkszentmihályi magasabb komplexitásra törekvő emberek életvitelét mutatja
be, a kilencedik és tizedik fejezetekben pedig arra vonatkozóan kapunk útmutatást a szerzőtől, hogy a személyiségfejlődésünkben már megtapasztalt komplexitást hogyan tudjuk beépíteni a társadalom szövetébe, s hogy saját képességeink
megvalósítása és a pozitív evolúcióba vetett hit által hogyan teremthető meg a
jó társadalom. A mű e végső, jövőbe tekintő iránymutatással válik teljessé, beteljesítve a bevezetőben megfogalmazott ambiciózus célt. Hogy a gyakorlatban az
olvasó mit visz mindebből magával, az kinek-kinek a saját személyiségén múlik.
A személyes fejlődés útját segítik az egyes fejezetek végébe épített, önreflexióra
ösztönző kérdések is, amelyeket alfejezetenként csoportosítva néhány sornyi üres
hely követ az egyéni válaszok, személyes gondolatok lejegyzésére, amire a szerző
egyértelműen bátorítja az olvasót.
A mű nagy erénye a felvonultatott gazdag példatár. Az állításai alátámasztására hozott példák során ugyanis a szerző olyan széleskörű – Démokritosztól
Freudig, Dionüszosztól Cicerón át Pascalig és a fizikus Heisenbergig, Szent Johannától Mahatma Gandhiig, Svájctól a Fülöp-szigetekig, az ausztráliai bennszülöttektől TeszVesz város lakosságáig, Ezópusz meséjétől a New Age mozgalomig,
a Playboy-filozófiától a szcientológiáig terjedő – művelődéstörténeti műveltségi
keretből merít, amely szakirodalmi volta ellenére olvasmányossá, laikusok számára is könnyen érthetővé teszi a művet. S bár konkrét kommunikációelméleti
vonatkozásról – a 82. oldal rövid fejlődés- és kommunikációtörténeti utalásaitól,
valamint A mémek és a média c. alfejezettől eltekintve – a műben kevés szó esik,
ugyanez a gazdagság igaz a mű tudománytörténeti építkezésére és példatárára
is: az antropológiától a filozófián, a szociológián át a fizikáig, a biológiáig, sőt, a
neurofiziológiáig, a szerző a társadalom- és természettudományok színes tárházát
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vonultatja fel. S még ha a mű olvasása közben a flow-élmény nem is garantált,
bátran ajánlható Csíkszentmihályi Mihály A fejlődés útjai c. kötete minden olvasó
számára, aki új ismeretek és nézőpontok befogadására nyitottan, szakmai, illetve
személyes fejlődésének útján kíván lépéseket tenni.
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Csíkszentmihályi Mihály – Eugene Rochberg Halton (2011):
Tárgyaink tükrében. Az vagy, amit birtokolsz
BUDAPEST: LIBRI
Minden ember keresi a boldogságot de egyénenként eltérő, hogy ki mitől érzi magát
boldognak. A filozófusok régóta kutatják, hogy mi az, ami az embert boldoggá teszi.
Talán az emberi kapcsolatok? Vagy inkább a tárgyak, amiket birtokol? Például
egy szerelmes pár boldogságához semmi kétség nem férhet, pedig a szerelemhez
nincs szükség semmilyen tárgyra. De az sem vitatható, hogy határtalan boldogság
látszik annak az embernek az arcán, aki évek hosszú vágyakozása és munkája után
megveszi első lakását, vagy éppen egy hőn áhított mobiltelefont. Csíkszentmihályi
Mihály a modern pszichológia eszközeivel több mint húsz évig kutatta, hogy az
emberek mikor érzik magukat boldognak, mikor kerülnek az úgynevezett Flow állapotba. Megjelent írásai közül most Eugene Haltonnal közösen készített és 1981ben kiadott Tárgyaink tükrében c. könyvét mutatom be, amely magyar nyelven
2011-ben a Libri Kiadó (Budapest) gondozásában jelent meg.
A könyv alapja egy 315 fős reprezentatív felmérés, amely 82 chicagói családban történt, és ezen a mintán keresztül vizsgálták a szerzők, hogy az emberek
hogyan kapcsolódnak az otthonukban található tárgyakhoz, mennyire kötődnek
hozzájuk, és milyen módon hatnak a boldogságérzetükre.
A könyv első része az emberek és a tárgyak fogalmát, kapcsolatát általánosan
definiálja. Ezen belül elsőként meghatározza az ember, mint személy fogalmát,
a személy öntudatát illetve, hogy mi határozza meg a figyelmét, valamint felsorolja az emberek személyiségét befolyásoló tényezőket. A meghatározások során
a szerzők eljutnak a szocializáció folyamatáig. Véleményük szerint „Az ember
azáltal válik személlyé, hogy figyelmének szűkítésével művelődését célzottá teszi”
(32. oldal). Azaz „Az ember nem válhat személlyé, ha nem képes céljait művelni,
vagyis irányítani a szelf alakulását” (33. oldal). Céljait azonban tárgyakkal műveli,
így a könyv folyamatában a tárgy vagy dolog fogalmának definiálása következik,
azon belül is az ember alkotta tárgyakra fókuszálva. Előtte azonban egy kis történeti kitekintés során kiderül, hogy a „tárgyakkal való kölcsönhatás megváltoztatja
az élet mintázatait, forradalmasít bizonyos tevékenységeket, tükrözi a birtokló személyiségét.” Mindazonáltal mivel a könyv családi felméréseken alapul, elsősorban
az otthon tárgyainak szerepét vizsgálja.
A második fejezet arra a kérdésre keresi a választ, hogy „Mire valók a tárgyak?”.
A szerzők megállapításai szerint a tárgyakat nem csak használni tudjuk, hanem a
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birtoklásukkal rengeteg dolgot elárulhatunk magunkról a környezetünk számára.
Boncolgatják a tárgy és a tudat kapcsolatát, a tudat absztrakciós átalakító képességét, amelyhez Freud nézeteit hívják segítségül. Vizsgálják továbbá a tárgyakhoz
kapcsolt szimbolikus jelenségeket is, mint a hatalom, a férfiasság, a bátorság, a
gyógyító erő, az önkifejezés eszközeit. A státuszt kifejező tárgyak vizsgálatának
külön fejezetet szentelnek, amelyben a státusszal rendelkező tárgyak, ezen belül
a pénz birtoklásának pszichikai, pszichológiai összefüggéseiről olvashatunk. Az
eddig leírt jelenségek a differenciálódáshoz kapcsolódnak, de a tárgyaknak lehet integrációs (egységbe rendező) szerepe is. A társadalmi integrációt jelképező
tárgyakról szóló fejezetben írnak a társadalmi csoportok kohézióját elősegítő
tárgyakról a különböző kultúrákban. Tehát a tárgyakkal kifejezhetünk izolációt,
amely azt mutatja, hogy mások vagyunk, mint a többiek, azonban kifejezhetünk
integrációt is, amely azt szimbolizálja, hogy van olyan közösség, amelyhez tartozni szeretnénk. A tárgyak értelmét a szerzők abban a képességben látják, hogy „a
tárgy a saját inherens tulajdonságai által képes jelentést hordozni” (77. oldal). Ezt
a kijelentésüket számos gondolkodót és művészt idézve alá is támasztja (Freud,
Durkheim, Piaget). A tárgyak szocializáló hatása című fejezetben elsősorban a
birtokolt termelőeszközök fejlődésének egyénre gyakorolt hatását vizsgálja a mű.
A tárgy, mint szerepmodell viszont alkalmas a társadalmi normák elsajátítására,
alkalmazására, mint például a gyűrű, amely a házasságot képviseli.
Összefoglalva tehát az első rész (első és második fejezet) rávilágít arra, hogy
a társadalom technikai fejlődése annak következménye, hogy az ember képes a
tárgyak manipulálására, felhasználására, ugyanakkor a felgyorsult világunkban ez
a fejlődés lassan kicsúszik az irányításunk alól, az emberek túlságosan az anyagi
javak felé fordulnak, így nem figyelnek eléggé önmagukra, azaz a szelfre, valamint
egymásra. Lassan a tárgyak megszerzése kitölti az emberek életét, így ahelyett,
hogy segítenék az életvitelt, rabszolgává teszik az embereket. Ahhoz, hogy ebből
kitörhessünk, meg kell ismernünk a tárgy és az ember kapcsolatát, egymásra ható
szerepét.
A harmadik fejezet a családoknál történt felmérések eredményeit, körülményeit
tartalmazza. Kategóriákba sorolva taglalja azokat a tárgyakat, amelyeket az interjúalanyok különlegesnek neveztek meg. Több alkalommal név nélkül egyes interjú alanyok válaszait is tartalmazza a könyv. Viszont tekintve, hogy ez a felmérés
1977-ben készült, szerintem nem tartalmaz két nagyon fontos tárgy kategóriát, a
mobiltelefont és a számítógépet. Ha ma készítenék ezt a felmérést, egészen biztos,
hogy ez a két kategória is jelentős szerepet foglalna el a különlegesnek nevezett
tárgyak sorában. Felmerült bennem az a kérdés is, hogy mivel Chicagóban készült
a felmérés, ezek eredményei mennyire lehetnek igazak magyarországi környezetben. Hiszen a két országban eltérő a társadalmi kultúra, mások a hagyományok.
A társadalmi osztálybeli különbségeket sem veszi figyelembe a felmérés, pedig
jelentős eltérések tapasztalhatók a felsőbb tízezer, a középosztály és a létminimumon élők otthonaiban.
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A negyedik fejezet a tárgykapcsolatok és a szelf fejlődésével foglalkozik. Azt
a vizsgálati következtetést fejti ki, hogy bizonyos életkorokban eltérő tárgyakhoz
ragaszkodnak az emberek, ezen belül is különböző tárgyakhoz kötődnek a nők és a
férfiak, valamint leírja, hogy a tapasztalatok szerint a családokon belül azonos tárgyakat tartanak különlegesnek, fontosnak a családtagok. Az ötödik fejezet a megkérdezettek otthonról alkotott képével foglalkozik, a lakás környezeti leírásán túl
az otthonhoz kapcsolódó érzelmek feltárásával. Ezen belül arra a kérdésre keresték
a választ, hogy az interjúalanyok az otthonukon belül hol érzik magukat a legjobban. Érdekes, hogy a fiatalabb korosztály a saját szobáját említi, míg a legidősebb
korosztály egy bizonyos székhez, vagy pl. a TV-hez kötődik leginkább. Az otthon,
mint a megkérdezettek legfontosabb tárgyainak tárolására szolgáló helyszín is a
felmérés tárgya volt. A legfontosabb tárgyak azért különlegesek az interjúalanyok
számára, mert a személy szándékait visszhangozzák, amelyek irányt adnak a szelfnek. Ugyanakkor néhány válasz megerősítette azt az elgondolást, hogy egy-egy
státuszszimbólum birtoklása (pl. drága bútor, autó), az azzal való azonosulás révén
a tulajdonos kitűnhet a tömegből. Hiszen ezek a státuszszimbólumok éppen attól
váltak azzá, hogy nehezen megszerezhetők.
A hatodik fejezetben a szerzők arra keresik a választ, hogy a szeretetteli otthonokban élő felnőttek és gyerekeik milyen eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek a
rideg otthonban élő emberektől. A felmérésekből azt bizonyítják, hogy az otthoni
légkör befolyásolja az ott felnövő gyerekek személyiségvonásait. A tárgyakkal
való kapcsolat tekintetében viszont nem találtak eltérést a szeretetteli és a rideg
otthonban felnövő gyerekek viselkedésében. Ellenben egy érdekes eredményre
bukkantak: azok, akik azt bizonygatták, hogy a tárgyak semmit nem jelentenek
nekik, mert az emberi kapcsolatok számukra fontosabbak, kiderült, hogy sokkal
magányosabbak, mint azok, akik olyan tárgyaikhoz kötődnek, amelyeket másoktól
kaptak. Azonban az is felszínre került, hogy akik túlságosan ragaszkodnak bizonyos tárgyakhoz, szintén a magányosok életét élik. A hetedik és nyolcadik fejezet
a személyek és a tárgyak közötti kölcsönhatás vizsgálatát követően azt taglalja az
eredmények alapján, hogy az emberek milyen életcélok kitűzése, művelése révén
adnak értelmet életüknek, konkrét családprofilokban is megvizsgálva, és ezeknek
az életcéloknak köszönhetően hogyan fejlődik a szelf.
Az utolsó fejezetben egy történeti áttekintést kaphatunk a szelf fejlődéséről
a tárgyak fejlődésének tükrében. Arra keresi a könyv a megoldást, hogyan lehet
túlélni azt a törekvést, amely szerint minden generációnak újabb és újabb tárgyakra
van szüksége. Hiszen ezeknek a tárgyaknak az előállításához a természeti forrásokat használjuk fel, és annak túlzott kimerítése ökológiai katasztrófához vezethet.
A megoldás a szerzők szerint az, hogy az embereknek meg kell tanulniuk „megtalálni azoknak a jeleknek az értelmét, amelyek az életet gazdagítják és lehetőségeket
teremtenek a növekedésre anélkül, hogy nagy anyagi energiát kelljen befektetnünk
vagy kimerítsünk szűkös és erősen keresett forrásokat.” (326. oldal). Azaz „fel
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Bánkúti Ágnes: Csíkszentmihályi Mihály - Eugene Rochberg Halton (2011):
Tárgyaink tükrében. Az vagy, amit birtokolsz
kell ismernünk, hogy a jóllét és a fogyasztás közötti kapcsolat nem lineáris.” (331.
oldal). Legvégül oda kellene eljutnunk, hogy a szelfet ne az anyagi szükségletek
alakítsák, hanem szélesebb, maradandóbb célok motiválják.
Napjainkban az emberek többsége valóban akkor érez boldogságot, ha sikerül
megszereznie azokat a tárgyakat, amelyekre vágyik. A karácsony a legtipikusabb
példája annak, hogy az emberek a tárgyak birtoklására törekednek. Ilyenkor eleve
tárgyakat veszünk ajándékba szeretteinknek, és többnyire óriási gondot okoz,
hogy mit ajándékozzunk. Felkerekedünk a boltokba és megpróbáljuk az illető ízlését, kívánságát eltalálni vagy éppen esetleg a saját be nem teljesedett vágyainkat szeretnénk „ráerőltetni” a másikra. Ha ez sikerül, és a megajándékozott arcán örömet látunk, az elégedettséggel, boldogsággal tölt el bennünket is. A könyv
kapcsán számba vettem saját életem legfontosabb tárgyait, végig gondoltam melyek azok, amelyekhez érzelmileg kötődöm, amelyek kellemes emlékeket ébresztenek bennem. Megállapítottam, hogy én is a tárgyak megszerzésével mértem eddig az életem. Véleményem szerint a tárgyak függőségétől való megszabadulás
útján az első lépés az lehet, hogy minden tárgy megszerzése előtt az ember felteszi
magának a kérdést: Tudok-e élni e nélkül a tárgy nélkül? Meglepően sokszor igen
lesz a válasz!
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Máté-Tóth András (2013):
Vallási kommunikáció és vallási diskurzus
BUDAPEST: L’HARMATTAN
A vallás kérdésének és a vallás komunikációjának vizsgálata Magyarországon és
a posztszocialista országokban nem tartozik a gyakran vizsgált tudományos feladatok közé. Elmondható és igazolható, hogy a 90-es évek elejéig tabu, sőt tiltott témaként kezelték az egyházzal kapcsolatos kérdéseket. Egy olyan könyvet
ismerhetünk meg, amelynek az alapkérdései szinte az emberiség történetéig
nyúlnak vissza, ugyanakkor hazánkban a II. világháború után a téma megszakítása következett be. Napjaink értelmezése szerint rövid múlttal rendelkező diszciplína hazánkban és a posztszocialista országokban mind a kommunikációtudomány, mind a vallástudomány. Így a szerző nem csak saját kutatásait írja le az
olvasóknak, hanem felhasználja elismert külföldi tudósok, kutatók filozófiáját,
munkáit. A könyv fő kérdésköre a vallási kommunikáció és a vallásdiskurzus.
A szerző vizsgálatot végzett a valláselmélet vallásfogalmának és a kommunikációelmélet vallásfogalmának hasonlóságára és különbségére nézve. Alapvető
meghatározásként elfogadja William James álláspontját: “vallásnak azt tekintjük,
amit a diskurzusban aktív felek vallásnak tekintenek.” A vallási kommunikáció értelmezési tartományaként Rudolf Otto (vallásfenomenológia), William James (valláslélektan), Martin Buber (vallásfilozófia), Thomas Luckmann és Peter L. Berger
(vallásszociológia) tudományelméleteit használja fel a szerző.
A Kommunikációs és vallás tudományelmélete című fejezetben a szerző megállapítja, hogy a vallási kommunikációnak nincs egységes, mindenki által elfogadott tudományos definiálása, a kommunikációelméleti modellt lehet valláselméleti
modellekkel összehasonlítani, egybevetni. A vallással foglalkozó tudósok egy-egy
kérdésre keresnek választ, amely embereket nap mint nap gondolkodásra készteti.
Fogalmak magyarázatával, példák bemutatásával lehet választ adni a hétköznapi
emberekben is felmerülő kérdésekre. A kiválasztott szerzők illetve iskolák elméletei között több az eltérés, mint a hasonlóság. Így objektív kép figyelhető meg,
hogyan értelmezik a vallást a kommunikációelmélet kiemelkedő személyiségei.
A kötet először azt mutatja be a vallástudomány néhány jelentős szerzőjének műve
alapján, milyen eltérő módon definiálódik a vallás fogalma.

182

Nagy Erzsébet Györgyi: Máté-Tóth András (2013):
Vallási kommunikáció és vallási diskurzus
„Numinózus” kifejezést használja Rudolf Otto a szent kifejezés helyett. Beállíthatja egy ember önmagában a sajátosan vallási érzéseket numinózusként?
William James vallásmeghatározása szerint a vallás „olyan emberi érzés,
cselekedet és tapasztalat, amelyben az ember úgy véli, hogy azzal áll kapcsolatban,
amit ő maga isteninek tart”. (64) Létezik-e egészséges illetve beteges vallásosság?
Mit jelentenek az egyszer született és az ujjászületett fogalmak, hogyan függnek
össze az egészséges és beteges vallásossággal? James számára fontos kérdés a
misztika jelensége és jelentősége a személyben. Mit jelent az emberek misztikus
tudatállapota? A vallás is egyfajta misztikus tudatállapot? Ezeknek a fogalmaknak
az értelmezése után jut el James a vallás kommunikációjának a magyarázatához.
Martin Buber izraeli-osztrák vallásfilozófus, az egzisztencializmus fontos
képviselője volt. Bibliaértelmezése sajátos. Ottohoz hasonlóan a vallástörténeti,
vallásfilozófiai, teológiai alapokra építve valamely vallási és alapvetően emberi lényeget dolgoz ki mindkettő s ezt a lényeget találja meg a vallástörténet különböző
mozgalmaiban, eszméiben. Véleménye szerint az ember–Isten kapcsolata egzisztenciális relációban létezik. Vallásfilozófiájában hangsúlyozza, az ember nem kommunikál, hanem maga kommunikáció.
Thomas Luckmann vizsgálatai a vallás szerepére irányultak az adott kor
kultúrájában. Elmélete szerint felerősödik a vallás társadalmi kommunikációs jellegzetessége. Minthogy Luckmann a vallásszociológiában és a kommunikáció elméletben is jelentős szerző, Máté-Tóth az ő felfogásában látja azt az elméleti megközelítést, amelyet egyszerre használhat a vallás és a kommunikáció fogalmának
egymásra vetítése során.
Összefoglalva megállapítható, hogy a vallás kommunikációnak tekinthető, de
ez a definíció fordítva már nem igaz. A vallási kommunikáció a társadalmi kommunikáció egyik részegységeként értelmezhető. A kommunikációelméleti kontrasztálás folyamán a szerző célja, hogy a kommunikáció és a vallás ismeretéből
kimutathatóvá váljon, mi nevezhető vallásinak. A sajátosan vallási ugyanis mást
jelent, mint ami a közvélemény tudatában él. Az érdemi gondolkodáshoz szükség
van tudományosan megalapozott fogalmak ismeretére.
A sajátosan vallási című fejezetben a vallás és a kommunikáció fogalmak egymásra hatásának bemutatása után arra törekszik a szerző, hogy a vallás
társadalomban betöltött szerepével foglalkozzon. A vallás társadalomban elfoglalt helyének a megválaszolására a diskurzuselemzés alapú megközelítés egyedi
lehetőségeket biztosít. Részben a társadalmi csoportok és hagyományok, másrészt a hatalmi dimenzió ismertetésére van lehetőség. Evvel a megközelítéssel
lehetséges a a posztszocialista országok vallási dimenziójának bemutatása. Mit
értünk tulajdonképpen sajátosan vallási dimenzió alatt? Olyan megnyilvánulásokat, amelyek a hagyományokban keletkeztek? “Sajátosan vallásinak tekintjük
azt a megnyilatkozást, amelyben (kifejezetten vagy bennfoglalólag) a feltétlenre mint abszolút értelmező és normatív faktorra (közvetlenül vagy emlékez183
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tetésként) hivatkozás történik.” E meghatározás alapján, amely a szerző sajátja és
a kommunikáció tudományában a vallás vonatkozásában alkalmas meghatározás.
Ezt a sajátosan vallásit mutatja be a szerző négy vallástörténetből ismert dimenzión illetve cselekményen keresztül. Az imádság egyfajta vallási kommunikációs
megjelenési forma. Az identitástól függő, amely összefügg a személy intelligenciájával is. Az élni akarást fejezi ki. A rítus egy adott közösség közös, szabályozott
és a szent erőterében végrehajtott cselekménye. A rítusoknak számos fajtája van,
melyek kultúra- és történelemfüggőek. Meghatározott szereposztással, rögzített
szabályok szerint kell elvégezni. A misszió vallási fogalom, a közösségtől kifelé
induló kommunikáció.
A Diskurzuselméletek című részben is fogalmi értelmezések kerülnek előtérbe,
Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diszkurzus elemzésének bemutatása történik
részletesen. Bemutatásra kerül a vallással kapcsolatos diskurzusok sajátosságainak
összehasonlítása. A könyv írója a szerzők elméleteit az “üres jelölő” terminus technikusával elemezte. A diskurzuselméletek funkcionális megközelítést mutatnak.
A vallás mindig kultúra és korfüggő, tehát diszkurzív.
Máté-Tóth András könyvéről elmondható, hogy a vallási kommunikáció egyfajta értelmezésével ismerteti meg az olvasót, amely a vallás fogalmának a sajátos, kibővített értelmezése és a diskurzuselmélet megismerése után volt lehetséges. A közép-európai sajátosságok kialakulása a történelmi és politikai múltnak
volt köszönhető. A Diskurzusörökségként említett “Keresztényies”, “Vallásüldöző
ateista”, “Vallást instrumentalizáló ateista” fogalmak kifejezetten hazánk és
Közép-Európa országaiban elterjedt és jellemző kifejezések. A mű megjelenése
Magyarországon az első evvel a témával foglalkozó szakirodalom. A téma feldolgozatlansága miatt további kutatások biztosan folytatódnak.
Ki tudta volna ezt a témát magasabb szakmai színvonalon feldolgozni, mint
Máté-Tóth András, a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének
vezetője, aki a Bécsi Egyetemen doktorált és habitált, és jelenleg is a Bécsi Egyetem
Teológiai Doktori Iskolájának magántanáraként dolgozik. Multikulturális személy,
magyar identitás, Ausztriában végzett tanulmányok, párhuzamos munkavégzés.
Tárgyilagos rálátással rendelkezik a posztszocialista országok vallási és valláskommunikációs kérdéseire, amelynek nemzetközileg elismert kutatója. A könyv
nem laikusoknak íródott, hanem vallástudományi és kommunikációs ismeretekkel
rendelkező szakembereknek. Ezen tudományágak közül egy hiánya is megértési
gondokhoz vezethet. A könyv szinte csak különböző szerzők munkáinak, gondolatainak, filozófiájának ismertetéséből áll. Máté-Tóth Andrást és korábbi műveit ismerve úgy gondolom, a magas színtű szakmai könyvet közérthetőbbé tette volna,
ha jobban gyújtópontba állította volna saját gondolatait, kevesebb külső ismertetést
felhasználva.
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Balogh Andrea Johanna
(DOSz KMO)

Susan Sontag (1983): A betegség mint metafora
BUDAPEST: EURÓPA
Susan Sontag (1933-2004) esszéista, az amerikai irodalom „új-modernizmus”
egyik legtekintélyesebb kritikusa és meghatározó befolyású személyisége. Regényeket is publikált, több filmet is írt és rendezett. Esszéírói és kritikai munkássága
az európai szellemi hatásokat is tükrözi. Leukémiában halt meg, 71 éves korában.
Susan Sontag 1978-ban írta meg A betegség mint metafora c. klasszikus művét,
amit a Newsweek úgy jellemzett, mint saját korának egyik legfelszabadítóbb
könyve. Rákbetegként írva a könyvet Sontag megmutatja, miképpen veszik körbe
metaforák és mítoszok a bizonyos betegségeket, különösen a rákot. Eloszlatva a
rákbetegséget körülvevő mítoszokat Sontag leírja, hogy lényegében mi ez. Csak
egy betegség. A rák, ahogyan ő mondja nem egy átok, nem büntetés, és biztos, hogy
nem olyan dolog, ami miatt szégyenkezni kell. Az esetek jelentős részében pedig
gyógyítható, ha a megfelelő kezelést követik. Majdnem egy évtizeddel később egy
új misztifikációkban és büntető metaforákban bővelkedő stigmatizált betegség
kitörésekor Sontag megírta A betegség mint metafora folytatását, kiterjesztve a
korábbi könyv érveléseit az AIDS-re. Ennek a két esszének a közös kiadása óriási
hatást gyakorolt az orvosok és egészségügyi dolgozók gondolkodására, valamint
sok ezer beteg és hozzátartozóik életére.

Az elgondolkodtató tartalom
Érdekes megközelítéssel ír a szerző a különböző halálos betegségekről és a könyv
első sorai sem megszokottak, rögtön belevág a közepébe, sokkolja az olvasót, ezzel jelezvén, hogy nem fog minket kímélni, a maga őszinteségével tárja elénk azt
is, amiről egyáltalán nem szeretnénk hallani! „A betegség az élet sötét oldala, a
kínosabbik; a terhesebb állampolgárság. Ugyanis minden ember kettős állampolgársággal születik, egyaránt polgára az egészség és a betegség birodalmának.”
(5.o.) Könyvében elsősorban a tuberkulózist és a rákot járja körül, véleménye
szerint ez a két betegség az, amelyeket az emberiség egymáshoz hasonló módon
látott el a metafora jelentésvilágával. Fontos megemlíteni, hogy a könyv magyar
fordítása 1983-ban jelent meg. Tehát azóta eltelt 33 év. Ez idő alatt a rosszindulatú daganatos megbetegedések keletkezése, gyógyítása terén sok új információval
rendelkezünk, amelyekről Sontag még csak kutatási szinten beszélt. Írása azonban
azért időszerű még mindig, mert a társadalom hozzáállása a rákos betegségekhez,
még mindig kívánnivalót hagy maga mögött. Régen „… a tbc alattomosan és kér185
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lelhetetlenül rabolta el a fiatal életeket. Ma a rák az a betegség, amely kopogtatás
nélkül lép be az ajtón…” (7. o.) A rejtély azonban nem új keletű, hiszen a tbc-t
kimutató maradványokat találhatunk 500000 évre visszamenőleg egy törökországi
homo erectus leleten is, valamint egyiptomi, dél-amerikai, indiai, görög maradványok bizonyították a tbc akkori jelenlétét. A rák esetében is elmondható, hogy nem
új betegségről van szó. Az egyiptomi múmiákon is ki lehetett mutatni a csontáttétre
utaló jeleket, melyek arról tanúskodnak, hogy az akkori időkben is jelen lehettek
olyan rákkeltő tényezők, melyek következtében elhatalmasodhatott a rosszindulatú
daganatos betegség. Később Hippokratész is több rákfajtát írt le. Tehát a rejtély
hosszú-hosszú időkre vezethető vissza. A tökéletes megoldás, azaz a teljes gyógyulás lehetősége még sajnos várat magára a rák esetében. Ugyanakkor az újabb
kutatások eredményei hosszabbítják meg a minőségben eltöltött éveket a beteg
számára. Nehéz azonban elfogadni, hogy az ember mulandó, és egyszer itt hagyjuk
ezt a földi életet.
Sontag a tbc-nél kiemeli a legjellegzetesebbnek ítélt tünetet, a köhögés szaggatott lefolyását, a látható jeleket az arcon, a bágyadtság és a láz váltakozását.
A rák esetében: „ A rák néha látható, de többnyire rejtett növekedés betegsége; a
rendellenes, lassú, folyamatos és állandó növekedésé, ami a halálba torkollik.” (15.
o.) Majd az arc változásainak folyamatát emeli ki: „A tbc-s beteg néha elsápad; a
rákos ember fakó arcszíne soha nem változik.” Tehát a külvilág számára mindenképpen olyan jelet mutat, amelyet nem lehet nem észrevenni. Ez a jelenség kihat a
beteg magánéletén túl a közösségi életére is, valamint pszichésen is rányomja bélyegét az egyén viselkedésére. A rákbetegek sokfélék, hiszen minden ember más.
Más reakciót vált ki egy-egy betegből a betegséggel való szembesülés. Mindenkire
nem mondható el, hogy depressziós lesz, de vannak, akik nem látnak kiutat az
adott helyzetből. Manapság azonban már nem a külvilág rekeszti ki a beteg embert,
hanem sokan önmagukat izolálják. Sontag erről ekképpen ír: „A daganat általában szégyellni való dolog, de az emberi test szerveinek hierarchiájában a tüdőrák
kevésbé szégyenletes mint a végbélrák.” (22.o.) Persze minden ember más, mindenki máshogyan viszonyul egy új élethelyzethez. A közvetlen környezet, a házastárs, élettárs, gyermekek, szülők, családtagok szerepe kiemelten fontos, s a mai
beteg és hozzátartozó tájékoztatásnak ez az alapja. Más irányt vett korunkban e
tekintetben is az onkológiai betegellátás a mű keletkezésének időpontjához képest.
A családtag daganatos megbetegedése az egész család életében változást hoz, s
a későbbiekben is meghatározó, ezért nagyon fontos a hiteles tömegtájékoztatás,
a megfelelő kommunikáció orvos-beteg, orvos-hozzátartozó, orvos-orvos, beteghozzátartozó között.
Sontag a könyvében Erich Segal művéhez, a Love Story szereplőihez fordul.
A fiatal hősnő fehérvérűségben hal meg. Abban a korban ez a film már-már ikonikus jelentéssel bírt, s talán a romantikát kedvelők számára ma is ilyen élményt
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nyújt. Az a könyv 1970. február 14-én jelent meg, azaz Valentin Napon. Teljes
tartalmára most nem térek ki, de azt kiemelem, hogy meghatározó lépést jelentett
a rák betegségének nyilvános felvállalásában, elfogadásában. A fiatal szereplők
élete, küzdelme a közönség szívében a részvéten, az elgondolkodáson kívül dühöt
is eredményezett és elmondhatjuk, ma is ilyen reakciót vált ki belőlünk. Hiszen
a rák nem csak az idősek betegsége, magával ragadja a fiatalokat, a gyermekeket
is. Ugyanakkor a veszteséggel, a gyásszal való megbirkózás sok tényezőtől függ.
A vallás, a hit is utat mutat, segítő kezet nyújt a beteg, vagy a hozzátartozó számára
a gyógyulásban, a hovatartozásban, a megbékélésben.
Georg Groddeck orvos, író A kimondhatatlan könyve c. művében arra mutat
rá, hogy „…a rák meghatározott fázisokon át a halálba vezet. Pontosabban mindaz, ami nem végzetes, nem is rák.” Úgy vélte, hogy nincs remény arra, hogy új
módszert találnak ki a rák teljes gyógyítására, csupán egy-egy esetet tudnak eredményesen kezelni. Groddeck egyenlőséget tesz: rák=halál. Ma már tudjuk, hogy az
egykoron rettegett tbc betegségnek megtalálták az ellenszerét, mivel a betegségért
egy baktérium (Mycobacterium tuberculosis baktérium) felel, melyet megfelelő
kezeléssel meg lehet gyógyítani. A rák gyógyítása terén ugyan köztudottan rengeteget fejlődött az orvostudomány, azonban teljes gyógyulás az esetek többségében a korán felismert daganatok esetében várható. Itt kell utalnom a szűrések
komolyan vételére, az egyéni felelősségre, a körültekintő és hiteles tájékoztatásra
mind az orvosszakma, mind pedig a lakosság felé. A külső ártó tényezők, a hibás
genetikai adottságok, a helytelen életmód és a szenvedélybetegségek nagymértékben hozzájárulhatnak a rosszindulatú daganatos megbetegedések kialakuláshoz.
Mindezek közhelyeknek számítanak már, pedig nap mint nap emlékeztetnünk kell
magunkat is és környezetünket is a megelőzésre, az önmegfigyelésre.
A rák ma is rettegett betegség, holott egy hirtelen szív-és érrendszeri történés, egy baleset, egy agyi katasztrófa pár perc alatt véget vethet életünknek. Ez
a hozzáállás arra is visszavezethető, hogy a rákos ember a betegsége alatt elfogy,
felemésztődik, elveszíti erejét, gyengévé válik, majd így semmisül meg, vagyis a
testi, lelki sebzettségen túl az önértékelésében is semmivé válik. Elmondható, hogy
szinte minden családban előfordult már ilyen eset. Mindenki maga előtt láthatja az
elmúlás folyamatát, ami már magában is ijesztő, hiszen a halál tagadása sokunk
életét kíséri. Ha tájékozódunk a különböző korok, nemzetiségek kultúráiban, szokásaiban, láthatjuk, mennyire különböző a halálhoz való viszonyuk, felfogásuk.
A temetkezésekre utaló leletek is sokféle kultuszról árulkodnak. Kapcsolódván
azonban Sontag jelen könyvéhez, aki Byront idézi: a tükörbe nézve mondta tbcs barátjának: „Sápadtnak látszom. Szeretnék tüdőbajban meghalni. Mert minden
hölgy azt mondaná: Nézzétek, milyen érdekes a szegény Byron, ahogy haldoklik.”
(38. o.) Az akkori világ, a romantika egyik legjelentősebb ajándéka az érdekesség
volt. Ez párosult a szomorúsággal, a melankóliával, amely tulajdonságok jelle187
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mezték a művészeket. A tuberkulotikus beteg valamint ezek a személyiség jelzők
között párhuzamot vontak, és mivel a tbc sok áldozatot ragadott el a művészek,
írók közül, ilyen módon modellé is vált. A kreativitás, a bohémélet mítosza, „a
tbc a nagy utazásokkal eltelő élet” (40. o.) szimbólumává vált. Egyrészt olyan
földrajzi helyeket járt meg egy-egy tbc-s beteg, amelyek minden században irigylésre méltóak voltak. Itália, a Földközi-tenger, a Csendes-óceán szigetei, a hegyvidékek, önmagukban is a romantikát tükrözték. Keats, Chopin, Stevenson, D. H.
Lawrence, Kafka és sorolhatnánk tovább a neveket az írók, művészek világából,
vagy A varázshegy Thomas Mann regényében, Az utazás az éjszakába O’Neill c.
drámájában is megjelenik a tbc betegség. Másrészt azonban a tbc-ben szenvedőket
e betegség el is választotta a közösségtől, ezért titokzatos betegségnek tartották és
a családokban örökségként vonult végig, igaz, akkor még nem tudták ennek okát.
A rák tekintetében is felfedezhető genetikai hajlam, családi halmozódás. Sontag
szerint a bubópestis, a tífusz, a kolera, később a szifilisz a lakosság körében nem
volt titokzatos betegség, ugyanis számíthatott arra a beteg környezete, vagy éppen
társa, hogy közeli kapcsolatban ő is megfertőződhet. A rák esetében azonban a
diagnózissal való szembesülés után első kérdésként felteheti a beteg: „Miért éppen
én?”. Karl Menninger pszichiáter úgy vélte, hogy „a betegség okozója részben
valóban a külvilágban keresendő, ám nagyobbrészt a betegnek a környezetéhez
és saját magához való viszonyában rejlik…” (57. o.) Susan Sontag ostobának és
veszélyesnek nevezte ezt a fajta hozzáállást, amely a betegségért való felelősséget
a betegre hárítja. Ugyanakkor a legújabb kutatások alátámasztják azt a fajta elméletet, miszerint a rák multikauzális betegség. A rákos megbetegedések kialakulása
tehát sok okra vezethető vissza, például a lélek diszharmóniája, a boldogtalanság jó
táptalaja a betegség kialakulásának. „Azok a felmérések, amelyeket néhány orvos
végzett a múlt században, észrevehető összefüggéseket mutattak a rák és a korszak
problémái között….A kor orvosai a rákot okozó és elősegítő tényezőként említik
a bánatot, a gondterheltséget (elsősorban üzletemberek és nagycsaládos anyák esetében), a szűkös anyagi helyzet, a szerencse hirtelen elpártolását és a túlfeszített
munkát.” (62. o.) E sorok is elgondolkodtatnak minket azon, hogy a lelki tényezők
milyen szerepet játszhatnak a rosszindulatú daganatok kialakulásában. Ennek a
felvetésnek a tudományos igazolása még várat magára. Az azonban elmondható,
hogy például az USA-ban az 1930-as években kezdték el vizsgálni tudományos
módszerek alkalmazásával, hogy a rákbetegség kialakulása elsődleges lelki tényezőkre visszavezethető-e. Erre vonatkozólag azonban tudományos szempontból
ma még nincs elfogadható eredmény. Amiben biztos, hogy van a lelki beállítottságnak szerepe az a gyógyulás. A betegséggel való megküzdésben kiemelt szerepet
tulajdonítanak a lélek erejének. Ha A test, a lélek, és a daganat c. művet, Dr. Riskó
Ágnes könyvét valaki a kezébe veszi, sok hasznos szakmai gondolatot olvashat,
tanácsot, magyarázatot kaphat. A klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus a
hazai onkopszichológia elismert szaktekintélye, akinek meghatározó érdemei
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vannak a magyar onkopszichológia megteremtésében. Az onkopszichológia mint
tudományág az onkológia, a klinikai pszichológia, a pszichiátria, a szociológia,
és a rehabilitáció területén dolgozó szakemberek együttműködésével alakult ki.
Előadásaiban is elhangzott véleménye szerint: „Sajnos rengeteg előítélet van
még ma is a rákbetegséggel, illetve a rákbetegekkel szemben.” Sontag szerint a
rákos embert „lenézzük, mert elveszítette az élet játszmáját.” (61. o.) Groddeck
a tbc-vel kapcsolatban úgy ír, hogy „csak az hal meg, aki meg akar halni, az, aki
képtelen elviselni az életet.” Sontag utal arra, hogy „a halál felett aratott átmeneti győzelem ígérete hallgatólagosan benne rejlik szinte valamennyi, Freud és
Jung utáni pszichológiai gondolatrendszerben.” (66. o.) Elisabeth Kübler-Ross
pszichiáter a A halál mint ragyogó kezdet c. művében számol be arról, hogy kutatásaiban nagy figyelmet fordított és hosszú napokat áldozott végső stádiumban
lévő betegekre, haldoklókra. Kübler-Ross határozta meg az alkalmazkodási folyamatot a betegséghez, és a terminális állapothoz. Minden történet egyéni, de mégis
elkülöníthetők szakaszok, amelyek elvezetnek a megnyugvásig. Az elutasítást, az
izolációt a düh követi, ezután az alkudozás következik, melyet a depresszió válthat
fel és ezt követően ér el a beteg a végső belenyugváshoz. A svájci pszichiáter
szerint: „A halál átmenet egy új tudatállapotba, ahol az ember továbbra is érez,
lát, hall, ért és nevet, és ahol képes a további gyarapodásra. Ebben a fényben tudatosodik bennünk, milyen lehetőségekkel rendelkeztünk életünk során, miközben
végtelen szeretet árad felénk.” Guex svájci pszichológus és pszichoanalitikus volt
az, aki felvetette, hogy a Kübler-Ross által meghatározott szakaszokat a betegségekkel küzdőkre is érdemes alkalmazni. Sontag szerint „a betegség pszichológiai
magyarázata olyan fegyver, amely a betegségért a beteget teszi felelőssé. És azokat, akikkel el lehet hitetni, hogy betegségüket – akaratlanul – maguk okozták,
arról is meg lehet győzni, hogy a bajt meg is érdemelték.” (67. o.) Majd ezt a
gondolatkört folytatva a rákkal kapcsolatban: „harc és hadjárat folyik a rák ellen; a
rák a gyilkos betegség; a rákbeteg ember a rák áldozata….Széles körben elterjedt
pszichológiai betegségelméletek a betegségért és a gyógyulásért is a szerencsétlen
beteget okolják. A rákot a hagyomány nem egyszerű kórnak, hanem ördögi ellenségnek tartja, és ezért a rák nem csupán végzetes, de szégyenletes betegséggé is
válik.” Az egyensúly felbomlásával és a gyengeséggel a betegség metaforává válik. Az egyes történelmi korokban jelentkező, a lakosság nagy részét érintő, fertőző
betegségek (dögvész, bubópestis, szifilisz) a kor társadalmi életének zűrzavarára
is utal. A szifilisz, a tbc, a rák összevetésénél Sontag reményteljesen abban bízva
írja sorait, hogy a már gyógyítható betegségek (szifilisz, tbc) esetében kiderültek,
hogy egy kórokozó felelős a betegségért és annak terjedésért, így a rák esetében
„korántsem tűnik valószínűtlennek, hogy hasonlóképpen majd a rák ellenszerére
is rábukkanunk.”
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A betegségek metaforikus megközelítését ekképpen elemzi: a tbc-re a gyengédség, az érzékenység, a szomorúság és az erőtlenség szavakat rendeli, a rákról
úgy ír, mint ami könyörtelen, kérlelhetetlen és ragadozó. A kezelések tekintetében
nagy különbséget tesz az író a tbc és a rák esetében. Míg a XIX. sz. végén, a korai
XX. sz. éveiben az orvosok tanácsai a tbc-s betegeknek az volt, hogy minél hamarabb épüljenek be az egészséges életbe, vidáman és stresszmentesen éljenek. A tbc
szanatóriumokban, tbc-s betegeket gyógyító osztályokon szervezett közösségi élet
volt az 1950-es évektől kezdve. Ezzel szemben „a rák felfogása a kezelés teljesen más, bevallottan kegyetlen módszereit tartja helyesnek. A beteg elkényeztetése
szóba sem jöhet. Mivel a betegség a beteg teste ellen indított támadás, az egyetlen
gyógymód az ellentámadás.” A mindennapi munkámban én is tapasztalom, hogy a
legmodernebb terápiák és azok hatásmechanizmusainak elnevezései is utalnak arra,
amit az írónő boncolgat. A rosszindulatú daganatos megbetegedések több területén
alkalmaznak biológiai terápiát, amelyekre a „célzott terápia” elnevezést használják,
és leírásukban is a daganatot „célpontként” határozzák meg. Ugyanakkor a rosszindulatú sejtek „szétszóródása”, a test „védekező rendszere”, az áttétek tekintetében használt kifejezések is háborús hangulatot idéznek. Továbbá a rákos betegséggel való „küzdelem”, az ellene fennálló „harc” szavak is gyakran fordulnak elő
mindennapjainkban és a tömegtájékoztatásban. Célként pedig a rosszindulatú sejtek „elpusztítása” jelenik meg. (78. o.) Az orvostudományban a harcos metaforák
1880 körül terjedtek el, amikor a kórokozó baktériumokra kezdték el használni a
„megtámad”, „behatol” kifejezéseket. Sontag szerint „a rák a legenergikusabb dolgok metaforája; és ezek az energiák végső küzdelemre hívják a természet erőit…
Kifinomultabb gondolkozású emberek szemében a rák a megtámadott élő környezet lázadásának a jele: a Természet bosszút áll a technokrata világon.” Ma ezt úgy
egészíthetnénk ki, hogy nem csak a technokrata világon, hanem a civilizációs ártalmakon, a környezetszennyezésen, a pszichikai és szociális terheken egyaránt.
A cigaretta, az alkohol, a drog, a káros környezeti hatások, a szennyezett levegő, a
nem megfelelő táplálkozás, a mesterséges adalékok az ételekben, a tartósítószerek,
a mozgásszegény életmód, a különféle elektronikai eszközök sugárzása, egyes ipari szakma tevékenységei, mind-mind időzített bombaként kísérik életünket. Minderre Sontag válasza, hogy „ma legalább annyira közhely, ha azt mondjuk, hogy a
rákot környezeti ártalmak okozzák, mint amennyire közhely volt – és még ma is
az – azt állítani, hogy az okok a helytelenül irányított érzelmekben keresendők.”
Térjünk vissza ahhoz a gondolatkörhöz, amikor Sontag azt hangsúlyozta, hogy a
járványok, a fertőző betegségek, a gyógyíthatatlan kóroknak üzenete a társadalmi
káosz, az akkori kor rendezetlensége. „Azok a klasszikus megfogalmazások, amelyek a politika zűrzavarát a betegséghez hasonlítják – Platontól mondjuk Hobbesig –, az orvostudomány (és a politika) klasszikus egyensúly megbomlásának
következménye. A kezelés célja, hogy helyreállítsa a tökéletes egyensúlyt – politikai
kifejezéssel élve: a megfelelő hierarchiát.” (91. o.) Azonban a társadalom soha nem
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kaphat „végzetes betegséget”. Hogyan érti ezt Sontag? Machiavellihez fordul, akinek a betegségképe mögött az a feltételezés bújik meg, hogy a betegség gyógyítható.
A tüdőbajra utal, amikor azt írja: „…korai stádiumában még könnyen gyógyítható,
de nehezen érthető; ám ha nem fedezik fel időben és nem is kezelik helyesen,
könnyen érthetővé, de nehezen gyógyíthatóvá válik.” Machiavelli szerint ugyanez
a folyamat észlelhető az állami ügyekben is, ugyanis csak kevés tehetséges ember
képes arra, hogy gondosan, előrelátóan kezelje az ügyeket, amelyek következtében
a felmerülő gondok így gyorsan megoldhatók, ha azonban hiányzik ez a képesség
és a problémák csak súlyosbodnak, akkor „már nincs olyan szer, ami segítene”.
Hobbes ekképpen vélekedett: „bár semmi sem halhatatlan, mit halandók hoznak
létre, mégis, ha az emberek valóban élnének az ész erejével, és ezt nem csupán
tettetnék, a köztársaságot nem fenyegetné veszedelem, legalábbis a belső bajoktól
való megszűnés veszélye nem… Ezért, ha a köztársaság elpusztul, méghozzá nem
külső erőszak, hanem belső zűrzavar folytán, az emberek nem mint az események
termékei, hanem mint létrehozói és irányítói hibáztathatók.” Hobbes az uralkodók
felelősségére hívja fel a figyelmet, ugyanakkor utal arra, hogy a külső erőszakban
megtestesülő gyilkosság az egyetlen módja annak, hogy egy társadalom elhaljon. „A belső rend megbomlása okozta vég – akárcsak a betegség esetében –, öngyilkosság, és ez megelőzhető; az akarat működésének eredménye, avagy inkább
az akarat (vagyis az ész) kudarca.” (93. o.) Sontag leírja, hogy a politikai filozófia
arra is felhasználta a betegségmetaforát, hogy segítségével felhívja a figyelmet a
racionális megoldások szükségességére. Machiavelli és Hobbes azonos hozzáállását példázza, hogy az orvostudomány egy részét hívják segítségül. Mindketten
hangsúlyozzák, hogy a komoly betegségeket még a korai stádiumban tartóztassák fel, amikor ez még könnyebben megoldható, valamint a betegségmetafora
arra is használható, „hogy az uralkodókat meggyőzzék egy másféle előrelátás
jelentőségéről.” (93. o.) Machiavelli az előrelátást, Hobbes az észt jeleníti meg
eszményként, mely az orvostudományi analógia alapján segíthet megelőzni a tökéletes államban a végzetes zűrzavart. A feltétel, hogy az állam egészséges legyen,
így a betegség, azaz a zűrzavar mindig gyógyítható.
John Adams amerikai elnök azt írta naplójába 1772 decemberében: „Kilátásaim… nagyon szomorúak. Országom mély Nyomorban van, és Reményre szinte semmi oka sincs… Az Államot mintha kifárasztotta volna a küzdelem; és a
Megvesztegetés, a Szolgalelkűség meg a Prostutíció mind jobban terjed, és mindent felfal, akár a Rák.” (95. o.) Sontag a következő oldalakon egy jelenség rákként
való elemzését fejtegeti. Véleménye szerint: „a rák-metafora a politika nyelvében
fatalizmusra buzdít, és szentesít minden szigorú intézkedést – emellett megerősíti
azt az elterjedt nézetet, hogy a betegség maga szükségszerűen végzetes.” További
példákat hoz fel a szerző, mint például a Watergate-ügyet, amikor is John Dean a
következő szavakkal magyarázta az esetet Nixon elnöknek: „egy belső rákkal van
dolgunk, amely az Elnöki Hivatal közvetlen közelében növekszik.” Vagy további
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utalásokban is előfordul a rák kifejezés, például az arab metafora szerint „Izrael rák
a világ szívében” vagy „a Közel-Kelet rákfenéje”. A felháborodás egyik eszközeként is megjelenik a történelemben: Neal Ascherson 1969-ben a Slansky-ügyet
így jellemezte: „hatalmas rák volt – és ma is az – a csehszlovák állam és nép
testében”.
Susan Sontag úgy vélte „valószínű, hogy a rák nyelve az elkövetkezendő
években átalakul. Feltétlenül meg fog változni akkor, amikor végre megértjük a
betegség okát, és amikor a gyógyulás sokkal nagyobb arányú lesz.” Sajnos még
nem ezt a kort éljük, pedig a tudomány napról napra új és új eredményeket hoz,
valamint növekedett a meggyógyítható rosszindulatú daganatos betegségek száma. A tömegtájékoztatás is tesz azért, hogy minél szélesebb körben tudjon aktuális információkkal szolgálni a lakosság részére. A kommunikáció jelentősége is
a megfelelő mederben halad, hiszen az orvos-beteg kommunikáció tekintetében
a pár évvel ezelőtt jellemző merev kapcsolat, ma már kinyílni látszik. A szerző
konkrétan nem ír a kommunikációról, az orvos-beteg kommunikációról végképp
nem, de ha a sorok mögé nézünk, a társadalmi kommunikáció jellegzetességeit
lelhetjük fel. Egy korszak társadalmának a hozzáállása a betegséghez, a beteghez
megmutatja a társadalom szociális érzékenységét. Sontag a metafora, mint nyelvi
eszköz mögé bújva alkot véleményt társadalomról, politikáról, betegségről.
Sontag könyvében egy olyan nyílt kommunikáció zajlik, ami abban az időben
nem volt megszokott. Nem bíztat megalapozatlanul, nem vezet félre, egyszerűen
csak ír azokról a betegségekről, amik tabutémaként jelentek meg az egyes korokban. Mintha magának is megmagyarázná a folyamatokat, mintha ki szeretne írni
magából mindent, amit tud, amit gondol az egyéni és társadalmi betegségekről.
A betegség nála, mint a társadalom elé tartott tükör jelenik meg a maga valójában.

Befejező gondolatok
Susan Sontag szavaival zárom elemző írásomat: „A rákot akkor lehet majd, legalább részben, megfosztani titokzatosságától, ha a kezelés nyelve szakít a hadviselés agresszív metaforáival, és megtanulja a test „természetes védekező eszközeinek” nyelvét… és akkor majd végre úgy hasonlíthatunk valamit a rákhoz,
hogy látleletünk ettől nem válik sem fatalistává, sem kétségbeesett segélykiáltássá
a mégoly halálhozó, ármányos ellenség leküzdésére….Biztos vagyok benne, hogy
a rák metaforája egyszer majd elavul, méghozzá előbb, mintsem hogy megoldódnának azok a problémák, amelyeket oly meggyőzően tükröz.” (102. o.) Valóban,
szükség van egy új megközelítésre, megújulásra a rákgyógyítás kommunikációs
folyamatában, szótárában is. A rák társadalmi megítélésében már láthatók a változás jelei, hiszen ma már a felvilágosító tájékoztatás eredményeként sokkal többet
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tudnak az emberek a rosszindulatú daganatos betegségek lefolyásáról, mint akár
pár évvel ezelőtt. Ennek köszönhetően másképpen állnak a beteghez testi és lelki
szinten is, mint az korábban jellemző volt. Ugyanakkor a rák metaforaként addig
marad a köznyelvben, míg fel nem váltja egy újabb ismeretlen eredetű betegség,
amely szintén a titokzatosság jegyeit hordozza majd.
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Domschitz Mátyás (2013):
El vagyunk havazva. Hogyan birkóznak meg
a szervezetek a bonyolultsággal a tudásmunka korában?
BUDAPEST: TYPOTEX
A könyv a tudás szerepének előtérbe kerüléséről szól a munka területén, arról,
hogy a szükséges tudás manapság már nem fér el a vezetők fejében, a beosztottak
tudástárára is szükség van, ami nagyban megváltoztatja a kommunikációt, és a
vezetési stílust.
A bevezetőben a szerző a megváltozott szervezeti kommunikációról ír. Az üzleti kommunikáció lényege korábban az önreprezentáció volt, mostanra viszont
fontosabbá vált a kölcsönös megértés modellje. Eszerint a kommunikáló fél
nemcsak abban érdekelt, hogy saját érdekeit érvényesítse, hanem abban is, hogy
megértse a másikat, hozzáférjen az ő tudásához, és közös megértést tudjanak kialakítani. Tartós együttműködés esetén ez a kölcsönös megértésre törekvő kommunikáció hozza a legjobb eredményt. 2011-ben a szerző és munkatársai végeztek egy
vezetői túlterhelés-kutatást. A könyv tulajdonképpen ennek a kutatásnak az átírt
változata, melyben bemutatja a vezetői túlterhelés jelenségét, valamint a szervezet
vezetésének rendszerszemléletű megközelítését. A szerző a könyv első részében
az erőforrásokkal foglalkozik, a második részben pedig a szervezet tudatával. Én
most ebben a néhány oldalban csak az első Az erőforrások címet viselő részt ismertetem, amely hat fejezetében megismerhetjük, hogyan változik meg a munka
és a vezetés a tudásintenzív szervezetekben, milyen összetevői vannak a szervezeti
felkészültségnek. Megmutatja, hol rejtőzik a jelentés, a munka értelmeként hogyan
jelenik meg a közösség, és bemutatja a felkészültségek lehetséges kombinációit.
Az első fejezetben (Hogyan változik a vezetés és a munka a tudásintenzív
szervezetekben?) a szerző megjegyzi, hogy a szervezeteket érintő legfontosabb
változás az utóbbi évtizedekben, hogy bonyolultabb lett a tudás, bonyolultabb lett
a kapcsolatrendszer, gyorsabban kell dolgozni, összességében tehát bonyolódik
a szervezetek munkája. Összehasonlítva a kb. 100 évvel ezelőtti állapotokkal, a
következő lényeges különbségeket állapította meg:
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Régi szervezet

Tudásintenzív szervezet

A vagyon anyagi, az enyém

A vagyon tudásjellegű, osztozunk rajta

Minden lényegeset tudok

Nem tudok minden lényegeset

Ne beszélgessenek!

Kommunikáljanak!

Versenyezzenek!

Ne versenyezzenek!

Nálam a hatalom, az van, amit én akarok

A túl nagy hatalom torzítja a kommunikációt

A rendszer elsősorban technikai

A rendszer társadalmi és technikai

IQ

EQ és SQ és női vezetők

Egyszerű

Bonyolult

Kívülről vezérelt betanított munkás

Belülről vezérelt betanított munkás

Lassú változás

Gyors változás

A második fejezetben (A szervezeti felkészültségek három összetevője) elemzi azokat az alapvető képességeket, konstruált emberi életteret, amelyek a szervezet működéséhez nagyban hozzájárulnak. A szervezet tőkéje túlmutat a birtokolható anyagi dolgokon, és az azokat létrehozó alapvető képességekre vonatkozik.
Az alapvető képességek a technológiák összehangolásának és a tudások összehangoltságának hálózatát jelentik. Ebből születnek az alapvető termékek, melyekből
aztán sokféle piaci végterméket lehet előállítani. Az alapvető képesség lassan alakul ki, a végtermékek választéka viszont gazdag tud lenni.
A műszaki tudás is egy vállalat alapvető képességeihez tartozik, ami tehát több,
és komplexebb a műszaki tudásnál. Az innováció, a vállalkozó szellem előfeltételei
a proaktivitás, a teamközpontúság, a képességeket meghaladó törekvés, a dilemmák megoldásának képessége, és a tanulási képesség. Ha ezek jelen vannak egy
szervezetben, akkor könnyebb lesz a műszaki innováció. „Az ember valamit konstruál valamivel, valami érdekében.” A létrehozott konstrukció újabb konstrukciók
alapjául szolgál. A konstrukciók egymásra épülnek, például így: Az ember eszközt
használ. – Az eszközt el kell készíteni. – Ehhez gépet készít. – Ehhez tudás kell.
stb. Az egymásra épültség ad egy történetiséget.
Az ember konstruál tárgyakat, a világ leírására alkalmas szimbólumokat, és a
közösség életét vezérlő eszméket. A szervezet tőkéje ezekből a tényezőkből áll.
A harmadik Az értelem hálója című fejezetben a szerző szerint az emberi konstrukciók értelmes rendbe illeszkednek. A célkitűzéshez a jelen mellett a múltat és
a jövőt is el kell tudni képzelni. A nyelv lehetőséget ad arra, hogy egy éppen jelen
nem lévő helyzetet ábrázoljunk. Másik izgalmas jellemzője a nyelvnek, hogy véges
számú elemei végtelen sokféle módon kombinálhatóak. A nyelvvel a létezők között
megjelenik egy szimbolikus világ. Amit értelemnek nevezünk az szimbolikus konst195
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rukció, épp ezért a szimbolikus része. Az emberi kultúrát know-how jellegűnek
mutatja be, ami arról szól, hogyan készítsünk célszerű tárgyakat, szimbolikus eszközöket és értelmes rendet. Ez a kultúra pedig az emberiség komplex tőkéje. Ez a
tőkekoncepció egy gondolkodási keretet adhat a szervezetek vezetőinek arra vonatkozóan, hogy egy teljesebb képben lássanak meg tőkenövelési lehetőségeket.
A negyedik Szervezet és közösség című fejezetből megismerhető, hogy ha látjuk
annak értelmét, amit csinálunk, akkor nagyobb teljesítményre vagyunk képesek.
A munka esetében ezt az értelmet a közösség jelentheti. A szervezetek mintafenntartó funkciója értékrendjük, identitásuk, mintáik megújítását jelenti. Ez mutatja meg azt, amit „értelmesnek” tekintünk a szervezeti életben. A mintafenntartás biztosítja a szervezeti egység folyamatos újrateremtését, amely egység itt a
közösséget jelenti. Ez az egység valami egyetemes emberinek az átélését jelenti.
Az ember alapvető vágya a közösségi élmény utáni vágy. Ennek kapcsán ismerteti a szerző Turner communitas elméletét, ami egy „ideális” kultúráról, „édeni”
társadalomról szól, és amely szerint a társadalmi cselekvés ennek az eszménynek
az elérésére irányul. Turner szerint a communitas eszménye irányítja a társadalom szerveződését. Civil szervezetek vezetőit kérdezve arról, hogy milyen lenne
szerintük az a világ, amelyben az unokájuk boldog lenne, valódi alkotó, személyes kapcsolatokból álló közösséget írtak le. Lehetséges, hogy ezek a képek bár a
jövőre vonatkoznak, de a régmúltból fakadnak. Ismerősek az ilyen képek, amely
ismerősség első szinten fakadhat a családból, a gyerekkorból, de fakadhat sokkal
messzebbről is, lehet ez a keresett aranykor mintaképe is.
Az ötödik és a hatodik fejezetben (A tőke kombinációi I. – II.) az egyszerű
világok és tudásintenzív világok összehasonlításáról esik szó. A felkészültségek
(tőke) kombinációi egy adott szervezet felkészültségszerkezetét adják. Mára már
négy fő termelési tényezővel lehet számolni: ember, természet, anyagi-tárgyi tőke,
információ. Amikor egy tevékenység egy magasabb cél érdekében történik, akkor azt a tevékenységet a magasabb értelemhez viszonyítva eszköznek tekintjük.
Az, hogy valami mennyire alávetett egy célnak, egy kontinuumon helyezhető el,
hiszen feltehetően nincs olyan tevékenység, ami felett ne lenne egy magasabb szempont. Ezért érdemes prototípusokban gondolkodni, ami az átlagos típusát mutatja
meg egy adott kategóriának, belesűrítjük tehát a legjellemzőbb tulajdonságokat,
tudomásul véve, hogy néhány kilóg majd a sorból. A tőkekombinációs fajtákban a
termelési tényezők különböző arányban szerepelnek. Lehet, hogy inkább a tárgyianyagi tőkét növelve tárgyakat alkotunk, vagy tárgyakat tökéletesítünk, növeljük
a tudást, vagy humanizáljuk a munkát, csökkentjük az elidegenedést. Nyolc féle
tőkekombinációt ismerhetünk meg a különböző felkészültségek (anyagi-tárgyi
tőke, értelemmel teli rend, információtőke) „alacsony” és „magas” állapotainak
kombinációi alapján. A nyolcból négy tőkekombinációt az információszegénység jellemez, a másik négyet pedig az információgazdagság. Mind a nyolc típust
részletesen bemutatja, leírja jellemzőiket.
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Információszegény tőkekombinációk:
1. A tudás része az életközösségnek. Mindennek az értelme benne van a közösség életvilágában. Az ősi közösségek világa ez.
2. Ebben a viszonyrendszerben az emberek saját vagy más céljait szolgálva,
eszközszerűen cselekednek – „embergép”. A lét csak eszköze valaminek.
3. Sok ember egyszerű munkát végez és gyarapítja a tőkét. Prototípusa a tőkés
vállalkozó.
4. Egyszerű munka, melynek eredményeit a szükségletek kielégítésére, és a
munka megújítására használják fel. Prototípusa az ideológus.
Az információban gazdag, tudásintenzív világok – amikor a tudás már nem fér el
egy emberben:
1. Az okosodó gépek és a gépeket okosítók világa. Tárgyak tökéletesítése,
rendszerek hatékonyabbá tétele a cél.
2. Szimbolikus tudáskombináció világa. Mindenütt kommunikáció zajlik
– számítógép előtt, értekezleten, előadóban, stb. Az információ az áramlása
közben gyarapodik, amitől gyorsul a fejlődés. Tipikus figurája a celeb.
3. Magas fokon művelt emberek egyéni vagy csoportos alkotó munkát végeznek. Tudás, alkotás és személy egységet képeznek. A tudásmegosztás
szerepe megnő, e nélkül nincs új ismeret. A tudásintenzívvé és hálózatossá
váló munka újfajta vezetést is igényel. A régi szakmai menedzsment helyét
felváltja a stratégiai irányok kialakítása, valamint a kooperatív hálózat kialakítása, fejlesztése. A beosztottaknak önálló és felelősségteljes döntéseket
kell tudni hozni, amihez biztosítani kell nekik a feltételeket. A célok felett
értékek és a szervezet küldetése áll. Az értelem kérdése kapcsán már arról
van szó, hogy miért érdemes élni.
4. Az öntudatra ébredt bölcs Gaia modellje. Ezen a szinten már korlátok közé
kell szorítani a tárgyi-anyagi előnyökre törekvő versenyt, világunkra és
önmagunkra nem szabad eszközökként tekinteni, és együtt kell élni a bioszférával. Túl kell élni, együtt a bioszférával, aztán pedig már „csak” élni
kell, közösségben az élőlényekkel. Át kell alakítani a bolygót érintő cselekedeteinket úgy, hogy Gaia is egészségesen élhessen.
Természetesen ezek a tudáskombinációs típusok nem választhatók el ilyen
élesen egymástól, ezek csak a valóság modelljei. A modellek prototípusai problémamegoldó felkészültségek kombinációit mutatják be. Az egyes modellek néha
időben követik egymást mondjuk egy vállalat életében, miközben egyszerre is
jelen vannak a világban, annak földrajzilag különböző területein.
A könyv elméleti tudásanyagát az idézetek és a mélyinterjúkból beillesztett
részletek olvasmányosabbá teszik. Erre szükség is van, hogy az egész mű kö197

An d r á s H a n g a ( S z e rk.): Kom m uni ká c i ós t e r e k 2016
zelebb kerüljön az olvasóhoz. Az interjúrészletekben megjelenő példák élővé,
kézzel foghatóvá teszik a leírt tudományos ismereteket. A szerző következetesen
végig vezeti az olvasót az egyes modelleken, megmutatva miképpen befolyásolja
a tudás szerepének növekedése a szervezetek működését, hogyan lesz a tudásnak
piaca a szervezetben, miként válik egyfajta közösség építő erővé. Tudás, kommunikáció, közösség, változások – ezek a szavak, egyben minőségek emelkednek
ki az írásműből, megmutatva a jelenben zajló változásokat és kicsit előrevetítve
a jövő egy lehetséges változatát is. A könyv első része tulajdonképpen az utóbbi
évtizedekben lezajlott gyors változásokon vezet minket végig, keretbe téve azt a
könnyebb eligazodás végett. Felkelti az olvasó érdeklődését, hogy megtudja milyen módon lehet, érdemes kommunikálni, vezetni egy szervezetet a megváltozott,
és most is folyamatosan változó keretfeltételek között. Ennek előképe jelenik meg
Peter M. Senge munkájában, aki már a ’90-es évek közepén előrevetítette például
a helyi vezetés fontosságát, azt írva róla, hogy „különösen a gyors változások
időszakában válik rendkívül fontossá”. (Senge, 323.o.)
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