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Tapasztalat, médiaszöveg, médiaaddikció

Gondolkodásunkat és szövegvilágunkat, beleértve érzelmi világunkat
is a környezetünkbõl származó tapasztalatok, információk határozzák meg.
Korábban a tapasztalatok, információk kis földrajzi, társadalmi körökbõl
érkeztek, az ember el tudott igazodni közöttük. A tömegkommunikációnak,
az informatika forradalmának köszönhetõen az információk, különösen a
másodlagos, nem tapasztalt információk mennyisége megnõtt. Ezt nevezzük
információrobbanásnak.

Egy új szólásmondás jól
jellemzi ezt a helyzetet: „A
nagymama nem látta a ten-
gert, a kis unoka rögtön meg-
nézi az interneten”. Bizony az
informatika egyre jobban be-
vonul a hétköznapi kommuni-
kációnkba. Hogy még egy tré-
fás szólással is éljek: „Letölte-
lek, mint internetes kalóz a
büntetését!” Az írásbeliség, a
könyvkorszak és a virtuális
világ, az internetvilág különb-
ségét pedig a következõ viccel
illusztrálhatjuk:

Internetes gyerekek a
könyvtárban. Mutatják nekik
a nagylexikonokat, a Révait, a
Tolnait. Két gyerek összesúg:

– Te, és ki volt az a marha, aki ezt kinyomtatta?
És még késõbbi korszakban:
Internetes gyerekek a múzeumban. Mutatják neki a könyveket:
– Látjátok gyerekek, ez a könyv.
– Igen, hallottunk róla, régi szoftver!
A tapasztalat, az információ napjainkban egyre inkább médiaszövegek-

ben él. A média viszont hol teljes, hol nagymértékben alá van vetve a piac
törvényeinek. Ezért a médiában leginkább csak az él meg, ami könnyen elad-
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A média kulturális 
és nyelvi mintái
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ható. A legkönnyebben, a legnagyobb számban a bulvármûfajok adhatók el.
A korábbi kicsit kivételezett helyzetû, a „mûvelt nagyközönségnek” szóló
sajtó, rádió és televízió is egyre inkább az „átlagközönségnek” szól, sokszor
éppen a demokratizmus szellemében: „Nehogy már a néppel fizettessék meg
az elitkultúrát! Néhány mûvész hasfájását!” Ez fájdalmasan érinti a választé-
kosabb, igényesebb (valódi) kulturális termékekre vágyó embereket. Ahogy
körülnézek a környezetemben, egyre többen hiányolják a színvonalas, sokfé-
le értéket fölvonultató, széles választékot nyújtó, persze nem föltétlenül
unalmas médiát. Persze az is érdekes, hogy szóban szinte mindenki elítéli
„Gyõzikét”, a statisztikák szerint pedig a fél ország nézi.

A szórakoztatóipar tehát beköltözött a médiába. A média legkedveltebb
mûfaja az ún. szórakoztató információ lett. Az angolban az information és
entertainment szavakból összerakták az infotainment (szórakoztató informá-
ció) szót. Magyarul leginkább szórakációnak nevezhetnénk. Ezt talán ismer-
jük is: „Már megint szórakáznak velem!”

A szórakoztatás alapmûfajai a „színes” hír (például a kétfejû borjúról), a
borzongtató beszámolók emberi (olykor gyomorforgató vagy életveszélyes)
különlegességektõl, a show. Árulkodó példája volt ennek az, amikor a köz-
szolgálati televízió információs (vagyis híreket, eseményeket közlõ) mûsorát
Info-show-nak nevezte el. Majd gyorsan levették a címet, amikor kiderült,
hogy egybeolvasva elég furcsa asszociációt kelt.

A pszichológus Csíkszentmihályi Mihály tévéaddikciónak nevezi a
televízióhoz fûzõdõ elszakíthatatlan, már-már az alkohol- vagy drogfüggõ-
séghez hasonló kapcsolatot. A modern embert mindennél több információ,
idõtöltési, benne szórakozási lehetõség veszi körül, de éppen a sok hatás

ellenére mindig többre, az elérhetetlenre vágyik, ettõl
élete unalmasnak tûnik. Soha nem volt annyi lehetõség a
találkozásra, ismerkedésre, és mégis egyre több a magá-
nyos ember. Ráadásul egyre több ember magányos társas
környezetben is. Csányi Vilmos „egyszemélyes csoport-
nak” nevezi a modern embert. Az unalom, a társas

magány ellen vigasztalást nyújt a televízió (a videó, a számítógép, az
internet). A pszichológus Csíkszentmihályi szerint (idézet Székytõl) azon-
ban a hosszas tévézés megfigyelhetõ következményekkel jár: egyre csökke-
nõ szellemi stimuláció, csökkenõ mozgásigény, „lefárasztás” (kifárasztás),
tartózkodás a kimozdulástól, a társas tevékenységektõl (társasjáték, séta,
beszélgetés), kellemetlenségérzés, szorongás. Ha mindez nem is csak a tele-
vízió miatt van, a televízió föltétlenül fölerõsíti ezeket a jelenségeket. Mind-
annyian ismerjük a „televíziós család” képét: a tévé a lakás központi helyén
foglal helyet, az egykori „szent sarokban”, minden a tévé felé van tájolva, a
család egymás közti kapcsolatai leszûkülnek. A hazatérõ családtag elsõ
lépése a tévé bekapcsolása, s csak utána mos kezet. Témáink, meséink a
tévébõl vett információkon alapulnak. Ha elromlik a tévé, sokan úgy érzik,
hogy mindent elvettek tõlük. A tévéaddikció után már mobiladdikcióról is
beszélhetünk. Egy pedagógustól hallottam, hogy az egyik kislány azért nem
ment el az osztálykirándulásra, mert az olyan helyszíne vezetett, ahol nem
megfelelõ a „térerõ”.
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A médiainformáció jellege

De milyen is a médiából szerzett ismeret? Elõször is szögezzük le: nem
lehetünk médiaellenesek. A média nagyon sokban könnyebbé és szebbé teszi
az életünket. Az a lehetõség, hogy az ember számára „kinyílt a világ”, vagy
az a politológiai jelentõség, hogy a média „nyílt tér”, amely biztosítja a
demokráciát, mindenki számára egyértelmûen hasznos. Éppen ezért nem
lehetünk médiaellenesek, mert akkor a romantikus antikapitalisták géprom-
bolóira emlékeztetnénk. Persze az is megoldás, amit egyszer magam is lát-
tam, vagyis hogy egy rádió kirepült egy ház ablakán, de azért ezt mégsem tar-
tanám követendõ példának. Sokkal hasznosabb megtanulni, a helyére tenni
életünkben a médiát.

A médiainformáció: másodlagos, nem egyéni tapasztalatból szerzett
ismeret. Az egyéni tapasztalat beszûkül, a médiatapasztalat kiterjed. Ez
alkalmas arra, hogy egy olyan világot képzeljünk el, amilyen – nincs.
A média manipulált, átalakított, „festett” világot mutat, amelyet csak fejlett
kritikai érzékkel lehet a helyére tenni. Ezért is fontos a tévékritika. György
Péter két évig (2005–2006) írogatta korunk magyar tévévalóságáról elgon-
dolkodtató kritikáit. A bûz címû írásában arra hívja föl a figyelmet, hogy az
emberek a média hatása miatt egyre inkább szégyellik a testüket: „Ha job-
ban belegondolunk, korunkban a kereskedelmi televíziózás folyamatosan a
bevallhatatlanul nyomorult test reménytelenségérõl és csillogó hazugsággá
való átalakításáról hoz híreket. Mintha egy Bosch-képet kívánnánk Photo-
shoppal retusálni.”

A média különbözõ „fogyasztói” szokásokat alakít
ki. Nagy különbség van az újságolvasó, a rádióhallgató
és a tévénézõ ember között. Az olvasás – személyre sza-
bott tevékenység. Tetszés szerinti gyorsaságban, válasz-
tási lehetõséget kínálva olvashatunk el egy újságot.
Van, aki a sporthíreknél kezdi, más a rádiókritikánál. A rádióhallgatás erénye,
hogy nem mindig tart igényt a teljes személyiségünkre. Gondoljunk csak arra,
hogy autót vezetni igen nehéz újságolvasás, tévézés közben. Rádiót hallgatni
azonban lehet. A mai közszolgálati rádió leghûségesebb hallgatói az asszo-
nyok, akik a konyhában, házi munkák közben leginkább rádiót hallgatnak.
Mostanában kezdjük õket is elveszíteni, mert a 21. század elején a lakás
további helyiségeiben is megjelenik a televízió. De azt azért még mindig cso-
dálom, hogy tud valaki egyszerre tévét nézni és mosogatni, kézimunkázni,
teregetni. (Tudom, tud.)

Mindebbõl láthatjuk, hogy egyre inkább mediális úton érzékeljük a vilá-
got. Ma már mindenhol van képernyõ. „A televízió a domináns médium a
gyermek életében….” – írja Anita Werner A tévé-kor gyermekei címû könyvé-
ben. Most lép felnõttkorba az elsõ magyarországi „képernyõ nemzedék”,
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vagyis az a nemzedék, amelyik javarészben televízión szocializálódott.
Hanthy Kinga, a Magyar Nemzet kritikusa így látja a helyzetet: „Felnövekvõ
nemzedék még sohasem állt ennyire a média hatása alatt. A gyermekekre
zúduló adat- és képáradat átalakítja szükségleteiket, vágyaikat, szinte teljes
életfelfogásukat, és pólyáskortól befolyásolja agyuk fejlõdését… E generáció
tizennégy éves korára mintegy húszezer órát tölt a képernyõ elõtt, míg az
iskolapadban csak tizennégyezret.”

Hanthy Kinga tovább árnyalja a képernyõ-nemzedék fogalmát. Nem egy-
szerûen a képernyõ, hanem a kereskedelmi képernyõ elõtt fölnövõ gyerme-
kekrõl beszél: „Lassan kilépnek az életbe a kereskedelmi média elsõ gyerme-
kei. Reméljük, nem okoznak csalódást a szüleiknek.”

Miért, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a kereskedelmi média
gyermekei? Bizonyára ezt nem kell különösen ecsetelni. A szabad, keres-

kedelmi média minden eddiginél szûkebb programvá-
lasztékot nyújt. A nézõk kegyeiért folyó kegyetlen pozí-
cióharc (nézettségi harc) oda vezetett, hogy a sokasodó
televíziók (az elõadás pillanatában ötven magyar nyelvû
tévéadás létezik) közül a legnagyobbak ugyanabban az
idõpontban ugyanolyan jellegû mûsort sugároznak.
Nézzék meg a szombat vagy vasárnap délelõtti progra-
mokat! Szinte kiüresednek a játszóterek, a grundok
(tudatosan írok ilyen nevetséges fogalmat), a gyerekek
többsége az õrjítõ hangzású, felfokozottságot, sokszor

érzéketlenséget, sõt kegyetlenséget sugalló rajzfilmsorozatokat nézi. Az
egyik médiakonferencián hallottam: „Ha az ember megnézi a Nova Televí-
zió (Csehország) híreit, egy törülközõre van szüksége, hogy a vért fel tudja
törülni”.

No, nem kell azért Csehországig menni. A újságban, rádióban és televí-
zióban csökken az információk száma. Ezzel együtt csökken a helyi és a köz-
ügyek iránt érdeklõdõk száma, viszont nõ a médiától csak szórakozási lehe-
tõséget várók száma. A tömegtájékoztatás domináns elemévé a szórakozta-
tás vált. Az álhírek, a kacsák zajjá redukálják az újságírás egykor volt
magasztosságát.

A jelenségre rávilágít az is, hogy manapság a rádióban, de leginkább a
tévében csak tiszavirág-életû „sztárok” vannak, akik közül nem egy éppen
„különlegességeivel”, udvariatlanságával, nézõutálatával vív ki „népszerûsé-
get”. A jelenség különösen érdekes, hiszen mind a rádiókban, mind a televí-
ziókban felbukkannak teljességgel hallgató- vagy nézõellenes megnyilvánu-
lások, s ezen mûsorok hallgatottsága, nézettsége nem csökken. Egyre több a
mazochista hallgató, nézõ?

Ki emlékszik arra, hogy korábban „értékes nevek, szerzõk” alapján
választottunk újságcikket, rádió- és tévémûsort? A cikk olvasását nem a
címnél, hanem az aláírásnál kezdtük. A mai bulvárlapok sokszor már
aláírást sem közölnek. A bulvárcím minden, a cikk kevés, az aláírás
lényegtelen.
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Médiahatások, a média nyelvi hatása

Valószínûleg kevesen tudnak a médiainformációktól érintetlenek maradni.
Persze van különbség a médiainformáció-habzsoló és a mértékletes médiafo-
gyasztó között. Mégis, hogyan hatnak ránk a médiainformációk? Anita Werner
azt írja: „A média hatását […] nem könnyû megjósolni. Néha nagy a befolyása,
máskor semmi, s megint máskor az ellenkezõje annak, amit várnánk.”

Ez utóbbit nevezhetnénk diszfunkcióinak. Józan megközelítéssel nézve a
dolgokat, aligha hihetjük, hogy valaki/k média segítségével tudatosan „hülyí-
teni” akarják a közönséget. De folytassuk Anita Werner gondolatait: „A média
csak kis mértékben határozza meg az egyén alapvetõ személyiségjegyeit és
értékirányultságát. Kevéssé mélyre ható területeken, mint például a divat, a
ruhák, külsõ viselkedési formák, nyelvi kifejezések stb. azonban gyakran igen
szembetûnõ hatásokat figyelhetünk meg.”

A felszínen ez utóbbit természetesen gyakran tapasztaljuk. Vagyis a
média hasznos vagy káros divatokat terjeszt, a médiában „kötelezõen” közre-
adott reklámok csakúgy. Hogy csak egyetlen új, a média által gerjesztett
jelenségre hívjam föl a figyelmet, ilyen a „betegségcsinálás”. Mint tudjuk, az
egészség lett a legnagyobb üzletek egyike. Ezért „megéri” az embereket beteg-
ségtudatossá tenni, s akkor félelmetes összegeket hajlandók csodaszerekre,
panáceára költeni. De nem érthetünk egyet Anita Wernerrel abban, hogy a
média „csak kis mértékben határozza meg az egyén alapvetõ személyiségje-
gyeit és értékirányultságát”. Csíkszentmihályi Mihály imént már idézett gon-
dolatai éppenséggel ellentmondanak ennek. A sokat tévézõ embert fenyege-
ti a tévéaddikció, annak összes, felismerhetõ káros, a személyiségjegyeket,
értékirányultságot nagy mértékben befolyásoló jelenségeivel.

De idézzük föl a médiahatással kapcsolatban leggyakrabban idézett
jelenséget, az agressziót. Nem gondolom, hogy a kérdés egyszerûen megvála-
szolható, de nagyon sok tanulmányt, véleményt olvasva úgy látom, hogy a
média és az agresszió között legalábbis kapcsolat van. Korábban azt gondol-
ták, hogy médiának nagy a hatása az emberi agresszióra (vagyis agresszív
példák gyakori nézése egyéni agresszív megoldásokhoz vezetik az embert,
késõbb ennek hatását nem látták bizonyítottnak, ma mintha ismét hajlaná-
nak a korai feltételezésekre). Az igazság – mint sok mindenben – ebben is
középen lehet. A tévébeli agresszió additív (hozzáadó) hatással van. Hanthy
Kinga így látja: „A szakemberek szerint a mai ember azért zaklatott és agresz-
szív, mert túl sok dologról szerez tudomást. Zúdulnak rá a katasztrófák, bûn-
tények, terrorcselekmények hírei, ezek által erõsödik az a képzete, hogy a
világ gonosz és félelmetes. Szorongásait kivetíti gyermekeire, akiket mobilte-
lefon-pórázon tart.”
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A „kevésbé mélyre ható területeken” a média kulturális és nyelvi mintá-
it valóban nem nehéz megtapasztalni. A nyelvi hatások között évtizedeken át
jósolták a nyelvjárási formák megszûnését, és a köznyelv eluralkodását. Nos,
a nyelvjárások valami oknál fogva valóban kiszorultak a médiából (egy-két
üdítõ példát kivéve), de a kereskedelmi médiában nem is az igényes köz-
nyelv, hanem valamiféle mûvi felolvasói médianyelv és mellette a szleng lett
az uralkodó. A felolvasói médianyelv jellemzõje a nem értõ-értetõ „tolmácso-
lás”, az ügyetlen vagy tudatosan elrontott tagolás, a halmozott hangsúly- és
hanglejtéshibák. (Milyen érdekes, hogy az 1976-ban indított Beszélni nehéz
címû rádiómûsor – és hangsúlyjelölõ mozgalom – mennyire életképes.

Ahogy nézem, most már bármeddig folytatható,
hangsúlyhibák néhány perc alatt tucatszám gyûjthe-
tõk a médiából.) A szleng oldottsága, közvetlensége
és nyelvi leleménye miatt bizonyos médiamûfajok-
nak jót tesz, máskor bántó, etikailag sértõ. Soha nem
felejtem el a Magyar Rádió kezdeti kereskedelmi vál-
lalkozásának mûsorvezetõje „jópofaságból” maga
olvasta a híreket. Nevetgélõ, ironizáló stílusban
mondta: „Ma harmincan haltak meg Szarajevóban.”

Én soha többé nem kapcsoltam be ezt a rádiót. Immár a „nagy” (országos)
kereskedelmi rádió sportriportere, Jugoszlávia NATO-bombázásának elõest-
éjén ezt mondta: „Amíg a NATO Jugoszláviát bombázza, én sporthírekkel
bombázom Önöket.” Hülyének lenni persze (állam)polgári jogon lehet. De
hogy egy tulajdonos, egy szerkesztõ vagy a médiafelügyelet ezt elnézze – azt
már nem szabad. (Természetesen vannak jó és rossz példák a panaszkezelés-
re a médiában elhangzottak kapcsán…) György Péter így látja ezt: „A keres-
kedelmi tévék nem ismerik sem a társadalmi, sem a morális felelõsség fogal-
mát, számukra minden egyes kép annyiban és addig érdekes, amíg a nézõk
kezét távol tartja a távirányítótól.”

Az okokat itt is az oktatásban, a társadalom kulturális szintjének leom-
lásában láthatjuk. Például az újságírók oktatásában: az újságíróknak elsõsor-
ban az üzenet formáját tanítják, a jelentését, jelentéseit, hatásait, egyszóval:
a pragmatikáját nem.

A fentieket összefoglalva a média nyelvi hatásai között tartom számon
az igényes, választékos, távolságtartó, udvarias senkit nem sértõ köznyelv
háttérbe szorulását. Ennek társadalmi hatása is van: a társas kommunikáció-
ban egyre kevésbé találjuk meg a közös hangot. A média nyelvi hatásai
között kell számon tartani a végigfogalmazás hiányát, a jelzésszerûvé, homo-
génné váló társadalmi kommunikációt. Ez végül is kommunikációs nehézsé-
gekhez vezet. Buda Béla azt írja: konfliktusos, zavart a másik ember megérin-
tése, megszólítása. És tegyük hozzá: egyre kevesebb a megtapasztalható ver-
bális öröm, vagyis a beszélgetés, a beszéltetés, az oldott kommunikáció.
Pedig kultúránk tele van nyelvi leleménnyel, az embernek pedig alapvetõ
szükséglete, élménye az oldott beszélgetés.
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médiafelügyelet ezt elnéz-
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Műfajsirató – műfajsintér

Már az 1990-as évek közepén fölhívtam a figyelmet a média jellemzõ
tendenciáira. Ezek között emlegettem a „mûfajsiratót”, vagyis azt, hogy a sok
mûfajú médiától búcsút vehetünk, a kereskedelmi média az egymûfajúság, a
sokszínûség megszûnése felé veszi az utat. Amikor a minap ennek beteljesü-
lésérõl az egyik országos napilapnak nyilatkoztam, újságíró kollégám félreér-
tette a „mûfajsirató” kifejezést. Mûfajsintért értett és írt helyette. Bár cikkét a
megjelenés elõtt elküldte hozzám, s annak címében ezt láttam: Mûfajsintér a
média – hagytam, mert ez is nagyon kifejezõ. Ezekben az 1990-es évekbeli
írásaimban javasoltam a „védett mûfajok” megnevezést. Pontosan azt, hogy
az emberiség, a média kitalált, kipróbált, fontosnak tartott mûfajait (bábjáték,
rádiójáték, valódi dokumentummûsor, sokféle zenei mûfaj stb.), nemes kife-
jezéssel a „nemzeti kulturális örökséget”, hagyományt védeni kell. Arra hiva-
tott, okos emberek gyülekezete mondja ki, hogy védjük a kulturális (nyelvi)
sokféleséget.

Ez – természetesen – nem történt meg, ezért a helyzet ma rosszabb, mint
tíz éve.

Örömmel tapaszta-
lom, hogy erre mások is
rájöttek. György Péter
már emlegetett tévékri-
tikáiban például így fog-
lalja össze a helyzetet:
„Ha valaki azon me-
reng, hogy a kereskedel-
mi televíziók jó fényt
vetnek-e kultúránkra,
akkor okkal lesz rossz-
kedvû, talán melankoli-
kus is. Ha valaki egyet-
len percre is komolyan
vette Huntington civili-
zációk összecsapásáról
szóló politikai ostobasá-
gát, akkor nézzen tévét.
Ha még utána is büszke
lesz arra a társadalomra,
ahol él, akkor esetleg
keresse fel pszichoana-
litikusát.”
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És a következtetése sem marad el: „A neoliberalizmusnak a kultúrpoli-
tika elvét is tagadó dogmája megítélésem szerint nem érvényesül többé. Ha
nem akarunk éveken át idiótákat bámulni a tévékben, ha nem akarjuk beér-
ni azzal, hogy ki-ki otthon is kotont húzhat a fejére, s megpróbálhatja, hogy
képes-e kalapját két méter harmincra is felemelni, akkor érdemes mindezt
nyilvánosan is végiggondolni. A helyzet komoly és reménytelen.”

Biznisz és étosz

Végezetül hadd idézzek az egyik nemzetközi médiakonferencián hallott
gondolatokból: A médiabiznisz, a médiaóriások és az újságírás ellenségek.
A kormányoknak a médiaóriásokkal szemben ellensúlyt kellene alkalmazni-
uk. A közszolgálat étoszára azonban ma sehol sem figyelnek. A közszolgálat
minõsége pedig tükrözi a társadalmat.

Itt állunk. Ennél mélyebbre is süllyedhetünk. Az értelmiség arra való,
hogy figyelmeztesse a társadalmat, közte a döntéshozókat az elkerülhetõ
veszélyekre. A figyelmeztetés már jóval korábban megtörtént gondolkodó

emberek gyülekezetében, publikációkban, és semmi
sem változott. Pontosabban: történt valami, aminek van
esélye ellensúlyt képezni a média- és társadalmi elhü-
lyülés ellen. Ez pedig a médiának az oktatásba, a tan-
anyagba való beépítése. Hosszú folyamat lesz, sok-sok
buktatóval, de esélyt ad, hogy növelje a médiatudatos-
ságot. Hartai Lászlóval, a médiaismeretek tantárgy

egyik kidolgozójával készített beszélgetést Lõcsei Gabriella. Ebbõl idézek:
„Aki sikerrel kívánja az öt-kilenc éves gyermekek médiaoktatását megolda-
ni, annak legalább három elemet kellene összekapcsolnia: a nemzetközi
médiakutatások eredményeit a pedagógiatudomány tapasztalataival és a
gyermeklélektani ismeretekkel.”

Végül is a tantárgyat bevezették, a tankönyvek, segédkönyvek megszü-
lettek. A médiapedagógia célja a médiainformációk jobb megértése, és lehe-
tõleg relativizálása. A médiapedagógia azt akarja tudatosítani: „Tudd, hogy
nem tudsz mindent, ha a médiára hagyatkozol.” Vagyis azt, hogy a médián
kívül is van élet.
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Médiaműveltség

Sok sikert ehhez a kísérlethez, reformhoz. Én teljes szívvel szurkolok
neki, mert a mûveletlenség, a médiamûveletlenség ma már nemcsak közér-
zetbeli, társadalmi károkat okoz, hanem alapvetõen gazdasági károkat is. Így
pedig nincs „tudásalapú”, „modern” társadalom. Más kérdés, hogy a most
bevezetett mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgynak pillanatokon belül
el kell jutnia az informatika világáig. Az informatika ugyanis folyamatosan
bekebelezi a médiát, s jó nagy részt harapott már magának az emberi kapcso-
latok, nyelvhasználat világából is. A 21. századi gyermek nem csupán a kép-
ernyõ-, hanem az internet-nemzedék képviselõje.

Talán ma még nem késõ a médiapedagógia nyomán internetpedagógi-
áról beszélni. Hadd álljanak itt búcsúzóul, intésül Roska Tamás informati-
kus szavai: „A információk tengere: holt ismeret. Akkor válik tudatossá, ha
az információk – fogalmak, adatok, tények, axiómák, törvények és következ-
tetési szabályok egy adott szakterületre vonatkozó, térben és idõben rende-
zett halmaza – egy gondolati keretben helyezõdnek el, és ebben helyes iga-
zodást nyújtanak. Ezt a gondolati keretet, a fogalmak és törvények szemé-
lyes megértését, a fontos adatok ismeretét, ha kell, az absztrakció magasabb
szintjére való eljutást nem lehet csak játékosan és mellesleg elsajátítani. Az
ezt propagálókról általában kiderül, hogy maguk sem jutottak el erre a szint-
re. Fontosak az élmények és a motiváció, de a személyes erõfeszítés sem hiá-
nyozhat. […] Az a paradox helyzet tapasztalható, hogy az internet adta elõ-
nyöket leginkább a személyes erõfeszítésben összeszedett, akaraterõvel és
önfegyelemmel rendelkezõ, mûveltebb diákok tudják igazán kihasználni.
A ’folyton böngészõk’ semmire se mennek. […] Kiderült, hogy a nagyon
sokat internetezõk jó része depresszióssá válik. Nem kommunikál, és bezá-
rul a személyisége. […] Ne tévesszen meg az internet-butuskák (internet
dummies) hangossága és felületes erõszakossága. Tudomásul kell vennünk,
hogy az átlagos tudásra és mûveltségre alapozó reproduktív vállalatok és
közösségek relatív termelési értéke töredéke az innovatív vállalatokénak.
Azoknak a versenyképes közösségeknek, ahol a 21. század koncepció vezé-
relt gazdasága kibontakozik. A koncepció vezérelt gazdaság motorjai pedig
a multidiszciplináris tudással és általános mûveltséggel felvértezett, jelle-
mes, szuverén egyéniségek.”

(A szerzõ az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének és a BDF Alkal-
mazott Nyelvészeti Tanszékének oktatója.)
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Tájékoztató és további irodalom

• Balázs Géza: Médiakommunikáció. A nyelvi közszolgálatiság. Magyar Rádió, Oktatási
Osztály, Bp., 1996.

• Balázs Géza: A nyelv etikai dimenziói. Életünk, 2006/5. 45–50.
• Csányi Vilmos: Az emberi természet. Vince Kiadó, Bp., 1999.
• Etika és újságírás. Nemzetközi konferencia. Szervezõ: Károlyi József Alapítvány,

Fehérvárcsurgó, 2005. március 5.
• Hanthy Kinga: Rádiókritikák. Magyar Nemzet (www.mno.hu)
• György Péter: Tévékritikák. Élet és Irodalom, 2004–2006.
• György Péter: Mulatozás Európa-szerte. A kultúrpolitikához. Élet és Irodalom,

2004/47.
• György Péter: A bûz. Élet és Irodalom, 2006. február 24.
• Kelen Károly: Egyenhangon a mûfajsintér. A kereskedelmi rádiók a fiatalok nyelvén

szólnak. Népszabadság, 2006. március 8. 13. (Interjú Balázs Gézával)
• Lõcsei Gabriella: Hartai László a mozgókép- és médiaismeret nevû tárgyról. Magyar

Nemzet, 2003. február 1.
• Roska Tamás villamosmérnök, akadémikus (Budapest, Veszprém). 305–307. In: Sor-

sunk és jellemünk. Kortársak otthonról, közérzetrõl, jövõképrõl. Új Horizont, Veszp-
rém, 2004.

• Széky János: Schengencsúszás. Élet és Irodalom, 2004/19.
• Werner, Anita: A tévé-kor gyermekei. Mit tudunk a média hatásairól. Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Bp., 1998.



Milyen utánpótlásra számíthat a magyar újságírószakma Erdélyben?
Kíváncsiak voltunk, hogy mi várható ilyen téren, ezért elsõéves újságíróta-
noncként saját évfolyamunkon végeztünk egy kis nyomozást, a
Babeº–Bolyai Tudományegyetemen. Olyan kérdéseket igyekeztünk összeál-
lítani, amelyek ha halványan is, de rávilágítanak a jövõ újságíróinak az
önképére.

Legtöbben érdektelenül néztek a feladat elébe, ezért viszonylag kevés
diákot – a huszonötbõl mindössze tízet – sikerült megkérdeznünk. Helyesbít-
ve: mindegyiküket sikerült megkérdezni, csak rendkívül kevesen válaszol-
tak, vagy ha válaszoltak is, hihetetlenül kurtán és unottan tették.

A kérdések leginkább arra keresik a választ, hogy milyen mértékben
ismeri ki magát egy elsõéves hallgató a média világában, és hogy mennyire
van tudatában annak, hogy
Kolozsvár ugródeszka lehet (?)
karriere számára – ha egyálta-
lán szeretne ilyent. Mennyire
tájékozottak a diákok, fontos-
nak tartják-e, hogy tájékozód-
janak? Az írott vagy az elektro-
nikus sajtót részesítik elõny-
ben? Netán egyiket sem, és
valami okból kifolyólag a szép-
irodalmat kedvelik inkább? Ha
mégis olvasnak napi sajtót,
akkor melyik kiadványokat
olvassák, és milyen rendsze-
rességgel? Napilap vagy havi-
lap jár gyakrabban a kezükben,
és miért tartják éppen azt elõ-
nyösnek? Igyekszenek-e tema-
tikusan megválogatni az olvas-
nivalót, vagy csak véletlensze-
rûen válogatnak a cikkek töm-
kelegében? Milyen irományokat olvasnak szívesebben, milyen téma érdekli
õket a leginkább? Ismerkednek-e a szakmabeliekkel, mennyire befolyásolja
õket azok véleménye, meghallgatják-e a tanácsaikat és a javaslataikat? Hogyan

CS O M A EMŐK E–LŐR I N C I RÉ K A

Elsőéves újságírók és 
a média útvesztői
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reagálnak más véleményére, amit a sajtóban olvasnak? Hagy-e mélyebb nyo-
mot bennük az elolvasott vélemény, alakul-e ki bennük különösebb reakció?
Végül pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire használják ki a kolozs-
vári sajtó adta lehetõségeket. Részt vesznek-e újságírásban vagy egyéb sajtós
tevékenységben?

Következzenek tehát a nem egyszavas-félmondatos válaszok, a rovat
hagyományainak megfelelõen minimális szerkesztõi beavatkozással felsora-
koztatva.1

•
A közéleti eseményekrõl általában az internetrõl, internetes újságokból

tájékozódom. Újságot a hírekért olvasok, szépirodalmat meg az olvasásért.
Legtöbbet szépirodalom van a kezemben.

Konkrétan a Nõk Lapját olvasom heti rendszerességgel.
Ha egy újság a kezembe kerül, mindent elolvasok belõ-
le, kivéve az apróhirdetést és a sztárpletykát. Ezek a
rovatok nem érdekelnek.
Ha egy kiadvány írott és elektronikus formában is meg-
jelenik, akkor mindenképp az elektronikusat részesítem
elõnyben, mert az számomra mindig elérhetõ.

Mások ajánlása, véleménye egyáltalán nem meghatározó számomra, de
odafigyelek arra, amire esetleg felhívják a figyelmemet.

Véleményoldalakat nemigen olvasok, ha mégis, akkor nem feltétlenül
veszem készpénznek az olvasottakat.

Részt veszek újságírásban, bár közelrõl sem úgy, ahogyan kellene (nem
olyan gyakran).

(Ciupe-Osváth Diána)

•
Az eseményekrõl a sajtóból, a világhálóról és a rádióból tájékozódom.
Az írott, ill. elektronikus sajtónak, valamint az irodalomnak is megvan

a saját varázsa. Az elektronikus sajtó kézenfekvõbb számomra, de hetente az
írottat is megveszem. Az irodalom pedig mindemellett nem maradhat el.

Az írott sajtóból a Szabadságot olvasom, mint napilapot. A havilapok
közül azt, amit nagymamám elhoz hozzánk (Nõk Lapja, Maxima, Kiskegyed).
Általában azt olvasom el, ami megfog a címmel, az íróval. Nem olvasom el a
sportmagazinokat, mert unom õket, néha a politikát is kihagyom.

Ha egy kiadvány írott és elektronikus formában is megjelenik, akkor az
elektronikusat részesítem elõnyben, mert nem kell kimenni és megvenni, de
sokszor az írott formája elõnyösebb.

Ha a szakmabeliek vagy a tanárok valamit ajánlanak, és kezembe kerül,
szívesen elolvasom, majd eldöntöm, hogy tetszik-e vagy sem. Ha igen, foly-
tatom az olvasását, ha pedig nem, akkor maradok a réginél. Véleményolda-
lak olvasásakor persze, hogy kialakul bennem is egy vélemény, de ugyanak-
kor továbblépek a cikk elolvasása után.
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Amennyire tõlem és az idõmbõl telik, próbálom kihasználni a kolozsvári
sajtó által nyújtott lehetõségeket. Próbálom minél jobban, hisz az én elõnyöm.

(Fodor Tekla)

•
Elsõsorban az elektronikus sajtóból tudom meg, hogy mi történik.

Viszont ritkán nézek meg egy portált csak azért, hogy lássam, mi történik
éppen az erdélyi magyar vagy magyarországi közéletben. Inkább a hírek
találnak meg engem, mint fordítva.

Mivel egész nap számítógép elõtt ülök, nagyrészt elektronikus források-
ból tájékozódom. Számomra könnyebben elérhetõ, olcsóbb, ugyanakkor
gyorsabb és naprakészebb, mint az írott sajtó. Viszont ha kikapcsolódásról
van szó, inkább egy jó könyvet veszek kézbe.

Nálam szakmai ártalom, hogy minden nap végigböngészem a Krónikát
(lévén, hogy ott dolgozom). Ezen kívül az Új Magyar Szót olvasom (mert az
is országos magyar napilap), ritkábban Háromszéket és
Brassói Lapokat veszek kézbe (két utóbbit azért, mert
onnan származom). A havilapok közül a National
Geographicot vásárolom meg, ha éppen megengedhe-
tem magamnak. Számomra hiányoznak viszont az erdé-
lyi magyar palettáról a színvonalas közéleti hetilapok
(például mint a Magyar Narancs vagy a HVG). Ezek elõnye a napi sajtóval
szemben, hogy hosszabb idõ és több hely jut bennük egy téma kibontására,
körüljárására. Hátrányuk ugyanakkor, hogy nem annyira naprakészek.

Mindig tematikusan választok, legfeljebb váróteremben lapozok bele
abba, ami a kezembe kerül. Legjobban a kultúra érdekel, illetve a hosszabb,
szociális vagy más témájú riportok. Az egyetlen téma, amit soha nem olva-
sok, az a sport, lévén hogy teljesen párhuzamos vagyok vele, egyszerûen
nem köt le.

Helyzetfüggõ, hogy az elektronikus vagy írott sajtót részesítem elõny-
ben: a képernyõ elõtt ülve kézenfekvõbb megnézni egy kiadvány honlapját.
Reggeli kávé mellé vagy például vonatra persze az írott változatot választom.
Hosszabb cikkek esetében (amelyiknek nem jutok a végére egy nekifutásra)
szintén szívesebben olvasom a nyomtatott kiadványt.

Legalább egyszer bármit megnézek, amit ajánlanak, feltéve hogy nem
esik teljesen kívül az érdeklõdési körömön (például sport-, elvont tudomá-
nyos vagy vallásos kiadványok). Azt, hogy rendszeres olvasójává válok-e az
illetõ kiadványnak, persze a saját véleményem dönti el.

Véleményoldalak olvasásakor elsõsorban szerzõtõl függ, hogy egyálta-
lán befolyásol-e az illetõ véleménye – egy általam sokra tartott szerzõ lehet,
hogy meggyõz valamirõl, amit addig másképp gondoltam. Ha nem ismerem
a szerzõt, sok tényezõtõl függ, hogy elgondolkodom-e az íráson: ez tájéko-
zottság, stílus, érvelés kérdése.

Nagymértékben kihasználom a kolozsvári sajtó adta lehetõségeket,
lévén hogy a Krónikánál keresem a mindennapit.

(Fülöp Noémi)
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•
Érdekelnek a közéleti események, így egyértelmû, hogy tájékozódom is

felõlük. Itt jegyzem meg, hogy általában csak azokat az eseményeket olvasom
el, amelyek kifejezetten érintenek vagy az érdeklõdési körömbe tartoznak.
Az információkat egyenlõ mértékben halászom az írott, illetve elektronikus
sajtóból, annak függvényében, hogy melyik áll rendelkezésemre, de ha tehe-
tem mindkettõt elolvasom.

Az elektronikus sajtót inkább a gyorsasága miatt kedvelem, sokkal
hamarabb jutok hozzá az információhoz, szinte percenként érkeznek a hírek.
Az írott sajtót a hitelessége miatt preferálom.

A kolozsvári lapok közül leginkább a Krónikát szoktam olvasni, de alkal-
manként a Szabadságot és az Új Magyar Szót is. Egyértelmûen arányaiban is
több napilapot olvasok, sokkal inkább hozzáférek, és naprakészebben tájé-
koztatnak a világ dolgairól. Szerintem ez is az elõnyei közé tartozik, hama-
rabb szolgáltat széles körû, elemzõ jellegû írásokat. A havilap – igaz, hogy
nagyon hiteles és pontos írásokat tartalmaz, de lassú. Nem teszek különbsé-
get mindent megnézek, ami a kezembe kerül, ha felcsigáz a cím, elolvasom,
ha nem, hát hagyom. A gazdasággal, mezõgazdasággal kapcsolatos írásokat
szoktam leginkább mellõzni egyszerûen nem érdekelnek.

Ha egy kiadvány elektronikusan és nyomtatott formában is megjelenik
az utóbbit választom, jobban szeretem a klasszikus, megfogható, tapintható
dolgokat.

Ha szakmabeliek vagy tanáraim ajánlnak valamilyen médiumot, min-
denképp meghallgatom és utánanézek, ha izgalmas a téma biztosan elolva-
som, ha pedig nem igazán érdekel hát inkább hagyom.

A véleményoldalak olvasása általában feldühít, az emberek szélsõséges-
ségei idegesítõk számomra, de komolyabban nem szoktam lereagálni, egysze-
rûen továbblépek: õk ilyenek és kész.

Nem vettem még részt a kolozsvári sajtó adta lehetõségek kihasználásában.
(Gál László)

•
Az eseményekrõl általában a baráti körömben szerzek tudomást, újsá-

gokban olvasom, vagy esetleg plakátokon találkozom velük.
Nagyrészt interneten vagy újságokban (ritkábban) olvasom el a napi

híreket. Irodalmat is szeretek olvasni, de sajnos arra nem mindig jut idõ.
Az írott sajtó keretein belül napilapokat olvasok: Krónika, szülõvárosom

napilapjai, mint a Szatmári Friss Újság, a Szatmári Magyar Hírlap… Ugyan-
akkor, mint bármely korombeli fiatal, néha én is olvasok heti-, illetve
havilapokat: Joy, Glamour, Cosmopolitan stb.

Szerintem mindegyiknek megvan az elõnye, attól függ, hogy kit mi érde-
kel. A napilapok általában azért fontosak, mert közlik velünk a világban tör-
tént eseményeket, a legújabb híreket. A heti-, illetve havilapok már inkább
különbözõ korosztályokat vagy embertípusokat céloznak meg, arról írnak,
ami manapság foglalkoztatja az embereket. Különbözõ mindennapi témákat,
problémákat boncolgatnak.
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Én nagyrészt mindent elolvasok, ami épp a kezembe kerül, puszta
kíváncsiságból. Azonban ha szándékomban áll valamit konkrétan olvasni,
akkor tematikusan választom meg, hogy mi legyen az.

A kiadványok esetében az írott változatot részesítem elõnyben, mert azt
kézbe foghatom, lapozgathatom, annyiszor, ahányszor csak kedvem támad,
és ott, ahol épp rám jön, nem szükséges számítógép közelében lennem.

Õszintén nemigen befolyásol a tanárok véleménye, és inkább azt olva-
som, ami engem érdekel, és amihez nekem kedvem van, attól függetlenül,
hogy más mit mondana az adott anyagról.

Véleményoldalak esetében attól függ, hogy mirõl van szó. Ha engem is
foglalkoztat a téma, akkor valószínû, hogy nem lépek csak úgy tovább,
hanem bennem is kialakul egy bizonyos vélemény a témával kapcsolatban.

Jelenleg még nem veszek részt újságírásban, õszintén megvallva nem is
újságírással szeretnék foglalkozni, hanem inkább a rádió vagy a televízió
keretein belül szeretnék elhelyezkedni.

•
A közéleti eseményeket eléggé pontosan tudom követni bentlakásom

által nyújtott korlátlan internetszolgáltatásnak köszönhetõen. Néhány ismert
lap oldalának látogatása napirenden van.

Az irodalmat, az elektronikus meg az írott sajtót egyaránt fontosnak és
értékesnek tartom. Ezek közül az irodalom az mely, a szürke realitás mögöt-
ti valóságra, igazságra, talán szépségre is rámutat. Nagyobb élvezettel olva-
sok egy regényt, verseskötetet vagy antológiát, a napilapokat csak megszo-
kásból nézegetem. Körülménytõl meg helyzettõl függõen, hol az elektroni-
kus, hol az írott formát részesítem elõnyben.

A Szabadság, néha a Krónika is kezembe kerül, a Jurnalul Naþional, a
Gândul, valamint a Libertatea és az Academia Caþavencu a kedvenceim közé
tartozik. Nem mellõzöm a brit vagy amerikai napilapok elektronikus változa-
tait sem. Elõnyük a hírek aktualitásában, frissességé-
ben, gyorsaságában rejlik. Mindezek megkülönböztetik
a havilapoktól. Az utóbbinál az információ rengeteget
veszt hatásából, és nincs akkora aktualitása. Ezek a
lapok a közönség egy bizonyos rétegét célozzák meg.
Olvasáskor válogatok a témák között és legalább egy cik-
ket megnézek mindenikbõl. Nem annyira a tematikus-
ság, mint a cím lényegre való törekedése és eredetisége hívja fel magára a
figyelmet. Nem érdekelnek a sztárokról írt hírek (szerintem túl unalmasak és
mindenik egyforma, ugyanarról szól), a sportról csak néha érdeklõdöm.

A szakmabeliek, valamint a tanárok ajánlása nem meghatározó, de elfo-
gadom a tanácsokat, utánanézek az ajánlott könyvnek, és ha megfelelõnek
találom (érdeklõdési körömhöz tartozik a téma vagy nagyon érdekes valami-
lyen szempontból), elolvasom azokat.

A véleményoldalak különlegesek. Nem tudok továbblépni anélkül, hogy
ne alakuljon ki a saját véleményem az olvasottakról, netán hozzászólok én is
az adott topikhoz.
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Sajnos, nem használom ki a kolozsvári sajtó által nyújtott lehetõségeket,
legalábbis nem olyan mértékben amennyire szeretném.

(Kerekes Enikõ)

•
A közeseményekrõl általában internetes újságokból, internetes portálok-

ból tájékozódom. Ilyen például a Transindex, a Szabadság, a Krónika, az
Origó stb. Tévébõl csak ritkán informálódom, mivel Kolozsváron nincs rá
lehetõségem, de a tévécsatornák internetes honlapjait és élõ adásait figye-
lemmel szoktam kísérni.

Mostanában leginkább az elektronikus sajtót részesítem elõnyben, mivel
kényelmesebb, gyorsabb és olcsóbb is a hozzáférési lehetõség. Irodalmat is
nagyon szeretek olvasni, de sajnos mostanában kevés az idõm hosszabb regé-
nyek olvasásához.

Kolozsváron az írott sajtóból a Szabadságot meg a Krónikát szoktam
inkább olvasni, ha meg Udvarhelyen tartózkodom, akkor az Udvarhelyi Hír-
adót meg a Polgári Életet. Szívesebben olvasom a napilapokat, hiszen azok a
legfrissebb információkat közlik, és ha a közéleti eseményeket nap mint nap
figyelemmel követem, akkor sokkal könnyebben sikerül kialakítanom a tel-
jes képet, és az események is átláthatóbbá válnak.

Az elektronikus változat élvez elõnyt nálam, hiszen azt bármikor el
lehet olvasni, és ha szükséges, vissza lehet keresni régebben megjelent íráso-
kat is az újság archívumában.

Bizonyos, ha nem is lényegesen meghatározó módon, de befolyásolnak
tapasztaltabb emberek, szakmabeliek véleményei, egyes újságokról kialakí-
tott nézetei. Ha a tanárok hívják fel valamire a figyelmet, vagy ajánlanak
bizonyos olvasnivalókat akkor, azoknak általában utána szoktam nézni.

A véleményoldalak olvasásakor elõször is megnézem, hogy kinek a véle-
ményét tükrözi az írás, majd annak függvényében, hogy mi az én saját kiala-
kított képem a témával kapcsolatosan vagy egyetértek vele, vagy nem.

Egy fél éve vagyok szerkesztõ tagja a Kolozsvári Magyar Diákszövetség
(KMDSZ) lapjának, a Perspektívának, de a jövõben mindenképp aktívabban
részt szeretnék venni a kolozsvári sajtó életében, és jobban ki szeretném
használni az adódó lehetõségeket.

(Magyari Beáta)

•
Az eseményekrõl tévébõl, az internetrõl, ritkán a rádióból, de az utóbbi

idõben leggyakrabban az írott sajtóból tájékozódom.
Az írott sajtót elõnyben részesítem az elektronikus sajtóval szemben,

ugyanis szerintem egy újság részletesebb, pontosabb, néha átfogóbb belátást
nyújt az eseményekrõl, a történtekrõl. Egyes újságcikkekben pedig szerzõi
kritika, véleménynyilvánítás található, amit fontosnak találok.

Néha havilap is kezembe kerül, de inkább napilapot olvasok. Az általam
legolvasottabb újság a Krónika és a Szabadság, de román sportújságokat is
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gyakran olvasok, mint például a Pro Sportot vagy a Gazeta Sporturilort.
A havilapok helyett napilapokat olvasok, ugyanis általában nemcsak aktuá-
lis, hanem friss eseményekrõl szeretek tudomást, információt szerezni.
Havilapok olvasása nem igazán kerül sorra, mivel helyettük inkább egy
könyvet olvasok el. Habár tág látókörûnek vallom
magam, olvasáskor gyakran alapos elemzés alá vetem a
kezembe került könyvet, és csak utána kezdek el olvas-
ni, ugyanis legtöbbször kedvelt témáimmal kapcsolatos
kiadványokat kedvelek. Világos, hogy a havilapokkal
szemben a napilapok nemcsak aktuális, hanem friss
híreket közölnek. Azonban a havilapok elõnye, hogy
átfogóbb idõtartamok jelenségeit közlik. Amint említet-
tem, általában minden érdekel, de vannak egyes témák,
amelyeket egy idõ után megelégelek, de olyanok is,
amelyeket órákon keresztül olvasnék. Nehezen találnék olyan szakterületet,
amely egyáltalán ne érdekelne, de legtöbbször untat a színészet, a színház,
az eltúlzott vallásos témák.

A két változat közül inkább az írott formában megjelent kiadványt
részesítem elõnyben. Az életben sokszor szeretek másokhoz igazodni, mások
véleményeit, tanácsait meghallgatni, de amennyiben lehet, igyekszem saját
véleményeimet megtartani. Jó tanácsot, útbaigazítást mindig szívesen szám-
ba veszek, fõleg, ha azok tapasztalt tanáraimtól vagy a szakmabeliektõl ered-
nek. A tõlük eredõ javaslatok gyakran befolyásolnak, látókörömet, érdeklõ-
désemet tágítják.

Véleményoldalakat mindig szívesen olvasok, és ilyenkor legtöbbször a
véleményközlés nem hagy hidegen, gyakran többé-kevésbé reagálok rá.
Ilyenkor a témával, a történtekkel kapcsolatos kérdések, megfontolások ala-
kulnak ki bennem és próbálom a tényeket, eseményeket, de mások vélemé-
nyét is kritikai, de igazságos értékítélettel és hozzáállással megközelíteni.

Egyelõre a kolozsvári sajtó tevékenységében még nem vettem részt, de
figyelemmel nyomon követem a aktivitását, és szándékomban áll hamarosan
munkához látni, hogy megtaláljam helyem az újságírás szakmájában.

•
Nagyrészt este megyek haza, és megnézem az esti híradót, egy tévés bul-

vármagazinba is bekacsintok, majd, ha nem vagyok fáradt, beleolvasok az
újságba, de általában délelõtt vagy a buszon olvasok újságot (a Szabadság jár
hozzánk rendszeresen, úgyhogy mikor nem is akarok újságot olvasni, az ott
van az asztalon, és bele-belenézek). Olvasok még román újságot, általában az
Adevãrult és a Ziarul Clujeanuluit, de ritkán Evenimentul Zileit is – ez válto-
zó. Aztán majdnem minden nap belenézek a bbc.co.uk-be, a zeit.de-be és
látogatom a mult-kor.hu-t. Kb. ennyi, ami mondhatni rendszeres.

Õszintén mind az elektronikus és az írott sajtót, valamint az irodalmat
is elõnyben részesítem, és meg is mondom, miért. Egyrészt nem hiszek
abban a babonában, hogy a tévé és az internet idõvel kiszorítja az írott sajtót,
mert nem hiszem, hogy mindenki laptoppal fog járni a buszokon meg az

21

FÓKUSZ

Én mindig fogok olvas-
ni színes vagy nem-
színes írott sajtót
(nevezzük így), mert
lassan ez is olyan lesz,
mint a hagyományos
levelezés vs. e-mail.



utcán, viszont a kézben tartott papír kényelmesebb, ez csak egy ok a többi
közül, de a lényeg az, hogy én mindig fogok olvasni színes vagy nem-színes
írott sajtót (nevezzük így), mert lassan ez is olyan lesz, mint a hagyományos
levelezés vs. e-mail, vagyis valami van benne, ami miatt nem tûnik el, ahogy
egyesek beharangozzák. Másrészt az elektronikus sajtó gyors... na, errõl mi
mást lehet mondani, de hátránya, hogy sokszor nem vagyok hajlandó végig-
olvasni a hosszú riportokat. És végül: irodalom? a sajtóból nem tudod úgy
bõvíteni a szókincsed, mint egy regény vagy vers olvasatából… ezt be kell
látni, mert nem minden gyors eszû, talpraesett újságíró tudja kiadni magából
az olyan szavakat, amelyek kikívánkoznak, mert közérthetõen kell leírnia a
dolgokat. Én a hármat nem fognám fel amolyan kizárásos kategóriáknak.

(Tötszegi Orsolya)

•
A Szabadságot olvasom naponta, és a magyarországi Story magazint, a

Kiskegyedet – de csak ha küldenek Magyarhonból. Szerintem nincs olyan,
hogy napilap jobb és a havilap kevésbé vagy fordítva – tudom nem erre céloz
a kérdés. A napilap jó, mert aktualitása van, a havilap jó, mert érdekes
nagyobb horderejû konzervanyagokat tartalmaz, ami nem a frissesség függ-
vénye.

Hogy tematikus olvasó vagyok-e? Normális. Nem olvasok soha sportot,
nem olvasok tudományos dolgokat, mint a fogfehérítõ hasznossága stb. Amit
olvasok, az politika, film, kultúra (ebbe sok minden belefér, tudom, de itt iro-
dalomra, színházra gondolok konkrétan), na és szeretem a színes híreket.
Ennyi.

A tanárok eléggé befolyásolnak, sajnos vagy nem sajnos. A szakmabeli-
ek megismerése az jó dolog, fontosnak érzed magad, hogy szóba állnak veled.

Véleményoldalak esetén, ha érdekel az, amit a blogger mond, akkor utá-
nanézek máshol is. Hiszékeny vagyok, eléggé, de ezért egy cikk megírásakor,
ez alapján kissé szkeptikus lennék. Persze fennáll az az eset is, hogy ki a
blogger, mert ha ismert személy, akkor hajlamosabb vagyok elhinni azt, amit
ír, például a BBC honlapján az Editor’s Blog – na ebben már kevésbé kétel-
kednék, de nem vagyok blogszakértõ, nem megyek ebbe bele.

A kolozsvári sajtó adta lehetõségeket annyira használom ki, hogy olva-
som és írogatok néha.

(A szerzõk a BBTE újságírószakos hallgatói.)

Jegyzetek

1 A megkérdezettek egy része nem vállalta a nevét, ezért õk csak anonymusként nyilat-
koznak.
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Interjú Gáspárik Attilával, az audiovizuális tanács alelnökével

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) tevékenységérõl sokat lehet
látni és hallani a médiában. Legtöbbször viszont csak arról szólnak a hírek,
hogy a hatóság újabb büntetéseket rótt ki. De miért szükséges annyi pénz-
bírság, technikai szempontból hogyan monitorizálja a CNA a televízióadá-
sokat, mi a szerepe most és a jövõben a CNA-nak a romániai audiovizuális
médiapiac szabályozásában, milyen a román és a magyar média? – ezekrõl
kérdeztük Gáspárik Attilát, a tanács alelnökét.

– Mi tölti ki a munkaidõtök nagy részét, a frekvenciaelosztás vagy a tele-
víziós mûsorok monitorizálása?

– A frekvenciaelosztás nagyjából már megtörtént. Nagyon kevés maradt
ahhoz képest, ami évekkel ezelõtt volt. Most éppen médiapolitika kidolgozá-
sa és gyakorlatba ültetése a feladatunk.

– A frekvenciák száma véges?
– Természetesen, ugyanis

a hatvanas-hetvenes években
genfi egyezmény értelmében
megalkották az országok frek-
venciatérképét, és megegyez-
tek abban, hogy melyik frek-
venciasávot kapják kereske-
delmi rádiók és televíziók.
A földi sugárzáson kívül léte-
zik még a mûholdas elosztás
és az úgynevezett program-
szolgáltatás, amivel a kábelté-
vén belül, vagy pedig a Direct
Television Home (DTH) rend-
szeren keresztül lehet mûsort
sugározni. Amikor Európában
létrejött a médiaszabályozás,
azért volt olyan szigorú, mert
akkor még csak a földi sugár-
zás problémáit vetették fel,

BO R B É LY TA M Á S

CNA, vagyis a lovak által 
széttépett indián
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mint például a rendszer végessége és a nézõre gyakorolt hatalmas hatás.
1989-ben vetõdött fel elõször komolyabban a határon átlépõ televíziózás gon-
dolata, akkor viszont nem volt szó még internetrõl, mûholdas sugárzásról.
A kábelrendszerek pedig nagyon kezdetlegesek voltak még egész Európában.

– A frekvenciák száma tehát még mindig véges?
– A földi sugárzású frekvenciáké igen, de 2012-ig Romániának át kell

térnie a digitális sugárzásra. Ez azt jelenti, hogy egy frekvencián, egy techni-
kai hordozón keresztül négy mûsort lehet majd szolgáltatni párhuzamosan,
a földi lefedés tehát megnégyszerezõdik.

– Ki kötelez erre az átállásra?
– Az Európai Unió. De itt lesz még egy kis változás, ugyanis nem biztos,

hogy az átállás után a sugárzó maga a mûsorszolgáltató lesz. Jelenleg ugyan-
az sugároz, akié a frekvencia. A technika viszont várhatóan külön válik a tar-
talmi összetevõktõl. Nagyon remélem, hogy nem a CNA-ra, hanem például

egy frekvenciagazdálkodási hivatalra hárul majd a tech-
nikai oldal mûködtetése, az audiovizuális tanács pedig
csak a tartalommal foglalkozhat. Szerintem középtávon
ez a megoldás, ezt próbáljuk kollégáimmal együtt elér-
ni. Ezt a helyzetet elõkészítve egyezményeket kötünk a
média szakmai érdekképviseleti szervezeteivel. Egy-
részt nagyobb felelõsséggel tölt el a munkánkban ezek-

nek a megállapodásoknak a megkötése, ugyanakkor le is vesznek a vállunk-
ról egy kis terhet, mert bizonyos etikai kérdéseket õk vitatnak meg. Aláírás
elõtt áll a Román Sajtóklubbal (CRP) tervezett megállapodás, amely arról
szól, hogy minden újságírói kérdésben konzultálunk egymással. Ehhez
hasonló egyezményt kötöttünk már a romániai rádiók és televíziók érdekvé-
delmét ellátó ARCA-val, és az önszabályozó reklámtestülettel, a RAC-kal.
Ezeknek a lényege az, hogy csak velük folytatott konzultálás után hozunk
sarkalatos döntéseket az õket megilletõ kérdésekben. A romániai médiának
egyébként ma a legnagyobb baja – s véletlenül se mondtam, hogy a román
médiának! – az etikai kérdés be nem tartása reklámozásban, a pluralizmust,
vagyis minden fél véleményének meghallgatását és a kiskorúak védelmét
illetõen. Ezzel a problémával a szakmai szervezeteknek kell foglalkozniuk.

– Hogyan fognak szerepet vállalni, hiszen eddig a CRP nem mutatott
ilyen irányú hajlandóságot?

– A CRP nem vállalt nyílt szerepet, vagy nem láttuk mi ezt a szerepet,
de ez olyan, mint az önkiszolgáló: bementél, ott volt a polcon valami, de nem
vetted le. Mi kényszeríteni fogjuk õket, hogy levegyék a polcról.

– Vagyis, hogy õk foglalkozzanak a televíziós mûsorokban elkövetett eti-
kai kihágásokkal is?

– Igen, egyrészt az etikai kérdésekkel, másrészt a médiapolitikába is
szóljanak bele. Mondok egy egyszerû példát. Felvetõdött, hogy legyen-e egy
gyerekeknek szóló országos rádiócsatorna. Mint hivatalnak, jól mutat, ha
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elmondhatjuk: mi voltunk azok, akik ennek lehetõséget adtunk. Viszont jó,
ha egy szakmai szervezettel is végigbeszéljük az olyan részleteket, mint pél-
dául létezik-e erre a célra elég újságíró, érdemes indítani ilyen jellegû csa-
tornát. Egy másik példa: minket aggodalommal tölt el, hogy Romániában
csak egy sport létezik, ezt úgy hívják, hogy labdarúgás. Hátha a szakmai
szervezeteken keresztül meg tudunk egyezni abban, hogy a vízilabda, a
kézilabda és a gyereksport is teret kapjon. Az egyoldalúságot az okozza,
hogy elsõdleges szempont a televízióadók nyereségessé tétele, ezért közve-
títik csak a hatalmas közönséget vonzó labdarúgást.
Nyereség szempontjából, valószínû, az lenne a legide-
álisabb, ha reggeltõl estig a televíziók pornót közvetí-
tenének [nevet], de ezt az aránytalanságot se lehet
elkövetni. Számunkra azért fontosak a megállapodá-
sok, hogy ne hatóság álljon szembe mûsorszolgáltató-
val, hanem egy szakmailag illetékes testület. Mi nem
akarunk rendõrökké válni, megpróbálunk szakmai
szervezetként a politikum, vagyis a döntéshozó és pénzelosztó, illetve az
újságíró közé állni. Nem akarunk a politika megnyúlt kezévé válni, ugyan-
akkor a sajtó mindenek feletti kiszolgálását sem tekintjük célnak. Valahol a
kettõ között kell megtalálnunk a helyünket. Nehéz megfogalmazni ezt a
modellt, mert erre az EU-ban sincs példa. Legtöbb helyen arrogáns módon
viselkednek, a törvényt betû szerint próbálják betartani annak ellenére,
hogy sokszor õk is látják: fölösleges így dolgozni. Mi nem akarunk így
mûködni.

– Nem érzed úgy, hogy az eddigi tevékenységetek fölösleges volt? Ugyan-
is igaz, hogy futószalagon szabtátok ki a büntetéseket, de a már említett gaz-
dasági okok miatt kevésbé sikerült jó irányba befolyásolni az audiovizuális
médiát.

– Büntetéseket róttunk ki, mert a törvény ezt írta elõ. De minden bírsá-
got egy hosszú beszélgetés elõz meg. Ezért sok mûsorkészítõ mondta azt,
inkább büntess meg, de ne hívj a CNA-hoz, mert kellemetlen. Fõleg az etni-
kai és a szexuális kisebbségek diszkriminációjáról folynak ilyen viták.
Az elõbbi etikai vétséget leggyakrabban a romákkal szemben követik el.
A magyarokról alkotott kép a román médiában nagyon sokat változott.
Az RMDSZ konszolidálta magát a romániai politikai rend-
szerben, ezért nincsenek éles támadások a magyar közösség
ellen. Meg tudta védeni magát a magyarság, a roma és a sze-
xuális kisebbségek viszont erre nem képesek. Ismerek
ugyan legalább három afrikai származású mûsorvezetõt, – s
mondhatnánk: ez igen, tolerancia! –, csakhogy élõ biodísz-
letnek használják õket. Szeretnék látni már egy romát is, de
erre példa nincs, egyelõre ez nem elfogadott. Ha az ország-
ban nagy lenne a tolerancia a homoszexuálisokkal szemben, akkor nem len-
nénk olyan szigorúak a viccmûsorokkal. De mivel a lakosság 62 százaléka
elutasítja õket, ezért sokkal határozottabban lépünk fel az ilyen vétségek
ellen. Ugyanez a helyzet a politikai pluralizmussal, amelynek nálunk nincse-
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nek hagyományai. De nem lépünk fel például a könyvreklámmal szemben,
mivel nagyon alacsony a kulturális fogyasztás. Munkánkat nehezíti, hogy
Romániában a civil szervezetek nagyon gyengén mûködnek. Általában a
rövid idõtartamú projektek lebonyolítására élednek fel, a felhalmozott pénzt
gyorsan elköltik, és utána tevékenységük leáll.

– A CNA-tagok egész nap nézik a tévét? Vagy hogyan oldjátok meg a
mûsorfigyelést?

– Kikérem magamnak... Minden ország más rendszert használ. Magyar-
országon reggelente a számítógép választja ki, hogy éppen melyik adó azna-
pi mûsorát nézik végig. Ezért, ha éppen egy nem monitorizált adó követ el

szabálytalanságot, akkor megússza a büntetést. Francia-
országban állandóan néz mindent mindenki [az audiovi-
zuális tanács tagjai – a szerk.]. Angliában arra ösztönzik
az embereket, hogy éljenek jogaikkal. Azt próbáljuk mi is
meghonosítani, hogy ha bajuk van, szóljanak be, mi
megnézzük. Az a törekvésünk, hogy az állampolgár
öntudatos legyen, és éljen jogaival. Jelenleg ez nem tör-
ténik meg, mivel az emberek öntudata nincs még kiala-

kulva, másrészt nincs hitele annak, hogy civilként hatósághoz fordulj, és
választ kapjál. Pedig a CNA mindenkinek válaszol. Az intézmény még az alá
nem írott levelekben szóvá tett problémát is kivizsgálja. Persze voltak olyan
megkeresések is, amelyben a panasztevõ azt kérdezte, hogy X-nek vagy Y-nak
miért van annyi szilikon a mellében. Ezek sem maradnak megválaszolatla-
nul, hiszen ilyenkor közöljük: ez a kérdés nem tartozik hatáskörünkbe. Ezen
kívül a CNA-nak vannak állandó monitoringjai, de ide csak a hírek tartoz-
nak. A megfigyelés tematikus is lehet, hiszen idõnként eldöntjük egymás
között: az autós mûsorokat, a reklámokat vagy a filmek erõszakossági fokát
követjük egy hónapon keresztül.

– Románia csatlakozott már az Európai Unióhoz, a televíziók mûsorában
viszont ez az új helyzet alig tükrözõdik.

– Igen, egy másik nagy problémánk az európai identitás megjelenítése a
mûsorok tartalmában.

– Most kellene átállni...
– Már három hónappal ezelõtt meg kellett volna történnie az átállás-

nak, de mi toleranciát mutatunk. Magatartásunkat az váltja ki, hogy egyrészt
a romániai közönség nincs megszokva az európai kultúrával, másrészt ez a
kultúra háromszor többe kerül, mint az amerikai. Az Egyesült Államokban
a filmgyártást iparnak, nálunk pedig mûvészetnek nevezik. Az ipar ugye
dömpinget gyárt, a mûvészet pedig pénzért dolgozik. Így például egy
Almódovar-, Kieslowski- vagy Jancsó-film háromszor drágább, mint példá-
ul a Terminator. A mi mûveletlen közönségünk, és ezt nem rossz értelem-
ben használom...
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– Nem is értékelné az európai filmeket.
– Nem hogy nem értékelné, meg se nézné. Ezért húzzuk-halasztjuk az

átállást, amiért, úgy érzem, intõt is kapunk Brüsszeltõl.

– Más tagállam volt-e hasonló helyzetben, õk hogyan oldották meg ezt a
feladatot?

– 1989-ben ránk szakadt a média és a sajtószabadság. A középgárda nem
volt kitõl tanuljon, hiszen a Ceuºescu-rendszerben élõk már abban a pilla-
natban elkoptak morálisan, amikor az újságírói egyetemre felvételiztek. Ezért
mindent a nulláról kellett kezdeni. Nem hiszem, hogy bármely más európai
országban ilyen állapotok uralkodtak volna. A kulturális létünket meghatáro-
zó diktatúra oda vezetett, hogy a fél életünket is odaadtuk volna egy Coca-
Coláért. 1989-ben még sokan gyûjtötték a szekrény tetején a legértékesebb
díszként számon tartott Coca-Colás és a sörös dobozokat. Ennek a bûvöleté-
ben felnõtt generációt hiába próbálod meggyõzni, hogy Rainer Werner
Fassbinder vagy Ernst Lubitsch hihetetlenül jó rendezõ. Sajnos az iskola-
rendszer sem segít ebben, ugyanis nem létezik, csak nagyon ritkán és fakul-
tatívan, médiaoktatás. Azok pedig, akik kidolgozhatnák ennek a politikáját,
nem látnak benne fantáziát, mert mindenkit a gyors meggazdagodás érdekel,
ezért most nincs idõ a nevelésre.

– Az európai tartalom növelése érdekében az év elején még hathónapos
türelmi idõt szabtatok meg. Ez nemsokára lejár, észlelhetõ-e valamelyes vál-
tozás?

– Történt változás jó irányba, de van egy nagy baj. A törvény csak azt
határozza meg, hogy mi nem minõsül európai gyártásnak, így ilyenek a
sportesemények és a hírek. A show-mûsorok viszont annak számítanak.

– Amelyekbõl viszont
lehet sokat és kétes minõségût
gyártani...

– Na pont ez az. Mondj
egy hatóságot a polgári demok-
ráciában, amely meghatároz-
hatja egy szellemi terméknek a
minõségét. Ilyen nem létezik,
ezért én ezzel kapcsolatban
egy szót sem ejthetek ki a szá-
mon. Egy nagyon jó indulatú
képviselõ úgy gondolta, hogy a
manélétõl meg kell szabadul-
ni. Ezért nagyon szép megfo-
galmazást csempészett be a
törvénybe a CNA jóváhagyásá-
val „a kétes minõségû mûso-
rokról”. Másnap Brüsszelbe
kellett  utaznom,  álltam  a
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perzsaszõnyegen, folyt a hátamról a víz, hiszen nem mondhattam el, hogy itt
kifejezetten a manélérõl van szó, mert az EU illetékesei rögtön azt kérdezték
volna, miért nem a közönség dönt a mûsorok minõségérõl. Értésünkre adták,
hogy amíg a törvénybõl nem vesszük ki ezt a szakaszt, addig a csatlakozás
során ezt a fejezetet nem zárhatjuk le. Javult tehát az európai produkciók ará-
nya úgy, hogy számos saját gyártású mûsort tûztek mûsorra a televízióadók,
de ezzel a filmgyártásban az aránytalanság nem változott. Mi azt szerettük
volna, hogy szellemileg is az európai csatlakozás részesei legyünk. Ez ne csak
azt jelentse, hogy behozhatunk használt autókat, és személyazonosságival
mehetünk külföldre, hanem Európa tóduljon be mûvészeti formában is a
lakásokba. Romániában sajnos nincs olyan pénzalap, amelyen keresztül az
állam segíthetne ezeknek a kulturális igényeknek a kielégítésében.

– Az elmaradt szellemi európai integráció szempontjából hogyan jelle-
meznéd a román médiát?

– A román média minden hibája ellenére nagyon jó, hiszen hihetetle-
nül dinamikus. Amikor hírcsatornából is három van, akkor egészen bizto-
san mindenki megtalálja azt, ami kedvére való. Ha ilyen bõségben valaki
nem talál semmit, akkor már az illetõben van a hiba. A felhozatallal elé-

gedett vagyok, ezért például nem unom, mint például a
magyarországi médiát. Ugyanakkor a román médiában
rengeteg tartalmi probléma van. Az integrációval kap-
csolatban pedig nincsenek illúzióim, ugyanis Spanyol-
országban sem tudják, hogy mi van Franciaországban
vagy Németországban. Nem lehet erõszakkal rávenni az
embereket erre az internacionalizmusra. Én a lehetõsé-
get szeretném látni, hogy ha valaki európai filmet akar

nézni, akkor legyen mibõl választania. Erre a célra meglesznek a fizetéses
csatornák, amelyek vétele több pénzbe kerül majd. Bill Gates-nek igaza
van, hogy hatalmas médiatartalmak lesznek – teljesen mindegy, hogy
internetnek vagy televíziónak nevezzük –, a fogyasztó pedig a saját pén-
zén azt néz meg, amit akar. Ennek következtében eltûnik majd a közös
élmény a társadalomból.

– Nem lesz mirõl beszélgetni.
– Lesz mirõl, de mindenki másról. Én ebben a médiafogyasztásban a

nemzetek halálát is látom. Bukarestben például már le tudok élni 24 órát
úgy, hogy ne szólaljak meg románul. És ez csak a kezdet. Öt-hat évvel ezelõtt,
emlékszem, hogyan kellett megbeszélni az újságárussal, tegye félre a magyar
lapokat. Ma már ez nem gond, mert minden ott van az interneten.

– Ráadásul rádiózni és tévézni is lehet a világhálón.
– Igen, és ha valamelyik bevásárlóközpontban megveszem a mosóport,

a használati utasítást magyarul is elolvashatom. Emellett a mobilszolgáltató-
val is lehet már magyarul beszélni. Ez nem jelenti azt, hogy az országok is
eltûnnek, de abban a szellemi vacokban, amit te választasz, tökéletesen le
tudod élni az életed.
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– Milyen jövõt látsz a CNA-nak?
– Én azt szeretném, ha hosszú távon megszûnne, és egyrészt az önsza-

bályozás, másrészt a bírósági perek küszöbölnék ki az etikai vétségeket.

– Van arra példa Európában, hogy eltûntek a médiahatóságok?
– Nincs, de a helyzet a következõképpen néz ki. Képzeld el azt az indi-

ánt, akinek mind a négy végtagjához egy-egy lovat kötöttek, s ezek négy
irányba elindultak. Egy adott pillanatban – mielõtt széttépték volna – készít-
hetsz egy pillanatfelvételt arról, hogy tart négy lovat. A médiahatóságok is
körülbelül így néznek ki Európában. Az emberi kommunikációs készség
olyan leleményes, hogy mindig megtalálható az a rés, amivel áthághatók a
szabályok.

– A romániai magyar audiovizuális média esetében mit jósolsz? Mikor
valósulhat meg a nagyobb mûsoridõs sugárzás?

– Ez pénz és szakmai felkészültség kérdése. A törvény szempontjából
bármikor beindítható a 24 órás magyar nyelvû mûsor-
szolgáltatás. Meg lehet ugyanis venni rendszereket, pél-
dául a Mix FM is most kelt el. Én elhiszem, hogy kelle-
metlen kisebbségben élni, de nem lehet állandóan
kinyújtott tenyérrel koldulni. Ma annyi médialehetõsé-
günk van magyar nyelven Romániában, amennyi Szer-
biában, Szlovákiában és Horvátországban nincs az otta-
ni magyaroknak. Egy európai kisebbségnek sincs annyi
médiaszereplési lehetõsége, mint amennyi a romániai kisebbségeknek. Sze-
rintem nincs igény a mindent lefedõ, egységes magyar nyelvû csatornára,
vegyük már észre. Bármikor megkapod azokat a híreket, amelyeket ebbe a
nagy egységesbe be tudsz tenni. Mindenki a regionális média felé tendál,
mivel nincs esélye a nagy lefedõ médiának. Igaz ugyan, hogy hiányzik egy
nagy közös kulturális tér, de nem lehet ma összekötni azokat a dolgokat, ame-
lyek a történelemben soha nem tartoztak össze.

– Mire gondolsz, Partiumra és Székelyföldre?
– Igen, soha nem voltak együtt a történelemben. Ráadásul sokszor még

egy megyében sem tudunk egyetérteni, lásd az RMDSZ háromszéki szerve-
zetét, amely Alsó- és Felsõ-Háromszékre oszlik.

– De a regionális média tudna mozgósítani elég pénzt, ugyanis ezek már
léteznek, viszont vidékies és szegényes tartalmat kínálnak?

– Attól ilyenek, mert megpróbálják a nagyokat utánozni. Fantáziadúsan,
érdemben, õszintén kellene megszólítaniuk a közönséget. A vidéki televízi-
ós ne játssza el a nagykirályt, mert nem az. Tehát hangsúlyosabban kellene
idomulni a helyhez és annak szelleméhez. Emellett egyensúlyt kellene
teremteni a fontos és a kevésbé fontos dolgok között. Ma a tematizálás úgy
történik a romániai magyar médiában, hogy ami bejött, azt megírjuk. Hiány-
zik jelenleg egy színvonalas romániai magyar hírügynökség, ami megterem-
tené a választási lehetõséget. Ez érdemben és igény szerint tudná tálalni a
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központi híreket. Ha rendet akarunk teremteni a hazai médiában, akkor piaci
alapokra kellene helyezni ott, ahol elbírja a piac törvényeit. Ilyen régiónak
számít Székelyföld, ahol nem gond eltartani egy lapot.

– Érdekes, hogy én éppen fordítva látom, szerintem túlságosan széttöre-
dezett a romániai magyar média, ezért integrálni kellene.

– Szerintem a reklámpiacot kellene egységesíteni, hogy a reklámért több
pénzt kapjon a média. Ezt úgy lehetne elérni, hogy az írott sajtó és a rádiók
reklámügynökségen keresztül, csomagban kínálják fel reklámfelületüket.
A tartalmakat viszont külön kell választani. Ez együtt jelentené a magyar
média piaci alapokra helyezését. Valószínûleg belenövünk majd ebbe is.

(Az interjú készítõje a Magyar Távirati Iroda munkatársa.)
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Jelen írás értelmezésében a 19. század alkonyán megszületõ új kom-
munikációs eszköz, a rádió fejlõdése azért figyelemre méltó, mivel törté-
netében nyilvánvalóan kimutatható az a hatás, amit az eszköz iránt táp-
lált, a korábbi médiumok által megalapozott társadalmi elvárások jelen-
tettek.

Az alábbiakban amellett fogok érvelni, hogy a társadalomban beálló
jelentõs változások, illetve magának a médiumnak a megváltozott funkció-
ja hogyan alakítják át az eszköz szerepével, vagyis a közösség számára
nyújtott hasznával szembeni elvárásokat. Mindezt a Magyar Rádió kezdeti
éveinek saját szerepérõl alkotott sajtóbeli képének vizsgálata révén kívá-
nom érzékeltetni.

A rádió fogalmának társadalmi megalkotása

A rádió mint mûködõké-
pes kommunikációs eszköz a
tizenkilencedik század utolsó
éveiben született meg. Noha a
találmány fejlesztésében sokan
közremûködtek (a kommuni-
kációtörténeti munkák általá-
ban Michael Faraday, James
Clark Maxwell, Heinrich Hertz,
Reginald Fessenden, Lee De
Forest nevét szokták felsorolni,
akik több-kevesebb, de sem-
miképpen sem elhanyagolható
mértékben járultak hozzá a
rádióhullámokon keresztül való
kommunikáció kifejlesztésé-
hez), a köztudat Guglielmo
Marconi nevéhez köti a rádió
kifejlesztését. Marconi valóban
mûködõképes szikratávírót

ZS U G Á N GE D E O N GY U L A

A rádió társadalmi hatásáról 
alkotott kép a magyar sajtóban
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készített és mutatott be, azonban az éteren keresztül való kommunikációról
alkotott elképzelése hosszú idõre meghatározta – vagyis korlátozta – a talál-
mány fejlõdési irányát1. Marconi ugyanis az Egyesült Államokban, ahol elõ-
ször mutatta be a nagyközönségnek találmányát, a sajtóban autoritásként
jelent meg, aki elsõdleges – ha nem kizárólagos – joggal rendelkezik, hogy az
illetõ eszköz jövõjérõl beszéljen.2 Meglátása szerint a találmány egy már léte-
zõ eszköz – a távíró, majd késõbb a telefon – fogyatékosságait hivatott kiküsz-
öbölni: amit hatvan évvel azelõtt a kortársak a szállítás és a kommunikáció
szétválasztásaként ünnepeltek, újból egyesíteni. A távíró felváltotta a szállító-
eszközöket – hajókat, vonatokat, késõbb automobilokat – az üzenet hordozá-
sában, de ugyanakkor éppen azokat változtatta át információs fehér folttá.

Nem véletlen, hogy a szikratávíró elsõ intézményi megren-
delõi a különbözõ országok tengerészetei voltak. Ugyanak-
kor Marconi kísérletei arra irányultak, hogy a rádió ilyen
szempontból elõnytelen tulajdonságait (nem pont és pont
között, hanem minden irányba továbbítja a jeleket; az üze-
netek mindenki számára foghatók; a hírcserét könnyen
lehet zavarni) kiküszöbölésére irányultak, és nem merült
fel benne, hogy ezek egy merõben új kommunikációs mód

alapjait képezik. Még 1920-ban, a mai kereskedelmi rádiók úttörõjének számí-
tó KDKA rádióállomás üzembe helyezésének évében is a rádióhullámoknak
„az emberi képzelet iránytûjét meghaladó” mértékben való fejlõdését távíró-
készülékeknek automobilokban és iskolákban, illetve rádiótelefonként látta.3

Mindazonáltal nemcsak Marconi autoriter véleménye, de a korabeli sajtó is –
a saját érdekeit szem elõtt tartva – a rádióhullámoknak a hagyományos távírót
felváltó szerepét emelte ki, hiszen ebben az idõben a transzatlanti kábeleket
birtokló távírótársaságok monopolisztikus árakat szabtak meg, jelentõsen
megemelve a hírgyártás költségeit.4 További meghatározó tényezõ volt az ezen
eszközöket használókról kialakult társadalmi kép, amely egyfajta szaktudás
birtoklását feltételezte róluk, és elítélte azokat, akik (elsõsorban társadalmi
helyzetük folytán) e tudás nélkül közeledtek a szerkezet felé.5 Ezzel a felfogás-
sal pedig nem volt összeegyeztethetõ a rádió széles körû használata. (Mind-
azonáltal fontosnak tartom megemlíteni, hogy mind a távíró, mind pedig a
telefon kétirányú kommunikációt tesz lehetõvé, és a szaktudás éppen az üze-
netek küldésében nyilvánult meg.)

Jelen írás célja nem az, hogy bemutassa a rádió szerepérõl alkotott
elképzelések genealógiáját, megelégszik azzal, hogy megemlítse, hogy ez a
fejlõdés az eszköz nevének változásain is nyomon követhetõ: míg 1899-ben
a „drótnélküli távíró” volt az egyedüli megnevezés, 1906-tól egyre gyakrab-
ban jelenik meg a „rádiótávíró” vagy „rádiótelefon”, majd az ezek rövidítése-
ként a mai szóhasználatban megtalálható „rádió”.

Annak a körvonalazására, hogy milyen társadalmi változások segítették
elõ az átmenetet a ponttól ponttig való kommunikációtól a mindenki számá-
ra hozzáférhetõ rádiós mûsorszórásig, szükségesnek tartom a szórakozás
néhány korabeli formáját felsorolni. Noha nehéz lenne közös nevezõre hozni
a rádiómûsorokat, mégis létezik egyfajta általános – a zene, hírek, és beszél-
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getés kategóriákba sorolható – tartalom, amibõl minden rádió mûsorrácsa fel-
épül. E három tartalomfajta standardizált, vagyis ipari eszközökkel és mére-
tekben reprodukált változatai azzal párhuzamosan fejlõdtek a tizenkilence-
dik század folyamán, ahogyan a kommunikáció helye a közösségi térbõl
fokozatosan a magánszférába került.

Mint arra Flichy felhívja a figyelmet, a tizenkilencedik század végén tár-
sadalmi méreteket ölt az otthon való szórakozás eszméjének elfogadása6.
Értelmezésében a zongora volt az egyik elsõ szórakoztató eszköz, amelyik
nagy tömegeket szolgált ki, elõképet nyújtva a gramofon és utána a rádió mai
értelemben vett használati módja számára. Az 1820-as évektõl kezdõdõen
fokozatosan nõtt a zongora iránti érdeklõdés, az eladott hangszerek és a zon-
gorázni tudó emberek (elsõsorban nõk) száma. A század végére a napilapok
rendszeresen jelentettek meg kottákat mellékletként, és 1910-re majdnem
minden ötödik amerikai háztartásban volt egy zongora.7

Amíg a zongora a magasabb társadalmi osztályokból utat tört a felsõ-
középosztály lakásaiba, a társadalom többi rétegében is megjelent az ipari
módszerekkel elõállított zene iránti igény, amit az egyre szaporodó dalárdák,
hétvégenként (a tizenkilencedik század második felé-
ben kiépülõ közparkokban) fellépõ katona-, tûzoltó-
és amatõr zenekarok, majd az érmével mûködõ
fonográffal (automatic phonograph parlors) házalók
alapoztak meg. A sok egymással versenyzõ formátum
(a legismertebb, noha csak egy a sok közül a hangrög-
zítés úttörõjeként számon tartott Edison-féle fonográf
volt, amelyik fémlemezre, horizontálisan rögzítette a
hangot) közül végül Emile Berliner találmánya, a gra-
mofon került ki gyõztesen a technológia egyszerûsé-
ge, a hordozó megbízhatósága és alacsony ára miatt –
a gramofont gyártó Victor Talking Machine Company 1906-tól a háztartások
számára kezdte elõállítani készülékeit. A gramofon bútordarabként került be
az otthonokba,8 és az egyre bõvülõ zeneipar által nagyszámban elõállított
hanglemezek révén a huszadik század elsõ éveitõl mindennapi használati
tárggyá lépett elõ. 1904-ben Enrico Caruso (akivel a Victor Talking Maschine
Company exkluzív szerzõdést kötött) egyik felvétele egymillió feletti pél-
dányban kelt el,9 jelezve azt, hogy a fonográf és a lemez került ki gyõztesen
a versenybõl. (Hamarosan pedig a rádiómûsorok legfontosabb adalékává
válik a rögzített zene lejátszása.)

Mindezek a példák arra hivatottak, hogy társadalom- és kommunikáció-
történeti adalékot szolgálatassanak ahhoz az elmélethez, ami szerint a rádió
a habermasi társadalmi nyilvánosságot egyre inkább egységes médiatér for-
májában állítja elénk, és segít megérteni az átmenetet a két pont közötti kom-
munikáció sémájából (amit tizenkilencedik század újításai közül a távíró és
a telefon képviselte, és amire az a képzet is épült, hogy a rádióhullámok a
drótnélküli távíró formájában válnak a társadalom hasznára) a mindenki szá-
mára elérhetõ mûsorszórás képzetéhez.
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A távolság képzete

A századfordulón egyre elfogadottabb lesz a távolság fogalomként való
definiálása, nem kis mértékben a Friedich Ratzel német földrajzprofesszor
által elindított geopolitikai diskurzusnak10 köszönhetõen. A fogalomnak a
politikai szóhasználatban való megjelenése maga után vonta annak per se
értékként való elfogadását, és a különbözõ megnyilatkozásokban önmagában
való érvvé emelkedett már az elsõ világháború elõtt is (az imperialista terü-
letszerzésbe késõn bekapcsolódott államok hódító politikájában a távolság
ideológiai alapmotívum volt). Ratzel elmélete szerint szoros összefüggés van
a földrajzi terület mérete, minõsége és az illetõ területen élõ közösség kultu-
rális színvonala, illetve politikai befolyása között – ezek kölcsönösen hatnak
egymásra, és az elmélet szerint fejlõdésük is kölcsönös kell legyen. „Minden
nép, amelyik megmarad a kulturális fejlõdés alacsonyabb szintjén, területi-
leg is apró [kleinräumig]. Életterük kicsi, éppen úgy mint cselekvéseik tere
és látókörük is.”11 Nem célom annak az eszmetörténeti fejlõdésnek a leírása,
amit a Ratzel által útjára bocsátott fogalmak bejártak a huszadik század poli-
tikatörténetében, csupán jelezni kívánom azt, hogy léteztek olyan populáris
elméletek, amelyek a távolsággal mint önálló fogalommal számoltak, és ezek
a huszadik század harmadik évtizedében a magyar közéletben is jelen voltak
– legalábbis a Magyar Rádió társadalmi szerepérõl kialakuló képben tetten
érhetõk.

Az, hogy a társadalom adott pillanatban milyen gondolatokkal van
átitatva, érzékelni lehet azokon a fogyasztói ötleteken, javaslatokon, amik az
illetõ kommunikációtechnikai eszköz funkcióját, illetve annak bõvítését ille-
tik, mint arra Lisa Gitelman is rámutatott az Edisonhoz érkezõ levelek elem-
zése eredményeként.12 A felhasználói víziók viszonylagos homogenitása
mögött gyaníthatóan egy szimbolikus társadalmi tartalom húzodik meg,
amelyet implicit módon oszt és fogad el a közösség vezetõ rétege, és ezáltal
a közösség többsége. A Rádióélet nevû folyóiratban13 megjelenõ (zömében
újságírói, alkalomszerûen hallgatói) vélemények meglátásom szerint jelentõ-
séggel bírnak abban a folyamatban, amelyik a rádiót mint kommunikációs
eszközt a magyar társadalom számára értelmezhetõvé tette.

A Rádióélet 1929. szeptember 28-án jelent meg elõször, önmagát mint
„szépirodalmi és mûszaki mûsoros képes hetilap” határozva meg. Az indulá-
sakor még önálló vállalkozás keretében megjelenõ lap hamarosan de facto a
Magyar Rádió és Telefonhírmondó Rt. hivatalos mûsorújságává vált. A lap
közepén megjelentett – elõször csak a magyarországi, majd hamarosan a
jelentõsebb, Magyarország területén fogható rádiállomások mûsorait – rádi-
ós tematikájú cikkek foglalták keretbe. Ezek az írások nemcsak a budapesti
intézmény és a rádiós személyiségek népszerûsítését szolgálta, hanem nem-
zetközi kitekintést is adott a kommunikációs eszköz technikai fejlõdésérõl, a
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körülötte zajló politikai vitákról, új és kreatív felhasználási módokról. Ezek
között a cikkek között két, határozottan elkülöníthetõ téma jelenik meg. Az
egyik a rádiót mint még fejlõdésben lévõ kommunikációs eszközt mutatja be,
amely nemsokára nemcsak a hangot, hanem a képet is képes lesz továbbíta-
ni. A másik motívum elsõsorban az interjúalanyok véleményeiben jelenik
meg, és a rádiónak mint diplomáciai vagy propagandaeszköznek feltünteté-
sében nyilvánul meg. E két – különálló, mégis a témaválasztásunk szempont-
jából közös – értelmezésnek a bemutatása révén szeretném a rádió társadal-
mi szerepérõl alkotott korabeli képeket ismertetni.

A tömegsajtó ismeretterjesztõ jellegû tartalmának egyik jellemzõ vonása
az, hogy egy új eszköz bemutatása során annak mûködését megpróbálja rész-
letek útján magyarázni. Ennek az induktív módszernek a segítségével az
újságíró a társadalomban meglévõ részismeretek, prob-
lémák összekapcsolásával a találmányt mint következ-
tetést tárja az olvasó elé. Ezek az elemek azután tovább-
élnek a soron következõ kommunikációs eszköz bemu-
tatásában, csupán kibõvülnek az elõzõ találmány által
hozzáfûzött tapasztalatokkal. Az a tény, hogy a sajtó az
adott kommunikációs eszközt mint egy (vagy több)
problémára adott választ tárja az olvasó elé, azt is jelen-
ti, hogy a sajtó – és ezzel együtt a közvélemény – az
adott problémákat megoldottnak tekinti, és hozzáláthat azok boncolgatásá-
nak. A tizenkilencedik század közepén a távírónak mint a távolságot meg-
semmisítõ eszköznek a bemutatása egy mentális viszonyítási rendszert állí-
tott fel, amelyik erõs keretet adott az azt követõ kommunikációs eszközök
társadalmi elfogadásának létrehozásában. A telefon és a rádió úgy jelenik
meg, mint a távíró továbbfejlesztései, amelyek annak „fogyatékosságait”
hivatottak kiküszöbölni: a telefon jelek helyett a beszédet képes továbbítani,
a rádió a drótok helyett a levegõt használja elõbb jelek, majd a beszéd továb-
bítására. A rádiónak a távíróval szembeni technikai fölénye, a korábbi
emberöltõben oly stabilnak tûnõ távírómonopóliumok összeomlása, és az
eszköz széles körû használatának ígérete azonban a múlt század huszas éve-
inek végére felváltotta a telegráfot ebben a viszonyítási rendszerben. Az éte-
ren keresztül való közlés mindenfajta kommunikáció etalonjává és alapjává
vált, a közvélemény ebben látta a technikai fejlõdés közegét.

A rádiónak az a sajátossága, hogy nem alkalmas képek közvetítésére, a
Rádióélet létrejöttében egyik alapvetõ önmeghatározó érvként jelenik meg
már a folyóirat elsõ számának vezércikkében: „Elsõsorban azt a hiányt akar-
ja megszûntetni, hogy a rádiózó az elõadókat csak hallja, de nem látja, tehát
figyelmét nem tudja egészen összpontosítani az elõadásokra. A Rádióélet
igyekszik minden elõadó képét beszerezni és a mûsor keretében a rádiózó elé
állítani.”14

Vagyis a folyóirat célja az, hogy a mûsorral egyidõben képpel lássa el a
hallgatót a maga tradicionális módján, azaz multimediális élményt biztosít-
son számára. Az azonban mind az újságírók, mind pedig az újságolvasók szá-
mára egyértelmû volt, hogy mindez csak átmeneti megoldás lehet, hiszen –
mint arra Friedrich Kittler is felhívja a figyelmet – „a mechanikus tárolás és
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a mechanikus lejátszás nem illik egy olyan évszázadba, melyet a lényege sze-
rint a hagyományos médiumok elektomosságra való átállása határoz meg.”15

Ezt az elképzelést a romantika hagyta örökül a századfordulón született
generációnak,16 elsõsorban az idõsebb nemzedék, a referenciaként és viszo-
nyítási pontként szolgáló tekintélyes értelmiségiek véleményén keresztül –
példaként álljon itt Hubay Jenõ véleménye a folyóirat elsõ számából: „Gratu-
lálok a Rádióélethez, amely céljául tûzte ki, hogy meg is örökítse hasábjain
azokat a képeket, amelyek egyelõre a rádión elszállanak, de annál jobban
belerögzõdnek a lelkekbe.”17

Az átmenetiségnek ez az élménye szolgál egyik magyarázatként arra,
hogy miért kísérte olyan intenzív figyelemmel a korabeli sajtó a mozgóképek
továbbítására szolgáló technika fejlõdését, annál is inkább, mivel az számos
korabeli szakember sajtóban megjelenõ nyilatkozatai alapján már gyakorlati-
lag rendelkezésre állt,18 ezért ez a fajta kommunikáció a remények szerint
rövid idõn belül széles körben bevezetésre kerül.

Ha elfogadjuk azt a véleményt, hogy nem léteznek különálló médiák,
csupán azok kapcsolódásai,19 és a technikai újítások csupán egymásra adott
válaszok,20 akkor egyszerûnek tûnhet annak megállapítása, hogy a százéves
fényképezés, a negyedszázados mozgókép és a szintén negyedszázados
rádiókommunikáció egyidejû egymás mellett létezése önmagában elégséges
magyarázatot jelentenek a magyar közönség tekintetében is a fenti várakozás-
ra. Azonban a képek útján nagy távolságra való kommunikációval történõ
kísérletezés költséges volt, amit Magyarország nem tudott vállalni,21 így azzal
egyidõben, hogy a magyar közönség várta a „távolba látás” korának bekö-
szöntét, szükséges volt az, hogy kapcsolódási pontokat találjon felé, többek
között a magyar szakemberek külföldi fejlesztõcsapatokban kifejtett munká-
ját bemutatva, hazai feltalálók elsõbbségét hangsúlyozva, az új technológiák-
ra való nyitottságnak egyfajta történelmi-társadalmi magyarázatot teremtve.22

Nem véletlen, hogy ebben az idõszakban számos visszaemlékezés (összefog-
lalók, kortársakkal, volt munkatársakkal készített interjúk) látott napvilágot
például Puskás Tivadarról és a Telefonhírmondóról.

Amint arra Rantanen felhívja a figyelmet, a tizenkilencedik században a
világ minden részérõl érkezõ hírek újfajta fenomenológiai földrajzot23 hoztak
létre, vagyis egy olyan tudatot, miszerint a benne lakók hogyan élik meg az
adott helyet. Azonban úgy vélem, hogy nem pusztán a tartalom fogyasztása
mûködött közre ebben, hanem egyáltalán az a tény, hogy a társadalom tuda-
tában van annak, hogy létezik a lehetõség, miszerint egy eszköz révén hozzá-
juthat e tartalmakhoz. „A rádióhullámok korlátlan terjedése, határok feletti-
sége egy olyan térképzetet hívott elõ, ami a párizsi békeszerzõdések utáni
Magyarországon a háború elõtti ország kiterjedését idézhette fel. Elsõsorban
ezért volt a rádió nagyon fontos a korabeli magyar sajtónak. A rádiózók vilá-
gában vannak olyan emberek, akik igen kiterjedt földrajzi ismeretekre tettek
szert, mégpedig nem a régi módszerrel, vagyis kézikönyvek és atlaszok útján,
hanem egyszerûen kondenzátorok forgatásával. […] Fogalmaik nem fedik
mindig az egyes országok földrajzi, politikai vagy gazdasági jelentõségének
kereteit. […] nekik csupán egyetlen dolog számít: a rádióállomások száma és
közvetítésük minõsége.
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Íme, ez a magyarázata annak, miért tartja napjainkban számos francia
rádiózó Magyarországot elsõrendû nagyságú államnak; az egyetlen magyar
rádióállomás, Budapest, egész Franciaországban és Párizsban kis antennával
is ugyanoly könnyûséggel vehetõ, mint Radio-Paris, jobban, mint Radio-
Toulouse és végtelenül könnyebben, mint sok más francia állomás.”24

A magyar társadalom mentális Európa-térképén Magyarország ebben az
idõben határozottan a nyugati világgal alkotott közösséget. Azt a paradoxont,
hogy miként volt lehetséges a párizsi béketárgyalásokon, hogy éppen ezek az
államok döntöttek az ország szétdarabolásáról, a
magyar kulturális és technikai értékek külföldi elis-
merése által próbálta kiegyensúlyozni a korabeli
magyar sajtó. Az „Igazságot Magyarországnak!”
szlogen sajátos jelentésszintjét képezi a fenti idézet-
ben is tetten érhetõ gondolat, amely szerint a külföl-
di államokban egy modern, a tudományos haladást
és a kulturális értékeket együttesen figyelembe vevõ
értelmiségi réteg fogja majd elismerni Magyarország
nagyságát (amelyik ebben az idõben sokakban a szó
szerinti értelemmel, vagyis a Trianon elõtti határok visszaállításával jelentett
egyet). Ezért volt különösen fontos a francia társadalom elérése – amelyik
állam nevéhez fûzte a magyar köztudat az ország felosztását –, mégpedig
rádióhallgatóin keresztül.25 Az egy technológia használata (fejlesztése) által
létrehozott határokon átívelõ csoportok tizenkilencedik századi képzete
ebben az idõben még erõsen élt a köztudatban. Egy ideális társadalomban
ezek a csoportok vezetõ réteget is jelentettek, így fontos volt a Rádióújság
számára is a csoporton belüliség, az insider-érzés hangsúlyozása a magyar
rádióhallgatók/újságolvasók tekintetében. Jellemzõ volt a Rádióélet kapcsán,
hogy a magyar kultúra felsõbbrendûségének hangsúlyozása nem a szerkesz-
tõségi véleményekben, hanem a lap által megszólaltatott politikusok nyilat-
kozataiban jelenik meg: „A magyar kultúra fegyvertára erõs fegyverrel szapo-
rodott. Ez a fegyver a broadcasting, amelynek jelentõségét ismertetni nem
szükséges. Mindenki tudja, mit jelent, különösen Magyarország mai helyze-
tében az, hogy a hullámokon keresztül minden határon túl eljut a magyar
szó. A broadcastingnak nemcsak az a hivatása, hogy a tanyai világba elvigye
a kultúrát, jelentõsége az, hogy egyrészt az egyetlen szabad összeköttetési
lehetõség elszakított véreinkkel, másrészt dokumentálja a magyar kultúrfö-
lényt olyan nemzetekkel szemben, amelyek hatalmasabbnak hiszik magukat
mint mi, de amelyek kultúrája a miénknek nyomába sem léphet.”26

Jól felépített érvrendszer szolgálta ennek az érzésnek az ápolását.
A magyar kulturális értékeket elsõsorban a zene volt hivatott reprezentálni a
nemzetközi hallgatóság számára. Mint arra már korábban utaltunk, ez volt az
a szórakozási forma, amelyik a tizenkilencedik század folyamán utat tört
a nyilvános térbõl az otthonok privát szférájába. Ugyanakkor a zenének a
nyelvtõl való függetlensége és a népzenének az sajátossága, hogy kulturáli-
san könnyen beazonosítható, szintén fontos adalék annak mint nemzetközi
rádiós tartalomnak a hangsúlyozásában. „A kulturális kapcsolatok kimélyíté-
se szempontjából igen nagy jelentõsége van még a magyar rádió munkájának.

37

ME.DIÁRIUM

„A magyar kultúra fegyver-
tára erõs fegyverrel szapo-
rodott. […] Mindenki tudja,
mit jelent különösen
Magyarország mai helyze-
tében az, hogy a hullámo-
kon keresztül minden hatá-
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Mindenütt, amerre jártam, Finnországban, Észtországban, Litvániában és
Lengyelországban, a legnagyobb elismeréssel emlékeztek meg a magyar rádió
mûvészi teljesítményeirõl. Elmondták nekem, hogy alig várják este az idõt,
hogy a budapesti adóállomást bekapcsolják és úgy a mûzene, a különbözõ
hangversenyek, mint a cigányzene, igen élvezetes szórakozást jelentenek
számukra. Ott fenn, az északi népeknél, nagyon jól hallható a rádión át a
magyar ének, a magyar zene és dal és ez is hozzájárul, hogy még nagyobb
szeretettel, még nagyobb melegséggel gondoljanak ránk a velünk rokon és
velünk barátságban élõ népek.”27

A Rádióéletben rendszeresen megszólaltak a korabeli magyar zene máig
meghatározó személyiségei (Dohnányi Jenõ, Bartók Béla, Kodály Zoltán),28 a
lap foglalkozott a zene hagyományos terjesztési módja és a rádióhullámok
útján való szórás közötti (vélt vagy valós) konfliktusok bemutatásával (pl. a
rádió anyagilag hátrányosan érinti a hagyományos és filmszínházakat, a zon-
goragyártókat, illetve a lemezgyártókat, mivel visszaesik az irántuk való
kereslet), továbbá kiemelt teret adott a nemzetközi rádiós együttmûködés
keretében létrejövõ koncertközvetítéseknek.

Ez utóbbiaknak különösen nagy teret biztosított a lap, nemcsak a kül-
földrõl átvett, hanem a Magyarországról közvetített koncertek fogadtatásának
bemutatása által is. Valójában ezek voltak azok a médiaesemények a Magyar
Rádió korai történetében, amelyek a széles közönségnek a média távolságo-
kat legyõzõ tulajdonságára irányították a figyelmet, és beszédtémává tették
azt, nem kis mértékben azáltal a sajtónyilvánosság által, amit a napilapok
vagy rádiós szaklapok témának szentelt beszámolói jelentettek. Ezen felül
a Rádióélet idõrõl-idõre közölt statisztikákat és véleményeket arról, hogy a
különbözõ országok rádióban mekkora helyet és jelentõséget tölt be a zene.29

Nem szabad azonban túlhangsúlyozni a zenei tartalom fontosságát
a Magyar Rádió (és rajta keresztül az egész magyar társadalom) nemzetközi
elfogadásának megkonstruálásában. Ebben az idõben ugyanis az egész konti-
nentális rádiózás meghatározó eleme volt a zenei irányultság, mivel a tarta-
lomkészítõk a hagyományos nevelésû, polgári háttérrel rendelkezõ társadal-
mi rétegbõl kerültek ki, amelyik elõnyben részesítette a klasszikus és népze-
nei darabokat.

Mindazonáltal a rádió nemcsak mint a békében használható imázsépítõ
eszköz jelenik meg ebben az idõben, hanem háború esetén mint fegyver is.
A korszak olvasói valószínûleg ezt az állítást elsõsorban szó szerint érthet-
ték, hiszen gyakran olvashattak híreket és a hozzájuk kapcsolt szerkesztõsé-
gi megjegyzéseket a rádióhullámok élettani hatásairõl vagy hadászati alkal-
mazásáról, amely lehetõvé tette az ellenség katonáinak vagy fegyverzetének
biztonságos távolságról való elpusztítását.30 Azonban témánk szempontjából
nagyobb jelentõséggel bír a rádiónak a nemzetközi nyilvánosság elõtt propa-
gandaeszközként való megjelenése. „A rádió végtelen lehetõségeket rejt
magában nemcsak a béke, de a háború idején is. Már ami az állomásokat ille-
ti. Mert az adóállomások nemzeti propagandát ûzve felvilágosíthatják az
ellenséges állam polgárait, hogy számukra veszett ügy a háború, hogy a bel-
földi híradások tévesek, hogy rossz ügyért harcolnak, hogy céltalan az erõl-
ködésük – s ugyanakkor a hazai közönséget, a hazai lakosságot buzdíthatják
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a további kitartásra és a harcra. Csakhogy: ez kétélû fegyver. Mert ugyanezt
megteheti az ellenfél is a rendelkezésére álló adóállomásokkal. Védekezni
kell tehát. […] Jobb mûsort kell adni, jobbat, mint eddig, hogy ezzel le tudjuk
kötni a hazai közönséget, mely ily módon nem lesz kíváncsi a külföldi szen-
zációkra…”31

A rádiós tartalomnak ez a kibernetikai funkciója, amelyik a vélemények,
végsõsoron pedig a cselekedetek létrehozásában közremûködik tehát a
magyar társadalom elõtt is ismert volt. Mindazonáltal sem Magyarország
súlya, sem a korabeli politika, sem pedig a távolbalátás kapcsán már említett
technikai frusztráció nem indokolta, hogy a társadalmat efféle hadviselésre fel
kellett volna készíteni. Sokkal fontosabb volt a nemzeti integráció rádióhul-
lámok által történõ megteremtése, történjen az az ország területén belül vagy
pedig azon kívül. A kommunikáció e formája – a sajtó, azon belül is a rádió-
val kiemelten foglalkozó lapok, így a Rádióélet számára is – a nemzeti kohé-
zió, a társadalom tagjai között meglévõ hálózat reprezentálását jelentette
ebben az idõszakban, mint a Franciaországba kivándorolt család alábbi példá-
ja mutatja: „Egyetlen egy kis pontról, apró rádiókészülékükrõl hangzottak
csak feléjük elvétve magyar szavak, amelyeknek a hatása azt eredményezte,
hogy a fiatal magyar házaspár kisfia, amint iskolázásra kerül a sor, ide kerül
majd Budapestre és bár francia földön született, mégis magyar marad…”32

A hálózat a tagok közötti távolság zárójelbe helyezésén alapul. Míg a
Telefonhírmondó virtuális közössége harmincöt évvel korábban valóban
behálózva, dróton keresztül teremtõdött meg, addig a rádió révén egy
nagyobb, etnikailag és kulturálisan szervezõdött hálózat jött létre a politikai
határok felett. Mindazonáltal ez a közösség nyitott maradt új kapcsolatok
létesítésére, új tagok befogadására éppen a média által jelentett platformon,
a magyar kultúra rádiós közvetítése révén.

Következtetés

A távolságnak a tizenkilencedik század által örökül hagyott fogalma –
akár explicit módon jelenik meg, akár utalások formájában – felfedezhetõ a
korszak rádiós témájú sajtójában. A fogalom értelmezési alapot jelentett egy
új média – a rádió – társadalmi elfogadásának folyamatában azáltal, hogy
tovább vitte azt a hagyományt, miszerint a közösség a korábbi technikai újí-
tásokat a távolság leküzdésében játszott szerepük fényében (is) fogadta be.
Stephen Kern meglátása szerint ennek az idõszaknak a találmányai „materi-
ális alapot” jelentettek mindazon változásoknak, amelyek a társadalom és az
egyén világnézetében bekövetkeztek.33

Azzal, hogy felsorolok néhány egykorú tényt vagy véleményt, nem sze-
retném azt a látszatot kelteni, hogy e példákat érvként sorakoztatom fel jelen
írás mondanivalójának alátámasztására, mivel válogatásom szükségszerûen
szubjektív és elfogult a téma tekintetében. Csupán megpróbálom rekonstru-
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álni azokat az információkat, amelyek ebben az idõszakban azok rendelkezé-
sére álltak, akik megpróbáltak a nagyvilágról valamiféle képet alkotni. Véle-
ményem szerint a korabeli értelmezések – ugyanúgy, mint a mai világnéze-
tek – egyfajta gyûjteményei voltak a lehetséges forgatókönyveknek arról,
hogy a technikai fejlõdés milyen hatással van a közösség életére. Az egykorú
értelmezõ – mint például egy újságíró – nagy valószínûséggel mindezeknek
az információknak a birtokában próbálta megjósolni egy új kommunikációs
eszköz társadalmi szerepét, vagyis – hatáselméleti szempontból – a
tematizálók maguk is osztották azt a világnézetet, amelyet azután tovább
adtak az olvasóiknak. Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy az újságok tartalma
egyszerre alakítja és tükrözi a közfelfogást, a sajtót társadalmi értékalkotó
szereppel ruházzuk fel. Az újságírók közremûködnek a valóság értelmezésé-
nek társadalmi folyamatában, a fogyasztó tudatában az általuk létrehozott
tartalom egymásra épül, és létrehoz egy percepiós valóságot34. „A csodák kor-
szaka lejárt: a technika fejlõdése a mai korban oly szédületes lendületet vett,
hogy szinte elfásultunk már és egy vállvonással veszünk tudomást olyan
nagy felfedezésekrõl, amelyeket tegnap még csodával határos lehetetlenség-
nek tartottunk volna. […] Ma még talán csodának tartanók a távolbalátást is,
de lehet, hogy egy-két év múlva már szidni fogjuk a készüléket, ha sok száz
kilométerre lakó barátunkat nem látjuk elég élesen beszélgetésünk közben.”35

A tizenkilencedik század végén és a huszadik század elején ennek a
valóságnak a meghatározó eleme a technológiai optimizmus, lelkesedés volt,
amelyik alapmotívuma az, hogy a fejlõdés minden korábbi korszaknál gyor-
sabb, olyannyira, hogy a közösség életét alapjaiban megváltoztató fejlemé-
nyek nem évtizedek, hanem pár év vagy akár hónap alatt következnek be. Ez
az alaphang uralta az újságírók beszámolóit a különbözõ találmányokról,
és ez az alaphang jelenthette a fõ olvasógeneráló tényezõt ebben az idõben,
és ez jelentette azt a bázist is, amelyre egy új média – a rádió – társadalmi
megkonstruálása épült. A szociális (társas) konstruktum pedig az eszközöket
létrehozó emberek mentális képét is meghatározza, vagyis a valóság értelme-
zése a valóságra magára is hatással lesz.

Jegyzetek

1 Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a mai értelemben vett rádió csupán azért
alakulhatott ki viszonylag késõn, mivel nem létezett az illetõ felhasználási módról
való elképzelés, és a találmány már születése pillanatában rendelkezett mindazon
technikai sajátosságokkal, amelyek alkalmassá tették volna az emberi hang továbbítá-
sára. A Marconi által bemutatott eszköz erre valóban nem volt alkalmas, és további
találmányok átvételére és továbbfejlesztésre volt szükség ahhoz, hogy ne csak a
Morse-ábécé szerinti jeleket lehessen továbbítani rajta keresztül.

2 Marconi tudatosan építette meg a saját feltaláló-imidzsét: az ismeretlenségbõl és kis-
polgári környezetbõl saját szorgalmának köszönhetõen felemelkedõ személy, aki
folyamatos kísérletezés try and error módszerében szerzett ismereteit a társadalom
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1936. október 9., (VIII/41), 15.

26 Vitéz levendeli Kozma Miklós miniszteri tanácsos, a Magyar Telefon Hírmondó és Rádió
Részvénytársaság alelnökének a Magyar Rádió hivatalos felavatásánál mondott beszé-
de. A Magyar Rádió öt esztendeje 1925–1930, Bp., Rádióélet, 1930. Lásd továbbá:
A magyar rádió külföldi hatása. Lukács György c. kultuszminiszter elmondja a Rádió-
életnek a rádió körül külföldön szerzett tapasztalatait, Rádióélet, 1929. december 27.
(I/14.), p.6.: „A magyar rádiónak odakint is nagyon sok a híve, nemcsak a külföldi
magyarok, hanem az idegenek között is. Utóbbiakat a magyar zene hódította meg.”

27 Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter rádiótapasztalatairól. Kivonat a 8 Órai Újság-
nak adott interjúból, Rádióélet, 1930. május 23. (II/21.), 17.

28 Például: Dohnányi Ernõ és a rádió (Beszélgetés a mesterrel), Rádióélet, 1929. október
11. (I/3.), 10.; Látogatás Bartók Bélánál. A mûvész nyilatkozik a modern zenérõl, a
rádióról, a Rádióéletnek, Rádióélet, 1929. október 25. (I/5), 6.

29 A Studio mult éve számokban, Rádióélet, 1930. január 24. (II/4.), 5.; Amerika rádió-
énekeseket keres, Rádióélet, 1930. május 16. (II/20.); Hírek néhány sorban, 1931.
január 9. (III/2.), 63.

30 Orvosi kezelés rövidhullámokkal, Rádióélet, 1930. június 20. II/25.; A veszedelmes
rövidhullám. Egy csatahajó különös kalandja – Az önmagától eldördült ágyú – Rövid-
hullám a jövõ háborújában, Rádió B.H. 1931. december 11.

31 Mi lesz a rádióval, ha kitör a háború? – kérdi Cheramboult szenátor és mindjárt meg
is felel rá. Nemzeti Sport 1932. január 18.

32 Franciaországban született kisfiút hazacsábít a rádió – „Mit üzen”, Rádióélet, 1936.
január 31., (VIII/5.), 8.

33 KERN, i.m., 1.
34 Noha Gerbner-féle kultivációs elmélet csupán a televízió kapcsán beszélt arról, hogy

egy adott média által közvetített tartalom tematizálja a társadalmat, és a valóság érzé-
kelésének egy közös változatát hozza létre, azonban véleményem szerint az általam
vizsgált korszak az egy domináns média (napilapok) megléte révén nagyban hasonlít
az általa alapul vett televíziós kultúrára. Bõvebben lásd: GERBNER, George A média
rejtett üzenete, Bp., Osiris Kiadó – MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport,
2002, továbbá TAMÁS Pál A tematizációról, = BÉRES István – HORÁNYI Özséb Tár-
sadalmi kommunikáció, Bp. Osiris Kiadó, 2001.

35 A távolbalátás problémája. Rádió Amatõr, 1926. szeptember (I.1.)

(A szerzõ a BBTE doktorandusa.)
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Ideológia és integrációs propaganda

A második világháború után berendezkedõ kommunista rendszerek
ideológusai tisztában voltak azzal, hogy a hatalom megszilárdításának
elengedhetetlen feltételeként módosítaniuk kell a tömegek világszemléle-
tét. Ennek érdekében folyamatosan tökéletesítették a pártpropaganda haté-
konyságát, az egyéni és kollektív tudat befolyásolásának módszereit.1

A propaganda szervei a pártapparátus struktúrája mentén bontakoz-
tak ki, meghatározva az adott idõpontban érvényes igazságokat és az egye-
düli helyes világnézeti szempontokat. Az objektív valóság és igazság fogal-
mai megszûntek létezni: a tények csak abban a formában léteztek, amely-
ben a hatalom létüket megengedte.2

Jacques Ellul osztályozá-
sát követve a kommunista
rendszeren belül is megkülön-
böztethetõ az agitációs és in-
tegrációs propaganda. Az agi-
tációs propaganda a konflik-
tushelyzetekre jellemzõ, célja
pedig az, hogy elégedetlensé-
get szítson és így cselekvésre
késztessen egy közösséget,
amely ennek hatására fordul
szembe egy adott társadalmi
csoporttal vagy rendszerrel. Az
agitációs propaganda Románi-
ában a hatalomátvétel elsõ idõ-
szakának (1944–1948) jellem-
zõje, szerepe pedig a kommu-
nista párton kívüli alternatív
hatalomközpontok (politikai
pártok, társadalmi szervezetek,
egyházak, magán gazdasági vállalkozások stb.) befolyásának csökkentése és
végsõ soron felszámolása volt. Ezzel szemben az integrációs propaganda
ellentétes célt követ: az adott – esetünkben a kommunista – berendezkedés

GYŐR F F Y GÁ B O R

A romániai kommunista 
integrációs sajtópropaganda 
alaptételei (1945–1956)
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iránti hûség kialakítását, hosszú távon pedig a társadalom teljes uniformizá-
lását. Gyakori módszere a fennálló állapot racionalizálása, tehát olyan törté-
nelmi folyamat részeként való bemutatása, amely szükségszerûen alakult ki
és amelynek végeredménye történelmileg meghatározott.3

A kommunizmus politikai és gazdasági integrációs propagandája egé-
szében véve a fennálló társadalmi-politikai viszonyok konzerválására irá-
nyult. Mindenekelõtt azt bizonyította, hogy a szocialista országokban, ezen
belül pedig Romániában megvalósuló félben van a világ legdemokratikusabb
rendszere, amely egyben a lehetõ legnagyobb fokú jólétet ás biztonságot
garantálja a társadalom tagjai számára.4

A kommunikációs eszközök feletti monopólium lehetõséget biztosított a
hatalom számára, hogy elindítsa az indoktrináció folyamatát, amely egyetlen
lehetséges utat és egyetlen valóságot jelölt meg a tömegek számára: a rend-
szer következetességének a valóságát.5 A propaganda kijelentéseit a párt tör-
ténelmi hivatásában való feltételek nélküli hit támasztotta alá: a hatalomra
került kommunista párt feladata, hogy jóvátegye a történelem igazságtalansá-
gait és megvalósítsa a tökéletes, kommunista társadalmi rendszert.

A propaganda az ideológia és a valóság teljes összhangját teremtette
meg. Figyelembe véve, hogy az ideológia már adott volt, az összhang elérésé-
hez a valóságot kellett módosítani ennek megfelelõen. A valóság torzított
bemutatását a propaganda sajátos logikája határozta meg, amely minden
téren a szocialista rendszer felsõbbrendûségét hirdette. Az elemi igazságként
elfogadott kijelentéseket a valóság legkülönfélébb területeirõl begyûjtött és
egyoldalúan tálalt információkkal támasztotta alá, ezzel pedig folyamatosan
táplálta az ideológia konkretizációját.

Az integrációs propaganda alaptételei

A romániai integrációs sajtópropaganda módszereinek elemzéséhez a
Piotr Wierzbicki által kidolgozott tipológiai felosztást vettem tekintetbe.6

A szerzõ a lengyel kommunista sajtó módszereit elemezi, megfigyelései
pedig tökéletesen alkalmazhatók a román sajtó esetében is. Wierzbicki a
hazugság fogalmából indul ki, amelynek megnyilvánulását három területre
osztja: az eszmék, az információk és a valóságalkotás terén fellelhetõ hazug-
ságokra. Vizsgálatom az elsõ csoportra, az eszmék rendszerére vonatkozik,
pontosabban azokra az alapvetõ kijelentésekre, amelyek a kommunista rend-
szer felsõbbrendûségét voltak hivatottak bizonyítani a kapitalista rendszerrel
szemben. Meg kell jegyezni, hogy a vázolt kijelentések nem feltétlenül ebben
a formában fogalmazódtak meg a sajtóban; általában a bemutatott valóságele-
mekbõl implicit módon következtek és a propaganda önmagát ismétlõ tulaj-
donsága révén az olvasó tudatalattijában rögzültek.

1. A szocializmus gazdasági szempontból fejlettebb rendszer mint a kapi-
talizmus, nagyobb fokú jólétet biztosít a társadalom tagjai számára.
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A kijelentés alátámasztásához a propaganda azt hivatott bizonyítani,
hogy a szocialista gazdaságban nem létezik válság, nyomor és munkanélkü-
liség, mivel ezek kizárólag a kapitalista rendszerek jellemzõi. A negyvenes
évek végén majdnem napi rendszerességgel jelennek meg adatok a központi
sajtó külpolitikai rovatában a kapitalista országokban kirobbant sztrájkokról.
A kapitalizmusról szóló elméleti cikkek általános jelenségként mutatják be a
munkanélküliek számának állandó növekedését és a nyomor fokozódását.
Mivel a termelés nem zajlik tervszerûen, sokszor hiány mutatkozik az alap-
vetõ termékekbõl – írják a lapok. Az angliai üzemanyaghiányt sem a hideg
tél okozta, hanem az anarchikus termelés.7 Az ötvenes évek elején, a háborús
uszítók elleni harc idõszakában az amerikai gazdasági válság okait abban lát-
ják az elemzõk, hogy „haditermelés útjára terelték az ország gazdaságát8”.

Ellenben a Szovjetunióban nincs, és nem is lehet munkanélküliség,
mivel a szovjet gazdaság kiküszöbölte ennek alapvetõ okait.9 A május elsejei
ünnepi lapszámok közvetlen alkalmat nyújtanak annak
bizonyítására, hogy „a demokratikus országokban nem
tartanak a válságtól, hanem bizakodó odaadással fordul-
nak az alkotás és a fejlõdés szolgálatában álló munka
felé”. Mi több, a béketábor országai gazdaságilag olyany-
nyira a kapitalista államok elõtt állnak, hogy „bõven el
tudnák látni élelmiszerekkel a hiányt szenvedõ tõkés
országokat”. A segélynyújtásra azonban nincs lehetõség,
mert „az amerikaiak megtiltották csatlósaiknak, hogy
kereskedelmi kapcsolatot tartsanak fenn a Szovjetunióval
és a népi demokratikus országokkal”10. Az utóbbi kijelentés nem csak önma-
gában hamis, hanem azt a tényt is leplezi, hogy éppen a Szovjetunió tiltotta
meg csatolósainak, hogy elfogadják a Marshall-terv keretén belül nyújtandó
segélyt.

A kapitalista országok gazdasági helyzetére vonatkozó negatív hírek
sokszor hiányos, viszonyítási alap nélküli információkat tartalmaznak. Ebbe
a kategóriába tartozik a következõ kijelentés: „az amerikai munkások többsé-
ge létminimum alatti fizetésbõl él”. A cikk nem árulja el, hogy mennyi ez a
fizetés, sem pedig azt, hogy az Egyesült Államokban mennyi a létminimum-
hoz elegendõ bér.11

2. A szocialista rendszer sokkal nagyobb fokú szabadságot biztosít a tár-
sadalom tagjai számára mint a kapitalista rendszer

A propaganda szerint az igazi politikai szabadság csakis a szocialista
demokrácia feltételei között létezhet, hiszen csak itt számolták fel a kizsák-
mányolást és a gazdasági egyenlõtlenséget. A kijelentést a szocialista orszá-
gokba látogató nyugati munkások élménybeszámolóval is igazolják; skót
bányászok például „egész halom tényt hoznak fel annak bizonyítására, hogy
a Szovjetunióban olyan széles demokrácia és a kritika olyan korlátlan sza-
badsága uralkodik, amelynek a kapitalista országokban még csak halvány
árnyalatát sem lehet megtalálni”12. A kapitalista országokban nem léteznek
ezek a szabadságjogok, mivel hiányoznak hozzá az anyagi alapfeltételek;
ezért „a valóságban még akkor sem létezhetnek, ha a néptömegek nyomásá-
ra be is vezetik az úgynevezett demokratikus alkotmányaikba”13.
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A népi demokrácia országaiban a nemzetiségek ugyanúgy élvezhetik a
szabadságjogokat, mint a többségi nemzet, hiszen a szocialista rendszer ter-
mészetéhez tartozik mindenfajta nemzeti elnyomás megszüntetése, a kisebb-
ségek jogegyenlõségének a biztosítása. Ellenben egészen más sorsuk van a
nemzeti kisebbségeknek a kapitalista államokban, mivel a kapitalizmus
lényegéhez tartozik a nemzeti elnyomás.14

3. A szocialista táborban a népek közötti barátság és együttmûködés új
típusú rendszere mûködik, miközben a kapitalista világot folyamatos konflik-
tusok jellemzik.

A szocialista országok közötti barátságot maga a társadalmi berendezke-
dés, a politikai és gazdasági érdekközösség garantálja, hiszen „valamennyiük
érdeke a béke a megszilárdítása, az új társadalmi felépítéshez szükséges ked-
vezõ külpolitikai elõfeltételek megteremtése”.15 A népi demokráciák közötti
kapcsolatok bemutatására a romániai sajtó széles körben népszerûsíti az úgy-
nevezett barátsági, együttmûködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmények
aláírását. A Szovjetunióval kötött szerzõdések a szocialista országok népeinek
anyagi jólétét biztosítják, a dicsõséges szovjet nép ajándékaként. A kétoldalú
szerzõdések révén a „békeszeretõ demokratikus népek nagy családjának tag-
jai” közösen építik „boldog, független, szabad és békés jövõjüket”.16

A kapitalista világban viszont törvényszerûek a konfliktusok, hiszen az
amerikai imperialista külpolitikát a „nagytõke motorja hajtja”. Az amerikai-
ak célja nem az, hogy Nyugat-Európa országain segítsenek, hanem az, hogy
„politikailag és gazdaságilag leigázza ezeket az országokat”17. A lapok szerint
fõleg az amerikai és angol imperialisták frontját „marcangolják széleskörû és
kibékíthetetlen ellentétek.” Nem véletlenül, hiszen Sztálin már 1928-ban
rámutatott arra, hogy a kapitalista táborban „az amerikai kapitalizmus és az
angol imperializmus közötti ellentét” a legélesebb.18

4. Az államilag támogatott szocialista kultúra és tudomány jelentõs ered-
ményeket ér el, a kapitalizmusban viszont hanyatlásra van ítélve.

A negyvenes évek végén a romániai lapok egymást
múlják felül a szovjet kultúra és tudomány népszerûsí-
tésében. A szovjet falvak kulturális életének bemutatá-
sa során megtudhatjuk, hogy napról napra növekszik a
falusi lakosság érdeklõdése a könyv és a sajtó iránt,
emellett minden falunak állandó mozija van.19

A szovjet tudomány páratlan eredményekre képes:
Filatov a világon elõször hajt végre szaruhártya-átültetést: „nem véletlen,
hogy ezt a rejtélyt abban az országban sikerült megoldani, amelyben semmi
áldozatot nem kímélnek, amikor arról van szó, hogy az embereken segítsenek”
– jegyzi meg a cikk írója.20 Folyamatos sajtókampány kíséri 1954-ben a világ
elsõ, szovjetek által gyártott mûholdjának elindítását.21 A sajtó szerint a mes-
terséges hold felbocsátását még az amerikai „tisztánlátó megfigyelõk” is a
Szovjetunió technikai és tudományos fölénye megnyilvánulásának tekintik.
A svéd Ny Dag lapot idézve az Elõre annak az általános véleménynek ad han-
got, hogy a „technikai forradalom minden terén egy szocialista ország vezet”.
Ennek döntõ tényezõje pedig a társadalmi rend, amely a szocialista országok-
ban elõsegíti, az Egyesült Államokban fékezi a tudomány fejlõdését.22
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5. A szocializmus a béke záloga, miközben a kapitalista rendszer lénye-
génél fogva háborúkat idéz elõ.

Ezért a szocialista országok hadseregei a béke szolgálatában állnak, a
kapitalista országok által birtokol fegyverek viszont folyamatos veszélyt
jelentnek a világbékére. Számos cikk jelenik meg az angol és amerikai fegy-
verkezési versenyrõl, a háborúra uszító imperialista táborról, másfelõl a sajtó
részletesen népszerûsíti a szovjet békejavaslatokat. A Truman-doktrína meg-
hirdetése és a NATO létrehozása után a „békeszeretõ népek” egyre határozot-
tabban foglalnak állást az „új háborúra uszító paktum” és az imperialista
országok „agresszív terjeszkedése” ellen. Az 1949 áprilisában zajló párizsi
Béke Világkongresszus, amelynek összehívását a Szovjetunió pusztán propa-
gandacélokra kezdeményezte, alkalmat nyújt a sajtó számára, hogy bebizo-
nyítsa: a szovjet néppel az élén a világ összes népe elítéli a kapitalista orszá-
gok kormányainak politikáját.

A propaganda szerint a tudományos kutatás terén is lényeges különbség
van a kapitalista és szocialista országok között. Az atommag kutatása példá-
ul egészen más célokból történik a Szovjetunióban és az
Egyesült Államokban: „az amerikai tudósok kutatásait
csak háborús célokra használják fel, semmit sem tettek
azért, hogy a békés termelés szolgálatába állítsák az
atomenergiát. […] Egészen más a helyzet a Szovjetunió-
ban, ahol a szocialista társadalmi berendezkedés lehetõ-
vé tette minden alkotó erõ szabad kifejlõdését.”23

A szovjet tudomány ugyanakkor a béke és a szabadság szolgálatában áll,
minden egyes tudományos felfedezés, technikai újítás a nép közös java lesz,
az életszínvonal emelése érdekében. Az amerikai tudósok pedig mind jobban
kételkednek munkájuk értelmében és „iszonyodva látják, hogy kutatási ered-
ményeiket az élet és a kultúra elpusztítására akarják felhasználni”.24

6. A kapitalista országokban egyre több természeti katasztrófa, földren-
gés, árvíz, tûzvész, balesetek egész sorozata következik be, a szocialista orszá-
gokban viszont ilyen események nagyon ritkák.

A tétel bizonyítása során fontos helyet foglalnak el a kapitalista orszá-
gokban bekövetkezett munkabalesetek, amelyek azt támasztják alá, hogy a
tõkés munkaadók rendszeresen semmibe veszik munkásaik biztonságát.
Gyakoriak ezen a téren az általánosítások is: egy franciaországi bányaszeren-
csétlenség kapcsán közölt cikk megjegyzi, hogy az országos bányaszövetség
nyilatkozata szerint a francia bányákban naponta történnek halálos kimene-
telû balesetek.25 Az észak-amerikai Chestertown városának hadi üzemében
bekövetkezett hatalmas erejû robbanás kapcsán az Elõre halálos áldozatokat
és számos sebesültet említ, a pontos számok megnevezése nélkül.26

A lapokban megjelent tudósítások szerint a Közép-Európát 1954-ben
sújtó árvizek sokkal több kárt okoztak a kapitalista országokban mint a szo-
cialista tábor államaiban, ahol megfelelõen szervezték meg a mentési mûve-
leteket és megmutatkozott az egész nép szolidaritása. Az Elõre híradása sze-
rint Magyarországon a lakosság és a katonai egységek védõgátakat építettek,
a hatóságok kitelepítették és biztonságba helyezték a lakosságot. Csehszlová-
kiában is megfelelõen folytak a mentések, a kitelepítettek idõben részesül-
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hettek orvosi ellátásban. A NDK-ban az egész lakosság a károsultak segítsé-
gére sietett, a szovjet katonai egységek pedig felmérhetetlen segítséget nyúj-
tottak a mentések során. Bajorországban viszont ötvenezer ember vált hajlék-
talanná (a kifejezést csak a kapitalista menekültekre használja a sajtó), az
áradások elleni küzdelmet rosszul szervezték meg, s a Die Welt címû lap
véleményét idézve még az is kiderül, hogy a károkat el lehetett volna kerül-
ni, ha a gátak karbantartását idejében elvégzik.27

Mindezekbõl levonhatjuk a következtetést, hogy a kommunista propa-
ganda oly módon mutatta be alaptételként megfogalmazott igazságait, hogy
ezek kikerüljenek bármilyen racionális ellenõrizhetõség alól. A bemutatott
kijelentések csupán a rendszer ideológiáját voltak hivatottak alátámasztani.
Ennek terjesztése és erõszakos elfogadtatása idõvel szakadást eredményezett
a közéleti és magán szféra között. Nyilvánvalóan hamis mivoltuk az 1956-os
magyarországi forradalmat követõen már sokak számára vált egyértelmûvé.
A szocialista rendszer válságának hatására ezt követõen a propaganda arra
kényszerült, hogy egyre inkább valótlan elemekkel töltse meg a nyilvános
kommunikáció szféráját, miközben kiürítette ezt valóságos tartalmától és a
hatalmi ideológia játékterévé változtatta.
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Andreï Makine a Le Testament Français (A francia végrendelet) címû
regényének narrátora egy halálos áldozatokkal járó autóbaleset tanúja volt
gyerekkorában. Emlékei között fennmaradt egy szokatlan jelenetet is: „Egy
letépett kar, amelyet, a mentõket várván, valaki letakart egy újságvéggel.
A nyomdabetûk, a véres húshoz ragadt fényképek majdnem semlegesítet-
ték a látvány megrázó mivoltát...” 1 (Ford. P. Á.).

A jelenetet az újságon keresztül észlelõ gyerek számára ott és akkor a
baleset borzalmassága nem férhetõ hozzá. Az észlelt baleset (annak minden
következményével együtt), az érzékek számára adott valami és a receptor (a
narrátor) közé bekerül egy darab papír, egy újság, mely felszámolja a közvet-
lenség rettenetét, az akaratlanul is empátiával viszonyuló gyerek ijedségét. A
következõ oldalon azonban már így ír a narrátor: „Nem [a letépett kar], így,
ezzel a banális takaróval lefödve százszor iszonytatóbb volt.” 2 (Ford. P. Á.). A
reflektáló, a gondolkodó, az emlékezõ gyerek számára az autóbaleset és a
csonka végtag emléke „százszor iszonytatóbb” lesz, százszor ijesztõbb, mint
amilyen ugyanezek látványa volt.

A látvány azonnalisága,
empirikus kegyetlensége elsik-
kad, ha letakarjuk egy nyomta-
tott papírlappal, ám az emlé-
kezés során a képzelet valamit
tesz ezzel a tárggyal (egy leté-
pett kar már inkább nevezhetõ
tárgynak, mint testrésznek...),
ami során ennek a szerencsét-
len történésnek az emléke nagy-
ságrendekkel rémisztõbb lesz,
mint amilyen a felfogása volt.
Most nem fogunk pszichologi-
zálni, nem próbáljuk a lélek-
tan (esetünkben: a gyereklé-
lektan) felõl értelmezni a törté-
néseket, hanem inkább fel-
használjuk médiaszemléletünk
illusztrálására. Allegorizálni
fogunk, a Paul de Man-féle

PÉ T E R ÁR P Á D

Metadiskurzusok, kanonizációs
mozgások a posztmodern 
médiában*
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sémát követve (szerinte megkerülhetetlen, hogy valamit ne valami allegóriá-
jaként olvassunk)3. Így ez a két mondat értelmezhetõ úgy is, mint a média
hatásainak és mûködési módjainak hihetetlen tömör és találó bemutatása,
leírása. Ha engedünk ezen kínálkozó allegorizálás késztetésének, és kifejtjük a
történetet (vagyis inkább egy új történetet írunk a Makine-féle helyett),
elmondhatjuk, hogy a Le Testament Français narrátora egy médiaészlelési
paradigmát állított fel azáltal, hogy elbeszélõ szövegében szerepet adott az
újságnak is. A képet, mely tulajdonképpen csak a képzeletünkben ölt testet,4

olvashatjuk a média egyik mûködésének allegóriájaként is. A mi történetünk
ekkor így szólna: a gyerek nem a véres húscafatokat látja, hanem azok média
által közvetített, mediált képét. Tudja, hogy mi van az újság alatt, tudja, látta,
hogy mit takar az a betûkkel és képekkel lefedett papírlap, de már nem látja
azt, már csak annak az átszûrõdéséhez fér hozzá, csak annak egy képek és
betûk által elrejtett és ugyanakkor megmutatott változata jut el hozzá. A vér,
mint a halál, a szenvedés jelképe, a borzongás kiváltója, áttûnik a papíron, ám
rátevõdnek a már rajta levõ képek és betûk. E kép-szöveg-vér egyveleg látvá-
nya pedig nem sokkol... A reflexió, az idõbeli távolság során azonban módo-
sul a percepeáló érzelmi hozzáállása: az akkor banálisnak mondott látványt
fokozottan zavarónak minõsíti. Nem tudhatjuk, hogy mi játszódott le a
textuálisan teremtett egyén fejében5, de kijelenthetjük, hogy a megtapasztalás
és a verbálisan (textuálisan) való felidézés közben lejátszódhatott egy olyan
gondolatsor, mely valamiféleképpen implikálta ezt a balesetet is, és ennek a
gondolatsornak a „lefutása” azt eredményezte, hogy az egyén kilépett hideg
szemlélõ szerepébõl, és érzelmileg is reagált az eseményekre. Képzeletben fél-
rehajtotta az újságpapírt. Alatta meg ott volt az a zúzott testrész, melynek csak
a papíron, az újságlapon átszûrõdõ nyomát láthatta.

Az újság tehát elfedte a valóságot, felülírta azt, ám a valóság átvérezte a
történet szövetét,6 és empirikus és empatikus megközelítést igénylõ entitás-
ként nyilvánult meg.

Korunk médiájáról talán nem is lenne érdemes másképpen beszélni.
Elsõ, második, harmadik, n-edik megközelítésre is úgy tûnik, hogy az egyet-
len megengedett és megengedhetõ beszédmód az a vállalt metaforákkal való
leírás, a már-már túlhajtottnak, túlerõltetettnek minõsíthetõ trópusok révén
való megközelítés. De ahhoz, hogy fenti a kijelentésemet alá tudjam támasz-
tani, engedelmeskednem kell egy más jellegû média-metaszint által kínált
deskriptív paradigma által elõírt etikettnek. Mindenekelõtt tisztáznom kelle-
ne, hogy majdan megírandó doktori értekezésem milyen korpusszal fog dol-
gozni, milyen adatokat elemez majd, milyen térben és idõben szeretne
mozogni, és fõleg: ki fog utána (belõle) pénzt kapni.

A 2005 õszén leadott kutatási tervemben,7 amellyel tulajdonképpen fel-
vételiztem a doktoriskolába, azt írtam, hogy a készülõ dolgozatom tétje
inkább ismeretelméleti meg olvasáselméleti lesz, így elég távol fog maradni
a szociologizáló meta-médiától. Ez automatikusan azt eredményezi, hogy
nem lesz feltétlenül nyereséges, hogy nem lesz feltétlenül kapós, mint,
mondjuk, egy szûk és áttekinthetõ (vagy áttekinthetõvé tehetõ) korpuszon
dolgozó doktori munka, amely szociális, politikai, erkölcsi kérdéseket bon-
colgatva igyekszik operatív lenni. Az ilyen munkáknak, melyek társadalmi
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mozgásokat térképeznek fel, melyek gyártási stratégiákat ismernek fel és
írnak le, melyek latens marketingfogásokat azonosítanak, más az elfogadott-
ságuk, más a toleráltságuk, mint azoknak, melyek csak eszmék, gondolatok,
absztraktumok, kogníciót nehezítõ, világra felülíródó kreálmányok világában
mozognak. Ma mintha a humán tudományokra is ránehezedett volna az a
profitigény, mely a médiát talán kezdeteitõl fogva vezé-
relte, mely a reáltudományoknak is elég régóta kísérõje
(és kísértõje). Munkám, vagyis az, hogy olvasáselméleti
és ismeretelméleti szempontból elemezzem a média
mûködéseit, a média (általam észlelt és úgy ahogy meg-
értett meg feldolgozott) jelenségeit, eleve arra van ítélve,
hogy legfennebb a nagyok gyengécske applikációjaként
funkcionáljon, Paul de Man szolgai követése legyen,
vagy Gadamer (a dolgozatíró által) félig tudatosított és
félig kihasznált gondolatainak újrahasznosításaként jöj-
jön létre. A „tiszta tudományosság” eszméjének, ponto-
sabban az arra szánt idõnek mintha már vége lenne, mintha már megfutotta
volna az utolsó körét8, ma már senki sem teszi azt, amit annak idején
Kierkegaard mûvelt, vagy ha meg is próbálja, akkor idõnap elõtt pszichiátri-
ai klinikán fog magához térni... Ma már az minõsül „elfogadottul” tudomá-
nyosnak, ami globális vagy lokális szinten úgy fogalmazza meg a jelensége-
ket, hogy azok (a jelenségek) magukra ismerjenek ebben a megfogalmazás-
ban, és azok az emberek, akiket ezek a jelenségek körülvesznek, egymásra
ismerjenek ebben a metadiskurzusban. Az ismeretelmélet felé hajló, annak
beszédét mûvelõ, annak (az antikvitás bölcselõihez visszavezethetõ) eredmé-
nyeit hasznosító munka csak egy szûk kör számára lehet tétszerû, csak egy
szûk kör számára bírhat legitim alkalmazhatósággal. Legrosszabb esetben ez
a szûk kör egyszemélyes, vagyis a dolgozat írójára korlátozódik, és legjobb
esetben is csak pár (öt, hat) másik emberre lehet olyan kivetüléssel, ami
jelentés-összetevõi között tartalmazza az ’építõ’-t is. A Columbia Egyetem
doktorandusai nanorobotokat építenek,9 ehhez képest egy ilyen projekt csak
és csakis kisszerûnek, talán-talán nevetségesnek is minõsülhet. Legitimmé
csak akkor válhat, ha a kandidátus hatásosan és fõleg hatékonyan tud érvel-
ni amellett, hogy igenis annak az öt-hat (fent említett) embernek még talán
fontos lehet az, hogy elkészüljön egy olyan munka, melynek a konkrét app-
likációi nem (vagy legalábbis elsõ látásra nem) mutatnak túl az egyéni érde-
keimen.

Ahhoz, hogy ezt a dolgozatot Dominique Wolton is olvassa, annyi pénzt
kellene befektetnem (külföldi tanulmányutakra, kiadóra)10, amennyi sosem
volt, és valószínûleg sosem lesz nekem. Azért, hogy saját tanáraim elolvas-
sák, nem kell egyebet tennem, mint leülnöm és megírnom. Ahhoz, hogy érté-
keljék, nem kell egyebet tennem, mint jól megírnom, vagy legalábbis éreztet-
nem azt, hogy ha nem is jutottam el egy megfelelõen magas kognitív szintre,
jó úton vagyok affelé. Egyelõre itt, Kolozsváron, megengedhetõ az a luxus,
hogy valaki úgy írjon médiatudományi meg olvasáselméleti doktori dolgoza-
tot, hogy ne számoljon azzal, hogy dán újságokban megjelent Mohamed-kari-
katúrák miatt emberek haltak meg, és valószínûleg még fognak is meghalni.
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Úgy néz ki, hogy itt még megengedhetõ a teoretizálás, megengedhetõ az
olyan elvonatkoztatás, mely nem akar azonnal és feltétlenül profitot hozni,
mely nem fogja sem az egyetemet, sem pedig a dolgozat íróját gazdaggá
tenni. A dekonstrukció, a hermeneutika és egyéb olvasás-teoretizáló áramla-
tok metafora-dömpingje Nyugaton már „lecsengett”, esetleg még kisebb tudo-
mányos folyóiratok, vagy csak az „érdekes” irodalmi lapok még leközölnének
hasonló „démarche”-okat,11 de például már a Magazine Littéraire 2006 októ-
berében megjelent számában sem nagyon találunk olyan „üres” szövegeket,
melyek ne bírnának valamelyest applikálható pragmatikával. A filozófiának,
és fõleg az irodalom- meg a mûvészetfilozófiának olyan több ezer éves gya-
korlata van, hogy csak azokra támaszkodva is fel lehetne állítani egy értelmes
gondolatépítményt, de az ókoriakra való szükséges és elkerülhetetlen hivat-
kozások ellenére sem fogjuk csak az õ gondolatainak ismétlésével megtölte-
ni az alább teleírandó lapokat.

Platón (de talán már Parmenidész) megfogalmazta, hogy mi, emberek,
tulajdonképpen nem is a világról beszélünk, hanem arról a beszédrõl, ami-

rõl azt hisszük, hogy a világunkról szól. Platón barlangha-
sonlata és Parmenidész-dialógusa, Parmenidész tankölte-
ménye azt igyekszik bizonyítani, hogy referenciális dis-
kurzus nincs, a gyakorlatban csak a referencialitásra való
igénnyel találkozunk, illetve a referencialitásra való
igényt azonosítjuk referencialitásként. A mindenkori
leírások tehát kudarcra ítéltek, a leírások leírásai, a „való-
sághoz” viszonyított második szinten lévõ deskriptív dis-

kurzusok pedig annyira elszakadtak már attól, amirõl kellene referáljanak,
hogy legfeljebb csak önmagukat mondják el, illetve a Freud-féle „sûrítések”
és „eltolások” révén sok egyebet is, ám nem biztos, hogy releváns informá-
ciót tudnak szolgáltatni arról, amirõl akarnak. A posztmodern azt állítja,
hogy a diskurzusok szóródásában12 elvesz mind a mû, mind pedig a létreho-
zója, tehát az ember. Foucault egyenesen azt állítja, hogy az ember mint kon-
ceptus (mint fogalom) is csak a „diskurzus-zajlás” során jött létre, és mint
ilyen, nem biztos, hogy rendelkezik diskurzuson kívüli megfelelõvel
(l. elõbbi jegyzetet).

Annak ellenére, hogy látszólag mindenki üresben beszél, hogy látszólag
mindenki hazudik, és ezt azért teszi, mert a tárgyakról, a jelenségekrõl az igaz-
ságot nem tudja elmondani,13 sõt, ezek elképzelhetetlenül komplex mivolta
miatt sosem fogja tudni elmondani, valami mégis történik. Emberek halnak
meg, mert valaki Mohamedrõl rajzolt karikatúrákat, százezer dollárokat fel-
emésztõ felmérések és tanulmányok készülnek arról, hogy miként lehetne mil-
lió dollárokat nyerni egy-egy újabb sajtókonglomerátum létrehozásával, média-
tröszt megalkotásával vagy újabb technológiai újítás bevezetésével.

Ugyanakkor a filozófia ilyen célokra nem költ pénzt. A filozófia legfen-
nebb arra áldoz, hogy kiadjanak Corax-ról egy tanulmánykötetet, vagy kon-
ferenciát rendezzenek Kalliklész elvének megcáfolására. Természetesen
mind a szorosabb értelemben vett irodalomtudomány, mind a tágabb (legtá-
gabb) értelemben vett filozófia is azon van, hogy gyakorlati tárgyakká válja-
nak újra, miután a posztmodern értékkavalkádban elvesztették azt a klasszika-
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megalapozottságukat, mely egészen a huszadik századunk közepéig legiti-
málta õket és biztosította mûvelõinek fizikai fennmaradását. A hatalmas kon-
kurens, a média nem engedi, hogy az olvasáselméletek és a lételméletek
(melyek közt Heidegger nem tesz olyan nagy különbséget) önmagukban és
önmagukként érvényesüljenek, így az olyan, mára már elfeledett vagy hatás-
talannak minõsített célok, mint a „világszemlélet-árnyalásért való olvasás”
vagy „a szép megtapasztalását célzó mûvészetszemlélet” akarva-akaratlanul
a médián keresztül kell érvényesüljenek, akarva-akaratlanul csak és csakis a
média által mediálva juthatnak vissza még ezen cselekvéssorozatok elindító-
ihoz is, ezen célokat maguk elé kitûzõkhöz is.14 A nem-profitorientált filozo-
fálgatás Kierkegaarddal együtt összeesett az utcán, a médiákat az antik és a
modern analitikus filozófia eszközeivel megközelítõre pedig az a veszély
leselkedik, hogy vagy engednie kell a média logikájának, tehát mediálnia
kell, ahelyett, hogy alkotna, vagy, ha nem engedelmeskedik, akkor a média
be fogja bizonyítani róla, hogy tulajdonképpen õ (a média) már annyira átfo-
gó, annyira lefedõ, hogy minden emberi megnyilvánulás csak és csakis médi-
aként és médiában értelmezhetõ. Megteheti, hiszen a filozófiának egyre
kevesebb pénze van, míg a médiának egyre több.

Makine regényének narrátora felismert valamit a média mûködésének
logikájából. Ha megmaradunk az eddig is vállalt ironikus hanghordozásunk
mellett, akkor kijelenthetjük, hogy szerencsénk van azzal, hogy a narrátor
„nem klinikai eset”, aki értekezõ szöveget írt volna az újságpapíron átszûrõdõ
vér szimbolikájáról, hanem csak egy árny, koponyánk üregének falán táncoló
megfoghatatlan kontûr, akinek a szemlélése segít abban, hogy felismerjük azt,
hogy az általa közvetített képek közvetítettek, tehát mediáltak. És nem Makine
a mediáló, és nem a kiadóválallat a mediáló, és nem a papírgyáros vagy netán
a tördelõ a mediáló, hanem magának a mediálásnak a folyamata minõsíthetõ
mediálásnak, magának a köztessé tevésnek a gesztussorozata értelmezhetõ
olyanként, ami láttatja, idehozza és értelmezteti a letépett végtag képét. Az
azonnaliságban való észlelés és az elkerülhetetlen reflexió közötti idõ mint
mediáló válik fontossá számunkra, értelmezõknek, akik
csak és csakis ezáltal tudjuk felismerni azt a helyzetet,
amiben leledzünk metaszintre való törekvésünk közben.
Önmagunkat mint ennek az imaginárius jelenetnek a
szemlélõit csak ezen jelenet szemlélõje által mediált
képsorozat pszeudo-vizuális észlelése során minõsíthet-
jük ennek a szövegrészletnek az értelmezõivé, tehát egy
potenciális olvasónk számára mediálóivá, vagyis inkább
minket, értelmezõket mediál értelmezõkként a képsoro-
zat, mintsem mi mediáljuk értelmezettként azt. Nem tud-
juk, hogy pontosan hogy is néz ki egy letépett testrész,
mert még akkor is, amikor ott van mellettünk, mikor a
szó szoros értelmében üti ki a szemünket, akkor is mediálva kapjuk, akkor is
ráteker valaki egy koszos és szakadt újságdarabot. Mit mondjunk akkor az Irak-
ból vagy Észak-Koreából közvetített képek vagy hírek valóságvonatkozásáról?

Nem mindenki él azonban ezzel a túlzó relativizálással, nem mindenki
híve annak a „profán agnoszticizmusnak”, amit Nietzsche istentagadó és taga-
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dás-istenítõ filozófiája tett hangsúlyossá.15 Ha nem akarunk filológiai öngyil-
kosságot elkövetni, akkor nem vihetjük a végletekig a rákérdezést, el kell
fogadnunk valamit pozitívumként. Foucault a beszéddel, a diskurzussal tette
ezt a Tudás archeológiájában, mi, közel sem elegáns huszárvágással, közel
sem olyan magabiztosan, közel sem annyira tájékozottan a diskurzusra való
rákérdezés folyamatát fogadjuk el és kezeljük majd pozitívumként, ehhez, a

„mindig-továbbkérdezéshez” fogunk adottként viszo-
nyulni, ezt fogjuk elemzésünk központi módszerének
kikiáltani. Tudatában vagyok annak, hogy a diskurzus-
ra (esetünkben szorosabban értelmezve: a média dis-
kurzusára) való rákérdezés is a diskurzus része, hogy a

beszédrõl való beszéd nem minõsülhet meta-beszédnek, hogy ez a kettõ nincs
annyira „el-különbözve”, hogy kettõsségként táruljanak fel, de valamit lehet
tenni azért, hogy árnyaljuk a problémát. Talán a legjobb megoldás az, ha a
beszédet mediáló beszédet fogjuk beszélés segítségével vizsgálni, ha azt az idõt
próbáljuk meg mediálni, mely a beszédrõl való beszélés közben telik el, és
mely idõ folyása során átvérzõdik az újságpapír, elmosódnak a betûk és a
képek, de azalatt is az újság újság marad, az idõ idõ, és a reflektáló reflektáló.

Fent azt próbáltam érzékeltetni, hogy a jelenetbõl jelenet csak akkor lesz,
ha azt egy narratív szöveg közvetíti, ha azt egy elbeszélés teszi imagináriusan
hozzáférhetõvé, és ha azt a jelenetet jelenetként értelmezi valaki, és egyúttal
észleli a közvetítés gesztusát is. Mi nem láttuk sem a balesetet, sem a véres
újságot. Makine sem látta, hanem csak és csakis az a kisgyerek, akit Makine
elbeszélése mintegy önmûködõen hozott létre egy elképzelt olvasó számára.
És érdekes módon nem az elbeszélés, mint végsõként és lebonthatatlanként
értelmezhetõ tényszerûség, mediálja a baleset következményét, a súlyos
(talán halálos) sérülést, hanem maga az erre szakosodott médium, a média.

Ezt, egy kortárs regényben leírt „média-árnytáncot” így fogalmazná meg
Régis Debray, korunk egyik utolérhetetlen „média-szofistája”, Che Guevara
hajdani gerillája, hogy kulturálisan még Platón kortársai vagyunk16, hogy
lehetséges, hogy az általunk kifejlesztett technikánk, mûszaki újítások más
idõben leledznek, mint amire kogníciónk szintje és világszemléletünk feljogo-
sítana, de mi, kulturálisan „leblokkolt” gondolkodók, nem haladtuk meg az
antik megismerés szintjét. Ha igazat adunk Régis Debray-nek, akkor kijelent-
hetjük, hogy Platón után még Kantnak is fölösleges volt bölcselkednie, sõt
kijelenthetjük azt is, hogy Szókratész után Platónnak is fölösleges volt bármit
is mondania meg írnia... A nyugati kultúramagyarázatok azóta sem „nyugtat-
ták meg” a filozófiát, azóta sem szûnt meg a „nomosz-phüszisz vita”.

Ebben a helyzetben a kelet-európai médiaszférában tevékenykedõ ember
elõtt két fontosabb lehetõség áll: vagy kitalálja és megcsinálja azt, hogy mikép-
pen lehet a médiatudományból profitot nyerni, vagy metaszintre emelkedik, és
azt vizsgálja, hogy a többi médiaszakember miképpen tett szert jövedelemre a
médiával való ügyködése során. Más megközelítés a racionális szemszögbõl
való abordáció számára in-validként tûnik fel, és ez így is van rendjén!

Minden hajdanvolt, jelenben zajló vagy jövõben történõ jelenség mediálva
jut el hozzánk17, tehát érdemes vizsgálnunk a mindenkori mediációs folyamato-
kat, akár diakronikus szinten, mint tette (és teszi), többek között, Régis Debray18
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is, akár a szinkróniában, ahogy Dominique Wolton19 és Eric Neveu20 cselekszik.
De, mint fent igyekeztem rámutatni, ez a vizsgálat eltérõ hatékonysággal
vitelezhetõ ki, sõt, még a hatékonyság fogalmát is lehet eltérõ hatékonysággal
implikálni az elemzõ szövegek hatékonyságának megállapításánál. Ez azt ered-
ményezi, hogy tulajdonképpen inkompatibilis hatékonyságfogalmak mûköd-
nek a különbözõ metaszinteken álló diskurzusokban, vagyis pontosabban: a
különbözõ metaszinten álló diskurzusok, önmaguk legitimálása céljából, eltérõ
hatékonyságfogalmakat mûködtetnek, és igyekeznek ezeket jó távol tartani a
konkurens diskurzusok hatékonyság-fogalmaitól. Beláthatjuk, hogy Makine iro-
dalmi szövege más pragmatizmussal rendelkezik, mint a narrátor kisfiú szöve-
ge, megállapíthatjuk, hogy a Platón szövegeinek mûködése másképpen kezeli
ezt a fogalmat, mint ahogyan teszik ezt Debray kifinomult és ravasz írásai. Az
említett szövegek/gondolatrendszerek kanonizált mivolta arra enged következ-
tetni, hogy hatékonyan kezelték (kezelik) a hatékonyságkérdést…

A metaszint újraértelmezésének másik „épületes” példája Hayden White
életmûve. A korábbi történészek gyakorlatától eltérõen, õ nem a múltbéli esemé-
nyek minél pontosabb kikövetkeztetését tûzte célul, hanem az események leké-
pezéseinek mikéntjét vizsgálta, azokat a trópusokat, melyek segítségével megpró-
bálta az emberiség (és fõleg annak néhány kiemelkedõ szellemi képességû egye-
de) önmaga számára hozzáférhetõvé tenni a múltat.21 A mi terminológiánkra
lefordítva ez kb. így hangzik: Hayden White azt vizsgálta, hogy az emberiség
miképpen mediálja önmaga számára saját (népe, kultúrája, világa) múltját.

Hayden White 1978-ban megjelent könyvében a történelmi diskurzust
mint trópusokra alapozó, tehát megkérdõjelezhetõ referenciális érvényesség-
gel rendelkezõ beszédmódot leplezi le. White nem az eseményekre reflektál,
hanem az azokat „megragadó” metadiskurzusokat vizsgálja, feltérképezvén
különbözõ narratív struktúrákat meg trópushasználati szokásokat, melyek ezt
a tudományágat eltávolítják tárgyától, tehát a múltbéli eseménytõl, és egy
non-szcientikus irányba mozdítják el, az irodalom felé közelítik22 ezt az
(eddig) önmagát többé-kevésbé objektívnek, tehát interpretációfüggetlennek
kikiáltó diszciplínát. White megállapítja, hogy a történelmi szövegnek nem
csak ideológiai torzulások ellen kell védekeznie, hanem a cselekményesíté-
sek23 deformáló hatásait is kellene tudatosítania. Frye-ra hivatkozva a mítosz-
tól való „elkülönbözõdésre” vezeti vissza a történelemtudomány mint narratív
struktúra eredetét24. Az objektivitásra törekvõ történelemtudomány mintegy
helyettesítette a világmagyarázatban a mítoszt, elvitatván attól igazságát, és
így – bizonyos tekintetben – értékét is. A mítosz és a tudományok útjai ezzel
szétváltak. A mítosz a vallás,25 illetve a paratudományok területére szorult.

Foucault a történelemtudományról mint a többi „humán” tudományt idõ-
ben megelõzõrõl beszél, mely a modern kor elejéig fenn tudta tartani univerzá-
lis, minden jelenségre, objektumra, eseményre egyformán érvényes múltmagya-
rázó jellegét, de 19. századi megbomlásával felhívta a figyelmet önmaga nem
tényalapú jellegére.26 Azáltal, hogy kideríti: minden esemény egy önnön belsõ
koherenciájából eredõ idõben zajlik (zajlott), és hogy nincs egyetemes, minden
jelenséget magába foglalni tudó idõ, Foucault elvitatja a historiográfiától azt az
igényét, hogy egyetlen beszédfolyamba tömörítse a múlt történéseinek leképe-
zését.27 A leírás nem megfelelõ arra, hogy dolgot pozitívummá változtasson, még
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a (potenciális) befogadó számára sem – az/egy episztémé leírása kimeríthetetlen
és az egyén számára lefedhetetlen beszédmezõt (champ du discours) tárna fel.28

Mindenféle múltat illetõ meta-viszonyulás, így az interpretáció is, lehetetlen-
nek látszik a fent idézett teóriák tükrében, ez azonban nem akadályozza meg
azt, hogy történelemkönyvek íródjanak, a (rég)múlt eseményei elbeszélõ szö-
vegbe foglaltassanak. Sem a Duby-féle „histoire continue” (folytonos történe-
lem/történet), sem a „longue durée” (hosszú idõtartam)29 nem alkalmas arra,
hogy akár mimetikusan is viszonyulva tárgyához, hozzáférhetõvé tegye azt.

A mikrotörténelem30, az egyes, az esetleges, a rendszerbe nem foglalt, a
rendszerbe nem foglalható „történülés” leírásával próbálta feltárni „longue
durée”-módszer által többé-kevésbé elhanyagolt múltszekvenciákat, de ezen
„alulról indulás” ellenére sem sikerült validként posztulálnia magát. Fou-
cault mikrotörténet- (módszereihez hasonló) vizsgálatai31 érdekesek és tanul-
ságosak, de kimerítõ jellegük ellenére is csak szövegelemzések maradnak.
Olyan jellegûek, mint ez a szövegelemzés, ám sokkal hatékonyabbak (l. fent),
inkább benne vannak a közbeszédben.

White, Foucault, Duby életmûve és személyes példája azt mutatja meg,
hogy a primér metaszintek fölé emelkedés, a metaszintek elemzése is tudja
magát tudományosként legitimálni. Tulajdonképpen innen nézve tárul fel az,
hogy minden historiográfiai természetû diskurzus egy metaszinten lévõ his-
toriográfiai diskurzus elemzése, és szükségszerûen nem elemezhet mást, csak
egy metaszinten lévõ diskurzust, tehát egy olyan beszédet, mely a maga
során õ is elemez valamit.

A primér eseményrõl, mely kiváltotta a diskurzust, kockázat nélkül kije-
lenthetjük, hogy elveszett a róla szóló metadiskurzusok számára, kijelenthet-
jük, hogy elveszítette eseményjellegét, megállapíthatjuk, hogy az utókor szá-
mára diskurzussá lényegült át, és csak és csakis ekként megközelíthetõ.

Ebbõl a perspektívából szemlélve a médiát mint beszédet, a mediálást
mint történést vagy gyakorlatot, arra a következtetésre juthatunk, hogy kilátás-
talan magával a médiadiskurzust kiváltó eseménnyel foglalkozni, és a kreatív
energiákat inkább ezen eseményeket tárgyaló manifeszt-korpuszokra kell össz-
pontosítani. Ez a korpusz azonban elsõ látásra problematikusabb, mint ami-
lyennel az irodalomtudomány vagy a történelemtudomány dolgozik, mert
pragmatikával rendelkezik, akár gyakorlati, akár anyagi vonatkozásai sokkal
kiteljesedettebbek, mint amilyenekkel a már-már öncélúvá váló irodalomtudo-
mány, a nacionalizmusba, kicsinyességbe és szubjektivizmusba fulladó törté-
nelemtudomány rendelkeznek. A médiáról való beszéd tehát tulajdonképpen
egy olyan diskurzus, mely dikurzusoktól próbálja hatékonyan megvonni a dis-
kurzusminõségüket, és igyekszik fakticitással felruházni azokat, igyekszik „res
gestá”-vá transzformálni egy olyan tényezõt (tényezõegyüttest), melyhez
a ’pozitívum’ értelmezõt, mint minõséget tulajdonképpen õ tette hozzá. Ezt a
„hozzátételt” azonban nem tudatos cselekedetként kell felfogni, nem egy olyan
akcióként, amelynek ágense van, hanem inkább olyan zajlásként (Foucault ter-
minusa), amely során a diskurzus (esetünkben: a médiatudomány diskurzusa)
olyan tulajdonságokat bontakoztat ki, melyek megengedik neki, hogy a hipo-
diskurzusát (esetünkben a média diskurzusát) felruházza a ’valamire való
vonatkozás’ jelentés-konstituenssel. Fent írtam, hogy (valószínû), hogy mind a

58

ME.dok • 2007/1



történelemírás, mind pedig a média esetében a szövegek referencialitásra való
igényét tévesztik össze a referencialitással azok a metadiskurzusok, melyek
mûködési módját ebben a paragrafusban vázoltam fel.

Ha még „hátralépünk” egy szintet, akkor viszont a következõ kérdésbe
ütközünk: a metadiskurzust (tehát tulajdonképpen a meta-meta-diskurzus,
mely attól minõsül metának, hogy a meta-diskurzustól megvonta a metajelleget)
mi minõsítheti metadiskurzusnak? Az elõzõ paragrafus fényében (ironikusab-
ban: árnyékában) a hipo-diskurzus felõl nem, hiszen ha az minõsítene, vagy a
minõsítésben kritériumként szerepelne léte vagy nemléte, vagy mûködésének,
zajlásának mikéntje, akkor a dialektika szerint automatikusan meta-dikurzussá
minõsülne, és, mint láttuk, akkor a meta-diskurzus (a meta-meta-diskurzus) át
kellene minõsítse önmagát olyanná, hogy ezt a meta-jelleget el tudja fogadni.
Fent láttuk, hogy ebben az esetben a meta-meta-diskur-
zusnak fel kellene vállalnia a második „metá”-ját, vagyis
el kellene ismerje azt, hogy a hipo-diskurzusa valamirõl
beszél, el kellene ismernie azt, hogy létezik valami a
beszédek zajlásain kívül is. Ez viszont feleslegessé, vagy
legalábbis hatványozottan csökkentett fontosságúvá
tenne mindenféle diskurzust, a metadiskurzusokat32

úgy, mint a hipo-dikurzusokat, a médiatudományokat
úgy, mint a naponta százmilliószám megjelenõ újságo-
kat, ezermilliószám elhangzó „sajtó-nyilatkozatokat”33.

Az elsõ lapokon, Paul de Man-ra hivatkozva (és
egyetértve Paul de Man megállapításaival) kijelentettem, hogy elfogadom az
allegorizáló olvasásmódot, és (egyelõre) az egyetlen olyanként fogom kezel-
ni, melynek szempontjából megengedhetõek olyan, nagyon tág és nagyon
sok irodalmi meg kulturális jelenséget implikáló általánosítások, melyek
felõl nézve másként tudjuk szemlélni a pragmatikára, a gazdasági hatékony-
ságra, a hatalomszerzésre kiélezett médiák diskurzusát.

A továbbiakban az lenne a legelfogadottabb, fõleg fenti (eléggé proble-
matikus) állításaim alátámasztására, ha legalább vázlatosan áttekinteném a
média-metadiskurzusok metadiskurzusait, vagy inkább a meta-médiadiskur-
zusokat, de mivel ezt nálam jobban tájékozott emberek már elvégezték, csak
azokat a helyeket fogom ismertetni, ahol kristálytisztán, áttekinthetõen fel-
vázolják a médiatudomány fejlõdését.

Régis Debray a „mediológia” (l. fent: a legtágabb értelmezéssû médiatu-
domány) alapkönyvei közé négy fontos alkotást sorol34: Platón Phaidros-át,
Victor Hugo Notre Dame de Paris címû regényének ötödik kötetének a máso-
dik részét, Paul Valéry La conquète de l’ubiquité címû esszéjét, és Walter
Benjaminnak A mûalkotás az ipari sokszorosítás korszakában címû írását.
Természetesen emellett, jó filoszként, kb. száz könyvre hivatkozik, viszont
ezt a négy könyvet tartja kultúrateremtõ funkcióval rendelkezõnek, viszont
Daniel Bougnoux Régis Debray Introduction à la médiologie címû könyvét
minõsíti ugyanígy (ugyanilyennek...).35 Debray-rõl valahogy többet hallunk,
mint amennyit beszélnek mostanában Walter Benjaminról, de Hugo azért
még „veri” õket, míg Platón meg Valéry csak erõsen „intellektuális” körök
számára férhetõ hozzá. Ugyanakkor valószínû, hogy francia (frankofón) egye-
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temi körökben Bougnoux is „nagy név”.36 Érdekes téma lenne egy ilyen
kanonizációs mozgás feltérképezése, a „jelentõs szerzõk és mûvek” jelentõ-
ségteljességére való rákérdezés. Érdekes lenne azt vizsgálni, hogy a média,
mint a „par excellence” kanonizáló médium miképpen kanonizálta/kanoni-
zálja azokat, akik non-diszkurzív médiumként kanonizálják õt.

Nem igyekszem a „diszkurzív” szónak új definícióját megalkotni, viszont
arra törekedni fogok, hogy árnyaljam, és nem azért, hogy pontosabbá tegyem,
hanem épp azért, hogy megfoghatatlanná alakítsam, vagyis olyan szemantikai

tartalommal töltsem fel, mely metaforikus vagy meto-
nimikus viszonyban van azzal, amit jelöl. A posztmo-
dern (és fõleg Paul de Man) arra „oktatott”, hogy a
metadiskurzusok létjogosultságra való igénye tartha-
tatlan, mert a metadiskurzus, a diskurzust elemezvén,
nem a tárgyát mondja el (tehát az épp elemzett diskur-
zust), hanem analitikusként való kiépülése és alkalma-
zódása során egy új diskurzust teremt. Ezt a meghatá-
rozatlanságot, ezt a konstruktív többértelmûséget
azzal is próbálom érzékeltetni, hogy egyszerre haszná-
lom a „diszkurzív” meg a „diskurzus” szóalakokat.

A kánonelméletek, a diskurzuselméletek a médiára való alkalmazása gyümölcsö-
zõ vállalkozásnak tûnhet, sõt, talán ez lenne az egyik legigazabb és legtarthatóbb
kezdeményezés egy „kezdõ entellektüel” részérõl. Fennebb ironikusan utaltam
pár konkrétumra, mely esetében tanácsos lenne megvizsgálni a kanonizálódás
mechanizmusait37, és könnyen megállapítható az, hogy a kanonizációról csak
egyes, konkrét esetekben lehet érdemben beszélni, míg a nem „pozitívumokkal”
dolgozó kánonelméletre játszva rá lehet bizonyítani a „megalapozatlan”,
„légbõlkapott”, „nemtudományos” stb. vádakat. Az általánosítás, az elvonatkoz-
tatás (absztrakció) azonban elkerülhetetlen ahhoz, hogy jelenségekrõl beszél-
jünk, elkerülhetetlen ahhoz, hogy egyáltalán beszélni tudjunk valamirõl.

Borges kitûnõ allegóriája, Funes, az emlékezõ címû „példameséje”38 talán a
nyugati kultúra legszintetikusabb és ugyanakkor legszóródóbb elbeszélése az
absztrahálás lehetetlenségérõl, és „felette szükséges voltáról”. Funestõl meg
lehet tanulni azt, hogy a nyugati kultúra elvárja azt, hogy az egyén õt (tehát a
nyugati kultúrát) teljességében integrálja, hogy minden, a kogníciót segítõ adat
pillanatnyi távolságban legyen a megismerésre (implicit módon: megértésre)
vágyótól. A nyugati kultúra az elõzetesség megértésbe való bevonásával ért meg,
elõzetesen felépített magyarázási rendszerekhez viszonyítva tud csak megérte-
ni. Funes képes arra, hogy mindent integráljon, hogy neuronhálójával lefedje a
világot, képes arra, hogy ezzel a hálóval befogja a világot. Olyan vevõkészülék-
kel rendelkezik, mely a planéta teljes értesülés-tömegét azonnal és azonnalisá-
gában percepeálni tudja, el is tudja raktározni, és akármikor elõ is tudja keres-
ni. Ismerõs, nem? Mit tudhatott Borges anno az internetrõl?39

Funes a nyugati kultúrának egy specifikus funkcióval felruházott szerve-
re, akárcsak Borges, akárcsak Régis Debray, akárcsak Bougnoux. Számítás-
technikai szaknyelven újraírva az „értelmiségi szféra” viszonyrendszereit,
így fogalmazhatjuk meg a „nagyok” és a „kicsik” viszonyát: mi, a kandidátu-
sok, az információkat és utakat igénylõk, felkeressük ezeket a „szervereket”,
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átfésüljük az adatbázisaikat, bizonyos program (algoritmus) szerint kikeres-
sük a szükséges adatokat, amiket a magunk módján újra hasznosítani fogunk
új információs csomópontok létrehozására, amit mások újólag megtalálhat-
nak, és integrálhatnak saját adatbázisaikba.40

Jegyzetek

* A tanulmány része a szerzõ készülõ doktori dolgozatának.
1 „Un bras arraché, que quelq’un, en attendant l’arrivée des ambulances, avait

enveloppé dans un bout de journal. Les caractères d’imprimerie, les photos collées à
la chair sanguignolente la rendaient presque neutre...” Andreï Makine: Le Testament
français, France Loisirs, Paris, 1996, 161.

2 „Non, il était cent fois plus effrayant dans cet emballage banal!” Andreï Makine: Le
Testament français, France Loisirs, Paris, 1996, 162.

3 A módszer részletesebb bemutatásához lásd: de Man 1999.
4 Pontosabban és ironikusabban: testrészt...
5 Ez nem is releváns. Lacan Hamletrõl írva, ironikus értelmezést is megengedõ módon,

kijelenti, hogy Hamlet nem klinikai eset, hanem csak irodalmi szereplõ. L. Lacan
1998. Sajnos ennek a tanulmánynak a kolozsvári egyetemi oktatásba való integrálása
nem járt azzal az eredménnyel, amivel kellett volna járjon, hiszen még mindig úgy jel-
lemzik az irodalmi mûvek (általában a prózai alkotások, de extrém esetekben a lírai
én lelkiállapotának  felvázolásától sem riadnak vissza...) hõseit, mintha azok tényleg
emberek lennének. Értékelendõ viszont az a tény, hogy már érezhetõen háttérbe szo-
rult a szerzõ lelkiállapotára való visszakövetkeztetés gyakorlata.

6 Pilinszkynél a történelem szövete vérzõdik át....
7 És azóta gyakorlatilag változatlan. Tulajdonképpen csak árnyaltam rajta, belevontam

olyan minõségeket is, melyek applikálásával kezelhetõbbé (tulajdonképpen szûkeb-
bé) igyekeztem tenni az ott felvállalt korpuszt.

8 Újabb metaforikus kifejezés. Nem is igyekszem kordában tartani az ilyesfajta nyelvi
„bûvészmutatványokat”.

9 Elvesztettem azt a lapot, melyre lejegyezetem, hogy a Science et Vie mely számában
olvastam egy francia doktorandusra való hivatkozást, aki a világon elsõként megépí-
tett egy úszó nanorobotot. Késõbb, hiába lapoztam át a francia tudományos folyóirat
több évfolyamát, nem bukkantam rá még egyszer arra a cikkre. A folyóirat internetes
keresõje meg használhatatlan, mert mind a „nanorobot”, mind a „Columbia”, mind a
„drd” szavakra annyi eredményt ad, amennyit képtelenség átolvasni, és csak ennyi-
ért, hogy megtudjam egy ilyen jelentéktelen információ forrását, melyet csak retorikai
fogásként használok, mely csak arra való, hogy érzékeltessen valamit, és ne alátá-
masszon, nem érné meg annyi idõt elvesztegetni. Ugyanakkor tudatában vagyok
annak is, hogy a fenti érvelés sokkal hatásosabb lett volna, ha nincs ez a lábjegyzet...
Többek között ennek a lábjegyzetnek a beillesztésével igyekszem érzékeltetni azt,
hogy tudatában vagyok tervem problematikusságának, és ezt a problematikusságot
nem akarom patetikus és haszontalan metaforákkal eltakarni. 

10 Mert nem valószínû, hogy Dominique Wolton kéziratot elolvasna...
11 Próbálkozásokat, kezdeményezéseket.
12 L. Eco 1962, Foucault 1969.
13 Ennek mindenki tudatában van. Ahhoz nem kell bölcsészképzettség, hogy az ember

bizonyos idõ után észrevegye azt, hogy nem minden úgy van, ahogy hitte.
14 L. lent a kanonizációról szóló fejezetet.
15 Platón és Parmenidész is ilyenszerû idealista-nihilista, de közel sem örvendett olyan

fokú mediatizációnak, mint Nietzsche. De azért még mindig jobb helyzetben vannak
ilyen szempontból, mint mondjuk Szókratész, aki tulajdonképpen saját maga
mediálásából kellett hírnevet szerezzen, kellett társadalmi elismertségre szert tegyen,
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tehát tulajdonképpen megéljen. Pszichológia ide vagy oda, tudjuk, hogy önmagunk
mediálása, közvetítése, közösségivé tétele a legnehezebb. Platónnak már könnyebb
volt, olyan szempontból, hogy õ már Szókratészt mediálhatta. A Másik mediálása más
minõségû és más jellegû, mint az ön-mediálás.

16 Debray 2000, 59.
17 A jövõben történõ jelenség is eljut hozzánk, hiszen el tudjuk/tudják képzelni, el lehet

tervezni, és ez a vállalt mentális mediálás is van olyan valószerû, van annyira tartható,
mint korunk (és a múlt) médiáinak nem beismerten, nem reflektáltan való mediálása.

18 Debray 2000, Debray 1991.
19 L. pl. Wolton 2000, vagy Wolton 2003. De bármely könyvére hivatkozhatnék.
20 L. pl. Neveu 2004.
21 White 1978.
22 White 1996.
23 White 1996, 336.
24 White 1996, 335.
25 l. Eliade 1987.
26 Foucault 1966, 378—379.
27 Foucault 1966, 379
28 Fucault 1969, 250.
29 értelmezéshez l. Duby 2000.
30 l. pl. Szíjártó 1996.
31 L. pl. Foucault, 1973; Foucault, 1978.
32 Itt mintha nem fogadnám el azt, amit az elõbb állítottam, hogy minden diskurzus alap-

értelmezésben metadiskurzus is, azonban úgy találóbb érteni ezt a mondatot, hogy
„léteznek diskurzusok, melyek egymással vagy egymásról beszélnek, így automatiku-
san léteznek hipo-diskurzusok is”, vagyis ha csak diszkurzív szinten maradunk (vagyis
nem akarunk lemenni a beszédek eredetéhez, vagy nem akarunk kilépni a beszédek-
bõl), akkor a fenti mondatom nem mond ellent elõbbi következtetéseimnek. 

33 Értsd: tévéhírek, rádióhírek, internetes hírek, egyéb tévéadások (pl. kulturális mûso-
rok), koncertközvetítések, stb.

34 Debray 2000, bibliográfia.
35 Bougnoux 2001, 66.
36 Csak találomra meg kell nézni néhány nyugati egyetem internetre feltett bibliográfiá-

ját. Itt most nem adok webhelyeket, mert könnyen bármikor (akár hetente is, ha
hetenkénti szemináriumokról van szó) változhatnak ezek az adtok, és dolgozatom,
mint már fent jeleztem, igyekszik elhatárolódni a „szorosabb” statisztikai adatoktól,
illetve igyekszik átminõsíteni azok relevanciáját.

37 „Mechanizmusait” – tudom, hogy ez egy problematikus metafora, mert azt sugallja,
hogy automatikusan zajlanak le bizonyos kanonizációs folyamatok, holott az a való-
szerûbb, hogy épp az automatizmus, az önmozgás marad ki ebbõl a „játékból”, sõt,
talán megkockáztathatjuk kijelenteni azt, hogy a médiának (értsd: minden kanonizá-
ló funkcióval bíró médiumnak) egyetlen kanonizáló mozzanata sem automatikus,
vagyis nem elõre megírt algoritmus alapján zajlik le. De lehet, hogy csak automatiku-
san lefutó folyamatok „hitetik el” velünk, hogy mindez nem automatikus. L. lent.

38 Borges 1978, 47.
39 L. lent a Foucaul hálómetaforájára való hivatkozást. 
40 A fenti paragrafust illusztratív céllal illesztettem a írásomba, azért, hogy ezzel a kissé

erõltetettnek ható példával rámutassak, hogy gyakorlatilag minden nyelv funkcionál-
hat metanyelvként, hogy tulajdonképpen minden nyelv minõsíthetõ az összes többi
nyelv metanyelvének, hogy érzékeltessem azt, hogy gyakorlatilag minden esemény
egy új metanyelvet hoz létre, és hogy minden új metanyelv létrejötte egy esemény,
mely azonban csak egy metanyelvben „lecsapódva” minõsülhet eseménynek…

(A szerzõ a BBTE doktorandusa.)
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Mircea Veroiu és Dan Piţa: Nunta de piatră (Kőországi lakodalom, 1972)

Mircea Veroiu és Dan Piþa nem elõször és nem utoljára dolgozott
együtt: 1970-ben készült egy közös dokumentumfilmjük, az Apa ca un
bivol negru (A víz mint a fekete bivaly)1, majd 1974-ben visszatértek az
ezen írás témáját jelentõ film világához és alapanyagához, elkészítetve a
Duhul aurului (Az arany szelleme) címû újabb Agârbiceanu-adaptáció-
közös rendezést.

Mégsem sikerült megis-
mételniük a Nunta de piatrã
(Kõországi lakodalom) sikerét
(ami az 1972-es cannes-i feszti-
válon a Film et Jeunesse kate-
góriában elismerõ oklevelet
kapott, az 1974-es panamavá-
rosi filmfesztiválon pedig a leg-
jobb kép és legjobb nõi mellék-
szereplõ2 díját szerezte meg –
majd a New York-i Modern
Mûvészetek Múzeuma megvá-
sárolta a kópiát).

Mindkettejüknek ez az
elsõ saját forgatókönyv alapján
készült fikciós mûve, tehát
egyszerre debütáltak ezzel a
novellafilmmel (mindketten
frissen végeztek a filmmûvé-
szetin) – és egyes kritikusok
szerint azóta is ez a legjobb mûvük.3 Nemcsak formanyelvi, hanem szerkesz-
tési és PR-szempontból is érdekes megoldást választottak. A novellafilm meg-
oldásaival a hatvanas-hetvenes évek szerzõi filmesei, Pasolini, Godard, Fellini
és mások is éltek – azonban ott három-négy rövidfilm kötõdött lazán vagy
éppen erõsebben egymáshoz. Veroiu és Piþa azonban rájátszva az összekap-

JA K A B-BE N K E NÁ N D O R

Letisztult realista szimbolizmus 
és újhullámos tragikomédia – 
egy cím alatt
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csolható elemekre, az irodalmi alapanyag közös szerzõjére, Ion Agârbiceanura
– és valószínûleg kényszerbõl is (a stáb nagyrésze és a helyszín ugyanaz) két
nem konvencionális hosszúságú filmet tett egymás mellé: igazából se nem
kisfilmek, se nem nagyjátékfilmek, hanem ahogy az egyik kritikus találóan
jelzi: mindkettõ „mediu-metraj”, azaz középhosszú film4.

Mielõtt elkezdõdnének a filmek, a következõ felirat jelenik meg, zene
nélkül: „Verespatak – az aranyércháromszög csúcsa a századfordulón. Sokak-
nak az arany – a gazdagság szimbóluma – nem más mint robot, szegénység
és boldogtalanság. Egy múlt, amit nem szabad elfelejteni.”5

A két novellát tehát érdekes módon kapcsolták össze: úgy lett kitalálva
a két film és azok egymásmellettisége, hogy noha külön-külön is mûködnek
és érvényesek – sõt, jók – együtt egy újabb problémát tematizáljanak és kéz-

zelfogható, történelmileg és földrajzilag is lokalizálható
keretet adjanak neki. Ez pedig Verespatak, az ott élõ
emberek nehéz élete – mintha a háttérben lassan mozgó
makrotörténésekre is fel akarnák hívni a figyelmet a két
filmben elõtérbe állított tragikus/tragikomikus sorsok
mellett. Valljuk be, hálás téma, még anélkül is, hogy
tudnánk az utóbbi években nyert újfajta aktualitásáról.
És még a cenzorok vagy a párt szemében is pirospont:

így úgy tûnik, hogy a munkásosztály megélhetésért folytatott nehéz harcát
mutatja be az imprerialista kizsákmányolókkal szemben (a kommunizmus
romániai uralma elõtt vagyunk egy erdélyi városkában!).

Az így tudatosan, de igazából csak nominálisan (f)elvállalt történelmi
távolság nem jelent érzelmi távolságot is. A két író/rendezõ teljesen idõtlen
figurákat tár elénk – egész nyugodtan el lehet vonatkoztatni a történelmi
kerettõl. A filmek tragikuma, illetve tragikomikuma maradéktalanul érvénye-
sül, a megjelenített figurák felé tanúsított empátia teljesen együtt tud mûköd-
ni a kerettel, a formával és a tartalommal is.

Fefeleaga

Az elsõ film (vagy szegmens) címe megõrzi az irodalmi alapanyag címét:
Fefeleaga. Egy nõ tragikus sorsának lehetünk tanúi: Maria Fefeleaga mellõl az
utolsó emberi lény, a lánya is kihal, amíg õ egész nap a felszíni aranybánya
fejtésénél robotol. A film szerkezete nem konvencionális: nem a klasszikus
bonyodalom–bonyodalom kifejtése–csúcspontot tartalmazó vázat használja,
hanem lassan építi a filmet, egyrészt az anya sanyarú sorsára, másrészt az
anya és lánya közti furcsa kapcsolatra fókuszálva. A lány halála után az anya
eladja a lovat és megveszi a lányának, amiért annyit dolgozott: egy esküvõi
ruhát – és ebben temeti el. A család többi tagja mellé.

Ami felhívja magára a figyelmet a Veroiu szegmense kapcsán, az a filmes
eszközök szigorú ökonómiája. Párbeszédet csak a legfontosabb esetekben
illeszt be, hagyja a képeket beszélni. Keveset mutat meg. Hihetetlenül koncent-
rált, rigurózus képszerkesztése kevés vágást tesz szükségessé, ettõl a film folya-
matosabb, letisztultabb lesz. Mintha maga Ozu forgatott volna Verespatakon.
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Az Ozu-, illetve Bresson-párhuzamra erõsít rá a visszafogott színészi
játék is. A filmen nagyon jól látszik, hogy nem televíziónak dolgoztak,
hanem a nagyképernyõnek: mindössze a szekondokban vagy még tágabb plá-
nokban látható fõszereplõnõ arcán tükrözõdõ kevés jelbõl kell kikövetkeztet-
nünk, amit egy mai, tévékben is bemutatható produkcióban eltúlzott mimi-
kával, hangsúlyos szövegmondással, zenével és közeli plánokkal ad tudtunk-
ra a filmkészítõ. Ilyen jelenet például az, amikor Fefeleaga észreveszi, hogy a
lánya meghalt. A holttestet egyetlen snittben sem mutatja
meg a rendezõ: folyamatos, vágás nélküli kameramozgás
követi a fõhõsnõt, amint bejön a házban (nagytotálban), ész-
revesz valamit (még mindig totálban), kicsit közelebb jön a
kamerához, vágás, a fõhõsnõ bejön az üres képbe,
szûkszekondba és a lefele néz – a kamera nem mutatja meg,
hová néz, hanem a kezekre téved, aztán vissza az arcra, majd
eltávolodunk a fõhõsnõtõl, kistotálban megállva. És mindez zene nélkül. Ma
igazából elképzelhetetlen lenne egy halálesetet zenével nem jelezni. Zene
persze van, de nem figyelmet fókuszáló, drámaiságot fokozó vagy tekintetet
irányító szerepe van, hanem inkább aláfestõ, korba és térbe helyezõ6. A Dan
Piþa-féle szegmensben majd egész más szerepet kap a zene.

A kép teljesen kihasználja a fekete-fehér film lehetõségeit: a nõ fekete
ruhája és a ló fehérsége közti hatásos kontraszt háttere a kõfejtés textúrája; a
kép mélysége néha többsíkû történésekre ad lehetõséget, ami a film jó érte-
lemben vett ökonomikus jellegét erõsíti.

Más filmes párhuzamra is bukkanhatunk: amikor Fefelaga Verespatak
utcáin sétál, úgy tûnik, az Antonioni-féle Vörös sivatag Giulianájának egy
távoli rokona. A tétovaság, az emberre ránehezedõ, agyonnyomó ipari (illet-
ve bányász-) környezet (a keretezésnek köszönhetõen, amiben a fõhõsnõ feje
néha a kép alsó negyedében található, néha elveszik a kõfejtés nyomasztó
sziklái közt), a kilátástalanság teremti meg a két film közti kapcsolatot – és
talán a kislány is, aki Giuliana fiához hasonlóan „más”, máshova vágyik – és
szintén játszik, de babával.

A baba hordozza magában a szimbolizmus csíráját. Fefelaga felnõtt
lánya játszik vele. Az, hogy mit is jelent valójában, akkor derül ki, amikor
Fefeleaga a mellette elmenõ gyerekeknek (vagy inkább magának) ezt mond-
ja: „nõjetek nagyra és szépre… ha már az enyémek nem nõttek”7. Az sem
véletlen, hogy a nõ lova fehér. És az sem, hogy a szobájának falain egy vala-
mikori jobb életre utaló tárgyak vannak. Nagyon keveset mond ki a film,
nagyon sokat hagy a nézõre – de a feladat nem hálátlan: letisztult formaér-
zékkel esztétizálja a tragikumot, így költõibbé – ám nem kevésbé tragikussá
– téve azt. Még némi szociográfiailag releváns, habár esztétizált dokumenta-
rista elem is belefért (jóval több mintha csak némi coleur locale lenne), amin
keresztül megismerhetjük az akkori/ottani életet, munkát, környezetet, esz-
közöket.

Fefeleaga karaktere a film alatt sziszifuszi figurából Jeanne d’Arc-i figu-
rává változik. Ez adja a film filozófiai és bizonyos értelemben vallásos lénye-
gét: a mártírkodás, a bûnhõdés, vezeklés egyfajta autentikus verespataki tör-
ténetét.
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Egy esküvõn

A másik film, a Dan Piþáé – mint említettem – szintén Verespatakon ját-
szódik, szintén Agârbiceanu és szintén Demján József8 fényképezte, sõt
amint késõbb még meglátjuk, tartalmaz néhány közös formai és tartalmi ele-
met az említetteken kívül. Azonban a két film jobban nem is különbözhetne
magától. Míg a Veroiué egy megrázó, tragikus történet, a legszebb bergmani
hagyományok szerint, költõi, ozus, bressoni minimalista eszközökkel elbe-
szélve, addig Dan Piþáé – aminek címe Egy esküvõn – egy, leginkább a közép-
és kelet-európai új hullámos filmekre, azok közül is Milos Formanéra vagy
Jirí Menzelére emlékeztetõ erõs zenei oldalú tragikomédia.

Egy üldözött9 útja keresztezõdik egy zenészével, aki éppen egy lakoda-
lomba indul muzsikálni – beáll hozzá alkalmi társnak dobolni. A lakodalom-
ban kiderül, hogy a menyasszonynak nem feltétlenül van ínyére a leendõ
házasság. Némi szemezés után megszökik az igazi zenésszel. Az üldözött
alkalmi zenész pedig végül mégiscsak meglakol, hiába szalasztották el a
hatóság emberei: a võlegény és emberei rajta állnak bosszút a menyasszony-
szöktetésért. A friss szerelmesek eközben már árkon-bokron túl vannak.

Piþa és Demján ebben a filmben hihetetlen készséget mutat a képi humor
iránt. Az elõzõ filmhez hasonlóan itt sem hangzik el túl sok beszélt szó. A
tekintetek beszélnek, a képkivágás beszél, a kompozíció beszél. A film egyik

maradandó és humorosan groteszk képe az, amikor az
operatõr a menyasszony-võlegény párost úgy filmezi –
normális esetben hibás beállítás lenne –, hogy a võlegény
egy gerenda mögött van takarásban, néha kinyúl, elvesz
egy-egy combot a menyasszony tányérjáról, aki mereven
bámul a zenész szubjektívébe (értsd a kamerába).

A párbeszédnél fontosabb szerepe van a zenének, amely egyrészt hangu-
latot teremt, másrészt diegetikus és így alapot szolgáltat a statisztáknak a tánc-
hoz. Harmadrészt pedig a történet egy verzióját énekli el, egyszerre
balladisztikusabban és játékosabban. Sorin Liviu Zaharia falzettje és ritmusból
kiesõ sorvégei tökéletes párost alkotnak a néha szándékosan rosszul komponált
képekkel. És végül a groteszk humor újabb forrása: a nem igazi zenész arcán
tükrözõdõ öröm, amint kezd belejönni az addig rosszul játszott ritmusba.

Néhány elemet felismerhetünk az elõzõ filmbõl. Egy fehér ló, amely
valószínûleg a Fefeleagaé volt, ott legelészik a két zenész útjában. „Hagyd,
mert szerencsétlenséget hoz” – mondja az igazi zenész a szökevénynek, egy-
részt elõrevetítve a cselekményt, másrészt bagatellizálva azt: hogy tudniillik
nem a sztorin van a lényeg. Ilyen közös elem még a hinta, amely az elõzõ
filmben monoton mozgásával a nyomasztó érzést segített megteremteni, itt
viszont hangulatot old.

Piþa a Milos Forman korai filmjeit (Meghallgatás, Ha nem volna zene,
Fekete Péter) idézõ hangulatot és beszélõ arcokat még magánál Formannal is
jobban alkalmazza ebben a filmben. A tekintetek kitûnõ logikával és ritmus-
ban vannak egymásra vágva – mindent elmondanak: a menyasszony és a
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zenész közt gerjedõ viszonyt, a szökevény félelmét, majd feloldódását, a
võlegény gyanakvását.

Az utolsó képben már hajnalodik, a menyasszony és a zenész megy,
kilép a képbõl, és a kamera egy ideig elidõz a kiüresedett tájon, miközben az
énekes elskandálja dalának utolsó sorait. Valószínûleg közös (és esztétikai)
döntés eredménye volt, hogy mindkét film tájképpel érjen véget. De míg a
Veroiu-film vágással mutatja meg, madártávlatból a Fefeleaga házát és a kis
temetõt, addig Piþa emberközelbõl, egy tükrözõdõ vízfelszín mellett a szerep-
lõket követi.

Két egyformán takarékos, hatásos, de nagyon különbözõ film. Két külön-
bözõ víziójú ember debütje, egymás mögött. És mégsincs diszkrepancia a két
film közt, és ez nemcsak a verespataki helyszínnek és a közös irodalmi alap-
anyagnak köszönhetõ: mindkét film tragikus, és mindkét film ambivalens
módon tragikus. De míg a Veroiu filmjének tragikuma lírai, addig a Piþáé gro-
teszk és komikus. Ami közös bennük, az a sorsszerûség. S míg Veroiu a val-
lásos bûnhõdésre, addig Piþa a hamis mítoszok szétfoszlására koncentrál.

Az ezután kibontakozó két mûvészi életút is különbözõ. Noha mindket-
ten nekifutottak hasonló témáknak (lásd a hírhedt román westerneket),
Veroiu 1997-es haláláig ragaszkodott az irodalmi adaptációkhoz, Piþa viszont
a mai napig aktív és újabban szívesen nyúl a jelenkori témákhoz.

Bibliográfia

• http://mirceadumitrescu.trei.ro/nuntadepiatra.htm
• http://www.port.ro/pls/fi/films.film_page?i_film_id=54086&i_city_id=3372&i_

county_id=-1&i_where=1
• Tudor Caranfil – Dic?ionar de filme româneºti, 2003
• http://www.egophobia.ro/6/critica.htm

Jegyzetek

1 Egész estés dokumentumfilm, ami az 1973-as cannes-i fesztiválon elismerõ oklevelet
kapott.

2 Leopoldina Bãlãnuþã
3 Tudor Caranfil: Dicþionar de filme româneºti, 2003.
4 http://mirceadumitrescu.trei.ro/nuntadepiatra.htm
5 Saját fordítás.
6 A Sfinx zenekar, Sorin Liviu Zaharia és Dan Andrei.
7 Saját fordítás.
8 A stáblistán Iosif Demian néven tüntették fel.
9 Mircea Diaconu elsõ szerepe, õ is ezzel a filmmel „dobbantott”.

(A szerzõ a BBTE doktorandusa és a Sapientia – EMTE végzõs hallgatója.)
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Képi világ és önreflexivitás Wong Kar-wai Vadító szép napok, Szere-
lemre hangolva és 2046 című filmjeiben

„Senkinek sincs kedve a szerelemrõl beszélni,
ha nem valakihez intézi a szavait.”

(Roland Barthes)

A film sajátos mûvészeti médium, mert az illúziókeltés, emlékezet-fel-
használás, érzékszerveink megtévesztése elengedhetetlen ábrázolókészségé-
nek mûködéséhez. A megtévesztõ elemek érzékelése együtt jár a megtévesz-
tettség tudatával. Így a filmnézéskor kettõs tudatról, vagy médiumtudatos-
ságról beszélhetünk, amikor is az ábrázolt jelenet tudata összefonódik az
ábrázoló sík (vászon, szövet) tudatával. Ugyanakkor a filmes önreflexivitás
tovább segíti a tudatos filmnézést érzékeltetve a kamera, a technika, a film,
mint médium jelenlétét. És a kép tárgyi mivoltán túlmutatva magasabb szin-
teken készteti a nézõt az értelmezésre. 

Wong Kar-wai filmjeiben
a jelölõ-jelölt elkülönülés fel-
oldásának kísérleteit variálja,
éppen ezért azt is mondhatjuk,
hogy nála valójában nem más
és nem több, mint maga az
ekphraszisz esztétikai elve az,
ami profán módon rituali-
zálódik újra meg újra. Ezáltal
pedig a film visszaírására utal
a mûvészetek klasszikus törvé-
nyeit sûrítõ, idõtlen intertex-
tuális-intermediális univerzu-
mába. A mûvészetek közös
rituális elemei kerülnek elõtér-
be a filmben, illetve az elbe-
szélés sajátos módon temati-
zálja magát a minden nyelv
lényegét adó metaforikus gon-
dolkodást. Ez a gondolkodás
pedig megtanulható, sõt tanít-
ható.

TÓ T H OR S O LYA

Közeli távolságok
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Megkülönböztetnünk háromféle szintet1, ahol a filmi befogadás legfon-
tosabb jellemzõi megragadhatók: az elsõ a képi érzékelést, az érzékszervi
befogadás alacsony szintjét jelenti – és ide sorolható a mozgás- és a repro-
duktív illúzió –, a második szint a képi ábrázolás, vagyis a reprezentáció
megértésének magasabb értelmezése, a harmadik pedig az absztrakt gondol-
kodás szintje, ahol sajátos értelemben a kép metaforikusságának, általában
pedig egy vizuális filmi retorikának a lehetõségei felvethetõk.

1960-ban járunk, Hongkongban. Furcsa terek, hangulatok, dallamok.
Távol-keleti arcok, amelyek közel kerülnek hozzánk. Wong Kar-wai három
filmje, a Vadító szép napok, a Szerelemre hangolva és a 2046 az 1960-as évek

melankóliáját, kiábrándultságát, magányát eleveníti fel,
mintegy trilógiát alkotva, kiegészítve egymást. Sorren-
det köztük csupán az idõrend szempontjából lehet meg-
határozni. A történetek szorosan összefüggnek, egymást
építik, ugyanakkor keresztezik és meg is cáfolják önma-
gukat. Wong Kar-wai egyetlen egész epizódjainak tekin-
ti a három filmet, Bíró Yvette azonban nagyszerû töre-
dékeknek vagy torzóknak nevezi a Kar-wai-filmek

sorát2. Ezek a történetek nem fejezõdnek be, nincs megszokott lezárásuk, a
dolgokat elrendezõ, felszabadító megoldásuk. A lehetõségek kiszámíthatat-
lansága fenntartja a feszültséget. Lobbanékony lelkiállapotok jelennek meg
ezekben a filmekben, nem felfele ívelõ sorsok.

A Vadító szép napokban a jóképû Yuddy (Leslie Cheung) megtudja, hogy
az õt kiskorától nevelõ, részeges, exprostituált nõ nem is az igazi anyja,
viszont a pótmama nem hajlandó elárulni az édesanya nevét és tartózkodási
helyét. A felbõszült fiú az útjába kerülõ két nõn tölti ki mérgét, a sportaréná-
ban dolgozó Su Lizhen (Maggie Cheung) és a táncos Mimin (Carina Lau), aki-
ket elõbb elbûvöl, majd kegyetlen játékba kezd velük. A fiút egyetlen vágy
mozgatja: szabadulni szeretne, „repülni” elveszett anyja felé, azonban alvás-
sal, semmittevéssel, nõzéssel, kiégett örömökkel és néha brutális verekesekkel
telnek hétköznapjai. Szenvedélyeit követi, képtelen a változásra.

A Szerelemre hangolva címû film hõsei ezzel szemben nem cipelik a
múlt terheit. A két szemérmes szerelmes a képzelõdésben vagy a néma fel-
idézésben éli meg legfelkavaróbb érzelmeit. Sajátos idõtlenség jellemzi a film
történetét, a valós események és a képzeletben megtörténtek között a határok
teljesen elmosódnak. A megvalósíthatatlan szerelem szálait mintha külön-
külön szõné a két szereplõ, ugyanakkor sokszor nem is lehet megkülönböz-
tetni, hogy épp melyikük álomvilágában járunk.

„A megkettõzés költõi irrealitásba vonja az ábrándot, a közelség csodá-
ját sugallja”3, megteremtve a film hangulatának egységét.

A 2046 valójában egy szobaszám. Ebben a szobában szenvedte végig
beteljesületlen szerelmét Csou Mo-wan (Tony Leung Csiu-wai) és Su Li-zhen
(Maggie Cheung Man-yuk).4 Ugyanez a szobaszám kap dramaturgiai fõszere-
pet, amikor Csou két évvel késõbb beköltözik egy kis hotel 2047-es számú
szobájába, hogy hamarosan ismét viszonyba kezdhessen szomszédnõjével.
A film narratív struktúráját a 2046 címû sci-fi regény szemünk láttán való
születése tartja egybe. Ez az a szál, amely megidézi a jövõt, megteremtve
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2046-ot, ezt a furcsa helyet az idõben, ahol mindenki megtalálhatja az
elvesztett emlékeit. Az emlékek által viszont a múlt mélyére tekint, a 60-as
évekre, ami a film jelen ideje. Ez a korszak Wong Kar-wai hongkongi gyerek-
korának idõszaka, a nosztalgiának, egyfajta tisztaságnak, az emberi értékek
létezésének, tiszteletének is talán helyszíne és ideje.5

Vissza-visszatérõ szereplõi érzik a jövõ kilátástalanságát, ürességét, nem
lehetnek boldogok, hiszen valami furcsa, felsõbbrendû akarat által vezérelve
végigbolyongják életüket, folyton kitérve egymás és a rájuk váró boldogság
elõl. A helyszínek magukban hordozzák saját elmúlásuk jövõképét, Hong-
kong legrégebbi negyedeinek, szûk sikátorainak, kifõzdéinek eltûnése egy
korszak végét jelzi, s ez a 2046-ban már képekben is megfogalmazódik: fény-
reklámokkal és függõvasutakkal behálózott neonváros váltja fel Wong gye-
rekkorának Hongkongját.

A látszólagos filmi mozgás érzékelése ugyanazon idegi mechanizmusok
révén történik, mint a valóságos mozgásé. Ez a tény ugyanis azt látszik erõsí-
teni, hogy a filmi mozgás észlelése nem egyszerûen elkerülhetetlen, hanem
elsõdleges forrása a filmi valóság a keresztül-látás (seeing-through)6 fogalmá-
val meghatározott: illúziójának. 

A valamiként-látás (seeing-as)7 a tükörillúzióhoz hasonlít. A keresztül-látás
és a belõle fakadó reproduktív illúzió azt a határesetet jelöli, amikor az ábrázo-
lás módjának tapasztalata nem része szükségképpen az
ábrázolt tárgy tapasztalásának. Amikor a filmre történõ
rögzítés módja manipulált, akár azt is mondhatnánk, fest-
ményszerû. Azért mert az ábrázoló és az ábrázolt konkrét
viszonya önmagában nem látható, esetleg a technikai
hatások (szemcsésség, fényhatások, textúra) a tárgy valós létezésére csupán
következtethetünk, de nem láthatjuk. A keresztül-látás filmi esete annyira hite-
les, mint egy portré.8 Amikor egy filmképen látott tárgyat valóságosként érzéke-
lünk, valójában meghatározott konvenciók vagy tanult mechanizmusok szerint
járunk el. Ahogy az ember felismert más aspektusokat (tér-idõ) is, a látvány
valóságosságába vetett hit meggyengült. A filmi keresztül-látás fogalmában
tehát összekeverednek a látvány és a tudat elemei. A mozgásillúziót alacsony
szintû kognitív folyamat, s így nem tudjuk befolyásolni: nem tudjuk nem látni.
Amikor a filmezett jelenetet valóságosnak tartjuk, nem egyszerûen annak látjuk,
hanem következtetünk rá. Látvány és ábrázolt különbsége éppen abban van,
hogy azt, amit látunk, nem valamilyenként, hanem valami helyett állóként fog-
juk fel. Vitathatatlan, hogy a mozi jelenlévõvé, láthatóvá tesz egy ábrázolt vilá-
got, és ugyanakkor azonosulásra késztet. De ez az állítólagos valóság soha sem
válik láthatóvá. Egyszer létezett, abban a pillanatban, amikor készült. 

A magány filmje – Vadító szép napok

Ezt nem csupán a szereplõk erõsítik meg dialógusaikban, hanem az
egész film képi világa is ezt támasztja alá, melyhez a világítást és a díszlete-
ket is precízen hozzáigazította a rendezõ. Wong Kar-wai hangsúlyosan közeli
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vagy maximum félközeli beállításokkal dolgozik, a kamera a legintimebb pil-
lanatokat igyekszik megörökíteni objektívével, mégis árad a képekbõl az
magány súlyos hangulata. Köszönhetõ ez a roppant hangsúlyos, ám kopár
tárgyi környezetben mozgó önpusztító szereplõknek és a színészi játékoknak.
A folytonosan mozgásban lévõ kamera bebarangolja a helyszíneket, minden
apró részletet felkutat, elidõzik rajtuk, hihetetlen erõs atmoszférát teremtve.
A film végtelenül lassú tempóban hömpölyög, szinte már-már fájdalmasan
lassan, hozzásegítve a mélabús hangulatot ahhoz, hogy eluralkodjon az egész
játékidõn. 

Fenomenológiailag a dolgok annyira láthatóak amennyiben visszaverik
a fényt, vagyis felületet képeznek. Amikor azonban ezt a felületet tárgyisá-
gában, háromdimenzionalitásában érzékeljük, egyszersmind mögé tekin-
tünk, azt akarjuk elérhetõvé tenni, ami a pillantásunk számára láthatatlan.
A dolgokról visszaverõdõ és szemünkbe érkezõ fény, tehát egy hiányról
tudósít bennünket. Ebben az értelemben beszélhetünk tárgyakról úgy, mint
arcról.9 A láthatóság ugyanis egy arcot feltételez, ami ránk tekint. Ez a tekin-
tet megfosztja a nézõt a leselkedõ pozíciónktól. A hiány jelenléte egyrészt
kitágítja a percepciót, másrészt a reflexió szintjén a látottat mögöttes jelen-
téssel tölti fel. Minden kép e kettõsséggel rendelkezik, egyrészt tükörkép,
másrészt tárgy.

A Vadító szép napokban az elsõ találkozás a büféárus lánnyal nagyon
költõi. Hosszan kitartott beállításokban és mindennél nagyobb közeliségben
mutatja be. Tárgyak is fontos szerepet kapnak (pl. az óra). A rendezõ mint-
egy megzavarva a nézõ folyamatérzékelõ tehetségét csak az ismétlõdõ cso-

mópontokat emeli ki. Alig tudunk meg a szereplõkrõl
valamit. Ez a jelenet és még jó néhány a filmbõl kihagyá-
sos szerkezetû, a megszokott tárgyi és történetmesélési
információkat erõsen kerüli. A történet tehát nem az
akcióban, hanem elsõsorban a textúra által tud tovább-
lépni.10 Az események belsõ valósága határozza meg a
történeteket, nemcsak a realitás, a terek így bátran egy-

másba folynak, az idõsíkok összemosódnak és a nézõben nem tudatosul,
hogy filmet néz, hanem elhiszi valóságnak a különben önreflexív, filmillúzió
romboló jeleneteket (pl. lassítás, gyorsítás, visszajátszás stb.). Ez volt az elsõ
film, amelyet állandó alkotótársává váló operatõrével, Christopher Doyle-lal
közösen készített. Wong Kar-wai filmjeihez elválaszthatatlanul hozzátartozik
a Doyle által megteremtett álomszerû látványvilág, amely megigézi a nézõt.
Az álom, az emlékezet és a képzelet anyagát, nem mint valami különálló
homályos teret mutatja be, hanem teljes értékû valóságként. „Az ember sorsa
nem mozdulatlan absztrakció, hanem az én múltat és jövõt magába foglaló
eredõje, a csalódás és a vágy, az emlékek és a képzelet játékának kitéve”11.
A filmben ez a megszokott módon, flash-backként jelenik meg, az esemény-
sort megszakítva játsszák le, ezzel szemben Wong Kar-wai az élet álomszerû
folyásának élményét teremti meg filmjeiben. „Az élet zsúfoltsága az egymás-
utánban, az egyidejûségben, vízszintesen és függõlegesen ugyanaz.”12 Filmje-
iben a látvány dinamikája annyira uralkodó, hogy érzelmi ereje szinte az
elsõrendû mondanivaló szerepét tölti be.
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A tartózkodás erotikájának a filmje – Szerelemre hangolva

Megtört pillantok, tétovaság, szégyen, szorongás, feszültség érzése nagy
ugrásokkal következik egymás után. A jelenetek nem kezdõdnek, nem vég-
zõdnek, nincs drámai ívük, csak belsõ és valós idõtartamuk. A rendezõ két-
szer is olyankor használ ismétlést, amikor drámai csúcspontja van a filmnek.
Elõször, amikor a szereplõk elképzelik a házasságtörõ férj vallomását, vala-
mint saját búcsújukat, és másodszor, amikor eljátsszák a férj megérkezésének
pillanatát. Utólag derül csak ki a nézõ számára, hogy az egész csak próba
volt. Wong Kar-wai ezekben a jelenetekben is kihagyásos módszert használ;
tartózkodóan, nagyobbrészt hátulról látjuk a szereplõket.

A reflexivitás egyszerûbb formái között olyanokat találunk, amelyek az
emberi gondolkodásba és kognícióba mélyebben
beágyazódó feltevéseket használnak ki, a velünk szüle-
tett meghatározottságoktól az automatikussá váló, bár
tanult elvárásokig. Ez utóbbiakat elsõsorban a nézõ
kultúrájának számon tartott szokásai (pl. köszönési for-
mulák, udvariassági, öltözködési, étkezési, általában
viselkedési szokások), az egyént körülölelõ nevelõ szel-
lemiség és életmód, illetve az uralkodó építészeti for-
mák és az élõhelyül szolgáló földrajzi környezet nem
tudatosan értelmezett jegyei és sajátosságai (pl. hogy milyen apró percepciós
különbségeket kell nap mint nap észrevennie, az életritmus gyorsasága/lassú-
sága, a lakóhelyek szûkössége/tágassága), illetve tisztán és általánosan az
ember biologikumára jellemzõ percepció-kogníció mechanizmusai.

E dimenziók bármelyikében a film kizökkentheti a nézõt megszokott
világából, akár mert saját kultúrájának valamely alapvetését kérdõjelezi meg,
akár mert olyan, a nézõ számára idegen kultúrát ábrázol, amelynek alapveté-
sei merõben különböznek a nézõ sajátjáétól. 

A film legnyugtalanítóbb hatása a majdnem történések feszültségébõl
származik. Hõseit és nézõit egyformán felcsigázza anélkül, hogy a film meg-
oldásával kibékítené õket. A tökéletesen megszerkesztett kép és mozgás, a
lassítás, ringás álomszerûsége a hangsúlyos kompozíció miatt kétértelmû:
elvonatkoztató és konkrét, elégikus és abszurd. Érezzük a saját megfigyelõi
jelenlétünket, ugyanakkor bele is tudjuk élni magunkat a film hangulatába,
eltekintve az összes önreflexív elemtõl.

A hiányt, a „meg nem történést”13, két ember meg nem születõ kapcso-
latát a rendezõ frappáns, ugyanakkor érzelmes nyelven meséli el. A rideg,
zajos nagyvárosi történetet csöndes, némafilmre emlékeztetõ balladai egy-
szerûséggel ábrázolja, miközben a két ember arca és gesztusai az erotikához
társult tehetetlenség feszültségének lényegét rejtik. Visszatérõen a lassítás
(vagy éppen a kimerevítés) trükkjét használja a pillanat megnyújtása érdeké-
ben (és megismétel jeleneteket, de nem a flash-back, hanem költõi igazság
dramaturgiáját követve). Érezhetõ, hogy a rendezõnek nincs semmilyen gát-
lása, semmilyen filmnyelvi elõítélete, dogmája: azt csinál, amit akar, nem a
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távolság, nem is az úgynevezett külsõ akadályok, hanem valami más, valami
megfoghatatlan érzés akadályozza meg a beteljesülést. A zenei vezérmotí-
vumokhoz hasonlóan újra meg újra felbukkan a hámló vakolatú falrészlet,
amelyiknek piros csík húzódik a közepén, s amelyre a sétálók árnya rávetül;
a járdára hulló – a lámpabura mellett felfénylõ, lassított – esõcseppek, vagy
egy ágy mellett felejtett rózsaszín nõi papucs, amelyik aztán eltûnik; egy
nagy fehér munkahelyi óra, amelyet bizonyos telefondialógusok alatt látha-
tunk, és amin soha sem „pontos” az idõ, mindig „mellette” van, egy óra tizen-
hét perc, vagy öt óra ötvenkilenc percet mutat – ezek a részletek jelentõséget
nyernek és a film által kifejezett különös életérzés alkotóelemeivé vállnak.

Ugyanakkor ebben a tapintható és érzéki közelségben, ebben a magasfe-
szültségû egymás-mellett-létben az egyedi szereplõk léte láthatóvá válik.
Érzékiek és esendõek (a kameramozgások valósággal csendben zenélnek, a
sárga folyosó világít, a halványzöld falak derengenek, a függönyök lengenek,
a hangulatlámpa akváriumi fényt áraszt). Ebben a bársonyos közegben a sze-
mélytelenség üressége jelenik meg, ugyanakkor a közelségben levõ hatalmas
távolság is.

A Szerelemre hangolva folytatása és ellentétpárja – 2046

A Szerelemre hangolva a beteljesületlen érzékiség már-már elviselhetet-
len feszültsége, dramaturgiai sûrûsége, a 2046-ban a nyomtalanul megélhetõ
ágyélmények üressége. Feltûnik a múltból egy nõalak, aki ugyanazt a nevet
viseli, mint egykor Maggie Cheung, de most hazárdjátékos, szélhámos vamp
(Gong Li alakítja). Mindhárom filmben érezhetõ a megmunkált, végsõkig
tökéletesített képi stílus. Egy érdekes fejlõdési vonal azonban megfigyelhetõ.
Míg az elsõ film mûvészettel egyensúlyoz a kicsavart, megcsavart érzelmek
és a melodráma között finoman kifeszített huzalon, a 2046-ban már veszélye-
sen meg-meginog és érezteti ezt a feszültséget, mely a melodráma felé viszi
el a hangsúlyt.

A 2046 Wong Kar-wai legelsõ szélesvásznú filmje, és ezt gyönyörûen
használja ki, a szélesebb kép mûvészi eszközzé válik kezében. Christopher
Doyle operatõrrel a színek, formák és fények olyan kompozícióit alkották

meg, amely képek a film önálló szereplõiként kel-
nek szinte életre. A szélesvászon legszélére kompo-
nált beállítások nagy részét kitevõ textúrák, homá-
lyos sötét foltok, falrészletek mindig teljes mérték-
ben egy feladatnak alárendelve mûködnek, híven
tükrözik a hõsök lelkiállapotát, megfelelõ atmoszfé-
rát teremtve. Az idõvonat fém- és üvegterei, vala-
mint az Orient Hotel szûk folyosói, homályos szo-
bácskái mind együtt vibrálnak, merednek mozdu-

latlanná a szereplõkkel, tükrözve lelkiállapotukat. Egyenrangú szereplõi õk a
filmnek, egy-egy falrészlet a mintás tapétával, függönyök, tükrök, tejüveg
ajtók, képek erõs elõterét képezik, sõt uralják azokat, kifejeznek, beszélnek és
jelentéseket hordoznak. Egy-egy új kapcsolat kezdetét jelzik üde zöld színek-
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kel, beszûrõdõ napfénnyel, de vörösbe fordulnak, ha szenvedélyt, lobbanást,
vagy a viszonyok végét akarja a rendezõ érzékeltetni. Su Li-zhen visszatérõ
alakja feketében jelenik meg, így jelezve a meg nem élt szerelem, a ki nem
használt lehetõségek felett érzett mérhetetlen fájdalmat. A régi lépcsõház
omladozó falai, az arcokon megjelenõ fehér fény és
az esõ, melynek hangja az épületek belsejébe is
elkíséri õket, és végigkíséri kapcsolatuk szûkszavú-
an elmesélt lezárásig a szereplõk hangulatát. Su
színes ruháit a Szerelemre hangolva címû filmbõl
itt Bai Ling viseli, õ költözik Csou szomszédjába,
hogy aztán õ se kerülhesse el sorsát, a szinte csak
percekig tartó boldogság utáni, talán örökre szóló
szomorúságot. A terek szûkösek, akárcsak az elõzõ
két filmben, kényszerûvé téve a szereplõk találko-
zásait, egymáshoz simulásait, bebörtönözve õket
gyötrõ szenvedélyeik szûk és nyomasztó labirintu-
sába. A 2046 folyosói azonban labirintusszerûbbek, mint a Szerelemre han-
golva egyetlen folyosós bérháza. Az Orient Hotel kicsit nyitottabb a külvilág
felé, belsõ tereit több fény éri, s a háztetõ remek hely arra, hogy a szereplõk
szabad ég alatt éljenek meg egy-egy magányos vagy éppen kettesben eltöltött
pillanatot. A tetõ ad alkalmat Wong Kar-wai számára, hogy megmutassa pél-
dául Csou és Wang kisasszony együtt töltött nyarának boldog pillanatait, eze-
ket csak messzirõl fényképezve, röviden mutatja.

Kevés képi információ áll a nézõ rendelkezésére ahhoz, hogy meghatá-
rozhassa a teret, felépítse magában ezt a titokzatos helyszínt az idõben. Csak
a felhõkarcolók és a köztük elsuhanó végtelen vonatok folyosói nyújtanak
némi vizuális adatot. A jövõben a cselekmény végképp a nullára redukáló-
dik, a képek csak állapotok leírására szolgáló textúrák. Színes neonfények
dominálnak, lassított felvételek húzzák vissza az idõ múlását, képkockákra
bontva annak folyamatosságát, ez a tér-idõ így válik utópiává, egy estleges
jövõbeli helyszínné. A film kétharmadánál váratlanul nagy hangsúlyt kap a
jövõben játszódó történet, azonban most is egy reménytelen szerelem törté-
nete bontakozik ki, amely fõként a narrátor szövegébõl áll össze, hiszen a
képek nem sietnek a nézõ segítségére. A szereplõk bolyonganak az idõvonat
folyosóin, s bár az utaskísérõ androidlányok a talaj fölött lebegnek, mozgá-
suk mégis nehézkes, úgy préselik át magukat a nehéz idõ sûrû szövevényén.
Az idõ 2046-ban a végállomásra érkezik, hogy hamarosan mozdulatlanná
kristályosodva emlékezetté tegye saját magát, hogy egy fa törzsébe vájt vég-
telen fekete lyukká sûrûsödve minden titok elnyelõje legyen. A jövõben futó
szál fontos momentuma, az õsi legenda a fa odvába elsuttogott titkokról több-
ször megjelenik. A fiú ezután mindenkivel megpróbálkozik a vonaton,
reménytelenül bolyongva köztük, hátha valaki megszabadítja terhétõl.

A 60-as évekbeli események linearitását folytonos visszaemlékezések,
flash-backek zavarják meg. Illetve talán nem is mindig jó ez a kifejezés,
hiszen Wang kisasszony múltját Csou úr csak hallomásból ismeri, így vissza-
emlékezni rá nem tudhat, a képek mégis valószerûek, semmi nem különböz-
teti meg õket a jelen textúráitól. Wong Kar-wai mûvészetének egyik fõ sajá-
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tossága ez, egybeolvasztja a valóságot, a képzeletet, az álmokat, a belsõ gon-
dolatokat, idõben és térben sajátos koherenciát teremtve illúzió és realitás
között úgy a képek, mint a színészi játék megformálása által. Semmi nem
figyelmeztet arra, hogy visszaugrottunk az idõben pár évet, vagy éppen
hónapokkal elõrébb tartunk, csak lassan, utólag kikövetkeztetve jövünk rá az
állapotok megváltozásából, hogy itt valami olyan történt, amit nem láttunk.
Legérdekesebb példája ennek: amikor a nem túl távoli jövõbe pillantunk,
akkor azt nem elõre tekintésként éljük meg, Wong Kar-wai „nem annyira elõ-
legez, valamely linearitás elve szerint, hanem inkább emlékeztet a jövõre,
[…] hiszen a jövõ potenciális jelen”14.

A mindennapok reális, visszafogott lefestése, költõi ábrázolása jellemzi
a filmet. A csend is beszélhet, a film képes olyan mély lelki és gondolati réte-
gekhez eljutni, amelyeket az ember már képtelen tudatosan uralni, és ezáltal
tud igazán hatni Wong Kar Wai.

Összefoglalás

Wong Kar-wai filmjei mind egy-egy zenei koreográfiára lebontható, téte-
lekbõl álló etûdök. A képek tempója elsõsorban belsõ ritmusuk által megha-
tározott. „Az operatõri munka tánc a rendezõvel és a színészekkel. És ez nem
holmi tam-tam, hanem RAM-RAM! Tangónak kell lennie. Vagy hip-hopnak.

Vagy rocknak. Közel az extázishoz.”15 Mindenki saját rit-
must követve éli az életét, mely ritmus néha furcsán elcsú-
szik, meg-megdöccen, hogy rést ütve az idõ szövetén, meg-
valósítsa az úgynevezett off-beat-et. Az off-beat fõként a
jazz-ben tetten érhetõ hangsúly-elõlegezés, egyfajta vertiká-
lis hangsúlyeltolódás, ahol a szólamok egymáshoz képest

„csúszkálnak”, modulálnak. Ez a moduláció kifejezõdhet a ritmikában, az
intonációban és a dinamikában is16. Ez eredményezheti a mûvészetben és az
életben is az extázis határán való létezést, ezt a fura, állandóan vibráló, nehe-
zen megélhetõ létállapotot, amelyben Wong Kar-wai hõsei élnek, ez a létfor-
ma egy jól felépített zenei szerkezetre épülõ dramaturgiával és képszerkesz-
téssel írható le legtökéletesebben.

A kameraállások objektívek, nem feltételeznek egy személyes nézõpon-
tot, sõt a vizuális nézõpont tulajdonképpen a színházi nézõtér nézõpontjával
modellálható. A verbális megnyilatkozások ezzel szemben szubjektív nézõ-
pontú narrációt alkotnak, és nemcsak azért mert a narrátori szöveg elsõ szám
elsõ személyben hangzik el. 

A hosszú beállítás nem más, mint a mozgásban megvalósuló gondolat
folytonossága. Azaz nem arról van szó, hogy egy snitt azért hosszú, mert az
adott klasszikus jelenet hosszúságához igazodik, hanem azért, hogy különbö-
zõ (akár idõben, térben) eltérõ jeleneteket különös gondolati koherenciába
szervezzen. A kamera vágás nélkül fordul vagy gurul át egyik jelenetbõl a
másikba, ezért a nézõ elveszíti valódi tér és idõérzékét (gondoljunk Jancsó
Szegénylegények jeleneteire). Az idõ múlása és a tér változása nem feltétle-
nül egyezik az objektív, kiszámítható tér- és idõváltozással. 
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A kamera ugyanakkor sohasem a rendezõ szeme, nem olyan valakié, aki
olyasmit láthat, amit a film szereplõi semmiképpen sem láthatnának. Ugyan-
akkor általában nem is azonosíthatjuk valamely kiválasztott hõssel. Így maga
a rendezõ nem a kamera és nem is valamely kedvelt szereplõ által határozza
meg a maga viszonyát a történethez, hanem a kettõ viszonya által: vagyis
hogy az emberi (mozgó-körözõ, avagy rejtõzködõ) tekintet hogyan mutatja
meg az adott filmben, adott pillanatban az embert.

A hosszú beállítás egyedülálló vágástechnikával párosul: a belsõ vágás-
sal. Az egyetlen plán maga lesz a képsor. A technikai filmvágás helyett tehát
egy képen belül történõ úgynevezett jelenetvágás történik: míg a kamera for-
dul, megváltozik a díszlet, kicserélõdnek a szereplõk17, sõt olykor a színészek
nem várt irányból vagy helyzetben tûnnek fel. A nézõ sokszor a hagyomá-
nyos vágás ritmusát érzékeli, vagyis a töredékek folytonosságát, pedig a foly-
tonosság töredékeit látja. Tehát egy jeleneten belül kitágul a tér és az idõ.
Tulajdonképpen szemfényvesztés, hogy végig a folytonosságot fenntartja,
anélkül, hogy egyszerû montázzsal megzavarná a nézõt. A jelenetek nem
folytatódnak feltétlenül a következõ jelenetben, a színészek sem feltétlenül
ugyanazt és ugyanakkor játsszák: a dolgok vagy személyek visszatérése vagy
vissza nem térése tehát cáfolja esetenként az egyszerû folytonosságot. És
ugyanakkor ezek a hosszú beállítások magukkal ragadják a nézõt és elviszik
magukkal a nagy odvas fához, ahol a titkok meghallgatásra lelnek.

A filmek jelentei mögött érezni lehet a töprengõ embert, aki megpróbál
eljutni a megoldáshoz. És harmónia utáni vágyát, mely minden körülmény
között a rend és nyugalom után vágyakozik. A filmek képi megoldásainak
lényege: a látvány puritánsága mögött az ábrázolt világ kegyetlenségének teljes
dinamizmusa, a harmonikus kompozíciókban érezhetõ irracionális nyugtalan-
ság, a merev, körülzárt világban az állandó emberi átváltozások éreztetése. 

A titkot a fa odvába kell kiálltani. Wong Kar-wai titkát a kamera kerek
objektívjén keresztül kürtöli szét a világnak, megértõ fülekre és szemekre
éhezve. 
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A kortárs filmelmélet útjai, Budapest, Palatinus, 2004. p. 420–440.
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Koldus ül az utcasarkon. Kezében tábla: „Vak vagyok”. A járókelõk
közömbösen haladnak el mellette. Arra jár egy reklámpszichológus és a szö-
veg elé biggyeszt néhány szót. A táblán most már ez áll: „TAVASZ VAN – és
én vak vagyok”. A koldus kalapjába ezután csak úgy hullik a sok pénz…
(Sas István)

Sas István a magyar reklámszakma egyik vezéregyénisége. Nyolcszoros
cannes-i Oroszlán-díjas, a Magyarországi Reklámszemle 121 díjával értékelt, a
Magyar Reklámért kétszeres kitüntetettje, Balázs Béla, Érdemes Mûvész és Élet-
mû Díjas alkotó. Szakmai pályafutását kameramanként kezdte, késõbb viszont
reklámfilm-rendezõként, stúdióvezetõként, kreatív és szórakoztató igazgatóként,
majd számos hazai illetve külföldi egyetem elõadójaként és a Magyar Reklámszö-
vetség alelnökeként minden oldalról betekintést nyert a reklámok világába.

Alkotóként, szakmai irányítóként és oktatóként szerzett tudásával felvér-
tezve jelentette meg Reklám és
pszichológia címû könyvét,
amelyben a két világ közötti
találkozási pontokat keresi és
elemzi. Mindkettõ számára fon-
tos a reklám, a fogyasztói társa-
dalom informálása és meggyõ-
zése, de más-más szempontból
érdekeltek a témában. A marke-
tingesek figyelme az eladási
görbékre és az ismertségi muta-
tókra összpontosul, míg a pszi-
chológusokat az érdekli, hogy a
görbék alakulását milyen gon-
dolkodási és érzelmi folyama-
tok befolyásolják. A szerzõ saját
bevallása szerint pszichológus-
ként és reklámosként közelíti
meg a témát, nem reklámpszi-
chológusként. 

A könyv tizennégy fejezetének mindegyike, sõt, az alfejezetek is egy-egy
mottóval indulnak, összefoglalva a következõ rész tartalmát, vagy megragad-
va a legfontosabb mozzanatokat. Ezekben, akárcsak a fejezetek egészében,
a szerzõ – más szakértõket is idézve – érdekes anekdotákat és tanácsokat ad
a reklámkészítõknek és a reklámbefogadóknak, néha kritikus megjegyzések-
kel tarkítva azokat.

KÓ N YA ZS U Z S Á N N A

A vak koldus és a reklám
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A szerzõ lép a reklámos és a pszichológus szinte elkülöníthetetlen szere-
pébe, és hívja fel a figyelmet a reklámok által nyújtott lehetõségekre. A reklá-
mok készítõihez szól elsõ sorban, és megmutatja nekik azt az utat, amelyet
követve biztos siker tárulkozik eléjük. Már a könyv elején felhívja a figyelmet
a reklám negatív hatásaira, és figyelemmel kíséri a téma elméleti részeit. Tör-
ténetileg is felvázolja, hogy ezáltal jobban megérthessük, hogy miként jutott el
a szakma a mostani formájáig. A jakobsoni kommunikációs modellbõl indul ki,
nagy hangsúlyt fektetve a közlések hitelességére és a túlzások helytelenségére,
sõt, a negatív hatásokat is részletezve tárgyalja, ezzel próbálva meggyõzni a
reklámkészítõket arról, hogy a reális információk nyújtása sokkal hasznosabb
lehet közép- vagy hosszú távon. Másra is alapozhat a reklámalkotó, és ezeket
is részletesen tárgyalja a könyv. Ezen kívül fontos tanácsokat ad az érzelmek és
attitûdök megismeréséhez, valamint a vállalkozások image-ének kialakításá-
hoz is. Mélységében megismerhetjük a fogyasztói döntés hátterét, a reklám
hatásmechanizmusait, és azt is megtudhatjuk, hogy melyek az elfogadott, sõt,
közkedvelt befolyásolási technikák, és melyek ütköznek ellenállásba. Ezeket
fontos tudnia az összes reklámozónak, hisz tisztában vannak azzal, hogy ren-
geteg az elõítélet – például a magyarországi lakosságnak csak körülbelül 14
százaléka reklámbefogadó. Ezután logikusan az következik, hogy a szerzõ meg-
válaszolja a fejezetcímként is érdekesen megfogalmazott kérdést: „Mit csinál a
fogyasztó a reklámmal?” Ez szerinte attól függ, hogy a marketingesnek sikerül-
e elérnie, hogy a reklám hatására a befogadó átélje az „áhá”, „haha” és „hûha”
élményeket egyidõben. Csak az alkotók kreativitásától függ ezek után, hogy
mennyire tudnak élni a biztos recept által nyújtott lehetõségekkel.

A szerzõ könyve záró részében a jövõbe tekint. Így nemcsak a jelenbeli
lehetõségeket ismerjük meg, hanem betekintést nyerünk abba is, hogy a
szakma várhatóan milyen irányba fog változni a 2010–2020 közötti idõszak-
ban. Változni fognak a motivációk és ehhez kapcsolódóan reklámbeli válto-
zások is fognak történni.

Sas István tehát részletesen foglalkozik minden, reklámozókat érintõ
témával a könyvében. Azokat az összefüggéseket figyeli, amelyek a pszicho-
lógiai tudás és a reklámgyakorlat közötti széles sávon találhatók. A tudomá-
nyos információk ismertetése mellett gyakorlati példák sorozatát mutatja fel,
érthetõbbé, könnyebben követhetõvé téve az olvasást. A csaknem 1000
illusztráció a 360 oldalon, köztük sok hazai és külföldi, mostani és régi rek-
lámkép segítségével bevezeti az olvasót a reklám készítõjének és befogadójá-
nak világába egyaránt. Ezek mellett olyan ábrákat sorozatát találjuk, ame-
lyekkel átláthatóbbá teszi és a maga mozgalmasságában ábrázolja ezt a mar-
keting és pszichológia szempontjából is bonyolult világot. A szerzõ arra
törekszik, hogy tapasztalatai átadásával érdekes és hasznos tanácsokat adjon
mind a reklámkészítõk, mind a befogadók számára (ezeket a könyv végén 20,
illetve 17 pontban ki is emeli), hogy minden „koldus” táblája olyan legyen,
hogy a körülötte levõk szívesen dobják kalapjába a pénzt.

Sas István: Reklám és pszichológia. Kommunikációs akadémia, h.n., 2006

(A szerzõ a BBTE közgazdász szakos hallgatója.)
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Dr. Géza Balázs: The cultural and linguistic patterns of media
Dr. Géza Balázs, university teacher and linguist, in his discourse focus-

es primarily on media-addiction and symptoms of different media impacts.
We absorb our information mainly through the media, that’s why our image
of the world is shaped by media, and not our own experiences. But the world
is misshaped through media. As an effect, bolted and polite language is
crowded out by homogenous, signal-like communcation. The author empha-
sizes the significance of media pedagogy, the inlay of media in education.

Tamás Borbély: NAC, or the Indian torn up by horses
One can hear and see much about the activity of the National Audio-

Visual Council (NAC) in the media. But mainly, the news focus os the NAC
handing out newer and newer penalties. Why do we need so many penal-
ties? How does the NAC monitor TV-stations technically, what is its purpose
now and in the future, what is the Hungarian and the Romanian media like?
Tamás Borbély enquired Attila Gáspárik, the vice-president of NAC.

Gyula Gedeon Zsugán: Radio’s effect on society – as seen in the Hun-
garian press.

As this writing states, the development of radio as a device, beginning
with the dusk of the nineteenth century, is interesting because one can point
out the effect that social expectations meant (based on previous realizations
by other media). The author states that the significant changes in society and
the changed role of the medium change the expectations about the device’s
use for society. All this through analyzing the image appearing in the press
about the Hungarian Radio’s own role in its early years.

Gábor Gyõrffy: The axiomes of Romanian communist integrationalist
press propaganda (1945–1956)

The author uses the typological partitioning developed by Piotr Wierzbic-
ki to analyze the methods of Polish communist press. The analysis references
to the system of propagated thoughts, in particulary those who were meant to
prove the superiority of communism over capitalism. Communist propaganda
presented its axioms so that they would bypass every rational verifiability. The
statements were only meant to support the ideology of the system.

Árpád Péter: Metadiscourses and canonization attempts in postmod-
ern media

The work uses its concepts knowing that every word means something
else with every new occurrence, that every notion has new sense-compo-

Rezumate – Abstracts
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nents with every new context. Foucault doesn’t process notions, he works
with statements, of which he states that they are so context-dependent that
every statement can exist only out of the possibility of reoccurence. Keeping
count with this ultra-relativising assessment, which practically nulls every
reference, we can state that every analytical text only blows smoke beside its
topic, it doesn’t analyze, it only speaks about it, it refers.

Nándor Jakab-Benke: Clear symbolism and new wave-tragicomedy –
under one title.

The author dissects a rare and seldom screened pearl of Romanian cin-
ema: the debut collective work of Dan Piþa and Mircea Veroiu, entitled The
Stone Wedding (Nunta de piatrã). The two directors created two different
worlds with one setting, based on literary bodies from the same writer (Ion
Agârbiceanu). The stitching of these two medium-long segments resulted in
an unique and interesting film, which gathers newfound actuality because of
the Roºia Montana-context.

Orsolya Tóth: Neighbouring distances
The author construes three films from director Wong Kar-Wai:Days of

Being Wild, In The Mood For Love and 2046. The three films which recall the
melancholy, the disappointment, the loneliness of the sixties together form a
trilogy. The stories relate, build each other, but in the same time they cross and
confuse each other. They haven’t got conventional endings. The incalculabli-
ty of possibilities keeps up the tension. The author looks upon Wong Kar-Wai’s
movies as etudes that can be split to movements in musical coreographies.

Dr. Géza Balázs: Modele culturale ºi lingvistice în media. Experienþã,
discurs media, dependenþã.

Cunoscutul lingvist ºi profesor universitar dr. Balázs Géza atrage atenþia
în articolul sãu în principal asupra fenomenului dependenþei de mass-
media. Cea mai mare parte a informaþiilor pe care le obþinem sunt furnizate
prin mass-media, astfel încât percepþia asupra lumii este determinatã de
aceastã interacþiune, care prevaleazã în faþa propriilor noastre experienþe.
Însã imaginea prezentatã este una distorsionatã. Printre efectele media se
numãrã ºi înlocuirea tot mai accentuatã a limbajului elevat cu un tip de
comunicare omogen, cu valoare simbolicã. De asemenea, autorul subliniazã
importanþa includerii în programele de învãþãmânt jurnalistic a materiilor
legate de pedagogia media.

Tamás Borbély: CNA, sau dresorul sfâºiat de tigri. Interviu cu Attila
Gáspárik, vicepreºedintele CNA.

Activitatea Consiliului Naþional al Audiovizualului este intens
mediatizatã în presã. De cele mai multe ori însã ºtirile se referã doar la
amenzile dictate de CNA. Din ce cauzã sunt necesare aceste amenzi, care
este tehnica monitorizãrii programelor TV, care este rolul prezent ºi viitor al
CNA în reglementarea pieþei media audiovizuale din România, care sunt
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particularitãþile mass-mediei maghiare? Interviul realizat de Borbély Tamás
cu vicepreºedintele CNA, Attila Gáspárik, încearcã sã rãspundã la toate
aceste întrebãri.

Gábor Gyõrffy: Temele de bazã ale propagandei comuniste integrative
(1945–1956)

Autorul utilizeazã, în scopul analizei metodelor propagandei comuniste
din România, clasificarea tipologicã realizatã de Piotr Wierzbicki referitor la
presa comunistã polonezã. Analiza se referã la sfera concepþiilor, mai exact
la acele aserþiuni care au avut rolul de a demonstra superioritatea sistemului
comunist în faþa celui capitalist. Propaganda comunistã prezenta adevãrurile
formulate ca principii de bazã, astfel încât acestea sã scape de sub controlul
raþionalului. Aserþiunile prezentate aveau singura menire de a confirma
ideologia puterii.

Gyula Gedeon Zsugán: Efectele sociale ale radioului, reflectate în
presa maghiarã

Articolul afirmã cã istoria radioului, noul mediu de comunicare care a
luat naºtere la sfârºitul secolului al 19-lea, este abordabilã ºi prin prisma
efectului determinat de orizontul de aºteptare al societãþii, fundamentat de
mediile deja existente. Autorul argumenteazã în favoarea faptului cã
transformãrile sociale, împreunã cu funcþiile modificate ale radioului au
transformat însãºi rolul noului mediu, respectiv aºteptãrile referitoare la
utilitatea acesteia pentru comunitate. Subiectul este prezentat prin prisma
dezbaterii în presa vremii a rolului postului naþional de radio din Ungaria.

Orsolya Tóth: Distanþe apropiate
Autoarea analizeazã trei filme ale regizorului Wong Kar-wai: Days of

Being Wild, In the Mood for Love ºi 2046. Filmele constituie o trilogie
coerentã, aducând pe ecran melancolia, deziluziile ºi singurãtatea anilor
`60. Povestirile sunt strâns legate, se compun unele pe altele, dar în acelaºi
timp se intersecteazã ºi se contrazic; nu se terminã, nu au un final clasic sau
un deznodãmânt care sã clarifice lucrurile ºi sã prezinte soluþia salvatoare.
Tensiunea este întreþinutã de imprevizibilul posibilitãþilor. Autoarea descrie
filmele lui Wong Kar-wai ca fiind studii cinematografice formate din scene
distincte, elemente ale unei coregrafii muzicale.

Nándor Jakab-Benke: Simbolism realist ºi tragicomedie nouvelle
vague – sub acelaºi titlu

Autorul analizeazã o capodoperã uitatã a cinematografiei româneºti,
filmul realizat de Dan Piþa ºi Mircea Veroiu, Nunta de piatrã. Cei doi regizori
au prelucrat douã opere literare ale aceluiaºi autor (Ion Agârbiceanu) prin
prisma unor viziuni diferite, însã folosind decoruri asemãnãtoare. Soluþiile
artistice diferite ºi asemãnãrile tematice dintre cele douã medii-metraje
alipite formeazã astfel un film interesant, care dobândeºte o actualitate
pronunþatã, având în vedere subiectul Roºia Montana.
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Árpád Péter: Metadiscursuri ºi tendinþe de canonizare în mass-media
postmodernã

Autorul utilizeazã noþiunile în condiþiile în care este conºtient cã fiecare
dintre acestea are o semnificaþie diferitã la fiecare apariþie în articol ºi cã
aceleaºi noþiuni au componente de semnificaþie aparte, în funcþie de context.
În locul noþiunilor, Foucault analizeazã aserþiuni, despre care spune cã sunt
dependente de context într-o mãsurã atât de mare, încât orice aserþiune
existã (poate exista) doar în afara posibilitãþilor deschise de o nouã apariþie
a acestora. þinând cont de relativitatea absolutã decurgând din aceastã
afirmaþie, care desfiinþeazã practic orice punct de referinþã (chiar ºi între
aserþiuni, discursuri ºi practici discursive), putem afirma cã orice text
analitic se situeazã în afara subiectului, pe care nu-l analizeazã ci doar
relateazã despre acesta.
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