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ME.fotográﬁa
Jelen lapszámunkat a kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület sajtófotó-archívumából származó fényképekkel illusztráltuk.
A kommunista rendszer idején és a rendszerváltás első éveiben készült felvételek közül azokat választottuk ki a 2018/2-es ME.dok számára, amelyek építkezéseket ábrázolnak.
A képaláírásokban a
http://www.photoarchive.minerva.org.ro/Hu/
weboldalon található fénykép-azonosítókat közöljük, amelyek sok esetben
nagyban hozzájárulnak a fotók dokumentáris értékének növeléséhez. Viszont sok
esetben, sajnos, még nem sikerült visszakeresni a fotók metaadatait.
A teljes gyűjteményről a Tibori Szabó Zoltán által írt, a ME.dok 2016/1-es
számában közölt tanulmány (A kolozsvári Minerva sajtófotó archívuma) szolgál
részletesebb információkkal.

Tömbházak, Hajnal negyed
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Olvasd jobbá az életed! A magyar
self-help kultúra helyzete a könyvpiac tükrében
MOLNÁR-KOVÁCS DOROTTYA
PhD-hallgató, Debreceni Egyetem / PhD Candidate, Univ. of Debrecen
E-mail: misszmisz@gmail.com
Abstract (Read your Life Better! The State of Hungarian Self-help Culture in Light of the Publishing
Industry) During the past two decades self-help literature has become a publishing success in Hungary – much like in the
rest of the world. While books on personal success, and the idea that one’s life can be improved by cumulating suﬃcient
information on how to improve it, have become an integral part of popular culture, phrases describing the genre still seem
to have a negative overtone: the category of self-help is virtually non-existent in the Hungarian book publishing and trading
industry. This paper aims to: First, present diﬀerent approaches of a number of scholars to deﬁning the genre. Second, using
distant reading as a research method, analyzing a sample of 133 self-help books regarding book titles and subjects (subject
categories) implied by said titles, the characters of book series included in the sample, and the mission statements of included
publishing houses. Third, by examining the self-help book display strategies in one of the branches of the biggest Hungarian
book distributor chain, spot anomalies and inconsistencies as a result of self-help not existing as an individual genre in book
stores or in the mind of readers. Keywords self-help; publishing; distant reading, personal success literature; book distribution
Rezumat (Citește pentru o viaţă mai bună! Situaţia culturii self-help din Ungaria, prin prisma pieţei cărţii)
În ultimele două decenii, literatura self-help a devenit un succes în Ungaria, ca și în lumea întreagă. Faptul de a-ţi
îmbunătăţi viaţa prin acumularea de informaţii despre modul în care viaţa poate ﬁ îmbunătăţită, a devenit parte integrantă
culturii populare. Totuși, descrierea genului pare să aibă un ton negativ: categoria self-help este practic inexistentă pe piaţa
cărţilor din Ungaria.
După prezentarea diferitelor abordări ale genului, scopul studiului este de a analiza un eșantion de 133 de cărţi din
categoria self-help, din punctul de vedere al titlului și subiectului abordat, caracteristicile seriei de cărţi, formulările misiunii
editurilor. În al doilea rând, studiul își propune analiza strategiilor de punere pe raft într-o ﬁlială a celui mai mare lanţ de
distribuţie de cărţi din Ungaria, contradicţiile cer rezultă din faptul că genul self-help nu există ca gen individual sau în mintea
cititorilor.
Cuvinte cheie self-help, publicare, literatura succesului personal, distribuţia cărţilor

1. Kísérlet egy self-help definíció létrehozására
A self-help könyvek a nem fi kciós irodalom sikertörténetévé váltak az utóbbi 25 évben, egy olyan időszakban, amikor a könyvkiadás iparága globálisan roszszul teljesített, és sok esetben veszteséges volt. A „hogyan éljünk teljesebb életet?”
kérdésre választ kereső irodalomra már időszámításunk előttről találunk próbálkozásokat: Szókratész, Platón, Arisztotelész, később a sztoikus és az epikureus filozófusok, Seneca, Szent Ágoston és még sorolhatnánk, mind hozzájárultak annak a modern iparágnak a gondolati megalapozásához, amit ma self-helpnek ne5
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vezünk (Ince, 2014; Evans, 2014). A könyvek mellett a hangoskönyvek, tréningek,
a személyes couching, motivációs videók és hangfelvételek, előadások mind-mind
fontos részét képezik ennek a kortárs intermediális műfajnak, amelynek becsült
értéke (az USA-ban) 2013-ban 11 milliárd dollár volt (Schulz, 2013.).
Micki McGee, a téma szakértője szerint, ha a modern „personal success”irodalom gyökerét keressük, kutatásunkat a self-made man mitológiánál, az amerikai álom archetípusánál kell kezdenünk. A 18. század Amerikájában megszülető self-made man-ideál a hátrányos helyzetből induló, de saját erejéből sikeressé és gazdaggá váló hős, szándékosan az európai gazdagnak született arisztokrata
ellentéte (McGee, 13.). Az „egy marék babot hatalmas vagyonná változtató” selfmade man számára a természetes következő lépés sokszor a bölcsessége továbbörökítése volt az élettörténete megírása által. Így születtek Benjamin Franklin önéletrajzi írásai, benne a „tökéletes” időbeosztás hajszálpontos receptjével, Andrew
Carnegie evangéliuma a jólétről és a pénzről (The Gospel of Wealth, 1889), Dale
Carnegie útmutatói a sikerhez vagy Napoleon Hill 25 éves kutatásának eredménye, a sokat idézett Gondolkodj és gazdagodj. Az említett nagysikerű kiadványok
– sok egyéb, 18–19. században, 20. század elején született írással karöltve – megteremtették a self-help laza műfaji kereteit, létrehoztak egy irodalmi mintát, egy
retorikát, valamint néhány újra és újra előkerülő (de nem megkérdőjelezhetetlen)
axiómát. Megteremtettek továbbá egy olvasótípust is, aki nem esztétikai élvezet
vagy intellektuális növekedés, ismeretszerzés céljából fogyaszt könyveket, hanem
azzal a céllal, hogy a mű elolvasása által, az olvasás közvetlen következményeként
valami alapjaiban megváltozzon az életében. Adott lett tehát egy rugalmas, de olvasó és szerző által is immár körülhatárolható elvárásrendszer a nem fi kciós irodalom ezen ágával szemben, a másik oldalon pedig egy egyre növekvő és hűséges
olvasóbázis, amely újra és újra visszatér a motivációs irodalomhoz, a személyiségfejlesztés ugyanis – csakúgy, mint a tanulás – élethosszig kell, hogy tartson. Megszületett a modern self-help jelenség.
Egy self-help definíciókísérlet létrehozásához sok mindent számba kell vennünk. Már az sem világos, hogy egy műfajról, egy könyvtípusról, egy pedagógiai módszerről vagy egy írásmódról van-e szó, amelynek segítségével írhatunk
pszichológiát, orvostudományt, vallást, üzleti ismereteket vagy irodalmi szöveget. Kevés olyan formai, tartalmi vagy terjedelmi jellemző van, amely alapján
mint műfajt, körülhatárolhatnánk a self-helpet. Annyi bizonyos, hogy alapvetően nem fi kciós írásokról van szó, amelyek azonban használhatnak parabolákat és
tanítómeséket illusztrációként. Jellemző rájuk a cselekvésre késztetés, a felszólító
struktúrák alkalmazása, a biográfiákra való hivatkozás, a történetek tanulságának explicit megfogalmazása, a közmondásoknak, kliséknek, ismert emberek ismert mondatainak céltudatos és gyakori felhasználása.
A téma kutatói a self-help tartalmi körülhatárolásához különbözőképpen közelítenek. Micki McGee könyvében (Self-Help Inc.: Makeover Culture in
American Life) a self-helpet az átalakulás kultúrájával (makeover culture) azonosítja, amely a fogyasztót tanácsokkal látja el arra vonatkozóan, hogy hogyan tartson lépést a gyorsan változó munkaerőpiac elvárásaival. (McGee, 50.) Császi Lajos a műfaj intermediális jellegét hangsúlyozva egy kulturális hálóról, társada6
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lomtechnológiai készletről beszél, melynek a self-help irodalom is része, de emellett a televízió, a rádió, újságok tanácsadó rovatai és egyéb médiumok erősítik
azokat a tartalmakat, amelyek „a mindennapi élet jobb vezetéséhez szükséges forrásokat, szabályokat, támogatásokat” fogalmazzák meg. (Császi, 2009.)
Catherine Anne Svehla a self-helpet a korlátlan emberi potenciál mítoszaként
definiálja, és hagyományai közé sorolja többek között az antik filozófiákat és a keresztény teológiát is:
„A korlátlan emberi potenciál mítosza magában foglalja a tudomány és a
vallás, a keleti fi lozófia és a keresztény teológia, gyakorlati tanácsok és misztikus
ábrándok keveredését. Nem más ez, mint egy örök történet megtestesülése, melynek gyökerei visszanyúlnak a transzcendentalizmus, a gnoszticizmus, az alkímia
és a görög filozófia hagyományaihoz.” (Svehla, 2.)
Patrick D. Murphy szintén a korlátlan emberi potenciál gondolatára utal,
amikor azt írja, hogy „az önsegítő könyvek arra a feltételezésre épülnek, hogy
a felfelé irányuló társadalmi mobilitás a hozzáálláson múlik, nem pedig társadalmi-strukturális korlátokon” (Nehring, 1.). Olyan műfajról van tehát szó, mely
elsősorban tanácsol, életvezetési útmutatást ad és életleckékre tanít, mindehhez eszközként és inspirációként felhasználva az antik fi lozófiai hagyományoktól kezdve a keresztény doktrínákon, a protestáns etikán és közgazdasági spekulációkon át a new age-világnézetekig bármilyen korábban, más műfaji környezetben született fi lozófiát és tant. (Weiss, 17.)
Daniel Nehring könyvében sorra veszi azokat a témákat, melyekben a selfhelp könyvek jellemzően iránymutatást adnak, úgymint: „intim kapcsolatok, szexualitás, házasság, válás, barátság, súlyos betegség, fogyás, munkahelyi kapcsolatok, szakmai siker, pénzügyi nyereség, üzletvezetés, illetve általában a boldog és
kiteljesedett élet elérése” (Nehring, 6.). Bár a skála széles, közel sem teljes. Kiegészíthetnénk még, többek között, az egészséges életmód, a spirituális kiteljesedés,
az önmegismerés, a vezetéselmélet vagy az időgazdálkodás témáival. Nemcsak tematika szempontjából nehézkes a self-help meghatározása: határt húzni az önfejlesztő irodalom, illetve más tanácsadó könyvek között szintén szükséges, de nem
mindig egyértelmű feladat. Nehring erre a problémás határterületre helyezi például a fi lozófiai etikát, a teológiai etikát, az orvosi tanácsadást, illetve a konkrét
gyakorlati feladatokhoz készült útmutatókat. (Nehring, 6.)
Világos tehát, hogy a self-help szövegek tudományterületek és spirituális hagyományok határterületén fekszenek. Az önfejlesztő irodalom elméletei érintik
a pszichológia, a fi lozófia, az élettan, a közgazdaságtan, a teológia és az etika elgondolásait is. Olykor kifejezetten céljuk összekötni ezek közül néhányat: például a pszichológiai orvoslást a teológiai tanításokkal, máskor közgazdasági megfigyeléseket vezetéselméleti ismeretekkel vagy a pozitív pszichológia elméleteivel.
Ilyen értelemben a műfaj alkalmas lehet hiánypótló interdiszciplináris kapcsolatok létrehozására a tudomány eredményeinek mindennapi alkalmazásában, például a klinikai pszichológia módszerei alkalmazásának bemutatására egy keresztény lelkigondozói környezetben.
A fent jegyzett szakirodalmi háttért felhasználva jelen tanulmányban azokat
a könyveket tekintem a self-help műfajába tartozónak, amelyek céljukat tekint7
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ve tanácsadó könyvek, következésképpen: nem kizárólag elméleti jellegűek; egy
speciális világnézetet közvetítenek, vagyis: van filozófiájuk; nem fi kciós művek és
nem tudományos ismeretterjesztő írások. Ugyanakkor a műfaj komplexitása, kevertsége miatt elkerülhetetlen, hogy a kutatás során számos, a self-help hagyomány határán elhelyezkedő, nem egyértelműen önfejlesztő könyv is vizsgálódásunk fókuszába kerüljön, ám ezekkel a példákkal reményeim szerint még inkább
sikerül árnyalni az önfejlesztő kultúráról kialakuló elképzelésünket.
2.

Hogy néz ki a magyar self-help könyvpiac? Problémafelvetés és kutatási
kérdés megfogalmazása
A self-help irodalom társadalmi szerepéről szóló tanulmányok sokáig kizárólag az angolszász kultúrára fókuszáltak, nem meglepő módon. A gyakran
neoliberális gazdasági nézettel azonosított, a 20. században új életre kelt műfaj
számos gyökerét a tengerentúlon találjuk: Benjamin Franklin és Ralph Waldo
Emerson esszéi, Napoleon Hill, James Allan könyvei, az Anonim Alkoholisták
egyesületének kiadványai (McGee, 12.). Az iparág nettó értéke ma is az Egyesült Államokban a legmagasabb (Sebestyén, 80.), ráadásul a műfaj világpiacán
is jelentős szerep jut az amerikai szerzőknek. Az utat a self-help kultúra globális
társadalmi hatásvizsgálata felé egy 2016-os tanulmánygyűjtemény nyitotta meg,
mely az USA és az Egyesült Királyság mellett foglalkozik az önsegítő kultúra helyi jellegzetességeivel Kínában, Mexikóban, valamint Trinidad és Tobagóban egyaránt. Daniel Nehring, Emmanuel Alvarado, Eric C. Hendriks és Dylan Kerrigan
munkája (Transnational Popular Psychology and the Global Self-Help Industry.
The Politics of Contemporary Social Change) vitathatatlanul hiánypótló a népszerű kultúra, a cultural studies és a pszichológia iránt érdeklődő kutatók számára, hiszen bemutatja a mára transznacionálissá növekedett self-help glokális jellegzetességeit.
Nehring és kutatótársai transznacionális self-help alatt az énről és a szociális kapcsolatokról szóló, nemzeti határokon keresztülutazó narratívák cseréjét értik, azt a folyamatot, melynek során „aktorok – különösképpen self-help vállalkozók, kiadók és olvasók – részt vesznek ennek a megosztásnak a folyamatában, és
ahogyan ez a folyamat tartóssá válik bizonyos kulturális termékek, főleg nyomtatott könyvek által” (Nehring, 31.). Nehringék hozzáteszik: a társadalomkutatásban a transznacionalizmus kifejezés a kulturális tárgyak, gondolkodásmódok és társadalmi-gazdasági struktúrák nemzeti határokon átívelő konvergenciájára, interakciójára és terjedésére vonatkozik, amely, ha földrajzilag eléggé kiterjedt mértéket ölt, akkor a globalizációs folyamat részének tekinthető (Nehring,
30.). Jelen tanulmányban transznacionális self-help alatt a nemzeti kulturális környezetben született személyiségfejlesztésre vonatkozó elvek, szabályok, gondolatmenetek más kulturális környezetbe történő átvitelét értem, ezáltal egy globális self-help kultúra kialakulását, amelyben a nemzeti határok nem korlátozzák a
kulturális termékek terjedését, azonban a kulturális kontextus befolyásolhatja az
érintett szellemi javak lokális értelmezését.
Nem kérdés, hogy a szocialista múlttal rendelkező Magyarországon a szabadpiaci logikájú, önmegvalósítást és testi-lelki-gazdasági kiteljesedést tematizáló
8
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műfaj elterjedésének, fogadtatásának és a mindennapok gyakorlatába való beépülésének sajátos módja kellett, hogy legyen, amelynek különböznie kellett az eddig
említett valamennyi államétól. A magyar self-help vizsgálata azonban messzebbre mutat egy könyvtípus elterjedésének és befogadásának elemzésénél. Az önfejlesztés kultúrájának kialakulása utal a magyar társadalomban lezajlott individualizáció folyamatának ritmusára, az énkultusz kialakulásának mikéntjére, az elmozdulásra egy narcisztikusabb kultúra felé.
3.

Felhasznált módszerek
Jelen tanulmány a magyar self-help jelenség vizsgálatához a könyvkiadás és
-értékesítés irányából közelít, nem tévesztve szem elől azt az elvet, mely szerint a
kínálat vizsgálata nem feltétlenül nyújt információt a keresletről. Ehhez Franco
Moretti distant reading módszerét veszi alapul, melynek lényege, hogy az irodalmat, irodalmi folyamatokat nem szövegek vizsgálatán keresztül igyekszik megismerni, hanem adatok minél nagyobb halmazának összegyűjtése és elemzése által.
A big data-típusú kutatások esetében a mintavétel kérdése mindig problémás. Találnunk, illetve készítenünk kell egy olyan adathalmazt – jelen esetben a
Magyarországon kiadott self-help könyvekről –, amely vizsgálható nagyságú, áttekinthető, rendszerezhető, más szóval: elegendő ahhoz, hogy egyszemélyes kutatásra alkalmas legyen.
A magyar könyvpiac alakulását nem folyamatában vizsgáltam, mindössze
egy 2016-os pillanatkép felmérésére volt lehetőségem a választott módszer segítségével. A mintavétel során a népszerűségi jellemzőt választottam rendező elvnek, abból a megfontolásból, hogy az olvasóközönség szempontjából legrelevánsabb írások kerüljenek a kutatás látókörébe. A végül 133 könyvet tartalmazó adathalmaz összegyűjtése úgy zajlott, hogy a Libri könyvesbolt webáruházában elérhető könyvkatalógus mind a 24 kategóriáját (úgymint család, életmód, ezotéria,
gasztronómia stb.) átvizsgáltam. Minden kategória esetében népszerűség szerint
csökkenő sorrendbe rendeztem a címeket, majd minden témakör első 80 könyvének címét, ismertetőjét elolvasva döntöttem arról, hogy a könyv beletartozhat-e
a self-help csoportba vagy sem. Így összesen 80*24=1920 könyvcím és ismertető került a szemem elé, melyből 133-at ítéltem a kategóriámba tartozónak, ami az
egész minta durván 7%-a. Hogy erőteljes jelenlétnek számít-e, ha a könyvsikerlista kategóriánkénti top 80 könyve között 7% a self-help kategóriába sorolható,
arra akkor tudunk értékelhető választ adni, ha más műfajok, például történelmi,
szépirodalmi vagy recepteskönyvek jelenlétével hasonlítjuk össze. Ez még egy elvégzendő feladat.
Egyes statisztikai adatok hozzáférhetetlensége határt szabott vizsgálódásomnak, így például nem derül fény az eladott példányszámok sok mindent eláruló számsorára, amelyből pontosabb képet kapnánk a jelenség valós méretéről
hazánkban. Még ennél is triviálisabb, szintén nehezen hozzáférhető adat az, hogy
a mintába került 133 könyv mikor látott először napvilágot Magyarországon. A
Libri, a Bookline, a moly.hu, az Alexandra és a Líra online katalógusában is csak
az épp értékesített, legújabb kiadás megjelenési dátuma szerepel, az első magyar
kiadás évszáma viszont az online címkékből hiányzik. Ezen adatokhoz való hoz9
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záféréshez más típusú adatgyűjtésre, a szóban forgó könyvek print-változatának
begyűjtésére lett volna szükség. Mindezeket a megválaszolatlan kérdéseket elismerem a kutatás hibáiként, ugyanakkor az említett hiányosságok nem kisebbítik
a választott módszer által feltárt számos hasznos és beszédes eredményt. A továbbiakban ezekről az eredményekről számolok be.
4.

A kiadói oldal vizsgálata. Mi olvasható ki egy magyar self-help könyvsikerlistából?
A magyar self-help distant readingje során fontos szempont, hogy milyen
kiadók foglalkoznak egyáltalán a témával. A mintámban összesen 52 különböző
kiadó által megjelent önsegítő cím szerepelt, ami arra enged következtetni, hogy
nem néhány kiadó specialitásáról beszélünk, hanem a magyar könyvpiac egy általános, kisebb-nagyobb kiadóknál egyaránt esetenként felbukkanó műfajról. (1.
táblázat)
Mindemellett az is látható, hogy beszélhetünk self-helpre specializálódott kiadóról,
nevezetesen a Bagolyvárról, amely a mintában szereplő összes könyv 21%-ának
kiadója.
Az összegyűjtött adatok kvantitatív elemzésének legfőbb hozadéka, hogy a
feltűnően magas mutatók, a többi közül kitűnő számadatok rávilágítanak azokra
a csomópontokra a magyarországi self-help iparon belül, amelyekre érdemes
több figyelmet fordítanunk, és elemző módszerekkel is megvizsgálnunk. Ilyen
adat például a Bagolyvár Könyvkiadó láthatóan kiemelkedő szerepe a műfaj hazai
terjesztésében.
A magyar self-help könyvek kiadóinak profilja
A Bagolyvár Könyvkiadó Kft. az önfejlesztés – ezenbelül is a gazdasági témájú
self-help – témakörében specializálódott vállalkozás. Jellemzően a legismertebb
amerikai self-help könyvek magyar fordításainak gondozásával foglalkozik.
1.

1
2
3

4
5
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táblázat (Kiadók)
2. táblázat (Sorozatok)
A mintában szereplő könyvkiadók A mintában szereplő sorozatcímek és
listája
kiadóik
Könyvkiadó neve
Címek
Sorozatcímek
Kiadók
száma
Bagolyvár Könyvkiadó Kft. 28
1.
Égre néző ember
Saxum
Kiadó
Trivium Kiadó Kft.
11
2.
Életmű sorozat
Saxum
Kiadó
Édesvíz Kiadó
11
3.
Határvonalak
Harmat
Kiadói
Alapítvány
HVG Könyvek
10
4.
100 szabály
Scolar Kft.
Ursus Libris
4
5.
Emberközpontú
Ursus Libris
pszichológia
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6

Bioenergetic Kiadó Kft.

4

6.

7

Hermit Könyvkiadó Bt.

4

7.

8

Saxum Kiadó

3

8.

9

Harmat Kiadói Alapítvány 3

9.

10 Jaffa Kiadó

3

10.

11 Park Könyvkiadó Kft.

3

11.

12 Scolar Kft.

2

12.

13 Alexandra Kiadó

2

13.

14 Unio Mystica

2

14.

15 Guruló Egyetem Kft.

2

15.

16 Eficenter

2

16.

17 Manager Könyvkiadó Kft.

2

17.

18 Nordex Kft. Dialog
Campus Kiadó

1

18.

19 Libri Könyvkiadó Kft.

1

19.

20 Kulcslyuk Kiadó Kft.
21 Mission is Possible

1
1

20.
21.

22 Tudatos Lépés Kft.

1

22.

Modern szülők

Libri
Könyvkiadó
Kft.
Tudatos szülő
Tudatos
Lépés Kft.
Kismama
Sanoma
Média
Budapest
Zrt.
Hétköznapi pszichológia Park
Könyvkiadó
Kft.
Vénusz és Mars
Trivium
Kiadó Kft.
Brian Tracy
Trivium
Sikerkönyvtára
Kiadó Kft.
Camino
Európa
Könyvkiadó
Kft.
Mágiák
Édesvíz
Kiadó
Lélekgyógyászat
Édesvíz
Kiadó
Jóga pszichológia
Danvantara
Kft.
Gazdag papa
Bagolyvár
Könyvkiadó
Kft.
Üzletkötés sorozat
Bagolyvár
Könyvkiadó
Kft.
Kulcs könyvek
Bagolyvár
Könyvkiadó
Kft.
Erőleves a léleknek
Bagolyvár
Könyvkiadó
Kft.
Jómódúak könyvtára
Eficenter
Az elme kerekei
Akadémia
Kiadó Zrt.
Dialóg Life
Nordex
Kft. Dialog
Campus
Kiadó
11
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23 Sanoma Média Budapest
Zrt.
24 Református Kálvin Kiadó

1

23.

HVG Könyvek

1

24.

Az élet iskolája

25
26
27
28
29

1
1
1
1
1

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Szent István Társulat
Drive Online Bt.
Ezoterikus Netrend Kft.
Európa Könyvkiadó Kft.
Tessék! Közhasznú
Egyesület
Danvantara Kft.
Roder-Ocker Kiadó
Casparus Kiadó Kft.
Kolibri Gyerekkönyvkiadó
Kft.
Gabo Könyvkiadó és
Keresk. Kft.
XXI. Század Kiadó Kft.
Brand Content Kft.
Duna International
Könyvkiadó Zrt.
Rhino Books
Fiesta Stúdió Könyvkiadó
Kft.
Alinea Kiadó
Crossroad Consulting Kft.
Perfact-Pro Kft.
Gazdagmami Kft.
Athenaeum Kiadó Kft.
Kétezeregy Kiadó
Pro Personal
Magvető Kft.
Gordon Kiadó
Magyarország Kft.
Bookline Könyvek
Akadémia Kiadó Zrt.
Jezsuita Kiadó
Magánkiadás

HVG
Könyvek
HVG
Könyvek

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Amellett, hogy az ismert országos könyvesbolthálózatokban értékesítik köteteiket, a kiadónak létezik egy webáruháza, a www.uzle konyv.hu, melyen a saját könyveik mellett más piaci szereplők önfejlesztő könyveit is forgalmazzák (kb.
600 címet). „Ha szereted az üzleti és önfejlesztő könyveket, és azok közé tartozol,
12
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akik az üzleti területen folyamatosan tanulni, fejlődni akarnak, valamint sikeresebbé szeretnéd tenni a vállalkozásodat, jó helyen jársz!” – hirdeti a webáruház
bemutatkozásában.
Bár küldetésnyilatkozatot nem találunk a honlapon, a kiadó orientációjáról
sokat árulkodik, hogy milyen témakörökre osztja könyveit. Ezek a következők:
Anyagi függetlenség, Időgazdálkodás, Karrier, Kommunikáció, Kulcskönyvek,
Marketing, Menedzsment, MLM, Motiváció, Tárgyalástechnika, Vállalkozás,
Üzletkötés. Látható, hogy a nem pénzügyi témájú önfejlesztő témák, (pl. a népszerű pszichológiai kiadványok) ebből a repertoárból teljesen hiányoznak. Külön fiókot kaptak viszont az MLM-, vagyis a multi-level marketing-rendszerben működő cégek önfejlesztő könyvei. Az itthon is tevékenykedő nagyobb MLM-cégeknél
– úgymint az Amway, a Forever Living Products, a Herbalife, a Faberlic vagy pl.
a Mary Kay – is jellemző, hogy könyvek, tréningek, podcastok segítségével folyamatos (ön)fejlődésre ösztönzik a scheme tagjait: szinte mindegyik cég rendelkezik
saját üzleti könyvtárral vagy üzleti akadémiával. A Bagolyvár Kiadó által üzemeltetett webáruházban az MLM-könyvek egy része valóban a hálózatépítéshez írott
segédanyag, más részük sokkal egyértelműbben a self-help egy specializált változata: Erőleves a hálózatépítő léleknek, Éntérkép, Fogadjunk! Meg tudod csinálni!,
Te is szabad lehetsz, Az első kör te magad vagy és hasonló címek.
A kiadó összesen 123 könyvet forgalmaz jelenleg, melyek 1998 és 2016 között jelentek meg. Ezek között mindössze 6 magyar szerzőtől található összesen
10 könyv, az első 2010-ben jelent meg. Ellenben a téma amerikai bestsellereinek
csaknem mindegyikét megvásárolhatjuk a Bagolyvár gondozásában. Olyan szerzők műveit, mint Napoleon Hill (3), Robert T. Kiyosaki (13), Jim Rohn (3), Dale
Carnegie (1), Brian Tracy (11), John C. Maxwell (14), Stephen Covey (2) vagy Sean
Covey (1).
A jellemző self-help témákat, melyek a Bagolyvár kínálatából hiányoztak, az
Édesvíz Kiadó repertoárjában találjuk. Eddig csaknem 1000 könyvvel jelentkeztek „a test-lélek-szellem, a keleti fi lozófiák, a természetgyógyászat, az ezoterikus
pszichológia és a pozitív gondolkodás területén” (http://edesviz.hu/hu/rolunk).
Az 1989-ben, a rendszerváltás után alakult könyvkiadó Magyarország első ezoterikus könyvkiadójaként pozicionálja magát. Küldetésnyilatkozatukban hangsúlyozzák, hogy céljuk a külföldi (amerikai, angol, német), illetve a magyar spirituális szerzők munkáinak eljuttatása a magyar olvasókhoz, illetve a lépéstartás a globális trendekkel a spirituális irodalom területén. Az Édesvíz Kiadó által gondozott self-help tehát láthatóan válasz a nyugati individualizmusból eredő modern
ember identitáskeresésére (Giddens, 74.).
A magyar self-help könyvkiadás harmadik fontos szereplője az 1991-ben alapított Trivium Kiadó, mely palettájában már a szépirodalom, a gyermek- és ifjúsági irodalom, a gasztronómiai könyvek mellett vannak jelen – meglehetősen
nagy arányban – a self-help legkülönfélébb témakörei.
„Kiemelnénk témaköreinkből a távol-keleti kultúrkört, fi lozófiáját, történelmét és irodalmát, valamint a nyugati és keleti fi lozófia viszonyát. […] A kiadó
arculatának meghatározásában igyekszik a kor szavát követni, szélesíteni a palettát, így profi lunk között a thriller, valamint az üzleti élet nemzetközi bestsel13
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ler szerzőinek (pl. Spencer Johnson, Napoleon Hill, Richard Carlson) kötetei között is válogathatnak az olvasók.” (http://www.triviumkiado.hu/cegunkrol). Sokat elárul a megfogalmazás a kiadó (vagy az olvasó feltételezett) self-helphez kötődő viszonyáról: annak ellenére, hogy a Trivium palettájában találjuk a nemzetközi önfejlesztő kultúra több alapművét (pl. Napoleon Hill), küldetésnyilatkozatukban mégis kerülik a self-helpre utaló valamennyi forgalomban lévő fogalmat,
úgymint self-help, önfejlesztés vagy önsegítés.
A portál által felajánlott 13 témakör között találjuk az Egészség, életmód, az
Ezotéria, a Hétköznapi pszichológia, a Keleti irodalom, az Üzleti kommunikáció,
illetve a Vallás kategóriáit – ezzel a Trivium nagyjából ki is meríti az önfejlesztő
irodalom összes fontosabb témakörét.
Listánkban a negyedik és egyben utolsó szereplő, amely legalább tíz címmel
van jelen, nem más, mint a HVG Könyvek. Az elsősorban gazdasági és politikai
témájú HVG hetilaphoz kapcsolódó kiadó könyvek mellett magazinok publikálásával is foglalkozik: HVG Extra Business, HVG Extra Pszichológia, HVG Extra A Nő, Állatok Világa stb. A könyvkiadó leginkább ismeretterjesztő és üzleti
könyveiről ismert, de profi lja ennél jóval sokszínűbb. Szlogenjük – gyerekkönyvtől a menedzsmentig – is implikálja, hogy minden korosztály eltérő érdeklődési köréhez igyekeznek alkalmazkodni kiadványaik sokszínűségével, a szépirodalom viszont itt sem része a profi lnak. Könyveiket hat kategóriába sorolják, melyek közül háromba könnyedén beleférnek a self-help jellegű írások is, ezek: menedzsment, üzlet; pszichológia, önismeret és életrajz. A maradék három kategória a self-helptől eltérő könyveket gyűjti: ismeretterjesztő könyvek; gyerekkönyvek, tényfeltáró irodalom.
A négy leggyakoribb könyvkiadó neve mellett ugyanakkor feltűnnek olyan
ismert, nagy könyvkiadók is, mint a Magvető vagy az Európa Könyvkiadó, melyek profi lja hagyományosan szépirodalmi, mégis, úgy tűnik, nem zárkóznak el
időnként színesíteni palettájukat egy-egy önsegítő-önfejlesztő könyv gondozásával.
Self-help könyvsorozatok
A mintámban szereplő 133 könyv közül 28 része összesen 24 sorozatnak.
Ebbe a „sikerlistába”, amelyet a nem túl nagy mintám képez, általában nem fért
bele a sorozatok egynél több kiadványa, látszik azonban, hogy a kiadói oldalról
létezik egy törekvés arra vonatkozóan, hogy tematikus rendszerbe illesszék kiadványaik között a self-help írásokat. A sorozatok jelenléte ezenkívül a kontinuitás,
a folytatás várható következésének a jele.
Beszédesek a self-help márkázása szempontjából a sorozatok nevei. Előkerülnek önfejlesztési jelszók és klisék, ismert szerzők nevei, valamint a self-helpre
jellemző világképek és fi lozófiák hívószavai. (2. táblázat).
A 24 sorozat, amely a mintámba került, összesen további 193 könyvet tartalmaz. A legkisebb könyvsorozat 2 kötettel, a legnagyobb eddig 37-tel jelentkezett a piacon, leggyakrabban pedig 7-8 kötetesre méreteznek egy sorozatot. A 37
kötetes sorozat a Park Könyvkiadó Hétköznapi pszichológia című szériája, amely
témakörei feldolgozzák a családi és párkapcsolatok működésmódját, érintik töb14
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bek között a gyász, a megbocsátás, a testbeszéd, a szexualitás, a féltékenység és a
magány témaköreit. Az alkalmazott pszichológia ezen megjelenési formái selfhelpnek gondolhatók abban az értelemben, hogy az önmagunkon, életünkön,
gondolkodásmódunkon való változtatás módszereivel vértezik fel az olvasót. Számos sorozat a mintából egy-egy szerző eddig megjelent könyveit gyűjti csokorba. Ilyen a Trivium Kiadótól a Brian Tracy Sikerkönyvtára 4 kötettel, az Édesvíz Könyvkiadó Mágiák című gyűjteménye Szepes Mária 7 munkájával, az Európa Könyvkiadó 5 kötetes Camino sorozata Jorge Bucay írásaival vagy a Bagolyvár
Könyvkiadó 18 kötetes Gazdag Papa sorozata, amely Robert T. Kiyosaki és szerzőtársai (köztük Donald J. Trump) könyveit gyűjti össze.
A magyar self-help témakörei
A hazai self-help kínálatban a különböző témakörök megjelenésének arányáról árulkodik az az adat, hogy a már említett webáruházi kategóriák (úgymint
család, életmód, ezotéria, gasztronómia stb.) melyikében sikerült a legtöbb önfejlesztő könyvet találni.

3.

táblázat (Témák)
A self-help könyvek száma az egyes Librikönyvkategóriákban
Pénz, gazdaság, üzleti élet
Ezotéria
Család és szülők
Társadalomtudományok
Életmód, egészség
Napjaink, bulvár, politika
Vallás, mitológia
Gyermek és ifjúsági
Hobbi, szabadidő
Képregény
Kert, ház, otthon
Életrajzok, visszaemlékezések
Gasztronómia
Irodalom
Lexikon, enciklopédia
Művészet, építészet
Nyelvkönyv, szótár
Sport, természetjárás
Számítástechnika, Internet
Tankönyvek, segédkönyvek
Térkép

55
29
20
14
6
5
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
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Történelem
Tudomány és természet
Utazás

0
0
0

Magasan a legtöbb önfejlesztő könyv a mintából (55) gazdasági témájú, ezeket követi az ezotéria, a család és szülők, valamint a társadalomtudományok kategóriákban összesen mintegy 63 cím, amelyek lényegében a hétköznapi pszichológia témáit fedik le (3. táblázat).
A Pénz, gazdaság, üzleti élet csoport startupokkal, vezetéselmélettel, befolyásolással, sikerrel, az álmok megvalósításával foglalkozó könyveket tartalmaz.
A Család és szülők kategóriában szereplő könyvek visszatérő témai a szerelem és
a szeretet, az egészséges párkapcsolat fenntartása, az anyaság, illetve a férfi és a
női gondolkodásmód különbségei. Az Ezotéria témái között szerepel a keresztény
hit és a buddhista fi lozófia mellett többek között a mágia, az angyalterápia és az
asztrológia is. Itt felvetődhet a kérdés, hogy mi alapján kerülnek egyes könyvek a
vallás, míg mások az ezotéria csoportba. A válaszhoz a két fogalom tisztázásának
igénye mellett hozzátartozik, hogy itt címkékről és nem egymást kizáró kategóriákról van szó. Így előfordulhat, hogy egy könyvön az ezotéria címke mellett a vallás is rajta van. A Társadalomtudományok kategóriából a mintámba került könyvek többnyire pszichológiai témájúak, és olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint az
agresszió, az érzelmek kezelése, a boldogság vagy például a személyiségtípusok.
Furcsaságként feltűnik a Képregény címke alatt szereplő self-help kötet,
Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter munkája, a Kijutás a mókuskerékből – Hogyan lehet valakiből gazdag gyerek, ha követi a gazdag papa tanácsait? Itt ugyanis az eddigiek mellett egy újabb médium kerül a self-help látókörébe. A 60 oldalas
képregény állatmeséken keresztül igyekszik megtanítani gyerekeknek „hogyan
kövezi ki a pénzteremtéshez vezető utat a munka a tanulásért, nem a pénzkeresetért módszer; a pénzteremtés és az eszközalkotás alapjait; hogyan érhetitek el,
hogy a pénz dolgozzon nektek, és ne kelljen olyan sokat dolgoznotok a pénzért.”
Szintén kiemelkedik a sorból az egyetlen gyerekkönyv, Shona Innes A barátság olyan, mint a mérleghinta című könyve, amely szintén a fabula eszközét használja a tanításra. Az ausztrál klinikai és törvényszéki pszichológus meséskönyve a gyerekek nehéz hétköznapi élethelyzeteinek feldolgozásához kíván segítséget nyújtani.
A kínálat tekintetében tehát a leggyakoribbak a pénzügyi tanácsadással foglalkozó önfejlesztő könyvek. Felmerül a kérdés, hogy a kínálat gazdasági orientáltsága válasz-e az olvasói igényekre, vagy a kiadók önkényes döntéséről van-e
szó. Fontos kiemelnünk ugyanakkor, hogy az önfejlesztő könyvek – még ha üzleti témájúak is – sohasem tőzsdei titkokat vagy értékes üzleti információkat tartalmaznak, ehelyett buzdító, inspiráló történeteket kitartásról, szorgalomról, kommunikációról, határozottságról és a kudarc elviseléséről. Az önfejlesztő irodalom
mindig belső, személyiségi, lelki válaszokat ad sokszor nagyon is külső, szociális
és gazdasági jellegű problémákra (Füredi, 25.).
A fordítások jelenléte szintén jellemző, főképp a gazdasági típusú önsegítő könyvek esetében. A fordítások száma az egész mintában: 94 (70%), a magyar
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szerzők könyveinek száma 39 (30%). Utóbbiak között szerepelnek többek között
Popper Péter, Szepes Mária, Szabó Péter vagy Dr. Tóth András. Feltűnő, hogy a
magyar szerzők az önsegítő irodalom mindennapi pszichológiáról szóló irányát
erősítik inkább a gazdaságival szemben. Léteznek ugyanakkor magyar motivációs előadói is a gazdasági önmegvalósításnak. A legismertebbek közé tartozik a
már említett Szabó Péter, illetve Csernok Miklós, a Kiszámoló blog trénere.
A kiadói oldal vizsgálatának egyik legfontosabb tanulsága, hogy a self-help
egyelőre nem tudott explicit módon érvényesülni, magának nevet kiharcolni és
helyet találni a könyvpiacon és ezzel együtt a magyar kultúrában sem. Termékei
szétszóródnak a vallás, a pszichológia és a közgazdaságtan intézményesült kulturális szféráiban, míg az önfejlesztés, a self-help, az önsegítés fogalmait továbbra is negatív konnotáció veszi körül. A negatív felhang oka, hogy a befogadó (vagy
a feltételezett befogadó) self-help alatt sokszor nem azt a komplex, pszichológiai, orvostudományi, gazdasági és filozófiai hagyományokat egy sajátos retorikával kombináló műfajt érti, amelyről jelen tanulmány beszél, hanem egy primitív
és üres, irreális tartalmú kliségyűjteményt (Sebestyén, 79.). A kritikus befogadás
másik oka a műfajra jellemző hangzatos, túlzó ígéretek burjánzása a könyvekben,
a fülszövegekben és az ajánlókban. Ezek az ígéretek a biztos sikerről, az elromlott
házasság gyors megjavulásáról, a szociális kapcsolatok gyökeres megváltozásáról
szólnak – a könyv elolvasásának és a benne foglalt tanácsok megfogadása hatására. (Crawford, 3.) A műfaj szétszórtsága, mitöbb, névtelensége miatt pedig egy
olyan piaci pozícióba került, amelyben megjelenési formáit sokszor furcsa egymás mellé helyezésben találjuk a legkülönbözőbb, sokszor oda nem illő műfajokkal – ezzel tovább rontva a self-help elkülönülését a kulturális cikkek sorában.
5.

Az értékesítési oldal vizsgálata. Mit árulnak el a self-helpről a könyvespolcok?
A mintavétel módja
A distant reading-típusú elemzés következő szakaszában a figyelem a könyvkiadástól az önfejlesztő irodalom értékesítése felé fordult. Az adatgyűjtés ezúttal
a Libri könyvesbolt egyik debreceni boltjának offline, fizikai helyszínén zajlott. A
kutatás előző szakaszához hasonlóan ezúttal is a könyvpiac állapotának csak egy
pillanatnyi és adott helyszínen érvényes, szúrópróbaszerű megfigyelése volt lehetséges a választott módszer segítségével. Tüzetesen átvizsgálva a könyvesbolt Életmód (és az ez alá tartozó Ezotéria, Egészség, Életmód és Szabadidő), a Tudomány
(ezen belül a Pszichológia, Vallás és Filozófia) és az Üzleti (ezen belül Gazdaság,
Üzleti és Menedzser) polcait (kihagyva a Történelem és a Szépirodalom szektorokat), a bolthálózat könyvelhelyezési politikájára irányult a figyelem. A kérdés ezúttal az volt, hogy milyen kötetek szomszédságában, milyen útvonalat bejárva jut
el az olvasó a self-help kötetekhez, a válasz ugyanis segíthet megérteni, hogyan is
értelmezi, milyen kontextusba helyezi a magyar könyvipar értékesítő szereplője
az önsegítő irodalom egy-egy művét.
Könyvtárakban előszeretettel használják a következő kiírást: „A book
misplaced is a book lost”. A kutatásnak ebben a szakaszában arra a kérdésre keresem a választ, vajon az egész self-help kulturális irányzat elveszett, lost len17
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ne-e a magyar könyvpiacon a számos misplaced kötete miatt? Második kérdésem
arra vonatkozik, hogy milyen első benyomást kaphat az olvasó ezekről a self-help
könyvekről az alapján, hogy milyen szektorban, milyen típusú könyvek társaságában találkozik velük.
Freud, Bagdy és az ezotéria. Anomáliák az Életmód polcokon
Az Életmód szektor Ezotéria nevű polcain a tarot, a jóslás, a boszorkányság, a számmisztika és a kereszténység témakörei váltakoznak – látszólag a legnagyobb természetességgel. Itt találjuk Müller Péter szépíró, a magyarországi spirituális irodalom egyik fő alakjának nem korábbi szépirodalmi, hanem a közelmúltban született spirituális jellegű könyveit. Müller Boldogság, Szeretetkönyv
vagy Örömkönyv című kötetei csak néhány példa a szerző inspiráló jellegű, életbölcsességekkel teletűzdelt írásai közül. Ezek mindegyikére jellemző egy sajátos
életfi lozófia képviselése és tulajdonképpen már a címek is utalnak rá: az élet nagy
titkaira ígérnek választ, receptet. Hogy ezoterikusak-e ezek a könyvek, az legalább is vitatható. Az ezotéria a görög esōterikos (jelentése: belső) szóból ered, az
Oxford Dictionary szerint egy kis csoport, egy belső, speciális tudással rendelkező beavatott kör számára ismert, (=misztikus) tanokra használt kifejezés. A Magyar értelmező szótár kétféleképpen deifiniálja a fogalmat. Egyrészt:
„Természetfeletti erőkkel kapcsolatos elképzelések összessége, amely kiterjed a szellemvilágra, illetve különféle megmagyarázhatatlan jelenségekre. Magát
tudományosnak bemutató titkos, de misztikus, babonás világnézet, amely a természetnek csak kiválasztottak, beavatottak számára felfogható titokzatos erőiben, jelenségeiben hisz, és ezekkel kapcsolatos módszereket alkalmaz.” Másrészt:
„Titkos tan, amelyet csak a beavatottak ismerhetnek.” (Magyar értelmező szótár)
Bár Müller kétségtelenül foglalkozik lelki, spirituális gondolatokkal, csak
beavatottak számára felfogható titokzatos jelenségekről nincs szó írásaiban,
azok sokkal inkább a lelki béke és boldogság elérésével foglalkoznak. E szerint
a tapasztalat szerint a self-help piaci pozíciószerzésének egyik fontos hátráltatója a fogalmi tisztázatlanság. Ez a zavar a self-help kategorizációjával kapcsolatban
árulkodik arról, hogy a Libri könyvesbolt döntéshozói hogyan értelmezik az általunk vizsgált önfejlesztő könyveket, milyen címkével látják el azokat. A félrecsoportosítások a könyvek elhelyezésekor tehát szintén üzenetet hordoznak, nemcsak a könyvpiac értékesítési oldalon álló szereplőiről, de az olvasói élményről is,
aki kénytelen az Ezotéria polcon kutatni, ha például Bagdy Emőke egyik könyvét
keresi. Az offline térben ugyanis sokkal zavaróbb a részlegek rossz megnevezése vagy a self-help részleg hiánya az online áruházzal szemben, itt ugyanis ezek a
megnevezések szinte minden esetben irányítják a vásárlói nézelődést: akkor is, ha
konkrét céllal érkezik a vevő, és akkor is, ha nincs pontos elképzelése arról, hogy
milyen kötetet szeretne megvásárolni.
Bár Bagdy Emőke pszichoterapeuta kötetei, Müller Péter író spirituális könyvei, illetve Szepes Mária író, Pöttyös Panni mesebeli alakja kitalálójának mágiáról
szóló könyvei (A sors mágiája, Az álom mágiája, A szó mágiája stb.) valamennyien többé-kevésbé a self-help tág kategóriájába tartoznak, azok egy polcra helyezése tarottal, asztrológiával, agykontrollal – vagyis a hardcore, valóban beavatottak
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számára íródott ezoterikus könyvekkel – semmiképp nem járul hozzá a magyar
társadalomban amúgy is kétes megítélésű műfaj árnyaltabb értelmezéséhez. Sőt,
még inkább erősítheti azt a magyar olvasóközönségben létező csoportot, amely
elvből elzárkózik az önfejlesztő irodalom minden formájától.
A self-help hazai megítélése, megértése, árnyalt értelmezése szempontjából
tehát semmiképp nem célravezető, ha a self-helpet ezotériával azonosítjuk – még
ha van is ebbe a kategóriába illeszkedő válfaja. Sőt, bármilyen pszichológiával
foglalkozó könyv Ezotéria polcra helyezése árt nemcsak az önfejlesztés, de a pszichológia mint tudományterület megítélésének is. Abban pedig már van tapasztalatunk, hogy a tudomány hitelvesztése a közvélemény szemében egyrészt valós
veszély, másrészt súlyos következményekkel is járhat: elég csak a védőoltást ellenzők aggasztóan nagy csoportjára gondolnunk.
Az ezoterikus self-help magyar képviselőire jó példa Szatmári Nóra, aki saját honlapján található bemutatkozója szerint „life-coach, asztro-coach, asztrológus, névelemző és tanácsadó”. A life-coach mint karrierlehetőség megjelenése tekinthető a self-help kultúra termékének. A life-coach az a személy, aki segít klienseinek/pácienseinek személyes életcéljaik felismerésében és a megvalósítás elkezdésében. Valamiféle keveredés ez a business-coach és a counselor/therapist/
pszichoterapeuta munkaköre között. Ismét az önsegítés és az ezotéria keveredésére látunk példát, melyből úgy tűnik, az asztrológia, a tarot és más misztikus
tevékenységek kihasználták a self-help kultúra 20. századi reneszánszát, így ma
már az önfejlesztés retorikáját felhasználva az asztrológus, a jós túllép a helyzetek
analizálásán, és tanácsolni kezd, életvezetési útmutatást ad. Szatmári Nóra könyvei között olyan címek szerepelnek, mint az Ezoterikus kalendárium, a Holddiéta vagy a 120 sorsformáló tipp – Receptek a boldog élethez. Utóbbi már címében is
az önfejlesztő kultúra bevett gyakorlatát használja, a lépésekben, számszerűsített
leckékben való gondolkodás ugyanis a self-help sajátja. A hagyomány az 1934ben New Yorkban alapított AA (Alcoholics Anonymus) világszerte elterjedt 12 lépéses programjához köthető. Ez a program indította el ugyanis – legalább részben
– a modern önfejlesztő irodalom széles körű kibontakozását (Karlgaard, 2011).
A self-help határterületei
Az Életmód szektorban az Ezotériát követő polcok az Egészség elnevezés
alatt futnak. A két kategória közötti választóvonal hiánya lehetőséget adott az
értékesítőnek ezekkel még szabadabban bánni. Erre a határterületre kerültek a
buddhizmussal, grafológiával, feng shuival, asztrológiával foglalkozó könyvek
mellett a Freud- és Bagdy-kötetek, valamint – bár nem self-help, de – Krúdy Gyula Álmoskönyve is. Utóbbi például talán jobb helyen lenne a néprajz, a klasszikus
magyar irodalom vagy akár az Ezotéria polcon.
Az ezotéria, az orvoslás és a self-help közös „gyermeke” Daniel Weisz:
Kineziológiai tapasztalatok. Hogyan segítsünk magunkon izomfájdalmak és egyéb
panaszok esetén című könyve. Nem ez az egyetlen kötet, amely az ezotéria és a tudomány között kíván hidat építeni. A Tarandus Könyvkiadó Szintézis Könyvek
elnevezésű sorozatának épp ez a küldetése. Hitvallása a következőképpen olvasható a sorozat könyveinek belső borítóján:
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„A Szepes Mária (†) szellemi védnöksége alatt működő Szintézis Szabadegyetem törekvéseit tükröző művek gyűjteménye, amelyek a spirituális létszemlélet hiteles forrásaiként adják át az ezoterikus gondolkodás időtlen kincseit”.
A sorozat könyvei között találjuk Gazdag László Van élet a halál után, illetve Héjjas István: Ezotéria és tudomány című kötetét.
A könyvesbolt kínálatát vizsgálva úgy tűnik, hogy nemcsak a misztikus irodalom, az asztrológia, a számmisztika, a boszorkányság merített új erőt a selfhelp kultúra feléledéséből, hanem a kuruzslás is. Az orvoslással foglalkozó öngyógyító-önsegítő könyvek kínálata kifejezetten széles. Vianna Stibal vaskos kötetekből álló Theta Healing című sorozata, amely a gyógyításról és a gyógyulásról
szól, ezzel az ajánlással kezdődik:
„Ajánlom ezt a könyvet Istennek, a mindenség Teremtőjének. A könyvben
található információkat isteni útmutatásból kaptam” (Stibal, 5.).
Egy másik példa erre Szendi Gábor: Napfény-vitamin. Hazugságok, tévhitek,
tények című könyve, melynek előlapján a kiadó arról nyilatkozik, hogy a könyvben található tudományos érvrendszer sokszor szemben áll a jelenleg elfogadott
tudományos állásponttal, és ezért a kiadó nem vállal felelősséget a könyv igazságtartalmáról.
Ha tehát továbbra is fenntartom a dolgozat elején felállított self-help kritériumrendszert, abba bele fognak tartozni az öngyógyítással foglalkozó, a tudomány jelenlegi állásával szemben álló könyvek és a számmisztikával, agykontrollal és más ezoterikus tevékenységekkel foglalkozó misztikus kötetek is, amelyek a
kutatás elkezdése előtt nem kerültek a látókörömbe az önsegítéssel kapcsolatosan.
Határt húzni viszont a spiritualitáson belül nagyon nehéz feladat: nagyon gyakran az üzleti self-help szerzőinek vagy a pszichológusoknak is van valamilyen Isten-képük, spirituális beállítottságuk, amely kiderül a könyvből, nem is beszélve
a kifejezetten keresztény/keresztyén olvasóközönségnek írott self-help könyvekről. Így tehát nem tudok mást tenni, mint elfogadni, hogy energiagyógyászatról
és mágiáról szóló könyv ugyanannyira lehet self-help, mint pszichológiával, meditációval, bibliai tanításokkal, önismerettel, boldog családi élettel vagy üzleti sikerrel foglalkozó kötet.
A könyvesboltban nézelődés egyik haszna a kutatás szempontjából, hogy
egyfajta kontrollja és tesztje a kutatás elején megfogalmazott self-help-definíciókísérletnek. Helyenként erősíti, máshol – így például ez esetben is – próbára teszi
és megingatja azt. A definíció használatának rápróbálása a könyvesbolt kínálatában szereplő könyvekre segít pontosítani, árnyalni a definíciót, rávilágít hiányosságaira, hibáira, illetve felhívja a figyelmet a self-help határterületén elhelyezkedő könyvekre.
Ilyen határterületnek ad helyet például a Libri Életmód szektora. A legjellemzőbbek itt a táplálkozási kézikönyvek és speciális receptes könyvek ételintoleranciával, magas koleszterinszinttel élők, cukorbetegek stb. számára. Számunkra a fentiek közül egyedül azok érdekesek, melyek túllépnek a szakácskönyvléten, és életmódváltás mellett életfi lozófiát is kínálnak a változni vágyók számára. Ilyen például a Jónő – Táplálkozási útmutató, ha szuperül akarsz kinézni című
Rory Freedmantől és Kim Barnouintól, akik talán Takács Nóra „szépségszakér20

FÓKUSZ
tő” Hogyan legyek jó nő nagysikerű tévéműsorára és Nóra követőire, a „jónőkre”
utalnak a címben.
Ugyanitt tűnnek fel először a Tantusz Könyvek – az angol For Dummies
sorozat magyar fordításai. A könyvsorozat célja elsősorban az ismeretterjesztés,
olykor azonban ezek a kötetek is beleolvadnak az önfejlesztés kultúrájába. Lásd: a
Fitten 40 felett és a Sétára fel! címűeket értelmezhetjük self-helpként, a Jaj, az ízületeim című azonban sokkal inkább ismeretterjesztő kézikönyv. Az életmódváltásról szóló gyakorlati kézikönyvek tehát nem tekinthetők minden esetben önfejlesztő könyveknek. Ha hiányzik belőlük az inspirálni, meggyőzni kívánó érvrendszer, az adott életfilozófiát képviselő diskurzus, akkor egyszerűen kézikönyvekről beszélünk. Ilyenek a paleolit diétáról szóló több polcot elfoglaló kötetek, az
edzésről és étrendről, testépítésről szóló útmutatók.
Ifjúsági és gyermek-self-help
Érdekes színfoltját képezik az Életmód polcra sorolt self-help könyveknek
az ifjúságot, tinédzsereket célzó kötetek. Ennek magyar képviselője és az ifjúsági self-help iskolapéldája lehet Pacskovszky Zsolt és Rigler Ilona Hogyan élheted
túl… sorozata olyan címekkel, mint Hogyan élheted túl, ha „furcsának” tartanak?; … ha minden a testvéred körül forog?; … ha rád száll az osztály?; … ha nincs
internet?; … a szüleid válását?; stb..
A gyermek és ifjúsági self-help gyökereit Ezópus tanulságos állatmeséiben
kereshetjük. A bátorságról, őszinteségről szóló, gyermekeknek írott történetek
hagyományait viszik tovább a nemzetközi gyermek-self-help könyvei is, olyan címekkel, mint Chicken Soup for the Kid's Soul: 101 Stories of Courage, Hope and
Laughter (ford.: Húsleves a gyerek lelkének: 101 történet bátorságról, reményről
és nevetésről), Dinosaurs Divorce (ford.: A dinoszauruszok elválnak), Stick Up for
Yourself! Every Kid's Guide to Personal Power and Positive Self-Esteem (ford.: Állj
ki magadért! Minden gyerek útmutatója a személyes erőhöz és a pozitív önértékeléshez). A gyermek self-help könyvei sok esetben kívül esnek a kutatás elején megfogalmazott keretrendszeren, mivel azok időnként meséken, fi kciós történeteken
keresztül tanítanak életleckékre.
A tinédzsereknek szóló self-help könyvek sokkal jobban hasonlítanak a felnőttek számára írt megfelelőjükhöz, azzal a különbséggel, hogy itt a pszichológiai, lélektani, önismereti témák lefedik a kategória témaköreit, az üzleti és misztikus témák pedig jórészt hiányoznak. Akkora a hasonlóság, hogy például Stephen
Covey self-help klasszikusának, a The 7 Habits of Highly Effective People-nek fia,
Sean Covey megírta a tinédzsereknek szóló változatát: a The 7 Habits of Highly
Effective Teens: The Ultimate Teenage Success Guide címmel. Mindkettő megjelent magyarul is (A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása, A kiemelkedően
eredményes fiatalok 7 szokása).
A gyermek- és ifjúsági self-help különleges csoportjába tartoznak még a már
említett ilyen jellegű képregények. Bár ezek jelenléte a könyvespolcokon nem jellemző, a műfaj transzmediatizáltságának mégis jó példái.
Gazdasági és tudományos önfejlesztés
A Libri Tudomány szektorában számunkra a Filozófia és a Vallás polcok szolgáltathatnak eredményeket. Utóbbinál Böjte Csaba, Ferenc Pápa, Gary Chapman,
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Richard Rohr, Philip Yancey, illetve Popper Péter neve tűnik fel a self-help címekkel kapcsolatban.
A Pszichológia polcokon találjuk a magyar self-help irodalom legtöbb példáját. Úgy tűnik, a populáris pszichológia az a terület, ahol a leginkább meg tudott honosodni Magyarországon a hazai szerzőktől származő önfejlesztő irodalom. A legátfogóbb magyar self-help-összefoglalók A lélek dolgai – A Nyitott Akadémia válogatott előadásai önfejlesztésről, kapcsolatokról és konfliktuskezelésről, illetve az ugyanehhez a sorozathoz tartozó Belső utakon A Nyitott Akadémia válogatott előadásai önismeretről, sorsról és szabadságról című tanulmánygyűjtemények. A kötetekben ismert magyar pszichológusok, pszichiáterek keresik olyan kérdésekre a választ, mint „miként találhatunk rá belső erőforrásainkra
életünk nehéz helyzeteiben? Hogyan hozhatunk ki magunkból többet, léphetjük
át korlátainkat, és juthatunk el a legjobb lehetőségeinkig?” A tanulmányok szerzői között ott van Bagdy Emőke, F. Várkonyi Zsuzsa, Pál Ferenc, Popper Péter,
Szendi Gábor, Vekerdy Tamás, Czeizel Endre vagy Csernus Imre, és valamennyi
írás jó példa a self-help és tudomány keveredésére, illetve a tudományosan megalapozott self-help jelenlétére.
Az Üzleti az utolsó olyan szektor a Libriben, ahol érdemes self-help könyveket keresnünk. A polcok itt a Gazdaság, Üzleti és Menedzser elnevezéseket viselik, és ezek mindegyikén találunk példákat a self-help irodalomra.
A legtanulságosabb élményekkel a Gazdaság polcokkal való megismerkedés
szolgáltat. Érdekes módon a Libriben ide és csak ide kerültek az amerikai self-help
irodalom legfontosabb műveinek fordításai egymás mellé rendezve, szép sorban.
Néhány példa ezek közül: Dale Carnegie: Üzletkötő kalauz, Napoleon Hill: Gondolkodj és gazdagodj, Donald Trump–Robert T. Kiyosaki: Miért szeretnénk, hogy
gazdagodj, Brian Tracy: Önerőből multimilliomos, Beszélj győztesként stb. Ezek
a magyar kiadások nagyrészt a Bagolyvár, kisebb részben pedig a Harmat és a
Trivium Könyvkiadók gondozásában jelentek meg.
Különös, hogy ezeken a polcokon egyetlen magyar szerző műve sem szerepel, a szekció kizárólag a self-help amerikai klasszikusainak van szentelve,
mégsem self-helpként vagy önfejlesztésként, hanem Gazdaságként hirdeti magát – vajon ez az „önfejlesztő” vagy „self-help” kifejezéseket körbevevő negatív
konnotációknak köszönhető-e? Tény, a könyvek nagy része valóban a gazdasági
siker elérésének kulcsát ígéri, de vannak köztük szép számmal olyanok is, amelyek általános boldogságot és kiteljesedést „árusítanak”. Felvetődik a kérdés: miért nem kerültek ezek mellé az amerikai hagyományokat kifejezetten követő magyar szerzők – főként Szabó Péter – könyvei?
Végül az Üzleti és a Menedzser polcokon a marketingkomunikációs szakkönyvek sokasága, protokollal, karrierépítéssel foglalkozó kézikönyvek mellett
Györff y Kinga: Add elő magad című könyve képviseli a self-helpet. Témáját, felépítését tekintve a könyv kerülhetett volna az amerikai fordítások mellé is, hiszen nagyban hasonlít sok egyéb mellett például Dale Carnegie self-help klasszikusának, A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei című kötetére, amely
az említett Gazdaság polcon talált helyet magának. A tapasztalat tehát azt mutat22
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ja, hogy ez esetben a rendezőelvek rangsorában a könyv szerzőjének nemzetisége
felülírta a tematikai csoportosítást.
További fontos tanulsága a szekció tanulmányozásának a paratextusokra, jelen esetben a könyvek külső megjelenésére vonatkozik. A fordításoknak ugyanis meghagyták eredeti, az amerikai self-helpre jellemző borítódizájnjukat, ami a
könyvfordításoknál természetesen bevett, de nem törvényszerű gyakorlat. A magyar könyvek ennek a döntésnek a következtében már ránézésre is „amerikainak”, idegennek néznek ki, elütnek a könyvesbolt összes többi kiadványától, maguk a polcok is kirívóan másként néznek ki a könyvesboltban. A szóban forgó borítók semmiképp sem nevezhetők letisztultnak: zsúfoltak, tele vannak önreklámmal, szlogenekkel, ajánlásokkal és az eladott példányok számszerűsítésével.
Következtetések
A self-help jelenség észrevétlenül beférkőzött a mainstream kultúrába: felbukkan nemcsak a könyvesboltok non-fiction szektoraiban, az áhítatos és meditációs könyvek között, de a pult mellett álló miniatűr idézetes-könyvek és inspiráló audiokönyvek formájában is, feltűnik a Facebook-falunkon sorra megosztott
idézetekben, és ott van a városi kultúrházakba meghívott vendégelőadók motivációs előadásain. Valóban csak észrevétlenül tette ezt? Hiszen sehol nem nevezik
nevén a magyarországi self-helpet/önfejlesztést/önsegítést: sem a könyvesboltok
polcain, sem online, de még a self-help könyvsorozatok nevében sem.
Hogy milyen mértékű a műfaj jelenléte az itthon megjelent könyvek körében, arra ez a kutatás megpróbált válaszokat keresni. Bár sem eladott példányszámokhoz, sem országos könyvkiadási statisztikákhoz nem fért hozzá a kutatás,
a vizsgált népszerűségi listák alapján a magyar könyvpiac adott (2016-ban vizsgált) pillanatnyi állapotában a legnépszerűbb könyvek 7-10%-a tartozott a selfhelp kategóriába. Ezt a megfigyelést erősíti az a tény is, hogy 2017 márciusában
a Libri 30-as sikerlistáján három self-help kötetet találunk, köztük kettő magyar
szerző munkája: Gary Chapman: Az 5 szeretetnyelv, Szabó Péter–Besenyő Viktória: Állj félre a saját utadból! és Almási Kitti: Bátran élni. A self-help tehát a kortárs kultúra része, és ha a globális trendeket hazánk továbbra is követni fogja, akkor minden bizonnyal egyre markánsabb részévé válik.
Jelen kutatás három új dologra mutatott rá a hazai self-help kultúrával kapcsolatban. Egyrészt arra, hogy az Amerikában a 20. század végén hirtelen népszerűségre szert tevő műfaj terjesztésébe a magyarországi kiadók csak a 2000-es
évektől kezdtek előbb fordítások kiadásával bekapcsolódni, majd magyar szerzők
életvezetési útmutatóinak gondozásával bővítették a kínálatot. A dolgozatnak a
kiadói oldal elemzéséről szóló része számos példán keresztül illusztrálja azt a folyamatot, ahogyan a self-help legnagyobb magyar kiadói integrálták a műfaj különböző témaköreit saját termékkínálatukba, és ahogyan ezzel együtt helyet jelöltek ki nekik a magyar könyvpiac egészében is.
Másodszor rávilágított arra, hogy az eredetileg magyar nyelven íródott
kultúraspecifi kus self-help kínálatában az inspiráló, motiváló könyvek sorában a
lélek gondozásával kapcsolatos témák vannak túlsúlyban a pénzügyi önállósodás,
a vállalkozásirányítás, a vezetéselmélet témáival szemben. Ez a megfigyelés szem23
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ben áll a 20. századi, klasszikus amerikai self-help alapvető irányultságával, de illeszkedik a műfaj kortárs globális trendjéhez, amely a terápiás kultúra támogatójaként tekint a self-help irodalomra. (Nehring, 152.)
Végül az értékesítő oldal vizsgálatáról szóló részben a dolgozat több példán
keresztül is rámutat az önsegítő könyvek hibás márkázására, összezavaró kontextusokba helyezésére a könyvesboltok részéről, ezzel felhívta a figyelmet a self-help
lokális értelmezésének problémáira a magyar kultúrán belül.
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Abstract (Transmedia Storytelling: the Secret Behind the Immortality of Harry Potter’s Universe)
The world of Harry Potter is very well known in almost every segment of the whole world: this study tries to explain
how Joanne Kathleen Rowling’s story became so popular and timeless owing to diﬀerent media- and marketing methods.
Transmedia storytelling is a popular and reserched subject in the West-European and American media and communication
studies, but the topic is addressed only in a handful of Hungarian essays, therefore the author tries toreinforce its use with
her work.
Keywords Harry Potter; transmedia storytelling; ﬁction; narrative

Rezumat (Transmedia storytelling în lumea lui Harry Potter)
Numele și lumea lui Harry Potter sunt cunoscute și îndrăgite de milioane de oameni în toată lumea. În acest studiu autorul
încearcă să prezinte cititorilor modul în care devenit acest serial de roman fantasy și ﬁlm o poveste atemporală, prin diferite
metode de media și marketing. Transmedia storytelling este un subiect nou, intens cercetat de cercetătorii din Europa de Vest
și SUA, dar în limba maghiară analiza fenomenului este încă incompletă. Autorul încearcă să suplinească aceste lipsuri prin
publicarea studiului.
Cuvinte cheie Harry Potter, transmedia, ﬁcţiune, narative

A többplatformos történetmesélés elméletével, erejével még egyetemi alapképzés során ismerkedtem meg: ezen médiatudományi ág kutatói általában a
klasszikus Mátrix-trilógia példáján keresztül láttatják, hogy a képes, hangos és
online média, valamint az online marketing közegeinek kiaknázása szinte határtalan lehetőséget ad arra, hogy egy közkedvelt történetnek időtálló népszerűséget
teremthessenek a készítői. Szembetűnő ugyanakkor a számos hasonló, a háttérben húzódó tudatos médiafogás a Harry Potter univerzumának szegmensei és a
többplatformos történetmesélés jellemzői között. Elgondolkodtató, hogy a világszerte milliós rajongói tömegeket meggyőző könyv-, fi lm-, videójáték-sorozat a
sebhelyes homlokú varázsló kisfiú főszereplésével mennyire köszönheti népszerűségét csak önmaga tetszetősségének, a megnyerő sztorinak, és mennyire a fran27
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chise mögött álló szándékos médiafogásoknak, marketingnek. A könyvek már
1997 óta közismertek, a legutolsó filmet is közel hét évvel ezelőtt mutatták be a
mozik, de ahelyett, hogy homályba veszne a Roxfort és minden, ami ezzel kapcsolatos, egyre inkább előtérbe kerül a történet, még több rajongót gyűjtve maga
köré, elérve azt, hogy új fi lm és új műfaj szélesítse tovább a fantasy-univerzum határait. Mi ennek az oka, és miért van az, hogy sokan hiányosnak ítélik meg a fi lmeket vagy a számítógépes játékokat, miközben nem veszik figyelembe a felületek különbözőségét, az egymást kiegészítés alapelvét? Tanulmányom során ezekre a kérdésekre igyekszem választ találni.
A témaválasztás okaira reflektálva két hipotézisre is alapozhatunk. Az elsődleges hipotézis szerint Harry Potter univerzuma a többplatformos történetmesélési formának köszönheti népszerűségét, ugyanakkor, az említett történetmesélési formára jellemző módon, a vizsgált fantasy-franchise különböző komponensei által közvetített üzenetek csak együtt válnak teljesen érthetővé, nem kezelhetjük különállóan csak fi lmként a mozisorozatot, vagy csak videójátékként a
Harry Potter-es termékeket, hiszen a különböző szegmensek csak egymást kiegészítve tudnak teljes képet adni a sztori egészéről. Kutatásom a narratívaelemzés
alapjait követve összehasonlító elemzésen alapul. A vizsgált történetvilág alapjául
szolgáló Joanne Kathleen Rowling-regénysorozat ismerete után, az összes kihasznált platformon megjelent „médiatermék” átvizsgálása során kaphatunk megközelítőleg releváns képet a franchise helyzetéről. A választott eljárás ad ugyanis
lehetőséget arra, hogy megvizsgáljam, pontosan milyen média-, illetve marketingterületen jelentek meg Harry Potter-es tematikájú alkotások, termékek, mikor jelent meg az új mű a nyilvánosság előtt, a történet mely részére, sajátosságára fektette a hangsúlyt az adott kreáció (fi lm, PC-játék), illetve ez mennyire növelte a sztori népszerűségét, értékét. Mindehhez a sztori különböző platformokon
megjelent sajátosságait figyelem meg, illetve az egyes közegek közti különbségeket hasonlítom össze, hogy megtudjam, melyik felület milyen sajátosságokra fekteti a hangsúlyt, milyen többlettel bővíti az alaptörténetet, mivel járul hozzá ahhoz, hogy a többplatformos történetmesélés sztori-népszerűsítési alapfunkciója a
Harry Potter esetében is érvényesülhessen.
Ugyanakkor az egyes platformok sajátosságait figyelembe véve reflektálok a
kritikákra – elsősorban a magyar szakértői elemzésekre –, összehasonlítva a kritikusok írásait a fi lmek sajátosságaival. A cél annak bizonyítása, hogy egy többplatformos történetmesélés esetében helytelen az egész sztorivilágból kiemelni
csak a fi lmet és elemezni a történeti hiányosságokat, ugyanis a tárgyalt történetmesélési forma lényege, hogy a különböző egységek (film, videójáték, kiegészítő könyvek stb.) egymást kiegészítve adnak teljes és elemezhető képet a történetről. Ehhez az ismertebb, filmkritikákat publikáló online magyar portálok Harry
Potter-elemző cikkeinek alapos áttekintése és tartalmi elemzése szükséges, öszszehasonlítva a többplatformos történetmegjelenítés elméletével, s így a fi lmek
tartalmával is. Narratívaelemzés során az elemzés tárgya a teljes szöveg, amely
esetemben több tartalmat jelöl. A könyv-és mozisorozat mellett a számítógépes
játéksorozat tartalmát, néhány véletlenszerűen kiválasztott kritikát, Rowling kiegészítő könyveit, a releváns weboldalak tartalmát, az új film, az új könyv és szín28
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darab háttértörténetét vizsgálom meg elsősorban. Ugyanakkor a valóságban is
megépített „varázsvilágok” leírásait is figyelembe veszem ahhoz, hogy részletesen
körül tudjak járni minden olyan közeget, amelyen és ahol a brit varázslófiú története megjelent.
„(…) Egy jó történet bilincsel bennünket a képernyőhöz, ha egy jó filmet
vagy sorozatot nézünk, vagy, ha nem bírunk elszakadni kedvenc számítógépes játékunktól”1 – írja Jane Stokes A média-és kultúrakutatás gyakorlata című munkájában. Stokes szerint a narratíva legtöbb kulturális és médiaközegben jelen
van, hiszen az ember akaratlanul is történetek segítségével értelmezi a világot. „A
narratívaelemzés egy adott kulturális produktum szerkezetének vizsgálatát jelenti,”2 ehhez azonban fel kell boncolnunk részletekre az adott történetet. Az általam
kutatott téma azonban nem egyetlen szöveget takar, hanem megköveteli a sztori
összes megjelenített, a fentiekben már említett formájának alapos áttekintését, a
különböző formák összehasonlítását. Mivel alapvető különbségeket és a platformok sajátosságait keresem, esetemben nincs szükség egy előre meghatározott sémára, amely alapján értelmezném a látottakat, olvasottakat. Az elemzés menete ugyanakkor követi a Stokes-féle narratívaelemzés lépéseit,3 azaz a gondosan és
tudatosan kiválasztott, csak a témán belül mozgó tartalmakra való összpontosítást, a szöveg alapos megismerését (akár többszöri elolvasását, megtekintését az
egyes tartalmaknak), a saját érdeklődésünk alapján megfogalmazott hipotézis leírását, a cselekmény kronologikus vázlatának leírását, a történet során bekövetkezett változásokat. Utóbbiak ebben az esetben a különböző platformok egymástól eltérő és/vagy kiegészítő, sajátos megjelenítési formáira vonatkoznak majd. De
folyamatosan összehasonlítom az elemzés és értelmezés során kapott eredményeket a hipotézissel, hogy végig jól látható és könnyen értelmezhető legyen az út az
állítás cáfolása vagy éppen megerősítése felé.
Mit jelent a többplatformos történetmesélés?
A „transmedia storytelling” fogalmát Marsha Kinder amerikai professzor
határozta meg először 1991-ben,4 de Henry Jenkins munkásságának köszönhetően vált népszerűvé. Történetmesélésünk továbbfejlődésének is tekinthetjük, hiszen az adott sztori több médiaközegben is megjelenik, az adott környezet sajátos
velejáróira komponálva, például sikerkönyv alapján készül fi lm, képregény; személyes, nem hivatalos blogokat vezetnek a sztori követői, vagy a történet rajongói továbbgondolását olvashatjuk ugyancsak weboldalak formájában, de hivatalos, szórakoztató szájtok is megjelennek, számítógépes játékokat, telefonos alkalmazásokat gyártanak. A hagyományos média-franchise-ok esetében a fiktív világ
ugyancsak megjelenik néhány különböző platformon, de korántsem használja ki
úgy a technológiai/digitális fejlettséget, mint a transmedia, az egyes szegmensek
pedig különállóak, legtöbbször egymástól teljesen függetlenek, s így összefüggéstelen egységet alkotnak. Ilyenkor a fi lm egyáltalán nem reflektál a könyv alapjaira, vagy a számítógépes játék szintjén is inkább újraformálódik a történet, akár
teljesen más lényeget is kaphat, ahelyett, hogy pluszt adna a már meglévő tartalmakhoz. Például Pókember történetei az eredeti képregényformátum után mozivásznon, rajzfilmformában, számítógépes játékként is megjelentek, de ezek mind29
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egyike különálló eseményeket dolgoz fel, egymástól teljesen függetlenül. Az új
mozisorozat, A csodálatos pókember sem kapcsolódik az eddig ismert filmek eseményeihez, nem azok folytatása vagy előzménye, még a megszokott arcokat is
új színészekre cserélték, ahogy a legújabb, a Marvel által gyártott, fiatal Pókember története sem – utóbbi a Marvel-képregény-filmek vázába illeszkedik. Ezzel
szemben a többplatformos történetmeséléssel kidolgozott sztori világának darabjai egymásba illeszthető, egymást kiegészítő közegek. Nem csupán figyelembe veszik a többi felület tartalmát, hanem az adott platform lehetőségeit hozzák előtérbe, például egy fi lm esetében a rendező nem feltétlenül a százszázalékos könyvhűségre törekszik, hanem a tömörségre a könnyed megértés érdekében, illetve azt
hangsúlyozza, ami jól mutat a vásznon: látványelemeket, fantasztikumot, esetleg
új párbeszédet, új jelenetet is hozzáad a történethez a színészek képességének kiaknázása céljából.
Bár a médiatudomány magyar vonalon a többplatformos történetmesélés kifejezést használja, tudnunk kell, hogy ez teljes egészében nem fedi a transmedia
storytelling jelenség alapvető jellemzőit. A fent említett példa által is láthatjuk,
hogy a hagyományos történetmesélés esetében is több médiaközeget kihasználnak a készítők a sztori közvetítésére, a transmedia franchise-ok esetében azonban a legfontosabb különbség a tradicionálisakhoz viszonyítva az, hogy az egyes
platformok egymásra reflektálva, egymást kiegészítve adnak újat a történet világához. Pontosabb kifejezés híján azonban a többplatformos vagy mutliplatformos
szavakat dolgozatom során az általam vizsgált, egymáshoz szorosan kapcsolódó közegek által közvetített történetmesélési forma értelmében használom. Nem
nevezhetjük hibás, nem megfelelően átgondolt közlési formának a hagyományos
módszert sem, hiszen a technológia és a digitális világ fejlődése, a web 2.0, illetve az online marketing, online PR fejlődése, népszerűsége tette lehetővé, hogy a
többplatformos történetmesélés mára teret nyerjen magának. Ennek köszönhetően egyrészt előnyös üzleti célok is megvalósulhatnak, ugyanakkor a történet értéke és élettartama is jelentősen növekedik. Mivel több közegen keresztül szólítja meg a fogyasztóközönséget, a sztori a társadalom több, különböző rétegeihez
is eljut: míg könyveket, fi lmeket (témától függően) elsősorban felnőtteknek gyártanak, addig digitális és egyéb játékokat kiskorúaknak, fiatal felnőtteknek. Henry Jenkins amerikai médiakutató szerint a többplatformos történetmesélés lehetőségeinek kihasználására a legjobb példa a science-fiction, illetve a fantasy-alapú
fi ktív világ. A történetmesélést alapvetően olyan folyamatként írja le, amely során
egy fi ktív történetet több szállítási csatornán keresztül szórunk szét a fogyasztóknak azzal a céllal, hogy egységes és összehangolt, ráadásul sokkal maradandóbb élményt kapjunk.5 A valóságtól messze elrugaszkodó fantáziavilágok könynyedén magával ragadják a nézőt/olvasót/fogyasztót, ugyanis teljesen külön univerzumot teremtenek, a történet ismerője szívesen menekül egy nem létező, színesebb világba.
A fantáziavilágok iránti nézői érdeklődés az eszképizmusnak nevezett jelenségen alapul, amely szerint szükségünk és igényünk van a valódi, talán éppen
a saját bőrünkön megtapasztalt drámai tényektől elrugaszkodni olyan helyekre,
ahol a realitásnak vajmi kevés az értéke. „Az élet felgyorsult és néha nehéz. Mun30

FÓKUSZ
kát kell találni és megtartani, fizetni a lakbért és etetni a gyerekeket. Nincs idő
mélyen gyökerező problémákon és ezek szerteágazó következményein elmélkedni. (…) De munka vagy iskola után hazamehetünk, berakhatunk egy DVD filmet a lejátszóba vagy elővehetünk egy Playstation játékot és kikapcsolódhatunk
egy virtuális világban” – írja Robert Hassan a Media, Politics and the Network
Society című művében.6 A kislexikon szerint „az eszképizmus a modern kor emberének, főleg a tömegközlés manipulációja által kiváltott eltávolodása a társadalmi valóságtól, illetve az erre irányuló törekvés”.7 Tehát egyfajta mentális figyelemelterelés, általában szórakozás által, ami menekülést biztosít számunkra a
hétköznapok során tapasztalt problémáktól, aggodalmaktól. Ugyanakkor ezek a
történetek újdonságot tudnak nyújtani (bár talán pont emiatt tartoznak mára a
fi lmipar legkényesebb műfajai közé). Továbbá a fantáziavilágok ábrázolása lehetőségek egész tárházát nyitja meg minden médium számára, hiszen a készítőnek
nem kell törvényszerűen ragaszkodnia a hihető valóság megteremtéséhez. Gondoljunk csak bele, milyen lehetőségeink lennének, ha a tizenegyszeres Oscar-díjas Titanic című fi lm alapján szeretnénk számítógépes játékot gyártani? Az a történet valódi, drámai, tragikus, megindító, a színészi játék kiaknázására előnyös
terep, de ezenkívül nem kínál más lehetőséget. Ezzel szemben a Mátrix, a Csillagok háborúja, vagy éppen a Harry Potter jóval több akciódús jelenet és lenyűgöző látvány lehetőségét ígéri, ha például fi lmre vagy Playstation-szerepjátékra gondolunk. Anita Ondine történetmesélési szakértő8 a Spiegel német lapnak adott
egyik interjújában úgy fogalmazott, hogy „ma a történetmesélés egyszerre folyik
a különböző platformokon, egymástól független helyszíneken és időpontokban”.9
Ondine szerint a többplatformos történetmesélés egyik legnagyobb előnye, hogy
a rajongók is részt vesznek a történet alakításában. A Harry Potter esetében például, az utolsó fi lm során az egyik fontos mellékszereplő, Neville Longbottom a főhős másik barátjával, Luna Lovegooddal alakít ki szerelmi kapcsolatot. A könyvben azonban szó sincs baráti viszonynál többről az említett karakterek között,
a fi lm készítői azonban a rajongók kedvére tettek ezzel, ugyanis sokan szívesen
látták volna együtt Neville-t és Lunát.10 Joanne Kathleen Rowing, a könyvsorozat szerzője híres arról, hogy folyamatosan ellenőrzi és befolyásolja a regények
feldolgozási folyamatát. Anita Ondine azonban pozitív visszajelzésnek, mi több,
bóknak tartja, ha valaki feldolgozza az eredeti alkotást, hiszen ez által csak tovább népszerűsítik a történetet, és feldolgozás nélkül nyilván nem beszélhetnénk
többplatformos történetmesélésről. Ondine úgy fogalmaz: „a különböző új formátumok mindegyike segít abban, hogy az adott történet köré épült szubkultúra fennmaradhasson”.11 Nilüfer Pembecioğlu, az Isztambul Egyetem média szakos professzora, a Narratives through Turkish Perspective. Transmedia Storytelling
and Intertextuality Examples in the Postnetwork Area című könyvében írja, hogy
a többplatformos történetmesélés a multimédia-eszközök és a hagyományos felületek együttes használatának technikáján alapul, amelyben az egyik legfontosabb szerepet az intertextualitás lehetősége kapja,12 mivel a sztori darabjai nemcsak egyszerűen kapcsolódnak egymáshoz a közös alaptéma okán, de elbeszélői szinkronban közlik a történetet. Tehát az egyes platformok egymással kapcsolatban állva, egymást mintegy kiegészítve mutatják be a sztorit, így a törté31
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net más-más felületeken megjelenített formáit nem kezelhetjük egymástól független egységekként. Például nem vonatkoztathatunk el a fi lmektől, ha meg szeretnénk érteni, hogy a játékban miért nem csak a már ismert helyszíneket kell végigjárnunk, miért kapunk esetleg olyan feladatokat egy-egy digitális kalandút során, amelyek, a történetnek sem a nyomtatott, sem pedig a mozivásznas változatában nem szerepel. Pembecioğlu szerint a multiplatformos megjelenítés ad lehetőséget arra, hogy a sztori kedvelői minden újként megjelenő felületen követni és
fogyasztani tudják a történetet,13 ráadásul a több közeg több lehetőséget is jelent,
és, a folyamatosan megújuló médiafelületek lehetőségeit kihasználva, a sztori sosem avul el teljesen, hosszú ideig aktív témaként marad fenn. Az általunk követett narratívasorozat szereplőivel történő gyakori „találkozás” valamelyik platformon előbb-utóbb olyan jelenséget idéz elő, hogy rajongóként, követőként az
egyes karakterekről szóló szükségtelen és kevésbé érdekes információk is érdekelni fognak. Egyre fontosabb lesz, hogy a történet előre haladásával a kedvelt szereplők minden lépését kövessük, így az apróbb jelenségek is erős figyelmet kapnak a fogyasztói társadalom részéről. A többplatformos történetmesélés szakértői így vonnak be egyre több személyt a karakterek és a sztori világába, így érik el
azt, hogy, aki egyszer rajongóvá vált, mindig figyelemmel kísérje a történet alakulását. „(…) Egész egyszerűen zavarba ejtik a fogyasztókat, hiszen az adott tartalom követője egy idő után már kellemetlenül, sőt talán boldogtalannak érzi magát az általa választott figura nélkül”.14 Ugyanezt a jelenséget vehetjük majd észre
a Harry Potter-világ esetében is, hiszen évekkel a könyvek és fi lmek megjelenése
után rajongók százezrei regisztrálnak a Potter-univerzum hivatalos és nem hivatalos oldalaira, hogy, a történet kimenetelét tekintve sokszor jelentéktelen, néha
érdekes háttér-információkat tudjanak meg kedvenc szereplőikről, vagy, hogy kiderítsék, ők maguk melyik roxforti házba tartoznának.
„Az elbeszélési mód a többplatformos történetmesélés kulcsa, hiszen ilyen
esetekben a sztori olyan hatalmas mennyiségű anyagot és lehetőséget jelent, amely
megköveteli, hogy különböző felületeken jelenjen meg”15 – írja Elizabeth Evans, a
Nottinghami Egyetem előadótanára Transmedia Television: Audiences, New Media, and Daily Life című munkájában. A szerző itt a Ki vagy, doki? (Doctor Who?)
című, brit televíziós sorozatot említ, amely, a nézettségi statisztikák első pozitív
jelei után, számítógépes játék formájában is megjelent, a háttér-információkat és
a karaktereket tárgyaló, fotókat, előzeteseket bemutató weboldalak mellett. A történet összetettsége és a sorozat lehetséges folytatásának aspektusai ugyanis nemcsak lehetőséget adtak, de meg is kívánták a különböző médiaplatformokon való
megjelenítést. Evans is alátámasztja16 a multimédia-történetek egyik alapelvét,
mely szerint az egyes közegek saját specifikus lehetőségeikre alapozva, az adott
történetvilágnak, ha nem is teljesen, de nagyrészt új aspektusát alkotják meg: a
digitális játékok például lehetővé teszik a néző/felhasználó számára, hogy belépjen az általa kedvelt fiktív világba, hogy egyrészt új nézőpontból is megvizsgálhassa a sztorit, másrészt interakcióba léphessen a fantáziauniverzum lakóival, elemeivel. A webes felületek pedig, elsősorban marketingalapon, a visszajelzések lehetőségével a történet újítását és kibővítését korábban nem lehetséges formákban teszik lehetővé, figyelembe véve a fogyasztói közönség feed-backjét, így a to32
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vábbiakban a nézők igényeire szabva olyan formára alakíthatják a sztori világát,
amely sokkal biztosabb lábakon áll a bevételt és a követőket tekintve. Ugyanakkor a történetmesélőknek figyelembe kell venniük a sztori forgalmazásának minden lehetőségét, méretre szabva így azt, hogy az egyes tartalmakat milyen formában, hol és hogyan lehet könnyebben elérni, például a történetvilággal foglalkozó hivatalos weboldalt mobilbaráttá kell tenniük. A multimédiás népszerűségre
nem sok esély van, ha a különböző felületek közül csak egy-kettőre korlátozzák a
megjelenítési lehetőségek számát, hiszen ma már egy médiafogyasztó nemcsak a
televízióján nézheti meg kedvenc sorozatának egy részét, de a számítógépén, sőt
okostelefonján is folytathatja.17 A világháló pedig hosszabb, korlátozatlan időtartamú epizódok lefutására és egyéb, hangos-képes médiaanyagok közvetítésére ad
lehetőséget. Azonban az összetettebb narratívák, történetek esetében előfordul az
is, hogy a fogyasztó számára nem elégséges a média alapvető eszközein keresztül
történő közlés, hiszen nemcsak látni és vizsgálni, illetve átérezni akarják a történetet, hanem „felfedezni és megtapasztalni is”.18 Ezt a szerepet töltik be, a játékok
mellett a valóságban is megépített fantáziavilágok, amelyekre a Harry Potter esetében is találhatunk példákat a londoni stúdiótól kezdve a lengyel varázslóiskolán át a japán és amerikai fantasy-bazárokig, amelyeknek mindegyike körbejárható és számos, Rowling világával kapcsolatos, megvásárolható terméket kínálnak a fanatikusoknak.
Stephen Brown amerikai marketingprofesszor egyik tanulmányában írja:
„A Harry Potter az elbeszélések Niagarája, a történetek tengere”.19 A szakértő
szerint ma olyan világban élünk, amelyben mindenhol történetek vesznek körül
minket, amelyeket akarva sem tudunk elkerülni, hiszen a média különböző eszközein és felületein, rádión, televízión, mobiltelefonon, webes platformokon folyamatosan történetingerek érik a fogyasztói társadalom tagjait. Mára a média és
marketing eszközein keresztül a fogyasztókkal közösen teremtik meg a szerzők és
márkakészítők egy-egy történet népszerűségét, fogyasztói igényre szabott kereteit.20 A Psichology and Marketing szaklapnak írt tanulmányából kiderül, a Harry
Potter-brand multimédiás népszerűségét annak köszönheti, hogy a mesterien kezelt elbeszélésmód mögött több, különböző megvalósítási módszer, úgymond „leányvállalat” áll, kezdve az eredeti regényektől a kiegészítő könyveken, a mozifilmeken és játékokon át minden más virtuális és valós közegig, amely a márka jegyében született. Ráadásul a hét kötet éppen elég időt adott a készítőknek arra,
hogy a gyorsan újuló digitális médiavilág aktuális eszközeit kihasználják a történet terjesztésének javára. A szerző Christopher Bookerre hivatkozva úgy magyarázza, hogy a nyugati kultúra történeteinek cselekményei rendszerint különböző reprezentációs formákat kapnak a közvetítőeszközök lehetőségeit kihasználva. Ezek a multiplatformos narratívák pedig általában követik a sztorialkotás általános, mítoszi elbeszélésstruktúrához hasonlító, népszerűség-teremtő pilléreit, azaz „a rongyoktól a bőségig, az újjászületés, a küldetés, a komédia, a rossz legyőzésének, illetve az elindulásnak és visszatérésnek”21 a szimbolikus jelenségeit. A Harry Potter esetében a nyomtatott történet alapüzenetét a rossz legyőzése adja, a szegényből egy csapásra multimilliomossá vált szerző története a „rongyoktól a bőségig” jelenség egyértelmű példája, ugyancsak a könyvekből erős pél33
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dát kapunk az újjászületés egy formájára is (a Sötét Nagyúr esetében), a fi lmek a
küldetés szimbolikáját, az egyes megvásárolható termékek pedig a komédia kategóriáját jelentik, míg a brandet lehúzó kritikusok bizonyos értelemben a sztori
tragédiái. Brown a rajongók fiktív Potter-történeteinek (fan-fiction) rétegét emeli ki22 a márkát és sztorit megjelenítő közegek közül, ugyanis az eredeti regénysorozaton kívül született, nagyjából százezer plusz történet a világhálón azt a helyet
foglalja el, ahová már sem Rowling, sem a fi lmsorozatot készítő Warner Brothersforgalmazó nem jut el a termékével: a civil médiafelület így erősíti a készítők akaratán kívül a brit mágusvilág hírnevét. Ez pedig ellenválaszként szolgál azokra a
feltevésekre, amelyek szerint a Potter-univerzum egy szándékosan és erőltetetten futtatott történet, ugyanis a rajongók külső kényszer nélkül bővítik a kedvelt narratívvilág ismertségét. A szándékosság a készítők hivatalos weboldalain
lelhető fel, amelyeken azonban az alappopularitáshoz szükséges reklámokat és
brand-információkat találjuk meg. Ugyanakkor sohasem fontosabbak a fi lmek, a
számítógépes játékok, a rajongói oldalak, az ajándéktárgyak vagy a milliószámra
eladott pulóverek, mint a márka eredeti forrása: a könyv. A különböző platformokon jelen lévő, ezeknek tartalmát fogyasztó és gyártó rajongók legnagyobb része
ugyanis azért válik a sztori médiaformájának követőjévé, mert megragadta a történet valódi, legelső változata, vagy fordított esetben: az ajándéktárgyak sokaságát és a mozisorozat népszerűségét látva szükségét érzi a könyvek elolvasásának.23
Vegyük a Csillagok háborújának legújabb, hetedik moziepizódját egyszerre
hasonló és ellenpéldaként: ebben az esetben ugyanis az alapmű nem regény, hanem George Lucas science-fiction-űroperatrilógiája. Az első három egész estés
fi lmre alapozva született meg a Star Wars-márka a képregényekkel, szintén népes fan-fiction-közeggel a világhálón, rajzfi lmekkel, rövid, alacsony költségvetésű
pótlékfi lmekkel, ajándéktárgyak, pólók és plüssfigurák garmadájával bezárólag.
Azonban, miután a Disney megvásárolta a Lucasfilmtől a folytatás megfi lmesítésének jogát, és a rendezői székbe a marketingszakértőként is ismert J. J. Abrams
ült, Az ébredő erő bemutatója előtt valóságos marketinghisztéria alakult ki: a legkisebb sarki boltokban is jedifigurákkal mintázott tárgyakkal találta szembe magát a vásárló, minden elképzelhető tanszerről, evőeszközről, pohárról és tányérról, plüssről, párnáról vagy éppen hátitáskáról az űrkaland szereplői néztek le a
fogyasztókra. A féléves, túlerőltetett kampány azonban elérte a célját: rekordöszszegű bevételt hozott a mozi az új készítőknek, és hirtelen olyan személyek vallották magukat Csillagok háborúja-rajongónak, akik nem is látták az addig megjelent hat filmet teljes egészében. A népszerűség ebben az esetben azonban kérdéses, ugyanis korántsem biztos, hogy az említett sci-fi ekkora nyereséget termelt volna egy kevésbé nyomást gyakorló, ízlésesebb reklámhadjárat mellett. Ismét reflektálva az egyes közegek specifikusságára, egy hét éven át folytatott interjúsorozat24 szerint (amelyben 7 évestől 68 éves korig több, mint ezer személyt
megkérdeztek), az említett közegek különbözőségének erejét jelentős mértékben
növeli, hogy a különböző korosztályok igényeit ki tudják elégíteni. Míg a könyvek világában hangsúlyosabb a gyermeki világ ártatlansága, tisztasága, addig a
moziváltozatban kiemeltebb szerepet kap a sötét varázslókkal szembeni harc brutalitása és a szexualitás. Míg előbbi az idősebb és a tizenkét évnél fiatalabb kisko34
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rúaknak nyerte el inkább a tetszését, addig, a fi lm kedvelőiként a tinédzserek és
fiatal felnőttek a realisztikusabb látványt is élvezhették. Ugyanakkor, az, hogy a
sztori különböző aspektusai nem egyeznek meg teljesen, sőt, néha egészen ellentmondásosak az eredetihez viszonyítva, az „egymás közti konfliktussal kikényszerítve”25 az újdonságot, még inkább megerősítik és kiegészítik a történetvilágot,
amely az egyes komplementer részeken, még a regénysorozaton is túllépve, így
válik teljes egésszé. Attól a pillanattól kezdve, hogy egy történet több platformon
is megjelenik, már sem a készítők, sem a fogyasztók nem tekinthetnek rá csak
egy „gondolkodásra késztető rendszerként”,26 hiszen a multimédia-jelenléttel már
az eladásra szánt gépezet funkciót is megkapja a sztori. Stephen Brown szerint
ugyanakkor elég, ha az alapnarráció olyan témát, eseményeket dolgoz fel, amely
érdekli a fogyasztóközönséget, ugyanis „amíg van, amiről beszélnünk vagy vitáznunk – legyen szó Harry Potterről, Madonnáról, az Apple-ről vagy a Wal-Martról
– addig a gördülő történet begyűjti magának a marketingsikereket”.27
A kis túlélő a mozivásznon
A ’90-es évek végétől kezdődően már nem olyan korszakot élünk, amelyben
egy történet egyetlen eszköz által közvetítve megállja a helyét évekig, évtizedekig,
ráadásul mind a moziban, mind a könyvpiacon bevételi/eladási rekordokat döntöget. A multimédiás eszközök megjelenésével és térnyerésével egy sztori népszerűségének megteremtése nehezebbé vált, hiszen több területen meg kell felelni a
fogyasztói társadalom elvárásainak, azonban ezzel együtt több lehetőséget is kaptak a média-, illetve marketingszakemberek a történet népszerűségének növelésére, időtlenségének megalapozására. A különböző platformok együttes használatakor válik teljessé az általuk közvetített téma/történet, hiszen a felületek tartalmai kiegészítik egymást. Jenkins úgy fogalmaz, hogy nincs egyetlen olyan forrás sem, amely önmagában elegendő információt biztosítana ahhoz, hogy megértsük a történetet, például a Mátrix univerzumát.28 Ez az elmélet tökéletesen igaz
a Harry Potter-történetekre is. Az egyes fi lmeket hiányosnak érezték a könyvek
rajongói, de még néhány kritikus is, miközben nem gondolták meg azt, hogy a
mozi célja nem a történet tökéletesen hű másának hangos-képes visszaadása, hanem a lényeg tömör, magával ragadó ábrázolása azon elemek hangsúlyozásával,
amelyek a fi lmszakma sajátjai, és, amelyek elütnek a könyvek egyediségét biztosító fogásoktól. Ha minden részletes információt közölni akartak volna a rendezők,
olyan televíziós sorozatot kellett volna alkotniuk, amely talán még most is futna valamelyik brit csatornán. A fi lmek érthető, kerek és természetesen némileg
megváltozott történetet mutatnak be, ugyanakkor arra fektetik a hangsúlyt, hogy
a vásznon keresztül nyújtsanak hatásos és szórakoztató moziélményt. „A többplatformos történetmesélés elméletében mindegyik médium azt teszi, amiben a
legjobb”29 – fogalmaz Henry Jenkins. Ugyanez a jelenség figyelhető meg a Harry
Potter-mozik esetében is: a filmek elsősorban azokat az elemeket hangsúlyozzák
ki, amelyek a fantasy-műfaj vásznas megjelenítése esetében a leghatásosabbak és
legegyedibbek. Így a történetet az értelmezhető minimumra redukálják, éppen
annyira, hogy az érthető legyen a néző számára, míg a varázspárbajokat hangsúlyozó akciójeleneteket előtérbe helyezik, hangbeli és vizuális effektekkel egé35
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szítik a könyvekben leírtakhoz képest; a forgatókönyvek esetében is a szereplők
mondanivalóját inkább a drámai, illetve humoros, könnyed vagy éppen könnyen
idézhető szövegrészekre hegyezik ki. Seymour Chatman irodalom-és filmkritikust, retorikaprofesszort idézve: „a fi lm nem tud leírni olyan értelemben, mint
ahogy ezt a regény teszi”.30 Egyrészt a fi lm, a tárgyi és természeti környezet megjelenítését figyelembe véve, sokkal részletgazdagabb, mint a történet nyomtatott
formája, másrészt a mozivásznon sokkal inkább érvényesül az „a narratív kényszer, amely a képsorok minden egyes elemét a cselekménybonyolításnak rendeli
alá”.31 Ha ugyanannak a narratívának a filmes és könyvváltozatát is megtekintjük, világosan el tudjuk különíteni a két médium közlési sajátosságait. A hoszszadalmas leírások és a cselekmények részletezése a könyvek sajátosságai, többoldalnyi szövegtömb azonban a fi lmekben sokszor csupán egy-két percben valósul meg, épp csak annyira, hogy a szereplők jellemvonásai vagy a cselekmény előmenetele szempontjából fontos részleteket észrevegye és megfigyelje a néző. Sőt,
Chatman tanulmánya alapján, sokszor az eredeti leírásokban nem szereplő újítást
is kaphat egy-két tárgy vagy környezet , amely például az adott kor sajátosságait
vagy helyzet jelképezi, és az író nem tért ki rá, vagy olyan jellemzőket jelenítenek
meg, amelyek szövegbeli megformálására nem jut idő egy nagyjából 120 perces
mozgófi lmes alkotásban. Tehát a fi lmek nem tartalmaznak leíró részeket, nem is
térhetnek ki minden apró szálra, amely egy több száz oldalas regényfolyam során
felbukkan, hanem megmutatnak, láttatnak helyzeteket, cselekvéseket, környezeteket, és azok közül is az alapcselekmény megértéséhez szükségeseket, illetve a
fantáziamozik esetében a látványosabbakat. Chatman Jean Renoir egyik filmje
alapján példázza, hogy a moziváltozatba olykor plusz elemek, plusz cselekményeket, jelenségeket ábrázoló felvételek is kerülhetnek, amelyek a könyvbeli narráció
hiányát mutatják meg, vagy egy összesűrített cselekmény esetében a megértetés
célját szolgálják. Például egy lány ártatlanságát a könyv írója nem bizonyítja, hanem egyszerűen leírja, de a fi lmben valahogy meg kell jelenítenie a rendezőnek,
hogy a hintázó lány nem szándékosan, hanem véletlenül villantja ki a lábait hoszszú ruhája alól, ezért Renoir többletfelvételeket készít, amelyekben az egyházi személyiségektől tinédzser fiúkon át felnőtt civil férfiakig többen is megbámulják,
meglesik a lányt, aki mindezt nem veszi észre.
A Harry Potter esetében az első két fi lm a leghitelesebb a könyvekhez viszonyítva mind a színek, a teljes képi világ, mind a szöveghűség és az alaptörténethez
való igazodás szintjén egyaránt.32 Egyrészt Chris Columbus rendezőnek volt az
egyik legkönnyebb és egyben nehéz dolga is az összes Harry Potter-es direktor
közül, hiszen lényegében Rowling nyomán ő teremtette meg azt a fi lmes alapot,
amelyre a későbbiekben az új vagy csak részleteiben változott stáb épített. A
Roxfort kastélyán, a varázslók öltözetén, a mágusvilág bazársoraként/„piacaként”
szolgáló Abszol út kinézetén, egyszóval az alaphelyszínek és alapkellékek külsőségein minimális változtatások estek az évek során (talán David Yates újított a legtöbbet). Ugyanakkor Columbusnak könnyebb feladat jutott abból a szempontból,
hogy az első két könyv a legrövidebb, legérthetőbb és legegyszerűbb
cselekménylefolyású mindközül. Talán épp a történet rövidségének tudható be
az, hogy szinte minden, de legalábbis minden lényeges mozzanatot belesűrített
36

FÓKUSZ
Columbus a fi lmekbe is, de a könyvhűséget magyarázza Rowling folyamatos aszszisztálása is a forgatásokon és az utómunkálatok során. A Harry Potter és Bölcsek Kövében a repülő motorbicikli formájától és a bozontos Hagridtól, a
félóriástól kezdve az állatkerti kígyókiszabadító incidensig minden szinte teljes
pontossággal ugyanúgy történik, és ugyanúgy néz ki, mint Rowling regényében.
Természetesen akadnak hiányosságok így is, például a könyvben Harryt kényszerűen-kelletlen vitte magával az állatkertbe nagynénje és nagybátyja, a filmből ez
azonban nem derül ki. A vásznon nem jelenik meg Harry elkényeztetett unokabátyjának pattanásos arcú barátja, azonban ezek mind azon elemek sorába tartoznak, amelyek szükségtelenek a történet lényegi cselekményszálának kiemeléséhez, a főbb karakterek alapvető jellemvonásainak megjelenítéséhez. Egy másik
különbség azonban szembetűnő: a könyv szerint Harry nem töri össze Ollivander
pálcakészítő boltjában a fél berendezést, miközben a megfelelő varázspálcát próbálják számára kiválasztani. A fi lmbeli megvalósítás tehát olyan pluszt ad, amely
hatásos a vásznon: a szétrobbanó virágvázával, a tartalmukat kiborító dobozokkal így humoros és figyelemfelkeltő jeleneteket kaptunk. Az újabb többletet a
fi lmben a varázslóképző kastélyban ide-oda mozgó, „szeszélyes” lépcsők adják,
amelyek újabb egyedi látványt nyújtanak. Ismét csak a fi lmben történik meg,
hogy az iskolába érkező hegyi troll egyszerre akarja Harryt megütni, miközben
folyamatosan fel-le rángatja prédáját – tehát újabb mozis akció-, hatásvadász jelenetről van szó, ugyanezzel a céllal elferdített eset az is, hogy Harry nem furulyával altatja el a háromfejű kutyát, amely a Bölcsek Kövét őrző csapóajtó felett strázsál, hanem egy magától, bűbáj segítségével működő hárfa andalítja el a bestiát.
Amikor pedig Harryt megpróbálja megölni a Voldemort lelke által megszállt
Mógus professzor, a tanár keze és egész teste a könyvben felhólyagosodik, amint
megérinti a fiú bőrét, míg a fi lmben látványosan porrá oszlik a férfi. Hasonló példákat találunk a Harry Potter és Titkok Kamrájában is. Például Dobby, a
házimanó, a pudingtortát nem Mrs. Mallter fejére varázsolja, hanem tálastul a
konyha padlójára ejti, de fi lmben az előbbi megoldás nyilván szórakoztatóbb a
néző számára. Harry nagybátyja, Vernon Dursley is csak a moziváltozatban zuhan ki az ablakon, miközben megpróbálja megakadályozni unokaöccse szökését.
A fi lmek sajátos hatásvadász jellegét tovább bizonyíthatjuk a második rész egyik
hajmeresztő jelenetével, amely során a repülő autóban utazó Harryt és Ront csaknem elgázolja a Roxfortba tartó vonat – ilyen eseményről azonban szó sincs a
könyvben, ahogy Potter sem bungee jumpingozik a Ford Anglia nyitott ajtaján
függve. S bár, a dühös, szidalmazó levél, a rivalló a könyvben is hangosan üvölti
tartalmát a megírója hangján, a filmben még látványos, emberi, kiabáló szájat is
formál a boríték. Ugyanakkor a könyvekben nem olvashatunk a vásznon megvalósított, látványos, seprűlovaglós „párbajról” Harry és iskolatársa, Malfoy között
a cikeszért, kviddicsezés közben. Továbbá a Titkok Kamrájának üregeiben folytatott harc a Villámsebhelyes és a Baziliszkusz között sokkal hosszabb életű jelenet a moziváltozatban, mint az eredeti történetben, és Tom Denem emlékénjének
az elpusztítását is brutálisabban, erőteljesebben valósítják meg Columbus és
munkatársai. „Denem rángatózott, jajveszékelt és hadonászott kínjában… És, a
következő pillanatban köddé vált”33 – a könyvbeli leírással ellentétben Voldemort
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16 éves, anyagszerű memoárja lassan hasad szét, mintha erős fénybomba tépné
darabokra, tehát a vizuális effektek útján való látványteremtés volt a cél, nem a
szándékos ellentmondás. A harmadik fi lm megjelenése után már a magyar sajtóban is találunk példát olyan visszhangra, amely szerint a Harry Potter-mozikat
nem egyszerűen fi lmként tekintik, hanem egy több elemből gondosan összeállított média-franchise részeként kezelik. Szabó Zoltán 2004-es cikkében az Index.
hu oldalán úgy említi Harry Pottert és világát, mint ami már lassan kilép a fi lmkritika hatóköréből, ráadásul arra is rámutat, hogy a könyv nélkül valójában értelmezhetetlen a fi lm, „hiszen több fontos mozzanatra csak egy-egy apró elszólással utalnak a szereplők”.34 Alfonsó Cuarón is sűrített és változtatott néhány elemen, jeleneten, hogy a fi lmvásznon mutatósabb, megkapóbb formában mutathassák be. Például a Szörnyek Szörnyű Könyve, amelyből a roxfortos nebulók a különböző varázslényekről, bestiákról tanulnak harmadévben, a könyvben egyszerű zöld színű, izgő-mozgó, szó szerint harapós kötésű, a fi lmben azonban nagyobb méretet, szőrös borítót, szemeket, hegyes fogakat és nyelvet is kap, hogy
könnyedén ráharaphasson a kinyitási fortélyt nem tudó kíváncsiskodók kezére
(lásd az 5. ábrát a függelékben). Míg a regényben Harry és a hippogriff csupán néhány kört tettek meg a Rengeteg felett, majd a madárfejű, lótestű lény leszállt, addig a fi lmvásznon látványos jelenetnek lehetünk szemtanúi: ott ugyanis hosszúra
nyújtott a repülésjelenet, amely során a néző egyrészt madártávlatból csodálhatja
meg a kies skót tájat, a roxforti tavat és a kastélyt, másrészt olyan hatást kelt,
mintha a néző maga is Harryvel repülne. A roxmortsi kirándulás egyik tréfás jelenete is a rendező ötlete: amikor Harry a láthatatlanná tévő köpenye alá bújik, és
onnan dobálja meg hógolyóval a barátaival élcelődő Draco Malfoyt, iskolai ellenségét. „Nem bocsátom meg a rendezőnek, hogy kihagyta a fi lm elejéről a profi
Kviddics Világkupadöntőt” – olvasható Gőzsy Kati Index.hu-n megjelent, a Harry
Potter és a Tűz Serlegéről írt kritikájában.35 A negyedik fi lmet Mike Newell rendezte, ettől a pillanattól kezdve azonban a könyvek már túllépik a hétszáz oldalt,
a történet egyre több szálra oszlik fel, egyre bonyolódik, mindezt pedig nehéz két
órába belesűríteni. Talán nem kaptuk meg a kviddicsversenyt az elején, azonban
(ha világkupát nem is) kviddicsversenyt nemegyszer láttunk a varázslóképző pályáján. Ehelyett azonban olyan, vásznon mutatós jeleneteket kaptunk, mint a
Trimágus Tusa miatt, más iskolákból érkező nebulók látványos bevonulása a tanév első napján, amely Rowling művében nem szerepel. Az erős ráhatásszerű látvány miatt az új rendező nem egy újdonságot, illetve változtatást hozott, ezzel
együtt a fentiekben említett hasonló nemtetszést is kiváltva Harry Potter szerelmeseinek körében. Joanne negyedik nagyregényében a Tűz Serlege egy nevetségesen egyszerű, csupán néhány ékkővel kidíszített faládának a tetejére kerül,
azonban a moziváltozatban jóval erősebb látványélményt nyújt a magas, kupolaszerű serlegtartó varázspálcaintésre történő, lassú semmivé foszlása. A hatásvadász moziélmény újabb Newell-féle bizonyítéka, hogy amikor a Villámsebhelyes
megküzd a Mennydörgővel, a sárkány elszakítja a láncát, ellentétben Rowling eredeti elképzelésével. Míg a könyvben az óriásgyík a megszerzendő aranytojás mellett saját, szürke tojásait is védi, azok mellől semmiképp nem tágít, addig a fi lmben légi mutatványokkal „szórakoztatja” a nézőt a fél roxforti birtokot körülrep38
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kedő, seprűjén menekülő Harry és az őt üldöző magyar bestia. És az aranytojás
belseje Joanne leírása szerint üres, míg a moziváltozatban figyelemfelkeltő,
mágikusvízgömb-szerű, plazmajellegű folyadék tölti meg. A Sötét Nagyúr belépője is bravúrosabb felvétel az eredeti elképzeléshez viszonyítva. Amikor testet ölt
Tudjukki, elméletileg mindent fehér köd és szikra borít be, Voldemort pedig,
meztelen és csontsovány testének fedésére, talárt kér szolgájától. Ezzel szemben a
CGI-szakértők a rotyogó tartalmú fekete üstöt átalakították gomolygó, füstszerű
anyaggá; ez az anyag telepedik rá a mágus testére, és formálódik talárrá. A drámai
hatáskeltés újabb rendezői fogása Mr. Diggory ordítása a fia holtteste láttán, amely
jelenetről szintén szó sincs a könyvben.
Az ötödik fi lmtől, a Harry Potter és a Főnix Rendjétől kezdődően David
Yates rendezte a történetet az utolsó vágásig. Talán neki volt a legnehezebb dolga kollégái között, hiszen a legbonyolultabb cselekményű és leghosszabb Potterkönyveket kellett vászonra vinnie, ráadásul a Sötét Nagyúr visszatérte után már
cseppet sem az a gyermekiesen varázsos a hangulat sem a Roxfortban, sem az
egész Rowling-féle fantáziavilágban, ugyanis a fiatal iskolásoknak hirtelen fel kell
nőniük, és szembe kell nézniük az elnyomók hatalmával, a sajtó manipulatív erejével, az elhallgattatás hátrányaival. Mivel a regénysorozat leghosszabb darabjaival kellett megbirkóznia az új rendezőnek, ő vágott a legtöbbet és sűrített a
legjobban. Éppen ezért a Yates-féle Potter-filmeket lehet a legkevésbé megérteni, ha csak fi lmként kezeljük, nem pedig egy franchise-puzzle egyik darabjaként,
amelyből, ha csak egy is hiányzik, nem áll össze a teljes és értelmezhető kép. Csak
egy példát említve, a könyv ismerete nélkül nem értjük a jóslat fontosságát, amiért az egész csata és nagy hűhó zajlik a minisztériumban, azonban – újra a többplatformos történetmesélés alapelvét bizonyítva – kapunk olyan más látványt és
drámaiságot, amely hangulatilag és vizuálisan kiegészíti J.K. Rowling papír-tinta varázsvilágát. Harry, a regénnyel ellentétben, hangosan beszélő rivallót, nem
egyszerű levelet kap a minisztériumból a patrónusbűbáj végrehajtása után, London muglijai között is csak a fi lmben repked a Főnix Rendjének tagjaival, de a
telefülek sem csak egyszerű, hússzínű zsinegek, hanem valódifül-formájúak. A
minisztériumban Dumbledore Serege, a Főnix Rendje és a halálfalók sokkal többet harcolnak, a könyvben rengeteg varázsige hangzik el, Yates azonban, a nézőket összezavaró átokkántálás helyett inkább a hivalkodóbb képi és hangi élményre fekteti a hangsúlyt az összetörő jóslatgömbök ezreinek csörömpölésével,
az impozáns mintákkal felturbózott, füstszerűen eltűnő halálfalómaszkokkal, a
hoppanálás, azaz mágikus teleportálás közben félig árnyszerű, félig látható varázslók repülő alakjaival. És, ha a Nagyúr emberei feketefüst-kíséretben jelennek meg, akkor az ellenállást képviselő Főnix Rendjének tagjait ugyanilyen fehér ködszerű hatás kíséri, miközben a könyvben egyszerűen csak pukkanásszerű
hangot hallat a hoppanáló. A Dumbledore és Voldemort közötti párbajjelenetnél is lenyűgöző, bravúros CGI-mágiának lehetünk szemtanúi. A drámai hatáskeltés egyik erős példája abban a jelenetben érvényesül, amelyben Tudjukki megszállja Harryt. Joanne Kathleen Rowling elképzelése szerint csak másodpercekig tart ez a „lélekvándorlás”, ugyanis a Sötét Nagyúr nem bírja elviselni a fájdalmat, amelyet Harry szeretettel teli lelke okoz neki. Yates azonban megnyújtja ezt
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a részt, s talán kissé érzelgőssé csap át a varázslófiú küzdelme, kellően érzékelteti az ötödik Potter-történet lényeges üzenetét: a sötét vágyak, a félelem, a bűnös
ösztönök legyőzésével küzd tulajdonképpen a Kis Túlélő, amikor szülei gyilkosával néz szembe.
A hatodik rész fogadtatása ambivalens volt, leginkább az első roxforti csata
jelenetét hiányolták a végéről, vagy egész egyszerűen nem értették az összefüggéseket: „A történet epizódokra szakadt, így apró jelenetekben tudhattuk meg, hogy
Voldemort nagy visszatérését készítik elő, az indoklás, hogy hogyan, milyen lépésekkel harcolnak ez ellen annyira apró volt, hogy el is maradt”.36 Tehát Yates és
az egész stáb, akik a varázslótanonc világán dolgoztak (és dolgoznak), újra bebizonyították, hogy a fi lm csupán vizuális alátámasztása a regénysorozatnak, amolyan látványos bónusz az alaptörténet mellé, amely az effektjeivel kiegészíti, egyszersmind látható elemekkel bővíti ki a könyvek világát. Ilyen értelemben érthető és újabb alátámasztás az is, hogy a Weasley-ikrek varázsviccboltjának bemutatására hosszabb időt adtak, mint mondjuk, az új mágiaügyi miniszter figurájának részletezésére, hiszen a különböző mágikus termékek felvillantása vagy épp
részletesebb ecsetelése nyilván erősebb mozis hatás lehetőségét nyújtja, mint egy
idősödő auror mogorva karakterének ismertetése. Az utolsó könyvnek pedig már
annyira hosszadalmas a cselekménye, hogy Yates inkább két részre osztotta, ahhoz, hogy a leglényegesebb szálakat és a nagy roxforti csatát is kellő részletességgel tudja ábrázolni, természetesen profittermelési célból. Utóbbit bizonyítja a háromdimenziós változat elkészítése is. A Harry Potter és a Halál Ereklyéinek első
része 2010-ben, míg a második a rákövetkező évben jelent meg. Az utolsó két rész
a legerősebb, legnehezebben feldolgozható, legsötétebb epizód, hiszen Harrynek
és barátainak el kell hagyniuk a családjukat, bujkálásra kényszerülnek, hogy közben megtalálhassák és elpusztíthassák a Voldemort lélekdarabjait tartalmazó
horcruxokat. Tudjukki pedig időközben egyre határozottabban és gyorsabban veszi át a varázsvilág feletti uralmat. Az utolsó fi lmek során, Rowling művének ismerete nélkül azt sem érti a néző, miért említi Harry egykori professzora emlékalakjának a kisfiát, akit a roxforti csata miatt hagytak árván a szülei, David Yates
ugyanis nem hagyja a film elején, hogy kiderüljön, Lupin felesége, Nymphadora
Tonks gyermeket vár. Miután Harry megmentése érdekében mindenki át akar
változni Potterré, hosszabb meggyőzés után a túlélő maga ad hajszálakat az alakváltást biztosító bájital elkészítéséhez, a vásznon azonban Hermione tépi ki azokat Potter hajából. Ugyanakkor néhány, a horcruxokot vezető nyom megtalálását a rendező elveszi Harrytől, és Hermione vagy Ron karakteréhez illeszti, hiszen a film játékideje nem ad elég lehetőséget arra, hogy a mellékszereplők erényeit részletesen ecseteljék a készítők, ezért szükségszerűek azok a változtatások,
amelyek miatt nem érzi majd úgy a néző, hogy egy-egy figura olykor fölösleges.
És mivel Dobby, a házimanó a korábbi fi lmekben többször kimaradt, de az utolsó
előtti fi lmben meghal, miközben Harryéknek segít, ezért David Yates több alkalmat ad neki a megjelenésre a Halál Ereklyéinek első részében, mint ahogy az eredetileg történik. A roxforti csata közben a Titkok Kamrájában lezajló eseményeket Hermione és Ron épp csak elmesélik Harrynek, de David Yates külön jelenetben emeli ki ezt a részt, hiszen újabb CGI-gazdag táptalajt nyújt az egyik horcrux
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elpusztítása, mivel a lélekdarabok mindig látványosan ellenállnak a megsemmisítésnek. Mindezek a példák pedig csupán töredékét képezik a vásznon megjelenő
történet rendezői újításainak. Tehát elmondhatjuk, hogy a Harry Potter-filmekre
szakmai alapú kritikát lehet írni, amelyek az operatőr, a színészek, a vágó vagy
épp a CGI-készítők munkáját/alakítását elemzik, de sem a rendezői tevékenységet, sem a történet egészét vagy a karakterek közötti viszonyt nem érthetjük, értelmezhetjük azok igazságos, megalapozott és teljes voltában, hogyha elvonatkoztatunk a regénysorozattól. A fi lm egyfajta hangos-képes mozgó illusztrációja a
könyveknek, s mint ilyen, néhol pluszt is ad a művekhez, a fantasy-mozi-műfaj sajátosságait hangsúlyozva, és ezekre rájátszva csak egyik darabkáját jelenti a teljes
Harry Potter-világ többplatformos puzzle-jének, amelyet csak a teljes egészbe beillesztve érthetünk és kezelhetünk.
Harry Potter a videojátékokban, online szférában és a valóságban
Amíg a fi lmek Harry Potter-világának akciódúsabb, a virtuális látványelemeknek helyet adó történéseit, jeleneteit hangsúlyozzák, addig a játékok készítői sem feltétlenül a történet könyv- vagy éppen fi lmhű visszaadását tűzték ki célul, hanem az akcióra, a varázslásra, a párbajozásra, a virtuális kalandra lehetőséget nyújtó helyzetekre építkeztek. A játékok a sztori izgalmas helyzeteinek lehetőségét aknázták ki, valamilyen szinten a személyes részvételt biztosították a
Rowling-féle varázsvilág kedvelőinek, ezáltal olyan érzést nyújtva az addig csak
külső szemlélőként működő fogyasztónak, mintha ő maga is részese és alakítója
lenne az addig csak megtekintett vagy olvasott világnak. Stephen Brown korábban említett szavaira visszatekintve, szemlélőből résztvevővé és tapasztalóvá lépett elő a néző a játékok segítségével, az újabb platform meghódításával pedig már
nem is volt kérdéses, hogy multimédiás franchise született. Míg a fi lmek a könyvek alapján, azokat kiegészítve vagy éppen megnyesve formáltak újított történetet, addig a videójátékok a filmek alapján dolgoztak. Míg az első három rész alapján készült játék többnyire követi a mozifilmek cselekményvázát, új feladatokkal
kiegészítve a sztori menetét, az ötödik résztől már lehetetlen nemcsak élvezni, de
végigjátszani videójátékot, ha legalább a fi lmeket nem láttuk. Ahogy a fi lm esetében David Yates, úgy a játék esetében az EA fejlesztői is két részre osztották az
utolsó Potter-sztori digitális változatát. A Harry Potter és a Halál Ereklyéinek első
részében, mivel hőseink már nem a Roxfortban „kalandoznak”, így a videójáték
helyszíne és lényege is nagyban változott: különböző komor színtereken kell számos halálfalóval megküzdenünk, sokkal többel és sokkal többször, mint ahogy
azt J. K. Rowling elképzelte. „(…) A játék ismét nem foglalkozik azokkal, akiknek
fogalmuk sincs a könyvekről, suta átvezető videókban kapjuk a történet ívét adó
kulcsmomentumokat”37 – olvasható Birkás Péter játékkritikájában.
A fi lmipar és a digitális játékvilág után az online szférában is megvetette
a lábát Potter világa. Az írónő és a fi lm készítői 2011 júliusában indították útjára a Pottermore weblapot, éppen azután, hogy az utolsó fi lm is a mozikba került. Szándékosan igyekeztek tehát fenntartani a rajongók lelkesedését egy olyan
honlappal, amelyen korábban szerepjátékra volt lehetőség, manapság a Potteruniverzummal kapcsolatos híreket lehet rajta követni, személyiségteszteket ki41
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tölteni. Fenntartották tehát az érdeklődést, amíg ki nem derült, hogy a potteres
eseményeket megelőző cselekményekről is készül egy ötrészes film, Legendás állatok és megfigyelésük címen, amelynek második része idén novemberben kerül
a mozikba. Közben az írónő brit dramaturgokkal és színházi rendezőkkel közreműködve megalkotta a Potter-történetek folytatását színdarab és annak szövegét olvashatóvá tevő könyv formájában, Harry Potter és az elátkozott gyermek címen. De a brand működtetői igyekeznek minden apró cafatot lerágni a márkáról: többek közt a https://www.harrypottershop.com/ oldalon tematikus ajándéktárgyakat, ruházati cikkeket árusítanak, és Rowling még a 2000-es években kiadta három, kicsi kiegészítő könyvét a Potter-sorozathoz: A kviddics évszázadait,
a varázslók sportjáról, A legendás állatok és megfigyelésüket, illetve a Bogar bárd
meséit, a varázsvilág ismert tündérmeséiről. A Sonyval közreműködve, Rowling
varázsvilágának hivatalos oldala új PlayStation-játékot gyártott 2013-ban, amely
abszolút könyvhű szerepjáték-lehetőséget biztosít a rajongóknak, idén pedig az
okostelefonokra gyártott játékokban is megjelent a márka a Hogwarts Mistery játékkal. A Harry Potter-márka készítői azonban nem álltak meg itt, ugyanis mára
nem egy országban építették fel a Roxfortot, bejárható termekkel, az Abszol utat,
ugyancsak bejárható, vásárlásra lehetőséget nyújtó boltokkal, vagy Roxmorts falut a könyvekből, fi lmekből jól ismert, látogatható kocsmákkal Londontól Lengyelországig, azt az egyetlen, a korábbi platformok által nem biztosított lehetőséget kiaknázva, hogy a rajongók a valóságban is megtapasztalhassák a Potter-világ
hangulatát.
Tehát az egyes felületek mindegyike a maga műfajának sajátosságait érvényesítette, és egyiknek a használata sem különíthető el, kezelhető külön működő
ágazatként. A Harry Potter-univerzumot közvetítő platformok egy kerek egész,
komplex világ puzzle-darabkái, amelyeket egymásba illesztve kaphatunk egy tökéletesen átlátható képet. Éppen ezért helytelen, ha csak fi lmként tekintünk rá,
és rajongóként vagy szakmabeli elemzőként kifogásoljuk azt, hogy egy-egy rész,
helyszín vagy karakter kimaradt a fi lmekből, ezek helyett ugyanis kaptunk olyan
plusz látványt vagy drámai pillanatot, amely talán nem vagy nem úgy szerepel a
könyvekben, de általuk, a nyomtatott történet kiegészítéseképpen lenyűgöző vizuális moziélményben lehet részünk. Azonban egy átlagos történet számára nem
biztosított az időtlen hírnév csak azért, mert a vizsgált történetmesélési formára
alapozva alkották meg. Ha stabil és kedvelt az alap, mint Rowling könyvei esetében is, van mire építkezni. Emlékezzünk vissza, hogy az írónő is évekig kereste
azt a kiadót, amelyik fantáziát látott a művében, ugyanakkor 1997 és 2000 között
el kellett kelnie néhány példánynak a Harry Potter-könyvekből, amíg a Warner
Brothers is úgy látta, hogy érdemes átvinni a történetet újabb felületre. Tehát a valódi, eredeti és alapsztori-szeretet a szerző érdeme, annak növelése, a rajongók és
a brand-nyereség begyűjtése, valamint a népszerűség határainak tágítása a multimédia-világ kihasználhatóságán és annak fogyasztóin múlik.
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Abstract (Gamer YouTuber community in Hungary. Popularity analysis of the Hungarian gamer
YouTubers) Playing videogames is a very popular activity nowadays. Gaming evolved into a subculture, the gamers lately
are not imagined as teenagers with social anxiety, are not described as “nerds”, but are perceived as members of a very active
community. The discourse about gamers, gaming changed among the researchers and in the mass media as well, as the
gaming subculture has developed.
Videos related to gaming were popular among the community long before YouTube was established, but after the social
media platform started to develop, gamers appeared there as well, and started to upload their content to the site, becoming
one of the largest YouTuber community. The aim of this paper is to ﬁnd out if the most popular gamer YouTubers are as popular
in the YouTuber community as well or only among the viewers.
Keywords YouTube; gaming; network analysis; popularity

Rezumat (Comunitatea gamerilor Youtube din Ungaria. Analiza popularităţii gamerilor Youtube din
Ungaria)
Jocurile video au devenit deosebit de populare în zilele noastre. Activitatea de timp liber cunoscută sub numele de gaming
a devenit o subcultură, iar gamerii nu mai sunt consideraţi tineri având probleme de socializare, ci membrii unei comunităţi
deosebit de active. Discursul despre jocurile video s-a schimbat atât în repertoriul știinţiﬁc, cât și în comunicarea de masă, odată
cu lărgirea subculturii gamerilor.
Videourile legate de jocurile video au fost deja populare printre membrii comunităţii înainte de apariţia YouTube, dar odată
cu lărgirea platformei, comunitatea gamerilor a ocupat-o, postând conţinuturi proprii pe platformă. Astfel a devenit Youtube
una dintre cele mai mari comunităţi de generare de conţinut. Scopul studiului este de a analiza dacă cele mai populare canalele
gamer de pe YouTube sunt tot atât de populare printre generatorii gamer de conţinut de pe YouTube.
Cuvinte cheie YouTube, gaming, analiză de reţea, popularitate

1. Introduction
The social media platform YouTube was established in 2005, bought by
Google in 2006. On YouTube anyone can create a platform, a channel. „These
channels serve as the home page for that account, displaying the account’s name,
description, and public videos that have been up- loaded to YouTube”. (Torres–
Trinidad, 2015:1)
Jean Burgess and Joshua Green analyzed in 2007, two years after the social
media platform was established, the most popular contents uploaded to the site
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and the creator of these content. Burgess and Green analyzed over 4320 videos,
and they declared: “True to the “Broadcast Yourself” promise of YouTube, the
survey of the most popular content looks to be weighted, just slightly, in favor of
user-created videos. Just over half of the material, or 2177 videos, were coded as
coming from user-created sources – content produced outside of the mainstream,
broadcast, or established media”. (Burgess–Green, 2009:43)
Burgess and Green also declare that they found different user-created
material genres on the social media platform: vlogs, user-created music videos,
live materials, musical performances, sport footage, and informational content
like newscasts and videogame reviews. (Burgess–Green, 2009:43), meaning that
content about videogames was a popular type of content in the begging of the
YouTube as well.
Nowadays the popularity of the site has grown, in these days YouTube is
in competition with the radios, TV channels, there are channels refreshed daily
with new content and these channels are followed by millions of people, like a TV
series. (Kovács, 2014)
For example, the popular YouTuber, vlogger David Dobrik publishes a vlog
every day, and millions of people follow it, like a daily TV series, they watch it
every day. Dobrik has approximatively 4 million subscribers, and in the last 30
days (30 days before 21st May) he had more than 118 million views, more than
3.9 million views on a daily basis, being the 528th most subscribed YouTuber all
around the world.1 With this statistics Dobrik beats a lot of TV shows or TV series.
In Hungary between 20–27 may of 2017, the most clicked/viewed YouTube
channel was RadicsPeti, gaining approximatively 1.7 million clicks,2 followed by
the channel Barni., with approximatively 1.6 million clicks, views. Meanwhile,
between 1–21 May 2017, the most viewed TV program was the TV2 channel’s
Nagy Duett3, with approximatively 1 million views. The second most watched
TV program was transmitted on the channel RTL Klub, the Barátok közt series
on 19th May 2017 gained 746,368 views. This means that the most popular TV
programs in Hungary have less views, than a YouTube channel.
The international study, called EU Kids Online II, conducted by the London
School of Economics and Political Science, analyzed how kids in Europe use the
internet. In the study they used a survey, asking children between 9-16 years old.
According to this study, 76% of the asked children from Hungary use the internet
to watch videos, especially on YouTube4. This means that YouTube is very popular
among the children aged between 9 and 16, this being the most popular activity
on the internet.
It is clear, that YouTube was the home of the user generated content since it
was established and YouTube is one of the most popular social media platform
among the younger generation, as watching YouTube videos is the most popular
activity among this generation. But how is the internet community built? Who is
the most popular YouTuber in Hungary? Is the content creator with the highest
number of subscribers or views the most popular in the content creator in the
YouTuber community as well?
2.Research Questions
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The purpose of this paper is to find out if the most popular gamer YouTube
channel among the viewers is the most popular channel in the gamer YouTuber
community from Hungary as well. In order to find out who is the most popular
among the viewers, I analyzed each channel from my sample by the number of
subscribers, total views, average number of views and number of uploaded videos.
In the other hand, in order to find out who is the most popular YouTuber among
the YouTubers I did a network analysis, based on subscriptions, related channel
section and recommended channel section, analyzing all of the channels, from
the sample, therefore all of the gaming channels from Hungary with more than
20,000 subscribers.
2.1. Research Questions
1. Is the most popular YouTuber among the viewers the most popular
YouTuber among the YouTubers?
2. Are there sub-networks in the gamer YouTuber community? If yes, do
they have a leader or a hub?
I chose to analyze the gamer YouTuber community from Hungary.
2.2. Why the Gamer YouTuber Community from Hungary?
There are more reasons I chose to analyze the gamer YouTuber community
from Hungary. One of the reasons is the language, being a Hungarian it is easier
for me to understand what the content is about, and to understand the videos, the
descriptions below the videos, and the About section at every channel.
But the main reason I chose Hungary is that it is a small country, with a
really small YouTuber community, so I was able to analyze a large sample, a really
big part of the whole population. In Hungary there are 161 gaming channels, I
analyzed 94 channels, more than half of the whole population. But considering
the fact that I was interested in the most popular channels, I limited the minimum number of subscribers, I only analyzed the gaming channels with more
than 20,000 subscribers, and I analyzed almost all of the channels with more
than 20,000 subscribers (except 3 channels which I found after I finished the data
collection).
2.3. Why Gaming Channels?
Based on data forming the website www.tubenews.hu, the gamer community
is the largest YouTuber community in Hungary, and one of the fastest growing,
and with a really large fan-base, huge number of viewers.
TubeNews.hu is a news portal about the Hungarian online video world,
publishing articles about the most popular YouTubers or YouTube trends, and
publishing every week YouTube top lists.
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Figure 1: List of the most popular Hungarian YouTube channels, based on
the number of subscribers

According to the website there are 161 gaming channels in Hungary5,
channels uploading content related to gaming, like game-plays, streams, unboxing
videos, game reviews, montages etc. In comparison, the second most popular
YouTube genre in Hungary is the vlog, there are 120 vlogging channels according
to the website.
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Reviewing the list of the most popular channels in Hungary from the same
website, we can find out that out of the 20 most popular channels in Hungary
(most popular by the number of subscribers) 10 channels are gaming channels (3rd
by number of subscribers TheVR, 4thluckeY, 10th James, 12th BTURBO, 14th Barni.,
15th zsDav, 16th pingvinharcos, 17th BENIIPOWA, 18th IstiSzalay, 20th KD csapat).7
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This suggests, that gaming is not only a popular YouTube genre, but the viewers
are interested in the content uploaded by these gamers, content creators.
YouTube Community Analysis by Torres and Trinidad
Ian Torres and Jacob Conrad Trinidad analyzed the structure of the potential
networks in YouTube, and they published their result in the article: Analysis of
the YouTube Channel Recommendation Network. They analyzed the channel
recommendation at 228 575 channel. “This can be done in two ways: the user
can choose to feature a channel or YouTube can recommend a channel whose
content is similar to the current channel. YouTube features both of these types of
recommendations in separate sidebars on the user’s channel”. (Torres–Trinidad,
2015:1) Both of them can be measured, and shows how YouTubers interact on the
social media platform, who is the most popular among the populars.
On YouTube Help both type of recommendation is specified:
Recommended or related channel, recommendation made by YouTube
algorithm: any YouTuber can opt to have their channel listed on other channels
that potential viewers might be watching. This section is called “Related channels”,
visible on the right side of a channel.
“Channel recommendations are created based on:
 What channels are watched by the same users;
 Whether the videos are about similar topics;
 Whether the channels are suitable for the same audience.
You can’t control what channels appear in the “Related channels” section on
your own channel, but you can opt out to remove the section completely”.8
Featured channel, recommendation made by the user: “You can organize
and promote content that you want to highlight on your channel using channel
sections. A section lets you to group videos together in a particular way so that
your audience can make easier decisions about what they want to watch. You can
have up to 10 sections on one channel.
You can assemble sections based on a common theme and create sections
from videos, a single existing playlist (created by you or someone else), a group of
playlists or a group of channels.
If you have the Paid Subscriptions feature enabled for your channel and your
channel is packaged with another paid channel, you can feature channels included
with this subscription and free channels presented without ads in a section”.9
Torres and Trinidad analyzed 228,575 channels, 400,249 user
recommendations and 400,249 YouTube recommendations, in order to analyze
the structure of the network, they have created detailed visualizations, compared
the structures of the small communities they found. (Torres–Trinidad, 2015:1)
They chose the Top 1000 channel by subscriptions, and then expended their data,
so they didn’t analyze one specific community, but the YouTube as whole, and
then specified the sub-communities such as music, gaming, entertainment or
Spanish channels.
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In the conclusion of their article they wrote: “YouTube has an interesting
channel recommendation network structure. As we have seen, channel
recommendations tend to be towards other channels that contain similar types
of content. In particular, our community structure analysis revealed the strong
presence and community of entertainment channels, gaming channels, and
music channels (in particular Vevo)” (Torres–Trinidad, 2015:9).
In the conclusion they mention that they see opportunities in analyzing only
one type of community, for example gaming, in order to see the structure of the
sub-networks of one big network. They also see opportunity in examination of
meta-information about channels, like subscriber count, age, number of videos, if
these data could be predicted by the structure of the networks.
Torres and Trinidad used three models in their research in order to describe
the YouTube channel recommendation network: “Let all three of these models be
directed graphs where the nodes are channels, and there is an edge from channel
ci to channel cj if ci recommends cj. In model user, ci recommends cj if the user
of channel ci recommends cj. In model YouTube, ci recommends cj if YouTube’s
system recommends channel cj on channel ci”. (Torre–Trinidad, 2015:3) The
third model was called model all, where ci recommends cj, if cj is recommended
by ci either by the user or by the YouTube’s system.
In my research I applied the research method they used to analyze the
communities on YouTube, and applied one of their suggestions, too: metainformation analysis.
Research Method
YouTube channel: a free platform, anyone can create one on the YouTube.
YouTuber: a video content creator, shares his/her own content on his/her
YouTube channel.
Subscription: Subscriptions are an important part of YouTube experience,
if there are specific channels that you like, subscribe to them, any videos that
channel publishes will show up in the Subscriptions feed, this makes it simple to
keep up with the channel.10
5.1. Meta-information analysis: most Popular YouTubers among the
Viewers
In order to create a list of the most popular YouTube channels from Hungary, I analyzed all of them from the sample by their number of subscribers,
total number of views, number of uploaded videos and average number of views.
These datas are available on every YouTube channel, except the average number of
views. The number of subscribers, number of uploaded videos, views are available
at the About section of a channel.
Subscribers: the easiest way to measure popularity. The higher the number of
subscribers is, the content reaches more people, as it appears in the subscription
feed of every subscriber. If the number of subscribers is high, a new uploaded
video can easily generate more views, in a short period of time.
Views: this shows, how many times were all the videos watched, since they
were uploaded on the site on a Channel.
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Number of uploaded videos: since the content creator joined the social media
platform, how many videos were uploaded to the channel.
Average number of views: the views divided by the number of uploaded
videos, the average number of views per uploaded video. It is more precise,
compared to the number of subscribers or the number of total views, as it
shows how many people watch in average, the content created by a YouTuber,
not considering its subscribers. If the average number of views is higher than the
number of subscribers, means that not only the subscribers watch the content on
a channel, but other people, too. If the average number of views is equal or less
than the number of subscribers, means that only people subscribed to a channel
watch the content uploaded by the YouTuber or not even them.
5.2. Network Analysis: The Most Popular YouTubers among the
YouTubers
I applied two models used by Torres and Trinidad: model user and model
YouTube, but instead of model all I used model subscriptions. As mentioned
before, any YouTube channel can subscribe to other channel, based on their interest, so YouTubers can subscribe to other YouTubers they like, which shows
whose content is the most interesting in the YouTuber community.
In these category I analyzed:
·
Recommended or related channel: recommendation made by
YouTube: ci recommends cj if YouTube’s system recommends
channel cj on channel ci.
·
Featured channels: recommendation made by user: ci recommends
cj if the user of channel ci recommends cj.
·
Subscriptions: a YouTuber is subscribed to another YouTuber, from
the sample: ci subscribed to cj, if cj appears in ci’s subscription list.
All the channels are nodes and the recommended channels and subscriptions
are the edges.
5.3.Sample
I analyzed 95 YouTube channels, if the channel fulfi lled the following criteria:
·
The creator uploads videos related to gaming: game-plays, tutorials,
game reviews, gaming montages etc.;
·
It has at least 20 000 subscribers;
·
They create content on Hungarian language;
·
The creator is not a public figure or known for something else, if the
creator is a public figure or known for something else, didn’t fit the
criteria even if created content similar to other YouTubers;
·
The creator uploaded videos in the last two months (I analyzed the
channels in April 2017, so the creator had to be active since February
of 2017.)
In the sampling I chose the snowball system, going from channel to channel, in
order to find all of them, if they fulfi lled the criteria above. First of all, I analyzed
the channels I know by their meta-information (number of subscribers, number
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of average views, total views and number of uploaded videos). After I finished it I
analyzed the recommendation section, featured section and subscription list, in
order to find other channels, when I finished those channels found in these three
sections, I analyzed their recommendation and featured section and subscription
list, to find other channels.
I also used the list of gamer YouTubers created by the site www.tubenews.com
(mentioned before), in order to monitor my sample. Their list is not complete,
I found gamer channels that are not on their list, but the sites’ database was
useful for monitoring and looking for other channels, on which I could apply my
sampling method.
When collecting the sample I saw the sub-networks in the big gamer YouTuber
society. I found little circles while collecting the data, channel Y recommended,
featured or subscribed to channel A, B and C, and channel A, B and C all
recommended, featured and subscribed to channel X as well, but not others,
meaning that there must be some sub-networks in the big gamer YouTuber society.
7. Result
7.1. Popularity among the Viewers
It is really hard to analyze the popularity on YouTube, the numbers of
subscribers, total number of views, average number of views or number of
uploaded videos don’t represent who is the most popular, who is the second, etc.
The most popular number to measure popularity is the number of
subscribers, but it doesn’t represent the viewers or fans loyalty, interest in the
content, as the number of subscribers doesn’t show exactly who watches the
videos. The total number of views and the average number of views represent the
interaction between the viewers and the creators, this shows how many people
watched in total the content uploaded to the channel, or how many people watch
a video in average.
There is a big difference between the number of subscribers and the number
of views per video, which shows that not all the subscribers watch all the videos
uploaded to a channel. Smaller the channel is closer the average number of views
is to the number of subscribers, which shows that the people subscribed to small
channels are interested in that content, while the bigger the channels is the
average number of views is lower, and there is often less than half views per video
compared to the number of subscribers.
The small channels are often built around one game, but as the channel
develops the creator starts to play other games, too, starts to upload content,
videos about other games, it follows that at the really big channels we can find a
lot of different games and different types of games. For example we can find at a
channel first person shooter, real-time strategy or more exactly, we can find the
following, very different games uploaded to the same channel: FIFA, Minecraft,
Fallout 4.
This may mean, that the viewers are more interested in games and are less
interested in the content creator, YouTuber. The viewers watch and subscribe to
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channel which presents a game that the viewers are interested in, for example
Minecraft. But as the channel develops, the creator tries out other games, too, for
example Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). The viewers, who were loyal
to the creator, and watched all of their videos related to Minecraft won’t watch the
new videos about the new game, as they are not interested in it, they don’t play
it. But the new game may gain new viewers, which didn’t watched the YouTubers
content about Minecraft, as they were not interested in it, but they watch the
videos about CS:GO, as they might be playing it. This means that a second group
of viewer will subscribe to the channels but they won’t watch the videos related
to Minecraft, only the videos about CS:GO, and reverse, the viewers who were
interested in the Minecraft, won’t watch the videos related to CS:GO, and might
even “leave” the YouTuber as he started another game and will choose another
content creator.
This may be the reason of why there is a big difference between the average
number of views and the number of subscribers: as the channels develop and the
gamers start to upload contents about different games, different type of viewers
subscribe to the channel, but they only watch the contents related to the game
they are interested in.
This could mean that the game the YouTuber is playing is more important
than how the YouTuber creates the content, or what features the YouTuber has.
But a poor quality content or a bad YouTuber won’t gain subscribers or views.
A person will not watch a YouTuber just because it plays the viewers favorite
game, the YouTuber has to be funny, smart etc., has to show how to play a game,
how to solve a level or quest, how to develop a skill, or how to develop the gamestyle, or has to create funny content. The game only is not enough for views and
subscribers.
7.2. Popularity among the YouTubers
As I mentioned this in my paper before, at the Sample capitol, it was clear
at the data collection that there are small sub-networks in the gamer YouTuber
society. When collecting the data I saw that different channels appear only at
some channels recommended channel section and featured channels section and
reverse. The big channels recommended and featured at other big channels, the
smaller channels recommended and featured smaller channels.
When analyzing the data in NodeXl it became clear, that there are small
networks in the big network based on the number of subscribers and built around
one game.
In the gamer society we can differentiate the following sub-networks:
1. The channels with the highest number of subscribers;
2. The first Minecraft community, which members have got a high number
of subscribers;
3. The second Minecraft community, which members have got average or
lower number of subscribers;
4. The Counter Strike: Global Offensive community;
5. The FIFA community;
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6. The Grand Theft Auto V community;
7. Small channels, which are not part of any community.
All of the sub-networks are built around a game, except the sub-network of
the channels, with the highest number of subscribers. As I mentioned before, as
a channel develops, the creators starts to play different games, this is why these
big channels, like TheVR, Isti Plays, zsozeatya, luckeY, James, Barni. are not
part of the sub-networks which members are the channels with average or lower
number of subscribers. Some of the big channels are part of the sub-networks,
like BTURBO, who is the member, and the hub in the Counter Strike: Global
Offensive community or OwnMcKendry. But there are really small channels as
well, which are not part of any community.
Based on the recommendation made by YouTube, the following channels
are hubs: Nessaj, Gery:), BTURBO; zsozeatya and TheVR. These channels are the
hubs because the YouTubes’ algorithm promotes, recommends the channels with
high number of subscribers.
Based on the recommendation made by the YouTubers the following channels
could be hubs: Gamezone05 – The GameFather (part of the GTA V community),
OwnMcKendry, zsGames, IceBlueBird, Comet988TM (part of the first Minecraft
community), Sajt32, luckeY, BENIIPOWA Gery:) (part of the second Minecraft
communnity), Rekal and Bazsi (members of the FIFA community).
We can’t find hubs based on the subscriptons, as the sub-network based
on the subsriptions are too random, they aren’t built around a game or by the
number of subscribers.
We can’t find one channel which would be the most popular among the
gamers. There are channels in the sub-network which can be considered as hubs,
but we cannot say that there is one or two channels, that are considered the most
viewed or respected channel in the whole community.
The hubs mentioned before aren’t dominant, not all of the members of one
community are subscribed to it, or mention it in the featured section in their
channel, and the YouTube’s algorithm recommends it in the recommended
channels section at the channel.
The channels from a sub-network promote each other, they feature each
other. The channels, that are members of the same community, play together, they
stream their gameplay together in the same time, mention the other YouTubers in
the title of the video, if they upload it to YouTube. This means that they help each
other, try to have fun together, and in the other hand try to share their viewers,
gain more subscribers and viewers together.
But the channels, that are popular among the viewers appear among the
YouTubers as well. These channels, which are popular among the viewers, are not
as popular among the YouTubers, but they are represented, and may be considered
hubs in the network. The biggest channels, based on the number of subscribers,
like channels TheVR, luckeY, zsozeatya, Isti Szalay, OwnMcKendry, DoggyAndi–
GamePlay, IceBlueBird, BTURBO appear at both, among the viewers and among
the YouTubers. But not all the big channels based on the number of subscribers
are as popular among the YouTubers, like channels James, Pingvinharcos, Barni.,
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all of them are among the ten most popular YouTuber based on the number of
subscribers, but they are not hubs or part of any sub-network in the gaming
community.
Conclusions
It is really hard to measure popularity of YouTube channels and to define
who is the most popular YouTuber among the viewers and among the Youtubers
as well.
The meta-information collected of the channels shows, that there is a big
difference between the number of subscribers and the number of views per video,
only a small part of the people subscribed to a channel actually watch the content
uploaded to it. As I mentioned before, in the case of gamer YouTuber channels,
the number of views and the number of subscribers is related to the number of
games a YouTuber is playing. The game a YouTuber is playing is as important as
the YouTuber itself, if we measure popularity among the viewers. The number
of subscribers grows at the same time as the YouTuber starts to upload content
about different games, but the number of views is not growing with it, as not all
the subscribers are interested in all the games a YouTubers plays and presents at
the channel. The YouTuber and the game are related if we talk about popularity
among the viewers.
There are games well-presented in the gamer YouTuber society from Hungary: Minecraft, Counter Strike:Global Offensive, FIFA, Grand Theft Auto V, there
are sub-networks built around these games in the gamer society. But there are
other games, too, but they are not as well-presented as these four. If we measure
popularity we should analyze the sub-networks built around these games, and
not analyze the gamer society as a big society.
But there are channels, which are not part of the communities built around
these games. The YouTubers, with high number of subscribers, play and upload
content about different types of games, which means that they are not and even
can’t be part of any communities built around one game. And there is another
sub-network in the community: the channels with average or smaller number of
subscribers, which are not members of any other sub-network, as they don’t play
the above mentioned games, or simply are not connected to any of the members of
other sub-network. These small channels are not connected to each other either.
This leads to other two sub-networks in the gaming society: the big channels,
with the highest number of subscribers, and the small channels, with average or
smaller number of subscribers, which are not members of any community, and
are not connected. But as these channels are not connected to any other channels
or sub-networks I defined them as one sub-network.
This means that the really big channels and these small channels are not
members of the small networks, communities.
The answer to my second research question is: yes, there are small
communities in the big community, and yes, we can identify hubs in these
communities, but these hubs are not necessarily the channels which are popular
among the viewers.
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But not all the sub-networks have got hubs or a leader. The members of the
sub-networks are connected to each other, they play together, stream together,
mention the other channels from the sub-network in their featured channel
section or in the title of a video uploaded to the channel. If the other YouTuber
“appears” in the video, they mention each other in the About section at the
channel. The members of the communities help one another, there is no hierarchy
between them. But there some channels which may be considered the leaders of
the communities.
Only channel BTURBO which channel is the fourth by the number of
subscribers can be considered as a hub in the gaming YouTuber community, being a member of the Counter Strike: Global Offensive sub-network, channels
OwnMcKendry (17th by the number of subscribers), DoggyAndi–GamePlay (18th
by the number of subscribers), IceBlueBird (19th by the number of subscribers),
members of the community built around the game Minecraft, are hubs among
YouTubers and can be considered, by the number of subscribers, important for
the viewers, too. But they are members of the community, not necessarily the
leaders of it, they are also connected to the other members of the community, they
are not more important in the community.
There are other hubs among the YouTubers, like channel Gamezone05–
TheGameFather (23rd by the number of subscribers), being the leader of the
THC crew, a crew which promotes the console gaming and the leader of the subnetwork built around the game Grand Theft Auto V. But channel Gamezone05
–TheGamefather is not as important among the viewers as it is among the
YouTubers, more precisely among the community built around the game Grand
Theft Auto V.
We can find when analyzing the gamer YouTuber community other types of
hubs as well, like the channels TheVR (1st by the number of subcribers), zsozeatya
(15th by the number of subscribers), KD csapat (10th by the number of subscribers),
IstiSzalay (8th by the number of subscriber) which are important channels among
the viewers, and appear as small hubs among the YouTubers as well. But these
YouTubers, as they have a high number of subscribers, play a variety of games, are
not part of any sub-network, but they also appear in the recommendation section
and featured channels section at channels from the sample.
On the other hand, there are channels which are really popular among the
viewers, like channels Barni. (7th by the number of subscribers), James (3rd by the
number of subscribers) which are not hubs or members of any gamer YouTuber
community, these channels don’t appear in the recommendation section or
featured section at other channels. This means that not all the channels, which
are popular among the viewers, are popular among the YouTubers as well, there
are channels which are not important at all in the gamer Youtuber community,
even if they are really important for the viewers.
This means, that it is hard to answer my first research question with a yes
or no, the gamer YouTuber community from Hungary is subtler. Yes, there are
channels which are popular among the viewers and among the YouTubers as
well, but on the other hand, there are channels which are popular among the
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viewers, but they are not important member of the gamer YouTuber community,
and reverse, there are channels important in the gamer YouTuber community,
but these channels are not very popular among the viewers. We can’t say that the
most popular YouTuber among the viewers is the leader of the gamer YouTuber
community in Hungary, that the channel TheVR or luckeY (first and second
channels by the number of subscribers) are the ones that everyone follows in the
gamer YouTuber community.
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Abstract (Superthemes in online news) My theses analyzes the commenters’ super topics of a selected online
newsfeed ‘Székelyhon.ro’. The super topics are the theme and interpretational construction of an item of news, in which the
interpreter, with the help of some items, agrees the item of news. Besides these features, the expression ‘super topic’ is given, in
my theses, only to those topics which strongly reappear in the comments of the analyzed articles. The analysis is carried on by
the method of topic analyses of both the subject and the comments of the chosen articles. I have found interesting to analyze
the commenting habit of internet users because I have noticed, when I begin to read comments on any internet page, very few
of the notices is about the main topic. It is more characteristic that the commenters tease or criticize each other namelessly; its
cause makes it an important topic of analyses. An expected outcome is that I get relevant comments to my article, but it can
be foreseen that after a few comments the commenters rather hurt or tease each other. This idea has got proved both at the
analyses of the code pages’ super topics’ themes’ frequency and of their comments.
Keywords superthemes; online media; news; comments; anonim
Rezumat (Superteme în redacţia știrilor online) În cercetare mea am ales să investighez supertemele comentariilor
de pe site-ul Székelyhon. Supertema este acea construcţie de conţinut sau de interpretare a unei ştiri, prin care cititorul, cu
ajutorul unor elemente, va ajunge la numitor comun cu materialul citit. În lucrarea mea au fost desemnate ca ﬁind superteme
numai acelea care au o temă recurentă în articolele analizate. Am avut în vedere atât analiza conţinuturilor articolului cercetat,
cât şi a comentariilor postate. Analizând comentariile cititorilor pe marginea unui subiect/articol, am constatat că doar puţine
comentarii au legătură cu conţinutul acestuia. Mai degrabă cititorii se jignesc reciproc, îşi adresează critici dure, lansează injurii
- uneori sub cortina anonimatului.
Rezultatele cercetării au demonstrat că deşi articolul a adunat un număr relevant de comentarii, numărul acelora care
aveau ceva comun cu subiectul, erau în scădere. Comentatorii nu mai erau preocupaţi de subiectul articolului citit, ci de cum să
se jignească, să se acuze reciproc.
Cuvinte cheie superteme, știri online, comentariu, anonim

Bevezetés
Kutatásom témája az internetfelhasználók online tevékenységének a követését taglalja, pontosabban azt, hogy milyen aspektusai vannak az anonim hozzászólásoknak. Azért tartom mindezt fontosnak, mert a felnövő nemzedék egyre
intenzívebben kerül kapcsolatba a webbel, már elég korán elkezdi a digitális eszközök használatát nemcsak a kapcsolattartásra vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében, hanem a munkához és az oktatáshoz is. Így viszont akarva vagy akaratlanul, de találkozik hozzászólási lehetőségekkel, más kommentelőkkel és véleményeikkel.
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Tudjuk azt, hogy a rendszeresen internetezők 70%-a gyakran olvas és/vagy ír
kommentet, míg csupán 6% azoknak az aránya, akik soha nem olvasnak és nem
is írnak hozzászólást semmilyen tartalomhoz. Az előbbiek szerint a kommentek
többsége értelmes vita, beszélgetés1. Mégis „a leggyakrabban trágárságokkal,
offolással (a témához nem illő hozzászólásokkal), trollkodással (a beszélgetés
szándékos bomlasztásával), illetve közéleti-politikai előítéletek manifesztációival
találkozik az átlag internetező” 1.
Ezt a jelenséget vizsgálom egy kiválasztott hírportál kommentjeinek a feltérképezésével. A vizsgálat sikerességi kritériuma, hogy a kommentek témáinak
összesítésével megkapjuk eredményként a Székelyhonon kommentelő magyarság szupertémáit, olyan gondolatokat, amelyeket egy olvasott cikk esetében hozzászólás formájában közzétesznek, főként, amelyek több alkalommal is visszaköszönnek. Megjegyezném, hogy mivel a dolgozat a teljesség igénye nélkül készült, ezért lehetnek a vizsgálat alanyainak más szupertémái is, de jelen esetben
most csak azokat a megjelenéseket nevezzük szupertémáknak, amelyek erőteljesen visszatérőek az elemzett cikkek kommentjeiben.
Célom ezen tartalomelemzési vizsgálat elvégzésével elsősorban tehát az,
hogy megtudjam melyek azok a témák, amelyek többszörösen megjelennek a Székelyhon közösségének a reagáló írásaiban, másodsorban pedig, hogy bebizonyítsam, hogy nem csak akkor kommentelünk, amikor valami releváns véleményünk
van az olvasottakhoz.
Azért érdekes számomra ez a felhasználói aspektus, mert személyesen azt tapasztaltam, hogy ha kommenteket olvasok, akkor a leírtak nagyon kicsi százaléka szól igazán az eredeti tartalomhoz vagy tartalomról. Inkább az jellemző, hogy
a felhasználók egymást kritizálják és egymás gondolataira reflektálnak, fokozottan, ha anonim felületről beszélünk. Érthetetlen ez számomra, mivel a hozzászólás lehetőségének elsődleges funkciója az, hogy elmondjuk a pozitív vagy éppen
negatív véleményünket, megfelelő megfogalmazásban, nem pedig az, hogy mindenkiben csak a hibát keressük.
Azért tartom még fontosnak az eredményeimet közzétenni, mert Romániában kevésbé kutatott terület a szupertémák jelenléte, és mert többek között rávilágít egy csoport gondolkodásmódjára, viselkedésmechanizmusaira. A csoport,
akit ez alapján jellemezhetünk, a Székelyhon olvasói közössége lesz, akik között
vannak egyszeri kommentelők is, de leginkább ugyanazzal a felhasználónévvel
bejelentkező folyamatosan visszatérő hozzászólók.
A kérdéskör, amire válaszolok a kutatásomban, az, hogy melyek a Székelyhon hírportál olvasóinak a szupertémái hozzászólásaik alapján? Illetve, hogy mi
indíthat el egy kommentvitát?
A vizsgálat tartalomelemzéssel történik mind a cikkeken, mind a kommentek
sokaságán. Minden cikk és komment kap témakódokat, amelyek alapján tudjuk
majd őket rangsorolni, számszerűsíteni, és így tudjuk meg, melyek azok a témák,
amelyek szupertémaként fognak viselkedni a portálon.
Előleges feltevésem szerint például a „másoknak való beszólás” és a „válasz
egy előző hozzászólásra” elég gyakran szerepelhet. Várható eredményeim közé
tartozik az is, hogy releváns kommenteket kapok a cikkhez, de leginkább az elő62
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revetíthető, hogy a hozzászólók pár komment után már nem a cikkel foglalkoznak, hanem azzal, hogy egymást bántsák, kioktassák.
A kutatás keretbe helyezése
Szupertémák az (online) médiában
A dolgozatom eredményei olyan témakörök lesznek, amelyek a Székelyhon
kommentelői közösségének a szupertémáit képezik. De mik is pontosan azok a
szupertémák? Társadalmi híranyagok olyan tartalmi vagy értelmezési konstrukciói, amelyeket a befogadók hoznak létre a befogadás pillanatnyi sajátos körülményei között, felhasználva ismereteiket és az újonnan megismert információkat
2
- tudjuk meg Klaus Bruhn Jensen: The Social Semiotics of Mass Communication
című könyvéből. Tehát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen egy híd a befogadó
és a befogadott hír között, amely az egyének mentális közegében teljesedik ki.
Jellegzetességük, hogy flexibilisek, hiszen számos nézőponttal összeegyeztethetők a társadalmi valóság kapcsán. Sajátosak, mert konkrét híresemények képi, zenei vagy kommentált részleteihez, a befogadó konkrét élményeihez, élettapasztalataihoz kapcsolódnak. Ezek által tehát a szupertémák „erőssége”, hogy lehetőséget adnak a befogadónak arra, hogy a hírben a maga számára értelmet találjon 2.
Összegzésként a társadalomban a megértés integrált, mégis rugalmas eszközeiként új eseményeket, gondolatokat igazítanak bele egy struktúrába, amely sajátos történelmi, társadalmi és kulturális körülmények részeként jön létre és íródik
újra.2.
Anonimitás a világhálón, kommentelés
Az anonimitás, vagyis a szerzői névtelenség3 nem a modern világ újkeletű
jelensége, az interneten azonban már minden eddiginél könnyebb gyakorolni a
névtelenséget, illetve annak látszatának létrehozását és fenntartását4.
„Az anonimitás erózióját együttesen eredményezték a közösségi oldalak
mindent átható szolgáltatásai, az egyre olcsóbb kamerás mobilok, az ingyenes
fotó- és videómegosztó oldalak elterjedése, és talán mindennél inkább az emberek megváltozó álláspontja arról, hogy mi tartozik a nyilvánosságra, és mi az,
aminek meg kell(ene) maradnia a magánszféra határain belül”5. Hátrányai között tartják számon a felelősség csökkenését, a kisebb önkontrollt, a trágárságot
és a gátlástalanságot. Ezekhez viszont nemcsak a névtelen internetfelhasználás a
kulcs, hanem elég annak csupán a látszata is.
A névtelen környezetnek persze nemcsak hátrányai, hanem előnyei is ismertek: „segítheti a feltárulkozást” hiszen a gondolatok és érzések következmények
nélküli közlése, megosztása gyógyító hatású lehet4. Néha biztonságot ad és csökkenti az ember kommunikációs gátlásait, pozitív hatással lehet a szubjektív jóllétre és önelfogadásra4. Ez utóbbi esetek viszont eléggé ritkák, többségben vannak
azok az internetfelhasználók, akik a névtelenséget arra használják, hogy bátran,
gátlástalanul lerombolják ezt az online társadalmat elutasító és ellenszenves viselkedésükkel, ami leginkább mocskos nyelvhasználatban, agresszív, gyűlölködő,
dühös megjegyzésekben, de olykor fenyegetésekben nyilvánul meg.6
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Épp ezért folyamodnak a mai portálok egyre erőteljesebben vagy a
kommentelési lehetőség beszüntetéséhez, vagy a névvel kötelezett hozzászóláshoz. „Az anonimitás eltörlése melletti legfőbb érv az, hogy ha az ember a nevével vállalja minden kommentjét és minden kattintását, és felelősségre is vonható
azért, amit írt, trollból átváltozik kultúremberré”.7.Azt, hogy milyen okból törlik
az oldalak az anonim jelenlétet, sok minden befolyásolja, de mindenképp pozitív
előrehaladást terveznek vele. Céljuk a személyes adatok könnyebb lementése mellett inkább a kommentek moderálása vagy az online társadalom szűrése.
Kommentelni tehát annyit tesz, mint hozzászólni valamilyen tartalomhoz.
„A kommentek a szólásszabadság gyakorlásának fontos, a felhasználók által
értékesnek tartott felületét jelentik”8. Viszont figyelembe kell venni azt, hogy
ezen megnyilvánulásokat az észérvek helyett jellemző módon inkább az érzelmek
befolyásolják 9.
Módszertan
A vizsgálódási módszerem tartalomelemzés, amelyet a Székelyhon online
hírportálról kiválasztott cikkekre és a hozzájuk érkezett kommentekre is használni
fogok. Azért választottam ezt a módszert, mert segít szövegadatokból olyan
következtetéseket levonni, amelyek a közleményekben nyíltan bár nincsenek
kimondva, de a szöveg szerkezetéből, az elemek együttes előfordulásából, illetve
azok törvényszerűen visszatérő sajátosságaiból kiolvashatóak. Alapkérdése
általánosan az, hogy ki mit mond, kinek, miért, hogyan és milyen hatással?”.10.
Nem jár kockázattal a vizsgálat szempontjából, hisz nem avatkozik be a vizsgált
jelenségbe, továbbá előnye még, hogy szakaszokra bontható a folyamat, lehetővé
teszi a hosszabb idejű események vizsgálatát is, konkrét anyagokkal dolgozik, ami,
ha egy kommunikációs folyamat, akkor nincs probléma az érvényességgel és a
megbízhatósággal. A vizsgálat pedig a kódolás ismételhetősége miatt bármikor újra
elvégezhető.
Az elemzés tárgya
Kutatásom alapeleme tehát a Székelyhon online hírportál, hiszen ennek az
oldalnak a cikkeit és kommentjeit fogom tartalomelemzéssel vizsgálni. Négy napilapot (Udvarhelyi Híradó, Csíki Hírlap, Gyergyói Hírlap, Vásárhelyi Hírlap) fog
össze, tényszerű, hiteles, pontos és online felületként gyors tájékoztatást nyújtva
olvasóinak. A cikkeiket rovatokba foglalják, és kommentelési lehetőséget biztosítanak minden megírt anyag után.
Előzetes vizsgálódásom alkalmával nagyon sok olyan helyzetet találtam,
amikor fel van tüntetve a felhasználó azonosítója után, hogy [Nem ütötte meg a
mércét]. Ez csak annyit jelent, hogy a komment bizonyára már annyira sértő és
nem odaillő volt, hogy annak olvashatóságát letiltotta az oldal, tehát működik a
moderálás, és ennek a jelenlétét a kutatás eredményeiben is jelentősen megtalálhatjuk majd.
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Kutatási folyamat
A hírportál adatbázisából vett mintám 29 cikkből áll. Ezek a cikkek véletlenszerűen kiválasztott napokból összeálló virtuális hét olyan anyagai, amelyekre a legtöbb komment érkezett. Vannak cikkek, ahol több mint 50 komment van,
de vannak olyanok is, ahol maximum 10, ez viszont nem jelentett akadályt, mert
még így is ez az a portál, amely Erdély-szinten a legtöbb kommentet kapja.
Ahhoz, hogy az eredményeim pontosak legyenek, objektíven kell kezelnem
a kommenteket kódolásuk során. Mindenképp meg kell figyelni pontosan, hogy a
vizsgált cikkben milyen információk jelennek meg, és mit tudnak az olvasók külső forrásból, mert az ilyen tudás is hozzájárul ahhoz, hogy esetlegesen kialakuljon a vita.
Első lépésben elolvastam pár cikket és kommentet a Székelyhon más cikkeiből, hogy lássam, milyen hangvételre számítsak, illetve azért, hogy a kódokat
megalapozottan határozzam meg. Második lépésben a véletlenszerűen kiválasztott napokból összeálló virtuális hét minden napjának a legkommenteltebb cikkeit töltöttem le a FireShot weboldal fényképező programmal, a hírportál 5 fontos rovatából (Aktuális, Világ, Sport, Művelődés, Magazin), és így elkészítettem a
kutatásom adatbázisát, amely 29 darab cikket számol. A hét a következő napokból állt: hétfő – október 12., kedd – október 27., szerda – november 4., csütörtök
– november 19., péntek – december 4., szombat – december 19., vasárnap – december 27.
Az előzetes olvasgatás miatt egy-két témával a listámon indítottam a
tartalomelemzést, ez a lista viszont folyamatosan bővült és formálódott annak
érdekében, hogy minél konkrétabb és egymást kizáró kódlapot (lásd: 1.
melléklet) kapjak. A 29 cikk összesen 7 csoportba tehető (Politika, Közérdekű,
Sport, Beszámoló, Botrány, Programajánló, Interjú), a 438 komment pedig 25
(+értékelhetetlen hozzászólások) téma köré csoportosul (Lásd: 2.melléklet).
A témák, amelyek szerint csoportosítom a cikkeket és hozzászólásokat saját
csoportosítási szempontrendszerem nyomán, a változók értékei induktív módon
jöttek létre. A vizsgálat anyagait olvasva folyamatosan bővült a lista, nem tartozik
hozzá semmilyen szakirodalmi alátámasztás, így azt gondolom, hogy már a kódlapot is nevezhetjük előzetes eredménynek a szupertémákat tekintve. A témák
magyarázatai (2-es melléklet) tehát megmutatják, hogy miszerint lettek a cikkek
és a hozzászólások kódolva. Viszont mindenképp meg kell jegyezni, hogy egyes
esetekben lehetnek átfedések: olyan témákkal kapcsolatban, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, valamint abban az esetben, ha a hozzászólás terjedelemben
hosszabb, a témája tágabb, és több mindent fed le.
Kódolás után azok a kategóriák lettek szupertémák, amelyek előfordulási rátája
kiemelkedően nagyobb a többihez képest, hiszen így konkrétan megmutatkozik,
hogy melyek azok a témák, amelyek túlnyomó mennyiségben jelennek meg
a Székelyhon kommentjei között. Ennélfogva egyértelműen szupertémáknak
nevezhetjük őket. További lebontásukat pedig lennebb fogom taglalni (Lásd:
Eredmények bemutatása).
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Eredmények bemutatása
A 29 darab cikk összesen tehát 438 kommentet számol, amelyben a leggyakoribb megjelenéseket a következő kódok jelentenek: a magyar párt vagy állam
hibáztatása valamilyen kialakult szituációért, a beszólások, korrupció vagy megvesztegetés gyanúja, kialakult probléma másra hárítása, reagálás vagy válasz egy
előző kommentjére az illető cikknek, rossz pénzügyi helyzet, a cikkben megjelenő
vagy megszólaló szereplő negatív véleményezése személyisége vagy munkássága
miatt, általános elégedetlenség, súlyos pénzpazarlás, moralizálás, vagyis együttérzés a kommentelő részéről a nála rosszabb helyzetben levőkkel, trollkodás és
vicces megnyilvánulások, egymás rendreutasítása finomabb hangnemben, mint a
beszólások alkalmával, a cikkben megjelent vagy megszólalt szereplőnek való tanácsadás, valamilyen szempontból a jövő negatív előrevetítése, biztatás vagy gratuláció egy kommentelőnek vagy épp a cikk szereplőjének, a híranyag szereplője
mellett érvelés, annak támogatása, ironikus visszautalás az előzőleg olvasottakra.
Ez a 18 téma tehát az, ami leggyakrabban előfordul a kommentek esetében,
illetve 19-nek mondhatnánk az értékelhetetlen kommenteket, mivel a számuk
megmutatja azt, hogy a Székelyhonon megjelenő beszólások gyakran túllépik a
nyomdafestéket tűrő stílust, ezért az oldal moderálja, eltünteti őket. (Lásd: 1. diagram: A leggyakoribb témák előfordulása).

Biztatás,

(1.diagram: A leggyakoribb témák előfordulása)
Azt gondolom, hogy 438 komment esetében vehetünk egy 10%-os arányt,
amely felett egy téma aktuális szupertémája lehet egy közösségnek. Tehát a dolgozatomban azokat a témákat minősítem hivatalos szupertémáknak, amelyek elérik
a legalább 10%-os előfordulást.
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Csökkenő sorrendben mutatom be ezeket:
 a 8-as kód, „Reagálás más kommentre / válasz egy kérdésre”
– 18,9%-ban mutatkozik meg. Egy komment hatására beszélgetés alakul ki, amely legtöbbször elfajul. Ilyenek a kommentekre való reflektálás, azért, hogy egymás álláspontját megvitassák vagy egymás kérdésére válaszoljanak. Jellemzi őket, hogy düh hatására átváltanak normális beszélgetői stílusról egy sokkal hétköznapibb, alpáribb szóhasználatra. Például: egyik hozzászóló véleménye a cikkben szereplőről „Én nem
mennék egészen Papp László után, megvan róla a véleményem, amit gondol a lány egyetemistákról. Túl nagy EMBER Katedrális, hogy lejárassák.
(Székelyhon.ro., 2015. október. 12. / hétfő, Zord idők csillaga: szekérre
ült a püspök a forgatáson, 28. hozzászólás)” és erre a reagálás „Pont azért
mert túl nagy, nem lehet ezzel lejáratni, sőt semmivel. Inkább csak felmutatni a nagyságát. Úgyhogy nem kell félteni őt senkitől. Még Papp Lászlótól sem. Tőle aztán pláne nem. Ellenkezőleg…. (Székelyhon, 2015. október. 12. / hétfő, Zord idők csillaga: szekérre ült a püspök a forgatáson, 29.
hozzászólás)”.
 a 13-as kód, „Elégedetlenség” - 18%-ban. A hozzászólók kihasználják a kommentelési lehetőséget elégedetlenségük kifejezésére, kötekedésre. Az ebbe a kategóriába tartozó hozzászólások jellemzője, hogy semmi sem megfelelő számukra, hol a politikai rendszer a hibás valamiért, hol a cikk szerkesztési módjával elégedetlenek, vagy azzal a ténnyel, amely elhangzik az anyagban. Ennek olyan stílusban adnak hangot, ami azt sugallja, hogy márpedig a hozzászóló mindenkinél
mindent jobban tud. „Az egyházban nincsenek törvények? Ki tetszik csak
hagyjuk, hogy „kántorizáljon”? Más pedig Vagy csak az örmény plébános gondolja, hogy neki mindent szabad? (Székelyhon.ro, 2015. november
19. / csütörtök, Gyergyószentmiklósra igazolt a csíkszentmiklósi kántor,
27. hozzászólás).”
 a 11-es kód, „Szereplő negatív véleményezése” – 14,1%-kal. A
vizsgált cikkben szereplő személy olyan egyed, akiről írnak vagy akitől
idéznek az újságírók. Ezen személyeket a kommentelők gyakran illetik
negatív véleménnyel, de van, hogy túlzásba esve sértegetnek. Nagy szerepet játszik ezeknél a kommenteknél is a düh és az elégedetlenség. Például: „Mocskos, aljas banda, ami ott van a megyénél. Eljön majd az elszámolás ideje, jövőben ugyanis választási év van. Kíváncsi vagyok megint
mivel fogják hülyíteni a népet. Semmit nem képesek rendesen megcsinálni, s még verekednek is azokkal az emberekkel, akik esetleg akarnak valamit csinálni? Péli Levente tisztességes ember, ezt a Szabót nem ismerem,
de aki Levit ismeri, tudja, hogy nem vele lehetett a baj! Szégyen, hogy felnőtt emberek így viselkednek (Székelyhon.ro, 2015. október 27. / kedd, Elfajult a vita Hargita Megye Tanácsánál, 32. hozzászólás)”.
 a 3-as kód, a „Beszólások” - 13,9%-ban. Olyan megnyilvánulások, amelyek erősen rosszindulatúak, akár trágár megfogalmazásúak is,
és mindenképpen sértő szándékkal írták őket. Túl sok mindent megen67
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gednek maguknak a felhasználók egymással szemben. Szemléletes példa: „Hülye vagy fiam, mint szódás a lovát.” Hát te aztán tényleg hülye
vagy, mint egy ázott s*gg. Még a szólást sem tudod helyesen. És rotyogsz itt
hülyeségeket. (Székelyhon.ro, 2015. október 12. / hétfő, Csíkiak is másolták a Ferenc pápának szánt kézírásos Bibliát, 12. hozzászólás).”
 a 17-es kód, a „Jóindulatú rendreutasítás” – 10,5%-ban. Nagyon hasonlít a reagálásokra, ugyanis itt is két vagy több kommentelő
párbeszédéről van szó, illetve a beszóláshoz is, ha ugyan ezt a jellemzőt
nézzük, viszont ez a téma annyiban különbözik, hogy hangvétele sokkal barátságosabb, és nem célja mások kiborítása vagy kioktatása. Nem
okoskodás, csak véleménymondás egymásról, ami akár pozitív kritikának is nevezhető. „Fölösleges vitatkozni, úgysem ti döntitek el, hogy lopás vagy rongálás történt, ezt majd a bíróság dönti el, ha az ügyész vádat
emel ellenük. No persze, ez attól is függ, hogy milyen ügyvédet fogadnak,
mit sikerül bizonyítani stb. Azért a tandíj nem lesz kicsi. (Székelyhon.ro,
2015. december 4. / péntek, Útjelzőket akartak ellopni Lövétén, 22. hozzászólás)”
Bár nem szupertémaként jeleníthető meg, de meg kell mindenképp említeni azokat a hozzászólásokat, amelyeket a hírportál moderált, hiszen 9,8%-ot képeznek ezek a hozzászólások az összből. (A teljes statisztikát lásd a 3. mellékleteknél: Szupertémák a kommenttémák arányából – összesítő táblázat). Elmondható
tehát, hogy a Székelyhon oldal hozzászólásainak a majdnem 10%-át moderálták a
trágár, nyomdafestéket nem tűrő megfogalmazásuk miatt.
Következtetések
A Székelyhon cikkeit és kommentjeit vizsgálva tehát megállapítottuk az oldal hozzászólói társadalmának a szupertémáit. Azokat a tartalmi vagy értelmezési konstrukciókat, amelyeknél a befogadó bizonyos megélt, ismert elemek által
közös nevezőre kerül az olvasott anyaggal. Előnye, hogy az olvasó magának dolgozza fel a tartalmat és raktározza el a saját értékrendszere szerint.
Előzetes hipotézisem bebizonyosodott, hiszen a legtöbb szupertéma tartalmaz visszautalást a hozzászólók részéről más hozzászólásokra. Ez azt jelenti, hogy
míg az első kommentek megjelenését a cikkben olvasott tények indítják el, addig nagyrészt a kommentzuhatagnak az előző kommentek az elöljárói, így több a
visszautalás más hozzászólásokra, mint a cikkre magára. A szupertémáink megmutatják, hogy egy elem felbukkanása magával hozza az emberi gondolkodásban a más elemekre való reflektálást, így kiépül a megértés hídja a cikk tartalma,
mondanivalója és a befogadó között.
Várható eredményeim közé tartozott az is, hogy releváns kommenteket is írnak a kiválasztott cikkekhez. Ez beigazolódott, de leginkább az a felvetés állapítható meg több esetben is, hogy a hozzászólók pár komment után már nem a cikkel
foglalkoznak, hanem azzal, hogy egymást bántsák, kioktassák. Ezzel pedig egyértelműen kommentvitát indítanak el. Ilyen eset, ha megjelenik egy rosszul megfogalmazott vélemény vagy egy olyan stílusú írás, amelybe könnyű belekötni. A
felhasználók bántották egymást, ha az illető nem írt helyesen, ha nem egyeztek a
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vélemények, ha rosszindulatú volt egy olyan személlyel, akit a másik kommentelő
éppen védeni akart, vagy ha már alapból beszólt valakinek az írásával.
Azt is láthattuk, hogyan moderálja a Székelyhon portál a nem oda illő
kommenteket, azokat a véleményeket, amelyek nem megfelelő stílusban vannak megfogalmazva. Ez a moderálási stratégia nagyon szépen kiszűri azokat a
kommenteket, amelyeknek nincs helyük az oldalon.
Tovább reflektálva a szakirodalomra elmondható, hogy teljes mértékben
tükröződnek az ott fellelhető hátrányai az anonimitásnak. A trollkodás, gátlástalanság, helyesírási igénytelenség, felelőtlenség vagy az önkontroll elszabadulása
mind-mind olyan aspektusok, amelyek minden egyes hozzászólásban megtalálhatók. Vannak, amelyek erőteljesebben jelennek meg, például a trágárság, illetve
van, ami kevésbé kibontakozva, mint a gyűlöletbeszéd, de összességében tökéletes példák arra, hogy milyenek a társadalmunk tagjai, ha anonim véleménynyilvánításra kapnak lehetőséget.
Észrevehető, hogy a cikk témája minél provokatívabb vagy érzékenyebb,
annál több érdeklődőt vonz maga köré, és ennélfogva sokkal több hozzászólást is
kap, mint egy általános írás. És kétségkívül könnyebben megjelennek a provokatív problémafelvetés kapcsán a gorombaságok, szélsőségek. Kutatásom során bebizonyosodott, hogy a kommentek hangvétele 90%-ban negatív, de még így is elmondható, hogy a Székelyhon egy működő rendszer, mert szép számban jönnek
a cikkekhez a hozzászólások. Ezek a hozzászólók viszont egyelőre még nem tartanak ott, hogy a digitális etikett szabályai szerint írjanak. A véleményük mellett
kiállnak, de az anonim megnyilvánulás lehetősége miatt ezt nem megfelelő módon teszik.
Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a Székelyhon kommentelőinek
közössége olyan magatartást tanúsít, ahol a higgadt érvelés, a megvitatás elvész,
helyette leginkább a gyalázkodás, a verbális agresszió motiválja az interneten
egymással értekező felhasználókat. Mivel pedig az arctalanság megóv a kijelentésekkel járó felelősségtől, az effajta indulatok mindinkább elszabadulhatnak, és
egyre vaskosabb sértegetésekben merülhetnek ki 8.
1.
Mellékletek
1.melléklet: A cikkek és kommentek kódlapja

2.melléklet: Operacionalizálás
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Cikkek témája:
1. Politika – olyan cikk, amely valamilyen politikai eseményről ír, vagy
olyan történést mutat be, amelyhez elsősorban a politikai rendszereknek, pártokhoz, polgármesteri hivatalokhoz van köze (például MPP: párttagságba kerülhet
az RMDSZ-es mandátum - 2015. október 27. / kedd).
2. Közérdekű – olyan írások, amelyek az olvasói társadalom számára hasznos információkat tartalmaznak. Idetartozik egy rendezvény bemutatása, programok lefolyásának terve, változó intézményi helyzetek, infrastrukturális újítások megjelenése a köz érdekében, vagyis minden olyan információ, amelyet szükséges tudnunk a mindennapokban (például Szülőföldön magyarul: megkezdődik
a támogatások kifizetése - 2015. október. 12. / hétfő).
3. Sport – sportesemények kommentára, gratulációk a győztes csapatnak,
csapattagok változtatása, vagyis minden, ami egy sportághoz köthető (például
Nyert a HSC Debrecenben - 2015. október 27. / kedd).
4. Beszámoló – olyan írások, amelyek egy már megtörtént eseményt, rendezvényt mutatnak be, hangulatképet teremtenek azon olvasók számára, akik
nem lehettek jelen a leírt történésen (például Őszi tábor a múzeumban – 2015.
november 4. / szerda).
5. Botrány – megdöbbentő, vitát szító történés bemutatása, ami valamilyen
nem megengedhető cselekvés miatt jött létre (például Ismét tüntettek Beke Istvánért Sepsiszentgyörgyön - 2015. december 20. / vasárnap).
6. Programajánló – közelgő eseményeknek az ismertetője és beharangozója,
helyszín- és időpontjellegű információkkal alátámasztva (például Keresztes Evelin, az örömfestő - 2015. november 4. / szerda).
7. Interjú – kérdezz-felelek egy szakértővel bizonyos témában (például Kölcsönadott versek - 2015. november 19. / csütörtök)
Kommentek témája:
1. Párt– vagy államhibáztatás (magyar) – olyan kommentek, amelyek magyarországi, illetve romániai, de mindenképpen a magyar pártot, esetleg a magyar államot hibáztatják bizonyos megtörtént esetek miatt.
2. Párt- vagy államhibáztatás (román) – olyan hozzászólások, amelyek román pártokat vagy magát a román államot okolják a cikkben leírt kialakult helyzet miatt.
3. Beszólások – sértő, olykor obszcén szavakkal illetés egyik kommentelőtől
a másik felé, nagy bennük a rosszindulatúság és gyakori a trágár kifejezések használata is, rosszhiszemű okoskodás. Egymás felülmúlása a cél.
4. Köszönetmondás – köszönetnyilvánítás a cikkben leírt dolgokra vagy
esetleg egyik hozzászólótól a másik felé, aki segített valamilyen kérdést megválaszolni.
5. Korrupció / megvesztegetés – közpénz vagy országpénz pazarlása, elköltése nem megfelelő célokra, esetleges bizonyítékok kérése afelől, hogy hova tűnt
rengeteg pénz az állam zsebéből, ha a változás nem látszik semmilyen területen.
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6. Probléma másra hárítása – a cikkben leírt helyzet vagy probléma másra hárítása és nem a cikkben szereplő személy felelősségér. Mindig van más, akit
okolni lehet.
7. Rossz oktatási rendszer – olyan kommentek, amelyek felhívják a figyelmet a sajnálatos rossz oktatási rendszerre, vagy éppen az iskolákat hibáztatják a
kialakult szituációért.
8. Reagálás más kommentre / válasz a kérdésre – egy kommentből beszélgetés alakul ki, amely legtöbbször elfajul. Kommentekre való reflektálás más hozzászólók által, azért, hogy egymás álláspontját megvitassák.
9. Erdély védelme – hazaszeretet dominál ezekben a kommentekben.
10. Erdély ellen – valamilyen probléma kialakulásáért Erdélyt okolják a hozzászólók.
11. Szereplő negatív véleményezése – a cikkben szereplő személy negatív
színben feltüntetése, ócsárolása (például: semmirekellő, tudatlan, de olykor komolyabb sérelmek is születnek, mint például a hülye).
12. Rossz pénzügyi helyzet – az ország pénzalapjának keveslése, nem megfelelő helyre osztása (például ne adjanak az adózók pénzéből x-re, mert y helyre
kellene inkább).
13. Elégedetlenség – egyes kommentelőknek semmi sem jó: vagy a politikai rendszer működésével elégedetlenek, vagy a cikk szerkesztési módjával, vagy
azzal a ténnyel, ami elhangzik az anyagban, a lényeg, hogy mindenbe bele tudnak kötni.
14. Súlyos pénzpazarlás – jelentése, hogy nagymértékben pazarolják a
pénzt. Attól különbözik a korrupció és a rossz pénzügyi helyzet kódoktól, hogy itt
a hangvétel lebecsmérlő és sokkal arrogánsabb .
15. Moralizálás / rossz helyzetben levőkkel való együttérzés – tisztában
vannak azzal a hozzászólók, hogy vannak rosszabb helyzetben élők is, és részvétüket fejezik ki. Leginkább gyerekekre utalnak ezekben a kommentekben.
16. Trollkodás / vicces beszólások – nem témához illő vicces hozzászólások, a lényeg, hogy megszakítsák a kialakult vitahelyzetet, vagy csak trollkodnak
a cikk olvasása után egy humorosnak vélt kommenttel.
17. Jóindulatú rendreutasítás – itt is reflektálnak egymás kommentjeire a
hozzászólók, de olyan stílusban, ami csillapítja kicsit a kedélyeket vagy kioktatja
az előző kommentelőt, de mindenképp finom hangvétellel. Nem okoskodás, csak
véleménymondás egymásról, ami akár pozitív kritikának is nevezhető.
18. Hagyományőrzés – olyan kommentek, amelyekben a hozzászólók kifejezik, hogy mennyire fontos egy népnek a saját hagyományainak őrzése és ápolása.
19. Tanács a szereplőknek – a cikkben megemlített szereplőnek adnak tanácsot a kommentelők, mert ők mindig okosabbak, ők mindig tudják, hogy mit kell
tenni, milyen helyzetre mi lehet a megoldás.
20. Negatív előrevetítése a jövőnek – olyan kommentek, amelyek azt sugallják, hogy semmi pozitív nincs kilátásban, minden veszni fog, ha úgy maradnak és
folytatódnak a dolgok ahogyan eddig, vagy ahogyan az illető cikk leírta.
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21. Biztatás, gratuláció – kedves szavak vagy a cikkben szereplő részére,
vagy egy másik kommentelőnek, aki helyesen látta meg a leírt szituációt.
22. Szereplő mellé állás / támogatás – a cikkben szereplő egyén támogatása vagy véleményének helyeslése, cselekedetének pártfogása pozitív hangvételben,
esetleg megvédése más rosszindulatú, negatív kommentelőktől.
23. Ironikus visszautalás – olyan kommentek, amelyek idéznek egy másik
hozzászólást ironikus hangvétellel, esetleg egy régebbi székelyhonos cikket hoznak új színben fel, az olvasottak alapján.
24. Történet kiegészítése – olyan hozzászólások, amelyek háttér-információkat tartalmaznak annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet mindenki megértse és tisztában legyen az ok-okozati összefüggéssel.
25. Segítségnyújtás – előző kommentekre való válaszadás, amely előrébb viszi a beszélgetés tárgyát, jelen esetben az illető cikket.
X - értékelhetetlen kommentek, amelyek azért nem kódolhatóak, mert vagy
csak írásjeleket tartalmaznak a megzavarás érdekében, vagy a hírportál nem tartotta megfelelőnek, ezért moderálás miatt letiltotta a hozzászólást.
3.melléklet: Szupertémák a kommenttémák arányából (összesítő táblázat)
Téma
Téma
Előfordulás
Arány
sorszáma
1
Párt- vagy államhibáztatás
21 alkalom
4,7%
(magyar)
2
Párt- vagy államhibáztatás (ro4 alkalom
0,9%
mán)
3
Beszólások
61 alkalom
13,9%
4
Köszönetmondás
5 alkalom
1,1%
5
Korrupció / megvesztegetés
16 alkalom
3,6%
6
Probléma másra hárítása
6 alkalom
1,3%
7
Rossz oktatási rendszer
3 alkalom
0,6%
8
Reagálás más kommentre / vá83 alkalom
18,9%
lasz egy kérdésre
9
Erdély védelme
3 alkalom
0,6%
10
Erdély ellen
5 alkalom
1,1%
11
Szereplő negatív véleményezé62 alkalom
14,1%
se
12
Rossz pénzügyi helyzet
9 alkalom
2%
13
Elégedetlenség
79 alkalom
18%
14
Súlyos pénzpazarlás
7 alkalom
1,6%
15
Moralizálás / rossz helyzetben
13 alkalom
2,9%
levőkkel való együttérzés
16
Trollkodás / vicces beszólások
36 alkalom
8,2%
17
Jóindulatú rendreutasítás
46 alkalom
10,5%
18
Hagyományőrzés
5 alkalom
1,1%
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19
20
21
22

Tanács a szereplőknek
Negatív előrevetítése a jövőnek
Biztatás, gratuláció
Szereplő mellé állás / támoga-

24 alkalom
22 alkalom
26 alkalom
16 alkalom

5,4%
5%
5,9%
3,6%

Ironikus visszautalás
Történet kiegészítése
Segítségnyújtás
Értékelhetetlen komment
**438 hozzászólás

12 alkalom
7 alkalom
2 alkalom
43 alkalom

2,7%
1,6%
0,4%
9,8%

tás
23
24
25
X
*29 darab cikk
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Abstract (Ophelias on Moving Images: from Stanley Kubrick’s Lady Lyndon to Idikó Enyedi’s Mária)
Lady Lyndon is a central character of Stanley Kubrick’s movie, Barry Lyndon (1974), with the second part of the ﬁlm’s
narrative based on her haunting presence. She was the most important persona in the case of my research, with two motifs:
silence and immobility appearing to be the key components in her form. Are the lack of words and of activity only strengthening
the scenic sight in this and other ﬁlms like The French Lieutenant’s Woman (1981, Karel Reisz), Orlando (1992, Sally Potter), On
Body and Soul (2017, Ildikó Enyedi), The Shape of Water (Guillermo del Toro, 2017) - or do they indicate underlying content?
In the ﬁrst part of my research I examine such places where moments and gestures of female intimacy appear in the
mentioned ﬁlms. In these scenes the stillness of paintings and sculptures are evoked though various artistic methods that I
examine in detail. The analyses are structured around an apparently simple question: how do women, immersed in water,
become the central theme of these movies? How do they become active characters instead of being in a passive-status role, and
how do they depict themselves in their own mirror?
Keywords Ophelia; woman; actress; movie; Kubrick; Ildikó Enyedi
Rezumat (Ofelii pe ﬁlm: de la Lady Lyndon al lui Stanley Kubrick la Mária lui Ildikó Enyedi)
Lady Lyndon este un caracter central în ﬁlmul lui Stanley Kubrick, Barry Lyndon (1974), iar partea a doua a naraţiunii
ﬁlmice este bazată pe prezenţa ei năucitoare. Ea a constituit persoana cea mai importantă a cercetării mele, două motive
ﬁind componente cheie în ﬁgura ei: liniștea și imobilitatea. Sunt oare lipsa cuvintelor și a activităţii numai elemente ce întăresc
imaginea scenică în acest ﬁlm, precum și în alte titluri - The French Lieutenant’s Woman (1981, Karel Reisz), Orlando (1992, Sally
Potter), On Body and Soul (2017, Ildikó Enyedi), The Shape of Water (Guillermo del Toro, 2017) – sau fac trimitere la conţinuturi
mai puţin vizibile? În prima parte a cercetării mele analizez scene și locuri în ﬁlmele menţionate, în care momente și gesturi
al intimităţii feminine pot să apară. În aceste scene liniștea și imobilitatea caracteristice picturii și sculpturii sunt evocate prin
diferite metode artistice. Analizele pornesc de la o întrebare aparent simplă: cum vor deveni aceste caractere feminine plutind
prin apă tema centrală a ﬁlmelor? Cum devin ele caractere active în loc să rămână într-un rol pasiv, și cum se autoreprezintă
aceste femei prin oglinda lor?
Cuvinte cheie Ofelia, femeie, actriţă, ﬁlm, Kubrick, Ildikó Enyedi

„Omnis mundi creatura A világ összes teremtménye
quasi liber et pictura Mintha könyv vagy festmény
nobis est et speculum Volna nekünk vagy tükör1
/Alanus Abinsulis/
„Történetében én ráismertem sok más, régebbről ismert vagy útközben hallott
történetre, sok olyan történetre pedig, amelyet azóta hallottam, most ismerek rá
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benne, amiért is nem tudhatom biztosan, nem tulajdonítok-e neki most, annyi idő
után olyan kalandokat és bűnöket is, amelyekben őelőtte vagy őutána másoknak
volt részük, nem csupán most, az én fáradt elmém préseli-e őket egyetlen, összefüggő
képpé, az emlékezés, mely képes rá, hogy az arany meg a hegy emlékét társítva
egymással, aranyból való hegyet képzeljen”.2
Stanley Kubrick Barry Lyndon című filmjének nőalakja, Lady Lyndon inspirált
a dolgozat megírására. Alakját ködösnek, némaságát érdekesnek találtam. Olyan
karakternek tekintettem, akit fontos górcső alá venni és elemezni. Ezen dolgozat
tehát azért íródik, hogy a film/filmkép és a festészet/festmény kapcsolódási pontjait
összevetve elemezze a Lady Lyndonhoz hasonlóan szótlan, festmény- és szoborszerű
nőalakokat a filmelbeszélésben. Esetenként mellékszereplőknek tituláltak, de
közben ők a főhős legfőbb mozgatórugói. Hol festőien vannak ábrázolva, hol pedig
konkrétan meg is festik őket. De mi van a vászon mögött valójában? A látványhoz
adnak hozzá ők, vagy többek annál?
A Barry Lyndon-adaptáció, és Lady Lyndon alakja
Első nekifutásra William Makepeace Thackeray The Luck of Barry Lyndon
(magyarul Nemes Barry Lyndon úr emlékiratai címmel jelent meg) című pikareszk regényéből, valamint a Stanley Kubrick által 1975-ben adaptált forgatókönyvből, illetve az általa meg is rendezett filmből indulok ki. John Baxter a
Stanley Kubrickról írott életrajzi regényében úgy tartja, hogy Kubrick ezt a filmjét
szánta életműve csúcsának. Azt is megjegyzi Baxter, hogy Barry és Kubrick alakja hasonlóságot is mutat. Hivatkozásként Gavin Lambert forgatókönyvíró szavait idézi: „Stanleyben sok minden megvan Barry jelleméből. Nem a legyőzött
Barryből, hanem abból, aki fittyet hány a világra. Erre a legjobb példa, amikor a
felesége szemébe fújja füstöt”.3 Erre a jelenetre a későbbiek során hosszasan kitérek.
Barry Lyndon élete – az első nagy szerelmi csalódást követően, amely egyben
a kalandozásainak a kezdetét is jelentette – a pénzszerzés és a hányattatott sorsból való kitörés, karrierépítés felé terelődik. Harcol a poroszok oldalán, majd politikai csatározások kellős közepébe kerül, ahol mint kémet, besúgót alkalmazzák.
Aztán kiképzett kártyajátékos lesz, aki a csalás összes fortélyát is elsajátítja, és ezt
mindaddig nagy lelkesedéssel végzi is, amíg meg nem ismerkedik leendő feleségével, Lady Lyndon grófnővel. A hölgy házas ekkor, de férje tolókocsiban közlekedik, és, idős korát is számításba véve, Barry Lyndon joggal gondolhatta, hogy
esélye lehet a kifinomult Ladynél. Vágyai és elképzelései be is bizonyosodtak, hamar elcsábította a nőt, majd pedig, szerencséjének köszönhetően, annak férjét
sem kellett erőszakos úton eltávolítani, ugyanis természetes halállal elhunyt. Így
szerezte meg Barry Lyndon Lady Lyndon kezét és annak minden vagyonát. Győri
Zsolt Woman Overlooked: The (Im)possibility of Fatherhood in Two Films by
Stanley Kubrick című tanulmányában4 úgy fogalmaz, hogy ez a kapcsolat Barry
részéről nem szerelmen alapult, csak kéjsóvár vagyonszerzés. A könyvet olvasva
biztosan egyértelműen kiderül, hogy mi az igazság, de ha csak a fi lmre hagyatkozunk, nem állíthatjuk ezt ilyen magabiztosan, hiszen Barry Lyndon már első lá76
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tásra megigéződik a nő látványától. Nem sok idő jut a film nézőinek, hogy elgondolkodjanak, voltaképpen a férfi szereti-e a nőt vagy sem. A filmben ugyanis innentől, különösen az eddig megszokott tempóhoz képest, felgyorsulnak az események. A gyorsan nyélbe ütött esküvő után már a film második fejezete kezdődik, amiben láthatjuk, hogy Barry Lyndon, a ház ura, hogyan is birtokolja mindazt, ami a házban van: nemcsak az anyagi javakat, hanem a hús-vér személyeket
is, kiváltképp a feleségét.
„Szelíd plánok, vad zoomok” című cikkében Jakab-Benke Nándor a következőképpen jellemzi Kubrick fi lmképeinek festészeti alapozását: “Kubrick nemcsak újrateremt régi festményeket, hanem szerepelteti is őket. Kép a képben módszert alkalmazva, a belsőkben játszódó jeleneteknél, mintegy kommentálva vagy
ellenpontozva a képek »alatt« játszódó cselekménydarabkát. Hasonló beállítás
több is felbukkan Kubricknál, amelyek közül talán a legszebb (és legironikusabb)
az, amikor egy szinte mozivászon méretű (larger-than-life, ugyebár) festmény
alatt szinte eltörpül Lyndon és fia, amint a szintén pazar kanapé egyik sarkába
húzódva olvasgatnak. Fenn a festmény (a mozi), az elérhetetlen álom, lenn ücsörög a valóság, ak(m)i még egy kanapét sem képes kitölteni“.5
Kimerevített festményrészletről ír Jakab-Benke Nándor, és elsősorban a látványvilággal hozza ezt összefüggésbe, de messzebbre kell, hogy tekintsünk ezzel kapcsolatban. Elsősorban a fi lm női főszereplőjét emelném ki, Lady Lyndont,
akit Marisa Berenson alakít, ő pályáját divatmodellként kezdte, majd később vált
színésznővé. Lady Lyndon karakterén átsejlik a színésznő modellmúltja is: a merev pózba kényszerült Lady lehet egy önként választott női szerep is, amely nemcsak a látványvilághoz ad hozzá, hanem jellemzi a nő személyiségét vagy annak
hiányát is.
Az egy pózba való kimerevített kép fogalmával kapcsolatban két elgondolást idéznék meg. Borisz Uszpenszkij A kompozíció poétikája című munkájában a
következőket írja: „A revizor (Gogol művére utal Uszpenszkij) mozdulatlan záró
jelenete szintén azt jelzi, hogy megállt az idő – mindenki szoborrá merevedett –,
ami keretként funkcionál. (…) A szereplők pózokba merevednek: Gogolnál ez
jelzi az idő megállását, ami a cselekményt képpé, az élő embereket bábokká változtatja”.6 Kubrick fi lmjében több szereplő, de kiváltképp Lady Lyndon alakja az,
amely szinte minden jelenet alatt szoborszerűséget mutat, ebből a szerepből kitörni nemcsak a fi lm cselekménye miatt nem tud, hanem születéséből adódóan
sem, mivel bizonyos mértékben már kislányként determinálva van a sorsa. A női
lét mint kelepce bizonyos pózokat, elvárásokat kínál, amelynek megfelelni csak
úgy lehet, ha a mozgás szabadságáról lemond. Uszpenszkij a megállított képpel
kapcsolatban az idő megállását is jelzi, ami kiterjesztve azt is üzenheti, hogy ez a
póz levetkőzhetetlen, időtlenséget mutat mind a fi lm diegetikus világának idejében, mind pedig a nők filmképernyőn kívül, a valóságban megélt sorsaira vonatkozólag is.
A film második részének az első felében jutunk el Barry Lyndon életének a
csúcspontjához, ugyanis Lady Lyndonnal kötött házasságával nemcsak egy feleséget, hanem vagyont és birtokot is szerzett. Az addig kártyajátékból nap nap
után élő Barry (nem mellesleg kártyajáték közben ismerte meg a jövőbeni fele77
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ségét is) a semmiből szinte az egekig emelkedett. Bukását követően – a szerencse forgandóságának köszönhetően – a fi lm végén szintén a kártyához tér viszsza, képekben ezt már nem látjuk, csak a narrátor közli velünk.7 Az utolsó kép,
amit Barry Lyndonról látunk, az, ahogy a hazafelé (Írországba, ahonnan a film
elején elindult) tartó hintóba – ekkor már a párbajban elvesztett fél lábával – beszáll. A férfit hátulról mutatja a kamera, a két mankót, amin addig elbicegett, hátra hagyja a kocsisnak. Ekkor Kubrick beleközelít a képbe, és ennél a mozdulatnál meg is állítja azt. Barry Lyndontól úgy búcsúzunk, mi, nézők, hogy még az arcát sem látjuk.
Ezzel szemben Lady Lyndon ugyanazt csinálja, amit akkor, amikor megismertük, azt leszámítva, hogy most már nem a férjei zsarnokoskodnak felette, hanem a fia. Ha az arcán nem látnánk a megtörtségét, azt hihetnénk, hogy ő az
egyetlen szereplő, akin még az idő sem hagy nyomot, s aki ugyanaz maradt, mint
a kezdetek kezdetén. Az ő karakterének időtlensége az, ami igazán megmutatja,
hogy bizony a női szerep az időszakok váltakozásával is ugyanaz marad, s a Lady
hallgatásában benne van minden elfojtott indulat, ami felszínre törni még képtelen. Vele zárul a film utolsó jelenete. A következőkben megpróbálom felfejteni az
ő alakjának a rejtélyét és az okot, hogy miért ő lett a Kubrick-életmű kakukktojásszerű darabjának a központi figurája.
A tükör másik oldala
“ (...) Csillag, oltsd ki a tüzed,
Ne lásd sötét, sóvárgó szívemet;
Csukódj be, látás; hadd tegye kezem
Amit, ha megvan, fél látni a szem”. 8
A lakodalom utáni költözködés során Barry a hintóban ülve pipázik, a felesége mellette foglal helyet, de a férfi tudomást sem vesz róla. Kifelé tekint, a tájat nézi, és közben megállás nélkül eregeti a füstöt. A nő szemrebbenés nélkül
tűri, csak a füstöt legyezi el maga elől meghatározott időközönként, majd miután
megunja, férje felé fordul és megkéri, hogy ne folytassa tovább a pipázást. Barry
Lyndon csak a második felszólítás után fordul a felesége felé, majd annak arcába
fújja a füstöt, végezetül pedig szájon csókolja. A nő nem viszonozza ezt, de fizikailag sem utasítja el, nem mond semmit. Az utazás fojtott feszültséggel telítve folytatódik tovább, már előkészítve a jövőbeni konfliktusokat.
Ennél a pontnál szeretném Laura Mulvey szavait idézni „A vizuális élvezet
és az elbeszélő film” című írásából, amelyben a nő filmbéli megjelenésének formáit és jelentéseit elemzi. „A patriarchális kultúrában a nő tehát a férfi (mint a
másik) jelképeként áll, egy olyan szimbolikus rendbe fogva, melyben a férfi nyelvi hatalmán keresztül kiélheti fantáziáit és rögeszméit a nő néma képmásán, ahol
a nő mint a jelentés hordozója, s nem mint a jelentés megteremtője áll”, fogalmaz
Mulvey.9 A Barry Lyndonból említett példa alátámasztja Mulvey kijelentését, miszerint a férfi, már csak puszta létezésével is, a nő felett áll, szavakkal még csak
jeleznie sem kell ezt, úgymond válaszra sem méltatja. A nő csak a látvány része,
tárgy, akár füstöt is fújhatunk a szemébe, mert nem érzékeli, nem feladata az ér78
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zékelés, a reagálás vagy akár a cselekvés. Helyette tűr, jelen példánkban, szavak
nélkül.
A nonverbális kommunikáció, ahogyan az életben, úgy a fi lmekben is átütőbb erővel hat. François Truffaut szavait kell idéznem e vonatkozásban: „A fi lmekben, miként a színdarabokban is, a párbeszéddel csak a gondolataikat közlik
a szereplők, holott nagyon is jól tudjuk, az életben ez egészen másképpen történik
(különösen társasági életben). Ha ilyen alkalmakkor szemlélődőként vagyunk jelen, hamar megérezzük, hogy a kimondott szavak csak másodlagosak, a lényeg
egészen másutt bujkál, például a meghívottak gondolataiban, melyeket nagyon is
jól megértünk, ha a tekintetekre irányítjuk a figyelmünket”.10 Truffaut a tekintetek erejéről általánosságban beszél, mármint nem tér ki arra, hogy mit is jelent a
nő és a férfi nézésének különbözősége, ami egy újabb fontos, mindamellett problematikus tényezőt vet fel. Voltaképpen a női tekintet puszta nézésből látássá alakulását. Mary Ann Doane „Film és maszk” című tanulmányában hosszasan kitér
a női látás megjelenítődésére a filmekben: „Az intellektuális nő néz és analizál, és
mivel a tekintetet bitorolja, fenyegetést jelent a reprezentáció egészére nézve”.11 Ha
ebből a szempontból vizsgáljuk Lady Lyndon alakját, akkor a verbális kommunikáció hiánya és a nézéssel történő kommunikáció valójában a párbeszéd legmagasabb formája, hiszen a nő már rendelkezik a látásából következő tudással,
aminek megszerzésével az is együtt jár, hogy többé már nem lehet vak. Azáltal,
hogy férjével úgymond farkasszemet néz a megcsalás pillanatában, a férfi számára is jelzi mindezt, tudtára adja saját tudását. A megcsalással Lady Lyndon pellengérre állítódott, áldozattá vált a férjével szemben, vesztesként tüntetődik fel. De,
és ebben áll a fi lm legnagyobb erénye, Lady Lyndon reakciója egy magasabb dimenzióba emeli őt. Mikor a férjét rajtakapja egy másik nővel, csak vet egy határozott, sokáig kitartott szempillantást a férjére, majd lassú, kimért mozgással távozik a tett színhelyéről. Semmi kiabálás, rágalmazás, esetleg tettlegességig elfajuló bosszú, semmi hiszti vagy könnyek. Így válik a saját tekintetének, a férjének
és a fi lm egészének is az uralkodójává. Nemcsak a jelenet erejét venné vissza azzal, ha ebben a szituációban megszólalna, hanem az önmagáról addigra már felállított, misztikusnak tűnő, szoborszerű női attitűdöt is kerékbe törné. Mary Ann
Doane ezt így fogalmazza meg: „Olyan ez, mintha a nő erőszakosan átment volna a tükör másik oldalára”.12
A látás privilégiumának megszerzésével a nő nemcsak saját határait terjeszti ki, hanem a férfi pillantását is birtokolja. A férfi pillantása pedig (általánosságban sok más fi lmben is így van) egyben a néző pillantása is. A film címe is, a Barry
Lyndon, utal arra, hogy ez az ő története, tehát az ő szemszögéből látjuk az eseményeket, végig vele utazunk. Ezt még azzal is kihangsúlyozza, hogy a film alatti narrációban is végig férfihangot hallunk. John Baxter, Stanley Kubrick életrajzírója szerint „a hangalámondás idővel Kubrick kedvenc narratív eljárásává vált
(…) a Barry Lyndonban Thackeray (a fi lm alapjaként szolgáló regény írója) kimerítő tűnődését hallgathatjuk”.13 John Baxter tehát konkrét személyt jelöl meg a
narráció mögött. Így egy fúzió születik a film diegetikus világa, továbbá a regény,
vagyis az irodalom világa, és végezetül a nézők világa között, a kapcsolatot pedig,
a kiinduló gondolat szellemében, a nő tekintete biztosítja. Így amikor a nő jelen79
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tőségteljesen a férjére néz, ránk, nézőkre is pillant. B. Varga Éva tanulmánycikkében a következőket fogalmazza meg: „A maszkulinitás szemszögéből ábrázolt nőiség hatása tehát kettős/kétes: egyszerre elismer és megbénít, megjelenít és megmerevít”.14 Lady Lyndon alakja Barry Lyndon és Kubrick szemszöge alapján válik
előttünk kimerevített képpé, a férfialkotó látja így az ábrázolt nőt, nemcsak Lady
Lyndonét, hanem az ő szemében eszményített női alakok összességét is.
S mit is jelent átmenni a tükör másik oldalára? Laura Mulvey is utal rá cikkében Freudra hivatkozva, miszerint az önmegismerés a tükörbe nézés effektusához hasonlatos, melynek lényege, hogy elvárjuk, hogy valami tökéletes tekintsen vissza ránk. A mozi is voltaképpen ilyen, a mozi tükörként hat a nézőközönség számára. Az élet metaforáját látjuk a képkockákon, de tökéletesebbet annál,
mint amit a mindennapokban megélünk. Lady Lyndon alakjára vonatkozólag pedig úgy értendő, hogy a nő lelki szemeinek felnyitásával (ezt a filmben a nézésével érzékeltetve) már nemcsak puszta tükröződő felület és látvány, hanem maga
is tükröt tart a másik fél, jelen esetben a férje felé. S amint azt fentebb kifejtettem
– Barry Lyndon és a nézők közös szemszöge kapcsán – ezáltal tart tükröt a nézők
felé is. Már ő maga is láttat, a passzív, feminin jelleg így mozgásba lendül, aktív részese a történéseknek. A tekintete, a mozgása beszélnek helyette.
A szavak elkorcsosulásáról és egy magasabb kommunikációs szintről ír Balázs Béla A látható ember című, mára már klasszikusnak mondható írásában, ami
az én munkámhoz is nagy inspirációt jelentett. Balázs Béla így fogalmaz: „Az új,
az eljövendő mozdulatbeszéd abból a fájdalmas vágyakozásunkból születik, hogy
tetőtől talpig, egész testünkkel (és ne csak szavainkkal) emberek lehessünk, ne
kelljen testünket, mint valami idegen tárgyat, praktikus, használható szerszámot
magunkkal hordoznunk. Ez a vágy az elnémult, elfelejtett, láthatatlanná vált testi ember felébresztéséből fakad”. 15 Élek Balázs Béla terminusával és mozdulatbeszédnek hívom azt, amit Lady Lyndon alakjával kapcsolatban a fentiekben megfogalmaztam.
A mozdulatbeszéddel nemcsak saját érzéseinket kommunikáljuk, hanem
nagyobb érzelmi intelligenciát várunk el attól is, aki felé „szólunk”. Lady Lyndon
esetében elsősorban Barry Lyndonról van szó, de ha Kubrick művészi munkamódszerét vizsgáljuk, akkor azt kell, hogy mondjam, a rendező tőlünk, nézőktől is elvárja, hogy lássuk és érezzük a szavak nélküli, képekbe komponált cselekmény jelentőségét. Kubrick további fi lmjeiben is fontos szerepet kap a látás, gondolhatunk a Tágra zárt szemekre, ami már a címében is utal erre, vagy a Mechanikus narancs főszereplőjére, Alexra, akit a szemén keresztül próbálnak átnevelni
egy másik fajta viselkedési módra. Ne felejtsük el azt sem, hogy Kubrick a pályáját fotográfusként kezdte, ami előfeltételezi, hogy érzéseit üzenet formájában elsősorban nem a szavak megnyilvánulásán keresztül fejezte ki, hanem fotókban,
képek által. John Baxter így ír Kubrick korai fotográfiai munkásságáról: „A képek gyarapodó hozzáértésről tanúskodnak, valamint arról, hogy szerzőjük képes
egy arckifejezésbe vagy testtartásba belesűríteni a jellemet”. 16 Kubrick tehát a fotózást már a kezdetektől sem csak a technikai oldaláról közelítette meg, hanem
megpróbálta azt a mozdulatot megörökíteni egy bizonyos emberről, ami összefoglalja annak lényegét.
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A füst jelentősége
A füst megjelenését a szimbólumok szintjén is vizsgálhatjuk, a fi lm második
része kezdődik ezzel a jelenettel, amely Barry Lyndon hanyatlásáról szól. A füst
egyfajta előrejelzése ennek a hanyatlásnak, a pusztulás kezdetének, de egy másik
oldalról vizsgálva, a füst a férfi és a nő között egyfajta összekötő elem, “a föld és
az ég közötti kapcsolat jelképe; az ember imáját, hódolatát viszi fel az égi istenekhez”.17 Ahogy viszont Barry Lyndon cselekszik, ennek pont az ellenpólusát képezi, hisz alantasan bánik azzal a nővel, akinek a felemelkedését köszönheti. A férfi
ezen viselkedését egy külön tanulmányban lehetne elemezni, erre most nincs lehetőségem, mindenesetre megemlítendő, hogy Barry Lyndon tudatában van annak, hogy a nő anyagilag, és a későbbiek során erkölcsileg is, felette áll. Ezt a helyzetet az is kitűnően szimbolizálja, hogy a férfi veszi fel a nő családnevét – Barry
Lyndon születési neve ugyanis Redmond Barry volt –, s nem pedig fordítva történik. A férfi tehát a hintóban zajló cselekedetével egyfelől csak kompenzálni akarja
a kettejük közötti, anyagiakból és egzisztenciális alapokból fakadó szintkülönbséget.
A füst viszont a jelenet festőiségét is megtöri, a nő itt is a látvány része, hisz
úgy fest a hintóban, mintha odafestették volna, azáltal viszont, hogy a szemébe
füst kerül, kimozdul a kép kompozíciójából, hisz a zavaró tényezőt el kell, hogy
legyezze maga elől. A kép ezáltal – s nemcsak a hintó alapvető mozgásától, hanem
a szereplők pózváltásától is – megmozdul. Ezt a drámai hangulatot tovább erősíti a zene, amely Kubricknál mindig nagy jelentőséggel bíró narrációs eszköz, és
egy semleges18, mindentudó, egyes szám harmadik személyben beszélő narrátori hang, amely a fi lm egészén végigvezet minket. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez a bizonyos kommentátor bravúrosan készít fel minket az elkövetkező jelenetsorra. Flash-forwardként működik, hiszen a szavak szintjén megelőlegezi a jövőben majd bekövetkező eseményeket. Ha másképpen fogalmazok, úgymond lelövi a „poént”, de ezzel szemben még inkább fokozza a kíváncsiságunkat. Győri Zsolt szerint a helyenként ironikus vagy szarkasztikus hangot megütő
narrátor manipulálja a nézők reakcióját azáltal, hogy a kommentár megelőlegezi
a rákövetkező képet.19 Visszatérve az előbbi füstös jelenetre, a filmben a következők hangoznak el a láthatatlan narrátor szájából ezalatt: „Lady Lyndon hamarosan arra volt rendeltetve, hogy Barry életében nem sokkal fontosabb helyet foglaljon el, mint egy elegáns szőnyeg vagy festmény, mely kellemes érzetet biztosított
életének”.20 A kép és szöveg felerősítve adja a tudtunkra a látottak jelentőségét. A
narráció viszont nem oltja ki azt, amit látunk a képen, és nem is árul el mindent
a jövőbeli cselekményekről, sőt fokozza a nézőben a várakozást azzal kapcsolatban, hogy mi is fog majd következni. Ez a történet során még többször ismétlődik, és kimondottan fontos lesz Barry Lyndon fiának halála előtt. Ezzel a narrátor
nemcsak minket, nézőket világosít és készít fel az esetleges váratlan fordulatokra, hanem a fi lm festményszerűségét is erősíti, hiszen mintha galériában, múzeumban lennénk, ahol a tárlatvezető adja tudtunkra az adott képre vonatkozólag a
legfontosabb információkat. Ezáltal a filmben kevesebb is a dialógus, nem a sze81
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replők szájából tudjuk meg a legfontosabbakat, és mindez még inkább hozzáad a
fi lm egységes, festményszerű mivoltához.
A dialógusokkal kapcsolatban Alfred Hitchcockot idézném, aki a saját fi lmjeire gondolt, ugyanakkor meglátása helytálló lehet a most tárgyalt fi lmmel kapcsolatban is. “A dialógus csak hangeffektus, ugyanolyan zaj, mint a többi, de elmesélni cselekedeteikkel meg a tekintetükkel mesélik el a vizuális történetet”.21
Ehhez hasonló kijelentést maga a film rendezője is megfogalmazott, John Baxter
ezt így összegzi: “Ám Kubricknál hamarosan meggyőződéssé vált, hogy a szavak
felettébb pontatlan közvetítő eszközei az igazságnak. Vannak világok, állítják a
fi lmjei újra és újra, ahol a nyelv, mint kommunikációs eszköz másodlagossá válik
a látottakhoz képest”.22 Jogosan tehetnénk fel tehát Hitchcock és Kubrick gondolatai alapján azt a kérdést, hogy mi történik olyankor, amikor a Barry Lydonban
olyan állóképeket látunk, amelyekben a szereplők egyáltalán nem mozognak, s
még a szemüket sem mutatja a kamera? Miképpen mesélnek nekünk ezek a képek, amikor pont a mozgás és a cselekvés hiányát látjuk?
Erre a kérdésre kétféle felelettel szolgálhatok. Egyfelől ezeknél a jeleneteknél
halljuk azt a bizonyos láthatatlan narrátort, aki ismerteti velünk a legfontosabbakat, fentebb már részletesen kitértem rá. Másodsorban viszont a képek nem véletlenszerűen válnak állóképpé, jelentésük van. Több esetben is arra utalnak, hogy
a szereplők az adott helyzetükben mozgásképtelenek, megrekednek valamiben,
vagy, hogy nem ők alakítják a sorsukat, hanem valami magasabb rendű hatalom,
amivel szemben tehetetlenek, részesei annak, ami történik, de nem ők hozzák azt
mozgásba. Ebből az aspektusból a film szereplői hasonlatosak a film nézőihez,
akik szintén mereven, a székükben ülve néznek valamit, amit nem ők irányítanak, csak passzív részesei az eseményeknek.
Mozgás, kép, idő
“Mert megtörtént a lehetetlen: a történelem élő ponttá, testi valóságú fényképfelvétellé zsugorodott össze”.23
Lady Lyndon fokozatos leválasztódását abból a társadalmi rétegből, melybe
egykoron tartozott, majd pedig a férje hűtlensége kiváltotta féltékenységét és magányosságát is a narrátor adja tudtunkra, kiegészítve a képeket, amelyeken belül
a szereplők vagy nagyon keveset, vagy egyáltalán semmit sem mondanak. A verbális kommunikáció hiánya egyes jeleneteken belül ugyancsak a festményszerűséget szolgálja. A szereplők helyett a cselekedeteik és a megkomponált kép „beszélnek”. Lady Lyndon nem kiabál, nem tajtékzik, vagy fordul meg fölényesen,
amikor férjével találkozik a pillantásuk a megcsalás percében, csak egy tekintetet
vet rá, amelyben minden benne van, majd ugyanazzal a lendülettel, lassú, kimért
mozgással távozik a helyszínről. Azáltal, hogy a mozgás – a szereplők mozdulatai,
járásuk és a kamera mozgása is – ennyire minimális, sokszor állóképekbe vannak
kimerevítve a képek, amelyek a festményszerűséget erősítik. Minden kép egy festménynek hat, ezt a mozdulatlanságot sok esetben csak a szereplők tekintete töri
meg. Mindez Lady Lyndonban összpontosul a leginkább, a nőben, aki valójában
irányítja a szálakat. Ha néha nem pislogna, vagy emelkedne ütemesen a mellka82
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sa, el is felejtenénk, hogy mozgóképet nézünk, nem pedig festményt. Ezek az apró
gesztusok, pillantás, sóhajtás, emlékeztetnek minket, hogy élő alakról van szó.
Ezzel kapcsolatban szeretném megidézni Christian Metz gondolatait
Virginás Andrea parafrázisában. Ezek, bár a fotográfiát állítják szembe a mozgóképpel, helytállóak lehetnek a festményszerű kép mozgóképpel való összevetése kapcsán is. “A nem digitális, azaz hagyományos fényképezés aktusa egyszeri és végleges módon ragadja magával a múlt adott részletét, akárcsak az elmúlás,
ehhez képest ugyanennek fi lmezett verziója minden egyes újranézés alkalmával
élőként jeleníti meg a holtat”.24 Tehát a kép, a fotó és a festmény az adott pillanatot egyszerinek ábrázolja, az elmúltat megidézve, míg a mozgókép a mozgás által teszi a képet át a jelenbe, s válik az adott pillanat, ahogy az elnevezés is plasztikusan jelzi ezt, „jelenet”-té. John Baxter Kubrick kapcsán ezt Enrico Ghezzi olasz
kritikus szavait idézve fogalmazza meg: „Kubrick a filmjeibe csak »holt« időt balzsamoz be”.25
A mozgás által tehát felmerül egy másik nagy kérdés is, vagyis az idő kérdése. Bokor Pál A film mint mozgás című tanulmánykötetében a következőképpen fogalmaz: “Deleuze-nél eszerint az idő a szubsztancia, s a mozgás a mérték.
Margaret Mitchell számára a szubsztancia nem az idő, hanem az élet, azaz a legmagasabb rendű mozgás. Tarkovszkij szerint a filmkép az időben él, az idő pedig
őbenne”.26 A megörökített pillanat, ha festmény vagy fotó formájában ölt testet,
megállítja az időt, konstans képet mutat, és ezáltal jelzi is, hogy a múltban történt,
lezárt eseményt tükröz. Jack Nicholson a Kubrickról készült dokumentumfilmben a rendező szavait megidézve nyilatkozza a következőket: „A fi lmekben nem
a valóságot próbáljuk fotografálni, hanem a valóság fotográfiáját”.27 Ezzel a rendező a fotográfiát mint a mozgókép ősét is magasabb szintre emeli. A mozgóképben viszont az időt újrapergetjük, az egymást követő képek tudatják velünk, hogy
az is az elmúlás része, de a mozgás által feléled és mi is újra vagy éppen először, de
átéljük, amit látunk, s nagyobb érzelmi involváltságot érzünk.
A fénykép és a festmény ellentétének mibenléte a következő idézetben
foglaltatik össze, amelyet egy filmből idéznék, amit Julian Jarrold rendezett, Evelyn
Waugh regényét véve alapul. A filmdráma, miként a regény is, az Utolsó látogatás
( 2008) címet kapta. Az idézett kijelentés pikantériáját erősíti az a tény is, hogy
a film egyik, festői babérokra törő szereplője fogalmazza meg a következőket:
“A fényképezőgép egy mechanikus szerkezet, ami a pillanatot rögzíti, de nem a
pillanat jelentését, vagy a kiváltott érzelmet, viszont a festmény, legyen az bármily
tökéletlen, mégis érzelmeket mutat, áhítatot fejez ki, nem valami másolat”. 28
Az előbbi idézet egyértelműen a festményt emeli nagyobb piedesztálra, de nem
esik szó a mozgóképről vagy egy még komplexebb ötvözetről, a festményszerű
mozgóképről vagy mozgó festményről. A tárgyalt film, Kubrick Barry Lyndonja
ennek az ötvözetnek egy kitűnő példája, amely magában foglalja a mechanikus
szerkezettel készült fotószerű állóképet és a festményszerű látványvilágot, tetézve
ezt azzal, hogy mindez mozog is. Dupla vagy akár tripla érzelmi töltetet adva ezzel
a film, nemcsak látványának, hanem jelentésének is. A mozgókép megjelenése a
következő fejezetben még nagyobb hangsúlyt fog kapni, erre az alábbiakban fogok
kitérni.
83

ME.dok • 2018/2

A víz szimbolikája
Lady Lyndon megaláztatásának csúcspontjához érkezünk a filmben, amikor
a kádban ülve, premier plánban látjuk a nő arcát, amely egy porcelánbabához
hasonlatos. Mozdulatlan, pislogni sem pislog, ráadásul fehér márványarca
van, feltehetőleg a kihűlt víztől, amelyben már régóta feküdhetett. Metaforikus
jelentést tulajdoníthatunk ennek, ha arra gondolunk, hogy a nő kapcsolata a
férjével visszafordíthatatlanul egyre csak kihűltebb lesz, ahogy a kádban lévő víz
is ezt sugallja. A víz mint egyetemes szimbólum is jelentőséggel bír. “Az alaktalan,
formátlan víz általában női princípium, maga az ősanyag. (...) amely, noha
belseje áramlik, nem indul sehonnan és nem mozog semmilyen cél felé”.29 Ezzel
ellentétesen a formát öltött víz (folyó, csörgedező patak) mindig mozgásban lévő,
cselekvő, ezáltal maszkulin, férfi princípium.
Nem véletlen az sem, hogy a nőket a filmekben és voltaképpen festményeken is,
sok esetben fürdeni látjuk. A fürdés mint motívum sok jelentéssel rendelkezik. „Az
eredethez való visszatérés, a reintegrálódás”30, de szélsőséges esetekben „egyaránt
magában foglalja a halálnak, a régi élet megszűnésének és az újjászületésnek a
lehetőségét”31 is. Erre történetileg talán a leghíresebb példa John Everett Millais
Ophelia halála (1850) című festménye, amely örök mintát és visszacsatolási
lehetőséget szolgáltat minden ilyen jellegű ábrázolásnak. Állandó hivatkozási
alapja lehet minden, ehhez a témához hasonlatos, festményben és filmben lévő
képi kompozíciós megoldásnak. John Everett Millais egyike volt a preraffaelita
művészcsoport alapítóinak. A festményt William Shakespeare Hamlet, dán királyfi
című tragédiája ihlette, és a preraffaelita stílus egyik remekművének tartják. A
történet szerint Ophelia egy napon a folyópartra ment, vadvirágokból kötött
koszorúját egy fűzfa ágára akarta akasztani, ám az ág letört, és Ophelia a vízbe esett.
Ruhája fenntartotta egy darabig, énekelgetett, mintha nem lenne tisztában azzal,
ami vele történt, ám az átázó ruha lassan lehúzta a mélybe. John Everett Millais
azt a pillanatot választotta megfestésre, amikor a vízbe esett Ophelia teste kezd
alámerülni, sápadt arca békés, nyugodt, félig nyitott ajkai között még ott remegnek
énekének hangfoszlányai, aranybarna haja sodródik a vízben, átnedvesedő ruhája
már húzza lefelé. A festmény is azt mutatja, és a történetből is az derül ki, hogy
Ophelia egy cseppet sem küzdött az életéért, hanem hagyta, hogy a természet
magához vegye őt.
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Ophelia vízben történt halála egyben egyfajta visszakerülés is az
anyatermészetbe, abba az ősanyagba jut vissza, amelyből vétetett. Egyrészt ez
újraegyesülést jelent, másrészt viszont a halála ábrázolásával a bukását is láthatjuk.
A szimbólummagyarázat úgy tartja, hogy a vízből kiemelkedett nő „formát kap,
vagyis megszületik, behatárolhatóvá válik, s elkezdi önálló életét”. 32 Ha ezt a
tematikát követjük, akkor Lady Lyndon – lentebb láthatjuk majd – a félig élet és
félig halál közti állapotot jeleníti meg, ellentétben azzal a megsemmisüléssel, amit
Ophelia halála szimbolizál.
A nő vízbe süllyesztésének egy drasztikusabb példájaként szolgálhat néhány
szekvencia az 1992-es Sally Potter által rendezett Orlando című filmben, amelyet
Virginia Woolf regénye ihletett. Orlando férfiból nővé alakulása korokon és
helyszíneken átível, a rendezőnő ezt a film fejezetekre bontásával is megerősíti.
„A szerelem” címmel nyitja meg a film második ilyen felvonását, amely azonnal
egy erőteljes képpel kezd, egy nőt látunk megfagyva egy korcsolyapálya jege alatt.
A jégpáncélon keresztül látjuk a fiatal nőt, ahogy egy kosár almával a kezében a
befagyott tó vizében rekedt, miközben körülötte férfiak nézik, s nevetnek rajta.
Ez a szituáció, vagyis, hogy férfiak nevetve körbeveszik a nőt, „A társadalom”
című fejezetben visszatér, az arisztokrata férfiak szemben ülnek a már nővé
átalakult Orlandóval, és a nők szerepét próbálják megvitatni vele, ironikus,
fennkölt stílusban. Az alma egyébként “szerelmi és termékenységi szimbólum (...)
a megismerés gyümölcse”.33 Ahogyan sok más gyümölcs is szintén ezt jelképezi.
Erre egy másik filmes példát hoznék hivatkozási alapul. A rajzoló szerződésében
(The Draughtsman's Contract, Peter Greenaway, 1982) központi helyszínt képez a
kert. A megbízott rajzoló feladata, hogy a kastélyt a kerttel együtt megörökítse.
Ha a kertről a bibliai paradicsomra asszociálunk, joggal tesszük, hisz egyfajta
bűnbeesés történik a rajzoló és a film központi nőfigurái között, aminek a
következménye a rajzoló halála lesz majd a film végén. A film részletes elemzésére
és szimbólumainak értelmezésére most nincsen lehetőségem, de a történetben a
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gyümölcsök vissza-visszatérő elemek mind a szavak szintjén, mind pedig konkrét
megjelenési formájukban. A narancs, az eper és gránátalma is a nők szexuális
érettségét jelképezik, bujaságra hívják fel a figyelmet. A rajzoló eszköz a két nő,
anya és lánya nemi vágyának megélésére (a lány esetében, hiszen vele a férje
nem foglalkozik) és a nemi élet pótlására (anya, akit a férje elhagyott). A rajzoló
szerződést köt, és párbeszédet folytat mindkét nővel. Ezen találkozások alkalmával
a víz kétszer is előtérbe kerül. Az anya a film 40. percében a kastélyhoz tartozó tóról
mesél, amelyet az apró békalencsék teljesen elleptek, így használhatatlan, a férje
mégsem tisztíttatja ki. A lányát a film 57. percében a rajzoló dézsába invitálja közös
fürdésre, de a lány gyermekesen inkább kifelé kukucskál a fürdő ablakából, végül
őt nem látjuk a vízben, csak a férfit. Ezáltal egyik nő sem bontakozik ki igazán
előttünk, lényegi részük fedve marad.
Az Orlandóból kiemelt képre visszatérve pedig elmondható, hogy ez az egy kép,
vagyis a befagyott nő, elvontabb értelemben egyfajta flash-forwardként működő
metafora is lehetne. Orlando sorsát vetíti elénk összetömörítve egyetlen képbe.
Orlando szerelme ugyanis nem talál viszonzásra, becsapottnak, megsemmisültnek
érzi magát, és ez sorsára is kihat, nemcsak érzelmei, de cselekvőképessége is
megbénul. Az önmegismerés és a világ megismerése felé fordul, ezt a fejezetek

címe is jelzi: Költészet, Politika és Társadalom.
A férfiból nővé alakulásának folyamata is ezeken a részeken keresztül
megy végbe, amihez szintén kapcsolódik a víz mint a megtisztulás, az átalakulás
szimbóluma. A film 56. percében ugyanis egy tál vízben mossa meg az arcát,
majd egy egész alakos tükörbe néz, s ekkor látjuk meg meztelen testét, amely nővé
változását bizonyítja be. Orlando ezután a kamera felé fordul, s abba belenézve
közli velünk, hogy ő maradt ugyanaz az ember, csak a neme lett más. Ez a fajta
technika, mármint hogy Orlando szembenéz velünk a kamerán keresztül, a
film egészén végigfut, minden jelentős esemény végén “összekacsint” a nézővel,
olykor kommentárt is fűz hozzá. A víz még egyszer megjelenik, A szex elnevezésű
fejezetben, ahol a nővé válás kiteljesedése megy végbe azáltal, hogy Orlando
megismerkedve a várt férfival, szexuális aktust folytat. A jelenet lezárásaként, a férfi
távozása után, elered az eső, és Orlando szemét behunyva hagyja, hogy elázzon.
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A film utolsó egysége A születés címet kapta, amelyben Orlando már
anyává válik, és élete ezzel beteljesedik. A víz mint ennek az átalakulási és
beteljesedési folyamatnak a szimbóluma eltűnik a szó legszorosabb értelmében,
de a film zárlatában Orlando szemében könnycsepp formájában visszatér. A nő
önmegismerésének másik fontos szimbóluma a tükör, ennek jelentőségére még a
későbbiek során visszatérek.

Az intermedialitás mozzanata
“Kubrick premier plánból, ebből a szűkre szabott plánból lassan tágít kifelé az optikával egy tágba, újrakeretezve ezzel a képet” 34 írja Jakab-Benke Nándor, és nem véletlen az sem, hogy a rendező ezt a kameramozgást használja, hisz
ezzel olyan érzést kelt, mintha a múzeumban az egyes képeket először közelről,
majd egyre távolabbról vizsgálnánk. John Baxter Kubrick kameramozgását tánchoz hasonlítja: „A kamera nem szenvtelen műszerként reagál az eseményekre, hanem emberi megfigyelőként: a voyeur táncában olyan bensőségesen összekapcso87
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lódik ember és gép, akár egy valcerben”. A kamera is él ezáltal, és így válik a cselekmény részéve, egy szemmé, amely mindenhová beférkőzik, még a nő legintimebb szférájába is. Így látjuk meg Lady Lyndont egészében, ahogy meztelen mellei is ki vannak téve a kamerának, a nézőnek, és valójában ez a lecsupaszítás még
ennél is többet fejez ki, azt a fajta kiszolgáltatottságot, amely egy olyan nőt jellemez, aki szeret, és a férje hűtlenségein felülemelkedve, büszkeségét sutba vetve
kell tovább élnie.
A nő fájdalmait, bár nem mutatja ki szavakkal és tettel, ezek helyett a testtartása – a kényszeredett merevség, amely már a hullákra emlékeztet minket – fejezi
ki a feltehetően benne háborgó indulatokat. Körülötte a komornái ülnek, akik közül az egyik éppen felolvas. Az eddig semleges narrátori hang megszűnik, helyette
a fi lm diegetikus világában lévő szereplő veszi át a narráció „fonalát”, aki franciául olvas fel egy, a Lumiére testvérekről szóló történetet. Ezzel a rendező egyfajta
ironikus töltetet is hozzáad a drámai jelenethez. Állóképet látunk ugyanis, amelyben a szereplők szoborszerűen vesznek részt. Az egyik komorna viszont pont a
Lumiére testvérekről, a mozgókép feltalálóiról olvas fel, akiknek a mozi születését is köszönhetjük. Ennek a szekvenciának a nagyszerűségét erősíti még annak
a felismerése is, hogy ebben az egyetlen kameramozgásban hogyan integrálódik
egybe több művészeti ág. Pethő Ágnes szavaival fogalmazva: “A film szintetikus,
más művészetek kifejezőeszközeit integráló jellege jelenítődik meg abban, ahogy
az egyes művészeti ágak: festészet, szobrászat, színművészet, tánc, zene, fényképezés egyetlen folyamatos kameramozgással kötődnek össze, és ahogyan végül a
fi lmrészlettel ér véget a bemutatás”.
Egyértelmű tehát, hogy a Barry Lyndon elsősorban a festészetet, a
festményszerűséget építi be a filmképekbe. Nem konkrétan egy képet épít be
a cselekménybe, hanem egyfajta stílust visz végig a film egészén: „Kubrickék
a film látványának előkészítése közben William Hogarth angol festő világára
támaszkodtak”. A fentebb idézett fürdőszobai jelenetnél viszont a festői látványba
a szereplők szoborszerűsége, továbbá a felolvasás mint az irodalom cselekvésként
való megjelenítése is beépül. A film elsősorban a festészetnek állít méltó emléket,
de irodalmisága nemcsak az irodalmi adaptációból adódik, hanem, ahogy szintén
Pethő Ágnes megfogalmazta, “a filmelbeszélés viszont egészen biztos, hogy nem
a Lumière-masinából varázsolódott elő mintegy a semmiből, hanem a képi és
irodalmi ábrázolás/történetmondás legváltozatosabb hagyományainak talaján
formálódott”. Erre pedig Kubrick a legszebb rendezői megoldást hozta létre
azzal, ahogy a komorna franciául a Lumiére fivérekről olvas fel. Irodalom és film
kapcsolata szép fúziót hoz létre ebben a képben, amit még az is tetőz, hogy a film
William Makepeace Thackeray pikareszk regénye alapján készült.
Fürdőző nő
Visszatérve Lady Lyndon alakjához, fontosnak tartom megjegyezni, hogy a
film egyik központi jelenete az, ahogy a nő némán és mereven a fürdőkádban ül.
Ha eddig kiemeltem a tekintetének a jelentőségét, akkor most meg kell jegyeznem,
hogy ennél a résznél szinte nem is pislog, hanem kifejezéstelenül bámul maga
elé. Eddig nemcsak, hogy felöltözve láttuk, de szinte makulátlan külseje egyfajta
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magabiztosságot is árasztott. Az, hogy így lecsupaszítva jelenítődik meg előttünk,
mentesen minden sallangtól és cicomától, vagyis, hogy teljes természetes valójában
mutatja meg magát, kifejezi azt is, hogy érzelmileg kiszolgáltatott a kamerának is,
de valójában a férjének.
Amint azt már fentebb említettem, Kubricknál a statikus kép azt szolgálja, hogy
a szereplők helyzetének konstans mivoltát jelezze, amin saját akaratukból kiindulva
nem tudnak változtatni. Lady Lyndonnál is igaz ez, sőt az, hogy vízben ül, még
inkább ezt a tehetetlenséget erősíti. A víz, amint már fentebb említettem, az élet
és halál közötti átmeneti periódust is szimbolizálja. Elég, ha csak arra gondolunk,
hogy a magzat az anyaméhben úszkál. Az is egy átmeneti állapot a születés és a
nemlét között. Lady Lyndon is ebben a köztes állapotban lebeg, úszik, létezik. Az
említett kép is, ahogy ül a kádban, félig a vízben és fél felsőtesttel a víz felszínén,
jól mutatja ezt. Nincs elmerülve a vízben, mint Ophélia, de nincs is a szárazföldön.
Élete ebben a kettős állapotban leledzik, ég és föld között, ész és érzelem között,
az élet és a végső megsemmisülés között. Az, hogy a férje megcsalja, és ő tud róla,
döntés elé kényszeríti őt: tűrjön és várjon, vagy hagyja el. Ám mitévő legyen egy
nő, a nélkül a férfi nélkül, akit szeret, így hát még a halál is felvetődhet. A férfi uralja
a szívét, és ezáltal a cselekvőképességét is.
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A nő állapotát nemcsak a statikus kép, hanem a filmkép színvilága is fokozza. A sötét, komor szobabelsőt csak a hátulról jövő minimális fényforrás töri
meg. Mindaddig a pontig, amíg az ajtón be nem jön a férj, akkor ugyanis a szoba
egészen telített lesz, mintha helyreállna a rend, még úgy is, hogy érezzük, a férfi
olyan helyre lép, amely kifejezetten női territórium, ezt Lady Lyndon körül a komornái is erősítik, akik gyorsan kiszaladnak a férfi megjelenése után. A nő arcáról készült nagy közeli pedig úgy hat, mintha hátulról a napsütés világítaná meg,
ami éles kontrasztot eredményez az eddig látottakkal szemben, és nem mellesleg
pedig újraéleszti a nőt, aki addig holtsápadtan, mozdulatlan pózban ült. A férfi megjelenése olyan, mintha az éjszakát hirtelen a nappal váltaná fel. Eldöntendő kérdés viszont, hogy a férfi-e a nap és világítja meg a szobabelsőt, vele együtt a
nőt is, vagy a nő az, aki viszont csak akkor ragyog, ha van kinek, ha van, ki viszszaverje a fényét.
Ennek a jelenetnek az utolsó egységében a férj bocsánatot kér Lady Lyndontól,
aki ezáltal felenged az eddig megtartott merev pózból, s látjuk, ahogy a mellkasa ütemesen újra emelkedni kezd. Megfogja a férje kezét, aki ezután lehajol hozzá (fontos: nem ő emelkedik ki a vízből), majd megcsókolják egymást. Kölcsönös a csókváltás, de olyan érzetet kelt, mintha a nő megmaradna valami misztikus fátyolba takarva, amely, hiába változtat a merev pózon, még élesebben rakódott volna rá. Az égi (női) és a földi (férfi) szférák találkozási pontja ez a csókváltás. John Baxter Kubrick szerelmi jeleneteiről a következőket fejtette ki: „ Kubrick
fi lmjeiben sosem látunk szerető párokat szeretkezni. A szexuális élmény titkos
mellékösvényeit kedveli: a voyeurizmust, az uralkodást és az erőszakot”.39 A férfi
szempár leselkedését először a kamera helyettesíti, amely belopózik a nő legbensőségesebb szférájába, majd pedig Barry Lyndon alakjával kap ez a szempár konkrét megtestesülést is. A férfi megjelenése itt egyfajta betörés is, egy kifejezetten
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női, a női intimitás megélésének központi helyére, így a szexuális egyesülés metaforájának is tekinthető ez a kép.

A fürdőszoba mint női színtér
„Hozzám már hűtlenek lettek a szavak...”40
Az idei, 2018-as Oscar-díjra is jelölt két jelentős filmnek is a központi
jelenete a fürdőszobában és azon belül is a fürdőkádban zajlott. A The Shape of
Water ( magyar címén: A víz érintése), Guillermo del Toro rendezése Oscar-díjat
kapott a legjobb film, rendező, látványterv és eredeti filmzene kategóriáiban is.
A film, ahogyan a címében is benne van, a vizet nemcsak mint látványelemet
használja, hanem az életben maradás alapfeltételének is tekinti. A történetben
ugyanis nemcsak a hal-férfinak elengedhetetlen életfeltétel a víz, de a film női
főszereplőjének is az. Mit is jelent ez pontosabban, s hogyan kapcsolódik Kubrick
filmjének festményszerűségéhez és Lady Lyndon szoborszerű kitárulkozásához?
Az alábbiakban erről lesz szó.
Gaál Szabó Péter Női helyek, férfi terek Zora Neale Hurston Their Eyes
Were Watching God című regényében című tanulmányában így fogalmaz:
„Hurstonnek az a stratégiája, hogy olyan női helyeket jelenítsen meg, amelyeket
nők konstruálnak, azaz olyan helyeket, amelyek elősegítik az identitás szubjektum
által való megalkotását , illetve olyan női szociális teret jelenít meg, amelyekben
a férfiakat kiszorítva a nők maguk teremtik meg identitásukat, például rituális
cselekedetekkel”.41 A fürdőszoba, bár nem szociális hely, sőt az intimitás és a
magánszféra egyik legzártabb helyisége, mégis több filmben is olyan helyként
szolgál, ahol a nők levetkőzve, megszabadulva a mindennapi „álarcuktól” önmaguk
tudnak lenni. Filmekben, és nemcsak ott, a nők bizonyos tereken általánosságban
egy bizonyos férfi oldalán jelennek meg, vagy hozzájuk fűződő az indoka a
91

ME.dok • 2018/2
megjelenésüknek, de nem mint önálló, egyéni szubjektum léteznek az adott helyen.
A fürdőszoba megmutatása a nő belső világába való beengedést is jelenti. Egy zárt,
intim, de bensőséges közegbe, ahol a nőnek egy olyan oldalát láthatjuk, amelyet a
nyilvános térben elfed. Az említett filmben, A víz érintésében központi helyszín lesz
a fürdőkád. A nő minden nap ott kezdi meg a napját a reggeli fürdéssel egybekötött
önkielégítéssel. Majd pedig ebben a kádba viszi haza a munkahelyéről elrabolt halférfit is, akibe első látásra beleszeret.

A hal-férfi elpusztul, ha nem lehet vízben, a nő viszont onnantól kezdve nem
tud élni, hogy nem lehet a férfi mellett. Így válik mindkettőjük életének fontos
elemévé a víz. Ha még pontosabban akarok fogalmazni, akkor viszont a nő nővé
válásának a folyamatát mutatja be a film, amelynek csak ürügye vagy kelléke
a hal-férfi szerepe a háborús küzdelemben, mert voltaképpen fő célja az, hogy
Elisa (Sally Hawkins) végre a szó összes értelmében nő lehessen. A víz, vagyis a
„teremtésmítoszok őselemeként az univerzális anyaméh”42, a nő érintését jelzi,
először belül, majd pedig kívül, magát a formát. A nő és a férfi egyesülése, lélekben
és fizikailag is. A filmben Elisa néma, már gyerekkora óta nem beszél, a férfival
töltött utolsó estéjén viszont nemhogy megszólal, de énekelni kezd. S dalban
mondja el a férfinak, hogy mennyire szereti.
A szavaknak és azoknak a hiányáról már fentebb hosszasan írtam, de amíg
Kubrick csak finoman sejteti a szavak által ki nem mondott érzéseket, addig
Guillermo Del Toro az arcunkba vágja ezt a tényt. A filmben Elisa némasága
nemcsak a női, hanem az emberek – függetlenül a nemüktől – elnyomása elleni
tehetetlenséget, szólni nem tudást is példaként statuálja. A hal-férfi mint kitalált,
megkonstruált, egy célra kifejlesztett lény nemcsak Amerikában, de a föld összes
kontinensén idegen lenne, hiszen nincsen konkrét hazája. A film az idegenség
problémáját is felveti, hogyan is tud valaki önmaga lenni egy idegen országban,
távol a szülőföldjétől. Hogyan találjuk meg a szavakat, ha nem szólhatunk az
anyanyelvünkön? Az elhallgatás nemcsak Elisa problémája, aki idegen a saját
női bőrében, hanem Dimitri, az Amerikába emigrált orosz orvos problémája
is, hiszen az ő nyelve a tudomány nyelve, azért ment Amerikába, hogy a tudása
által érvényesüljön, de nem fog sohasem Amerikához tartozni. Ez a két szereplő
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az, aki védelmezi a hal-férfit, és nem véletlenül, hisz ők ketten értik meg igazán,
milyen az otthontalanság. Rajtuk kívül még igazán Guillermo Del Toro értheti ezt a
problémát, aki mexikói lévén Amerikában alkot, és ahogyan Dimitrit a tudomány,
úgy Del Torót a film köti az országba, de önmagára bevándorlóként tekint.43 Nem
véletlen tehát, hogy a filmjében a némaság, a csend, a szavak hiánya kulcskérdéssé
nőtte ki magát. Ha a fentebbiek során visszaemlékszünk, Hitchcocktól idéztem
a filmekben előforduló dialógusokról kialakított véleményét. Hitchcock híres
volt arról, hogy filmjeiben a cselekvés felülemelkedik a szavak szintjén. Keveset
diskurálnak a szereplői, ellenben elvárt a színészeitől, hogy a puszta nézésükkel
is kifejezzék az érzéseiket. Hitchcock szintén bevándorló volt, elmondása szerint
Amerikába csak a film miatt ment, angol felesége volt, s az angol Times napilapon
kívül mást egész élete során nem olvasott. A két rendezőben tehát biztosan
közös pont, hogy idegenségük megélése integrálódott a filmjeikbe. Del Torónál a
szereplők kialakítása szintjén, Hitchcocknál a színészekhez fűzött elvárásaiban.
Del Toro filmjében a főgonosz, Strickland (Michael Shannon) a feleségével
töltött, szinte már erőszaknak is nevezhető közösülés közben befogja a felesége
száját, és azt kéri, maradjon most már csendben. A későbbiek során pedig nyíltan
kikezd Elisával, aki szemmel láthatóan nagyon tetszik neki, főleg a legfőbb
jellegzetessége miatt, vagyis, hogy egy szót sem szól, csak a testével és a mimikáival
kommunikál. Ezzel a film egy újabb fontos témát vet fel, mégpedig azt, ahogyan az
elnyomó férfi (Strickland) megelégeli a fecsegő, szolgalelkű feleségét, s helyette a
némaságával ellenállást tituláló alkalmazottjára tekint. Elisa nemcsak lerombolja
majd ennek a férfinak az imázsát, de győzedelmeskedik is felette, s teszi mindezt
szavak nélkül, a saját tetteinek erejéből.
A másik film, ugyanis kettőt említettem az idei Oscar-díjátadóval kapcsolatban,
az Enyedi Ildikó által rendezett Testről és lélekről. Elemzési kiindulópontként a
fürdőkádban kibontakozó nő identitásának és nőiségének a megélése szolgál
ez esetben is. A Testről és lélekről, ahogy a nevében is benne van, a testi és lelki
egyesülés kiteljesedését próbálja a nézőknek megmutatni. A lelki egyesülés a
tudatalatti, az álmok szintjén valósul meg, a testi, és ez tűnik ebben az esetben
nehezebbnek, a fizikai dimenzión, a szexualitáson keresztül. A problémát, ahogyan
azt előző filmben is, a női lét megélése jelenti. Itt viszont összetettebb a probléma,
ugyanis a nő hiába találja meg a rá alkalmas férfit, nem tud kibontakozni, képtelen
verbálisan és nonverbálisan, a testével is kifejezni azt, amit a férfi iránt érez. Így
végső kudarcnak éli meg azt, hogy ennyi idősen, biológiailag és lelkileg is megérve
egy férfi jelenlétére, képtelen arra, hogy kapcsolatot létesítsen a másik nem tagjával.
Mária (Borbély Alexandra) öngyilkossági kísérlete a kádban zajlik, ahova
ugyanolyan robotszerű, merev mozgással fekszik be, mint ahogyan az egész film
során mozog. Ez is jól mutatja, hogy még ezen az intim helyen sem tud egy cseppet
sem felszabadulni, s hiába meztelen, még így is érezzük, hogy a lényegi része el van
rejtve előlünk. A nő meztelenségét a kamera közelikben is megmutatja, fedetlenül
látjuk Mária melleit. A fürdőszoba steril, stilizáltan ábrázolt, ezzel is erősítve a
nő magányát és kietlen életét. A film katartikus pillanataihoz jutunk el ebben a
fürdőkádas jelentben, ahol Mária olyan higgadtan vágja el ereit, hogy a néző azon
rökönyödik meg, mennyire nem jelent számára semmit a saját teste. Ugyanis ez a
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test börtönné válik, ha nem tudja funkcióit – nevezetesen, hogy szeressék minden
értelemben – kielégíteni, és mint ilyentől, meg kell szabadulni. A halál végül nem
következik be, Enyedi Ildikó happy endet szánt Máriának, de a film üzenetében
valahogy érezzük, hogy ez a küzdelem, nemcsak Mária esete, hanem globálisan
kiterjesztve minden nőre, még nem ért véget. Enyedi nem a női elnyomást mutatja
meg a filmjében, nem azt, hogy a férfiak hogyan uralják a nőket, hanem hogy
valójában hogyan tud a nő saját magának a legnagyobb ellensége lenni.

Nő a felvevőgéppel
„A férfi, ha alkot, csak nemének alaptulajdonságát teljesíti ki. A nő pedig nőisége
ellenére, szinte azt legyőzve képes csak teremteni. így is csak ezer közül egy”.44
A női identitáskeresés, válság és önazonosság szép példája ez a film, főleg
úgy, hogy női rendező mutatja ezt meg nekünk. Egyfajta önarckép ez, amit csak
nő tud nőről alkotni, de amelyben az alkotó is benne van. Zsák Judit Egy vak nő
önarcképei című írásában hosszasan kifejti a női nézőpont problematikáját. Tőle
idézem a következőket: „Derrida szerint a nyugati kultúra »illusztris vakjai«,
önelemzői, önarcképfestői majdnem mindig férfiak, nem nők, mert mintha a
nők nem vállalnák az önarcképfestés vak ámokfutásának a kockázatát”. 45 A női
alkotók elsődleges feladata önmagunk definiálása, egyfajta tükörbe nézés. Vak
ámokfutásnak a kockázatával néznek szembe, mondja Derrida. A legnagyobb
kihívás, és erre Zsák Judit hívja fele a figyelmet, hogy tisztán lásson az adott alkotó
nő. A harmadik, küklopszi szem megjelenése és felismerése. Majd pedig, hogy a
meglátott, kialakított önarckép ne legyen töredezett és darabos vagy homályos
(tükör által homályosan).
A férfi író, festő és rendező a nő megalkotásában külső nézőpontot vesz fel,
ahogy ő látja a vágy titokzatos tárgyát, de a női alkotók ezzel szemben magukat
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vizsgálják, saját tükörképüket értelmezik s fogalmazzák meg, vagy újra az arról
kialakított véleményüket. Nem tudnak másképp cselekedni, ugyanis egy filmből
sem hiányozhat a női karakter megjelenése, de egy női nézőpont másképp
mutatja meg az átélt valóságot. Erre példát egy másik filmből hoztam, amelyet
bár nem nő rendezett, de a női identitás és szubjektum áll a film középpontjában.
A francia hadnagy szeretője (The French Lieutenant's Woman, 1980) egy azonos
című regényből adaptálódott, amit John Fowles írt 1969-ben. A filmet Karel Reisz
rendezte, aki az angol free cinema képviselője, s említett filmje Kubrick Barry
Lyndonját követi az angol filmtörténetben.
A francia hadnagy szeretője két idősíkon játszódik, az egyik szolgálja a
jelent, ahol éppen egy forgatás zajlik, s ezen belül a viktoriánus korabeli Angliába
csöppenünk, ami egyben a múlt is, és ez a történet másik idősíkja. A két színész
egymásba szeret, mialatt eljátsszák, ahogyan a viktoriánus korabeli Sarah és
Charles is egymásba szeretnek. „Múlt és jelen szinte egymásba fonódik, illúzió és
valóság, filmbeli és filmen kívüli világ keveredik egymással”.46 A film cselekménye
nem túl bonyolult, érdekesség Sarah (Meryl Streep) karakterében van, amelyik
meg is mutatja magát, de aztán el is tűnik. Nem egyszerű női karakter bontakozik
ki ugyanis előttünk. Nem csak abban áll a nő misztikuma, hogy eltűnik, aztán
újra megjelenik, hanem, hogy mindezt ő maga irányítja, s önmagát is definiálja.
Ez megmutatkozik már az első képkockán is, ahogy Sarah és egyben ugyebár
az őt alakító színésznő is, magát nézi egy tükörben. Ami, ahogy már fentebb is
kifejtettem, az önmagára való reflektálást jelenti, és a tisztánlátás felé vezető utat
is, ami majd az alkotásban csúcsosodik ki, hiszen a film végén kiderül, hogy Sarah
festő lett (amellett, hogy nevelőnő is).

A festésre utaló jelenet viszont már a film közepén is felbukkan, Sarah önmagát
rajzolja meg a szökése előtti éjszakán, de látjuk, hogy nem ez az első elkészült rajz
magáról, hanem több lapon is az ő arca mutatkozik meg. A rejtélyes nőről mindenki
csak azt tudja, hogy volt egy francia hadnagy szeretője, aki elhagyta, és azóta is őrá
vár a tengert nézve. A francia hadnagy helyett viszont egy paleontológus, régészkutató érkezik, akinek az érdeklődése rögtön felkeltődik a titokzatos nő iránt.
Charles is megtudja a nőről a pletykát, de mégis barátkozni kezd vele. Sarah pedig,
bár eleinte visszakozik, mégis megnyílik a férfi előtt, és olyan dolgokat mond el
95

ME.dok • 2018/2
neki, amelyeket senki másnak. Önmagáról is sok mindent megvall. Saját belső
kételyeit is a férfi elé tárja. A filmben így hangzik néhány kérdése: „Miért vagyok, az
ami?” A francia hadnaggyal kapcsolatos történetét is elmondja, de így reflektál rá:
„Tisztán láttam a helyzetemet, csak a játékszere voltam.” Ekkor azonban a történet
egy pontján hazudik, azt mondja, a hadnagy a szeretője volt, viszont – ez csak a
későbbiek során derül ki – sohasem feküdt le vele. Mert valójában az, akit várt, a
paleontológus volt, s a hadnaggyal kapcsolatos mítoszt, legendát kerítette maga
köré, hogy így legyen még izgalmasabb a róla kialakult kép. Ezzel a cselekedetével
is úgymond önmagát festi meg, a saját önarcképét készíti elő.
A paleontológussal való találkozását erősíti még az is, hogy a film másik
idősíkján, vagyis a jelenben azt a jelenetet látjuk, ahogy a két színész azt próbálja
el, amikor Sarah és Charles először megpillantják egymást. Sarah saját eltűnését
is maga rendezi meg, hiszen a film végén ő írja meg a férfinak a címét, miközben
úgy tesz, mintha más jött volna rá. A nő eltűnése, majd újra felbukkanása
ciklikusan jelentkezik a filmben. Alakja Perszephoné istennőre (latinul Proserpina)
emlékeztethet minket, aki az évszakok váltakozásával jelenik meg, majd tűnik el
újra. Tavasszal a földön él Demeterrel, de a telet már az alvilágban tölti Hadésszal,
s ez mindig így váltakozik. 47 A nő eltűnésével egyfajta hiányt képez a térben is és a
férfi mellől is, amellyel gátat szab „a női szubjektum maszkulin bekebelezésének”.48
Ez a fajta menekülés saját női szubjektumának, szabadságának és identitásának a
kimenekítéséből ered, amit a férfi által való kisajátítás félelme generál a nőben. Az
alkotó, alkotni vágyó nő tehát tiltakozását fejezi ki művészetével, menekülve abból
a konvencionális világból, amelybe a társadalom kényszeríti. B. Varga Éva ezt így
fogalmazza meg: „Esetében már maga az alkotás is szembenállást, szembeszegülést
jelent a beszűkült, beszűkítő hétköznapisággal. Hiszen szülei, a társadalom egy
otthonba zárt, mások által irányított, végtelenül kiszolgáltatott életet szántak neki.
Amit tesz, azt nem a hírnévért, csupán az elfogadásért teszi. Valójában az a vágy
vezeti, hogy embernek, művésznek, sőt hogy nőnek tekintsék”.
Sarah tesz is efféle kijelentést, amikor Charlesnak mesél az életéről. Azt
mondja, hogy ő sohasem vágyott olyan életre, mint az átlagos nők, akiknek élete a
családi házon belül, egy zárt térben, a feleség és az anyaság szerepeinek betöltésével
zajlik. A film alapjaként szolgáló regény írója, John Fowles ennek a gondolkodásnak
az okát így fogalmazza meg: “És ne feledkezzünk meg a viktoriánusok sajátságosan
egyiptomi természetéről, a klausztrofiliáról sem, amelyet kiválóan tükröz
zárt múmiaruházatuk, keskeny ablakú és folyosójú építészetük, a nyitottól és
mezítelentől való félelmük. Dugjuk el a valóságot, zárjuk ki a természetet”.
Ebből a kelepcéből menekül Sarah, s ezt az is erősíti, hogy Charlesszal folyton az
erdőben, a természetben találkoznak. A nőben már ekkor megvolt az alkotás iránti
érdeklődés, de a művészi ambícióit még nem ismerte fel, csak a vágyat érezte. A
vágyódás szimbólumaként is értelmezhető az a momentum, amikor a tengert nézi.
A víz, ahogy már a fentebbiek során többször is kifejtettem, női princípium,
egy nálunk hatalmasabb őselem, amelyből kiválasztódtunk, de visszavágyunk
abba az egységbe. A nő azáltal, hogy folyton azt nézi, kifejezi a vágyát az ősegység
megtalálására, mind férfi és nő kapcsolat szintjén (vágyik a férfira, aki mellett
végre nő lehet), mind pedig önmagán belül is az önmegvalósítás szintjén (alkotni,
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és ezáltal önmagát felfedezni). A kettő viszont összefügg, és egyik sem létezik
a másik nélkül, vagyis a nő csak egy férfi mellett tud igazán nő lenni. „Férfi és
női együtt létezik, egymásért kiált”. A nő viszont alkotni is azáltal tud csak, ha
önmagát megismerve, nőiségének megtapasztalásából kiindulva építi fel a magáról
a művészet által kibocsátott képet. Párhuzamként visszacsatolva a fentebbiek
során említett filmre, az Orlandóra, fontos megjegyeznem, hogy ott is ezt az
identitáskeresést, önazonosságra törekvést, majd pedig alkotóvá válást erősíti a
tükörbe nézés effektusa, amely többször is visszatér a történet során. A nő kettős
teremtő erejét (anya és művész) példázza a film utolsó jelenete, ahol Orlando
kislánya felvevőgéppel a tájat, majd pedig az anyját örökíti meg. Az, hogy ez a
természetben játszódik, egyfelől megerősíti a teremtés ősi mivoltát, s mindamellett
keretezi a film történetét is, Orlando ugyanis a film kezdő képsoraiban egy fa
tövénél ülve alkotni, verset írni próbált. Nem utolsóban pedig a lánya alkotja meg
őt. Filmalkotás zajlik egy filmalkotásban, teremtés a már megteremtettben. Az
utolsó egység címe, vagyis, hogy A születés méltán viselheti ezt a címet.

A francia hadnagy szeretőjéhez visszakanyarodva a nő hiánya az, ami
még fontos szerepet kap. Sarah eltűnésével, majd létének hiányával ugyanis a
személye iránti vágyakozást fokozza a férfiban. Szintén B. Varga Éva fogalmazza
meg a következőket: „A természet örök körforgásába visszacsatolt nőt csupán a
(férfi)költői képzelet tartja meg”. A film végén az utolsó forgatási nap jelenébe
csöppenünk, a záró partin a színészek ünneplik az elkészült filmet. A Sarah-t alakító
színésznő korán elmegy a partiról, búcsúzás nélkül hagyja ott a Charlest alakító
színészt. A férfi hiába keresi a nőt, már csak a nyomát látja az ablakon keresztül,
mi, nézők és a rendező is a férfival maradunk. Nem is látjuk a nő távozását, csupán
a férfi reakcióját, ahogy szembesül azzal, hogy elhagyta a nő, és hogy huzamosabb
ideig már nem is láthatja. Az, hogy ezt a történetet férfi írta (John Fowles), és,
hogy egy férfi rendező készítette el a filmes adaptálást, s végig Charles szemszögét
látjuk, jól igazolja B. Varga Éva gondolatait, miszerint a férfi képzelet tartja fent a
nő köré épült misztikumot. S ebből kiindulva, a film inkább szól a nőt szemlélő
„férfi megindultságáról, mint magáról a nőről”.
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Az aláírás
Kubrick filmjében eljutunk a film utolsó egységéhez, amelyben Barry Lyndon
bukását és feleségének lelki összeroppanását láthatjuk. Barry Lyndon telhetetlensége
nőttön-nő. Főnemesi címének megszerzésébe vág bele, ami, ahogyan a narrátor
megfogalmazza: „A nemesi cím utáni törekvése Barry legszerencsétlenebb
vállalkozása lett. Nagy áldozatokat hozott, hogy célját elérje. Szórta a pénzt és
osztogatta a gyémántokat itt is, ott is. Földeket vett tízszeres áron, festményeket és
műtárgyakat vásárolt anyagi bukást okozó árakon”. Egy jelenet erejéig láthatjuk,
amint éppen festményvásárlás céljával nézegeti az alkotásokat. Julien Sorelhez
hasonló feltörekvési vágyának és a felső körökbe való betagozódásának a
reményében cselekedett, és tette mindezt a felesége vagyonából, akinek kincstárát
ki is merítette ezzel. Mindezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert a
csekkeket a nő írja alá, és vissza-visszatérő motívumként jelenik meg az aláírása a
lap alján. Erre még visszatérek, de fontos még egy szekvenciára felhívni a figyelmet
Lady Lyndonnal kapcsolatban: a fia halála utáni mérgezési kísérletére, ami még
csak nem is sikerül neki. Ellenben ekkor láthatjuk egyetlenegyszer, önmagából
kikelve, hálóköntösben ordítva, tébolyult módjára a szobájában “vergődni”. Kiabál,
miközben bútorokat dönt fel, s a szoba egyik végéből a másikba tart, a kamera
pedig követi mozgását. Jakab-Benke Nándor így fogalmazza ezt meg: „Kubrick
megtöri a szinte túlcsorduló, festményszerű állóképáradatot azzal, hogy vállra kapja
a kamerát”.  Ennek is jelentősége van, hiszen a nő ebben az egy szekvenciában
töri meg saját mozdulatlanságát, és fordul radikális eszközökhöz élete alakítása
kapcsán, a statikus képből kimozdított kamera pedig a nő lelkének háborgását is
jobban felerősíti.
Az aláírásra visszatérve pedig megemlítem, hogy először a film ezen részén,
majd még egyszer és végül a legvégén ismétlődik meg ez a folyamat. A nő keresése,
értelmezése és ábrázolása kapcsán az aláírásának a megjelenítése egy újabb
kísérletet mutat a nő misztikumának a megfejtésére. Mit rejthetnek ezek a szikár,
de kacskaringós betűk? Ki van az aláírás mögött? B. Varga Éva a következőket írja:
„Nancy J. Chodorow A feminizmus és a pszichoanalitikus elmélet című művében
elemzi, hogy a férfiak nőktől való elkerülhetetlen pszichés rettegése miképp
írja felül szándékaikat a műalkotások nőábrázolásában (Chodorow 53–54). Az
eredmény a két ábrázolástípus valamelyikéhez vezet: vagy eltorzult anya, illetve
nőfigura, vagy légi tünemény jelenik meg a műben”.56 Lady Lyndon alakjában
mindkettő megvan, hiszen mint anya is különösen viselkedik a fiaival, ez egy
külön tanulmányt érdemelne, részletesen nem térek ki rá, mindenesetre első
házasságából született fia mintha beteges vonzalmat érezne az anyja iránt. Ha a nőt
légi tüneménynek nem is lehet nevezni, az viszont megállapítható róla, hogy a film
elejétől végéig folyamatosan rárakódó fátyol, ködszerű réteg mintha földönkívüli
lény benyomását kölcsönözné az alakjának. Megfoghatatlan és megközelíthetetlen,
mint egy nimfa, angyal vagy akár boszorkány. Azáltal viszont, hogy a neve a
papírra kerül, létezésének mintha egy bélyegét is, valós lenyomatát is látnánk. John
Baxter Kubrick kapcsán ezt a következőképpen fogalmazza meg: „A kimondott és
írott szavak Kubrick és a nézők számára is biztos kapcsot jelentenek a valósághoz”.57
A kimondott szavak, vagy azoknak a hiányáról dolgozatomban már
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többször is szót ejtettem, ebben az esetben viszont a leírtak kapnak hangsúlyt.
Történetesen Lady Lyndon neve, ami ismétlődően meg-megjelenik, s a végén,
ezzel a folyamattal, az aláírással zárul a történet és a film is. Kubrick a nők előtti
tiszteletét is kifejezi azáltal, hogy egy női szignóval fejezi be ezt a filmjét. Ennél még
messzebb tekintve, egy cikket olvasva a rózsakeresztes szimbolizmusról és a tarotkártya szimbólumrendszerének párhuzamairól, szembesülhetünk azzal, hogy
Kubrick ennek a szimbolizmusnak megfelelően alakította ki a képek kompozícióit
elemzett filmjében.58 A cikk írója arra is felhívja a figyelmet, hogy Lady Lyndon a
tarot-kártyának megfelelően a The World karakterét testesíti meg. Definíciója így
hangzik: „A Világ (elnevezésű kártya kulcsfigurája) véget vet egy élet ciklusának,
egy szünet az életben a következő nagy ciklus előtt. Az alak egyszerre lehet férfi és
nő, fent és lent, egy köztesség az ég és a föld között. Egyben a teljesség”.59

Barry Lyndon csak kis ideig tudta ezt a teljességet, Lady Lyndont és ami vele
jár, az életében fenntartani, majd sorra mindent elvesztett. Nem véletlen az sem a
filmben, hogy Barry előrelépései kártyajátékkal kezdődtek, egy olyan szakmának
nem nevezhető tevékenységgel, amelyet nagyrészt a szerencse forgandóságának
irányelvei működtetnek. Egyszer fent és egyszer lent. Nagy nyereség után nagy
bukást is tartogathat a következő lap. S ez akár utalhat a fentebb említett tarotkártya misztikumára is. A Lady megjelenése is ekkorra tehető, egy korszakot
jelentett Barry Lyndon életében, és a filmben is egy fordulópont. Fordulópont
olyan szempontból, hogy eddig Barry Lyndon karaktere uralta a film cselekményét,
de a nő megjelenésétől kezdve már Barry Lyndon mintha eltörpülne, s helyébe a
nő karaktere lép, hozzáigazodik minden, s már az ő drámáját látjuk kibontakozni,
ahogyan azt a fürdőkádas és füstös jelenetek kapcsán részletesen kifejtettem.
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A fi lm utolsó jelenete ez a képkocka, amely az év, a Barry Lyndon-korszak és
a fi lm lezárásaként jelenítődik meg. Lady Lyndon a csekkeket írja alá automatikus, monoton módon, rezzenéstelen arccal. Számára nincs jelentősége ennek az új
kezdetnek, hisz itt most már a fia veszi át a “hatalmat” minden felett, beleértve az
anyját is. A papírokat is ő nyújtja oda Lady Lyndonnak, jelezve felé azt, hogy a nő
feladata csupán annyi, hogy szignózza őket. Amikor azt a számlát teszi az anyja
elé, amely Barry Lyndon számára íródott, Lady Lyndon kezében megáll a penna,
elidőz, majd aláírja. Ekkor premier plánban láthatjuk a nő megfáradt arcát, a nézését, halljuk halk sóhajait. Majd újabb lendületet vesz, és folytatja tovább ugyanúgy a levelek aláírását. Ha a nézőben felmerült volna a kérdés azzal kapcsolatban,
hogy ez a nő el sem olvassa, mit is ír alá, ez a jelenet választ ad arra, hogy de bi-
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zony igen. Sőt, merem állítani, hogy Lady Lyndon végig tudatában volt élete alakulásának, és nem naivitásból nem adott hangot a véleményének. Talán ő az a szereplő, aki része a diegetikus világnak, de közben fél lábbal egy másik valóságszintbe lép át, minden egyes tekintetváltással. Erről a 2001-ben készült Amélie csodás életének egy része (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, rendezte, Jean-Pierre
Jeunet) jut eszembe, amelyben az üvegember évente egyszer lefesti az Evezősök
reggelije című Renoir-alkotást. A huszadik elkészült festmény kapcsán az üvegember ezt mondja Amélie-nek a képet elemezve: „Egyetlen figura van, akit még
mindig nem sikerült megfejtenem, ez a lány a vizespohárral. A kép közepén van,
de valahogy mégis kívülállónak érzem”.  A vizespohár motívumában újra viszszaköszön az, amit már a dolgozatom során többször is megemlítettem, vagyis a
nőiség és a víz szoros összekötő mivolta.
Zárszó
Dolgozatomban a nő és férfi kapcsolatát mutattam be, majd pedig a
magányosság, a női lélek elszigeteltségének központi helyére fókuszáltam, vagyis
a fürdőszobára. John Everett Millais preraffaelita festő Ophelia halála című
festményét vettem az elemzés alapjául. A vízbe süllyedt nő filmképi változatait
rendeltem mellé példának, olyan filmekből merítkeztem, mint A víz érintése
vagy a Testről és lélekről. A nők nővé alakulásának folyamatát és nőiségüknek a
megélésére való vágyakozásukat állítottam párhuzamba a víz megjelenésével. A
tengert folyamatosan figyelő nő A francia hadnagy szeretőjében, a jégbe fagyott
nő kiolvasztása az Orlandóban, a fürdeni képtelen nők A rajzoló szerződésében.
Különösen hasonlít egymásra A francia hadnagy szeretőjének főszereplője, Sarah és
Orlando, akik mindketten a “természet menyasszonyainak” tartják magukat, ezzel
megint csak visszautalva Opheliára, aki a természetnek adja magát halálával. Sarah
és Orlando abban is közös, hogy mindketten művészi, alkotói babérokra törnek,
ehhez viszont az önmaguk megismerése szükséges, ezt jelképezi a tükörbe való
pillantásuk, Orlandónál pedig a kamerával való szembenézés is. A természet, kert
és a gyümölcsök is a nemi identitás felismerését, megélését és a termékenységet
szimbolizálják. Leghangsúlyosabban ezt A rajzoló szerződésében láthatjuk, de az
Orlandóban is van erre utalás.
Az elsüllyedt vagy a maszkulin hatalom elnyomásából következően
elsüllyesztett nő nemcsak a képiség szintjén, hanem a szavak, a kommunikáció
vagy annak hiányának a szintjén is megjelenik. Lady Lyndon, továbbá Elisa A víz
érintésében vagy Mária a Testről és lélekről-ben ugyanúgy a szótlanság problémájával
küzd. Szavaik helyett a mozdulataik, testtartásuk, mimikájuk és a szemük beszél.
A nő idegensége a saját testével kapcsolatban Máriánál öngyilkossági kísérletben
csúcsosodik ki, s bár nem olyan drasztikusan, de Lady Lyndon is megkísérli az
öngyilkosságot, őt az anyai szerepben megélt kudarca vezérli idáig.
A legtöbb alkotást férfiak készítették, és bennük a nő misztikumát fejtegetik,
vannak olyanok, amiket női alkotók hoztak létre, ezáltal saját nemüknek
értelmezését is célként kitűzve, önmagukat definiálva kellett létrehozni az alkotást.
A felsorolt filmek közül mindegyikben fontos szerepet töltöttek be a nők. Jelenlétük
szükséges és nélkülözhetetlen. Legyenek benne passzíva, vagy aktívak, esetleg
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maguk is alkotók, egy biztos, nélkülük a film nem lenne egész, s hiányuk csak arra
szolgál, hogy még jobban felhívják a figyelmet fontosságukra.
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Abstract (Representation of Women in the Nőileg Magazine)
Certainly not manyof us, have seen or kept in their hands the Nőileg magazine. In my perspective it was a good idea to
create a Transylvanian Hungarian women’s magazine, because the Hungarian publications available in Transylvania did not
really deal with Transylvanian subjects or personalities at all.
The aim of my research is to formulate the Hungarian female ideal of Transylvania on the basis of the pictures and articles
of the Nőileg magazine. The image of the ideal woman will be researched from three diﬀerent angles:female images based on
the cover pictures, female images based on the pictures in the magazine and female images as represented in the articles.The
aim of the research is to decide wether Nőileg ﬁts within the frames of a glossy magayine or not.

Keywords hungarian magazine; female paper; hungarian glossy; woman; glossy magazine
Rezumat (Imaginea femeii în revista Nőileg)
Puţine persoane cunosc sau au citit vreodată revista Nőileg. Ideea de a crea o revistă maghiară transilvăneană pentru
femei a fost bună, deoarece revistele maghiare redactate în Ungaria nu prea au scris despre subiecte sau personalităţi din
Transilvania.
Scopul cercetări este de a formula idealul feminin maghiar din Transilvana pe baza fotograﬁilor și articolelor, din singura
revistă feminină maghiară din Transilvania. Imaginea femeii va ﬁ discutată din trei puncte de vedere: imaginea femeii bazată
pe copertele revistei, imaginea femeii bazată pe pozele din revistă și imaginea femei bazată pe articole. Prin aceasta se va
adeveri și faptul că revista Nőileg este una glossy sau nu.

Cuvinte cheie revistă glossy, revistă feminină, imaginea femeii, ideal feminin, revistă maghiară

1.

Bevezetés

Bizonyára elég kevesen fogtunk már a kezünkben Nőileg magazint. 2014-ben
már olvastam arról a kezdeményezésről, miszerint erdélyi újságírók azon dolgoznak, hogy létrehozzanak egy erdélyi magyar női magazint is. Jó ötlet volt az, hogy
létrehozzanak egy erdélyi magyar női magazint is, ugyanis az Erdélyben kapható
magyarországi kiadványok nagyon keveset vagy egyáltalán nem foglalkoztak erdélyi témákkal, személyiségekkel. Pedig van bőven érdekesség idehaza is.
Kutatásom célja az erdélyi magyar nőideál megfogalmazása, az egyedüli erdélyi magyar női lap képei és cikkei alapján 2014 és 2015 októbere között. A nő107

ME.dok • 2018/2
képet három szempont alapján fogom vizsgálni: 1. nőkép a címlapképek alapján,
2. nőkép a lap képeinek alapján, 3. nőkép a cikkek alapján. Ebből kifolyólag kiderül az is, hogy glossy magazin-e vagy sem a Nőileg.
Dolgozatomban a női lapok története után a magazinműfajt is bemutatom.
A Nőkép című fejezetben igyekszem igazolni azokat a sztereotip állításokat, miszerint a glossy lapokban a megfogalmazott nő képe elérhetetlen az átlagos nő
számára, és azt, hogy a glossy magazinokban az alapvetően felmutatott nőkép a
„modern nő”.
Női lapok története
Női lap elnevezésen azokat az időszakos sajtótermékeket értjük, amelyek a
nők különleges társadalmi, gazdasági és alkati helyzetéből eredő szükségleteket
és igényeket kívánják kielégíteni.1 Világszerte a legkorábbi női lapok a 17. század
végén jelentek meg. A 18–19. század fordulójától kezdve a női lapok tartalma kezdett olyanná válni, mint amilyen általában napjainkban is. Helyet kaptak a magazinokban a divatképek, a receptek, a háztartási munkát megkönnyítő ötletek és
a gyermeknevelési tanácsok.2
A fordulópontot a női lapok kiadásában a 19. század hozta. Ez a polgári társadalom évszázada volt, amelyben világos és egyértelmű kép alakult ki a nemek
viszonyáról. Éles volt a határ a nők magánélete és a férfiak közéleti szereplése között. A 19. század fordulóján a nőknek szóló lapok már tudatos, határozott, kiforrott kiadványoknak minősültek. Ezek két fő ágból fejlődtek tovább, az egyik a divatlap, a másik a szorosabb értelemben vett női lap.3
Több újságnak volt – a századforduló után – nőknek szóló melléklete, ami
feltétlenül azt jelzi, hogy a nők, mint potenciális olvasóközönség, ekkorra már nagyon jelentős tábort alkottak. A városiasodó életforma, a társasági élet színtereinek kiszélesedése és a nők egyenlőségéért küzdő feminista mozgalmak hatására egyre több és sokszínűbb női lap jelent meg. Az újságolvasás széles körben elterjedt: a háziasszonyi teendők, a gyermeknevelés és munka mellett egyszerre intellektuális és praktikus foglalkozássá és a szabadidő eltöltésére alkalmas kikapcsolódási lehetőséggé vált.4 Az 1960-as évektől több figyelmet szentelt a lap a női
egyenjogúság, ezzel összefüggésben a család, és a „nőideál” kérdésének, eszerint
alakította rovatait és képválogatásait is.5 A magazinok lapcsoportjában ekkor alakult ki a mind kisebb területekre szakosodó lapok egyre nagyobb tömege. Életkorok, nemek és szakmák szerint indulnak különféle orgánumok, és régen fennálló lapfajták kapnak új funkciót. Például megszűnik a divatlapok irodalmi jellege, s valódi női lapokká válnak.6
A magazinműfaj a 19. század végén Amerikában kapcsolódott össze olyan
mértékben a hirdetési üzlettel, hogy ezáltal a II. világháború végéig el is vált az
Európában inkább irodalmiasabb, olykor moralizálóbb és ismeretterjesztő családi laptípustól. A 20. század közepétől amerikai minták és újítások alapján világszerte felvirágzott a magazinüzletág. Az új műfaj rengeteg csoportra bomlott: idetartoztak az ifjúsági és női lapok. 7
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3.1. Románia / Erdély helyzete
Vitatható a sajtótörténeti visszatekintés témájának kijelölése: erdélyi vagy
romániai magyar sajtótörténet? Még problematikusabb az időbeni betájolás, hiszen a romániai magyar sajtó története egyértelműen 1920-szal kezdődik, ám
az erdélyi magyar média eredője nehezen és vitatható eredménnyel határozható
meg. Kuszálik Péter A romániai magyar sajtó 1989 után című könyvében kategorizálja az országos és megyei hírlapokat, a lapokat és folyóiratokat. A nyomtatott
sajtó szerkezetében nem történt radikális változás, legtöbb lap megszűnt, de rövid
időn belül, gyakran más néven újraindult. Női lapokról Kuszálik nem tesz említést. Az egyetlen női folyóirat az 1945-ben induló Dolgozó Nő (1990-től Családi
Tükör) volt, amelyet a szocialista rendszer nagymértékben befolyásolt.
Két évtizede tehát annak, hogy női témákat feldolgozó magyar nyelvű
nyomtatott kiadvány nincs Romániában. Ilyen szempontból a Nőileg magazin teljes mértékben hiánypótló kiadvány, ugyanis olyan témákat dolgoz fel, amelyeket
a kommunizmus óta egyetlen sajtótermék sem érintett.
A tömegközönség jelenlétére azonban több piaci adat utal. Ilyen például a
magazinsajtó iránti kereslet. Saját szórakoztató sajtó híján a romániai magyar a
román nyelvű vagy a magyarországi magyar sajtóhoz fordul. Azok piaci rést töltenek be. Jelenleg baárhol, ahol Erdélyben magyarok laknak, kaphatók a sikeres
magyarországi magazinok, különösen a nőknek szóló újságok, mint az említett
Nők Lapja, sőt az olyan, Romániában drágának számító lapok is, mint a Burda, az
Otthon vagy egyes számítástechnikai kiadványok.8 A tömegkultúra-kiadványok
ritkábbak, de a létezők piaci elterjedése és stabilitása arra mutat, hogy van közönségük. (Példák: a Corvin-kiadványok; a tabloidelemeket is használó Erdélyi Napló sikere a kilencvenes évek első felében.9) A kilencvenes évek közepéig egyes terjesztők ezeknek a magazinoknak remittendáját10 vitték be Erdélybe; ma már a
friss lapszámok kaphatók.
A magazinszerűek a vizuális elemek (színes képek, bizonyos minőségű papír) léte miatt és az információ szerzésének sajátos módjai miatt magas fi x költségű (és beruházási költségű) médiatípust képeznek. A sajátos minőség biztosítására rendszerint nincs lehetőség; s amikor van, akkor a magas költségek versenyképtelenné teszik a kiadványt.11 Amellett, hogy a romániai magyar sajtó alakítóinak java elzárkózik az olvasottság növelése érdekében véghezvitt „tartalomhígítástól” és „bulvárosodástól”, az anyaországi magazinsajtó iránti keresletre furcsán reagált az erdélyi újságíró-társadalom: Magyari Tivadar megerősítette azt a
2000-es tanulmányában tett állítását, hogy a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének értekezletein „a romániai magyar sajtó hangadói” néhány éve a magyarországi magazinok behozatalának korlátozását sürgették.12
Mitől női egy magazin? Általános jellemzők
A magazinok az újságok egy másik, ma már egyre bővülő csoportját képezik, amelyeket ha tartalmi szempontból szeretnénk elhelyezni, akkor az újság és
a könyv között helyezkednek el.13 Általában az újságoknál igényesebb kivitelű,
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színes nyomdai eljárással előállított időszaki kiadványok, amelyek a nagyközönség általános vagy speciális érdeklődését kielégítő informatív és/vagy szórakoztató tartalom mellett hirdetéseket is közölnek. Szorosan összefonódnak a hirdetési üzlettel, hiszen a magazinok a hirdetésekből finanszírozzák működési költségeit. Jellemzői a csillogó címlap, a képek szokatlan alkalmazása, a szöveg és
kép kombinálása, a mediterrán tördelési mód. Címadás tekintetében szemléletes,
képszerűségre törekvő, fülbemászó címek adására törekszenek. Általánosságban
elmondható, hogy heti, kétheti vagy havi szinten jelennek meg. Terjesztési körük
országos vagy nemzetközi lehet. Nem jellemző, hogy regionális vagy helyi szinten
jelentetnének meg magazinokat, mivel ezek túl szűk célcsoportot jelentenének a
magazinpiac számára.14
Általában négyszínnyomással, rotációs vagy íves nyomdatechnikával készülnek, és az A/4-eshez közeli formátumúak. Az életmódmagazinok esetében a
képek jó minőségű bemutatása elsődleges fontosságú, ami vastagabb belívpapírt
igényel. A borító pedig még jobb tartást, még elegánsabb megjelenést nyújthat
ezeknek a magazinoknak, különösen, ha UV-lakkal vagy matt, illetve fényes fóliával is bevonják a borítót.15
A női magazinok tartalmuk és külalakjuk alapján három kategóriába sorolhatók. Beszélhetünk úgynevezett klasszikus magazinokról, mint például a Nők
Lapja, trendi magazinokról, mint a Cosmopolitan, de kategorizálhatjuk úgynevezett „olcsó és vékony” szempont szerint is, mint például a Meglepetés.
Ha a női lapok papírminőségét vesszük figyelembe, igen változatosak a kiadott példányszámok. Ezek függnek az adott lap célcsoportjától, megjelenésétől
illetve árától, tehát nagymértékben befolyásolja egy magazin előállítását a költségvetési keret. Az olyan női lapok, amelyek kéthetente jelennek meg, mint például a Marie Claire, Elle, már jobb minőségű, fényes lapokkal előállított magazinok. Az efféle lapokat, amelyek kisméretűek, és jobb minőségű fényes lappal rendelkeznek, glossy magazinoknak nevezik.16
4.1. Glossy élmény
A glossy szó eredeti jelentése: fényes, sima, utalva ezzel a fényes papírfajtára,
amelyre nyomják a magazint. Jellemzői, hogy az átlagosnál drágább, képes, heti
vagy havi rendszerességgel megjelenő magazin, elsődleges célja a szórakoztatás.
Az ilyen magazinok elsősorban a húszas-harmincas generáció aktívabb és fiatalosabb rétegeit szólítják meg.17 A glossy magazinok olvasói az élet minden terén informáltak szeretnének lenni. Ezek a nők átlagon felüli keresetükkel időt és pénzt
fektetnek egészségükbe, karrierjük felépítésébe és az imázsuk kialakításába. A
külső imázs mindig az egyén választása, lehetőségeihez mérten, ugyanis szinte valamennyi kommunikációs esemény előtt előre megtervezik kinézetüket. A
glossy olvasó tehát praktikus, dinamikus, modern, pozitív, kiegyensúlyozott nő.
Az ilyen jellegű lapok jellegzetes koncepció alapján dolgoznak. A szövegek
írói saját tapasztalataikra való hivatkozásaikkal elmossák a szerzői és olvasói pozíció közti határt. Mintha mindannyian egy nagy barátnői kör tagjai lennének,
akik közös ízlés, közös értékrend alapján cselekszenek.18 Az olvasókat elsősorban
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potenciális fogyasztóként szólítják meg, miközben a mögöttük álló hirdetői körök érdekeit tartják szem előtt.19
Nőileg
„Minden társadalom társít sztereotípiákat a nőkhöz, amelyek nem feltétlenül
pozitívak. Nem a hisztis nők lapja szeretnénk lenni, hanem a lendületes, a stílusos,
a vagány, a szép, az otthont, a biztonságot szerető, a felszabadult nők lapja kívánunk lenni”.20
(Zörgő Noémi, a Nőileg magazin korábbi főszerkesztője)

1. kép: A Nőileg magazin logója

Egy 2010-es tanulmányban a szerző tizenöt olyan magyarországi női magazinról tesz említést, amelyek átfogóan foglalkoztak női témákkal, nem pedig kiemelve egy-egy részterületet. Az erdélyi magyar nőnek ehhez képest négy évet
kellett várnia arra, hogy kézbe vehesse az első ilyen típusú hazai kiadványt, a Nőileg magazint. A hiánypótló kiadvány elsődleges célja az volt, hogy tartalmas és
igényes olvasnivalót kínáljon főként a szebbik nem képviselőinek, olyan erdélyi
témákból merítve, amelyek nem jelennek meg máshol. A magazin munkatársai
feladatuknak tekintik az erdélyi értékek és a kiváló erdélyi személyiségek bemutatását is.

A Nőileg első lapszáma 2014 áprilisában jelent meg Székelyudvarhelyen.
Havi magazinként, minden hónap első hétfőjén jelenik meg Erdély kilenc megyéjében (Hargita, Kovászna, Maros, Kolozs, Szatmár, Temes, Bihar, Arad, Brassó) tízezer példányban. 2017 augusztusától főszerkesztője Botházi Mária. Visszatekintve az elmúlt évek munkájára és azokra a lapokra, amelyeket elemeztem, elmondható, hogy a szerkesztőség betartotta ígéreteit, hogy igényes, saját anyagokat írnak, illetve azt, hogy a tabutémákhoz is igen szívesen hozzányúlnak. Túl
vannak egy látványos arculatcserén, megújult a logójuk, a magazin kisebb méretű lett, de tartalmasabb, ugyanis 60 helyett százoldalasra bővült. „A megújult
Nőileget eddig jól fogadták az olvasók – ezt a felmérésünk alapján is állíthatom. A
megkérdezettek többsége a következő jelzőkkel illette: trendibb, praktikusabb, kellemes meglepetés volt az új arculat. Tartalmában pedig az olvasói igényekhez igazodva többet foglalkozunk gyerekneveléssel” – sorolta a lapkiadó a Szekelyhon.ro
portálon, 2015. április 9-én megjelent cikkben.21 A magazin 2015. január–februári lapszámában Zörgő Noémi, akkori főszerkesztő így írt az arculatváltásról:
„Amint majd látni fogják, nemcsak küllemében, hanem tartalmában is megújult
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a lap. Többen jelezték, hogy hiányolják a gyerekrovatot, így a Lurkóban a kicsiké
lesz a főszerep.”
A nőileg szót magában könnyű értelmezni, viszont a Nőileg ennél sokkal
tartalmasabb, jelentheti a nőileg gondolkodást, világképet, nőként a világban
való boldogulást. A magazin megjelentetését Zörgő Noémi, a korábbi főszerkesztő azért tartotta fontosnak, mert nem volt ilyen jellegű kiadvány Erdélyben. A
Maszol.ro-nak adott (2014. április 10-én megjelent) interjúban22 Zörgő Noémi a
névválasztásról így vélekedett: „Nagyon sokat gondolkodtunk a címen. Egy sor lehetőséget eleve kizártunk, például azt, hogy „Erdélyi nők lapja”. Egy ilyen címmel
elkerülhetetlenül a Nők Lapjára asszociáltak volna. Kizártunk minden női nevet
és minden virágnevet. Másrészt meg fontos volt, hogy ha valaki bemegy egy újságárushoz és kér egy… - akkor az tárgyraggal is jól szóljon. Felmerült például a „Nőként” cím, de „Nőkéntet” kérni a lapárusnál – az nem hangzik sehogy. A Nőileg szóban benne van egy sajátos látásmód, sajátos értékek, és ahogy bizonyos dolgokhoz
az ember nőként viszonyul: az nőileg való viszonyulás. Így maradt végül ez a cím.”
A Nőileg teljes mértékben el akar szakadni a magyarországi vezető magazintól, a
Nők Lapjától. „Mi nem akarjuk magunkat hozzájuk (Nők Lapjához) mérni. Nincs
semmi közünk hozzá”.23 „Hogy hozzájuk hasonlítanak minket, természetes, hiszen
nem mi voltunk az elsők – ami a magyar női magazin műfaját illeti. Persze, én bízom abban, hogy jobbnak tartják (a Nőileget), mint a Nők Lapját”.24
A kutatás célja és módszere
Kutatásom során a következő kérdésre keresem a választ: Milyen az erdélyi
magyar nő a Nőileg magazinban megjelenő cikkek és képek alapján?
6.1. Hipotézisek

1.

2.
3.
4.

5.

Kutatásom során olyan sztereotip állításokat próbálok igazolni, mint:
A női újságok közös jellemzője, hogy a nő kevésbé jelenik meg a feleség, anya
szerepében, hanem túlnyomó többségben az egyedül boldoguló, saját lábán
álló modern nőt ábrázolják szívesebben.
A nőket jóval gyakrabban ábrázolják egyedül, mint más szereplők társaságában, mind a glossy magazinok belsejében, mind azok címlapján.
A glossy lapokban a megfogalmazott nő képe elérhetetlen – ilyen szempontból a Nőileg is teljesíthetetlen szerepvállalásokat jelenít meg.
A glossy magazinokban az alapvetően felmutatott nőkép a „modern nő”, aki
a külsőségekre összpontosít – ilyen szempontból a Nőilegben bemutatott nő
nem a valós nőképet ábrázolja.
A Nőileg glossy magazinnak tekinthető.
6.2. Célok és módszertan

A kutatás alatt az foglalkoztatott, hogy kiderítsem, az általam megfogalmazott hipotézisek jellemzőek-e vagy sem a magazinra, illetve az, hogy választ talál112
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jak fő kérdésemre. A szakirodalom keresésekor akadtam rá olyan tematikájú cikkekre, amelyek szerint a nő legfontosabb tulajdonsága az, hogy férjhez megy, aztán gyereket szül, gondoskodik a családjáról, dolgozik a házban és a ház körül,
társ a férfi mellett. Közmondásaink gyakran utalnak erre a feladatosított női létformára – írja az e-nyelvmagazin.hu internetes oldal a férfi és női egyensúlyról.25
A glossyk hitvallását illetően azonban enyhült a fentebb említett, közmondásokból kibontakozó nőkép, ugyanis az ilyen típusú magazinokból pontosan az ellentét világlik ki: a nő legfontosabb célja, hogy egyedülálló legyen, későn szüljön,
ugyanis karrierjének építése az elsődleges.
A nő esztétikai profi lja sem hanyagolható el a nőkép meghatározása esetén, ugyanis mindig kellemes megjelenésűnek, kecsesnek, kívánatosnak, mosolygósnak, kedvesnek kell lennie. Ehhez az összképhez hozzásegít a női glossyk tartalma, amelyek kozmetikai cikkeket kínálnak, és ellátják az olvasókat a legújabb
divattrendekkel, ezzel ösztönözvén őket arra, hogy megvásárolják a termékeket,
mert attól lesznek igazán igényesek.
A magyar kultúrában a nő a fentebb említett feladatosított női létforma szerint él: gyereket nevel, főz, mos, takarít, de mindeközben igényes, ad magára, jól
öltözik. A női beszéd kapcsán a közvélemény a szószátyárság26, sőt az idegesítő,
olykor félelmetes női beszéd aspektusát említi.
A román nyelvben a femeie (nő) olyan személy, aki szociális, környezete
kedveli, kommunikatív, van humora, kívánatos, vadóc, szenvedélyes, kreatív, félénk, nőies, védtelen, nagy a befolyásolóképessége, okos, szép, ambiciózus.27 A
magyar női képhez képest a románban létezik egy tradicionális nőkép, a segítőtárs szerepe, de fellelhető a folyamatosan beszélő nő képe.
Véleményem szerint az erdélyi sztereotip gondolkodás az, hogy a nő munkába jár, aztán hazaérve elvégzi ház körüli teendőit. Ez a gondolat a két világháború után fogalmazódott meg, és azóta is elfogadott nézet. Abban az időben a tömegkommunikációs eszközök közkedvelt szereplői az eszményivé stilizált háziasszonyok voltak. A nő tehát nemcsak háziasszonyként, hanem családanyaként
is egyre jobban a sajtó által befolyásolt közérdeklődés homlokterébe került. Saját környezetemben is tapasztaltam, hogy megvetik, más szemmel nézik azt a nőt,
aki valamilyen formában kilóg a többiek közül: ha túl korán szül, ha túl idősen,
ha nem megy férjhez, ha elválik.
Kíváncsi voltam, hogy mennyire értenek egyet, esetleg mennyire mellőzik
az általam vizsgált magazin szerkesztői ezt a gondolatot. Arra is, hogy átalakult-e
egyáltalán a nőkép a két világháború közötti időszaktól mostanáig, milyen a kibontakozó nőkép a Nőileg magazinban, hogy milyen az erdélyi magyar nőideál, illetve, hogy követik-e a glossyk sajátos szerkezetét, témafelvetését, mondanivalóját, stílusát, műfaji sajátosságait a szerkesztők annak ellenére, hogy ők nem
glossyként határozzák meg a lapot.
Az elemzés során megpróbáltam a Nőilegben megjelenő nőképet a magazin
lapszámaiban található cikkek és képek alapján leírni. Napjaink sajtótermékeiben, főként a glossy magazinokban meghatározó szerep jut a vizuális információknak, ezért rendkívül fontosnak tartottam a képi megjelenés vizsgálatát. A vizsgált példányszámok a 2014. október és 2015. október közötti lapszámok.
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Kutatásomat tartalomelemzéssel fogom végezni, ugyanis ez egy olyan kvantitatív kutatási módszer, amely számbeli bizonyítékokkal támaszthatja alá hipotéziseimet. A legempirikusabb módszer azért, mert lényege a vizsgált szövegekkel kapcsolatos számszerű információk gyűjtése. Az eredményeket diagramokkal fogom szemléltetni a dolgozatban. A módszer előnye, hogy önállóan végezhető kutatás, amelynek nyomán saját adatokkal érvelhetek. Elsőre tudok konkrét és megbízható választ kapni arról, hogy milyen nőtípusok fordulnak elő a leggyakrabban a Nőileg-ben. A tartalomelemzés számszerűsített értékeket használ,
statisztikai elemzést is tartalmaz, ezért százalékokra lebontva tudom szemléltetni eredményeimet.
A szakirodalom szerint a tartalomelemzés rendkívül precíz módszer,
ugyanis a számadatok objektíven szemléltetik a vizsgálat eredményeit, azonban
hátrányai is vannak: a tartalomelemzés alkalmas arra, hogy érveket adjon a kezünkbe állításunk alátámasztásához, de nekünk kell eldönteni, hogy az általunk
talált adatok alátámasztják-e vagy sem a hipotézisünket.
Nőkép
A glossy magazinok az olvasót egyfajta átalakulásra késztetik mind belsőleg,
mind külsőleg. A címlapokon szereplő nők egyfajta ideált közvetítenek a nők felé,
felkeltve ezzel az „én is ilyen akarok lenni” érzést az olvasókban. A trendkövetésnek – jellemzően a média által kreált nőket követve – vannak egészen más válfajai is. A magazinok képesek a nők bizonyos csoportjainak a fogyasztói magatartását megváltoztatni, és egy sajátos csoportba integrálni őket. Manipulatív eszközökkel olyan képet alakítanak ki a fogyasztói társadalom mára már nagyon fontos szegmensében – a nőkben –, hogy a választott női szerepet, és képet úgy tudják kialakítani, ha megvásárolják, olvassák a lapot, vagyis a „klubhoz” tartoznak.
A magazinok által teremtett női ideálhoz hasonlítás és követni akarás kialakítása
valóban jól sikerült, mára nők milliói olvassák a világon a glossy magazinokat, és
követik az általuk közvetített trendeket.
Az ilyen típusú kiadványok a nők számára teljesíthetetlen szerepelvárásokat
jelenítenek meg. A cikkek, de leginkább a képek és főként a reklámok azt sugallják, hogy a nő nem önmagával, hanem a külvilág elvárásaival kell, hogy törődjön.
A nőképpel összefügg a nőalak helye is a világban. Kárpáti Adrienn tanulmányában az egyedül is boldoguló modern nő modelljét fogalmazta meg.
A mai a modern nő a családjával éppúgy foglalkozik, otthont teremt, biztonságot ad, mint a korábbi időkben. Azonban a család a hagyományos értelemben kezd átalakulni, egyre csökken a házasságkötések száma, felváltják ezeket az
élettársi kapcsolatok, egyre kevesebb gyerek születik, és egyre későbbre tolódik ki
a gyermekvállalás ideje.29
Az elemzés eredményei
A glossy magazinok a vizualitásra, a képekre és a reklámokra alapoznak.
Klaáb Adrienn tanulmányában30 tizenegy olyan szerepeltetett női képet fedezett
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fel a magyarországi vezető női lapok reklámjaiban, amelyek jelentős kiindulási
pontot adtak kutatásomhoz. A nőtípusok az említett tanulmányban a következők: 1. családanya; 2. modell; 3. dolgozó nő; 4. natúr szépség; 5. egészséges nő; 6.
csábító nő; 7. romantikus nő; 8. híresség; 9. tökéletes test; 10. idősödő nő; 11. társasági nő.
8.1. Milyen nőtípust részesít előnyben a Nőileg?
Klaáb Adrienn korábban felsorolt nőtípusait elemzésem során megtartottam, pici változtatásokat használva: a modell kategóriát divatos modellre, a tökéletes test kategóriát tökéletes nőre cseréltem, az egészséges nő kategóriát pedig kiegészítettem a sportos nővel. Azért tartottam fontosnak ezeket a cseréket, mert a
modell alatt én a példaképet értem, aki a divatot és a trendeket követi, az egészséges nő kategória pedig magában foglalja a sportot is.
Az erdélyi magyar nő preferált tipológiája a magyarországi vizsgálathoz hasonlóan szintén a modell, avagy a divatos modell (2. ábra), szám szerint 121 darab képben ábrázolták ezt a kategóriát. A Nőileg magazin előszeretettel használ
utcán készített képeket divatosan öltözött nőkről a Korzó rovatában, lényegében
9%-kal többet, mint az anyaországban vizsgált lapok összesen. Második helyen a
Nőileg magazinban is ugyancsak a dolgozó nő áll, ugyanolyan arányban, mint a
Klaáb Adrienn statisztikájában: 15%. Az erdélyi magyar női magazin ugyancsak
15%-ban összpontosít a natúr szépségre, a magyarországi lapokban ez a kategória
az ötödik helyen áll. E két kategória összesen egy képpel tér el egymástól, lényegében ugyanolyan mértékben vannak jelen a natúr szépséget és a dolgozó nőt ábrázoló képek. Következnek a családanyákat ábrázoló képek, aztán sorban a társasági nőket, csábító nőket, idősödő nőket, tökéletes nőket lencsevégre kapó fotók. A
lista legalján az egészséges / sportos nő kategória, a romantikus és a híresség kategória szerepel, 15, 12, illetve 10 képpel kategóriánként.
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1. ábra: A Nőileg magazinban megjelenő nőtípusok számokban
Nem volt meglepő számomra, hogy a híresség kategória a lista legaljára került, ugyanis erdélyi magyar bulvárról nemigen beszélhetünk, ezért nincsenek
az erdélyi magyar médiában celebek. Híresség kategóriába soroltam tehát az erdélyi származású, Magyarországon élő ismertebb közéleti szereplőkről készült
képeket: az X-faktor legutóbbi szériájának győzteséről, Tóth Andiról, Dancs
Annamari énekesnőről és Keresztes Ildikó énekesnőről készült fotókat.
8.2. Milyen típusú női képet sugallnak a Nőileg magazin képei?
Erre a kérdésre keresve a választ, azt vizsgáltam meg, hogy milyen összefüggésekben jelenik meg a női és a férfialak a lap képeiben. Az adatok alapján kiderült, hogy vannak a szerkesztőség által preferált modellek: a képek egyöntetűen olyan nőképet közvetítenek, amelyek a szingli, korábban említett, egyedül boldoguló kortárs nőt állítják előtérbe. A címlapokon 37%-os arányban ábrázolják a
nőt egyedül. A lapban ennél még nagyobb előszeretettel használják ezt a modellt,
összesen 43%-ban.
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2. ábra: A Nőileg magazinban megjelenő modellek
8.3. Milyen típusú képet sugallnak a Nőileg magazin címlapjai?

A vizsgált tizenegy lapszám címlapján a címlapkép legtöbbször (4 esetben)
nőt ábrázolt egyedül, ehhez legközelebbi érték (3 esetben) az, ahol férfi egyedül
volt a fotón. Továbbá egy-egy alkalommal szerepelt nő gyerekkel, nő férfi párja
társaságában, gyerek egyedül és család ugyancsak egy alkalommal.
3. ábra: A Nőileg magazin címlapképein megjelenő modellek
8.4. Képen vagy szövegben jelenik meg erőteljesebben egy-egy bizonyos
nőtípus?
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Egyértelműen szövegben. Bár kiderült, hogy a szerkesztők ragaszkodnak
egy bizonyos preferált modell, az egyedül ábrázolt, leggyakoribban divatos modell tipológiába tartozó nő képi ábrázolásához, a cikkekben mégis más kategóriák is rejlenek. Szintén tizenegy típust neveznék meg, ezek pedig a következők.
Segítő nő: 25%-ban van jelen a cikkekben. Nem feltétlenül orvos, egészségügyi szakember, hanem inkább azokat a nőket soroltam ebbe a kategóriába, akik
mindenkinek segíteni szeretnének: pszichológusok, alapítványok vezetői, munkatársai. Ez a nőtípus rendkívül segítőkész, a problémamegoldás a fő célja, munkája elismert a társadalomban, ugyanis a segítségre szorulók mindig hálásak erőfeszítéseikért.
Művésznő: 19%-os ábrázolással a második helyen van ez a kategória. Cseppet sem sablonos, nem megszokott stílust képviselő nő. Munkájával, öltözködésével egyaránt elvarázsol bennünket. Rendkívüli részletességre odafigyelő, dizájnos
darabokat készítő kreatív szakembereket, a hangjuk miatt elismert énekesnőket
is egyaránt idesoroltam.
Álmait megvalósító nő: egyetlenegy százalékkal maradt le ez a típus az előzőtől. Úgy gondolom, nincs szükség sok dolgot hozzáfűzni a kategóriába sorolt
nőkhöz. Bármiből inspirálódik, életcélja pedig az, hogy ötleteit megvalósítsa, legyen az egy virágüzlet megnyitásának gondolata, a stílusának megfelelő ház kialakítása, berendezése.
Csinos nő: e közé a 11% közé azokat a nőket soroltam, akik az utcán láthatóak, csinosan öltözködnek, jól játszadoznak a színekkel, és a ruhakombinálás is
megy nekik. Ők a trenddiktáló nők, akiket a fotósok szívesen lencsevégre kapnak.
Utazó nő: idetartoznak a Poggyász rovat szerzői, akik varázslatos helyekről, felfedező utakról készítettek útinaplót, illetve a külföldön élő nők, akik már
nagyon régóta elhagyták otthonukat, és új életet kezdtek. Összesen tíz százalékban vannak jelen.
Önmagát felfedező nő: a legizgalmasabb kategória: azokat a nőket soroltam ide, akik másfajta életfi lozófiával élnek, mint az átlagos nők; ők belülről megélt mozgás- és élettudatosságot sugároznak, egész személyiségükre hatással van
az általuk gyakorolt stílus. Fontosnak tartják a megszokott, korábbi életformából való kitörést, új életcélokat kitűzni, és rátalálni a hozzájuk közel álló életstílusra. Bár csak ötszázalékos arányban beszélhetünk róluk, mégis igazán karakteres nőknek hívnám ezt a típust.
Erős nő: 4%-ban azok a női modellek, akiknek életük során számos megpróbáltatást kellett megélniük, szenvedélybetegséggel küzdött családtagjuk, és
emiatt a komoly veszélyekre szeretnék felhívni a hangsúlyt, vagy olyan nők, akik
ők maguk élték meg gyermekük halálát, netalán betegséggel küzdenek, vagy halálos beteg gyermekükben tartják a reményt. Azok a nők is idetartoznak, akiknek
egyedül kellett felnevelniük gyereküket, mert az apa életük legnehezebb pillanatában hagyta őket cserben.
Háziasszony: egészséges életmódot folytató, önmaga és családja egészségére is odafigyelő nők, akik legtöbbször saját kezűleg termesztik azokat a növényeket, amelyekből aztán előszeretettel gazdálkodnak, főznek. Itt említjük azokat a
nőket is, akik zöldre váltottak, és biomosást, saját kezűleg elkészített tisztítósze118
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reket használnak, dezodorokat készítenek. Ez a kategória bebizonyította, hogy a
tömbház erkélyén is lehet kellő gondozással és odafigyeléssel fűszernövényeket
termeszteni.
Párját / férfit kiegészítő nő: bár csak 4%-ban van jelen, igen fontos nőtípus.
Az erős férfi mellett háttérben marad, de ugyanolyan fontos szerepe van, mint egy
egyedülálló nőnek. Nem feltétlenül párját egészítheti ki, lehet egy jól összeforrt
páros is, akik nem tudnak működni egymás nélkül.
Érzelmes nő: pozitív kisugárzásuk az erényük. A hivatásuk, szakmájuk mögül kibújó nőket soroltam ide. A lapban ezt a nőszerepet nem képekkel hangsúlyozzák.
Vásárló nő: fiatalos, csinos és kreatív outfiteket kreál, akár turkálóból is beszerezhető ruhadarabokkal. Ez a kategória nem márkafüggő, inkább az átlagnők
pénztárcájának megfelelően szerez be új holmikat.
8.5. Milyen arányban készítenek interjút nőkkel a szerkesztők?
Az interjúelemzések során négy kategóriát választottam külön:
Nővel készült interjú
Férfival készült interjú, amely egy nőről szól
Férfival készült interjú, amelyben megemlítenek egy nőt
Férfi-nő párossal készült interjú
Megjegyzés: csak a kérdezz-felelek-típusú interjúkat vizsgáltam.
A nőkkel készült interjúkat külön kategóriaként kezelem, ugyanis azonbelül
más szempontokat is figyelembe veszek. Nyilvánvaló volt, hogy ez lesz a domináns kategória, és megérzéseim beigazolódtak. A kutatást az alapján végeztem,
hogy miről készült az interjú: munkáról, családról/magánéletről, pályafutásról,
esetleg portréinterjút készítettek a riporterek, vagy pedig olyant, amely az interjúalany szakmai tanácsait foglalja össze, ez esetben tanácsadás-interjú.
A második kategória esetén arra lettem volna kíváncsi, hogy elhunyt nőkről emlékeznek meg az interjúalanyok, vagy magasztalnak nőket annyira, hogy
úgy tűnjön, az interjú teljes mértékben egy másik személyről szól. A számításaimmal ellentétben, a vizsgált lapszámokban egyetlenegy ilyen interjúval sem találkoztam.
A harmadik kategória eredményei meglepőek. A Férfival készült interjú,
amelyben megemlítenek egy nőt kategória meghatározásakor nem feltétlenül arra
gondoltam, hogy a férfi egy konkrét nőt fog megemlíteni, hanem általánosságban
véve a nőket, legyen az bárki. A hónap pasija című rovatban rendszeresen megkérdezték az alanyt, hogy milyen az igazi nő?, Mit nézel meg először egy nőn?, Mi
a legvisszataszítóbb egy nőben?, Mit szól hozzá a feleséged, hogy te vagy a hónap
pasija?, Egyetértesz a mondással, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll?, Szerinted milyen pasinak látnak a nők?. A Nőileg úgy is határozta meg ezeket, hogy
Kihagyhatatlan kérdések. Itt is voltak különös történetek, amelyek fűszerezték az
interjúk tartalmát. Egy férfi egy bizonyos projektben segítséget kapott a testvérétől, aminek köszönhetően el tudta indítani a vállalkozását, ezért nagyon hálás
neki. Egy másik esetben egy zenekar egyedüli női tagja rendszeresen főz a férfiak-
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ra, ezért magasztalják őt: („(Ő) főz nekünk fantasztikusan finom ételeket. Jól megvagyunk”.). Egy újabb eset kapcsán pedig csak egy idézetet csatolnék: „Tizedikes
rajzszakos diákként egy modellt rajzoltam le, aki húsz évre rá a feleségem lett. A
rajzot megőriztem, a feleségem ezt kapta a húszéves házassági évfordulónkra. Most
ott áll a falon”.
A negyedik kategória viszonylag kevésszer fordult elő, de azokat az eseteket foglalja magában, amelyekben a riporter egyszerre kérdezte a két félt, és külön-külön válaszoltak ugyanazokra kérdésekre.
Az interjúk kapcsán az derült ki, hogy a szerkesztő-riporterek előszeretettel
készítenek portréinterjúkat, ugyanis sokkal könnyebben kivitelezhető műfaj, terjedelmes, ezért könnyen megtölt egy teljes oldalt a magazinban, és nincs szükség
különösebb készülődésre, ugyanis bármiről kérdezhetnek, a magánélettől kezdődően a munkáról, a gyerekvállaláson át arról, hogyan telnek az interjúalanyok
hétköznapjai.
Viszonylag elég sok magánéleti kérdést fedeztem fel, de számomra az derült
ki, hogy a riporterek tapintatosan, érzékenyen próbáltak megközelíteni egyes témákat. Bizonyára az előzetes egyeztetések alapján megbeszélték, hogy miről fog
szólni az interjú, és az alanynak lett volna alkalma visszakozni, vagy tájékoztatni
a kérdezőt, arról, hogy mi az, amiről nem szeretne beszélni.
Munkáról kevés interjú készült, pedig azt gondolná az ember, hogy sok
olyan szakma van, amelyről keveset vagy egyáltalán nem tudunk, és ezt meg szeretnék mutatni. Volt próbálkozás, azonban sok esetben nem csak erre éleződött ki
a beszélgetés, ezért vagy portré, vagy pedig pályafutásról készült interjú lett belőle (ez utóbbi viszonylag kevésszer fordul elő).
Erdélyi magyar nőideál
Az lenne a mai ideális nő, aki karrierista típus, ambiciózus, független, emellett gyönyörű nő, remek feleség, jó anya és kitűnő háziasszony?
Ha a kutatásom eredményeit megfigyelem, akkor az erdélyi magyar nő a Nőileg magazinból kibontakozó cikkek és képek alapján a divatos, egyedülálló, független, aki mindenkinek segíteni szeretne, és tanácsokkal szeretné ellátni a körülötte lévőket. Ilyen szempontból alátámaszthatom azt a sztereotip állítást, miszerint a Nőileg a glossy magazinok hitvallása szerint teljesíthetetlen szerepvállalásokat jelenít meg.
Ha csak a fentebb említett remek feleség, jó anya és kitűnő háziasszonyra
pillantok, elgondolkodom azon, hogy a Nőilegben milyen arányban jelennek meg
ezek a kategóriák. A családanya 57 képen szerepel, ellentétben a divatos modellel, aki 121 képen. Ilyen módon tehát szintén bizonyítható az állítás, miszerint a
glossy magazinokban az alapvetően felmutatott nőkép a „modern nő”, aki a külsőségekre összpontosít, mert csak a mondat első felében megelevenített nőideált
jelképezi: karrierista, ambiciózus, független, gyönyörű nő.
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A Nőilegben bemutatott nő tehát nem a valós nőképet ábrázolja:
Hangsúlyos a divatos modell szerepeinek megjelenítése.
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2.

A nő legtöbbször egyedül jelenik meg az elemzett lapszámok képeiben és
címlapjain.
3. A női szerepek közül majdnem egyáltalán nem jelenik meg kimondottan a
feleségszerep.
4. Csak 13%-ban jelenik meg a nő a családanya szerepében.
5. Viszonylag ritkán jelenik meg a gyerekszerep képeken és cikkekben egyaránt.
6. Jelentősen reprezentált az álmait megvalósító nő.
7. A barátnőszerepet nem hangsúlyozza a magazin: címlapokon egyáltalán, a
lap képein a nő társaságban 3%-ban jelenik meg.
8. Hangsúlyos ugyanakkor a dolgozó nő szerepe is.
9. Az anyós-meny szerepköre egyáltalán nincs megemlítve.
10. A hagyományos női szerepek közül teljesen kimarad a testvér említése.
11. A háziasszony nem a szorosan vett értelemben jelenik meg a lapban.
12. A cikkben megjelenő női típusok közt leghátul kullog a vásárló nő.
13. A civil szakmákon kívül nagy hangsúlyt fektetnek a művészvilágra: rengeteg cikk szól divattervezőkről, ékszerkészítőkről, festőkről, lakberendezőkről, színészekről.
14. Az idősödő nő a tizenegyes lista nyolcadik helyén szerepel.
Nagyon elenyésző arányban jelenik meg a híresség a címlapon és a hozzákapcsolódó arcképrovatban.
Konklúzió
A női magazinok szerepet játszanak bizonyos társadalmi problémák megjelenésében, de nem lehet csak rájuk ruházni a felelősséget. Számlájukra írják többek között a feminizmus elterjedését, a vékony, modelltestalkat egyeduralmát, illetve a szexualitás hirdetését, ugyanis a magazinok olvasói jelentős részben ezekből tudhatják meg a divat, a szépségápolás, a sztárvilág újdonságait, de a szexuális életükre, párkapcsolatukra vonatkozó javaslatokat is kapnak.
A glossyk olyannyira beférkőzik magukat a nők életébe, hogy azok barátnőként tekintenek rájuk. Természetesnek veszik, hogy a nők elégedetlenek minimum egy testrészükkel, illetve azt, hogy minden nőnek élete fő gondja, hogy leadja fölösleges kilóit, ami a mainstream szépségideáltól megkülönbözteti. A sajtó
régóta csámcsog a női lapok hitvallásán, és ennek következtében már majdnem
mindenkinek tudnia kellene, hogy a glossyk a reklámozásból tartják fenn magukat. Ilyen szempontból minden nőnek tudnia kellene, hogy amit ott lát, esetenként olvas egy termékről, az fizetett hirdetés.
Az általam vizsgált erdélyi női magazin, a Nőileg is rengeteg burkolt hirdetést, reklámot tartalmaz, ezért ez az elsődleges szempont volt, amiért glossyként
tekintettem rá. Ha csak ránézünk a lapra, felfedezhetjük a korábban is megemlített UV-lakkal bevont csillogó címlapot, amely a glossyk védjegye. Az arculatcsere előtt A/4-es formátumú volt, aztán váltottak a táskabarát A/5-re. A lap kinézetéről is látszik, hogy Erdélyben ez nemcsak az első modern női magazin, hanem
a legelső glossy is. Úgy határoznám meg, hogy a jó papírminőségű trendi maga121
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zinok kategóriájába tartozik. A Nőileg valójában glossy magazin, de igényesebb,
sokrétűbb tartalommal rendelkezik, mint magyarországi nagy testvérei. A magazinban megjelenő cikkek minden esetben megalapozott tanulságot rejtegetnek, a
szerkesztők elgondolkodtató témákkal ragadták meg olvasóik figyelmét. Mi sem
bizonyítja jobban, minthogy képes voltam tizenegy lapszámot átolvasni majdnem
egy szuszra, anélkül, hogy untam volna elolvasni egyetlen sort is.
A kutatás alapvetően az elvárt eredményeket hozta. Nem volt nehéz igazolni azt a két hipotézist sem, miszerint a glossy magazinok túlnyomó többségben
az egyedül boldoguló, saját lábán álló modern nőt ábrázolják szívesebben, illetve, hogy a nőket jóval gyakrabban ábrázolják egyedül, mint más szereplők társaságában. A címlapképek esetében is a legtöbbször az egyedülálló nő került előtérbe. Az interjúkra is ugyanez volt jellemző, ugyanis dominált a nőkkel készült interjúk kategóriája.
Vissza kell tekintenünk a dolgozatban megemlített, egyedül is boldoguló
kortárs nő modelljére: a modern világban nem a hagyományos női szerepek bontakoznak ki a lapokban, ugyanis nem elsődleges cél egy fiatal nő életében, hogy
minél hamarabb férjhez menjen, és családot alapítson, hanem inkább az, hogy
elismert szakmabeli legyen, keményen dolgozzon, pénzt szerezzen, esetleg kiránduljon, világot lásson. Az ideáloknak meg kell felelni, ilyen szempontból nem
meglepő, hogy a női magazinokban a kínálat fedi a keresletet: ugyanis, ha a nők
arra kíváncsiak, hogyan legyenek sikeresek munkahelyükön, akkor azt kapják.
Ilyen a glossy magazinokban alapvetően megfogalmazott „modern nő”. A gond
ezzel az, hogy az ilyen típusú magazinok manipulatív koncepció alapján dolgoznak, és elmossák a szerző és olvasó közti határt. Ezt jelenti a barátnői körhöz való
tartozás. Az én is ilyen akarok lenni érzés a Nőilegben is ott van, ugyanis az olvasó késztetést érez arra, hogy megvásárolja a lapot. Ehhez pedig nagymértékben
hozzájárul az is, hogy a közösségi oldalakon megosztanak egy-egy érdekes cikkrészletet arról, hogy mi lesz a következő lapszámban, fokozva ezzel azt az érzést,
hogy a klub részesei csak akkor lehetnek az olvasók, ha előfizetnek, rendszeresen
veszik a magazint.
Hiába kínálnak lehetőséget a női lapok arra, hogy a sztereotipizált nőképekből kiszabadítsák az olvasót, mégsem az a nőkép jelenik meg előttük, amely
erre esélyt adna. A Nőileget elemezve és a szakirodalmat tanulmányozva rájöttem, hogy egy olyan nő képe jelenik meg ezekben a lapokban, amely alapján a
nő nem saját magának, hanem a körülötte lévőknek akar megfelelni. Ilyen szempontból nemcsak a glossy lapokban megfogalmazott nő képe elérhetetlen, hanem
a Nőileg magazin is teljesíthetetlen szerepvállalásokat jelenít meg. Az ilyen típusú
lapok tehát nem a valós nőt mutatják be.
De térjünk át a magazinban bemutatott nő képére, és vizsgáljuk meg, hogy
mennyire ábrázolja a valós nőképet a lap. Már a cikkekből kibontakozó nőtípusok
szintjén is van eltérés. A Segítő nő kategória nem feltétlenül egészségügyi szakember, de értékei miatt ebbe a kategóriába sorolható. A Háziasszony sem a szorosan
vett értelemben jelenik meg; az Erős nő kategória sem a fitneszbajnokokról kapta
a nevét, ugyanis ide azokat a női modelleket soroltam, akiknek életük során számos megpróbáltatásban volt részük.
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Igazolódott tehát a felvetésem, miszerint túlnyomó többségben ábrázolják a
szerkesztők az egyedül boldoguló, saját lábán álló modern nőt. De az is a hipotézisem között szerepelt, hogy a női újságok közös jellemzője az, hogy a nő kevésbé jelenik meg a feleség, anya szerepében. Klaáb Adrienn kategóriái között azonban nincs kimondottam feleségszerep. Az általam meghatározott kategóriában
sincs kimondottam ilyen kategória, viszont a háziasszony és a párját kiegészítő
nő lehet akár feleség is. Ilyen szempontból tehát, ennek az állításnak is beigazolódott az első fele.
A Nőilegben a családanya-tipológia 57 képen szerepel. Klaáb Adrienn tipológiája szerint ez 13%-ban jelenik meg. Viszont a cikkekből kibontakozó kategóriák egyike sem összpontosít kimondottan az anyaságra. Az Erős nő kategóriához
tartoztak olyan esetek, amikor az anya gyermeke betegségével, esetleg halálával
kellett megküzdjön. Tehát a nő kevésbé jelenik meg az anya szerepében is a Nőileg magazin hasábjain.
Feltehető a kérdés, hogy nem fedik-e egymást a kategóriák? Megjegyezném,
hogy a Klaáb Adrienn nőtípusait csak annyiban változtattam, amennyit az elemzésben leírtam, itt tehát nem figyeltem kimondottan arra, hogy van-e átfedés. Az
utólagos szemlélet során azonban nem tűnt úgy, hogy bármelyik két kategória
megegyezne egymással. A saját tipológiáim megfogalmazásakor azonban figyeltem arra, hogy ne legyen ilyen probléma: bizonyos értékek mentén fogalmaztam
meg a típusokat, és ezeket röviden szemléltettem is.
Első perctől igazolódni látszódtak a megfogalmazott hipotézisek, és a kutatásom során kiderült, hogy bár a Nőileg egyáltalán nem határozza meg magát
glossynak, mégis ilyen típusú női lap. Nemcsak a csillogó címlapok leplezik le a
női magazinok e műfaját, hanem a benne megfogalmazott sztereotípiák is igen
messziről sugallják, hogy bár tartalmilag sokkal igényesebbek, mint magyarországi laptársai, mégis a glossyk hitvallásával élnek.
Összegzés
Dolgozatomban az egyetlen erdélyi magyar női magazin vizsgálatán keresztül igyekeztem választ kapni arra, hogy milyen az erdélyi magyar nőideál. A nőképet három szempont alapján vizsgáltam: 1. nőkép a címlapképek alapján, 2. nőkép a lap képeinek alapján, 3. nőkép a cikkek és interjúk alapján. Azt tapasztaltam, hogy a glossy magazinokhoz híven a Nőileg magazin is előszeretettel használ hirdetéseket, reklámokat, esetenként burkoltakat is, hiszen a lap (a glossykhoz
hasonlóan) ebből finanszírozza megélhetését.
Kutatásomat tartalomelemzéssel végeztem, ugyanis ennek a módszernek
segítségével, számbeli bizonyítékokkal támaszthattam alá hipotéziseimet. A vizsgált példányszámok a 2014. október és 2015. október közöttiek voltak.
A magazin műfaj sajátosságainak szemléltetésével igyekeztem igazolni,
hogy a Nőileg magazin glossy, illetve azt, hogy nem a valós nőképet mutatja be.
Fontosnak tartottam azt is, hogy szakemberek hogyan vélekednek a témáról, végzett-e valaki ehhez hasonló kutatást. A női magazinok általános jellemzői és nőkép bemutatása a kutatásom szempontjából releváns volt, ugyanis erre alapoz123
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tam saját vizsgálatomat. Fontos volt a női magazinok történetét is szemléltetni, de
ugyanakkor a 20. századi erdélyi sajtókiadványt is, a Dolgozó nőt, amelyet akár lehetne a modern erdélyi glossy elődjének is nevezni.
A kutatás alapvetően az elvárt eredményeket hozta, mindenik hipotézisem
beigazolódott. A kutatás végeredménye egy tizenöt pontos lista, arról, hogy a Nőileg nem a valós nőképet ábrázolja. Az erdélyi magyar nőideál megfogalmazódott: ha a kutatásom eredményeit megfigyelem, akkor az erdélyi magyar nő a Nőileg magazinból kibontakozó cikkek és képek alapján a divatos, egyedülálló, független nő, aki mindenkinek segíteni szeretne, és tanácsokkal szeretné ellátni a körülötte lévőket.
Következtetésként arra jutottam, hogy olyan nő képe jelenik meg a Nőilegben,
amely alapján a nő nem saját magának, hanem a körülötte lévőknek akar megfelelni. Az olyan lapokat pedig, amelyek nem a valós nőképet ábrázolják, és teljesíthetetlen szerepvállalásokat jelenítenek meg, glossy magazinoknak nevezzük.
Tisztában vagyok azzal, hogy egyévi lapszám vizsgálata esetén nem lehet általánosítani, mert nem teljesen releváns a kutatás. Ha folytatni fogom a kutatásomat, akkor bizonyára sokkal több lapot is vizsgálni kell, és sokkal több szempontból. Külön lehetne kategorizálni a műfajokat, ugyanúgy, ahogy azt az interjúk esetén tettem, és azokban is megvizsgálni a megjelenő nőképet. Továbbá, azt
is lehetne kutatni, hogy van-e különbség a Nőileg magazin férfi és nő szerkesztőinek nevével fémjelzett képek és cikkek között: melyikben milyen kategóriák jelennek meg, lehetne-e ezeket más szempontok szerint kategorizálni?
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Abstract (Refugee Crisis in Hungarian Press)
Refugee crisis is one of the most critical global issues today. Migration caused by wars and climate change is an important
matter for the world, especially for the leaders of the European Union. In 2015, Hungary was a key player in the asylum ﬁeld, and
the international press referred to it as the „gate of Europe”. The aim of my dissertation is to show with statistical data: attitudes
against migration processes and politics have been very close in Hungary. This was mainly reﬂected in the public opinion,
including the government campaign and a very strong opposition movement. I analyzed the Magyar Idők governmental and
Népszabadság opposition papers with the method of content analysis, which resulted, among other things, to answer why
Viktor Orbán was more popular even then - and his migration policy, such as Ferenc Gyurcsány and the opposition.
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Rezumat (Problema refugiaţilor în presa din Ungaria)
Criza refugiaţilor este una dintre crizele globale cele mai adânci ale zilelor noastre. Migraţia cauzată de războaie și
modiﬁcările climatice este un punct important pe ordinea de zi a liderilor lumii, în special a celor din Uniunea Europeană. În
2015 Ungaria a jucat un rol cheie în criza migranţilor, ﬁind numită ”poarta Europei” de presa internaţională. Scopul studiului
de faţă este de a demonstra cu ajutorul datelor statistice faptul că a existat o legătură strânsă în Ungaria între atitudinea faţă
de migraţie și viaţa politică. Acest lucru a fost reﬂectat mai ales de opinia publică în problema crizei migranţilor, cauzată de
campania guvernamentală care a abordat această problemă, respectiv de o puternică mișcare organizată de opoziţie. Studiul
analizează conţinutul publicaţiilor Magyar Idők (pro-guvern) și Népszabadság (de opoziţie), formulând răspunsuri referitoare
la cauzele pentru care primul ministru Viktor Orbán și politicile lui privind migraţia au fost mult mai populare decât Ferenc
Gyurcsány și opoziţia.
Cuvinte cheie Ungaria, criză, refugiaţii, presă

1. Bevezető
A 2015-től számító európai migránsválságban Magyarország sajátos
helyzetben találta magát, hiszen egyes hónapokban a menekültnyomásnak történő
kitettsége Görögországéhoz vagy Olaszországéhoz hasonló volt. „A százezer
lakosra jutó menedékkérők számának tekintetében Magyarország az első volt
Európában, 1797 fővel.
Ezer fő feletti értéket regisztráltak még Svédországban (1667 fő), illetve
Ausztriában (1028 fő)”1. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a kérelmek
nagy százaléka csupán formális okokból készült, Magyarországot amolyan
tranzitországként tartották számon. A menekültek nagy része elhagyta az országot,
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elsődleges célpontjaik Németország és a skandináv államok voltak – írja az imént
hivatkozott tanulmány.
Magyarországon egyfajta morális pánik lett úrrá, amelynek számos
kiindulópontja volt. A jelenség egyik magyarázata (Bernáth–Messing, 2015), hogy
egy idegen csoport cselekvéseit vagy jellegzetességeit a társadalom szélesebb köre
veszélyként érzékeli. A veszély felmérésében, az idegen kultúrával rendelkezők (ez
esetben a menekültek mint „érkezők”) azonosításában, a fellépő problémákban és
azok megoldásaiban a médián keresztül tájékozódhatunk. A sokszor leegyszerűsítő
és néha bulvárosító magyarázatok pedig a veszély nagyságát éreztetik. Ennek
tulajdoníthatóan egyfajta elvárás a hatóságok azonnali és hatékony reagálása,
aminek intenzitása sokszor visszaigazolja az emberek félelmét.
A párizsi Charlie Hebdo szerkesztősége ellen elkövetett terrortámadás
(amely 2015. január 7-én történt), illetve a menedékkérők hirtelen számbeli
növekedése „minden korábbinál erősebben vetette fel a migráció kérdését”, és igaz,
a két esemény nagyjából független egymástól, mégis „erre a két kiindulópontként
szolgáló eseményre épült fel a magyar politikai és médianapirendet hónapokon át
uraló téma. Valószínűleg nem független ettől, hogy a TÁRKI minden korábbinál
magasabb idegenellenességet mért Magyarországon 2015 áprilisában”2 – írja a
tanulmány.
„A Standard Eurobarometer közvélemény-kutatás 2013. májusi felmérésében
a magyarok mindössze 7%-a vélekedett úgy, hogy a bevándorlás az Európai Uniót
érintő két legnagyobb kihívás egyike. Két és fél évvel később, 2015 novemberében
ez az arány közel tízszeresére, 68%-ra nőtt. Ez a jelentős változás a lakosság
közvéleményében egy nagyon rövid időszak alatt ment végbe. 2014 novemberében
az EU előtt álló kihívások sorrendjében 18%-os említettséggel a bevándorlás még
mindig csak a negyedik helyen szerepelt (1. gazdasági helyzet 32%, 2. a tagállamok
állami pénzügyeinek helyzete 29%, 3. munkanélküliség 28%). Az egy évvel későbbi
felmérésben ugyanakkor már az első helyre került a bevándorlás, melyet második
helyen a terrorizmus követett 34%-os említettséggel. A korábbi »dobogós«
problémák fontossága jelentősen csökkent a magyar lakosság körében: a gazdasági
helyzetet a megkérdezettek 15, a tagállamok állami pénzügyeinek helyzetét 14, míg
a munkanélküliséget csupán 13% sorolta a két legfontosabb probléma közé”.3
1.1 Dolgozatom célja
A migrációs folyamatokkal szembeni attitűdök és a politika igen szoros
kapcsolatot mutatott Magyarországon. Ezt leginkább a menekültválságról
szóló közvélemény tükrözte, s azonbelül is a kérdéssel foglalkozó kormányzati
kampány. Ennek következtében a menekültügyi helyzetet illetően kétfajta
szélsőséges állásfoglalás lett úrrá. Az első Magyarország kultúráját és népét
veszélyeztető migránshullámként kezelte, a másik politikai haszonszerzésről szóló
álkampányként. Nagyrészt ezeket a nézeteket a jobb-, illetve a baloldali politikai
oldalhoz tartozó médiaorgánumoknál is érzékelhetjük.
Fontos, hogy feltérképezzük, hogyan kezelte a média ezt a tematikát.
Elsősorban azért, mert ugyanúgy befolyásolta az erdélyi magyar közvéleményt is
(miközben Erdélyben nem volt közvetlen találkozás a menekülthullámmal), mint
a magyarországit. Morális szempontból megkérdőjelezhető megnyilvánulásokat
130

SZÓKÖZÖK
eredményezett egy tavaly vírusvideóként terjedt felvétel, amelyben két erdélyi
kisgyerek a farsangi mulatságra migráns-rendőrösdi „előadással” készült4. A
szereplőket (kisiskolásokat) közvetlen módon a menekültválság nem érintette,
mégis ezt a jelenséget választották bemutatkozójuk témájául. A felvételből kitűnik,
hogy az előadott kis énekek szerzőinek (több mint valószínű, hogy a többperces
műsort nem a gyerekek komponálták) természetes volt az, hogy a karjában
újszülöttet szorongató menekültet a rendőrnek joga van bántalmazni, azonban
előbbi kivásárolhatja magát az euróival.
További kérdéseket vet fel a háttérben kuncogó szülők jelenléte, akik
nyilvánvalóan nagyon jól szórakoznak azon, hogy gyerekeik hivatali visszaélést,
megalázást, bántalmazást adnak elő. A jelenlévőknek így, feltevésem szerint,
fogalmuk sem volt arról, hogy a menekültáradat igazából nagyon súlyos gazdasági
válság és háborús konfliktusok miatt alakult ki, vagy csak egyszerűen nem
empatizáltak a helyzettel.
A videó nagy felháborodást keltett, és tükröt tartott arról, hogy a
menekültválság kérdését a média miképpen tematizálta úgy, hogy beépüljön a
mindennapok diskurzusába, archaikus rítusokba.

1.2 Hipotézis
Dolgozatomban azt akarom bebizonyítani, hogy a magyarországi orgánumok
(politikai irányultságuknak megfelelően) a tényközlést úgy szervezték, hogy
a hírekbe foglalt, menekültekről szóló információk arányából és értelmezéséből
egyértelműen lehet következtetni az adott orgánumok problémához való
hozzáállására, illetve politikai hátterére (ennek minden implikációjával együtt).
Általános észrevételem, hogy az eseményeket ábrázoló tényközlő anyagok az
újságírói szakma normái által megkövetelt objektivitást nem tartották tiszteletben.
Az érintett anyagokban ugyanis olyan jelzőkkel találkoztam, amelyek a hír
szempontjából jelentéktelenek. Ezek a jelzők pedig általában az adott lap politikai
irányultságának megerősítését, kiemelését és hangsúlyozását segítik elő, amelyek
akár a hír igazságértékét is ferdíthetik.
Az objektívnek szánt tájékoztatás mennyiségéből (statisztikai eszközökkel is
alátámasztva) és minőségéből igazolható a feltevésem.
1 A menekültkérdés globális ismertetése
Az Európai Unió országaiban a migrációs válság csupán 2015-re lett a
közfigyelem központi témája, amikor a Balkánon áthaladó menekülthullám
tömegessé vált. Ekkor az emberáradat létszámát tekintve megközelítette, majd
túlhaladta az olasz partokra már több éve áthajózó észak-afrikai menekültekét.
A népességvándorlás már jóval korábbi jelenségnek számít, amely különböző
intenzitással, de folyamatosan zajlik.
Általános okok között elsőként a népességnövekedést említhetjük, a „küldő”
országokban ugyanis az ugrásszerűen megemelkedett lakossággal a gazdaság
nem tudott lépést tartani. A munkakeresők előbb a határokon belül változtattak
tömegesen lakhelyet, költöztek a több munkalehetőséget kínáló városok közelébe.
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A nagyváros jobb megélhetési lehetőségnek ígérkezett, azonban a szegénység és a
munkanélküliség tovább fokozódott. Más általános elvándorlási ok a klímaváltozás
okozta vízhiány, az elsivatagosodás súlyos gazdasági következményei – ami a
megélhetést egyes területeken szinte teljesen lehetetlenné teszi.
Mindezek mellett, a legkiemelkedőbb problémát a világpolitikai változások és
az országok politikai instabilitása okozza. „Háborúk és polgárháborúk robbantak
ki, amelyek a lakosságot szintén emigrációra késztették. Súlyos problémát jelent,
hogy a háború sújtotta térségek gazdasági kapacitásait a fegyveres konfliktusok
szétrombolták. Ezért azok az országok, ahol a háború véget ért, még a korábbiaknál
is sokkal nehezebb gazdasági helyzetbe kerültek, népességmegtartó képességük
tovább csökkent. Tetézte ezt a hatalmat gyakorló politikai csoportok és az
állami bürokrácia korrupciója, valamint a 2007 után kezdődött világgazdasági
válság. Így valamennyi érintett térségben kumulatív válságról, egymásra rakodó
válságtényezők együttes jelenlétéről beszélhetünk”.5
1.1 Közel-Kelet Európába menekül
„A balkáni útvonalon keresztül Magyarországra érkező migránsok
túlnyomó részben a Közel- és Közép-Kelet háború sújtotta országaiból, Szíriából,
Afganisztánból és Irakból menekültek el. Nagy részük köztes országok (Irán,
Törökország, Jordánia) menekülttáboraiban töltött hosszabb-rövidebb időt, majd
onnan vándorolt tovább Európa felé”.6
Az egyik legkritikusabb terület Szíria. A 2011 óta tartó állandó konfliktus
több százezer halálos áldozattal járt, és nagyjából ötmillióan menekültek ki az
országból.7
Mindez azzal a polgárháborúval kezdődött, amelyben az alavita (siíta) Aszadkormányzat és a szunnita ellenzék csapott össze. Az Arab Tavasz8 következménye
végül az lett, hogy a demokratikus ellenzék szinte teljesen eltűnt. A megmaradt
ellenzéki pedig (elsősorban felekezeti okok miatt) állandó szembenállással küzdött
a kissé meggyengült Aszad-hatalommal. A konfliktusból tényleges háború tört ki,
amikor Bassár el-Aszad mellé állt a síita Irán, a Hezbollah és Oroszország, velük
szemben pedig a szunnita zsoldosok és az Amerikai Egyesült Államok álltak.
A 2014-ben kikiáltott Iszlám Állam (IS) az iszlám vahabita, fundamentalista
tanait valló szervezet, amely az új, radikális kalifátus „megszállott harcosának”
tekinti magát. Villámcsapásként érte a nyugati közvéleményt, hogy az IS
viszonylagos helyi támogatottságot élvezett Szíriában (Tomolya–Padányi, 2015).
A szunnita országrészben a terrorszervezetet a lakosság ugyanis kevésbé tartotta
ellenségnek, mint a síita kormányzatot, mindannak ellenére, hogy az IS az
ellenzékiek gyengülését nagymértékben befolyásolta. Amerika nem bombázhatta
az IS-t, mert azzal Aszad került volna előnybe. Így, a több tízezer tagú fekete
sereg, a terror soknemzetiségű csapata, a nagyhatalmi érdekek ütközése miatt a
nagyvilággal és a terrorellenes koalícióval kedvére dacolhatott.
A szomszédos országok hamar felteltek, a menekülttáborokban kritikus
állapotok uralkodtak. Jordánia és Libanon humanitárius krízis szélén állt, Líbia is
polgárháborúba sodródott, Törökország pedig a kurdokkal folytatta saját háborúját.
A Perzsa-öböl országai részben biztonsági okok miatt nem engedték be a szíriaiakat,
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másrészt pedig attól tartottak, hogy a menekültek magukkal viszik az Arab Tavasz
szellemiségét. Itt természetesen azt is számba kell venni, hogy ebben a térségben
nincs menekültügyi koncepció, „a térség országai nem írták alá az ENSZ 1951es menekültügyi konvencióját”.9 Ennek értelmében a menekültek menekültstátust
nem kapnának, így a vendégmunkásokkal egyenrangúak lennének. Ehhez még azt
is hozzá kell tennünk, hogy a szíriaiak nem szívesen fordultak ehhez a térséghez,
hiszen az Iszlám Állam felerősödéséért mások mellett Szaúd-Arábiát hibáztatják.
1.2 Magyarországi menekültek
A Magyar Tudományos Akadémia felkérésére készített kutatásokban, a 2015ös menekültválsággal és annak magyarországi vonatkozásaival a szakemberek
részletesen foglalkoztak. A Magyarországon menekült státust kérők demográfiai
jellemzőit a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Információs
Rendszere (MIR), illetve a fennebb említett UNHCR adatai alapján állították
össze.10 Az adatok a 2015. január 1-je és augusztus 31-e közötti periódusban
regisztrált menedékkérők nyilatkozatai alapján készültek.
„A regisztráltak között jelentős többségben vannak a férfiak, arányuk 79,2%, a
nők aránya mindössze 20,7%. A menedékkérők jellemzően fiatalok, az átlagéletkor
a mintában 23,8 év. A férfiak valamivel idősebbek, átlagosan 24,2 évesek, a nők
22,5 évesek. A medián életkor mindkét nem esetében 23 év. Az életkori eloszlást
bemutató ábrából jól látszik, hogy elsősorban a 15 és 30 év közötti korosztályokba
tartozók érkeztek nagy számban, idősebbek alig találhatók közöttük. Ugyanakkor
a regisztráltak csaknem negyede – 23,8%-a – 18 év alatti”. 11( ábra 2)
Fontos adatok továbbá: „A vizsgált időszakban regisztrált menedékkérők
között – saját bevallásuk alapján – a szír állampolgárok alkotják a legnagyobb
csoportot (31,1%), őket az afgánok (25,7%) és koszovóiak (17,0%) követik. E
három csoport adja a menedékkérők csaknem háromnegyedét (73,8%-át). A
negyedik legnagyobb csoportot a pakisztáni állampolgárok (9,0%), az ötödiket
pedig az irakiak (5,0%) adják”.12 (ábra 3)
Ezek a statisztikai adatok tisztán mutatják, hogy a menekültáradat a fentebb
taglalt háborús konfliktusok miatt érkezett Európába. A menekültek nagy részét a
család alapját képező férfiak teszik ki (az iszlám hagyományok szerint család nem
létezik férfi nélkül, emiatt a fiatalabb férfiak kimentése a konfliktusos övezetből
az egyes családok számára a család fennmaradásának garanciáját jelentette), akik
könnyen áldozatául eshetnek a háborúnak. Ugyanakkor eljöttek a fiatalok is, akik a
jobb élet reményében hagyták hátra otthonaikat.
Tudományos választ szinte lehetetlenség adni arra a kérdésre, hogy a háború
elől menedékjogot kérők között hány terrorista érkezett Európába, de arányuk
a már Európában tartózkodókénál feltehetően nem volt magasabb. Az illegális
határátlépések és a „hivatalos” terroristák álcája miatt erről pontos adat nem létezik.
Van ugyanis, aki Európában, érkezése után radikalizálódik – sok terrorcselekményt
EU-ban születettek követtek el. Maga Dimitrisz Avramopoulosz görög biztos
(Athén volt polgármestere) beszélt erről az Európai Bizottság előtt 2016. június 14én: „Jelenleg nagyjából 4.000 európai polgár lett terrorista szervezetek tagja olyan
országokban, ahol konfliktusok zajlanak, például Szíriában és Irakban. Az Európai
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Unióban elkövetett atrocitásokban érintett, terrorizmussal gyanúsított személyek
többsége európai polgár”.13
Azt még megjegyezném, hogy például a szlovák kormány 2015. november
27-én egy rendkívüli ülésen jóváhagyta az úgynevezett „terrorizmus elleni
csomagot”, amely tizenöt jogi aktusból áll, és ezek elsősorban az Alkotmány és
a Büntetőtörvénykönyv módosításairól szólnak. Ez viszont igen ritka lépés egy
kormány részéről – írja Kacper Rekawek tanulmányában14, amely a terrorizmus
elleni megmozdulásokat vizsgálja Kelet-Európában.
Ami a menedékkérők regisztrálásának időbeni eloszlását illeti, először 2015
februárjában volt egy magasabb hullám, az azt követő hónapban azonban már
jelentős visszaesést lehetett tapasztalni. Ezt követően, a menedékkérők száma
lassú ütemben növekedett június közepéig, amikor a menekültek száma óriási
növekedést mutatott. A legmagasabb értékek augusztus végére alakultak ki, ami
szeptemberre is ugyanúgy érvényes maradt. Ezt az időszakot tekinthetjük az egyik
legkritikusabb ciklusnak a magyarországi menekültválságot illetően, így kutatásom
is erre a periódusra összpontosít. (4. ábra)
1.3 Megerősödik a szélsőjobb
Egyre nagyobb támogatottságnak örvend Európában a szélsőséges jobboldal,
még az olyan szociáldemokrata országokban is, mint Finnország vagy Svédország.
Alina Polyakova és Anton Shekhovtsov publikációjában15 részletesen beszámol
erről a jelenségről, én néhány gondolatot emelnék ki.
Fontos példaként említeni a francia Nemzeti Front 2014-es európai
parlamentáris győzelmét. De ugyanakkor kiemelkedőnek számít a Dán Néppárt
vagy Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának egyre növekedő támogatottsága.
„Ausztriában a Szabadság Párt 2006-tól 2013-ig megduplázta támogatását 11ről 21 százalékra”.16Magyarországon a Jobbik pedig, mondhatni, hogy a Fidesz
után a második legnagyobb befolyással bíró párt. Mindezeknek pedig egyre csak
növekszik a népszerűsége, a menekültkrízis és a szörnyű terrortámadások miatt.
„Az olyan „mainstream” pártokkal szemben, amelyek az egyre növekvő biztonsági
fenyegetések és az „európai iszlamizáció” iránti aggodalmakkal küzdenek, a
kontinensen a nacionalista populizmus, a gazdasági elszigetelődés és a demagógiák
támogatottsága valószínűleg növekedni fog, különösen a közép- és kelet-európai
országokban, ahol a demokrácia gyökerei még mindig nem állnak biztosan”.17 Úgy
tűnik, Európa fölött Oroszországnak egyre nagyobb befolyása lesz, a NATO (Északatlanti Szerződés Szervezete) pedig egyre súlyosabb nehézségekkel kell, hogy
szembenézzen. „Ahogy a Jobbik választási sikere is mutatja, Európa legfiatalabb
polgárai már radikálisabb megoldásokat keresnek a régió kihívásaira”.18
2 Kutatási módszertan
Kutatásom alapjául két napilap tényközlő anyagait fogom vizsgálni
tartalomelemzéssel. A jobboldali, azaz kormánypárti sajtót a Magyar Idők, az
ellenzéki sajtót a Népszava napilap révén.
Kutatásom első részében, a konceptuális tartalomelemzés módszerével, a
lapok online archívumából kiválasztott minta címeit fogom vizsgálni. Ezt azért
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találom fontosnak, mert gyakori példa, hogy az adott cikkről már a cím alapján
eldönthetjük, melyik oldal nézeteit képviseli az adott írás. Balázs Géza Újságírás,
rádiózás című könyvében19 a címadás fontosságának fejezetében azt is kifejti, hogy
az olvasók érdeklődése és információs szükséglete különböző, ezért nagy szerep
hárul az útbaigazító címekre ugyanis a tömegtájékoztatás kutatói megállapították,
hogy sok olvasó a szelektív érdeklődés vagy időhiány miatt csak a címeket futja végig,
s azzal meg is elégszik.
A címelemzés során a címek jelentését jelzős kódrendszer szerint osztályozom.
A címeket különböző kulcsfogalmak alapján választom ki, amelyet a Mintavétel
fejezetben bővítek ki részletesebben. Így, a kiválasztott minta és a jelzős kódolás
eredményéből olyan statisztikákat kapok, amelynek alapján következtetéseimet
levonhatom.
Kutatásom második felében a mintát kvalitatív szövegelemzéssel vizsgálom.
A véletlenszerű mintavétel során kiválasztott anyagokat (amelyekről szintén a
Mintavétel című fejezetben írok bővebben) kritikai diskurzuselemzéssel tárgyalom.
A módszer célja, hogy a szöveg elmélyült formai és tartalmi elemzése során kapott
eredményeket a szöveg kontextusát adó politikai rendszerrel összefüggésbe állítsam.
„Bár szövegelemzési módszer, végső célja nem az, hogy elsősorban a szövegről,
hanem ‒ a szöveg által ‒ a társadalomról, annak működési mechanizmusairól, ezen
belül is a társadalomban működő hatalmi viszonyokról tudjunk meg többet”.20 „A
módszer filozófiai hátteréül szolgált Michel Foucault francia posztmodern filozófus
elmélete, mely szerint korszakunkban a hatalom gyakorlásának legfőbb eszköze
a nyelv (szemben korábbi korszakokban uralkodó fizikai erővel). Így rendkívüli
fontossá vált – főleg a tömegkommunikáció elterjedésével ‒, hogy ki is alakítja az
ún. »uralkodó diskurzust«, akár a politikában, akár az élet más területén. Miről és
hogy lehet beszélni? Ki határozza meg a fő témát, a közbeszéd fő irányát? Ki az, aki
irányít, és ki az (melyik politikai erő), aki csak reagál?”.21
3.1 Fogalommagyarázat
A kutatás pontosságának érdekében a kulcsszavakhoz fogalommagyarázatot
fűzök.
Menekült: „Az 1951-es Genfi Egyezmény értelmében a menekült olyan, a
származási országán kívül tartózkodó személy, aki megalapozottan fél attól, hogy
származási országában üldözés érné faja, vallása, nemzetisége, politikai véleménye
vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, és saját állama
védelmét nem tudja, vagy az üldözéstől való félelme miatt nem akarja igénybe
venni.
A menekültként elismerés mellett egy sor hasonló védelmi forma is van az
Európai Unió tagállamaiban: kiegészítő védelem, humanitárius védelem” stb.22
Migráns: olyan személyekre vonatkozó gyűjtőfogalom, akik hosszabb
(általában három hónapot meghaladó) tartózkodás céljával érkeznek külföldről
egy adott országba. „A közbeszédben uralkodóvá vált »migráns« kifejezések azt
üzenték, hogy Magyarországnak, mint célországnak tömeges, Európán kívülről
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érkező migrációs hullámmal kell számolnia”.23 Ez a kifejezés általában pejoratív
értelmet nyert.
Menedékkérő: az a külföldi, aki menedékjogi kérelmet terjesztett elő, és
ügyében még nem született jogerős döntés.
Szíria: a Magyarországon átvonuló/menedékjogot kérő menekültek többsége
ebből az országból származik.
Keleti pályaudvar: a magyarországi menekültválság egyik meghatározó
színhelye.
3.2. Mintavétel
A mintavétel alapkérdése, hogy hogyan tudunk nagy esetszámú alapsokaságból
oly módon kiválasztani viszonylag kevés számú egyedet, hogy azok vizsgálata
révén az egész populációról releváns megállapításokat tehessünk.
Kutatásom mintáját, ahogy fennebb említettem, két magyarországi napilapból:
a Magyar Idők és Népszava újságcikkeiből választottam. A mintavétel következő
lépéseként kiválasztottam egy periódust, amely a 2015. szeptember 1‒15. időszakot
fedi. Az empirikus anyag fejezetnél bővebben kifejtem, hogy kutatásom alapjául
miért ezt a periódust választottam. Az adott periódusban közzétett újságcikkekből
négy kulcsfogalom alapján alakítottam ki a tulajdonképpeni mintámat, és
ezek a következők: #menekült, #migráns, #Szíria, #Keletipályaudvar. Ezeket a
kulcsfogalmakat a fogalommagyarázat fejezetben bővebben kifejtettem. Azért
választottam ezeket a kulcsfogalmakat, mert ezek segítségével biztosan rábukkantam
azokra az újságcikkekre, amelyek megfelelnek a következő szabályoknak:
1. Szerepel benne az általam meghatározott menekültügyi vagy
idegenrendészeti kifejezések valamelyike.
2. Tartalma a menekültügy kérdésköréhez kapcsolódik.
3. Több mint egy mondatban tárgyalja a menekültügyet.
Ezen szempontokat a Médiakutató folyóiratban talált egyik tanulmány24
alapján állítottam fel magamnak, amely ‒ még 2008-ban ‒ hasonló kutatást végzett.
Dolgozatom egyfajta továbbfejlesztése/frissítése a Vicsek Lilla–Keszi Roland–
Márkus Marcell által készített akkori felméréseknek. E tanulmány is a nyomtatott
sajtót elemzi, és arra ad választ, hogyan ír a menedékkérőkről a magyarországi
sajtó, illetve milyen jelentősége van a téma médiaképének.
3.3. Címelemzés
A kutatásom kvantitatív felében, ahogy a rövid leírásban is említettem, külön
a címeket elemzem. A címeket jelzős kódrendszer alapján különböző kategóriákba
soroltam. Egyes kategóriákat is több csoportra osztottam a következőképpen:
1. A kormány álláspontjával való azonosulás
„A kormány (politikájában) azt hangsúlyozta, hogy a megélhetési
bevándorlók visszaélnek a nemzetközi jog által nyújtott védelemmel, (…) nem
jóhiszeműek, hanem illegális cselekményt követnek el azzal, hogy továbbutaznak
Magyarországról, és felkészítették őket erre szakosodott embercsempészbandák”.
(Bernáth-Messing, 2015). Ennek értelmében a kormány álláspontja egyértelműen
a menekültekkel szembeni ellenséges attitűd. Ezt a kategóriát tehát pozitív és
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negatív csoportokra osztottam, amit kormánytámogató, illetve kormányközeli
meghatározással illettem.
2. A menekültekkel szembeni magatartás
Külön figyelembe kellett vennem azt is, hogy az újságoknak, szerzőknek lehet
álláspontjuk a menekültekkel szemben anélkül, hogy a kormány álláspontjával
való párhuzamról említést tennének. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a
szerzők magatartását éppen az adott orgánumban történő megjelenés határozza
meg, ami által visszakanyarodunk a kormány politikájára. Mindenesetre, ezt a
kategóriát is pozitív és negatív csoportokra oszthatom, amelyeket így definiálok:
menekülttámogató, illetve menekültellenes.
3. Objektivitás
Tényközlő anyagok vizsgálata során egyértelműen az objektivitás szempontját
is figyelembe kell vennem. Amikor a cikk címe a fent említett csoportok egyikébe
sem illik, az azt jelenti, hogy a cím semleges hangvételben, az objektivitás
szabályainak25 megfelelően közvetít a történésekről. Ennek alapján az egyes
írásokat objektív/semlegesként határoztam meg.
3.4. Szövegelemzés
A szövegelemzés mintáját az egyszerű, véletlenszerű mintavétel módszerével
végzem majd. A legegyszerűbb mintavételi eljárás az egyszerű, véletlen kiválasztás,
ami lényegét tekintve „sorsolást” jelent. Ennek több gyakorlati megvalósítási
lehetősége van. A legcélravezetőbb a véletlen számok használata. Régebben ehhez
általában véletlenszám-táblázatot használtak, ma már inkább a véletlenszámgenerátort használják az egyszerű, véletlen mintavételezéshez. Fontos szempont,
hogy valamennyi tartalmi elemnek azonos esélye legyen a bejutásra, azonban a
kutatás kvalitatív mivoltát a véletlenszerű választás nem befolyásolja, s hipotézisem
igazolásához külön szempontrendszert felállítanom nem kellett.

3 Empirikus anyag
A 2015-ös magyarországi menekültválság egyik fő eseménye a Keleti
pályaudvaron kialakított blokád és az akörül kialakult budapesti viszonyok:
tüntetések, tumultus, káosz. A pályaudvarra ugyanis több ezer menekült érkezett
annak reményében, hogy onnan tovább folytatják útjukat Nyugat felé (a Keletiről
indul gyakorlatilag minden nyugat felé tartó szerelvény). A járatokat azonban
teljesen megszüntették, s a menekültek előtt a határok bezárultak. Ha indult is
valamilyen járat, akkor az sok esetben egyenesen a menekülttáborokba szállította
a tömeget: A napok óta a Keleti pályaudvaron veszteglő menekültek megrohamozták
a vonatokat, ám azok Nyugat helyett csak Bicskéig és Vámosszabadiig vitték őket
(Népszava, 2015.09.04.). A Keletinél kirobbanó válsághelyzetről szólt az egész
világsajtó, s a Nyugat nagy felháborodásáról adott hangot. Ez a hullám körülbelül
augusztus közepétől szeptember végéig tartott. A Keleti utáni állapotokat, a
határoknál veszteglő menekültek állapotát, illetve magának a menekülthullámnak
a mozgását az egyik legintenzívebbnek nevezhető szeptember 1. és 15. közötti
137

ME.dok • 2018/2
időszak nagyon jól ábrázolja, ezért kutatásom periódusaként ezt az intervallumot
választottam.
A két napilap online archívumában könnyedén felkutatható az említett
periódus. Ha a kulcsszavak alapján kikeresett anyagok összességét tekintjük, akkor
a mintám összesen 626 találatból, azaz cikkből áll. Ez a két lap külön lebontásában
így néz ki:
MAGYAR IDŐK
Migráns – 103 találat, menekült – 102 találat, Szíria – 41 találat, Keleti
pályaudvar – 40 találat
NÉPSZAVA
Migráns – 64 találat, menekült – 196 találat, Szíria – 28 találat, Keleti
pályaudvar – 52 találat
Az empirikus anyagom, meggyőződésem ellenére, nem csupán a budapesti
s azonbelül is a Keleti pályaudvaron történt válságos időket mutatja be. Ennek az
időszaknak a legfőbb meghatározó eleme a határ, a határátlépés, a menekültek
tulajdonképpeni kiáramlása Magyarországról. Azonban a továbbáramlás egyik
legfontosabb része maga a vonat, a vonatjáratok – hiszen ez a jármű számított az
egyik legkézenfekvőbb megoldásnak a menekültek számára, hogy elérjék céljaikat.
A tudósítások nagy részében továbbá fontos szerepet kap a kormány és az ellenzék
fellépése, illetve Németország, illetve az EU viszonyulása a témához.

4

A kutatás
4.1
Címelemzés
Elsőként a „menekült” találatok címeit vizsgáltam. A minta osztályozása
pedig a kutatási módszertan című fejezetben taglalt kategóriák és csoportosítás
alapján készült.
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MAGYAR IDŐK: A 102 találatból 14-et nem vettem számításba, mert nem
tényközlő, hanem véleményközlő anyagok.
Kormánytámogató: 33 cím, kormányellenes: 0 cím, menekülttámogató/
együttérző: 5 cím, menekültellenes: 43 cím, objektív/semleges: 7 cím, egyéb: 14 cím
NÉPSZAVA: A 196 találatból 83-at nem vettem számításba, mert nem
tényközlő anyagok, hanem véleményközlő anyagok.
Kormánytámogató: 0 cím, kormányellenes: 37 cím, menekülttámogató/
együttérző: 35 cím, menekültellenes: 4 cím, objektív/semleges: 37 cím, egyéb: 7 cím
Másodikként a „migráns” kulcsszót vettem, ugyanazokkal a kategóriákkal.

MAGYAR IDŐK: A 103 találatból 18-at nem vettem számításba, mert nem
tényközlő anyagok, hanem véleményközlő anyagok.
Kormánytámogató: 42 cím, kormányellenes: 0 cím, menekülttámogató/
együttérző: 3 cím, menekültellenes: 37 cím, objektív/semleges: 3, egyéb:18
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NÉPSZAVA: A 67 találatból 7-et nem vettem számításba, mert az nem
tényközlő, hanem véleményközlő anyag.
Kormánytámogató: 0 cím, kormányellenes: 27 cím, menekülttámogató/
együttérző: 13 cím, menekültellenes: 6 cím, objektív/semleges: 11 cím, egyéb: 7 cím
Harmadsorban a „Keleti pályaudvar” találatok címeit vizsgáltam. A címek
értelmét itt is azokhoz a csoportokhoz kötöttem:

MAGYAR IDŐK: A 40 találatból 6-ot nem vettem számításba, mert nem
tényközlő anyagok, hanem publikációk.
Kormánytámogató: 6 cím, kormányellenes: 0 cím, menekülttámogató/
együttérző: 4 cím, menekültellenes: 15 cím, objektív/semleges: 9 cím, egyéb: 6 cím
NÉPSZAVA: Az 52 találatból 10-et nem vettem számításba, mert nem
tényközlő anyagok, hanem publikációk.
Kormánytámogató: 0 cím, kormányellenes: 7 cím, menekülttámogató/
együttérző: 19 cím, menekültellenes: 3, objektív/semleges: 13, egyéb: 10 cím
Legvégül pedig a „Szíria” kulcsszó maradt. A címek értelmét ugyanazokhoz
a kategóriákhoz kötöttem:
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MAGYAR IDŐK: A 41 találatból 3-at nem vettem figyelembe, mert azok
nem tényközlő, hanem véleményközlő anyagok.
Kormánytámogató: 18 cím, kormányellenes: 1 cím, menekülttámogató/
együttérző: 2 cím, menekültellenes: 15 cím, objektív/semleges: 2 cím, egyéb: 3 cím
NÉPSZAVA: A 28 találatból 6-ot nem vettem figyelembe, mert azok nem
tényközlő, hanem véleményközlő anyagok.
Kormánytámogató: 0 cím, kormányellenes: 8 cím, menekülttámogató/
együttérző: 7 cím, menekültellenes: 2 cím, objektív/semleges: 5 cím, egyéb: 6 cím
A Magyar Idők címhasználatában 10 alkalommal említik Gyurcsányt és az
MSZP-t, 9 alkalommal pejoratív, egyszer semleges módban.
A Népszava címhasználatában 17 alkalommal említik Orbánt és a Fideszt, 16
alkalommal pejoratív, egyszer semleges módban.
4.2 Szövegelemzés
5.2 Szövegelemzés
Ahogyan a módszertani fejezetemben kifejtettem, a kutatásnak ezt a felét a
kritikai diskurzuselemzés módszerével hajtom végre, amelynek lényege a tartalom. A véletlenszerűen kiválasztott cikkek tartalmát írom le, és hozom összefüggésbe a dolgozatomban tárgyalt kormányközeli, avagy ellenzéki ideológiáknak
megfelelő szubjektivitással.
5.2.1 A Magyar Idők anyagai
1. TÖBB SZÁZ MIGRÁNS ÉRKEZETT KÖRMENDRE – 2015. 09.13. – 10:21
MTI-hír, miszerint Körmenden gyűjtőpontot, azaz segítőpontot állítottak fel
a migránsok számára, ahol vizet, élelmet, pokrócokat kapnak. Ezen a ponton csak
néhány órát maradhatnak, majd tovább kell haladniuk úti céljuk, Ausztria felé,
hiszen folyamatosan érkeznek a több, mint 300-as létszámú csoportok.
A hír nem használ jelzős szerkezeteket, kommentárokat, csupán azt sugallja,
hogy a kormány végzi a munkáját, és minden a legnagyobb rendben van.
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2. NÉHÁNY MIGRÁNS AKADÁLYOZZA A TÖBBIEK ELSZÁLLÍTÁSÁT
RÖSZKÉNÉL – 2015.09.11. – 21:27
Szintén MTI-hivatkozás, miszerint Röszkénél néhány migráns meg akarja
akadályozni, hogy a buszok (amelyek tele vannak menekültekkel) továbbvigyék
őket a számukra kialakított táborokba. A hír kiemeli, hogy többen skandálták,
nem akarnak táborokba menni.
A hír szintén nem használ jelzős szerkezeteket és kommentárokat, viszont a
néhány migráns afféle rendbontóként ábrázolódik, akik felbontják az eddig kialakított rendszer harmóniáját.
3. MÁR 4-5 EZER BEVÁNDORLÓT TOLONCOLTAK KI – 2015.09.10. –
08:23
A 2015-ös évben 4-5 ezer bevándorlót toloncoltak ki Magyarországról, akik
jellemzően nem terjesztettek elő menekültügyi kérelmet, illetve a kérelmüket elutasították – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti főosztályvezetője. Balázs László számos adatot részletezett: 172 821 emberrel szemben intézkedtek tiltott határátlépés miatt, a hatóságok ebben az évben 990 embercsempésszel szemben jártak el. Kiss Attila, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal helyettes főigazgatójának tájékoztatása szerint: 160 275 menekültügyi
kérelmet regisztráltak, a rendészeti intézményekben 2456 migráns tartózkodik.
Száraz adatok a Magyarország területére érkező népességről: rengetegen lépik át illegálisan a határokat, kicsit kevesebben kértek menedéket. Rengeteg az
embercsempész.
4. EGYRE TÖBB BETEG MIGRÁNS ÉRKEZIK MAGYARORSZÁGRA –
2015.09.08. – 13:11
A gyűjtőpontokon és a zöldhatár környékén számottevő állami és karitatív
segítségnyújtás folyik a beteg menekültek számára. A Magyar Vöröskereszt gyűjtést indított 1359-es adományvonalán, és aki felhívja ezt a számot, vagy elküldi
SMS-ben az ADOMANY szót, 250 forinttal járul hozzá a Magyar Vöröskereszt
menekültügyi tevékenységéhez. Az összegyűlt pénzből olyan mobil konténerek és
felszerelések vásárlását tervezi a szervezet, amelyekben megfelelő módon biztosítható a Magyarországra érkező menekültek egészségügyi és szociális ellátása. „Az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézetnél is hangsúlyozták: a hatályos jogszabályok alapján – összhangban a WHO irányelveivel – gyógyszeradományt csak gazdasági társaságok adhatnak a patikáknak, magánszemélyek nem. Karitatív célra térítésmentesen gyógyszer csak olyan egészségügyi vagy
szociális intézmény, illetve karitatív szervezet számára adományozható, ahol biztosított a felhasználás ellenőrzése.”
Mindenki igyekszik segíteni a beáramló menekülteken, ez azonban a jogszabályok értelmében csak különleges körülmények között lehetséges. Ugyanakkor,
létezik egy adományvonal, aki kisebb pénzbeli segítséggel járulna hozzá az egészségügyi ellátásokhoz, az természetesen megteheti.
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5. A KELETI PÁLYAUDVARON RENDEZŐDIK A HELYZET – 2015.09.06.
– 22:26
A pályaudvaron és a vonatok menetrendjében kezd visszaállni a rend, a szerelvényeken a menekültek mellé felférnek az utasok és a turisták is. Az elmúlt napokban tapasztalt „tömegjelenetek” elmúltak, egyes útvonalalakon tumultus csupán az egyetemisták miatt alakulhat ki.
A szövegben egyetlen szubjektív, azaz nem objektív (jelentésteli) kifejezés található, a „tömegjelenet”amely a menekültek sokaságára utaló pejoratív utalás.
6. TÖBB SZÁZ MIGRÁNS GYALOGOL ISMÉT A HEGYALJAI ÚTON –
2015.09.05. – 14:21
A Hegyaljai úton gyalogol több száz illegális bevándorló, miután a Keleti pályaudvarnál nem tudtak vonatra szállni. Nem akadályozzák a forgalmat, viszont
rendőrök kísérik őket.
A rövidhír, nagyjából, a tényekre koncentrál. Szintén egyetlen szubjektív kifejezés van: az „illegális bevándorló”.
7. LENGYEL KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁR: A MAGYAROK FELELŐSSÉGTELJESEN CSELEKSZENEK – 2015.09.04. – 22:59
Rafał Trzaskowski lengyel külügyi államtitkár rövid sajtótájékoztatót tartott, amellyel azon sajtóértesülésekre reagált, amelyek szerint az Európai Bizottság hét-nyolcezer további menekült befogadását fogja követelni Lengyelországtól.
„Lengyelországnak elsősorban a már elvállalt kötelezettségét kell teljesítenie, azaz
kétezer menekült befogadását 2016‒2017-ben. Hangsúlyozta: még »túl korán« van
ahhoz, hogy ennek a számnak növeléséről beszéljenek.” „A brüsszeli bizottság a
hónapokkal korábban javasolt negyvenezer migráns átvételén túl további százhúszezer menekült befogadására kéri az EU-tagállamokat, és szükség van arra is,
hogy Lengyelország Magyarországon segítsen.” Ezért az államtitkár – úgy, ahogy
Orbán is ‒ a kvótarendszert illúziónak tarja.
A hír lényegében arról szól, hogy a lengyelek nem képesek befogadni a rájuk
eső kvótarendszer szerinti menekültszámot, azonban a címmel és néhány kiemelt
mondattal olyan fogalmakra fekteti a hangsúlyt, amelyek esetében a magyar kormány hasonló véleménynek adott hangot, s ezáltal azt emeli ki, hogy a magyar
kormány a lengyelek szerint is jól cselekszik.
5.2.2 A Népszava anyagai
1. Horvát határrendészet: nem várható nagyobb menekülthullám –
2015.09.14. – 18:29
Zlatko Sokolar, a horvát határrendészeti igazgatóság vezetője kijelentette,
hogy a menekülthullám nem Horvátország felé veszi az irányt, miután határán
Magyarország kedden szigorúbb intézkedéseket vezet be. „A rendőrség illetékese szerint voltak ugyan próbálkozások a menekülők útvonalának megváltoztatására, de ezt sikerült megakadályozni.” Horvátország különben óriási rendőrállományt mozgósít a menekülthullám problémájának kezelése érdekében.
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Ez egyébként MTI-hír, amelyben szubjektív utalás a de „ezt sikerült megakadályozni” – ez ugyanis a kormány rendeletére utal, miszerint kerítést húztak Magyarország déli határain.
2. Újabb menekült-rekord dőlhet meg – 2015.09.14. – 09:45
A magyarkanizsai pihenőhelyre naponta 4400 migráns érkezett, nem maradtak azonban ott, tovább indultak Horgos felé, ahová folyamatosan érkeznek
az autóbuszok – idézte a Népszava a szerbiai közszolgálati televíziót. Aleksandar
Vulin szociálisügyi miniszter „szerint a napokban azért nőtt meg hirtelen a
migránsok száma Szerbiában, mert mindenki igyekezett minél hamarabb elérni a
magyar határt, még a szigorúbb ellenőrzések és jogszabályváltozások életbelépése előtt. Hozzátette, hogy várhatóan keddtől nem a Szerbiába érkezők száma növekszik majd, hanem az ott maradóké, nehezebb lesz ugyanis bejutni a schengeni
övezetbe.”
A vizsgált írás információ, amelyben, a számadatok mellett, a Népszava
Aleksandr Vulin szavaival bírálja a határzárakat szigorító kormányrendeletet.
3. Ombudsman: az embert kell látni a menekültekben – 2015.09.11. – 15:16
Az alapvető jogok biztosának, Székely Lászlónak a közleményét hozta le az
MTI nyomán a Népszava, amelyben az illetékes kifejtette, hogy a „migráció miatt kialakult helyzetben a humanitárius probléma kezelése az elsődleges, az embert kell látni a menekültekben”.
Ez az információ egyértelműen a menekültek mellett kiálló és érvelő írás.
4. Rendőrre támadt egy nő Röszkén – 2015.09.09. – 18:32
Büntetőeljárás indult Röszkénél az egyik menekült nő ellen, aki szökést kísérelt meg. Az „őrszolgálatot ellátó rendőr megakadályozta a szökést, ezért a nő felkapott egy betondarabot, és a rendőrök felé dobta, ami eltalált egy egyenruhást.
Személyi sérülés nem történt.”
Rövid hír az esetről, teljesen objektív, nincs szubjektív megítélés.
5. EU - Magyarország terheit 54 ezer fővel enyhítenék – 2015.09.07. – 12:42
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének javaslata, miszerint a
tagországok Magyarországtól 54 000 menekültet vegyenek át, igaznak bizonyult.
Olaszország és Görögország mellé sorolják Magyarországot is, olyan országként,
amely az EU-ban a migrációs nyomás egyik legkiemelkedőbb terhét érzi. Előbbieket „40 ezer fővel tehermentesítsék a többiek, országonként meghatározott, kötelező kvótarendszer alapján”, de „a kötelező kvóták gondolata a tagállamok képviselői között nem kapta meg a szükséges mértékű támogatottságot, így a legtöbb
tagállam önként vállalta több-kevesebb menekült átvételét” – tudta meg a Népszava mindezeket egyik, a nevét nem vállaló forrásától.
Ez a hír enyhe bírálatot képez a kvóták el nem fogadásával kapcsolatban, mivel a kvótát a magyar kormány sem fogadta el.
6. Benne vagyunk a New York Times-ban, nem örülünk – 2015.09.04. – 20:05
144

SZÓKÖZÖK
A nytimes.com tudósítást közölt a magyarországi menekülthelyzetről, a
bicskei „átverésről” és a gyalogosan Németország felé útnak induló emberekről.
A tudósítónak a menekültek embertelen körülményekről meséltek.
Érdekes hír, hiszen objektivitását nem lehet semmiféle jelzős szerkezettel
vagy szubjektív megjegyzéssel támadni. Magát a témaválasztást ‒ és azt, hogy a
nytimes.com az „embertelen körülményekről” és Magyarországról ír – tartom ellenzéki szubjektív megnyilvánulásnak.
7. Ezer főt fogad be az újabb rendőrségi gyűjtőpont Röszkén – 2015.09.03. –
16:03
Új rendőrségi gyűjtőpontot építenek Röszkén, ami ezer fő befogadására is
képes, és ott fog zajlani a regisztráció is. „A hétszázszor százötven méteres területet ugyanolyan horganyzott acél oszlopokkal kerítik körbe, mint amiből az ideiglenes határzár épült a határszakaszon.”
Objektív hír, mégis furcsa információ, hogy a gyűjtőpontot ugyanolyan kerítéssel veszik körbe, mint amit a határon alkalmaztak. Enyhe szubjektív elítélést
találok benne, ugyancsak a kormány intézkedései ellen.
8. Románia novembertől fogad menekülteket – 2015.09.01. – 18:09
Románia 1075 menekült befogadását vállalta, többnyire olaszországi és görögországi menekülttáborokból. Románia nem képes nagyszámú menedékkérő
integrálására. A lap Leonard Orban elnöki tanácsadót idézi, aki szerint: „Nem
szabad hagyni, hogy csak úgy, magától, felteljen a népességcsökkenés miatt keletkezett űr, mert a migránsok előbb vagy utóbb jönni fognak Romániába is.”
Objektív hír, amelyben nem szerepel a kormány intézkedései elleni szubjektív bírálat.
5 Konklúzió
A vizsgált periódusban közölt tényközlő anyagok mindkét lapnál, az objektív
tényközlés mellett, olyan eszközöket használtak, amelyekkel befolyásolhatták
az olvasók álláspontját az adott történésekkel kapcsolatban. Már a címek
elemzése során tisztán megmutatkozik ez a tendencia: a kormányközeli médium
a címválasztásában is elsősorban tükrözi a menekültekkel szembeni negatív
attitűdjét, és a kormány tevékenységeivel kapcsolatos pozitív megközelítését.
Természetesen, ahogy sejtettem, az ellenzéki lapoknál is fennáll az érem
másik oldala. A legjobb szemléltető példa egy azonos hír megjelenítése mindkét
orgánum oldalán:
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Az első kép a Magyar Idők archívumából előkeresett hír (inkább hírcikk,
hosszabb és több információval), a második a Népszava címszalagok egyike, ami
egy tudósítás. Jól látszik, hogy azonos hírről van szó, ugyanazon a napon kerültek
a weboldalra, néhány óra eltolódásával, ami érthető, hiszen a Népszavának egy saját
anyagáról van szó. Ha csak a címet vesszük figyelembe, a következő konklúziót
vonhatjuk le: az első hírben arról lesz szó, hogy a rendőröknek nagy nehézségek
árán sikerült megmenteniük a pályaudvart, ugyanis „farkasszemet kellett nézniük”
a bevándorlókkal. A szórend alapján a rendőrök a történtek áldozatai. A második
címnél nincsenek szereplők (persze a hír akkori frissessége miatt, mindenki tudta,
hogy kikről van szó), így a két fél sokkal inkább egyenlő félként mutatkozik,
mindkét fél ugyanúgy „farkas” és nincs áldozat.
Ha beleolvasunk az összeállításokba, a Magyar Idők cikkében arról
olvashatunk, hogy mivel a menekültek nem ülhettek fel a vonatra, kiabálni,
randalírozni kezdtek, ellepték az egész Baross teret; a kialakult helyzetért pedig
senki nem vállal felelősséget. A Népszava cikkében pedig arról olvashatunk, hogy
pattanásig feszült a hangulat „az egyre inkább kiszolgáltatottá vált bevándorlóknál”,
hiszen senki nem tudja, hogy merre indulnak a vonatok, ha egyáltalán elindulnak.
Szabadságot követelnek, és közben minden sajtós a nyakukon lóg.
Érdekes azonban, hogy a tartalmi elemzés során ritkán találkoztam ennyire
elfogult cikkekkel. Az imént leírt példa egyfajta kivételnek számít, a hírek
többségében ugyanis objektíven ábrázolnak, leszámítva egy-két mondatot vagy
akár szavat, amit az elemzés során már kifejtettem. A címválasztás s ezáltal a kutatás
kvantitatív fele sokkal jobban erősíti a hipotézisemet. A pejoratív értelmű migráns
kulcsfogalom esetén jóval több találatot kaptam a kormánypárti Magyar Idők
esetében, mint a Népszavánál. A menekült kulcsfogalom pedig az ellenzékieknél
fordult elő többször.
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Láthattuk, hogy a címválasztás terén a Népszava jobban hajlott az
objektivitásra, mint a Magyar Idők. Ráadásul több vélemény anyag fogalmazódik
meg a témával kapcsolatban, értelemszerűen a migráns kulcsfogalomnál nem jött
ki ez az eredmény.
A kormánypárti sajtó tehát agresszívebb, azaz jelzős, értelmezős tényközlő
anyagokkal, és kevés publicisztikával működik.
Másik érdekes eredmény továbbá, hogy az ellenzéki sajtó a címválasztás során
többször ábrázolja negatív képben Orbánt, mint a kormánysajtó az ellenzékiek
egyik vezérét, Gyurcsány Ferencet. Ez azt erősíti meg, amit az Orbán Viktor Európa
harcosa című rövid fejezetben, röviden kifejtettem: Orbánéknak, a sok negatív
kritika ellenére, sokkal nagyobb a népszerűsége, mint az ellenzéki Gyurcsánynak
és csapatának. Ez is jelzi azt, hogy Gyurcsány közéleti szerepe már akkor elmozdult
az elmosódottság felé – gyenge baloldalról árulkodik. A baloldal hiába fogalmaz
meg releváns és humánus üzenetet, nem hallgattatik meg.
Az Index portál készített (a Medián, Századvég és Nézőpont statisztikai
intézetek adatai alapján) egy komplex grafikont, amelyen időhöz és eseményekhez
kötve figyelhetjük a különböző pártok támogatottságát. Azt írják, hogy a Fidesz
támogatottsága nagyjából ugyanazon a szinten állt 2017 végén (pár hónappal
a 2018-as választások előtt), mint 2014-ben a választások után, ám a magas
támogatottság nem állandó.
A migránsellenes kampány és kerítés idején azonban óriási emelkedést
láthatunk, ami szintén megerősíti fenti állításomat. A politikusok népszerűségét
is megvizsgáltam 2015 utolsó hónapjaiban. A Medián készített egy összehasonlító
táblázatot, miként változott a politikusok ismertsége és népszerűsége szeptember
és november között, ezenkívül érdemes megfigyelni a rangsort is.
A Medián adatai alapján elmondhatjuk, hogy ismertség szempontjából a fent
említett két politikus nagyjából ugyanazon a szinten áll, ám Orbán Viktor kétszer
olyan népszerű, mint Gyurcsány.
A hírek szövegeiben tehát – mindkét lapnál ‒ többletjelentésű szavakat
használnak, vagy olyan szövegkörnyezetbe helyezik például a menekültek
cselekedeteit, hogy annak valamiféle hátsó üzenete legyen. A Magyar Időknél
pedig olyan eszközt fedeztem fel, amelynek használata a tulajdonképpeni hírnek
teljesen más mondanivalót ad azzal, hogy a hírben megszólaltatott személy
mondandóját újraértelmezi, és ennek nyomán más hírelemeket hangsúlyoz. Így
például olyan címet kaphat az írás, aminek tulajdonképpen semmi köze sincs a
tartalomhoz! Lásd a LENGYEL KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁR: A MAGYAROK
FELELŐSSÉGTELJESEN CSELEKSZENEK – 2015.09.04. – 22:59 című cikknél,
amit a Magyar Idők anyagainak 7. pontjában vizsgáltam.
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