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ME.fotográfi a
Jelen lapszámunkat a kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület sajtófotó-ar-

chívumából származó fényképekkel illusztráltuk.
A kommunista rendszer idején és a rendszerváltás első éveiben készült felvé-

telek közül azokat választottuk ki a 2019/3-as ME.dok számára, amelyek az adott 
kor műszaki újításainak romániai implementálását dokumentálják. 

A képaláírásokban a http://www.photoarchive.minerva.org.ro/Hu/ webolda-
lon található fénykép-azonosítókat közöljük, amelyek sok esetben nagyban hoz-
zájárulnak a fotók dokumentáris értékének növeléséhez. 

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.

Politehnica, a robot. Kolozsvár, 1984.
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A média munkásai 
és a médiatudatosság 

Bevezetés

Nemrégiben megjelent esszéjében Balázs Géza (2018) több kérdést tett fel, 
amelyek közül dolgozatom szempontjából a következő kettő különös fi gyelmet 
érdemel: 

 Mi vezetett a hagyományos újságírás felszámolódásához? 
 Mi lesz az újságírással mint szakmával? 
Ezek a kérdések lényegében ugyanannak a jelenségnek a két oldalát, neveze-

tesen az újságírói munka megváltozásának okát és a technológiai változásokból 
eredeztethető társadalmi hatását mint okozatot érintik. Megválaszolásuk szük-

Rezumat (Lucrătorii din mass-media și educaţia mediatică)

Articolul este o refl ecţie asupra unui studiu recent semnat de Géza Balázs: Sfârșitul mass-mediei tradiţionale și consecinţele 

ei. Prezentând diverse argumente, dar fără a formula o explicaţie exhaustivă, autorul afi rmă că în ciuda unor ameninţări 

iminente, este prematur să decidem dacă mass-media tradiţională și jurnalismul profesional vor fi  substituite de jurnalismul 

participativ sau social media. Pe lângă acest lucru, autorul subliniază că lucrătorii din mass-media și consumatorii media 

trebuie să fi e ghidaţi de educaţia mediatică.

Cuvinte cheie  jurnalism profesional, jurnalism participativ, educaţia mediatică

DR. HABIL. KOLTAY TIBOR, PHD
Eszterházy Károly Egyetem, főiskolai tanár
E-mail:  koltay.tibor@uni-eszterhazy.hu

Abstract  (Media Workers and Media Literacy)

This paper is a follow-up to a recent writing by Géza Balázs, titled “The end of Traditional Media and its Consequences”. 

Displaying varied arguments, but without aiming at providing an exhaustive explanation, it is asserted that – despite imminent 

threats – it is premature to decide if the traditional, professional journalism will be supplanted by civic journalism or by social 

media outlets. Beside of this, it is pointed out that media workers, regardless of their being professional or citizen journalists, as 

well as media consumers need to be guided by media literacy, news literacy and information literacy.

Keywords  professional journalism; citizen journalists; media literacy; news literacy; information literacy
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ségessége viszont motivációul szolgált számomra ahhoz, hogy írásomban – bár 
Balázs Géza megközelítésről némileg eltérő szempontok alapján gondolkozva, 
de – többféle érvelést felmutatva, a teljesség igénye nélkül és közvetett módon 
vázoljam fel, hogy milyen változásokon ment át korunkban az újságírói munka. 
Egyúttal alá kívánom viszont húzni, hogy a média „munkásainak” – ahogy az 
újágírókat az újmédia korában nevezzük – szüksége van arra, hogy tevékenysé-
gükben a médiatudatosság (médiaműveltség, media literacy) és a vele rokon mű-
veltségek (írástudások) vezéreljék őket, függetlenül attól, hogy a hivatásos vagy a 
civil újságírók soraiból kerülnek-e ki. 

Mindezeket fi gyelembe véve, először az újságírást körülvevő társadalmi és 
médiakörnyezetről szólok, majd vázolom az amatőrök és a szakemberek egymás-
tól való megkülönböztetésének néhány kérdését. Ezt fogja követni a civil újság-
írás jellemzőinek viszonylag részletes bemutatása. Végezetül pedig kitérek a mé-
diatudatosság szerepére.

A társadalmi és médiakörnyezet 

Kétségtelen, hogy a múltban az újságírók által létrehozott információk 
áramlása egyirányú volt, mivel célközönsége – a kisebb mértékű és viszonylag 
ritka visszacsatolástól eltekintve – az információk befogadója volt (Maksl 2019). 
Ez a helyzet azonban megváltozott, mivel a digitális technológiák gyakorlatilag 
mindenki számára lehetővé teszik, hogy híreket és más médiatartalmakat állítson 
elő és tegyen közzé. Ennek egyik következménye, hogy megkérdőjelezhetővé vált 
annak lehetősége, hogy egyértelműen meg tudjuk húzni az újságírók és nem új-
ságírók közötti választóvonalat (Tófalvy 2016). 

A technológiai változások hatása abban is megnyilvánul, hogy nem kell min-
dig és feltétlenül különbséget tennünk szöveges információ és képi médiatartal-
mak között akkor, amikor ezek általános jellemzőiről beszélnünk, ezért a leg-
több esetben, amikor információról beszélek, médiatartalmakat (is) értek (érthe-
tek) alatta, és vice versa, a médiatartalmak kifejezés információt is takar vagy ta-
karhat. Ennek egyik fő oka az, hogy korunkban a távközlés, a számítástechnika 
és az elektronikus média hálózati információs és kommunikációs technológiák-
ként egyesültek (Livingstone–Van Couvering–Th umin 2008), amivel az informá-
ciók és az egyéb (főként képi) médiatartalmak közötti különbségek egyre inkább 
elmosódnak, az értelmezés szintjén legalábbis. Részben ez a konvergencia okoz-
za azt, amit Tófalvy Tamás (2015) is aláhúz, nevezetesen, hogy alig van esélye an-
nak, hogy az információk előállítóit az általuk használt eszközök alapján azono-
sítani tudjuk. 

A konvergenciák nemcsak az információ és média világát érintették, hanem 
az adatokkal kapcsolatos szemléletünket is befolyásolják. Az adatokra ugyanis 
hagyományosan úgy tekintettünk, mint az információ és a tudás szintje alatt el-
helyezkedő elemekre, amelyeknek nincsen jelentése (értelme) vagy értéke, mivel 
nincs kontextusuk, és nem rendelkeznek interpretációkkal. Ez a szemlélet azonban 
megváltozott, ami annak tudható be, hogy a számítógépek feldolgozóképessége 
már lehetővé teszi adatok, ideértve az úgynevezett nagy adatok (big data) haté-
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kony kezelését is (Hjørland 2019). Bizonyosak lehetünk abban, hogy ez a tény is 
befolyással lesz a média és az újságírás jövőjére. 

A változásokkal kapcsolatos gondolkodásunkat már most is érinti az a tény, 
hogy nemcsak azt tapasztaljuk, hogy információk könnyen, speciális szakértelem 
nélkül is előállíthatók, hanem az információk sokak szerint túl nagy mennyiségé-
vel is szembe kell néznünk. A túl sok információ ugyanis túlterhelést okoz(hat), 
bár ennek káros hatása vitatható (Koltay 2017). Igazán jelentős probléma viszont 
az, hogy nem rendelkezünk megfelelő szűrőkkel arra, hogy a felénk áramló infor-
mációtömegből ki tudjuk választani a megbízható és számunkra hasznos infor-
mációkat (médiatartalmakat). Az is gondot okozhat, hogy nem megfelelően hasz-
náljuk a rendelkezésünkre álló szűrőket, mivel sokakban nincsenek meg az értel-
mes válogatást megalapozó kritikai gondolkodáshoz szükséges beállítódások, sőt 
annak sincsenek tudatában, hogy ezek léteznek (Davis 2012). A válogatás és szű-
rés problémája, amely az információs műveltség alapkészsége azért is kulcskérdés, 
mert az információ felhasználóinak önállóan kell dönteniük az információ rele-
váns vagy irreleváns, értékes vagy értéktelen voltáról, mivel a digitális média ko-
rában a kapuőrök (lektorok, könyvtárosok) szerepe radikálisan lecsökkent, pedig 
korábban ők voltak azok, akik ennek a feladatnak egy részét elvégezték (Badke 
2004). A szűrés szükségessége és a kapuőrök szerepe pedig éppen a civil újságírás 
kapcsán került ismét refl ektorfénybe. 

Amatőrök és szakemberek 

A hivatásos (professzionális, profi ) és a civil újságírás (citizen journalism) 
közötti különbségeket nagy általánosságban az amatőrök és a szakemberek egy-
mástól való megkülönböztetésének tükrében is nézhetjük. 

A különbségtétel egy-egy szakterület hivatásos és amatőr művelői közötti 
mindig is megvolt, sőt viszonylag egyértelműnek volt mondható, viszont ma már 
ezek a jellemzők a korábbinál gyorsabban és nagyobb mértékben változnak. 

Andrew Keen (2007) klasszikus meghatározása szerint amatőr az, aki szere-
ti azt, amit csinál, viszont nincs elvégzésére képesítve, vagy legalábbis nem fon-
tos, hogy rendelkezzen ilyen képesítéssel (Keen 2007). Ez nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy egy amatőrnek ne volna releváns szakértelme, viszont általában jellem-
ző, hogy az adott területen nem kapott formális képzést és/vagy nem fért/fér hoz-
zá fontos eszközökhöz vagy tudáshoz (Brabham 2012). 

Az amatőrökkel szembeállítható kategória képviselői, a szakemberek (pro-
fi k) egy meghatározott szakma, tudományterület, hivatás („professzió”) művelői, 
akik rendelkeznek valamilyen – az adott munka elvégzéséhez szükséges – tudás-
sal és készségekkel, továbbá megélhetésük forrása az adott professzió gyakorlása. 
Nekik ismerniük kell az adott professzióhoz kötődő viselkedési szabályokat, ame-
lyeket többnyire az adott terület szakmai szervezetei alkotnak meg, és amelyek-
nek a betartásáról ezek a szervezetek gondoskodnak. 

A civil újságírás megnevezés ennek megfelelően „az intézményi vagy szak-
mai háttér nélküli, online tartalomelőállítói tevékenységek” körének legelterjed-
tebb címkéje (Tófalvy 2015, 75). 
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A civil újságírás néhány jellemzője

Az amatőrök részvétele éppen az újságírásban példázza leginkább plaszti-
kus módon a közöttük és a szakemberek közötti összetett viszonyt, amelyet a kö-
zösségi média erőteljes jelenléte folytán – némileg ellentmondásos módon – az 
együttműködés és a szembenállás jellemez. A közösségi médiaplatformok szé-
les körű elterjedtsége volt ugyanis az a tényező, amely a hagyományos értelem-
ben vett amatőrök által végzett, független, újságírói jellegű tartalomszolgáltatás 
szélesebb körű elterjedését hozta magával. A tág értelemben vett amatőrök ennek 
megfelelően részt vesznek a nagyközönséghez eljutó hírek és információk létreho-
zásában, elemzésében és terjesztésében. A civil újságírás gyűjtőnév számos tevé-
kenységet takar, így információk blogokon, a közösségi média platformjain vagy 
online fórumokon történő megosztását, professzionális hírszolgáltatók vagy ál-
lampolgári csoportok által szervezetek részvételen alapuló médiaprojektjeit, vala-
mint a közösségi médiában folyó címkézést és „lájkolást”, továbbá híranyagok és 
más tartalmak megosztását. Bár a civil újságírók tevékenysége sokszor elkülönül 
a hivatásos újságírók munkájától, sőt jellemezheti a sajtó fő áramával való szem-
benállás, az amatőr tudósítások a hivatásos újságírás szűrőin átjutva is napvilág-
ra kerülhetnek. A tevékenységek egy részét tehát hivatásos újságírók koordinál-
hatják, vagy lehet szó profi  szerkesztők által szűrt tartalmakról is (Roberts 2019).

A civil újságírás kezdetét sokak szerint onnan számíthatjuk, amikor Los An-
gelesben George Holliday saját videokamerájával felvette azt, ahogy 1991. márci-
us 3-án négy rendőr brutálisan összevert egy Rodney King nevű férfi t. A felvételt 
aztán szerkesztett formában adta le egy helyi tévétársaság.

Civil újságírók már az internet megjelenése és széles körű elterjedése előtt is 
voltak, viszont kisszámú közönséget vagy rétegközönséget értek el, így kívül ma-
radtak a közbeszéd és a nyilvánosság fő sodrán, továbbá a professzionális média 
látókörébe sem kerültek be. A civil újságírásnak a professzionálistól való elkülö-
nítése iránti igény akkor jelent meg, amikor már nem több különböző és egymás-
tól radikálisan eltérő méretű közönséghez szólt, hanem négy platformon (nyom-
tatott sajtó, rádió, televízió, internet), széles rétegekhez volt képes eljutni (Tófalvy 
2015). 

A hivatásos újságírókat gyakorta aggasztja, hogy jelen van a civil újságírás, 
amelynek sokszor rossz hírét is keltik. Kétségtelen, hogy a civil újságírással gyak-
ran együtt jár a szubjektív hozzáállás, amely néhány esetben alapvető szakítást je-
lent az újságírás professzionális gyakorlatával. Az sem ritka, hogy a civil újság-
írást a professzionális újságírás olyan versenytársának tekintik, amelyik megkér-
dőjelezi annak felülről lefelé szervezendő struktúráját. Természetesen ott vannak 
azok a félelmek is, hogy a civil újságírás gyengíti a hivatásos újságírók jogi védel-
mét, és a civil újságírás nem fogja ugyanazt a védelmet kapni, mint amit a hiva-
tásos újságírók élveznek. Felmerül az is, hogy a civil újságírók működése gyengíti 
a hivatásos újságírás gazdasági modelljeit, és végső soron eltűnéséhez vezet majd 
(Roberts 2019).

Az újságírói diskurzus ezért általában hangsúlyozza, hogy továbbra is szük-
ség van a magas szintű szakmai készségekre, kiemelve, hogy a felhasználók által 
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létrehozott tartalmakat, amelyeket többnyire a professzionális tartalmaktól el-
különítve kezelnek, szakembereknek kell jól kicsiszolt és megbízható anyagokká 
formálniuk (Compton–Benedetti 2010). 

Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a civil újságírók által létrehozott 
tartalmak – hasonlóan más, a felhasználók által létrehozott tartalmakhoz – nem 
függetlenek a közvetítőktől, hiszen a fogyasztói társadalom részét képezik. Rá-
adásul számos, jelenleg is professzionális újságíróként dolgozó vagy volt profesz-
szionális újságíró civil újságíróként is működik. Ez arra utal, hogy az amatőrök-
re épülő hírszolgáltatás nem fogja meghaladottá tenni a professzionális újságírást. 
Ugyanakkor az amatőr tartalmak növekvő fontosságát várhatóan megváltoztat-
hatja annak módja, ahogyan az igazságról gondolkozunk, és ahogyan meghatá-
rozzuk azt. Éppen ezért a professzionális újságírók választhatják azt a stratégiát, 
hogy befogadják az amatőrök munkáit a média fő áramát jelentő csatornákba, sőt 
ösztönözik is a részvételüket (Wahl-Jörgensen 2015).

A közösségi média befolyásának hatására a felhasználók által előállított 
fényképek és videók jelentős szerephez jutottak, és jelen is vannak a sajtóban. Az 
amatőr fotók és videók rendszeresen megjelennek a hírekben, főként akkor, ha 
profi  képek nem állnak rendelkezésre vagy nem felelnek meg a célnak, ami külö-
nösen gyakori a helyi és globális válsághelyzetek esetében. A hírmédiában azon-
ban, az amatőr fotókat gyakran olyan nyers, kiegészítő anyagként kezelik, ame-
lyet le kell „fordítani”, hogy professzionális tartalom legyen belőlük. Ez arra utal, 
hogy a hivatásos újságírók ugyanolyan módon használják fel az amatőrök által 
készített képeket, mint ahogy az utcán nézelődő civilek megállapításait szokták 
az írott sajtóban kezelni (Schmieder 2015). 

Bár a profi k és az amatőrök nézőpontjai bizonyos értékek tekintetben eltér-
nek egymástól, a fotóújságírás értékeiről azonos a véleményük, és lényegében azo-
nos tevékenységet végeznek. A civil fotóújságírók ugyanis megfelelő készségekkel 
rendelkeznek, és professzionális kollégáikat tekintik modellnek. A civil fotóújság-
írók nem is tekinthetők teljesen amatőröknek, ezért a szakemberek messze nem 
olyan mértékben állnak ellent bizonyos amatőr értékeknek, mint ahogy azt gon-
dolnánk (Mortensen 2014). A képi anyagok közlése terén tehát jóval kevesebb el-
lentétet tapasztalunk, viszont valószínűsíthető, hogy mindez a civil újságírók tel-
jes körét és az összes műfajt tekintve már nem igaz. 

Médiatudatosság, hírfogyasztási írástudás és információs műveltség

Miközben be kell látnunk, hogy az embereknek joguk van arra, hogy meg-
mutassák magukat a médiában, sokan közülük ezt nem tudják ténylegesen és ha-
tásosan megvalósítani, mivel nincsenek médiaműveltségi készségeik (Roberts 
2019). 

Korunk eszményi médiafogyasztójának (aki egyúttal a média előállítója is) a 
következő ideált kellene követnie: 

 Új üzeneteket hoz létre, annak ismeretében, hogy miként lehet a kreatív 
és innovatív tartalom előállításához a szükséges forrásokat felhasználni. 

 Kritikusan viszonyul a kapott és az általa küldött tartalmakhoz.
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 Megfi gyeli az üzenetek létrehozásának és kibocsátásának folyamatait, 
jellemzőit és hatását.

 Kiválasztja a megfelelő tartalmakat.
 Összehangolja a minőség, az egyenlőség, az integráció kritériumait, az-

zal, hogy üzeneteit lehető legnagyobb mértékben kívánja terjeszteni.
 Kezeli az új kommunikációs médiumokhoz igazított technológiai esz-

közöket.
 Azonosítja a sztereotípiákat, elítélendő gyakorlatokat, az üzenetek igaz-

ságtartalmának hiányát vagy az azzal való visszaélést (García-Ruiz–
Ramírez-García–Rodríguez-Rosell 2014: 16–17).

Annak tudatosítása, hogy mennyire fontos az, hogy kritikus szemmel tudjuk 
kezelni a mindennapos médiafogyasztás eredményeként megszerzett élményein-
ket, és tudatában legyünk a médiaüzenetek konstruált jellegével (Bawden 2001), a 
médiaműveltség (és vele a médiatudatosság oktatásának) legfontosabb célja.

Bár a hírek kritikai elemzése régóta a médiaműveltség része, a hírfogyasztási 
írástudás (news literacy) önálló megközelítésként is megjelent századunkban (Z. 
Karvalics 2012). Akár a fenti követelmények alapján is, de önmagában is tekint-
hetjük a médiaműveltség részének, és a szűkebben értelemben vett újságírás is 
tárgya. Részét képezi az is, hogy ismerjük a hírek elemzésének különböző megkö-
zelítéseit, továbbá ráirányítja fi gyelmünket annak szükségességére, hogy elgon-
dolkozzunk a hírek létrejöttének és fogyasztásának körülményein és motiváci-
óin (Ashley 2019). A hírfogyasztási írástudás arról a tudásról és azokról a moti-
vációkról is szól, amelyek lehetővé teszik, hogy megértsük az újságírás természe-
tét (Maksl–Ashley–Craft  2015), tehát – elnevezése ellenére – egyaránt fontos a hí-
rek fogyasztói és előállítói számára. A hírfogyasztási írástudás a médiaművelt-
ségen kívül számos, a digitális információk használatát, valamint értékelését le-
író és segítő szemlélethez és készségegyütteshez is kapcsolódik (Frechette 2016). 
Ezek közül nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül a már említett információs művelt-
séget, amely éppen a fent említett konvergenciák folytán jelentős mértékben kö-
zeledik a médiaműveltséghez. Ezt mutatja az információs műveltség egyik új de-
fi níciója, amely szerint az a kritikai gondolkodás és a kiegyensúlyozott értékíté-
letek meghozatalának képessége bármely analóg és digitális információ (ideért-
ve a szóbeli közléseket, az adatokat és a képeket is) felhasználásával kapcsolatban 
szükséges (CILIP 2018).

Magához a hírfogyasztási írástudáshoz visszatérve látnunk kell, hogy sok 
arca van. Lényegi feladata ugyanis, hogy a média fogyasztóinak kapaszkodókat 
adjon a hírek interpretálásához, ami azért is fontos, mert – a források és plat-
formok megnövekedett számán túl – értelmezniük kell mindazt, ami személyes, 
hétköznapi tapasztalásaikon túl van, tehát a média útján értesülnek róla (Craft  
2016). Ugyanakkor a hírfogyasztási írástudás szintjének emelése azt is szolgálja, 
hogy megmaradjon a hivatásos újságírók által létrehozott tartalmak iránti igény 
(Maksl–Ashley–Craft  2015).

Éppen ezért felmerül az a kérdés is, hogy miben különbözik egymástól a 
hivatásos és a civil újságírók értékrendje. A médiaműveltség Potter (2015) ál-
tal meghatározott három alappillére (a tudástár, a készségek és a locus) közül az 
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utóbbi nagyban befolyásolja az információfeldolgozást azáltal, hogy meghatároz-
za, mit szűrjünk ki, és mi az, amit mellőznünk kell. Véleményem szerint a demok-
ratikus értékek és az alulról jövő jelleg hangsúlyozása az, ami leginkább elkülöní-
ti a civil újságírók locusát hivatásos társaiétól. 

Ugyanakkor a médiaműveltség kompetenciái közül továbbra is kiemelke-
dő fontossága van annak, ezért ki kell emelnem, hogy az információk megszerzé-
se során az újságírók felelős választásokat hozzanak és refl ektáljanak saját kom-
munikációs viselkedésükre (Hobbs–Cooper Moore 2015). Változatlanul képes-
nek kell lenniük arra is, hogy korunk új típusú nyilvánosságában megkülönböz-
tessék egymástól a magánjellegű és a közösség elé tárható üzeneteket (Szűts 2018). 

Következtetések 

A fentiekben bőven láttuk annak jeleit, hogy a hivatásos és a civil újságírók 
közötti viszony ellentmondásos abban a tekintetben, hogy a közöttük levő kü-
lönbségek jelentős része megmaradt, miközben közeledtek is egymáshoz. Rész-
ben ezt mutatja egyes professzionális újságírók civil újságírókként való működé-
se és a fotóújságírás is.

Amit a hírfogyasztási írástudás céljairól tudunk, szintén jól mutatja, hogy 
a hivatásos és a civil újságírás viszonya változóban van, anélkül, hogy végleges 
változásokról beszélhetnénk. A változások kapcsán egyébként is hajlamosak va-
gyunk megfeledkezni az olyan korábbi gyakorlatokról, mint például a fogyasz-
tók bevonása a hírek előállításába. Ahogy azt Gillmor (2004) is aláhúzza, ez nem 
új dolog, hiszen a szerkesztők mindig is foglalkoztak az olvasói levelekkel, vagy a 
rádióhallgatók és tévénézők telefonhívásaival. A részvétel formája természetesen 
megváltozott, és a lehetőségek tára is kibővült, sőt tudjuk, hogy a közösségi mé-
dia kifejezetten erre buzdít, miközben motivációja üzleti természetű, tehát nem 
feltétlenül az információkhoz való hozzáférés valódi kiszélesítése, demokratizá-
lása a célja. Mindazonáltal, nem szükséges, hogy minden újdonság aggodalom-
mal töltsön el bennünket.

Összességében tehát korai volna azt mondanunk, hogy a hagyományos, pro-
fesszionális újságírás el fog tűnni. Amiben viszont biztosak lehetünk, az az, hogy 
médiaműveltséggel, hírfogyasztási írástudással (és jelentős részben információs 
műveltséggel) a média fogyasztóinak és előállítóinak, tehát a hivatásos és a civil 
újságíróknak is rendelkezniük kell. 
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Új típusú újságírás, változó 
újságírói szerepek Erdélyben

Az utóbbi évtized világszerte az újságírás gyökeres átalakulását hozta, a 
szakmáról szóló diskurzust nyilvános és kevésbé nyilvános fórumokon is a vál-
ság, krízishelyzet, a szakmaiság vége, a leépülés és más negatív előjelű kulcssza-
vak határozzák meg. Hiszen a média és újságírás 21. századi átalakulása új tí-
pusú munkavégzést, a klasszikusnak mondott újságírói értékek felülvizsgálatát, 
a munkavégzés típusának, stílusának és módjának megváltoztatását hozta. En-
nek okai a technológiai fejlődéstől a társadalmi és kulturális értékek átalakulá-
sáig, szerteágazóak. Mint Tófalvy Tamás a megállapítja, a technológiai milyen-
ségéhez köthető állítások, az, hogy az illető új technológia jóként vagy rosszként 
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kap-e helyet a különböző csoportok diskurzusában – jelesül, hogy milyen érték-
ítéletek, előítéletek, sztereotípiák társulnak hozzá – a szakmai jó és rossz fogalmá-
nak megalkotásában és legitimálásában meghatározó. „A jó technológia repre-
zentálhatja a jó szakmaiságot, a forradalmat, a rossz technológia pedig a szakma-
iatlanságot, a válságot.” (Tófalvy 2017, p. 10.) Persze nincs új a nap alatt, mondhat-
juk egyetértésben Tófalvyval, hiszen gyakorlatilag a nyomtatott sajtó megjelené-
se óta minden új, az újságírást meghatározó technológiai innovációhoz kötődően 
felpezsdült a társadalmi vita arról, hogy ez most miként fogja befolyásolni a kö-
zönséget és a szakmát, elbutulást, sötétséget hoz-e, elmélyíti-e a társadalmi sza-
kadékokat, a régi „nagy” értékek fényét eltompítja, mélybe húzza-e, és így tovább. 
Aztán, amire a vita lecsengett, a technológia elfogadottá lett, egy újabb megjele-
nés borzolta a kedélyeket. Tófalvy négy fázist különít el az erről szóló közgondol-
kodásban, retorikában: 

1. az innovációs aktus során az innovációban érdekeltek érdekeiknek megfe-
lelően pozicionálják az innovációt a közbeszédben, meghatározzák a hozzá kap-
csolható értékeket;

2. az értelmezési rugalmasság és konfl iktus fázisa az innováció szélesebb 
körben való láthatóvá válása nyomán következik, amikor már sokak számára 
hozzáférhetővé, és „szimbolikus térben (identitás, legitimitás, ízlés, erkölcs) rele-
vánssá lesznek a közvélemény számára” (Tófalvy 2017, p. 137.);

 3. a lezárás időszakában a még szélesebb körben való hozzáférést követően a 
technológia mainstreammé válik;

4. a konszolidáció és retrospekció során a technológia már elavultként értel-
meződik.

E tanulmányban azt vizsgáltam, hogy az elmúlt évtized technológiai válto-
zásai nyomán az erdélyi magyar társadalmi és kulturális térben milyen értékek 
határozzák meg újságírószemmel az újságíráshoz köthető diskurzust? Mit mon-
danak a mai újságírói munkavégzésről az érintettek? Melyek azok a sajátságok, 
amelyek esetleg csak az erdélyi magyar sajtóprérire jellemzők a sodró változások 
közepette? A szakma önmeghatározásában ki számít ma újságírónak, és mitől új-
ságíró az újságíró? És ebben a kontextusban miként változott az újságíró – és a 
kisebbségi újságíró – szerepe a közösségi média által meghatározott elmúlt évti-
zedben? A témához kapcsolódó kutatási kérdéseimmel tizenöt erdélyi magyar új-
ságírót kerestem meg, tizenegyüktől kaptam választ, igyekeztem jellegében és sa-
játságaiban lefedni az erdélyi magyar médiát, közszolgálati és kereskedelmi, írott 
és elektronikus sajtóbeli munkatársakat megkérdezni. Válaszadóim az interjúk 
készítésekor mindannyian szerkesztők voltak a következő médiaorgánumoknál: 

Balog Levente – Krónika, lapszerkesztő
Bartha-Libeg Zsuzsa – Agerpres, szerkesztő
Cseke Péter Tamás – Maszol.ro, főszerkesztő
Gazda Árpád – MTI, tudósító 
Kulcsár Andrea – RTV, Marosvásárhely, szerkesztő
Rácz Éva – Kolozsvári Rádió, szerkesztő
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Papp Attila Zsolt – Főtér.ro, főmunkatárs
Sipos Zoltán – Átlátszó Erdély, főszerkesztő
Pál Edit Éva, Katona Zoltán – Uh.ro, főszerkesztő, szerkesztő
Vig Emese – RTV, Kolozsvár, szerkesztő

(A beszélgetések óta eltelt időben változások is történtek: Vig Emese ma a 
Maszolnál szerkesztő, Katona Zoltán pedig időközben kilépett az Uh.ro szerkesz-
tőségéből, és rádiósként, valamint az Erdélyi Sport és a Liget.ro újságírójaként, 
emellett a Székelyföldi Kézilabda Akadémia munkatársaként dolgozik.)

1.
Egy korábbi kutatás – amely a Transindex, a Maszol, a Főtér és a Székelyhon 

leginkább kattintott híreit elemzi, és amelyhez kikértem a szerkesztőségek belső 
méréseit – megerősített abban, hogy az erdélyi olvasó számára is a közösségi mé-
dia jelenti az elsődleges hírforrást, és ekként a közösségi média nyert mindent el-
söprő szerepet az utóbbi időszak sajtós munkájában. (Botházi 2018, p. 87–115.) 
De milyen kihívások elé állítja mindez a médiaorgánumok szerkesztőit, és ho-
gyan befolyásolja a mindennapos munkavégzést? A válaszokból az derül ki, hogy 
a tematizációt és a hírszelekciót (erről bővebben: Boczkowski–Mitchelstein 2013, 
idézi Aczél 2017) nyilván nálunk erőteljes mértékben meghatározza a közösségi 
média – ez Erdélyben még mindig elsősorban a Facebook. Ahogyan az Uh.ro fő-
szerkesztője, Pál Edit Éva fogalmaz: „Zuckerberg lett a főszerkesztő.” Bár a több-
felé és többféle munkát végző szerkesztők válaszaiból az derül ki – és ennek ob-
jektív mérése egy további vizsgálat témája lehet –, hogy a szerkesztői preferenciák 
és az olvasói preferenciák között szakadék húzódik. A szerkesztők számára fon-
tos és ütős témák, amelyek vezető helyet foglalnak el a hírfolyamban, nem feltét-
lenül veszik fi gyelembe a kattintások számát. Magyarán, amit a szerkesztő fon-
tosnak tart, nem biztos, hogy az olvasó számára is érdekes. A jelenségre egyéb-
ként már 2013-ban felfi gyelt a Boczkowski és Mitchelstein-szerzőpáros, akik több 
földrész és ország 15 vezető online médiumának hírelemzése nyomán állapítot-
ták meg e szakadék jelenlétét a világsajtóban. (Boczkowski–Mitchelstein 2013) 
Az általuk vázoltakat a kisebbségi/erdélyi média esetében kiegészíthetjük azzal, 
hogy médiánk elsősorban nem kereskedelmi alapú – hisz kisebbségiségénél fog-
va ekként nem tudna túlélni –, hanem támogatások tartják fenn, így a szerkesz-
tők egyéni preferenciái és a működtetők elvárásai nagyobb hangsúlyt kaphat-
nak a tematizációban és szelekcióban. Ugyanakkor – amint azt Papp Z. Attila, 
Magyari Tivadar, Horváth István is megállapítja: (Papp Z. Attila 2005, Magyari 
1996, Horváth 1996) – a romániai magyar újságírót egyfajta etnikai fegyelem jel-
lemzi, amely nemcsak az önrefl exiós sajtóanyagok hangvételében érhető tetten, 
hanem abban is, hogy mi téma a kisebbségi szerkesztő számára. A megkérde-
zett szerkesztők elmondása szerint az etnikai csoporthoz kapcsolódó hírek – füg-
getlenül attól, hogy esetleg mennyire olvassák, nézik majd őket – privilégiumot 
élveznek a médiatermékek kiadásaiban. Van, aki szerint emögött ma vegytiszta 
etnobiznisz áll: a sajtó kihasználása, rendezvények, nézőpontok, belső kommu-
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nikáció rákényszerítése a sajtóra egy fölöttes, meghatározhatatlan rend, eszme-
rendszer köntösében.

Nyilván az olvasó hírszűrését a közösségi médiatérben egyéni preferenci-
ák (és erre építő közösségi médiaalgoritmusok) határozzák meg, a virtuális tér-
ben egykattintásnyira lévő olvasó elérése korántsem könnyű feladat. A profesz-
szionális szűrő jelentéktelenné lesz ebben a médiatérben, és a szociális szű-
rő váltja fel (l. Bodoky–Urbán 2011), hiszen a felhasználók jelentős része részt 
vevő (participatory) hírfogyasztó (Purcell és szerzőtársai által alkotott kifejezés: 
Purcell et al. 2010), azaz lájkolja, megosztja, kommentálja a híreket. 

Az újságíróknak alkalmazkodniuk kellett a megváltozott médiakörülmé-
nyekhez: „a média-rendszerváltás nyertesei azok a sajtósok és médiaintézmények, 
akiknek az adaptáció sikerült” (Cseke Péter Tamás). Ez viszont az online médi-
ához köthető jelenségek ismeretében, mint az azonnaliság követelménye, a hír-
ciklus megszűnése, a folytonos hírszolgáltatás miatti állandó híréhség, a növek-
vő forráshiány és emiatt a szakmai standardok visszaesése (copy+paste újságírás, 
hírhomogenizáció, szakértelem hiánya, íróasztal-újságírás stb. – vö. Bajomi 2009 
és Aczél 2017) rendkívüli terheket ró a szerkesztőségekre. 

A szerkesztők egyhangúan megállapítják: a függés a közösségi médiától 
„egyre brutálisabb”, ma már nem kérdés az állandó jelenlét a közösségi oldalakon 
és az alkalmazkodás az átalakult tartalomgyártási szokásokhoz. Ma már nincs 
olyan sajtótermék, amely megengedheti magának, hogy olvasóelérési stratégiáját 
ne a Facebookra alapozza.

Korábban az újságíró szerepe, státusza, életpályája világos volt, mondja Sipos 
Zoltán, az Átlátszó Erdély főszerkesztője, és ami a legfontosabb: az újságírói élet-
pályát megvalósíthatóvá tevő üzleti modell is gond nélkül működött. Ez azonban 
a közösségi médiával teljesen felborult, ma bárki és gyakorlatilag bármilyen tar-
talom előtt szabad a pálya, nincsenek előre leosztott szerepek, és nem mellékesen: 
jól bejáratott üzleti modellek sincsenek. Vannak többé-kevésbé sikeres példák, de 
eddig még senki nem jött egy általánosan alkalmazható recepttel arra, hogyan le-
het, mondjuk, egy megmondóember Facebook-oldalának az elérését pénzre kon-
vertálni. 

Mindeközben a megkérdezett szerkesztők szerint az újságírók szerepe sem-
mit sem változott, továbbra is a tájékoztatás és a véleményformálás marad, hiszen: 
„a közösségi média csak egy új eszköz arra, hogy a tartalmak elérjék a célközön-
séget. Nyilván, nagyon fontos megtanulni kezelni a közösségi médiát, de nem 
szabad elfelejteni, hogy ez is csak egy eszköz, nem pedig cél. Akármit is látunk 
a környezetünkben, úgy gondolom, nekünk, újságíróknak nem lájkokat kell va-
dásznunk – ha megvan a hiteles és szakmailag helytálló tartalom, akkor a lájkok 
és a megosztások jönnek majd maguktól”. És ezen az sem változtat, hogy valaki 
kisebbségi vagy többségi újságíró, hiszen az újságíró feladata a mindenkori hata-
lom kontrollja, a közpénzek elköltésének átláthatóvá tétele, a közpolitikai dönté-
sekkel kapcsolatos viták moderálása és úgy általában: a kényelmetlen kérdések-
nek a feltevése, a mindenkit érintő témáknak a megvitatása, a közösség szembe-
sítése saját magával. Ez nem függ attól, hogy az újságíró milyen közösségben vég-
zi ezt a munkát. (Sipos Zoltán)
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Mégis – véli Vig Emese – ez a szerep sajátos, és aszerint alakul, hogy ki hol 
dolgozik. Úgy véli, a következő szerepfelosztás érhető tetten Erdélyben:

1. Azok az újságírók, akik médiaorgánum típusától függetlenül a magyar-
országi mainstream-média és a mögötte lévő politikai érdekek által dik-
tált tematikákat és diskurzusokat közlik. Ezek többnyire olyan felületek, 
amelyek a működéshez szükséges anyagiakat is Magyarországról kap-
ják. Az erős nemzeti töltete a témáknak, érthető módon, ebben a régió-
ban nagy fogyasztótábort generál.

2. Azok az – egyébként elenyésző számú – újságírók, akik az ellenzéki saj-
tóban dolgoznak. Utóbbi elsősorban a liberális értékrendszerre alapozva 
tematizál, és az uralkodó politikai berendezkedést (annak döntéseit, dis-
kurzusát stb.) kritizálja. Az elmúlt években nagyon megerősödött kon-
zervatív-nemzeti diskurzusnak a közkedveltsége miatt egyre kisebb a tá-
mogatottsága.

3.  Az állami „szektor” alkalmazottai. A törvény értelmében hangot, látha-
tóságot kell biztosítaniuk a kisebbségeknek. 

4. A közösségi médiában jelen lévő aktív „véleményformálók”.
5. Tényfeltáró újságírók (Átlátszó)

2. 
Úgy tűnik tehát, hogy az újságírói szerep nem változott, és az újságírók sze-

repfelfogása is a régi, ám ami mindenképp más a korábbiakhoz képest Erdélyben 
is, az a munkavégzés módja, ami alapjaiban átalakult. És nem tekinthetünk el at-
tól, hogy ez az átalakulás a munka eredményét is meghatározza azért. 2018-ban 
elsősorban nem az információközlés, hanem az információszelektálás és a közlés-
re érdemesnek tartott infók meghátterezése jellemzi az újságírói munkát. „Az új-
ságíró most mankó az információáradatban: komoly felkészültségre, háttérisme-
retekre van szüksége, ez különbözteti meg őt az okostelefonnal, videokamerával 
felszerelkezett civil hírszállítótól. Izgalmasabbnál izgalmasabb tartalmakat dob 
szembe a közösségi média; az újságíró feladata ellenőrizni ezek valóságtartalmát, 
majd megfelelőképpen tálalni az infókat.” (Bartha-Libeg Zsuzsa)

„Ugyanakkor az újságírásra fordított időnek ma már csak a kisebbik részét 
teszi ki az eff ektív írás. A nagyobbik részét a tájékozódás, az információszerzés, 
és az információ ellenőrzése.” Az álhírek és álinformációk sűrűjében még a leg-
tapasztaltabb szerkesztők és újságírók is eltévednek olykor. A válaszadók maguk 
is megállapítják, az utóbbi évtized eme gyökeres átalakulásának előidézője nem-
csak a közösségi média, hanem a technika fejlődése, amelyből egyes meglátások 
szerint előny is kovácsolható. „Az újságírónak ebben a helyzetben egyrészt akár 
még kényelmes is lehet a helyzete, hiszen felhasználhatja az így fölkerült infor-
mációt. Másrészt meg kell próbálnia felvenni a versenyt, hogy azért ő is folya-
matosan tudjon exkluzív anyagokat szállítani, illetve tudnia kell szűrni az infor-
mációt: mi az, ami akár fontos is lehet, és mi az, ami egyértelműen manipulációs 
szándékkal került fel?” (…) „A közösségi média jó oldala ugyanakkor, hogy köz-
vetlenül is kapcsolatba lehet lépni egyes közszereplőkkel – gyakran történt meg, 
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hogy Facebook-messengeren készítettem, illetve szerveztem le interjút.” (Balogh 
Levente)

A válaszokból mégis az derül ki, hogy a média hitelessége és a sajtós mun-
ka presztízse – legalábbis a magyar nyelvterületen – „riasztó módon csökkent”. 
(Cseke Péter Tamás) A hatalmas hírverseny ugyanis oda vezetett, hogy a szakmai 
szabályok felrúgásával is megjelennek hírek a nyilvánosságban, nincs idő ellen-
őrizni az információkat, meghallgatni a másik felet stb. „Az erdélyi magyar újság-
író megítélése szerintem alacsonyabb társadalmi státusba került, ennek ellenére 
ma is van rangja, és sokat számít az egyéni teljesítmény, ismertség, a korábbi hite-
lesség az elfogadásban.” (Kulcsár Andrea) Egyes vélemények szerint elsilányult a 
sajtónyelv is, egyre rosszabb és helytelenebb szövegek jelennek meg, és – ami ki-
sebbségi helyzetben különösen aggaszó – szókincstáruk egyre beszűkültebb, la-
zább, szabályozatlanabb. Más vélekedések szerint az, hogy egy újságíró egy ki-
sebbségi közösségben dolgozik, semmiben nem befolyásolja a szerepét, a nyelv 
mindig csak forma, a lényegi mondanivaló, a sztori, a kérdés a fontos (egy átgon-
dolt, koherens anyag általában nyelvileg is rendben van). (Sipos Zoltán) Van, aki 
a letűnt idők báját véli tetten érni a szövegekben, szerinte „van egyfajta tartása 
stílusban, szóhasználatban, mondatszerkesztésben az erdmagyar sajtónak”. (Vig 
Emese)

Ugyanakkor a politikum a korábbinál jóval nagyobb lehetőségeket lát a mé-
diában, új újságírótípus jelent meg, ők a bértollnokok. (Cseke Péter Tamás) 

„A műfajok, keretek lazultak, ma már több újságíró engedi meg magának 
a személyes hangvételt, előtérbe került több vizuális megoldás az írással szem-
ben. Az erdélyi magyar médiában ma már nagyon kevés az igazán egyéni han-
gú jó publicista (szemben pl. a kilencvenes-kétezres évekkel). Mivel a platformok 
nagyon sokat változtak, ma már mémek, beszólások, közéleti vagy ismert em-
berek elleni durva támadások a meghatározók, úgy, hogy ezért felelősségre vo-
nás nem történik – sőt, több újságíró úgy szerez hírnevet és követőtábort magá-
nak, hogy éjt nappallá téve Facebook-on vitatkozik olyan témáról, amihez adott 
esetben semmilyen köze nem volt. Halk szavú háttér-médiamunkások is vannak, 
akik a mindennapok csatározásai helyett inkább ún. belső emigrációba vonulnak, 
és megdöbbenéssel szemlélik a magyarországi, illetve romániai közéleti fejlemé-
nyeket, illetve azt, hogy az olvasók és a kollegák egy része mennyire agresszív ver-
bálisan, illetve mennyire képes olyan dolgokért harcolni, amikért öt-tíz éve még 
szembeköpte volna magát.” (Katona Zoltán)

Az erdélyi sajtót ugyanakkor tematizációs problémák hatják át: az ingye-
nes hírügynökségi szolgáltatáson, a küldözgetett közleményeken keresztül szin-
te mindenki minden olyan dologról egy időben értesül, amit valaki el akar mon-
dani. Az erdélyi magyar sajtó jelentős része ma még mindig a hírügynökségi tar-
talmak multiplikálását tekinti egyik fő feladatának. Ma nagyobb szükség lenne, 
mint bármikor máskor az önálló újságírói gondolkozásra, arra, hogy a közélet ne 
a felkínált témákról, hanem az újságírók által megtalált témákról szóljon.

A kisebbségi sajtó egy részében, helyzetéből adódóan, ez még kiegészül egy 
sajátos tematikai kényszerpályával: mindennek hírértéket tulajdonítunk, aminek 
valamilyen módon köze van a közösség belső életéhez.
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Ugyanakkor a munkavégzés eszköztára a nyílt szín ellenére beszűkült: az új-
ságírók egy része elkényelmesedik, nem jár terepre; az újságíró elértéktelenedett, 
eldobható cikk lett. (Rácz Éva) 

Egyre kevesebben találják élhető életpályának, az elhivatottság hiánya is jel-
lemző ma már, különösen a pályakezdők esetében, épp ezért soha korábban nem 
volt ilyen nehéz olyan fi atal munkatársakat találni, akikre hosszú távon alapoz-
ni lehet. Az erdélyi magyar sajtó egyik jelentős gondja, hogy annak ellenére, hogy 
képzett újságírók és a kommunikációs szakemberek hagyják el az egyetemek fa-
lait, kevesen maradnak meg a szakmában. Ennek egyenes, várható következmé-
nye az elöregedés problémája, miközben az állandóan megújuló technológia, a 
tizen-huszonévesek médiafogyasztási szokásainak gyökeres mássága miatt éppen 
a fi atal szakemberek tudásának, látásmódjának, élet- és kultúraérzékelésének be-
hozása elengedhetetlen lenne a szerkesztőségekbe. Ám az anyagi és társadalmi 
megbecsültség igen visszafogott, miközben a munkamennyiség megnövekedett. 

A szűkösebb anyagi körülmények és a közösségi médiának való kiszolgálta-
tottság bővítette az újságíró feladatait: mindenki mindent csinál általában; sok-
szor azon múlik egy jó és fontos téma feldolgozása, ill. annak kivitelezése, hogy 
épp volt-e, aki a kész munkát átnézze, és az jól aludt-e az éjszaka, vagy egyálta-
lán hangot mer-e adni a meglátásainak a szerzővel szemben. Ritka, hogy valaki 
egy téma szakértője, egy rovat szerkesztője. Egyszerűen nem engedheti meg ma-
gának a legtöbb médiatermék, hogy szakértői legyenek akár állandó, akár külső 
munkatársak formájában. Itt jön be az újságíró új szerepe: felhajtani olyan, szak-
májukban elismert ismerősöket, akiknek van kedve és ideje ingyen nyilatkozni 
egy témában. 

„Néhány éve még volt fotósunk, aki egyben a sofőr szerepét is ellátta. Ma 
már szerkesztőségi autónk sincs. Az újságírók önszorgalomból és kényszerből ta-
nulják meg az online-ban feltétlenül szükséges kiegészítő szakmákat, amelyeket 
aztán többnyire autodidakta módon, és külön ellenszolgáltatás nélkül végeznek. 
Meg kellett tanulnia a nyomtatottban dolgozóknak is a szövegek online feltölté-
sét.

Ma nálunk sokszor egyedül megy el az újságíró egy eseményre, interjúra, ri-
portra. Itt képeket készít, mert anélkül nem jelenhet meg a cikk, miközben a tele-
fonja (saját, személyes, nem munkahelyi és nem diktafon) fülel. Mivel két dolog-
ra fi gyel, nem tud érdemben kérdéseket feltenni, sokszor csak a szerkesztőségben 
meghallgatott hanganyagból derül ki, hogy itt lógott ki a lóláb, de nem volt fej-
ben ott. Vagy ellenkezőleg: olyan rossz képek születnek, hogy a szöveget sem lehet 
használni miattuk. Szintén a közösségi média hozománya, hogy folyton egyensú-
lyozni kell a látogatottságnövelés és az érdemi tájékoztatás között.” (Pál Edit Éva) 
Az újságírónak az utóbbi évtizedben meg kellett tanulnia még jobban eladni az 
általa gyártott tartalmat. Ugyanakkor nem lájkokat kell vadásznia, vélik többen – 
ha megvan a hiteles és szakmailag helytálló tartalom, akkor a lájkok és a megosz-
tások jönnek majd maguktól.

Pál Edit Éva szerint nyilvánosságunk ma fragmentált nyilvánosság: az erdé-
lyi magyar értelmiségiek, bizonyos szakmabeliek vagy más társadalmi rétegek-
hez tartozó személyek, zárt vagy többé-kevésbé zárt csoportokban vitáznak az 
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őket érintő kérdésekről. Ugyanakkor a láthatóság is átalakult – a klasszikus érá-
ban az újságíró volt a véleményformáló, most már az ő véleményét is azok formál-
ják, akiknek nagyobb láthatóságuk van, és a világhálón sikerül egy olyan köve-
tői tábort kialakítaniuk, amely már akár társadalmi nyomásgyakorlásra is képes. 
A „demokrácia kutyája” nem múlt ki, csak átalakult, és talán többen vagy jobban 
igyekeznek szájkosarat tenni rá, mint tíz éve. Ma az a punk voltaképp, aki betart-
ja az újságírás írott és íratlan szabályait. 

3.
Az újságírás mindig is nehezen meghatározható szakma volt, professzioná-

lis jellege megléte óta viták tárgya volt. „Az újságírás meghatározása, legitimálása 
és elhatárolása mindig is konfl iktusok sorát váltotta ki, amelyek a változó kultu-
rális és technológiai környezetekben eltérő mértékű kihívások elé állították a tar-
talom-előállítókat és fogyasztókat.” (Tófalvy 2017, p. 49.) Különböző korokban vi-
lágszerte más-más társadalmi státuszt töltöttek be az újságírók, a társadalmi el-
ismertség vagy alkalmasint el nem ismertség persze nemcsak az illető kortól, ha-
nem attól is függött, hogy ki milyen sajtóorgánumnál és milyen pozícióban dolgo-
zott, mennyire volt ismert, milyen jellegű anyagok előállításában vett részt, és így 
tovább. Mindazonáltal van néhány általánosan leírható sajátosság, ami az újság-
író társadalmi pozícióját eleve meghatározta egy-egy adott időszakban, függetle-
nül rangjától, ismertségétől, korától, tudásától. Erdélyben a Ceaușescu-diktatúra 
idején például az újságírót a hatalom kiszolgálójának tekintették, az újságíró ál-
talában a rendszer szócsöve volt, és persze a rendszer szigorúan meg is határoz-
ta, hogy ki lehet és maradhat újságíró, miről szólhat a sajtó, és miként, milyen 
nyelvezettel, megfogalmazásban jöhetnek létre médiaanyagok. A rendszerváltást 
megelőző időszakban Románia médiakommunikációját sivár csönd és sötétség 
jellemezte. Az újságok pártos tartalma olvashatatlan volt, az állami televízió napi 
kétórás közvetítését jószerivel kizárólag a Ceauşescu-házaspár és az aranykorszak 
megvalósításairól szóló beszámolók töltötték ki. Ebbe a mozdulatlanságba tört 
be az 1989-es időszak utáni médiadömping, amely az ehhez szükséges médiais-
meretekkel nem rendelkező fogyasztót meglehetősen felkészületlenül érte. A mé-
dia – Alina Mungiu kifejezésével élve – „mindenható volt” a román átmenet első 
időszakában, valóságot teremtett és az általa helyesnek vélt út fele kalauzolta a 
társadalmat. (Mungiu 1995) Mindez persze a közönség nyomásának és elvárásai-
nak, illetve az anarchikus állapotoknak volt egyenes következménye. A rendszer-
váltás korai szakaszában, amikor a régi rendszer intézményei összeomlottak, és 
újak még egyáltalán nem látszottak helyüket betölteni, mint Mungiu is megjegy-
zi, több héten át a média volt a közönség egyetlen szócsöve, tájékozódási pontja és 
forrása. A sajtó jóval szélesebb körű szerepet látott el, mint amit a tömegtájékoz-
tatás szó hagyományos értelmezési kerete megbírt volna, a lakosság különböző 
köznapi problémáinak a megoldását is felvállalta, a nem létező hivatalok szerepét 
töltötte be. Az újságírók hirtelen addig és azután sem jellemző presztízsre tettek 
szert, a legbefolyásosabb társadalmi kategóriához tartozók lettek: aff éle minden-
tudókként és mindenhez értőkként kezelte őket a közönség, akik előtt bármely 
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kapu nyitva áll. Az átmeneti időszak újságírójától – nyilván főként az ismertebb 
nevekről van szó – nemcsak azt várták el, hogy tájékoztasson, hanem azt is, hogy 
véleményformáló, amolyan szellemi világítótorony legyen, aki után árbócot lehet 
igazítani e viharos időkben. Így volt ez az erdélyi magyar sajtóporondon is, ahol 
az újságíró igen pozitív megítélését még ama kulturális hagyomány is kiegészítet-
te, amely szerint az értelmiségi ember mindenkor szerepet vállal közössége éle-
tének, szellemiségének jobbításában, a kisebbség megmaradásáért küzd. A rend-
szerváltás első évtizedében korántsem volt furcsa az, hogy az újságíró több fóru-
mon is közössége képviselője legyen, hogy akár politikusként vagy az szervező-
dő civil szférában is láthatóvá váljék. És talán nem túlzás kijelenteni, hogy legitim 
szakmai képzés híján ebben az időszakban az volt újságíró, aki újságot írt, vagy 
éppen: senki nem volt újságíró, aki újságot írt (rádió- és tévéműsorokat csinált).  

A rendszerváltást követően – a román lapokhoz hasonlóan – a magyar 
nyelvű kiadványok is gombamód szaporodtak. Míg a diktatúra időszakában 
mindösszesen 690 magyar sajtótermék jelent meg, a rákövetkező tíz évben közel 
ezer kiadvány. (vö. Gál 2000) Ezek java része eltűnik aztán a süllyesztőben, bár 
némelyikük életképes marad. Igen érdekes jelenség tehát ebben az időszakban, 
hogy a romániai magyar sajtóban tankönyvi, hagyományos értelemben nem vol-
tak elválaszthatók az amatőrök és a profi k, a professzionális(nak nevezett) média 
előállítói közül igen sokan pusztán besodródtak különböző szerkesztőségekbe, és 
előzetes képzettség nélkül művelték a médiát. Az erdélyi magyar újságíróképzés 
elindulásával, illetve a különböző külföldi, elsősorban magyarországi vagy on-
nan jövő szakmai képzések segítségével aztán mindez idővel átalakult. Elsősor-
ban a Krónika című napilap megjelenése nyomán jóval professzionálisabbá vált a 
média, főként az említett lapban megjelennek a romániai magyar érdekképvise-
let rejtett ügyeit napvilágra hozó cikkek, és más, az itt megszokottnál szókimon-
dóbb, tabudöntögetőbb írások a politikai-kulturális és gazdasági élet színtereiről. 
Elmondható, hogy a Krónikában elinduló folyamat az erdélyi médiapréri egészét 
befolyásolta, a kétezres évek elejét a „lassú professzionalizálódás” időszakának 
nevezhetjük (l. Papp Z., 2005). 

Ebbe a lassú folyamatba tört be pusztító sebességgel az internetes média 
kora, amely Erdélyben is elindította azokat a jól ismert és leírt folyamatokat, ame-
lyek a médiafogyasztás és persze -gyártás megváltozását hozták. Ismét új értel-
met nyer az amatőrök és profi k meghatározása, s bár Erdélyben igen visszafogott 
a blogoszféra, vlogoszféráról szinte nem is beszélhetünk, a civilek jelenléte mégis 
erős ráhatást gyakorol a médiára, e sorok írásának idején elsősorban a Facebook 
révén. Látjuk tehát, hogy az amatőr és profi  meghatározása igen sajátos problé-
mákhoz, jelenségekhez kapcsolódik ebben a régióban, éppen ezért nagyon érde-
kes lehet, hogy miként vélekednek arról a médiamunkások: Ma mitől újságíró az 
újságíró? Ki tekinthető újságírónak? Lássuk a válaszokat: 

 A szó igazi értelmében vett újságírónak szerintem még mindig az tekint-
hető, akinek jogilag bejegyzett sajtóorgánumban jelennek meg az írásai, 
nem véleménycikkeinek igazságtartalmáért pedig adott esetben jogilag 
felelősségre vonható. A saját szakállra dolgozó vloggereket, bloggereket 
nem tekintem újságírónak. (Balogh Levente)
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 Azt a sajtóst tartom újságírónak, aki hivatásszerűen űzi ezt a szakmát. 
Azaz „profi ”. Ekként ismeri és betartja a szakma szabályait, és maga is el-
hiszi, amit leír (apropó alternatív tények). (Cseke Péter Tamás)

 Sokkal többen tekintik magukat újságírónak, mint ahányan ténylege-
sen azok. Szerintem azokat lehetne jó lelkiismerettel újságíróknak ne-
vezni, akik az újságírás szakmai szabályait betartva készítenek sajtó-
anyagokat. A közösségi média, a bloggerek világa eltávolította a nyilvá-
nosságot a sajtó szakmai szabályaitól. Ma már a közösségi médiában és 
a blogokon nem követelmény az, hogy a hír ne keveredjen a kommen-
tárral. Megszűnt az írások műfaji tisztasága iránti igény. (Bár – hozzá-
teszem – a megyei lapokban talán korábban sem volt olyan mértékben 
meg ez az igény, mint például a Krónikánál.) Látok egy olyan jelenséget 
is, például a Transindexnél, hogy tényközlő anyagokat kineveznek vé-
leménycikknek, és úgy tekintik, hogy „a vélemény szabad” elv alapján 
a véleménycikkbe csomagolt tényközlésért nem tartoznak felelősséggel. 
Ilyen eset volt a Kulcsár Árpád Váta Lórántról szóló meetoo-s leleplezé-
se. (Gazda Árpád)

 Véleményem szerint újságírónak tekinthető az, aki ilyen irányú elmé-
leti tanulmányokat végzett, majd a gyakorlatban a riporterkedéssel és 
sok-sok tapasztalatot gyűjtő terepmunkával kezdte a pályát. Azok, akik 
viszont az iskolapadból néhány hét alatt vezetői beosztásba kerülnek, és 
semmiféle gyakorlati tapasztalatuk nincs, számomra nem tekinthetők 
újságírónak. (Kulcsár Andrea)

 Újságíró az, aki újságot ír – bármit is jelentsen ez. Ha kevésbé veszem 
komolyra a fi gurát, akkor azt mondom, hogy az újságíró az az emberfaj-
ta, akit legalább annyit szidnak, mint a politikust, mégis jól megkülön-
böztethető a politikustól. (Papp Attila Zsolt)

 Újságíró az, aki annak tanult, és gyakorolja is a szakmáját. Újságíró az, 
aki nem tanult annak, de az lett egy mainstream-médiaterméknél dol-
gozva, és kitanulva a szakmát. Újságíróvá kezd válni az, legalábbis tarta-
lomgyártóvá, aki blogger vagy vlogger, youtuber, ill. valamilyen módon 
véleményvezérré válik a közösségi médiában. Ez utóbbi nehezen behatá-
rolható, és beláthatatlan következményei lehetnek. (Pál Edit Éva)

 Még mindig érvényesnek tekintem azt a meghatározást, ami a magyar 
újságíró-szervezetek által létrehozott Média Önszabályozó Testület első 
határozatában szerepel:

„Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási 
céllal létrehozott szellemi termékét a média valamely műfajában és csa-
tornáján keresztül rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglal-
kozásából eredően közreműködik. Újságírói tevékenységnek minősíthe-
tő a nyilvánosság tájékoztatásának alkotói folyamatában való hivatás-
szerű közreműködés”. (Rácz Éva)

 Újságíró mint olyan ma már nem igazán van a nagy szerkesztőségek-
ben – a programozók meg a socialmedia-csapat mellett ott van a jogász, 
a fotós, videós, a képszerkesztő, dizájner, adatújságíró, a szerkesztő, fact 
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checker, na meg a riporter – és ezek külön-külön szakmák, eltérő szere-
pek, melyek mind érdemben hozzájárulnak egy-egy sztorihoz. Abban 
azonban biztos vagyok, hogy mindig lesz igény a közösség részéről olyan 
iparosokra, akik kényes kérdésekre érdemi válaszokat keresnek. (Sipos 
Zoltán)

 Aki újságíróként defi niálja magát, és a közönsége is elismeri. A legiti-
mitását szerintem egy munkának, munkásságnak a pozitív visszaigazo-
lás adja. Ilyen értelemben nem a diplomás újságíró az újságíró, még csak 
nem is a különböző médiaorgánumoknál dolgozó sajtómunkás, hanem 
az, aki ekként van elkönyvelve a nyilvános térben. (Vig Emese)

Láttuk, kulturális-társadalmi környezet függvénye, hogy milyen kritériu-
mok szerint dől el, hogy ki számít újságírónak, és ki nem. (Tófalvy 2017, p. 40.) 
Minthogy nehezen keretezhető szakmáról van szó, a szakma önmeghatározása, 
és a szakmaiságról szóló diskurzus különösen fontos volt az újságíróknak minden 
korban, mint ahogy fontosnak tekinthető ma is, az újságírás határai átrajzolásá-
nak időszakában. E kutatás válaszainak túlnyomó részéből az derül ki, a szak-
ma azt tekinti ma újságírónak Erdélyben, aki: rendelkezik képzettséggel, többéves 
szakmai tapasztalattal, ismeri és alkalmazza a műfaji szabályokat, közössége elis-
meri munkáját, valamely mainstream-sajtóorgánum szerkesztőségében dolgozik. 
A megkérdezettek közül egyvalaki szerint a hagyományos értelemben vett újság-
író ma már nem létezik a szerkesztőségekben, csak munkatípusok vannak. Egy 
válasz értelmében mindenki újságíró, aki annak vallja magát, és közönsége elis-
meri, és egy válasz szerint újságíróvá kezd válni az, legalábbis tartalomgyártóvá, 
aki blogger vagy vlogger, youtuber.

Összegzés

E kutatás alapján ma Erdélyben az újságíráshoz köthető szakmai diskurzust 
e kutatásban felbukkanó kérdéskörök alapján következőképpen írhatjuk le: 

1. Az újságírói szerep nem változott, és az újságírók szerepfelfogása is a 
régi. Ám ami mindenképp más a korábbiakhoz képest Erdélyben is, az a 
munkavégzés módja, ami alapjaiban átalakult.

2. Az újságíró életpálya nem modellezhető, a holnap teljességgel bizony-
talan.

3. A média hitelessége és a sajtós munka presztízse „riasztó módon csök-
kent”. Az álhírek záporában és a politikai nyomás alatt igen nehéz hite-
lesnek maradni. 

4. A szakma erős határvonalat húz a professzionális és aprofesszionális 
közé, és önmagát e demarkációs vonalak mentén legitimálja.
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A közszolgálati rádiózás jövője:
digitális rádió?

„A harmadik évezred az új kommunikációs rendszer évezrede, s ép-
pen ezért számtalan, eleddig ismeretlen és megoldandó kérdés elé állít ben-
nünket. A politikustól a regisztrálásért sorban álló munkanélküliig min-
denkit. Hisz a telekommunikáció, a számítógépek világa nem csupán tech-
nikai, infrastrukturális kérdés – az is, persze –, nem csupán jogi, jogszabá-
lyozási, de gazdasági, társadalmi, politikai kérdés is egyben. Olyan módon 
és mértékben, amit mai fejünkkel föl sem becsülhetünk.” (Göncz Árpád)

Rezumat (Viitorul radioului public: radioul digital?)

Care sunt noile posibilităţi ale radioului public în era digitală? Aproape fi ecare post de radio local sau naţional din România 

emite și prin internet, sperând să aibă ascultători mai mulţi și mai tineri. Studiul de caz se referă în special la situaţia posturilor 

publice regionale care emit pentru minorităţi. Există o soluţie pentru a avea mai mulţi ascultători în era digitală dacă ascultătorii 

nu au nici internet și nici posibilitate de recepţie a emisiei digitale?

Cuvinte cheie radioul public, radioul digital, radio și internet, minorităţi.

RÁCZ ÉVA MÁRIA, PHD 
rádiós újságíró, egyetemi oktató, 
Kolozsvári Rádió Románia, Babeș–Bolyai Tudományegyetem
E-mail: raczevi@yahoo.com

Abstract  (The Future of Public Radio: Digital Radio?)

What are the new possibilities for a national public radio in the digital era? Almost every local and national radio station in 

Romania is broadcasting also online, hoping for more and younger listeners. The case study refers especially to the situation of 

regional public radio stations designated to the Hungarian minority of Romania. Is there a solution for reaching the audience if 

the listeners do not have neither an internet connection nor a digital radio reciever?

Keywords  public radio; digital radio; internet and radio; minorities
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Bár a fenti idézet egy 1999-ben megjelent könyv előszavából származik,1 mit 
sem veszített aktualitásából az elmúlt két évtizedben. Megbarátkoztunk azóta a 
mindent elborító digitális élettel, lett okostelefonunk, amellyel néha még telefo-
nálunk is, de leginkább internetezünk vele, továbbá időt mérünk, tájékozódunk, 
írunk és olvasunk rajta, e-könyveket vásárolunk a webboltokból, és internetes 
honlapról újranézünk vagy újrahallgatunk korábban sugárzott műsorokat: rádió-
zunk és tévézünk. Mégis, ha a technikai fejlődés sebességére, az új találmányok és 
fejlesztések elterjedésének gyorsaságára gondolunk, úgy érezhetjük: ez még min-
dig csak a kezdet. „Technológiai lehetőségeink soha nem látott esélyt kínálnak arra, 
hogy több információt hozzunk létre, mint amennyi az emberiség történetében va-
laha is rendelkezésre állt, és hogy ezt széles körben terjesszük.” (Croteau–Haynes, 
2013, 26.) A kijelentéssel nem vitatkozom, a kérdés számomra csak az: hogyan 
élünk ezzel a lehetőséggel, illetve mennyire módosul a műsorsugárzás célja, a 
médiafogyasztók elérése, és hogyan módosulnak a médiafogyasztási szokások a 
technológia hatására a továbbiakban. 

A jelen már a változást mutatja: a rádiózás szempontjából, a jelenlegi lehető-
ségek is már megalapozzák a fogyasztói szokások megváltozását. A mobiltelefon-
ba épített rádióvevő képes fogni a földi sugárzású FM-rádiójelet, s ez Romániában 
pillanatnyilag bőven elég, mivel digitális sugárzás egyelőre2 nincs, illetve ritka az 
a rádiócsatorna, amely nem sugároz ultrarövidhullámon: a közszolgálati csator-
nák középhullámon is sugároznak, jellemzően kevesebb műsoridőben, mint az 
URH-n. (Most tekintsünk el attól, hogy az FM-frekvenciák kisebb hatósugarúak, 
és nem minden csatorna fogható mindenhol.) Ugyanakkor, ma már a mobiltele-
fon-szolgáltatók minden csomagja tartalmaz internethasználatot, amellyel nyi-
tott a lehetőség, hogy bármely kedvenc csatornánkat bárhol, bármikor hallgat-
ni tudjuk. Mivel állandóan velünk van, kéznél van a telefon, akármikor elmond-
hatjuk véleményünket a műsorról, esetleg bekapcsolódhatunk kívánságműsorba 
vagy egyéb betelefonálós műsorszámokba, mert erre lehetőséget ad az, hogy a rá-
diók honlapján általában közzéteszik az elérhetőségi adatokat: az adás és a szer-
kesztőség telefonszámát, esetleg sms- vagy WhatsApp-számot, ímélcímet is. To-
vábbá, a rádiócsatornák is működtetnek saját közösségimédia-oldalt, amelyre le-
het üzenetet küldeni vagy bejegyzést írni, hozzászólni, kommentelni.3 Egy mon-
datban: nem kell már a konyhaszekrény mellett ülve hallgatni a rádiót, sem pos-
tai levélben válaszolni a játékban feltett kérdésre. 

Csakhogy a helyzet nem ennyire egyértelmű, főleg a romániai magyar köz-
szolgálati rádiók esetében, amelyeknek feladata volna, ugye, minden hallgatót el-
érni, mindenkihez szólni szépen, választékosan, anyanyelvén, illetve egyszerre 
nyújtani tájékoztató, oktató-nevelő és színvonalas szórakoztató rádiós tartalmat. 
Miközben internetes rádiózásról beszélünk, ez nem vonatkozik jelentős mérték-
ben például a Kolozsvári Rádió megrögzött hallgatóira, egyfelől életkori okokból 
(jellemzően idősebbek hallgatják), másfelől földrajzi elérési korlátok miatt (a vi-
déki – sok esetben szórványban élő, szintén idősebb generációhoz tartozó magyar 
– hallgatókra nem jellemző az internethasználat, még az internetes elérés sem). 
Ugyanez elmondható a Marosvásárhelyi Rádió esetében, leszámítva azt a részlet-
kérdést, hogy kevésbé beszélhetünk szórványról, mert adáskörzetük jelentős ré-
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sze a tömbmagyarság régiója.4 Ez a két említett, nagyobb stúdió ugyanakkor mű-
ködtet saját honlapot, amelyen magyar nyelven elérhető a szerkesztőség által kí-
nált tartalom. A két kisebb szerkesztőség, a Temesvári Rádió és a Bukaresti Rá-
dió magyar adása nem sugároz saját FM-frekvencián, az előbbinek saját honlap-
ja sincs, viszont mindkettő szintén működtet Facebook-oldalt, ezáltal is kapcso-
latot tartva az ott elérhető hallgatókkal. Viszont, mivel minden csatornának célja 
az újabb és újabb hallgatói csoportok elérése és meghódítása, fontos tudni, hogy 
milyen lehetőségek állnak a közszolgálati rádió(k) előtt.

Külön tanulmány témája lehetne, hogy az évtizedek óta működő közszolgá-
lati csatornák esetében a ma ismert műszaki újdonságok milyen tartalmi válto-
zásokhoz vezettek a műsorokban – ennek vizsgálatára jelen tanulmány keretében 
nincs mód. Megmaradunk a műszaki körülmények vizsgálatánál.

Sok rádiós műsorszóró honlapja a médiakonvergencia korában még mindig 
kezdetlegesnek tűnhet. Például az általam közelebbről tanulmányozott Kolozsvá-
ri Rádió – illetve hozzá hasonlóan a többi hazai, regionális közszolgálati csator-
na – honlapján ma jelenidőben hallgatható az adás interneten keresztül, ami pe-
dig visszahallgatható, az nem a műsor elhangzásának időpontjához kötve, ha-
nem az egyes műsorcímek, témák, esetleg szereplők vagy szerkesztők neve alap-
ján kereshető ki. Arra is találunk példát, hogy más rádiók esetében a honlap le-
hetőséget teremt, hogy adott időpontban elhangzott műsort később – az időpont 
alapján – meg lehessen hallgatni5. Sőt, a Magyarországon létrehozott Nemzeti 
Audio vizuális Archívum6 arra is lehetőséget teremt, hogy egyes műsorokat visz-
szahallgassunk, oktatási vagy kutatási célra használjunk.7 Romániában is hasz-
nos volna hasonló archívum létrehozása, nemcsak azért, mert az elérhető archív 
anyagokkal a rádiókutatás is könnyebb lenne, de a médiatudomány szempontjá-
ból főleg azért, mert mindaddig, amíg nincsenek hasonló adatbázisok, a longitu-
dinális kutatások egyszerűen lehetetlenek: nincs, amivel dokumentálni az egyes 
műsorok átalakulását, a rádiós műfajok változását az idők folyamán, de még a rá-
diók műsorstruktúrája is jobban rekonstruálható lenne hasonló felület segítségé-
vel.8 Az ilyen jellegű kutatásokra ma két alternatív forrásunk van: a szerkesztők 
emlékezete (és esetleg saját archívuma), valamint a napilapokban megjelent tévé- 
és rádióműsorok. Szükség volna tehát nemcsak arra, hogy az új felé rohanjunk, de 
arra is, hogy tudjuk, mit hagyunk/hagytunk magunk mögött. Tény, hogy napja-
inkban nagyon sokat hallunk arról, hogy lépést kell tartani a fejlődéssel, arról vi-
szont ritkábban esik szó nyilvánosság előtt, hogy ezt hogyan tegyük vagy tesszük.

Koncentráljunk a jövőre, a lehetőségekre!

Elkezdődött a radio-domének9 bejegyzése. Ennek célja a kezdeményezők 
szerint, hogy igazi rádiós közösséget alakítsanak ki, hogy megbízhatóbb legyen 
a rádió, és hogy elkerülhetővé tegyék az egyes rádiónevekkel (honlapokkal) való 
visszaéléseket. A Román Rádiótársaság területi stúdiói, a magyar adások hon-
lapjai is részesei lesznek a láncnak: a doménneveket 2017 második felében ösz-
szegyűjtötték. Az akciót népszerűsíti az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége 
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(European Broadcasting Union – EBU), a 73 ország 56 közszolgálati televízió- és 
rádiócsatornáját tömörítő egyesület.10

Megítélésem szerint, ha az „internetes rádió” előretörése, akár a klasszikus, 
földi sugárzás rovására való fejlesztése és megerősítése nem társul azzal, hogy a 
társadalom – és esetünkben ezzel együtt az idősebb, a vidéken élő potenciális 
hallgató – is hozzáidomul az interneten keresztüli rádiózáshoz, ha nem válik fo-
gyasztóvá, akkor ez nem fogja növelni – esetünkben – a Kolozsvári Rádió ma-
gyar nyelvű közszolgálati műsorainak hallgatottságát. Ami szükséges volna ah-
hoz, hogy az internetes rádiózás megvalósulhasson:

- technikailag legyen internetelérés a legtávolabbi, elzárt településen is, és 
az idősebbek is szokjanak hozzá az új technológia használatához;

- tartalmilag: a sugárzott műsorok keltsék fel a hallgatóság fi gyelmét, gon-
dolva arra, hogy a közszolgálati rádió küldetése szerint célközönsége az 
adáskörzet teljes lakossága, ami esetünkben a 8 megye11 teljes magyar la-
kosságát jelenti. Szükséges, hogy tájékoztassák, oktassák és szórakoztas-
sák oly módon a hallgatókat, hogy kialakuljon a csatornahűség – mert 
egyébként a teljes skála12 kéznél van.

Utópiának tűnhet mindez, csakúgy, mint a technikai változtatás: a digitá-
lis rádiózás megvalósítása – ami nem azonos azzal, hogy digitális rendszeren, 
interneten keresztül érjük el az interneten is sugárzott műsort, hanem a sugárzás 
technikai oldalát érinti. A digitális televíziózás és a digitális rádiózás bevezetése – 
a két médiatípus átállása – teljesen elkülönül Romániában (is). Míg a tévék eseté-
ben a váltás megtörtént 2015. június 17-én,13 a rádiókra vonatkozóan még a stra-
tégia kialakítása is várat magára.14 A televíziós átállás egyébként szinte észrevét-
lenül zajlott, mivel az országnak csupán 4%-a volt az átállás pillanatában abban a 
helyzetben, hogy saját, földi antennával vételezze a sugárzott műsorokat, a lakos-
ság túlnyomó többsége kábel-előfi zető. A közszolgálati televízió, a TVR földi su-
gárzású műsorainak lefedése földrajzilag 93%, ami egyben a lakosság 97%-ának 
elérését jelenti.15 A földi sugárzás egyébként megmaradt az átállás után is.

A rádiózásban Európa és Ázsia több államában megvalósult, vagy folyamat-
ban van a DAB- (Digital Audio Broadcasting) vagy újabban DAB+-rendszerre 
való átállás.16 A legelőrehaladottabb a helyzet Norvégiában, ahol a lakosság 
99,7%-ának van digitális rádiólefedettsége, az autók 98%-ában és a háztartások 
78%-ában van digitális vevőkészülék, illetve az országutak 97%-án lehetséges 
venni a digitális adást.

A Román Rádiótársaság nemzetközi csatornája egyébként jelenleg is sugároz 
digitálisan, DRM-technológiát (Digital Radio Mondiale) használva.17 Ez a tech-
nológia egy sajtóbeszámoló szerint18 alkalmas arra, hogy például a Temesvári Rá-
dió adását Orczyfalváról19 sugárzó antenna minimális módosításokkal azonnal 
készen álljon a digitális sugárzás megkezdésére.

Románia kormánya, a nemzetközi egyezményekben vállaltakat szem előtt 
tartva, 2016. december 31-re tűzte ki a rádiózás T-DAB-technológiára való digitá-
lis átállásának határidejét20, majd ennek lejárta előtt21 módosította azt, 2019. au-
gusztus 31-re.
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Technikailag a digitális átállás lehetővé tenné, hogy adott frekvencián akár 
egyszerre több rádióadást is sugározni lehessen. Néhány évvel ezelőtt ebben lát-
szott megvalósulhatni a romániai egész napos magyar nyelvű rádiózás: azonos 
frekvencián, a digitális csomagban fogható lenne (lett volna) egyidejűleg, de kü-
lön-külön a magyar és a román nyelvű műsor is. Közben – időrendben – a Maros-
vásárhelyi Rádió és a Kolozsvári Rádió is kapott saját frekvenciát az önálló műso-
rok egész napos sugárzására, még ha nem is azonos körülmények biztosításával. 
A különválás nyertese a Marosvásárhelyi Rádió magyar adása, amely a vételkör-
zete mindhárom megyéjében azonos frekvencián sugároz, s az adásközpont, Ma-
rosvásárhely teljes lefedéshez kaptak egy további, külön frekvenciát. Tehát hallga-
tóik FM-frekvencián egész nap (2018. március 2-től éjjel-nappal) vételezhetik adá-
saikat. A román és a magyar nyelvű műsorok külön frekvenciára „költöztetésé-
nek” vesztese a Kolozsvári Rádió magyar adása. Lemondani22 s „áttekerni” kény-
szerült a korábbi, 4–5 megyében fogható 95,6 MHz frekvenciáról a 98,8 MHz-re, 
amelynek hatósugara sokkal kisebb, és amely kezdetben Kolozsvár város terüle-
tét sugározta be (bár még ebben is voltak fehér foltok) és ma sem érte el a teljes 
Kolozs megyei lefedést.23 Tehát hallgatói a korábbi FM-frekvencián a napi 5 óra 
magyar adás helyett egész napos román nyelvű műsort hallgathatnak Kolozsvá-
ron kívül Kolozs megyében és a szomszédos megyékben is. Azaz: Kalotaszegen, a 
Mezőségen, a Szilágyságban, Fehér megyében, Nagyenyed környékén a magyar-
ság elvesztette a közszolgálati csatorna vételi lehetőségét URH-n.

A digitális rádióműsor-sugárzásnak valójában akkor van értelme, ha készen 
áll a vételhez szükséges technikai felszerelés, amellyel a lakosság is fogyaszthat-
ja az adott tartalmat. Internetes áruházak tanúsága szerint digitális rádióvevők 
léteznek, és jól szituáltaknak beszerezhetők24 ma Romániában, de a lakosságnak 
elenyésző része használja őket, illetve nemcsak a rádiókészülékek, de az autórá-
diók sem képesek a digitális jelek dekódolására. Ez pedig szintén fontos volna, hi-
szen vezetés, utazás közben is elterjedt szokás a rádiózás, munkahelyük és ottho-
nuk között az autóban, a forgalmi dugókban nagyon sokan egyre több időt töl-
tenek háttérrádiózva. Ha pedig ezt nem a rádió gombjának megnyomásával, ha-
nem internetre kapcsolt mobiltelefonon keresztül valósíthatják meg, ez az óvat-
lan autóvezetők esetében balesetveszélyt is jelenthet a rádióhallgatóra és utastár-
saira nézve.

Következtetést nem mernék levonni az előbbiek alapján. Ehelyett inkább 
foglaljuk össze:

– a digitális világ csak abban az esetben kihívás a rádióknak, ha annak elő-
nyeit a hallgatók is élvezhetik,

– a hallgatók akkor tudnak rászokni egy csatornára, ha az adáskörzetben 
biztosított a sugárzási lefedettség és/vagy az internetes elérés, valamint 
ha a hallgatók rendelkeznek a vételhez szükséges eszközökkel: számító-
géppel vagy digitális/internetes rádióvevővel.

Mindezek eléréséhez kevés a szerkesztőségi akarat, kevés a hallgatóság ra-
gaszkodása: szükség van az alapelvek törvényi leszögezésén túl a megvalósítás-
ra is annak érdekében, hogy a romániai magyarság valóban elérje azt, hogy egész 
nap anyanyelvén, magyarul szóló közszolgálati rádiócsatornát hallgathasson.
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Internetes források:

www.cna.ro, az Országos Audiovizuális Tanács honlapja (megnevezése ro-
mánul: Consiliul Național al Audiovizualului).

www.kolozsvariradio.ro, a Kolozsvári Rádió, Románia (kisebbségi, magyar 
nyelvű adásának) honlapja.

www.marosvasarhelyiradio.ro, a Marosvásárhelyi Rádió, Románia magyar 
adásának honlapja.

www.nava.hu, a magyarországi Nemzeti Audiovizuális Archívum honlapja.
www.radiotimisoara.ro, a Temesvári Rádió, Románia honlapja.

Irodalom:

Briggs, Asa–Burke, Peter (2012): A média társadalomtörténete Gutenbergtől 
az internetig. Második, bővített, átdolgozott kiadás. Napvilág Kiadó, Budapest.

Croteau, David–Hoynes, William (2013): A média mint üzlet. Nagyvállalati 
média és közérdek. Complex Kiadó, Bp. (második kiadás)

Csermely Ákos, Ráduly Margit, Sükösd Miklós (szerk., 1999): A média jövő-
je: internet és hagyományos média az ezredfordulón. Média Hungária Kiadó, Bp.

Jegyzetek:

1  Göncz Árpád: Ajánlás. In: Csermely Ákos, Ráduly Margit, Sükösd Mik-
lós (szerk.): A média jövője: internet és hagyományos média az ezredfordulón. Mé-
dia Hungária Kiadó, Bp., 1999. (oldalszám nélkül.)

2  2019 nyarán még mindig nincs elképzelés a rádiók digitális átállására 
Romániában. Csak földi sugárzás létezik, középhullámon (AM) és ultrarövidhul-
lámon (FM).

3  Nálunk népszerű a Facebook vagy újabban az Instagram, miközben a 
Twitter sosem érte el az előző kettő népszerűségét.

4  Adáskörzete mindössze három megye: Maros, Hargita és Kovászna.
5  Például a magyarországi Magyar Katolikus Rádió honlapja is ilyen: 

nemcsak műsorcím vagy keresés szerint, de percről percre lebontva is, minden 
műsorszám visszahallgatható a weboldalon, a következő címen: https://www.
katolikusradio.hu/musoraink/napi-radiomusor-es-hangarchivum (2018. február 
25.)

6  https://nava.hu/ (2018. február 28.)
7  Saját bemutatkozásuk szerint, „a Nemzeti Audiovizuális Archívum 

(NAVA) 2006 óta digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a 
magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű kereskedel-
mi televíziók magyar gyártású műsorait törvényi szabályozás keretében”. Forrás: 
https://nava.hu/mi-a-nava/ (2018. február 28.)
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8  A Kolozsvári Rádióról szóló doktori dolgozatomban a magyar adás 
szerkesztői által időszakonként kiadott szórólapok számítottak hiteles forrásnak, 
ezt azonban nem állt módomban összevetni a hangarchívummal, mivel az nincs 
az érintett időszakra vonatkozóan. Hogy miért nincs, annak kifejtésére szintén 
dolgozatomban szántam bővebb teret. Röviden törvénykezési és belső szabályo-
zásbeli hiányosságok egyaránt hozzájárultak a helyzet kialakulásához.

9  A részletek itt: https://www.nic.radio/about (2018. február 28.)
10  Honlapja: https://www.ebu.ch/home. (2018. február 25.) A honlapon 

szereplő dokumentumok többsége csak tagoknak elérhető, ezért a közszolgálati 
rádió jövőképének felvázolásában nem segíti a kutatót.

11  Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szeben és 
Szilágy megye az adáskörzet.

12  Ehhez csak az egyik elérési lehetőség az eléggé ismert http://radio.
garden/live/ honlap, amelyen keresztül valóban a világ (fi zikai megjelenítésében 
a földgömb) szinte minden rádiója elérhető. Hasonlóról ír a HVG cikke is, illet-
ve arról, hogy egyetlen készüléken is fogható az FM, a DAB és az internetes adás. 
A részletek itt: http://hvg.hu/tudomany/20170318_hama_dir3600_mbt_teszt_
wifi s_radio_fm_dab_online_radiok_hallgatasa_spotify (2017. november 25.)

13  Összehasonlításként: az Amerikai Egyesült Államokban 974 tévéállo-
más állt át digitális sugárzásra 2009. június 12-én. Az adat innen: Briggs, Asa–
Burke, Peter: A média társadalomtörténete Gutenbergtől az internetig. Második, 
bővített, átdolgozott kiadás, Napvilág Kiadó, Budapest, 2012. 361.

14  Információ Turos Lorándtól, az Országos Audiovizuális Tanács korábbi 
tagjától.

15  Stelian Tănase televízióelnök nyilatkoztát idézi a Hotnews portál: 
https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-19849319-exclusiv-scenarii-iau-
calcul-autoritatile-pentru-romanii-care-nu-sunt-abonati-cablu-sau-satelit-mai-
poata-receptiona-tvr-17-iunie-2015.htm (2017. november 25.)

16  2017 júniusából származó adatok az egyes államokról elérhetők itt: 
https://www.worlddab.org/public_document/fi le/946/WorldDAB_Infographic_
June_2017_A4_with_sources.pdf?1508231578 

17  http://www.rri.ro/en_gb/frecvente-259 (2018. február 25.)
18  http://radiotimisoara.ro/2015/09/27/ultimul-model-de-receptor-

digital-radio-mondiale-prezentat-in-romania/ (2018. február 25.)
19  Orțișoara, 630 kHz, középhullámú adás.
20  A vonatkozó jogszabály a 2015/18. számú sürgősségi kormányrende-

let. A televíziónak volt sürgős. Elérhető: http://www.dreptonline.ro/legislatie/
oug_18_2015_masuri_tranzitie_televiziunea_analogica_terestra_televiziunea_
digitala_terestra_servicii_multimedia_nivel_national_completarea_legii_
audiovizualului.php. (2018. február 25.)

21  A módosításról szóló, 2016/21. kormányrendelet az OAVT honlapján: 
http://www.cna.ro/ORDONAN-Nr-21-2016-din-24-august.html 

22  Talán nem is a legjobb szó a lemondás, hiszen a szerkesztőségnek nem 
volt valós döntési lehetősége.
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23  Regionális frekvencia nem áll rendelkezésre, ezért helyi frekvenci-
át kapott a kisebbségi adás. A helyzet javulásához hozzájárulhat, hogy hamaro-
san újabb helyi frekvencián sugározhat majd a Kolozsvári Rádió magyar adása 
Bánff yhunyadról, s ez várhatóan elég lesz Kalotaszeg besugárzására.

24  Adatok példaként innen: https://www.electronic-star.ro/HiFi-TV/
Radiouri/Radio-digital-DAB-Radio/?gclid=Cj0KCQiAw9nUBRCTARIsAG1
1eidb67dkcGn_MfWadUto509iTmf8lXWjS8sCId7eJ118hhUBDwZDoVEaAv
cuEALw_wcB A digitális rádiójelet is fogni képes egyszerűbb készülékek ára 
300 lej fölött kezdődik, a komplexebbek ára az 1900 lejt is meghaladja ebben a 
webáruházban. A bonyolultabb szerkezetek képesek a klasszikus földi, az inter-
netes és a digitális sugárzás vételére is. (2018. február 28.)

 Carbochim. Kolozsvár, 1987.
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Online bulvárpletykák 
nyelvészeti elemzése

1. Bevezetés
A tanulmány az online megjelenő bulvárpletykákat vizsgálja nyelvészeti 

pragmatikai szempontból. A pletykáról, pletykálásról több területen is születtek 
vizsgálatok (pl.: antropológia, pszichológia, szociológia, fi lozófi a, irodalom, nyel-
vészet), amelyek eltérően határozták meg vizsgálatuk tárgyát. A különböző meg-
határozási lehetőségek ellenére annyi bizonyos, hogy a pletykáláshoz legalább há-
rom résztvevőre szükség van: valaki valakinek valakiről (pletykál). Pletykálni 
azonban nemcsak olyanról lehet, akit személyesen ismerünk: a nyomtatott és az 
online sajtó is közöl olyan cikkeket, amelyek sztárok, celebek, közéleti szereplők 

Rezumat (Analiza lingvistică a bârfelor tabloide online)

Cadrul teoretic al studiului este abordarea potrivit căreia în cursul bârfi rii transmitem opiniile, normele și așteptările 

noastre. Bârfa constituie un schimb de informaţii între doi parteneri, despre o a treia persoană, care poate fi  în anumite 
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magánügyeiről adnak (valós vagy kitalált) információkat, amelyekről később az 
olvasók tovább beszélnek. 

A tanulmány első része a különböző megközelítéseket áttekintve vázol-
ja a vizsgálat elméleti keretét, és amellett foglal állást, hogy a pletykálással köz-
vetíteni tudjuk véleményünket, normáinkat, elvárásainkat. A tanulmány máso-
dik része egy elemzést mutat be, amely online megjelent bulvárpletykák szövegé-
nek szerkezetére és nyelvi jellegzetességeire koncentrál. A pletykák struktúráját 
tekintve vizsgálja a cikkek címét, leadjét, a szöveg törzsét, valamint Facebook-
megosztás esetén a poszt szövegét. A tanulmány elsődleges célja feltérképezni, 
melyek azok a nyelvi elemek, szerkezetek, amelyek jellemzően előkerülnek online 
bulvárcikkekben, és amelyek információk, tények (vagy annak beállított tartal-
mak), illetve ezeken keresztül normák, társadalmi elvárások, vélemények átadá-
sát is szolgálják.

2. A pletyka meghatározása
A humánetológia szerint a pletyka ún. „kurkászó beszélgetés”, amely lehető-

vé teszi, hogy mások életéről úgy tájékozódjunk, hogy az illetővel nem kerülünk 
közvetlen interakcióba.1 Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus-pletykaku-
tató szerint „a pletyka ismerhető szereplőkről szóló, lokális összefüggésekben ér-
telmezett, nem publikus információ, melynek legfőbb attribútuma a terjedés. A 
pletykák összessége olyan információhalmaz, amely minden pillanatban fölülír-
ja önmagát. A pletykálás az emberi faj egészére jellemző, kisebb közösségekben 
kialakuló, többszintű (polihierarchikus) szerveződésű kommunikációs hajlam”.2 
Gary Alan Fine (2008) a pletykát a szóbeszéddel való viszonyában vizsgálva3 azt 
állítja, ezek arról szólnak, hogy értelmet adunk világunknak, és hogy mások er-
kölcseit, események jelentőségét véleményezzük. A pletyka „a társas interakció 
formája, mely az információ stratégiai kezelésén alapul azáltal, hogy a beszédben 
másokat erkölcsi jellemekként alkotunk meg”.4 Fine (2008) a pletyka és a szóbe-
széd három felfogását különíti el:
1) A funkcionalista felfogás szerint a szóbeszédek és a pletykák is funkcióval bír-

nak a társadalmi struktúra alakulásában és alakításában. Eszerint „a plety-
ka kollektív értékeket állít fel”5, illetve a pletyka „olyan eszköz, amellyel a cso-
port saját normatív határait állítja fel, s ezáltal lényegében fokozza a csoport-
kohéziót. Ha az ember képes pletykálni, és ha pletykálnak róla, az azt mutat-
ja, hogy része a csoportnak”6. 

2) A szituációs megközelítés az információ átvitelének körülményeivel, az egyén 
saját környezetének és az üzenet környezetének értelmezésével foglalkozik, 
amit Allport–Postman (1947) alaptörvénye alapján így foglal össze Fine (2008: 
310): „A cirkuláló szóbeszéd mennyisége a téma fontosságának függvényében 
változik, szorozva a bizonyítékok kétértelműségével.” Mivel e tényezők nem 
mérhetők objektíven, ezért a szituáció perspektívájából értelmezhetők. Ké-
sőbb e megfogalmazást bővítette ki Chorus (1953) a kritikai érzékenységgel: 
„Azok, akiknek magasabb a kritikai érzékenységük, kisebb valószínűséggel 
fogadnak el egy alá nem támasztott történetet, mint azok, akiknek nincs ilyen 
kritikai alapállásuk”7, tehát a pletyka terjedése személyiségjegyekkel, hangu-
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lati, érzelmi állapotokkal is összefügghet. Később kísérletekkel vizsgálva azt 
állították, hogy a téma önmagában nem határozza meg a szóbeszéd terjedé-
sét8, a kétértelműség, az, hogy egy helyzetnek többféle értelmet és jelentést tu-
lajdoníthatunk, azonban igen.9 

3) A stratégiai elméletek a szóbeszéd és a pletyka célra irányuló jellegét hangsú-
lyozzák, nem funkciókról, hanem tudatos stratégiákról gondolkodnak. Ezen 
elméletek szerint a pletyka és a szóbeszéd „jutalmat kínálnak, politikai célok-
ra irányulnak, vagy oly módon formálják a társas jelentést, amelyet az elbeszé-
lő helyénvalónak tart”10. A pletyka használható tehát politikai stratégiaként, 
csoportstratégiaként, valamint a csereelmélet alapján arra, hogy értékes in-
formációt cseréljünk más eszközökért (információ, státusz, pénz, javak, szol-
gáltatások). A pletyka és a szóbeszéd csereértéke elsősorban a társadalmi meg-
ítélés, ugyanis ezeken keresztül megtanulhatjuk magunkat másokhoz hason-
lítani, megítélhetjük saját cselekedeteinket, képességeinket.11 A pletyka tehát 
eszközként szolgál ahhoz, hogy a személyes célok érdekében alakítsuk az in-
formációkat, hatással legyünk a befogadóra, kialakíthatjuk ugyanis azt a ké-
pet magunkról, hogy valamilyen tudás birtokában vagyunk, amivel a másik 
nem feltétlenül rendelkezik. Ebből a pozícióból pedig lehetőségünk van befo-
lyásolni a másikat. Eszköze lehet a benyomáskeltésnek is, ugyanis a megfogal-
mazott üzenetünkkel nemcsak információkat adhatunk át, hanem jelezhetjük 
azt is, hogy mi milyen értékeket képviselünk, milyen nézeteket vallunk, vagy 
épp nem vallunk.  

Foster (2004) meglátása szerint a pletyka egy megfelelő kontextusban törté-
nő csere, amelynek során egy harmadik félről negatív vagy pozitív személyes in-
formációkat osztunk meg, majd ezeket pozitívan vagy negatívan értékeljük.12 E 
meghatározás a pletykának négy funkcióját különíti el:13

1) Az információcsere, vagyis a másokról való tudás. Két módja van annak, hogy 
információhoz jussunk másokkal kapcsolatban: közvetlenül rákérdezhetünk 
az illetőnél, vagy közvetetten is hozzájuthatunk a minket érdeklő informáci-
ókhoz úgy, hogy másoktól érdeklődünk a harmadik félről. A pletyka az infor-
mációcsere közvetett módja, amelynek társadalmi megítélése, funkciója, célja 
lehet akár pozitív, akár negatív. Pozitív lehet abban a tekintetben, hogy impli-
cit módon útmutatást tud adni arról, hogy egy adott közösségen belül melyek 
azok a viselkedési formák, amelyeket a közösség kedvezően értékel vagy épp 
rosszall. Negatív jellegét pedig az adja, hogy pletykálás során leértékelhetünk, 
becsmérelhetünk másokat, rossz hírét kelthetjük valakinek.

2) Kapcsolatok alakítása: a pletyka szerepet játszik abban, hogy létrehozzuk és 
megerősítsük kapcsolatainkat másokkal akár egyéni, akár csoportszinten. Ez 
többféleképpen is megjelenhet: egyrészt eszköze lehet a már említett benyo-
máskeltésnek; másrészt csoportszinten annak, hogy „megtörje a jeget”, tehát 
témát szolgáltathat egy társalgás során; valamint annak, hogy tisztázza néző-
pontunkat, megszilárdítsa egy csoport összetartását, megerősítse a közös nor-
mákat. Képes így arra, hogy összekovácsoljon vagy kizárjon embereket, meg-
különböztesse a bennfenteseket a kívülállóktól.



ME.dok • 2019/3

38

3) Befolyásolás: a pletykálkodó fél a másik fölé tud kerekedni azzal, hogy azt pre-
zentálja magáról, hogy olyan tudás birtokában van, amellyel a másik nem ren-
delkezik.

4) Szórakozás: vannak olyan esetek, amikor a pletyka nem szolgál sem többet, 
sem kevesebbet annál, hogy elteljen az idő, az interakciós felek szórakoztassák 
egymást, enyhíti a monotonitást például munka közben. A pletyka szórakoz-
tató értéke nem skálázható, mert ez egyénenként különböző lehet érzelmi és 
pszichológiai szempontból.

A pletykának nehéz tehát egy általános, minden esetben érvényes meghatá-
rozást adni, különbözőképpen megközelíthető az aktuális vizsgálattól függően. 
Annyi bizonyos, hogy egy pletykához legalább három résztvevőre szükség van: 
valaki (közlő) valakinek (befogadó) valakiről (témaszemély) pletykál. A jelen 
vizsgálat azt a nézőpontot képviseli, amely a pletyka értékelő és normaközvetítő 
szerepére helyezi a hangsúlyt.14 Ennek keretébe ágyazva koncentrál az interneten 
megjelenő bulvárpletykák szerkezeti és nyelvi jellemzőire.

3. Bulvárpletyka
A magazinok, bulvár- és pletykalapok (sztár)hírei azt teszik lehetővé, hogy egy 

közösség ne saját tagjairól, hanem sztárok, celebek, közéleti szereplők magánügye-
iről beszéljen. „Amíg egy faluban többnyire volt három-négy olyan ember, akin a 
vénasszonyok köszörülhették a mise után a nyelvüket, addig ezt a szerepet napja-
inkban beemelték a tömegmédiumokba, és a Győzike show-kban, a bulvárlapok 
oldalain születik újjá […] A hozzájuk kapcsolódó pletykálkodás, a kibeszélés erős 
csoportképző mechanizmusnak számít. Amióta világ a világ, az ilyenfajta embe-
rek csoport általi értékelése, pozitív vagy negatív megítélése a csoportidentitást, a 
csoportnormák visszaigazolását vagy fenntartását, erősítését szolgálta”.15 Azzal, 
hogy ezeket a pletykákat megírja egy magazin, az olvasók pedig ezekről beszélnek, 
ugyanaz a normaerősítő pletykálkodás zajlik. Bár az újságírással és a tömegkom-
munikációs eszközökkel terjedő pletykák Szvetelszky (2002) értelmezésében amo-
lyan pótpletykák, ipari pletykák, amelyek valós vagy valósnak beállított/vélt ese-
ményeket, tényállásokat igyekeznek elhitetni, ugyanazt a szerepet töltik be a társa-
dalom életében, mint az, ha barátok egymás közt pletykálnak egy ismerősükről.16

Fontos továbbá, hogy a pletykának és a pletykálásnak nemcsak negatív, 
hanem pozitív aspektusa is létezik.17 A sztárok, celebek esetében is: „Aki taszító, 
az ugyanannyira lehet beszédtéma, mint az, aki rokonszenves. A taszító azért ér-
dekes, mert általa a saját magunkkal kapcsolatos énképbeli problémáinkat tud-
juk ventilálni. Rá tudjuk vetíteni azokat a dolgokat, amiket nem szeretünk ma-
gunkban, és amik miatt aggódunk, hogy tudniillik mi is ilyenek vagyunk néha-
napján. Kiváló bűnbak egy ilyen celeb. A társasági beszélgetésben a hétköznapi 
szilárd társadalmi normák megerősítését is szolgálja. Ha jól kibeszéljük Győzikét, 
akkor az ő simfölésével megerősítjük azokat a normákat, amiket fontosnak tar-
tunk. Megerősítjük a csoportidentitásunkat. Sok ilyen felületet kínálnak a taszító 
celebek, ők ezért érdekesek. A vonzóakkal könnyen azonosulunk, azon tulajdon-
ságokat vetítjük rájuk, amilyenek szeretnénk lenni”.18
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4. A vizsgálat
A bemutatott elemzés két modellt vesz alapul. Eggins–Slade (1997) egy álta-

lánosabb, pszichológiai alapokon nyugvó nézőpontból, Al-Hindawi–Fuaad Mirza 
(2015) pedig a pragmatika perspektívájából közelítve a pletyka három fő szakaszát 
azonosítják. Az első (Th ird Person Focus [TPF] Stage) szakasz vezeti be a plety-
kát, kijelöli annak témáját és a témaszemélyt. A második szakasz (Substantiating 
Behavior [SB] Stage) feladata kettős: egyrészről kifejti az eseményt, amelyről a 
pletyka szól, másrészről elég meggyőző információt ad ahhoz, hogy a többi részt-
vevő értékelje az eseményt. A harmadik szakasz az értékelés szakasza, amely tar-
talmazza a pletykában résztvevők hozzáállását a pletykában megfogalmazottak-
hoz, a témaszemélyhez, valamint a befogadó részéről a pletykálóhoz.19 

A jelen elemzés egy korábbi vizsgálatomhoz kapcsolódik, amely során 
online megjelenő bulvárpletykák köré szerveződő diskurzusokban a befogadók 
reakcióira, értékeléseire koncentráltam.20 A most bemutatott elemzés a pletyka 
szövegére, annak szerkezetére és nyelvi jellegzetességeire, valamint a vizsgált szö-
vegekben kibontakozó normákra és véleményekre koncentrál. 

A vizsgálat során hólabdamódszerrel gyűjtöttem cikkeket az online 
sajtóból. Palvin Barbarára, Angelina Jolie és Brad Pitt válására, valamint Lady 
Gagára kerestem rá online felületeken, a Blikk, a Glamour és a FemCafé oldalán.21 
Az első kapott cikkek, az azokhoz kapcsolódó további ajánlott cikkek, valamint 
Blikk-cikkeknek a magazin saját Facebook-oldalán történő megosztásával készült 
posztok kerültek be a vizsgálati korpuszba. Mintavételezéssel összesen 37 cikket, 
valamint 16 Facebook-bejegyzést gyűjtöttem össze. 

5. Eredmények22

5.1. A pletyka bevezetése
A vizsgált cikkek esetében négy szerkezeti elem azonosítható a pletyka be-

vezető szakaszának részeként: a címek, a leadek, a képek, valamint a Facebook-
posztok esetében a megosztott cikkhez fűzött megjegyzés.

A cím „önálló kommunikációs egységként is funkcionál, ám az utána 
következő, hozzá tartozó szöveg része is. Ebből következik két fő funkciója: a szö-
vegre mint egészre utaló metatextuális (összetett szöveg helyett annak egyszerű 
reprezentációja, amely elválhat a szövegtől), illetve a szövegre előreutaló tartalmi 
funkció (a szövegre mint tartalmi egységre utal, annak részeként)”.23

A címek már jelölik, hogy a szöveg kiről és miről fog szólni: a tulajdonnevek 
megjelölik a témaszemély(eket), a fi gyelemfelkeltő felütések pedig magát a témát. A 
pletykálásban résztvevőknek ismerniük kell azokat a személyeket, jelenségeket, té-
nyeket, dolgokat, amelyekről véleményt cserélnek ahhoz, hogy mindannyiuk szá-
mára érthető legyen a pletyka. Ezt a közös tudást az előfeltevések és az implikatúrák 
tartalmazzák, illetve teremtik meg.24 Szemantikai értelemben „egy mondat előfel-
tevését olyan nyelvi elemek és nyelvi szerkezetek indukálhatják, amelyek mutatják, 
hogy a mondat igazsága csak akkor adott, ha előfeltevései is igazak, ha tehát elfoga-
dunk egy kijelentést, annak előfeltevéseit is elfogadjuk”.25

Pragmatikai értelemben előfeltevése nem a mondatnak, hanem a meg-
nyilatkozónak van, nem a kijelentéshez kapcsolódik, hanem a beszélő tart adott-
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nak bizonyos előfeltevéseket, amelyek a megnyilatkozásában jelen vannak.26 A 
vizsgált szövegekben mind előkerültek tulajdonnevek, amelyek egzisztenciális 
előfeltevéssel bírnak: Palvin Barbi, Nádai Anikó, Lady Gaga, Hamilton stb. Az (1) 
példa esetében a Látja, hogy szerkezet preszupponálja, hogy a hogy után követke-
ző tagmondat tartalma igaz, így bár formáját tekintve kérdést intéz az olvasó felé, 
közben állítja is a benne foglaltakat, a (2) esetében pedig a mégsem előfeltételezi, 
hogy az említett személyek eddig válni készültek.
(1) Látja, hogy Lady Gaga picsagatyája ott ér véget, ahol a többi kezdődik
(2) Váratlan fordulat: mégsem válik Angelina Jolie és Brad Pitt?

Az előfeltevésekhez kapcsolódik az implikatúra fogalma. A konvencioná-
lis implikatúrákat szintén nyelvi elemek idézik elő, pontos tartalmukat azonban 
azok alapján nem mindig lehet levezetni közvetlenül. A társalgási implikatúrák 
értelmezéséhez pedig egyértelműen szükség van az olyan pragmatikai tényezők 
fi gyelembevételére, mint Grice együttműködési alapelve és az ahhoz kapcsolódó 
maximák, a megnyilatkozás kontextuális tényezői, valamint háttérismereteink.27 
Az (1) cím például az iróniával implikálja azt a tartalmat, hogy az említett nad-
rág rövidebb a kelleténél; a (3) példa esetében kikövetkeztethető az az implicit tar-
talom, hogy Palvin Barbi és Hamilton között korábban volt valami/lehetett vol-
na valami, amiről Hamilton most „lemarad”; a (4) példa azt sugallja, hogy Barbi 
egy számára ismeretlen férfi val feküdt le. A (5) példa pedig kulturális ismereteink 
alapján arra a következtetésre kényszerít bennünket, hogy Palvin Barbit eljegyez-
ték. Ezek a nyelvi elemek tehát nemcsak tényeket és ismereteket közvetítenek, ha-
nem a társadalmi elvárásokat, normákat, véleményeket is, valamint (nem feltétle-
nül helytálló) következtetések levonására késztetnek.
(3) Szexi ruhával üzente meg Palvin Barbi Hamiltonnak, miről marad le!
(4) Ismeretlen férfi val bújt össze Palvin Barbi - Fotó!
(5) Gyűrűvel az ujján üzent Palvin Barbi: Kiderült, kivel jár valójában

A címeknek általánosan feladata az, hogy felkeltsék az olvasó érdeklődését, 
irányítsák a fi gyelmet, bulvár esetén a szenzációhajhász, internetes tartalom ese-
tén pedig kifejezetten gyakoriak az ún. kattintásvadász-jellegű (clickbait) címek, 
amelyek célja, hogy minél többen rákattintsanak a cikkre.28 Ezt a célt szolgálják a 
kíváncsiságot fokozó, valamilyen érzelmet kiváltó kifejezések használata: döbbe-
netes összeg (7), hihetetlen (10), drámai módon (6), óriásit villantott (9), titokzatos 
férfi  (8); az ironikus, gúnyos megfogalmazás (pl.: 1, 11, 12); a nagybetűs írásmód 
(pl.: 10); a kérdésfeltevés (pl.: 13, 14) vagy épp az információ elhallgatása, vissza-
tartása (pl.: 15, 16). 
(6) Drámai módon vágott bele az újrakezdésbe Angelina Jolie és Brad Pitt
(7) Döbbenetes összeg: ennyit keres Palvin Barbi és Mihalik Enikő
(8) Ő a titokzatos férfi : Ezt lehet tudni Palvin Barbi új pasijáról
(9) Bugyit sem húzott? Óriásit villantott Lady Gaga New York utcáin! – galéria
(10) ANGELINA JOLIE - BRAD PITT VÁLÁS: HIHETETLEN, MÁR SELENA 

GOMEZ IS BELEKEVEREDETT!
(11) Ezen csámcsog az egész világ! A Brangelina-válás teljes krónikája
(12) Itt a bugyi, hol a bugyi: Lady Gaga fehérnemű nélkül feküdt a kamerák 

elé? – fotók
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(13) Hoppá: Kinek a karjaiban van Palvin Barbi? – Fotó
(14) Palvin Barbit alázzák képei miatt – Túl kövér lenne a Sports Illustrated fo-

tóin?
(15) Angelina Jolie - Brad Pitt válás: ezzel a színésznővel csalta meg Brad Pitt a 

feleségét
(16) Lady Gaga minden nő példaképe lehetne, és azt is eláruljuk, miért

A cím amellett, hogy bevezeti a pletykát, alkalmas arra is, hogy megszólít-
sa az olvasót, megteremtse vele a diskurzust, ezzel is felkeltve annak érdeklődé-
sét, olvasásra (de legalább kattintásra) késztetve őt.29 Az olvasók bevonása tör-
ténhet tényleges odafordulással (gondoljunk a Kedves Olvasó!-típusú megszólítá-
sokra), ugyanakkor történhet olyan nyelvi formákkal is, mint az egyes szám má-
sodik személyű (magázódás esetében az egyes szám harmadik személyű), illetve 
az inkluzív – a megnyilatkozót és a befogadót is magában foglaló – többes szá-
mú alakok használatával. Történhet továbbá felszólításokkal, kérdésekkel, ame-
lyek annyiban közelebb állnak a megszólításhoz, hogy túllépnek az egyszerű ki-
jelentés kategóriáján, alkalmasabbak tehát az olvasó bevonására.30 Kérdésre több 
példát is találunk: vannak olyan retorikai kérdések, amelyek a fi gyelem felkelté-
sét célozzák (pl.: 12, 13, 14), de van, amely ténylegesen megszólítja az olvasót. Az 
(1) esetében például a kérdőjel bár elmaradt, érezhető, hogy ez egy kérdés, illetve 
a cikk leadje konkretizálja is ezt (Hülye kérdés, nyilván látja, ha akarja.). A kérdés 
valójában közvetíti azt a véleményt, hogy Lady Gaga nadrágja túl rövid, a fi gyel-
met felhívja a gúnyos megfogalmazással, a kérdező formával azonban meg is szó-
lítja az olvasót, bevonja őt a pletykahelyzetbe. 

Ilyen kérdések és felszólítások megjelentek a leadekben is (Olvasd el az 
ügy részleteit!; Szerinted ez igaz lehet?). A címekhez hasonlóan a cikkek leadje is 
azonosítható a bevezető szakasz részeként. A lead – amelynek már neve is magá-
ban hordozza a bevezetés funkcióját, hiszen az angol lead kifejezés jelentése a ’ve-
zet, vezetés’ – szerepe a cikkek felvezetése, a cím kiegészítése, az olvasó tájékoz-
tatása arról, hogy miről olvashat a cikkben.31 A lead tartalmaz további informá-
ciókat a címhez képest, tulajdonképpen röviden összefoglalja a cikk tartalmát:
(17) New York - Miután nem egy alkalommal Lewis Hamiltonnal látták roman-

tikázni a magyar modellt - például legutóbb nem másutt, mint Velencében 
- meglepetésként hatott a nagyközönségre, hogy pár napja a Forma 1 sztár-
ja Winnie Harlowwal mutatkozott együtt.

Nem tér ki azonban minden részletre, tartalmaz olyan elemeket, amelyek 
fenntartják az olvasó fi gyelmét, továbbolvasásra késztetik őt. Ilyenek a fi gyelem-
felkeltő jelzők, a kérdések, a túlzások és általánosítások:

(18) Gyanús képet töltött fel a modell az Instagram oldalára. 
(19) A fi atal szépségről eddig is rengeteg pletyka keringett, most azonban úgy tű-

nik egy újabb ismeretlen hódoló csapja neki a szelet.
(20) Nemcsak gyönyörűek, de piszkosul gazdagok is a legkeresettebb magyar 

modellek.
(21) Amilyen viharosan „elvált ágytól és asztaltól”
(22) Vajon a brit szépfi ú az új barátja Barbinak?
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(23) Szerinted ez igaz lehet?
(24) Csak nem Neymart látogatta meg?
(25) Napok óta mindenkit az Angelina Jolie - Brad Pitt válás tart lázban az 

egész világon.
(26) Az egész világot letarolta az álompár válásának a híre, ami óráról-órá-

ra újabb fordulatokat, eddig ismeretlen részleteket tár a nagyközönség elé.
(27) A hollywoodi álompár megrengette a világot válásuk hírével[…].

Előkerülnek olyan szekvenciák is, amelyek az információforrás megjelölésé-
nek mellőzésével érik el azt, hogy egy vélemény vagy egy hamis állítás úgy tűnik, 
mintha tény lenne: 

(28) Angelina Jolie hétfő reggel nyújtotta be a válókeresetet, az álompár tízévi 
együttlét után 2014-ben házasodott össze. A színésznő állítólag Brad Pitt 
nevelési módszereivel nem értett egyet.

(29) Sokan a szenvedélyes második egymásra találásban már-már a showbiznisz 
hatvanas-hetvenes éveinek színész házaspárja, Richard Burton(†58) és 
Elizabeth Taylor (†79) viharos kapcsolatát látják újjászületni

(30) […] több barátjuk is állítja, közelednek egymáshoz
(31)  Hollywoodban az a hír járja, hogy Angelina Jolie-nak már hat hónapja van 

valakije Brad Pitt mellett. Azt is tudni vélik, hogy a titokzatos férfi  gazdag 
és imád jótékonykodni. 

Jellemzően a leadek is tartalmaznak előfeltevéseket és implikatúrákat:

(32) Kétségtelen, hogy Palvin Barbi hazánk, de lassan a világ egyik legsikere-
sebb modellje, akiért megőrülnek a férfi ak. A fi atal szépségről eddig is ren-
geteg pletyka keringett, most azonban úgy tűnik egy újabb ismeretlen hó-
doló csapja neki a szelet.

(33) Véget ért a friss románc és Nádai Anikó szakított nála fi atalabb szerelmé-
vel.

A (32) lead a hozzátartozó cím (Ismeretlen férfi val bújt össze Palvin Barbi - 
Fotó!) implicit tartalmát erősíti, a (33) példa esetében pedig az, hogy a lead a cím-
mel (Vége: újra szingli Nádai Anikó) ellentétben már kiemeli, hogy a témasze-
mélynek egy nála fi atalabb kedvese volt, jelzi, hogy ennek relevanciája van. En-
nek értelmezéséhez szükség van kulturális ismeretekre, tudniillik arra, hogy kul-
túránkban nem feltétlenül megszokott, hétköznapi az, hogy egy párkapcsolatban 
a nő az idősebb fél. E háttérismeretet hívja be a megfogalmazás, jelezve a normá-
tól eltérő viselkedést, amely a pletykálás során értékelendő.

Már a bevezető szakaszban is kiderül(het) tehát, hogy a megfogalma-
zott pletyka olyan eseményről, viselkedésről fog beszámolni, amely megtárgya-
lása mutatja és erősíti a diskurzusban résztvevők véleményét, normáit, elvárása-
it, értékeit. Ezt nemcsak a bemutatott nyelvi elemek, hanem már a témaválasztás 
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is kommunikálja: mások szerelmi és szexuális élete, keresete, válása mind olyan 
téma, amelyek gyakran kerülnek pletyka középpontjába.

A Facebookon lehetőség van megosztani ezeket a cikkeket, valamint a 
megosztással együtt, a bejegyzés részeként megfogalmazni további gondolatokat, 
így ez is kapcsolódhat a pletyka bevezetéséhez. A Facebook-posztokban megjele-
nő szövegek nagyon hasonlítanak a címekhez, rövidek, a fentebb említett nyelvi 
elemekkel operálva további fi gyelemfelkeltő felütéseket (Elképesztő dolgokat mon-
dott Angelina Jolie! 1. kép), megszólítást (Szerintetek van rajta bugyi? Mi nem tud-
tuk eldönteni, ti hogy látjátok? 2. kép; Szerintetek mi lesz ebből? Modellháború? 
3. kép) vagy értékelést, véleményt (Ez még Lady Gagától is durva! 4. kép;  Hááát 
ezek alapján nehéz azt gondolni, hogy nem… 5. kép)32 tartalmaznak. Hasonlíthat-
nak azonban a leadhez is, tartalmazhatnak plusz információt a cikk címéhez ké-
pest (Barbara szerencsét hozott a futamon a pilótának. Hamilton a rajt után az élre 
állt és nem engedte ki az első helyet a kezéből, így ünnepeltek utána! 6. kép). A cik-
kekhez kitett, valamint a Facebookon a megosztással megjelenő képek is a plety-
ka bevezető szakaszának részeként funkcionálhatnak, hiszen általában az(oka)t a 
személy(eke)t ábrázolják, aki(k)ről a pletyka szól. 

1.kép. 
A Blikk egyik Facebook-posztja Angelina Jolie és Brad Pitt válásáról (forrás: W7)
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2.kép. A Blikk egyik Facebook-posztja Lady Gaga öltözködéséről (forrás: 
W1)

3.kép. A Blikk egyik Facebook-posztja Palvin Barbara szerelmi életéről (for-
rás: W15)
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4.kép. A Blikk egyik Facebook-posztja  Lady Gaga megjelenéséről (forrás: 
W2)

5.kép. A Blikk egyik Facebook-posztja Palvin Barbara és Neymar kapcsola-
táról (forrás: W9)
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6.kép. A Blikk egyik Facebook-posztja  Palvin Barbaráról (forrás: W16)

5.2. A pletyka kifejtése
Az alapul vett elemzési modellek szerint a pletyka második szakasza fejti 

ki az eseményt, olyan részleteket ad, amelyek a bevezető szakaszban nem jelen-
tek meg, illetve amelyek értékelésre alkalmassá teszik a bemutatott eseményt. A 
nyelvi közléseink gyakran olyan szekvenciákkal közvetítik vélelmeink et, ítéletei-
ket, normáinkat, amelyek esetében nincs megjelölve az eredeti információforrás, 
de állítanak, kijelentenek dolgokat.32 Ahogy a leadek tárgyalásakor említettem, 
pletyka esetében ezek tényként állítják be a leírtakat, azt a látszatot keltik, hogy az 
adott témáról kialakított vélemény objektív, értékelése pedig helyes:

(34) Egyre furcsább, hihetetlenebb részletekről fecsegnek a párt állítólag isme-
rő bennfentesek. 

(35) Sőt, már azt is hallani, hogy egy pár nappal korábbi családi repülés alkal-
mával telt be Jolie-nál a pohár, amikor az ittas Pitt durván viselkedett a na-
gyobbik fi úval Maddox-szal […]

(36) […] egyesek szerint legújabb fotósorozatán, amit a Sport Illustrated készí-
tett róla, elengedte magát és zsírpárnákat villant mindenhol. 

(37) A TMZ a párhoz közel álló forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy Jolie-t 
nagyon zavarta, ahogy Pitt a gyerekeket nevelte. 

(38) Forrásaikra hivatkozva azt mondják, hogy nincs harmadik személy a tör-
ténetben, vagyis Jolie nem megcsalás miatt akar válni.
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(39) Állítólag Pitt megígérte, hogy nem iszik többé, és ezzel elindult a békülé-
si folyamat.

(40) A válásnak annyi. Semmit sem csináltak, hogy jogilag előre vigyék az ügyet. 
Hetek óta senki sem hiszi azt, hogy valaha is megcsinálják – mondta egy a 
sztárokat jól ismerő forrás a US Weekly magazinnak.

(41) A pár ismerősei közül egyre többen úgy gondolják, hogy Pitt józansága a 
pár béküléséhez vezethet. – Szerintem újra összejönnek – majd. Nem len-
ne meglepő, ha bejelentenék, mégsem válnak, és megpróbálják megoldani a 
helyzetet, már csak a gyerekek miatt is – nyilatkozta az amerikai maga-
zin informátora.

(42) A szakításban szerepet játszott az is, hogy Pitt egy repülőn összeveszett 
Maddox fi ukkal. Állítólag a sztár akkor is részeg volt.

(43) A Star magazin értesülései szerint Angelina Jolie már körülbelül 6 hónapja 
csalja Brad Pitt-et, a magazin informátora állítja, a szépséges színésznő-
nek egy közel-keleti milliárdossal van viszonya

(44) A lap a sztárpár ismerőseire hivatkozva azt állítja, Angelinának nagyon 
nem tetszettek Pitt nevelési módszerei, ezért haragudott meg.

(45) Sokan arról kezdtek beszélni, milyen ciki volt Lady Gaga hasa a 
fellépőruhában, hiszen látszott, hogy van rajta egy kis fölösleg. Ezután pedig 
a combjait kezdték kritizálni. Volt, aki egyenesen azt írta neki, gusztusta-
lan látványt nyújtott.

(46) A US Weekly értesülései szerint, a 26 éves Lady Gaga döntött a szakítás 
mellett, ugyanis többet szeretne koncentrálni a karrierjére. 

(47) Egy bennfentes a következőket árulta el: „Gaga év végéig turnézik és rájött, 
hogy kapcsolatuk így nem működőképes.”

A példák mind olyan véleményeket közvetítenek, amelyek megtárgyalása 
egy közösség vagy csoport működésének szempontjából fontos lehet, kiderülhet 
ugyanis az, hogy mi lehet válóok, milyen szerepet tölt be az ember életében a kar-
rier, vagy épp az, hogy milyen külsővel kell bírnia egy modellnek. Az informáci-
óért azonban senki nem vállalja a felelősséget, így nem derül ki, hogy az csak a 
pletykáló véleménye-e vagy másé, igaz-e vagy hazugság. Befolyásolás szempont-
jából ezeknek a szekvenciáknak kiemelten hangsúlyos szerepük van, hiszen az in-
formációforrás ismerete nélkül lenyomozhatatlan az információ hitelessége, így 
alkalmas lehet manipulációra is.33

Befolyásoló erővel bírhat az is, hogy a cikkek több esetben írnak úgy a té-
maszemélyekről, mintha ismerősök, barátok lennének. Ezzel kiváltható az a ha-
tás, hogy a cikkben olvasottak hitelesnek tűnnek, hiszen vélhetően azt olyan írta, 
aki ismeri az illetőket:

(48) Angie és Brad 2004-ben jöttek össze Jennifer Aniston legnagyobb bánatára
(49) Ha létezik képfelvétel, akkor abból mindenképpen ki fog derülni, Angie iga-

zat mondott-e.
(50) A legjobb hír azonban mégsem ez, hanem hogy Brad és Angie újra beszél-

nek egymással.
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(51) Angelia és Brad szerelme talán valóban véget ért, azonban ez közel sem je-
lenti azt, hogy a közös üzleti- és családi ügyeket is berekeszti a pár. 

(52) […] nem zárható ki, hogy a Bayern München felett aratott győzelmet már a 
mi Barbinkkal ünnepelte meg.

Információ- és normaátadás céljából a törzsszövegben is előkerültek a túlzó 
(53, 54), gúnyos, ironikus (55, 56) megfogalmazások, valamint ezt a célt szolgál-
hatják az összehasonlítások is (57, 58):

(53) A fényképeken nagyszerűen látható, hogy ez a nadrág tulajdonképpen már 
a hát alján teljesen véget ér, lehetőséget adva arra, hogy az énekesnőnek ne 
csak a feneke, hanem tulajdonképpen a gerince is láthatóvá váljon

(54) Az már valószínűleg mindenkinek feltűnt, hogy idén nyáron az egész vilá-
got elárasztotta a gyakorlatilag semmit nem takaró picsagatya a nők kö-
rében, de Lady Gaga most az átlagosnál is merészebbet dobott.

(55) A műalkotás annyira jól sikerült, hogy a különösen praktikusnak tűnő 
nadrágnak a farzsebét is ketté vágták; 

(56) Hírbe hozták már Hamiltonnal és Dzsudzsák Balázzsal is, de a kapcsolatá-
ról szóló pletykák száma, lassan de biztosan közelít a végtelenhez.

(57) Sokan a szenvedélyes második egymásra találásban már-már a showbiznisz 
hatvanas-hetvenes éveinek színész házaspárja, Richard Burton(†58) és 
Elizabeth Taylor (†79) viharos kapcsolatát látják újjászületni, amely aztán 
két házasságot és két válást eredményezett. Az első szakításukkor Taylor 
még az öngyilkossággal is megpróbálkozott. Így látja a helyzetet maga Jolie 
is.

(58) A történet már csak azért is igen pikáns, mivel 12 éve pontosan így jött ösz-
sze Angelina Jolie és Brad Pitt is. Egy kémfi lm forgatásán találkoztak, és 
hagyták ott előző életüket, hogy aztán most egy másik kémfi lm szakítsa szét 
a kapcsolatukat.

Van, hogy egyértelműbben következik a nyelvi megformáltságból a kifeje-
zendő norma vagy vélemény:

(59) Nagyon örülünk neki, hogy Barbi lemondott a csontsoványságról és teret 
adott nőies alakjának. Rajongói is megvédték: „Ha Barbi duci, akkor szeret-
nék olyan kövér lenni mint ő” -álltak ki mellette. „Kövér?Észnél vagytok? Még 
sosem volt ilyen szexi, mint most!” - olvashatjuk egy másik kommentben.

(60) A popsztár azonban fi ttyen hány a kritkára, mindenhogy jól érzi magát a 
bőrében. Jó példa lehet minden olyan nő számára, aki nehezen fogadja el 
önmagát.

(61) Hogy miért imádjuk Lady Gagát? Az csak egy dolog, hogy zseniális dalokat 
ír és mindenkit elkápráztat a színpadon, de társadalmi szerepvállalásával 
mindannyiunk fi gyelmét felhívja a világ problémáira. És az énekesnő nem 
csak prédikál, de tesz is!
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Az első idézett szövegrész (59) mutatja, hogy a cikk pozitívan értékeli a meg-
fogalmazottakat (Palvin Barbi hízását). Nem vonja kétségbe, hogy felszedett ma-
gára pár kilót (Nagyon örülünk neki, hogy Barbi lemondott a csontsoványságról), 
azt közvetíti, hogy szerinte ez így helyes. Ugyanígy a (60) és (61) példa is közvetíti 
azt a véleményt, hogy Lady Gaga viselkedése pozitív, jó példát állít elénk.

(62) A modellek élete sem fenékig tejfel, főleg ha azért alázzák őket, mert nem 
elég vékonyak! 

(63) Ez csupán azért meglepő, mert idén versenyben van az Év Újonca címért 
a méltán híres Sports Illustrated hasábjain, ami köztudottan a világ leg-
szebb és legformásabb nőiből válogatja azokat a szerencséseket, akiről 
évente egyszer egy különleges lapszámban csodás fotók jelennek meg.

(64) Palvin Barbi neve hallatán nem egy vaskos lány képe jut eszünkbe, azonban 
sok kommentelő szerint sok felesleg van rajta, modell karrierje ellenére. 

Az (62), (63) és (64) példák kifejezik, hogy mi az, ami társadalmi elvárás egy 
modellel szemben (legyen például elég vékony). A (63) példa implikál mást is: mi-
vel Barbi egy olyan cím esélyese, amelyre a világ legszebb és legformásabb nőit vá-
logatják be, így akár meghízott, akár nem, egy szép és formás nő, és modellként is 
megfelelő az alakja (ha már versenyben van egy ilyen címért). 

Megfi gyelhető volt, hogy a cikkek egy része esetében a cím (és esetleg 
még a lead) által kiváltott elvárások nem teljesülnek a cikk olvasásakor, a tarta-
lom nem felel meg a címben ígértnek vagy a címből kikövetkeztethetőnek: a (5) 
cím esetében például joggal várhatjuk, hogy a cikk Palvin Barbi eljegyzéséről fog 
szólni, ezzel szemben a cikkben kiderül, hogy Palvin Barbi egy gyűrűvel üzente 
meg, hogy újra szingli. Volt, hogy a cikk maga pedig semmi többet nem tett hozzá 
a pletykához a címhez vagy a leadhez képest. Utóbbi esetében azonban gyakran 
kommunikáltak képek a szöveg helyett (ez történt például a Szexi ruhával üzente 
meg Palvin Barbi Hamiltonnak, miről marad le! (3) című cikkben, amelyben né-
hány rövid mondat után csak képeket láthattunk Palvin Barbi ruhájáról), ugyan-
akkor a kifejtett esemény alátámasztását is szolgálhatják a képek (például Palvin 
Barbi hízása esetében), de van, hogy egyszerűen csak a színesítik a szöveget. 

6. Következtetések és összegzés
A bemutatott munka célja az volt, hogy sztárok magánügyeiről szó-

ló online cikkek elemzésével bemutassa az ilyen pletykák struktúráját és nyel-
vi jellemzőit abból az elméleti megközelítésből kiindulva, amely szerint a plety-
kákon keresztül közvetíteni tudjuk véleményünket, normáinkat, elvárásainkat. 
A vizsgálat két elemzési modell34 alapján közelítette meg a pletyka szerkezeté-
nek vizsgálatát. A pletyka bevezető szakaszának részeként a cikkek címe, leadje, 
Facebook-megosztások esetén a posztban megfogalmazott megnyilvánulás, va-
lamint az ezekhez kapcsolódó bevezető kép azonosítható. A második szakasza-
ként pedig a szöveg törzse. A modellek harmadik szakaszával (az értékelés sza-
kasza) külön nem foglalkozott a vizsgálat, mivel azt egy másik munkámban kü-
lön tárgyaltam.35
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A bemutatott elemzés egyik hozadéka, hogy rávilágított azokra a nyel-
vi elemekre, szerkezetekre, amelyek szerepet játszanak abban, hogy a pletyka vé-
leményeket és normákat közvetítsen, ilyenek az előfeltevések, az implikatúrák, az 
információforrás megjelölésének hiánya, a túlzó, ironikus, gúnyos fogalmazás-
mód, (retorikai) kérdések. 

Fontos megállapítása továbbá a tanulmánynak, hogy a pletyka egyes sza-
kaszainak jellemzői és funkciói másként alakul(hat)nak bulvárpletyka esetén. Az 
elemzéshez alapul vett modellek szerint a pletyka második szakaszának célja és 
szerepe az, hogy kifejtse a pletyka tárgyául szolgáló eseményt, és mindezt elég 
meggyőző információval tegye ahhoz, hogy a másik fél bevonódjon a pletykálás-
ba. Az olvasók fi gyelmének felkeltése érdekében azonban már a pletyka beveze-
tő szakasza is olyan elemekkel operál, amelyek bevonják a befogadót a pletyká-
lásba (fi gyelemfelkeltő címadás, az olvasó megszólítása), a bemutatott eseményt 
pedig értékelésre alkalmassá teszik. Megfi gyelhető volt továbbá az is, hogy gyak-
ran a pletyka kifejtése nem vagy alig tartalmazott további releváns információ-
kat a bevezető szakaszhoz képest. Ugyanígy a közvetítendő norma vagy vélemény 
sem csak egy szakaszhoz kötődik, hanem a szövegek bármely részében előkerül-
hetnek, a szöveg egészét áthathatják. Mutatja ezt az is, hogy a befogadók reakci-
ói gyakran az első szakasz egyes részeire érkeznek, nem feltétlenül a cikkben ír-
takra.36 

A bevezető szakasz szerepe fontosságának oka lehet egyrészről az, hogy a 
címeknek eleve az a funkciójuk, hogy felkeltsék az olvasó fi gyelmét, a bulvárcik-
kek terjedelme rövid, címük pedig kifejezetten szenzációhajhász. Másrészről, az 
internetes felületeken a nézettség növelése érdekében gyakoriak a kattintásvadász-
jellegű címek, amelyek igen hosszúak lehetnek,37 a cikkek tartalma sok esetben 
nem is egyezik azzal, amit a cím alapján várnánk – hiszen elsősorban nem az ol-
vasás, hanem a kattintás elérése a cél –, az online cikkek terjedelme pedig szintén 
rövidségre törekszik.

A kutatási téma több lehetőséget rejt még magában: egyrészről a bulvár-
pletykák internetes közegben történő terjedésével kapcsolatosan további elemzési 
szempontnak tartom a mémek, a hiperlinkek, valamint a Facebook-megosztások 
szerepét, másrészről fontosnak gondolom vizsgálni más internetes kontextusban, 
például csetbeszélgetésekben előkerülő (nem feltétlenül bulvár)pletykák szerke-
zetét és jellemzőit: ez azonban több módszertani nehézséget és kutatásetikai kér-
dést is felvet.
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Források
Internetes cikkek

6 hónapja szeretőt tart Angelina Jolie - Milliárdossal csalja Brad Pitt-et?
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/6-honapja-szeretot-tart-angelina-
jolie-brad-pitt-valas?page=1 (2017. 10. 18.)

Angelina Jolie - Brad Pitt válás: ezzel a színésznővel csalta meg Brad Pitt a feleségét
http://www.glamour.hu/sztarhirek/angelina-jolie-brad-pitt-valas-ezzel-a-
szinesznovel-csalta-meg-brad-pitt-a-feleseget-20635 (2017. 10. 23.)

Angelina Jolie - Brad Pitt válás: Háború a gyerekekért - nem lesz békés a sztárpár válása
http://www.glamour.hu/sztarhirek/angelina-jolie-brad-pitt-valas-haboru-a-
gyerekekert-nem-lesz-bekes-a-sztarpar-valasa-20645 (2017. 10. 23.)

ANGELINA JOLIE - BRAD PITT VÁLÁS: HIHETET-
LEN, MÁR SELENA GOMEZ IS BELEKEVEREDETT! 
http://www.glamour.hu/sztarhirek/angelina-jolie-brad-pitt-valas-hihetetlen-
mar-selena-gomez-is-belekeveredett-20639 (2017. 10. 23.)

ANGELINA JOLIE - BRAD PITT VÁLÁS: ZSENIÁLI-
SAN REAKCIÓ, AMI LETAROLTA AZ INTERNETET!
http://www.glamouronline.hu/sztarhirek/angelina-jolie-brad-pitt-valas-
zsenialisan-reakcio-ami-letarolta-az-internetet-20672 (2017. 10. 23.)

Angelina Jolie beadta a válópert! A gyerekeken veszett össze Brad Pitt-tel
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/angelina-jolie-beadta-a-valopert-a-
gyerekeken-veszett-ossze-brad-pitt-tel?page=1 (2017. 10. 18.)
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Angelina Jolie és Brad Pitt elválnak 12 év után
http://www.glamour.hu/sztarhirek/angelina-jolie-es-brad-pitt-elvalnak-12-
ev-utan-20634 (2017. 10. 23.)

Angelina Jolie óriásit hazudott a válásáról? Brad talán mégsem bántotta kamaszfi ukat
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/angelina-jolie-oriasit-hazudott-a-
valasarol-brad-pitt-maddox?page=1 (2017. 10. 18.)

Belebetegedett a válásba Angelina Jolie 
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/belebetegedett-a-valasba-
angelina-jolie/c6lp68m (2017. 10. 18.)

Brad Pitt és Angelina Jolie újraegyesíti családját?
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/brad-pitt-angelina-jolie-valasa-
kozos-nyilatkozat?page=1 (2017. 10. 18.)

Bugyit sem húzott? Óriásit villantott Lady Gaga New York utcáin! – galéria
http://www.blikk.hu/galeria/be-lehetett-latni-lady-gaga-rovidnadragja-
ala/1l3ehh3 (2017. 10. 20.)

Döbbenetes összeg: ennyit keres Palvin Barbi és Mihalik Enikő
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/hihetetlen-ennyit-keres-palvin-
barbi-es-mihalik-eniko/p7rkgef (2017. 10. 20.)

Drámai módon vágott bele az újrakezdésbe Angelina Jolie és Brad Pitt
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/dramai-modon-vagott-bele-az-
ujrakezdesbe-angelina-jolie-es-brad-pitt/kj4lytm (2017. 10. 18.)

Ezen csámcsog az egész világ! A Brangelina-válás teljes krónikája
http://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/hat-gyermekukert-csatazik-angelina-
jolie-es-brad-pitt/9f03h9y (2017. 10. 18.)

Gyűrűvel az ujján üzent Palvin Barbi: Kiderült, kivel jár valójában
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/palvin-barbi-szakitott-szingli-
gyuru?page=1 (2017. 10. 20.)

Hamilton a múlté, magyar sztárral vacsorázott Palvin Barbi – Fotó
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/palvin-barbi-dzsudzsak-balazs-
foto?page=1 (2017. 10. 20.)

Hoppá, csak nem szingli újra Palvin Barbi? Nagyon úgy tűnik!
http://www.glamour.hu/sztarhirek/palvin-barbi-ujra-szingli-nagyon-ugy-
tunik-26479 (2017. 10. 20.)

Hoppá: Kinek a karjaiban van Palvin Barbi? – Fotó
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/hoppa-kinek-a-karjaiban-van-
palvin-barbi-foto/tcc1gkl (2017. 10. 20.)

Ismeretlen férfi val bújt össze Palvin Barbi - Fotó!
http://www.blikk.hu/sztarvilag/ismeretlen-ferfi val-bujt-ossze-palvin-barbi/
yzlwb6m (2017. 10. 20.)

Itt a bugyi, hol a bugyi: Lady Gaga fehérnemű nélkül feküdt a kamerák elé? – fotók
http://www.blikk.hu/galeria/lady-gaga-fehernemu-nelkul-fekudt-a-kamerak-
ele/9z16hjs (2017. 10. 20.)

Kibékülhetnek? Brad Pitt és Angelina Jolie kapcsolata óriásit változott
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/brad-pitt-angelina-jolie-valas-
szakitas-uj-kapcsolat (2017. 10. 18.)
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Lady Gaga gusztustalan volt a Super Bowl-on? Ízekre szedik az internetezők
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/lady-gaga-super-bowl-meghizott-
lefogyott-fotok?page=1 (2017. 10. 20.)

Lady Gaga ismét egyedül van!
https://www.femcafe.hu/cikkek/celeb/lady-gaga-ismet-egyedul-van (2017. 10. 
20.)

Lady Gaga minden nő példaképe lehetne, és azt is eláruljuk, miért
http://www.glamour.hu/sztarhirek/lady-gaga-minden-no-peldakepe-
lehetne-es-azt-is-elaruljuk-miert-25851 (2017. 10. 20.)

Látja, hogy Lady Gaga picsagatyája ott ér véget, ahol a többi kezdődik
http://reset.hu/2016/10/25/latja-hogy-lady-gaga-picsagatyaja-ott-er-veget-
ahol-a-tobbi-kezdodik/ (2016. 10. 31.)

Mégsem ért véget Angelina Jolie és Brad Pitt közös története?
http://www.glamour.hu/sztarhireknoadvert/megsem-ert-veget-angelina-
jolie-es-brad-pitt-kozos-tortenete-23150 (2017. 10. 18.)

Mi történt Palvin Barbi és Neymar között? – Fotók
https://www.femcafe.hu/cikkek/fashion-beauty/palvin-barbi-neymar-lewis-
hamilton-fotok (2017. 10. 20.)

Mi van itt, kérem? Palvin Barbi és Dzsuzsák Balázs újra együtt!
http://www.glamour.hu/sztartedd/palvin-barbi-es-dzsuzsak-balazs-ujra-
egyutt-24884 (2017. 10. 20.)

Ő a titokzatos férfi : Ezt lehet tudni Palvin Barbi új pasijáról
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/palvin-barbi-baratja-julian-
perretta?page=1 (2017. 10. 20.)

Palvin Barbi szerelmes? Most eláruljuk, ki a titokzatos srác!
http://www.glamour.hu/sztarhirek/palvin-barbi-szerelmes-most-elaruljuk-
ki-a-titokzatos-srac-25528 (2017. 10. 20.)

Palvin Barbi újra Neymar közelében - Párizsból posztolt a modell
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/palvin-barbi-ujra-neymar-
kozeleben-parizsbol-posztolt-a-modell/wylsfcd (2017. 10. 20.)

Palvin Barbit alázzák képei miatt - Túl kövér lenne a Sports Illustrated fotóin?
http://www.femcafe.hu/cikkek/vorosszonyeg/palvin-barbit-alazzak-kepei-
miatt-tul-kover-lenne-a-sport-illustrated-fotoin?page=1 (2017. 10. 20.)

Szexi ruhával üzente meg Palvin Barbi Hamiltonnak, miről marad le!
http://www.blikk.hu/galeria/palvin-barbi-uzeni-errol-marad-le-lewis-
hamilton/k1crspb (2017. 10. 20.)

Történt valami Palvin Barbi és Neymar között? - furcsa fotók kerültek elő 
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/tortent-valami-palvin-barbi-es-
neymar-kozott-furcsa-fotok-kerultek-elo/cl7t2qj (2017. 10. 20.)

Válik Angelina Jolie és Brad Pitt
http://www.origo.hu/fi lmklub/blog/hir/20160920-valik-angelina-jolie-es-
brad-pitt-a-tengernel.html (2016. 10. 28.)

Váratlan fordulat: mégsem válik Angelina Jolie és Brad Pitt?
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/meglepo-fordulat-megsem-
valik-angelina-jolie-es-brad-pitt/57nlkch (2017. 10. 18.)
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Vége: újra szingli Nádai Anikó
http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/ujra-szingli-nadai-aniko/
xq4gz26 (2017. 10. 18.)

Facebook-posztok
W1 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1570431409648761 (2017. 

10. 20.) 
W2 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1364768506881720 (2017. 

10. 20.)
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10. 18.) 
W4 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1856163337742232 (2017. 

10. 18.) 
W5 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1824789850879581 (2017. 

10. 18.) 
W6 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1365851080106796 (2017. 

10. 24.)
W7 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1426944590664111 (2017. 

10. 24.)
W8 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1887259051299327 (2017. 

10. 20.) 
W9 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1877172662307966 (2017. 

10. 20.) 
W10 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1836191383072761 (2017. 

10. 18.)
W11 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1818325358192697 (2017. 

10. 20.) 
W12 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1827775990580967 (2017. 

10. 20.) 
W13 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1350648311627073 (2017. 

10. 20.)
W14 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1372531789438725 (2017. 

10. 20.) 
W15 = https://www.facebook.com/blikkhu/posts/1352280861463818 (2017. 

10. 16.) 
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sok kimutatták vagy a sokak számára ismerős brit tudósok megállapították frázi-
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Az egészség társadalmi és 
mediális konstrukciója időskorúak 
esetében

Rezumat (Construcţia socială și mediatică a sănătăţii în cazul vârstnicilor)

În anul 2017, la Universitatea din Szeged am demarat un proiect de cercetare despre mediatizarea discursului legate de 

sănătate. Una dintre temele cercetării focalizează asupra construcţiilor sociale despre tema sănătăţii și a vieţii sănătoase, 

analizând în special efectul mass-media. Cercetarea a fost realizează cu ajutorul interviurilor de grup focalizate. Prezentul 

studiu prezintă rezultatele cercetării în rândul persoanelor de peste 65 de ani.
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Abstract  (The Social and Media Construction of Health in the Case of the Elderly)

In the fall of 2017, in the framework of EFOP 361 project of the University of Szeged, a media science research has started 

on the mediation of health discourse at the Department of Communication and Media Sciences. One of the directions of the 

research in several sub-topics is to reveal the social constructions of health and healthy lifestyle, focusing on the infl uence of the 

media. This research topic was researched by focus group interviews in diff erent age groups. Our study approached the subject 
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healthcare systems and self-medication then the topic of health-related media consumption. This paper discusses the results 

of a study of people over 65 years of age.
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2017 őszén a Szegedi Tudományegyetem EFOP 361-es projektje keretében mé-
diatudományi kutatások kezdődtek az egészség diskurzusának mediatizációjáról 
a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéken.1 A számos altémában zajló 
vizsgálatok egyik iránya az egészségről, egészséges életmódról létező társadal-
mi konstrukciókat igyekszik feltárni, kiemelten vizsgálva ebben a média hatá-
sát. Ezen kutatási témát életkori bontásban szervezett fókuszcsoportos interjúk-
kal kutattuk. Vizsgálatunk tölcsérszerűen közelített a témához, azaz először az 
egészség mibenlétéről, egészségi állapotról volt szó. Ezt követte az egészségügy-
ről, önmedikációról szóló rész, majd az egészséggel kapcsolatos médiafogyasztás 
kérdésköre. Jelen írás a 65 évnél idősebbek körében végzett vizsgálat eredménye-
it taglalja. 

1. A kutatás módszertana

A kutatás során kvalitatív vizsgálati módszert alkalmaztunk: két fókuszcso-
portos interjút készítettünk az Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és 
Médiatudományi Tanszékén 2018 nyarán. Az interjúalanyokat igyekeztünk úgy 
összeválogatni, hogy ne ismerjék egymást. Összesen kilenc fő vett rész a beszél-
getéseken, a kiválasztás során három kritériumot határoztunk meg: az alanyok 
nyugdíjasok, Szegeden élők legyenek, valamint ne rendelkezzenek egészségügyi 
munkatapasztalattal. Az interjúkat videokamerával és diktafonnal egyaránt rög-
zítettük, az interjúkon egy kérdező és két asszisztens vett részt. Az interjúalanyo-
kat az interjú rögzítése előtt tájékoztattuk a kutatás legfontosabb adatairól, hátte-
réről, illetve biztosítottuk az anonimitást, melyet ebben a tanulmányban is tisz-
teletben tartunk.

Az interjúalanyok kora 63 és 82 év között mozgott, öt nő és négy férfi  vett 
részt a beszélgetéseken. Végzettségüket tekintve öten rendelkeztek felsőoktatási 
végzettséggel, hárman érettségivel, egynek pedig 8 általános iskola volt a legma-
gasabb végzettsége. A megkérdezettek közül mindannyian Szegeden élnek. Egy 
résztvevő kivételével az összes interjúalany részesült az elmúlt öt évben kórházi 
ellátásban, rendszeres orvosi kezelésre hatan szorulnak, azaz intenzív személyes 
élményekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek az egészségügyi rendszerrel kapcso-
latban. Az interjúalanyok közül négy fő rokonságában található olyan személy, 
aki egészségügyben dolgozik, az interjúk során azonban az egészségügyi munka-
tapasztalattal rendelkező rokonok hatása nem volt releváns módon érzékelhető. 
Az interjúk hossza 1 óra 35 percre és 1 óra 42 percre nyúlt.

A fókuszcsoportos kutatást félig strukturált kérdőív alapján készítettük el: az 
interjú során követtük az előre meghatározott kérdések menetét, de indokolt eset-
ben, az alanyok válaszainak, interakciójának tükrében teret engedtünk további, 
a témához kapcsolódó kérdések, kisebb témakörök megjelenésének is. Az interjú 
kérdései a következő nagyobb témacsomópontokba sorolhatóak:

1. egészséges életmódról alkotott kép, Szeged mint egészséges életmód foly-
tatására alkalmas/nem alkalmas település
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2. egészségdefi níciók (ki számít egészséges embernek, melyek az egészség 
legfontosabb összetevői)

3. az egészségüggyel, orvosokkal, ellátással kapcsolatos tapasztalatok, véle-
mények

4. asszociációs kérdések (milyen gyümölcs, állat, tárgy, étel lenne az egész-
ségügy?)

5. egészségmegőrzésre használt eszközök

6. önmedikáció

7. tájékozódás az egészség, az egészségügy kapcsán (sajtó, televízió, interne-
tes fórumok és weboldalak, social media, patikai magazinok, termékbemutatók, 
gyógyszerreklámozás)

2. Kutatási csomópontok az idősek egészségről való gondolkodásának 
vizsgálatában

a) Az idő haszna: „sikeres” öregedés és bölcsesség

A nemzetközi kutatások tanulsága szerint az időskorú emberek tágabb idő-
dimenziókban gondolkodnak, mint a középkorú és a fi atal korosztályok tagjai. A 
kor előrehaladtával gyakrabban megjelenik az elmúlás gondolata: hetvenéves kor 
felett az egyén legtöbbször tisztában van azzal, hogy élete utolsó negyedébe érke-
zett (Boga, 2012). 

Ahogy azt Moody (2002), Wong (1989) és Rowe&Kahn (1997) leírják, ezen 
korosztály bizonyos tagjainál beszélhetünk a sikeres öregedésről (successful 
aging). A kutatások két eltérő defi níció alapján másképpen határozzák meg a si-
keres öregedés feltételeinek teljesüléseit. Az egyik nézet szerint ez az egészség mi-
nél hosszabb ideig való fenntartásával azonos. A másik defi níció szerint viszont 
ez nem egyenlő azzal, hogy minél tovább egészséges marad az egyén, hanem úgy 
határozható meg, hogy mennyire képes alkalmazkodni a veszteségekhez, ha azok 
bekövetkeznek. Ez a nézet nem kizárólagosan a fi zikai állapotra szorítkozik, ha-
nem a sikeres öregedés komponensei közé sorolja továbbá: a betegségek és a be-
tegségekhez köthető fogyatékosságok alacsony valószínűségét; a magas kogni-
tív és fi zikai funkciókra való képességet, illetve az aktív elköteleződést az élethez 
(Rowe&Kahn, 1997). Ezalatt az interperszonális kapcsolatok fenntartását és a kü-
lönböző produktív tevékenységeket értik. 

Láthatjuk tehát, hogy „sikeresség” mibenléte nem csupán az egészségmegőr-
zésben rejlik, ennél egy sokkal összetettebb folyamatról van szó. Erikson (1950) 
szerint az élet utolsó pszichoszociális konfl iktus elé állító szakasza az öregedés – 
ez történhet sikeresen, azaz integrációval (az egyén úgy gondolja, van értelme az 
életének), mely egy magasabb szintű fejlődést, bölcsességet hoz az egyénnek; vagy 
sikertelenül, mely kétségbeesettséget és bizonytalanságot eredményez. A kapcso-
lat a bölcsesség és az öregedés között potenciálisan pozitív, mert a bölcsesség mint 
időtlen és univerzális tudás lehetővé teszi időskorunkra, hogy felkészüljünk az 
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azzal járó fi zikai és szociális hanyatlásra. A kritikus eseményekkel való találkozás 
valószínűsége az életkor előrehaladtával egyre nő, ezáltal valószínűbb, hogy az il-
lető bölccsé válik. Nem feltétlenül az élettapasztalat számít, hanem az átélt esemé-
nyek természete, hiszen a szokatlan események gyarapítják leginkább a bölcsessé-
get. Ezek az életesemények, azok értelmezése és beillesztése az élettörténetbe al-
kotják az identitásunkat, a narratív „én”-t. A narratív én fejlődése tehát egy élet-
hosszig tartó, dinamikus folyamat (Birren&Schaie, 2006). 

A kor előrehaladtával járó személyiségfejlődést illetően is eltérő nézetekkel 
találkozhatunk. Herzog, Rodgerts&Woodworth (1982) negatív képet festenek, 
miszerint a személyiségfejlődés süllyedő perspektívát mutat, az idős emberek 
egyre képtelenebbek megbirkózni az új szituációkkal és a változással. Ettől eltérő 
megközelítés szerint a bölcsességet és a legkiteljesedettebb személyiséget az élet 
utolsó szakaszában érjük el az addigi életre való pozitív visszatekintésnek köszön-
hetően (Butler, 1974), egotranszcendenciával (Peck, 1968) vagy növekvő spiritu-
alitással (Tornstam, 1994). Más kutatók szerint a korral járó érettebbé válás tipi-
kus és normatív, legalábbis a mentálisan egészséges személyek esetében. Maslow 
(1968) szerint az élethosszig tartó személyiségfejlődés annak is betudható, hogy 
az egyén egyre több és több szükségletét kielégíti.

b) A fi zikai aktivitás jelentősége a fi zikai és mentális egészség megőrzésé-
ben

Az időskori egészség defi niálásában gyakran használt terminus a törékeny-
ség (frailty). A fogalom egy többdimenziós tünetegyüttest jelöl, mely a különböző 
tartalékok elvesztésével jár (energia, fi zikai aktivitás, észlelés, egészség) és gyen-
geséghez vezet (Rockwood et al., 2005). Egyes nézetek szerint akkor beszélhetünk 
törékenységről, ha az alábbi tünetek közül legalább 3 fennáll: nem szándékolt fo-
gyás, kimerültség, gyenge állóképesség, lassú sétálás, csökkent fi zikai aktivitás 
(Rockwood et al., 2005). Mint ebből a defi nícióból is kiderül, az idősek életminő-
ségének meghatározásában rendkívül fontos szerep tulajdonítható a mobilitás-
nak. A fi zikai aktivitás és a táplálkozási szokások a fi zikai és a mentális egészségre 
is nagy hatást gyakorolnak (Voorips et al., 1992). Különböző előretekintő kutatá-
sok számos fontos preventív hatást dokumentálnak a mozgás és a mentális egész-
ség kapcsolatában: a depresszió (Strawbridge et al., 2002), szellemi fogyatékosság, 
demencia és az Alzheimer-kór (Abbott, 2004; Colcombe & Kramer, 2003; Laurin 
et al., 2001; Rovio et al., 2005; YaVe et al., 2001) kezelése területén. Az öregedést 
általában a testzsírszázalék növekedésével és az izomtömeg csökkenésével hozzák 
összefüggésbe. Utóbbi pedig csökkent izomerősséget, csökkent maximális aerob 
kapacitást (oxigénfelvevő képességet) és csökkent csontsűrűséget von maga után. 
Meg kell természetesen jegyeznünk, hogy nem minden életkorhoz köthető tüne-
tet vált ki maga az életkor – az egyén genetikájának és életmódjának is fontos sze-
repe van ezek megjelenésében (William&Drewnowski, 2001). Ez összesítve az ál-
talános aktivitásszint csökkenéséhez vezet, míg egyre szűkül az igénybe vehető és 
a személynek alkalmas mozgásformák köre. 
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Drewnowski és William (2001) szerint az idős korosztály a többi korcsoport-
hoz képest sokkal intenzívebben keres egészségügyi információkat, és hajlandó 
viselkedésbéli változtatásokat eszközölni egészsége javítása érdekében. Míg ré-
gebben az egészségfejlesztő programok célja a jó egészségben eltöltött élettartam 
növelése volt, ma a fókusz inkább az összességében tekintett jólét és az életminő-
ség javítása. Az élettartam növekedésének velejárója a krónikus betegségek szá-
mának növekedése, mely gyakran eredményezhet funkcionális fogyatékosságo-
kat, a segítség szükségességét. Így elengedhetetlen, hogy a fi zikai aktivitás cél-
ja az életminőség javítása és a mindennapi tevékenységek, rutinfeladatok elvég-
zésének megkönnyítése legyen. A leggyakrabban végzett fi zikai aktivitással járó 
tevékenység az idősek körében a séta. Egyedül a séta gyakoriságában nem fi gyel-
hető meg csökkenés, más fi zikai aktivitásformákban (pl. kertészkedés, bicikli-
zés) viszont igen. Azonban a nem és az etnikum is befolyásolhatja a fi zikai akti-
vitás mértékét.

A saját elhatározásból vagy rehabilitációs program keretében szervezett 
mozgás célja a mindennapi tevékenységek (főzés, étkezés) önálló elvégzésé-
nek könnyítése, a mobilitás és az önálló aktív életmód fenntartása, valamint az 
esések és sérülések megelőzése, mely fontos szerepet tölt be az életminőségben 
(Drewnowski&William, 2001). Különösen az izomerőt és állóképességet célzó 
erőnléti edzés gyakorolhat pozitív hatást az ezen feladatok elvégzésére vonatko-
zó képességre. Az időskori egészségügyi állapot mozgás által történő javításában 
Stewart és King (1991) két lehetséges kimenetelt állapított meg: az egyik a funkci-
onalitás növekedése (idesorolandók a fi zikai képességek, ügyesség, felfogás, min-
dennapi tevékenységek). A másik kimenetel az összességében vett jó egészség ja-
vítása, mely nem csak a testi tüneteket veszi fi gyelembe, hanem az érzelmi jólétre 
és énképre is szempontként tekint. Az élet feletti irányítás és uralom érzése, vala-
mint az elégedettség és élvezet kulcsszerepet játszanak a mozgás egészségre gya-
korolt hatásában. Azonban a saját egészség kedvezőtlen észlelése befolyásolja a 
részvételi hajlandóságot a különböző mozgásrehabilitációs programokban. Ezzel 
ellentétben a mozgás élvezete és az elégedettség pozitív előrejelzői a fi zikai aktivi-
tásnak. Láthatjuk tehát, hogy inkább a pszichoszociális, mint a biomedikális té-
nyezők játszanak nagyobb szerepet a mozgásprogramokon való folyamatos rész-
vételben.

Westertep és Meijer (2001) szerint jóllehet, az inaktív és aktív életmódot 
folytató időskorú emberek testösszetételében nem mutatkozott szignifi káns el-
térés, azonban az erőnléti edzés pozitív hatást gyakorol az izmok működésére, 
mely kedvezően hozzájárulhat a mindennapokban elvégzendő fi zikai cselekvé-
sek sikerességéhez.

c) Öngyógyítás és polifarmácia

A gyógyszerszedési szokásokhoz kapcsolódóan a leggyakrabban megfi gyel-
hető jelenség a több gyógyszer egyidejű, általában helytelen szedése. Nincs konk-
rét meghatározás és megállapodás arra vonatkozólag, hányfajta gyógyszer szedé-
se minősül helytelennek. Általánosságban azt jelenti, hogy több gyógyszert szed 
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az egyén, mint amennyi orvosilag szükséges lenne. Ebből kiindulva az orvosnak 
nem jelzett, nem hatásos, illetve a duplikációt jelentő gyógyszereket sorolhatjuk 
ide (Maher, Hannon&Hajjar, 2014). Az öregedés és a különböző krónikus beteg-
ségek kombinációja növeli a gyógyszeres kezelés, ezáltal a mellékhatások előfor-
dulásának gyakoriságát (Ostrom et al., 1985).

Az öregedő társadalmakban az idős korosztály számára írják fel a legtöbb 
vényköteles készítményt. Holland et al. (2005) kutatásai szerint az összes felírt 
gyógyszer 28%-át a 75 éven felüliek 7%-a fogyasztja. Wyles és Rehman (2005) azt 
állapították meg, hogy a 60 év fölöttiek kapják a felírt gyógyszerek 52%-át, a 75 
év fölöttiek 36%-a pedig 4 vagy több gyógyszert szed. Maher, Hanlon és Hajjar 
(2014) egy 300 főből álló csoport vizsgálatakor a 10 vagy több gyógyszert sze-
dő alanyok esetében csökkent funkcionális kapacitást és a mindennapi feladatok 
önálló végrehajtásában való nehézséget fi gyeltek meg.

A gyógyszerek által okozott ártalmas hatások a szedett gyógyszerek szá-
mával arányosan növekednek. A helytelen gyógyszerszedés bármely életkorban 
előfordulhat, a valószínűsége azonban időskorban a legmagasabb. Több beteg-
ség egyidejű kezelése gyakran több gyógyszer felírását is megköveteli, komoly ki-
hívást állítva ezzel a helytelen gyógyszerszedés elkerülésére. A legnagyobb ve-
szélyfaktorok a gyógyszerek között fellépő kémiai reakciók, valamint a gyógyszer 
adott betegségre gyakorolt esetleges mellékhatásai. A páciensek gyógyszerszedé-
si szokásai nagyban hozzájárulnak a panaszok kialakulásához. McElnay és társai 
(1997) kutatásai alapján az adagolásra vonatkozó instrukciók nem betartása gya-
koribb időskorban, mint a túlzott betartásra törekvés. Ennis és Reichard (1997) 
szerint a memóriabéli hiányosságok is összefügghetnek a helytelen gyógyszersze-
déssel, mivel ez hatással lehet arra, hogy a páciens megérti-e az instrukciókat (pél-
dául elfelejti, hogy bevette-e már a napi dózist, vagy duplán veszi be). Holland és 
társai (2005) úgy találták, hogy az orvos által felírt gyógyszerek 50%-át nem ren-
deltetésszerűen, az előírások betartásával szedik. 

A kórházi beutalások 19%-a iatrogén okokra vezethető vissza (Gymonpre 
et al., 1988). Ez alapján látszik, hogy a hatékony orvos-páciens kommunikáció 
és a megfelelő informálás nagyban hozzájárulhat ezen problémák elkerüléséhez. 
Ennis–Reichard (1997) szerint továbbá a felvilágosítás az adott gyógyszer hatásá-
ról, a felírt mennyiségről, a gyógyszer tárolásáról, ételekkel való kölcsönhatásá-
ról is mindenképp az informálás részét kell, hogy képezzék. Itt különösen fontos 
megemlíteni a nem vényköteles készítményeket. Ostrom és társai (1985) kutatásai 
szerint az alanyok 82%-a használt vény nélküli terméket, javarészt fájdalomcsil-
lapítókat és vitaminokat, valamint több mint a felük ezekből a készítményekből 
rendszeresen tartott egy adaggal otthonában. Ezeket gyakran nem is sorolták a 
gyógyszerek kategóriájába. 80% nem konzultált a patikában gyógyszerésszel, mi-
előtt vény nélküli gyógyszert vett, a gyógyszertárban pedig csak a megkérdezet-
tek 44%-a kapott információkat a vény nélküli készítmény szedésével kapcsolat-
ban. Az alternatív, illetve növényi gyógyszerek szedésének legfőbb okai az általá-
nos egészségi állapot javulása, a hagyományos készítményekkel való elégedetlen-



65

MÉDIA.TÁRSADALOM

ség, fájdalomcsillapítás és a mellékhatásoktól való félelem. E készítmények hasz-
nálói általánosságban többször fordulnak meg orvosnál (Astin et al. 2000).

3. Az egészség társadalmi és mediális konstrukciója

a) Az egyéni egészség megteremtése

Táplálkozás 

A ma elfogadottnak és divatosnak számító táplálkozási vagy életmódvezetési 
irányzatok az interjúalanyok számára másodlagosak, vagy teljesen jelentéktele-
nek, ebben a korcsoportban a megszokások, illetve krónikus betegségeik miatt a 
kötelezően alkalmazandó étrendek dominálnak. Egyfajta általános bizalmatlan-
ság és szkeptikusság fi gyelhető meg köztük: sziklaszilárd alapokkal rendelkeznek 
az egészséges életmódról, melyeket még felmenőiktől tanultak, vettek át – egyes 
mai táplálkozási trendeket egyenesen átverésnek, tömeghisztériának tartanak. A 
minőségromlás kérdésében is egy véleményt osztottak, miszerint a növekvő pia-
ci igények miatt a ma boltban kapható élelmiszerek – zöldségek, gyümölcsök, hú-
sok – már nem olyan ízesek, nem rendelkeznek annyi értékes tápanyaggal, mint 
az ő gyermekkorukban. Illetve kétes eredetűek és nem tudni, milyen összetevő-
ik vannak – annak ellenére, hogy a csomagoláson mi szerepel. A legtöbb ember 
szerintük bizonytalan azzal kapcsolatban, hogyan is kellene egészségesen táplál-
kozni, ezért elvesznek az egészségtrendek hálójában, melyek folyamatosan válta-
koznak, néha egymásnak teljesen ellentmondanak. Az interjúalanyok véleményé-
ből idézünk:

„Na, most igen fontos az egészséges élet, és az étkezés, amit hát mostanában 
már elég nehéz betartani, mert hát sok zöldséget, gyümölcsöt szeretek enni nagyon, 
de hát már ugye a maiak már nem azok a régiek. Sok vegyszert használnak.” 

„Bizonyos mértékig az ember azt tapasztalja, hogy vannak divatok és hisztéri-
ák. Pár évvel ezelőtt a zsír volt mindennek a teteje, most mindent eszünk, manga-
licazsírt, mangalica most a földön nincs annyi, mint amennyit mi most elhaszná-
lunk, mert mindenbe tesznek. A kelt tésztába, a süteménybe, a vajat kipótolják vele, 
mert omlósabb lesz, fi nomabb lesz, már ízesebb lesz, már semmi bajunk nem lesz a 
zsírtól. És ez nagyon sok mindennel így van, meg a sóhisztéria is, hogy mindennek 
sok, meg a vérnyomásunk is sok tőle.” 

A csoportbeszélgetések alatt kirajzolódott egy uralkodó nézet a táplálkozás-
ban: a mértékletesség elve, a legtöbben eszerint étkeznek. Nem lehet az ételeket 
aszerint kategorizálni, hogy egészséges vagy egészségtelen, az, hogy „egészségte-
len”, nem létezik, csupán tudni kell őket olyan kombinációban fogyasztani, mely 
nem terheli meg a gyomrot – egy zsírosabb étkezés után esetlegesen egy könnye-
debb, zöldségeket és gyümölcsöket tartalmazó menü következzék:

„Elég sok ilyen disznóságot eszek, oldalast, kolbászt, hurkát, de azért talán el-
lensúlyozom. Igaz, annak van illata, a hagymának.” 
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Fizikai aktivitás 

A résztvevők önmagukra kivetített egészségfelfogásában már nem igazán az 
esztétikai szempontok, hanem egy ún. „szinten tartás” és egészségmegőrzés do-
minál. A mozgás nem a kívánt testkép elérésnek eszköze, inkább arra szolgál, 
hogy mindennapi tevékenységeiket gördülékenyen tudják végezni, és ne hagyják 
el magukat. Tudatosan arra késztetik magukat, hogy ha lehetőségük engedi, ne a 
kényelmesebb opciót válasszák – például tömegközlekedést pár perc séta helyett 
–, hanem mozgásban maradjanak: 

„Ha ott maradt a vizes palack, akkor fölállok, nem halogatom, fölkelek, úgy is, 
ha a szemüvegem a polcon maradt, akkor újra felállok, tehát így elhatározom, hogy 
ne kényelmeskedj, „K.”, menj és állj föl!” 

Sokan orvosi javallatra végeznek valamilyen mozgásformát, vagy szabad-
idejükben, hobbiként, akiknek még egészségügyi állapota ezt engedi. A mozgás 
ilyenkor ideális esetben örömmel társul, melyet pár résztvevő a lelki egészséggel 
hozott párhuzamba.

Az idő szerepe az egészség értelmezésében

A beszélgetések egyik általános témája volt az életkorral járó betegségek, pa-
naszok és az elmúlás. Az elmúlást egy természetes jelenségnek tartják, melyet 
nyilvánvalóan nem lehet kivédeni, azonban az addig hátralévő időt a lehető leg-
hosszabb ideig jó egészségügyi és lelki állapotban eltölteni lehetséges, és kell is vé-
leményük szerint. Az egészséget nem csupán a betegség hiányaként, hanem egy-
fajta katarzisélményként, a teljes lelki egyensúly és megelégedettség pillanata-
ként írták le. Az alanyok szerint azért fontos a lelki egészség, mert a lelki folya-
matok nagyban kihatással vannak fi zikai állapotunkra, a betegségeknek lehet-
nek pszichoszomatikus okai. Ahhoz, hogy valaki elinduljon a gyógyulás felé ve-
zető úton, először fejben kell eldöntenie, hogy meg szeretne gyógyulni – tehát az 
egyéni egészség nemcsak attól függ, hogy vannak-e fi zikai tüneteink, fájdalma-
ink, hanem attól, hogy ezeket hogyan éljük meg, belehelyezkedünk a betegpozí-
cióba, hagyjuk-e, hogy úrra legyen rajtunk az elhagyottság, tehetetlenség érzése, 
vagy elfogadjuk és megpróbálunk tenni ellene:

„Mert vannak az ember életében tragédiák. Szóval igen, túl kell rajta tenni 
magunkat, akármilyen nehéz is, és továbbmenni az életvonalon. Az, hogy elvesz-
tünk hozzátartozókat, azzal nem tudunk mit tenni, azt nem mi döntjük el, de fáj-
dalmas, de nincs mit csinálni.”

„Ez egy felfogás kérdése, hogy én betegnek érzem-e magamat, vagy nem. Ak-
kor is, hogy fáj az ujjam, vagy nem tudom, most hogyha azt kérdezem, hogy ez egy 
ilyen, persze hogy az orvos automatikusan mindenkit betegnek szólít, aki ott van a 
váróban, de azért az ember… úgy érzem, hogy ez most rajtam is múlik, hogy én mi-
nek érzem magam.”

Felmerült a beszélgetés során egyfajta ellentmondás is. Mindegyik résztve-
vő egyetértett abban, hogy a legrosszabb dolog, amit az ő korukban tenni lehet, 
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önmagunk elhagyása, sajnáltatása. Megjegyezték, hogy sok nyugdíjas korú em-
ber gyakran sajnáltatja magát, elvárja a környezetétől, hogy feltétel nélkül min-
denben kiszolgálja, még ha nem is feltétlenül szorulna rá, illetve vannak olyan te-
vékenységek, melyeket segítség nélkül is el tud végezni. Utaltak arra, hogy ennek 
a társadalmi elvárás lehet az oka: 

„Elnézem, hogy bejön a váróba, leül, és akkor látszik, hogy szenved. Most 
olyan helyen ülök, ahol szenvedni kell. Szóval odakint felveszi azt a kinézetet.”

Amikor a beteg ember orvosi ellátást vesz igénybe, akkor magára kell ölte-
nie a betegstátuszt, mert ez a társadalmi norma. Egy egészséges, önmagát jól érző 
ember „nem vehet” igénybe betegellátást, hiszen ennek nem is lenne értelme. Te-
hát ha nem viselkedünk betegként ilyen helyzetben, nem felelünk meg az elvár-
ható viselkedési formának. Számukra ez a fajta viselkedés nem örvendett nagy 
népszerűségnek, úgy gondolták: az embernek kell, hogy legyen annyi méltósága, 
hogy nem tárja ország-világ elé, mennyire szenved éppen, hanem magánügyként 
kezeli, és próbálja a lehető legpozitívabban felfogni a helyzetet.

Az életkorral járó panaszok kapcsán megemlítették a betegségmegelőzést is. 
Rengeteg dologra tudatosan kell fi gyelniük, legyen az étkezés, mozgás, gyógysze-
rek bevétele vagy a rendszeres orvosi vizsgálatok. Az alanyok szerint a megelőzés 
szerves része az életüknek, nemcsak a panaszok jelentkezésekor alkalmazzák eze-
ket a módszereket, hanem a mindennapjaik során is. Az egészséget még egyfaj-
ta „készenléti állapotként” is defi niálták, hogy amikor a hozzátartozóik az ő se-
gítségükre szorulnak, képesek legyenek támogatni őket. Emiatt ügyelnek tuda-
tosan a jó egészség megtartására: ez a mozgatórugója annak, hogy ne hagyják el 
magukat végleg, ez motiválja őket. A nyilvánvaló fi zikai tünetek elkerülése mel-
lett fontos még a mentális egészség megőrzése is, az agytornáztatás, mentális fris-
sen maradás, élethosszig tartó tanulás és ismeretbővítés. A mentálist elengedhe-
tetlen elemként defi niálták a megkérdezettek: 

„Nekem is van hat unokám, és őket várom, hogy amikor kellek, akkor vagyok, 
és szerintem ebből áll az egészség, hogy van a család, de nem tehénkedünk rá, ha-
nem ha kell, akkor készenlétben állunk, de ezenkívül vannak saját terveink, és azo-
kat megvalósítjuk.”

Az egészség összetevőjeként felmerült még a szociális egészség is. Ez min-
denképpen egy felsőbb szint, amelyre csak azok az emberek „képesek”, akiknek 
lelki egészségük rendben van – vélték az interjúalanyok. Véleményük szerint ha 
boldogtalanok és elégedetlenek vagyunk az életünkkel, ez megakadályoz min-
ket abban, hogy másokhoz normálisan viszonyuljunk, kedvesen szóljunk és vi-
selkedjünk velük. Azonban tehetünk mások – akár környezetünkben élők, akár 
ismeretlenek – egészségéért is, azáltal, hogy tisztelettel bánunk velük, és nem a 
konfl iktusok folytonos keresése vezérel minket. Annak hatásaként, hogy mások-
kal is úgy viselkedünk, ahogy azt fordított helyzetben elvárnánk tőlük, saját lel-
ki egészségünket is ápoljuk, fejlesztjük, nyugodtabb életvitelt folytathatunk – vél-
ték a megkérdezettek. Szerintük sok bosszúságtól megszabadíthatjuk magunkat, 
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ha mérlegeljük, min éri meg felbosszantani magunkat és mérgelődni, vagy inkább 
túllépni rajta, hiszen úgysincs ráhatásunk az adott helyzetre:

„Azt, hogy a közlekedésben, ahogy megyek, hogy hogyan szólok ahhoz az au-
tóshoz, aki rosszul állt be a parkolóba. Rákiabálok, és káromkodom egyet, mind a 
ketten dühösek vagyunk, hogy én, mondom, persze megvárom, nyugodtan álljon 
ki, az ő egészségére is hatással vagyok, mert sem én nem bosszankodok, se ő nem 
bosszankodik. Sőt, lehet, hogy a legközelebbi kanyarban ő is udvariasabb lesz va-
lakihez, ha ővele normálisan beszéltem. Tehát tulajdonképpen mi nem orvosok va-
gyunk, és mégis tudunk tenni a lelki oldalról a másik ember érdekében.”

b) Az egészségügy: tapasztalat és értelmezés

Az interjúalanyok életkoruknál fogva bővelkedtek saját tapasztalatokban az 
egészségüggyel kapcsolatban, melyről vegyes véleményeket fogalmaztak meg. Ez 
talán betudható annak, hogy minden oldalról átfogó képük van, átlátják az egész-
ségügyben zajló folyamatokat és változásokat, az élményeik pedig eléggé szemé-
lyesek, nem csak abból táplálkoznak, ami a médiából eljut hozzájuk, és ami az ál-
talános uralkodó nézet az egészségüggyel kapcsolatban. 

Általános vélemény volt, hogy alapvetően nem az orvosi hozzáállás az oko-
zója a negatív tapasztalatoknak (bár ebben is érzékeltek változást), hanem az 
egészségügyi rendszer túlterheltsége, a felszerelés hiánya és a szervezés problé-
mái. Pénzorientálttá vált a rendszer, az állami egészségügyi ellátást választóknak 
fel kell készülniük a hosszú várólistákra, aki pedig gyorsan akar ellátásban része-
sülni, annak gyakran nagy összegeket kell fi zetnie magánúton. 

Az orvos-beteg kapcsolat és a beteghez való hozzáállás fontos tényező, és 
rengeteg hatást gyakorol a tapasztalatok minőségére. Véleményük szerint ha el-
hivatott az orvosi gárda, akkor feledtetni tudja a beteggel az esetleges rossz kór-
házi körülményeket, felszereléshiányt, így ezek másodlagos tényezőkké válnak:

„Ott áldatlan körülmények között voltunk, de olyan volt az orvosi gárda is, 
meg az ápolók, hogy észre se vettük szinte ezeket az áldatlan körülményeket, úgy-
hogy én utána megírtam a főorvosnak, hogy ez mennyire szép, hogy ez a betegek-
kel való bánásmód a rossz körülmények ellenére is nagyon pozitív, és hogy ez tőle 
függ, a vezetőtől.”

Sok olyan véleményt hallhattunk, miszerint ez a betegközpontú hozzáállás 
egyre ritkább, sok szakember lekezelően bánik a beteggel, nem hallgatja meg, va-
lójában mit is tapasztal, nem fordít fi gyelmet a laikus észlelésre – melyből lehet, 
hogy pontosabb diagnózist tudna felállítani –, hanem az egyértelmű tünetek és a 
szakmai tudása alapján kezeli a pácienst – ezt pedig komoly problémaként fogal-
mazták meg az alanyok. Továbbá a megkérdezettek szerint alapvető udvariassá-
gi normákat sem tartanak be az orvosok, nem kedvesek a beteggel. A tapasztala-
tok alapján egyre mélyebbé válik a szakember és a laikus közötti ellentét, az or-
vosok többségében alacsonyabb rendűnek tekintik a beteget, ez kommunikáció-
jukban is érezhető, ha pedig nem érthető a beteg számára valami, vagy megkér-
dőjelezi a kezelés hatékonyságát, akkor azt személyes támadásként éli meg az or-
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vos. Az orvos-beteg kapcsolat az alanyok elmondása alapján javítható lenne, ha 
az orvos egyenrangú félként tisztelné a beteget – ennek hatására a munka gyor-
sabbá, a betegellátás pedig eredményesebbé válhatna. Az a beteg, akivel fi zikailag 
és emberileg is jól bánnak, jobban megbízik az orvosban, ezáltal hamarabb képes 
a gyógyulásra – hangzott el a kutatás során. Ellenkező esetben, ha a páciens úgy 
érzi, hogy lekezelően bánnak vele, akkor másik szakemberhez fog fordulni, ami 
újabb idő- és pénzbefektetéssel társul:

„De őrajta [az orvoson] nagyon sok múlik, hogy az [a beteg], aki aztán kijön 
abból a rendelőből, milyen kedvvel megy el és hogyan. És ez a gyógyulásnak a része, 
ha jókedvvel jön el, jobban fog gyógyulni, mint hogyha úgy jön el, mint akivel ki-
szúrtak, teljesen lefárasztottak azzal, hogy hat óra hosszat ültem étlen-szomjan, és 
egy ilyen idegességgel jövök el, akkor nem fogok úgy meggyógyulni. Hiába adnak, 
nem tudom én, hogy milyen jó gyógyszert.”

Csakúgy, mint az élelmiszerek kapcsán, az egészségügyhöz való hozzáállás-
ban is megfi gyelhető a bizalom meggyengülése. Ezt az alanyok egyrészt az el-
látás egyre anyagiasabbá válásához kötötték, másrészt pedig a gyógyszeripar 
jelenlé téhez. Néha úgy érzik, az orvos nem a segítségre törekszik, hanem az anya-
gi szempont lebeg előtte, azaz hogy újabb és újabb gyógyszereket tudjon felírni 
a betegnek, melyből ő valamilyen módon haszonhoz jut. Véleményük szerint az 
idősekre nem fordítanak annyi fi gyelmet, mint a fi atalokra, mert nem tartják őket 
annyira gyógyíthatónak: evidens, hogy betegek lesznek, „ez az elvárás”.

Másrészt szerintük annak is tulajdonítható a növekvő bizalmatlanság, hogy 
csökkent az elhivatottság, ma már a „doktor” cím egy társadalmi státuszt, rangot 
jelöl, így egyre többen csupán emiatt választják ezt a hivatást, nem pedig azért, 
mert ez a fő életcéljuk, mint ahogyan a régi szakembereknek az volt. Az elvégzett 
munka súlya is megváltozott az alanyok elmondása alapján: a mai orvosoknak 
lehetőségük van a javításra, újrakezdésre a technológiai adottságok miatt. Nincs 
akkora kockázat, ezáltal nincs akkora felelősség:

”És az orvosok az istenért nem találják el, hogy mi a baja, mert az istenért 
nem hal meg a kezük között. Mert az újraélesztésnél megvan, hogy mennyi agy-
halál után vissza lehet hozni. Tehát a kezükben hal meg, nem törik a fejüket azon, 
hogy ennek a kislába ujja fájt meg a füle, aközött van-e összefüggés, nem olyan baja 
volt, ez már nem történik meg. Szóval megváltoztak a dolgok, nem biztos, hogy rá-
termett vagy elhivatott emberből lesz az orvos, de föltettük [az orvost] a [társadal-
mi ranglétre] legtetejére, az az Isten nekünk, az.”

Az interjúalanyok az egyes általuk szedett gyógyszerekről nem tudják, va-
lójában miért is szedik. A bizalmatlanságot személyes történetekkel támasztot-
ták alá a megkérdezettek: személyes példákat mondtak el arra vonatkozólag, ami-
kor a szakember diagnózisa nem bizonyult helytállónak. A különböző szakem-
berek véleménye gyakran eltért vagy teljesen ellent mondott egymásnak, nehéz 
volt az interjúalanyoknak eldönteni, kinek is hihetnek. Az orvosok nemcsak a be-
tegek véleményét, de egymásét sem tartják tiszteletben – vélték a résztvevők –, a 
doktorok rossz néven veszik, ha egy másik szakterülettel foglalkozó orvos „bele-
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szól” az ő szakterületükbe. Az alanyok úgy vélték: az orvosok önmagukat tartják 
a legprofi bbnak, nem hajlandóak elfogadni, hogy másik helytálló vélemény/diag-
nózis is létezhet:

„De erről egy regényt lehetne írni, hogy most nem akarok példákat mondani. 
Ha egy szívgyógyász mond valamit, olyat, ami az onkológusra vonatkozik, az onko-
lógus kapásból visszautasítja azt, amit a szívgyógyász mond, ahelyett, hogy rá kel-
lett volna hallgatnia. Tehát ez az orvosoknak az önérzetét sérti. És itt kéne nekik 
jobban megalázkodni, hogy igenis a másik orvos is normális, nem csak én.”

c) A média szerepe az öngyógyításban

Általános tapasztalat volt a csoportokban, hogy még ha nem is mindenki 
szokta az interneten talált információk alapján diagnosztizálni a saját betegségét, 
a résztvevők többségénél előfordult már, hogy ilyen forrásokból merítkeztek, le-
gyen szó akár tünetekről, akár gyógyhatású készítményekről.  

Majdnem mindegyik résztvevő jár rendszeresen szűrővizsgálatokra, melyek 
betegségeiknél vagy életkoruknál fogva kötelezőek. Ezenkívül, ha valamilyen 
megszokottól eltérő kondíciót vagy tünetet vélnek felfedezni magukon, elsőként 
házi praktikákkal próbálják kúrálni magukat, majd utána következnek a vény 
nélkül kapható szerek (például vitaminok, torokfájás elleni szopogatós tabletták). 
Ezek szedésében gyakran kérnek orvosi segítséget, és ha semmi sem használ, ak-
kor mennek csak el a szűrővizsgálatokon túl az orvoshoz. Addig húzzák a láto-
gatást, ameddig lehetséges, vagy el tudják viselni a fájdalmat. Kivételt képez az, 
akinek a betegsége miatt rendszeres orvosi kontrollra van szüksége, vagy az, aki-
nek már a legkisebb tünet is súlyos gondokat vonhat maga után – ők nem tétováz-
nak orvoshoz fordulni azonnal. Olyan interjúalany is megszólalt, aki családtag-
jai miatt jár el orvoshoz, hogy megnyugtassa őket, hogy nincs ok az aggodalomra:

„Én nagyon kitartok, ha beteg vagyok vagy fáj a torkom, aztán ha nem hasz-
nál, szopogatok ilyen valami tablettát, meg akkor fölhívom a háziorvost, akkor az 
elmondja, hogy mivel gargalizálj, és akkor elmúlik – vagy nem. De hál’istennek, 
nem is nagyon szoktam beteg lenni.”

„Én el szoktam menni, már csak azért is, hogy én is tudjam, meg a gyerekeim-
nek is tudjak referálni, hogy most ez van.”

Polifarmácia

A beszélgetések alkalmával nagy ellentét rajzolódott ki az orvostudomány-
természetgyógyászat, illetve a mesterséges gyógyszerek-természetes szerek kö-
zött. Egy alany sem hagyatkozott száz százalékig a természetgyógyászatra: az 
idetartozó készítményeket kiegészítő kezelésként szedték, esetleg egy-egy gyógy-
szerük helyett vették be, mely vagy mellékhatásokat váltott ki, vagy nem érezték a 
készítményt elég hatékonynak. Felmerült a kérdés, hogy vajon valóban életkoruk 
miatt kell-e szedniük ennyi gyógyszert, vagy a gyógyszeripar nyomására írja fel 
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azokat az orvos. Az alanyok úgy vélték, hogy bizonyos gyógyszereket ki lehetne 
váltani természetes szerekkel is. Erre konkrét példák is elhangzottak:

„A szívemre 3 félét szedek, és mind ezek ellenére én állandóan a sürgősségin 
voltam, mert nagyon rossz a szívem. S amikor műtöttek, akkor is műtét közben 
rosszalkodott, és elmentem ahhoz a természetgyógyászhoz, és adott nekem egy 6 
összetevős teát, azóta nem voltam a sürgősségin.”

Annak ellenére, hogy a természetgyógyászat egy alternatív módszer, az in-
terjúalanyok egy része ugyanolyan képességű és szakértelmű orvosnak tartotta a 
természetgyógyászt, mint az okleveles orvost:

„-És azzal a szemedet kezdte el roncsolni, és most találtál más megoldást. Hát-
ha. 

-Ezt az egyet, a gombaporokat, és nagyon jók. Még van 3 évem, hogy kiderül-
jön. 

-Tehát akkor volt orvos is és természetgyógyász is, aki javasolta. És akkor ezek-
ből összeállt. 

-Igen, de a természetgyógyász is orvos.”

Az életkorukból adódóan a legfőbb beszédtéma közöttük és hasonló korú is-
merőseik, barátaik, rokonaik között a betegségek témaköre, így gyakran vitatják 
meg tapasztalataikat egymással. Az ismerőseik által ajánlott készítmények közül 
kizárólag a természetes anyagokat (gyógynövényeket, teákat, zöldségeket, vita-
mintablettákat) merik orvosi megkérdezés, illetve javallat nélkül elkezdeni hasz-
nálni, a többiről kikérik a kezelőorvosuk véleményét. Kiemelt fontosságúnak tar-
tották a saját test jelzéseire való odafi gyelést: az évek során kitapasztalták, milyen 
jelzésre milyen reakciót szükséges adni, hogy megelőzzék/elhárítsák a problémát. 
Így egyes vitaminokat például nem rendszeresen szednek, hanem akkor, amikor 
szükséges. Ennek ellenére mégsem mernek ellentmondani az orvosnak: belátják, 
hogy az orvos nagyobb szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik, azonban, 
mint azt fentebb említettük, a bizalmatlansági problémák miatt végül a „józan 
eszükre hallgatva” döntik el, melyik tanácsot érdemes megfogadni, és melyiket 
nem. Véleményük szerint az ember a saját egészségéért felelős, tudatosan fi gyelnie 
kell egészségügyi állapotára, tüneteire. A jelzéseket nemcsak érezni, hanem értel-
mezni is kell az interjúalanyok elmondása alapján, mivel ez segít a betegnek és az 
orvosnak is a probléma hatékonyabb megoldásában:

„Tehát valójában komplex módon kell az embernek látnia saját magát, és na-
gyon kevés olyan orvos van, aki egy embert komplex módon átnéz […]. Én is a sajá-
tomat [a saját tüneteimet, fi zikai reakcióimat] érzem meg tudom, és az orvosnak a 
tudományához hozzá kell adni, amit én érzek, és felelősen nézni, és nem pedig va-
kon rábízni magamat az orvosra.”

Több orvos véleményét is kikérik a problémával kapcsolatban, majd saját íté-
lőképességükre hagyatkozva döntenek, illetve gyakran egyesítik is a kapott ta-
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nácsokat. Azok, akik bizalmi kapcsolatot ápolnak az orvossal, néha kikérik a vé-
leményét az ismerősök által javasolt/reklámozott készítményekkel kapcsolatban:

„Sokat olvastam róla, és én kérdeztem rá, hogy mi a véleménye, hogy ez is csak 
valami reklám, vagy csak jó kis összeget kapott érte, hogy ilyen dicshimnusz zeng 
róla. Nem, azt mondja, próbáljam ki. Kipróbáltam, és határozottan érzem, hogyha 
iszom, akkor nappal jobban karban tudom magam tartani.”

Az internet szerepe az öndiagnózisban

Szinte kivétel nélkül minden alany rákeresett már tüneteire az interneten. 
Egy specifi kus weboldalt sem tudtak megemlíteni, ahol böngészni szoktak, általá-
ban egy keresőmotorból indulnak ki, és az általa kiadott találatok között válogat-
nak. A fő motivációik között a leggyakrabban a következők szerepeltek: 

1. Felkészülés a diagnózisra, arra, hogy mennyire súlyos az adott 
tünetegyüttes:

„Én igazából akkor arra gondolok, amikor olyan szinten van, hogy megnéz-
ze az ember, hogy mondjuk ismerősöm kapott kullancscsípéstől Lyme-kórt, és ak-
kor megnézi az ember. Hogy ilyenkor mégis mit mond? Hogy lássam, hogy az isme-
rősöm mivel áll szemben.”

2. hiányos vagy nem egyértelmű orvosi diagnózis tisztázása; 

3. a bizalom hiánya;

4. a diagnózisok és irányzatok sokaságában való kiigazodás segítése. 

Abban teljes egyetértés volt közöttük, hogy az interneten talált információ-
kat nem szabad megosztani az orvossal, valamint magát a keresés tényét sem. Ez 
„tabutémának” számít, véleményük szerint az orvosok rossz néven veszik, idege-
sek lesznek a beteggel:

„Na, most elfelejtettem mondani, és elmondom, mert fontosnak tartom, hogy 
soha nem hivatkozom arra az orvosnál, hogy ezt meg ezt olvastam az interneten, 
mert tudom, hogy allergiásak erre. Én nem mondom soha, hogy mit olvastam a be-
tegséggel kapcsolatban. Legfeljebb annyit szoktam, hogy […] ezekre a természe-
tes gyógymódokra rákérdezek, mert mint tudjuk, […] van, amikor homlokegye-
nest az ellenkezőjét nyilatkozza az egyik úgynevezett „szakember”, mint a másik 
szakember. Ugyanarról az ügyről. Mint például a tojásról annak idején, a legna-
gyobb ellenség volt […]. Az orvos nagybátyám mikor eljött, akkor a rántott szele-
tet […] csak fehérjében volt szabad kisütni. Mert koleszterin, és jaj, és halál, és ez 
meg amaz. Telik-múlik az idő, eltelik egy pár esztendő, megint eljön hozzánk ven-
dégségbe és azt mondja: „M., csinálsz egy jó rántottát? Ha lehet, szalonnával”. Én 
meg: „J. bátyja! Jól hallom, azt mondja, tojást?” Azt mondta, igen. Az orvostudo-
mány közben megállapította, hogy a tojás olyan enzimeket tartalmaz, ami semmi 
másban nem található.”
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Az interjúalanyok abban is egyetértettek, hogy ha az interneten olvasnak va-
lamit egy betegséggel kapcsolatban, akkor rávezetést alkalmaznak az orvosnál: az 
olvasott információkat úgy mondják el, mintha saját ötleteik, új tüneteik lenné-
nek. Konkrét tényekkel nem mernek előállni, bevallani, hogy utánaolvastak, mert 
kiszolgáltatott helyzetben érzik magukat az orvossal szemben. Úgy vélik, megál-
lapításaiknak nincs létjogosultságuk az orvos szakértelmével szemben, valamint 
félnek az orvos reakciójától, attól, hogy úgy fogja érezni, bele kívánnának szólni 
a diagnózisba. Az orvos ezáltal ellenséges magatartást vehetne fel, és esetleg ez a 
végső diagnózison is visszaköszönne:

„A pajzsmirigyvizsgálatot csinálta a doktornő, és akkor javasolt valami hor-
monpótlást, és amikor a legközelebb mentem, mondtam, hogy amióta szedem, az-
óta a pulzusom megemelkedett. Ezt mondtam neki, mert elolvastam [az interneten], 
hogy ez fölviszi [a pulzust].”

„Rájöttem, hogy azt a gyógyszert, amit kaptam, azt nem mondta az orvos, 
hogy azt úgy kell szedni, hogy 2 órával étkezés után és két órával étkezés előtt, ha-
nem én megettem az étellel, és így nem volt hatása. És akkor felhívtam az orvost, és 
elmondtam, hogy kiolvastam a betegtájékoztatóból. És nem is csodálkozott.”

Habár utána szoktak nézni tüneteiknek, abban is egyetértettek, hogy ezeket 
„feltételes módban” szabad csak értelmezni, és hogy nem helyettesíti az orvos di-
agnózisát. Ez csupán egy kiegészítés vagy egy általános tájékozódási módszer. A 
legtöbben megbízhatatlannak tartják az internetes, egészségüggyel kapcsolatos 
oldalakat, már csak természetükből fakadóan is. Akik többször is használták már 
az internetet információszerzéshez, említettek hitelességi kritériumokat: azokat 
az oldalakat bélyegezték hitelesnek, melyeknél az adott cikk alján szerepelt az or-
vos aláírása, tehát valamilyen módon nyomon követhető volt, kitől származik az 
információ. Ha hiteles a forrás, hajlamosabbak ezeket az információkat elfogadni, 
amennyiben nem tartják megfelelőnek az orvos által javasolt kezelést:

„Tehát ez egyfajta tájékozódás. De ez nem azt jelenti, hogy utána nem kell el-
menni orvoshoz, vagy az alapján én gyógyítani fogom magam, mert én tudom. Hát 
ilyen nincsen. De mindenesetre az, hogy az a dolog, amivel esetleg még soha nem 
találkoztam, de most itt van, arról azért talál az ember olyan információt, amit 
érdemes végiggondolni. De az egyedi esetet viszont az orvosnak kell gyógyítania.”

„Engem meggyőzött, mert én nem akartam elfogadni, hogy kell arra a valami-
re gyógyszert szedni, és olyan oldalt néztem, azért én sem hiszek el mindent, ahol 
oda volt írva, hogy az milyen orvos, meg hol praktizál. És aztán olyan mellékhatá-
sai vannak annak a betegségnek, hogy akkor úgy elfogadtam. Én azért megnézem, 
[…] de nem bújom állandóan, mert nekem nincs is bajom, és nincs betegségtuda-
tom és én ezzel nem foglalkozom.”

Az internetes „utánakeresési” folyamat általában nem interaktív, hanem 
egyirányú. Két alany számolt csak be olyan esetről, amikor fórumon keresztül fel-
vették a kapcsolatot az orvossal, egyikük kapott választ, másikuk nem. Egy alany 
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volt, aki a Facebookot használta az információkeresésre, mégpedig egy életmód-
váltó csoportot, azonban itt is csak megfi gyelőként van jelen:

„Van olyan, hogy Timi életmódváltós csoportja, nem azért, hogy énnekem sze-
rintem jó az életmódom, de olyan érdekes dolgok vannak. Van benne orvos is, aki 
önmaga példáját írja le, hogy ez az unokahúgom meg is ismerkedett vele személye-
sen, […] mert azt hiszem, hogy ő szívgyógyász, és le kellene fogyni, mikor ő is túlsú-
lyos. És […] aki mondjuk infarktusos beteg volt, […] ő is belelépett ebbe a csoport-
ba, […] és én szeretem ezt. És ott példákat hoznak, hogy miket esznek. Én nem azt 
eszem, […] de néha úgy követem, néha úgy beleolvasok. Az agykontrollt meg sze-
retem, én elvégeztem, és ott a csoportnak a tagja vagyok. De az is egészséggel kap-
csolatos.”

A személyes példákkal alátámasztott egészségügyi tanácsok tehát az alanyok 
számára hitelesebbek, mint a cikkek, és mindig jobban inspirálják őket a változ-
tatásra. Főleg, ha egy szakember hoz személyes példát, mely egy laikus életében is 
jelen van. Ez egy erős orvos-beteg kapcsolat kialakulását feltételezi. 

Összegzésként: abban egyetértettek, hogy az internet abból a célból hasznos, 
hogy nagyjából be lehessen azonosítani az észlelt tüneteik alapján a betegséget, el-
dönthetik, van-e egyáltalán okuk az aggodalomra, van-e értelme a problémával 
szakemberhez fordulni vagy nincs. Véleményük szerint a talált információt nem 
szabad teljesen komolyan venni, óvatossággal kell azokat kezelni, hiszen renge-
teg a fals adat, a túlzó cikk. A keresésbe sem szabad túlzottan belemélyedni, mert 
egyrészt csak összezavarja az olvasót, másrészt pedig időigényes lenne az összes 
témába vágó írást végigolvasni:

„Nincs türelmem elolvasni ezeket a véleményeket, csak hogyha észlelek egy tü-
netet, akkor, ha egyezik, ami le van írva oda, akkor elhiszem, de én is inkább fel-
tételesen.”

d) Egészség, egészségügy és a média

A médiafogyasztás egy-két kivétellel sehol sem volt tudatos. A patikában fel-
lelhető szóróanyagokat, magazinokat elolvassák, hogyha kezük ügyébe kerül. Egy 
alany számolt be arról, hogy néha bemegy a patikába kifejezetten ezért a kiad-
ványért. Azonban kiemelték, hogy szerintük a szóróanyagok célja az üzleti ha-
szonszerzés és nem feltétlenül az egészség megtartása:

„Elolvassuk, csak egy kicsit… hogy mondjam, csak egy kicsit kritikával. 
Ugyanis a Patika Magazin egyértelműen azt akarja, hogy minél több gyógyszert 
vegyek. Mindenre, bármilyen bajom van, az ő általa javasolt gyógyszert vegyek, te-
hát egyfajta üzleti reklámot csinál.”

Így az interjúalanyok szerint tudatosan kell válogatni az írások és a reklá-
mok között. Általában a cikkek végére odacsempészik a reklámot, mely azt az ér-
zést kelti az olvasóban, hogy ha egészséges akar lenni, akkor ezt a terméket kell 
szedni. Az egyik alany az akciókat fel szokta használni, amennyiben olyan termé-
ket hirdetnek akciósan, amelyet a hétköznapokban is szed:
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„Én fi gyelem, ha a magnézium olcsóbb valamennyivel, 20-30%-kal, akkor én 
veszek két dobozzal, mert én állandóan szedem szinte.”

„Ha a Patika Magazint elolvassa az ember, ha ész nélkül olvasná, akkor min-
den gyógyszert meg kéne venni, és mindegyiket meg kéne enni, mert mindegyik jó 
nekem.”

A megkérdezettek egészségügyi híreket nem olvasnak/néznek tudatosan. 
Annyi ismerettel rendelkeznek a témakörben, amennyi a televízióból, újságból 
(például a megyei napilapból, a Délmagyarországból), illetve a Facebookról eljut 
hozzájuk. Hogyha rábukkannak egy ilyen hírre, szívesen végigolvassák, azonban 
különösebb reakciót nem vált ki belőlük. Úgy vélték, a média kettős képet fest a 
magyar egészségügyről: ez egyik oldalról ez egy nagyon pozitív, reményt sugalló 
kép, ugyanis a kormány próbál tenni az egészségügy rendbetételéért, gyakran ol-
vashatunk innovációkról, új létesítményekről:

„A hírek azt bizonyítják, hogy habár az egészségügy rossz állapotban van, kor-
mányzati vezetés szinten próbálkoznak az állapotok, a felkészültség és a szakembe-
rek területén fejlődni, pozitív eredményeket elérni.”

„És hogy Budán is lesz, meg Pesten kettő [új kórház] is. Valahol úgy érzem, 
hogy most egyfelől szidjuk az egészségügy rendszert – nem véletlenül. Ugyanakkor 
próbálkozások és akarat azért van. Például soha ennyit nem költöttek az egészség-
ügyre a világon, mint most Magyarországon.”

A másik oldal viszont egy egyértelműen negatív kép, mely szerint az egész-
ségügybe fektetett pénzek elfolynak, a várakozási idő egyre növekszik, újabb és 
újabb orvosok mondanak fel. Abban egyetértettek, hogy a média sok fontos kér-
dést eltussol (például egy-egy fertőzést). Az ilyen esetek nagyon gyakoriak, de 
nem kerülhetnek be a köztudatba, mivel riadalmat keltenének. 

Egészségügyi sorozatokat szívesen néznek a televízióban, sokan rendszeres 
követői ezeknek. A leggyakrabban említettek: Hegyi doktor újra rendel, Vész-
helyzet, Kórház a város szélén, Fekete erdő. Ezeket pusztán szórakozás céljából 
nézik, szerintük nem annyira relevánsak az orvostudományra vetítve, leginkább 
a fordulatok és az izgalom miatt követik ezeket a sorozatokat. Kedvelik őket, mert 
egy-egy rész vége mindig pozitív, meggyógyul a beteg, ugyanakkor tudják, hogy 
nem mindig a valóságos gyógyítási mechanizmusokat mutatják be a részek:

„[…] ez megy, a Hegyi doktor. És azért mindig vannak olyan esetek, hogy min-
dig sikerül meggyógyítani, de azért nagy küzdelem árán. Szóval érdekes, izgalmas.”

„Én azt hallottam, hogy pl. a Vészhelyzetben amit csináltak, ha azt egy igaz 
orvos nézi, az akkor nevetséges.”

A gyógyszerreklámok kapcsán nem tudtak konkrétat felidézni. Általános 
negatív véleményt fogalmaztak meg – a legtöbb televízióban látható reklámot ide-
gesítőnek, unalmasnak tartják. Általában akkor marad meg az emlékezetükben, 
ha a reklám aranyos vagy híres színészek láthatók benne, de akkor is csak a cse-
lekményre emlékeznek, a reklámozott termékre nem. 
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„- És ez miért ragadt meg Ön szerint? – Hát, mert jópofa volt, különben nem.”

„Állandóan gyógyszerreklámok vannak. Túl sok. Ez a körömgomba, meg a 
mit tudom én. Szóval túl sok. Az, amit a kisgyerek énekelt, először hamisan, most 
már nem hamisan, most az jut eszembe.”

„Mostanában fi gyelem, főleg színészek, és hát olyanok, mint akik a hangju-
kat használják, azzal keresik a kenyerüket, hogy a Salvus vizet állandóan reklá-
mozzák.”

A televízió nem bizonyul hatékony reklámfelületnek, a reklámok sokaságá-
ból kifolyólag egyik sem túl maradandó a megkérdezettek számára. A reklámok 
általában túloznak, és a valóságban sokszor nem hozzák a termékek a várt hatást 
az alanyok szerint. 

A termékbemutatók külön témaként merült fel. Kivétel nélkül minden részt-
vevő átverésnek és pénzkidobásnak tartja az ilyen típusú műsorokat (például: 
Teleshop), illetve az eseményként szervezett bemutatókat – többeknek volt sze-
mélyes tapasztalata is:

„Rájöttünk, hogy mi a hamisság benne. És azóta nem is járunk, de tehát ál-
talában mikor telefonálnak, hogy egészségügyi felmérés, akkor már megmondjuk, 
hogy köszönjük szépen, nem vásárolunk sem masszírozó fotelt, sem ezt, se azt, mert 
ez mind arra megy ki, hogy becsapni az embereket.”

Az általános monitorozó eszközök (vérnyomásmérő, mérleg, vércukormérő) 
mellett egy-két résztvevő próbált már, illetve most is használ egészségmegőrzésre, 
monitorozásra alkalmas termékeket, melyekről ugyan nincsenek rossz vélemény-
nyel, de elismerik, hogy túlárazottak. Ezeket egy külön kategóriába sorolják, a ha-
gyományos eszközökhöz képest egy felsőbb, „luxus” kategóriába – nem feltétle-
nül szükségesek az egészség megőrzéséhez, csupán kényelmi funkciókat töltenek 
be. Idetartoznak például a masszírozógépek.

e) A környezet és az egészség összefüggései

Az egészséges környezet kapcsán mindkét interjúban kiéleződött a kisvá-
ros-nagyváros ellentétpár. A nagyváros, mellyel összehasonlították Szegedet, Bu-
dapest volt, s Budapesthez képest Szegedet élhetőbbnek minősítették. Az egészsé-
ges város kritériumaként felmerült a zöld területek nagysága, a víz közelsége, va-
lamint az emberi kapcsolatok minősége és az életritmus is. Negatívumként a le-
vegő minősége jött szóba:

„[…] rendezett, elég sok zöld van, zöld felület, itt a Tisza, az is sokat számít, 
[…] de hát vannak, ami nem olyan jó, ugye Szeged ilyen vályúban van, és ide bete-
lepszik a szmog, a koszos levegő, főleg télen.”

„Meg én budapesti vagyok különben, de hogy Szeged sokkal élhetőbb város, te-
hát emberi kapcsolatok szempontjából is, meg stressz szempontjából is. Úgyhogy 
vissza nem mennék.”
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Az alanyok egy része környékbeli származású, de sok résztvevő más táj-
egységekről költözött ide. Ők másképp látták az egészséges környezet kérdését, 
komplexebben tekintettek a városra. Az ő szempontrendszerükben helyet kap-
tak a város adta lehetőségek a szabadidő eltöltésére, opcionálisan a szabadban. 
Sokan megemlítették, hogy előző lakhelyükhöz képest Szegeden nincs különö-
sebb kultúrája a kirándulásnak, szabadtéri programoknak. Az edzőtermeken kí-
vül nincs sok lehetőség a sportolásra, pláne a tömegsportra. Ezt az alanyok azzal 
indokolták, hogy Szegeden nagyobb hagyománya van a mezőgazdasági kultúrá-
nak, a mezőgazdaságban dolgozóknak, így hagyományosan nem volt igény arra, 
hogy több időt töltsenek a szabadban:

„Elmentem a gyerekekkel, senki kirándulót nem találtam. Tehát egyszerűen 
furcsa volt, hogy mi kirándulunk egyáltalán. És nincs meg ennek a hagyománya. A 
kollégáimmal láttam aztán azt, hogy viszont szabadban dolgoznak, mert a mező-
gazdaságban dolgoznak […]. Tehát tulajdonképpen mindenki valahogy benne volt 
a mezőgazdaságban is. Igaz? És ott azért dolgoztak földben, és minden, és akkor 
már nem volt úgy kedve kirándulni menni, mint nekem.”

Szegednek megvannak azon adottságai, melyek segítségével még egészsége-
sebb és színesebb város lehetne, de az interjúalanyok szerint a városvezetés nem 
használja ki ezeket a lehetőségeket. A szabadtéri programok nem csupán a tes-
ti egészséghez járulnak hozzá, de a lelki egészségünkben is fontos szerepük van. 
A természet közelsége segít az embernek kiszakadni a mindennapos stresszből:

„Nem nagyon vannak kihasználva, és a város vezetősége nem sokat tesz, és 
ebbe beletartoznak a rossz bicikliutak is, meg minden. Egyszer el kellene menni 
Hollandiába megmutatni, hogy milyen egy bicikliút.”

„Tehát tulajdonképpen kell az embernek ilyen testi-lelki kikapcsolódás együtt 
ahhoz. Na, most ezt Szegeden én nem tudom, hol lehet pontosan megtalálni. Az 
ember valahogy kiszakad a stresszességből és a fárasztó dologból, mert egy bizonyos 
sporttal kikapcsolódik. A Tisza itt van. És ezt kéne használni.”
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A médiahasználat hatása az identi-
tásra és a fogyasztói akkulturációra 
az élelmiszer-fogyasztás területén

Cikkünk első felében bemutatjuk a kulturális sokk és a fogyasztói 
akkulturáció irodalmának fejlődését. A fogyasztói akkulturáció témakörébe tar-
tozó cikkek túlnyomó többsége Penaloza nyolcvanas évek végén publikált mo-
delljét és defi nícióját használja és egészíti ki. Ezáltal lehetőségünk van bemutat-
ni egy kiegészített modellt, mely a különböző kutatási eredményeket együttesen 
mutatja be. 

Rezumat (Efectul consumului mass-media asupra identităţii și aculturaţiei consumatorului în domeniul 
consumului de alimente)

Articolul analizează factorii care infl uenţează aculturaţia consumatorilor în rândul asiaticilor care trăiesc în Ungaria. Au 

fost realizate 107 interviuri semi-structurate. Studiul prezintă legătura dintre identitate, consumul de alimente și consumul 

media. În cursul analizei am ajuns la concluzia că tipurile de mass-media urmărite de intervievaţi infl uenţează aculturaţia 

consumatorilor. Există de asemenea o diferenţă semnifi cativă între modul de obţinere a informaţiei și identităţii persoanelor 

care utilizează programul chinezesc WeChat și a celor care utilizează Facebook Messenger.
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Abstract  (Eff ect of Media Consumption on Consumer Identity and Acculturation in the Field of Food 
Consumption)

The article analyzes the factors that infl uence consumer acculturation among Asians living in Hungary. 107 semi-structured 

interviews were conducted. The study presents the link between identity, food consumption and media consumption. During 

the analysis we came to the conclusion that the types of media watched by the interviewees infl uence the acculturation of 

the consumers. There is also a signifi cant diff erence between how we obtain information and the identity of people using the 

Chinese WeChat program and those using Facebook Messenger.
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A szakirodalmi áttekintés után saját primer kutatásunk eredményeinek egy 
fontos részét mutatjuk be. Kvalitatív kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy 
milyen tényezők befolyásolják a fogyasztói akkulturáció folyamatát a Magyar-
országon élő ázsiai származású személyek körében. 107 félig strukturált interjú 
készült, melyek elemzéseinek szövegelemzését készítettük el. Jelen cikkünkben 
az identitás, élelmiszer-fogyasztás és a médiahasználat kapcsolatát kívánjuk be-
mutatni. Elemzésünk alkalmával felfi gyeltünk arra, hogy az interjúalanyok által 
használt médiatípusok kapcsolatban állnak a fogyasztói akkulturációjukkal. To-
vábbá jelentős eltérés mutatható ki a kínai tulajdonú WeChat programon, illetve 
a Facebook Messengeren kommunikáló személyek információszerzése és kiala-
kult identitása között. 

1. Bevezető
Amennyiben eltekintünk a 2015-re jellemző bevándorlási hullámtól – mely 

az átlagos éves bevándorló szám többszörösét eredményezte –, Magyarország-
ra nem jellemző a lélekszámához mért magas bevándorló arány. 2014-ben a be-
vándorlók, letelepedettek és három hónapot meghaladó tartózkodók száma 
a 213.361 főt érte el. A hazánkba érkezők közül is sokan választják hazánkat 
tranzitországnak, így céljaik között nem szerepel a végleges letelepedés Magyar-
országon. Mindezek ellenére a globális trendek Magyarországra is hatást gyako-
rolnak, így egyre nyitottabb országgá válunk, ahol egyre több olyan személy tölt 
el 3–6 hónapot vagy éveket, akik szülőhazája egy másik európai, ázsiai vagy más 
kontinensen lévő ország. A hazánkba érkező személyek kezdeti célja, motiváci-
ója más és más lehet, minek köszönhetően magatartásukban is jelentős eltéré-
seket tapasztalhatunk. A betelepülők között megtalálunk többek között kaland-
vágyó egyetemistákat, meghívott cégvezetőket, háború elől menekülő személye-
ket és a magyar kultúra iránt érdeklődő vagy csodálatot érző embereket is. A 
globalizációnak köszönhetően közöttük előfordulnak más olyan utazók is, akik 
világpolgárnak tekintik magukat, így identitásuk egy, a nemzeti identitástól elté-
rő elemmel rendelkezik. A rövid felsorolás is jól mutatja, hogy nem tekinthetünk 
homogén csoportként a bevándorlókra, minek köszönhetően a magyar társada-
lom válaszadása is eltérő mintákat igényel. A bevándorló személyekhez hasonló-
an a befogadó közeg sem tekinthető homogénnek. Mindezek ellenére jól elkülö-
nülő mintázatok fedezhetőek fel a hazánkba látogatók benyomásaiban, reakciói-
ban, akkulturációs stratégiáiban és a befogadó társadalom viselkedésében is. Cé-
lunk néhány összefüggés detektálása és bemutatása.

Fókuszunkat az akkulturációs folyamatra helyeztük, melyet a fogyasztási 
szokások változásával kötöttünk össze. A fogyasztói akkulturáció fogalmát és a 
hozzá kapcsolódó elméleti keretet mutatjuk be dolgozatunkban, melyhez primer 
kutatásunk eredményeit kapcsoltuk. 

Mivel hazánkban a nem magyar nemzetiségű bevándorlócsoportok között 
a kínaiak csoportja a legjelentősebb a csoport számosságát tekintve, a bevándor-
lók csoportját a kínai bevándorlók csoportjára szűkítettük, így alakítva ki kuta-
tásunk célcsoportját. 
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A fogyasztói etnocentrizmus mértéke termékkategóriánként, sőt cikkele-
menként is eltérhet. Továbbá az egyes termékkategóriákon belül nem azonos a 
hozzáférhető magyar gyártmányú termékek aránya.  Számos más tényező mellett 
már csak ez a két pont is arra ösztönzött minket, hogy a fogyasztói magatartást 
érintő termékek körét leszűkítsük. Kutatásunk alkalmával az ételekre és italokra 
helyeztük a hangsúlyt, mivel az étkezési szokásokban sokszínű változások fi gyel-
hetőek meg, lehetősége van a fogyasztónak a saját termék gyártására is – sütés-fő-
zés –, és nemcsak a vásárlás, de maga az étkezés is kultúraspecifi kus. Amíg Kíná-
ban fontosnak tartják a reggeli étkezések alkalmával a bőséges és főtt ételben gaz-
dag étkezést, addig hazánkban gyakran el is marad a reggeli, de ha el is fogyaszt 
valamit a fogyasztó, az gyakran kenyéralapú, hideg étel. De ez csak egy elnagyolt 
példa a sok eltérés közül.

2. Elméleti háttér
Sokan és sokféleképpen foglalkoztak az akkulturáció témakörével, számos 

fogalom született az évek folyamán, melyek közül a legfontosabbak bemutatását 
tartjuk elengedhetetlennek.

A kutatásunk szempontjából fontosnak tartott fogalmak közé tartozik az 
akkulturáció, dekulturáció, kulturális sokk és nem utolsósorban a fogyasztói 
akkulturáció, identitás.

2.1 Akkulturáció, kulturális sokk
Az akkulturáció alatt azt a folyamatot értjük, melynek során a hosszabb ide-

ig idegen kultúrában élő személy idővel befogadja és átveszi a fogadó kultúra ér-
tékrendszerét és gondolkodásmódját, egy kulturális és pszichológiai változási fo-
lyamat révén. Az akkulturáció vizsgálatánál meg kell határozni, mit is értünk 
kultúra alatt. A kultúra fogalmánál Niedermüller kultúrafogalmát használjuk, 
mely a következőképpen hangzik: „a kultúrát sokkal inkább úgy kell tekinteni, 
mint egy le nem záródó és le nem zárható konstrukciós folyamat állandóan vál-
tozó »törékeny« produktumát. A kultúra nem objektum, valamiféle »érték«, me-
lyet az embernek meg kell őriznie vagy védelmeznie, hanem olyan szimbolikus 
eszköz, amelyet folyamatosan létrehozunk, »termelünk«, s egyidejűleg állandóan 
alakítunk, változtatunk, kicserélünk stb., azaz a legkülönbözőbb társadalmi hely-
zetekben használunk”. (Niedermüller 1999, 107)

Az akkulturáció szó első megjelenéséhez 1883-ig kell visszamennünk az idő-
ben. Powell a következő részben használta először az akkulturáció szót: „A tár-
gyakra irányuló tevékenységek tervekből származnak. A hatalmas evolúciós út, 
amit az emberi elme legmagasabb állapotában maga mögött hagyott, a tevékeny-
ségek magára az elmére való hatásai alatt lett bejárva – azaz az elme a tárgyakra 
irányuló tevékenységek gyakorlásában növekedett. Ezt a gyakorlatot a boldogság 
vágya hajtja, és ezért találta ki az ember a művészeteket, intézményeket, nyelve-
ket és fi lozófi ákat. A kezdeti lépések a folyamatban, amiket a vezető elmék tesz-
nek, eredeti feltalálások. Majd ezeket a lépéseket mások is követik, utánzásképp, 
kiválasztva azokat a feltalálásokat, amik növelik a boldogságot. A folyamat során 
újra feltalálják ezeket maguknak, és nagyrészt ugyanabba a pszichikai gyakorlat-
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ban részesítik elméjüket [mint az eredeti feltaláló]. Ez az akkulturáció – az alacso-
nyabb szubjektíve a magasabbhoz való igazodása”. (POWELL, 1883, p. 207). A ké-
tezres évre jellemző jelentése a szónak alapjaiban tér el az első említések jelenté-
sétől, de számos jegyében hasonlóságot mutat a két jelentés. Láthatjuk, hogy a szó 
születésénél a boldogság mint hajtóerő jelenik meg. A boldogság kutatása a XXI. 
században válik elismert és széles körben preferált témává, a szöveg megjelené-
séhez képest bő száz évvel később. Az akkulturáció első megjelenésének jelenté-
sében fontos elem az utánzás. Ez az utánzás- és viselkedésimód-átvétel, mint azt 
látni fogjuk, a XX. század végéig megmarad, mint hangsúlyos elem, ami az asz-
szimiláció előnyben részesítésében érhető tetten. További kiemelésre váró jelen-
tési elem az alacsonyabb és a magasabb megkülönböztetése. Az akkulturáció fo-
galmában az integráció fogalmának megerősödéséig jelen volt az az elgondolás, 
hogy az egyes kultúrák között alá-fölé rendeltségi viszony fi gyelhető meg. Mind-
ezek alapján elmondható, a kifejezés első megjelenése nem egyezik meg a későbbi 
jelentéssel, viszont legerősebb jelentésjegyei majd száz éven át megmaradtak, így 
az utánzás és az alá-fölé rendeltségi viszony. Az első szövegemlékben olyannyira 
nem volt erős a kifejezés megjelenése, hogy mindösszesen három alkalommal ke-
rül leírásra az akkulturáció szó.

De hol is nyerte el a jelenkori jelentéséhez hasonló értelmét az akkulturáció 
szó? Már 1936-ban a mostanihoz nagymértékben hasonló jelentéssel jelenik meg 
az akkulturáció kifejezés Redfi eld és munkatársai munkájában (REDFIELD et 
alii, 1936). Redfi eld szerint az akkulturáció azon jelenségek összessége, „amelyek 
akkor következnek be, amikor a különböző kultúrájú egyének csoportjai folyto-
nos első érintkezésbe kerülnek, és magába foglalja a későbbi változásokat, me-
lyek révén valamelyik vagy mindkét csoport eredeti kulturális mintáit veszik fel”. 
(Redfi eld et alii, 1936, p. 149). Láthatjuk, hogy ennél a meghatározásnál már a kul-
túrák közötti kapcsolat megjelenik, és az első érintkezések hatására korlátozódik 
a fogalom. A szerző kiemeli, hogy az akkulturációt meg kell különböztetni a kul-
túraváltástól, az asszimilációtól és a diff úziótól. Már ebben a műben megjelenik a 
később Berrynél is látható hármas – Berrynél négyes – besorolás az akkulturációs 
stratégiáknál. Redfi eld három kimenetelét határozta meg a folyamatnak, így (1) 
az elfogadás, amikor az akkulturációs folyamat végén egy másik kultúra nagy ré-
szének átvétele fi gyelhető meg. Redfi eld kiemeli, hogy az átvétel nemcsak a visel-
kedésre, viselkedési jegyekre korlátozódik, hanem az értékrend átvételére is. Ez a 
folyamat az eredeti kultúra elvesztésével, a kultúra elemei nagy részének elvesz-
tésével jár együtt. A második lehetséges kimenetel (2) az alkalmazkodás, amikor 
megtartanak elemeket az eredeti kultúrából is, és a külföldi (host) kultúrából is 
átvesznek elemeket, és az így kapott mozaik, összesség harmonikus egészet alkot. 
Az egymásnak látszólag ellentmondó elemek ellentmondását és feszültségét az 
egyén képes feloldani az egyedi értelmezéssel vagy az alkalmazott elemek szituá-
cióban történő, felváltva megjelenő alkalmazásával. Végül a harmadik lehetséges 
kimenetele az akkulturációnak (3) a reakció, amikor kontraakkulturációs moz-
galmak alakulnak ki, a csoport nem hajlandó felvenni az új kultúra elemeit. En-
nek okai szerteágazók lehetnek. Adódhatnak abból, hogy a csoport magasabb tár-
sadalmi státusszal rendelkezett az eredeti kulturális környezetben, mint az új, be-
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fogadó kulturális környezetben, és nem hajlandó elfogadni az új kultúra adta tár-
sadalmi helyzetet. Egy másik említett ok az alsóbbrendűség kompenzálása.

Redfi eld nemcsak az akkulturációra jellemző eltérő kimeneteleket határozta 
meg, de azokat a helyzeteket is felsorolta, melyekben előfordulhat az akkulturáció. 
A felsorolt helyzetekre egyenként nem térünk ki, azt viszont fontos kiemelnünk, 
hogy a szerző már megkülönbözteti azokat a helyzeteket, melyben a két csoport 
egyenrangú félként van jelen, illetve amikor az egyik csoport alárendelt helyzet-
ben van jelen a kapcsolódásnál. Tehát itt már nem csak a magasabb és alacso-
nyabb reláció fi gyelhető meg, mint Powellnél.

Redfi eld az akkulturáció fogalmát, mint a csoportokra jellemző fogalmat 
vizsgálja, nem mint az egyének választásait és kapcsolódását. Graves volt az el-
sők egyike, aki felhívta arra a fi gyelmet, hogy a csoporton belül eltérő mértékben 
jelenhet meg az akkulturáció, és eltérő kimenetelek is megjelenhetnek egy-egy 
csoporton belül (GRAVES, 1967). Addig, amíg az egyik egyén akár az új kultúra 
szinte minden elemét átvette, és minden értékét magáévá tette, addig a vele akár 
egy háztartásban élő másik, a csoportba tartozó egyén sokkal kisebb arányban 
fogadhatja be és adaptálhatja az új elemeket. Később látni fogjuk, hogy a nyelvtu-
dás megszerzése az egyik legnagyobb magyarázóerővel bíró változó, mely erősí-
ti mind az asszimilációt, mind az integrációt. A nyelvtudás megszerzésének mér-
téke pedig függ a demográfi ai változóktól, mint az életkor, a nem, az iskolai vég-
zettség, a testvérek és hozzátartozók száma, de függ az egyén személyiségétől is. 
Azok a személyek, akik extrovertáltabbak, könnyebben létesítenek társas kapcso-
latokat, jellemzően gyorsabban képessé válnak arra, hogy kommunikáljanak a 
másik csoport tagjaival. 

Graves leírása szerint a bevándorlók életét kontaktusok jellemzik az új kul-
túrával, és az akkulturáció révén képes a bevándorló kialakítani új értékrendjét, 
viselkedését, identitását (GRAVES, 1967).

Berryt nevezhetjük ma az egyik, ha nem a leghíresebb kutatónak, aki az 
akkulturációval foglalkozik. Berry pszichológiai alapokon vizsgálta a jelenséget, 
és kiemelte, hogy csoporton belül eltérések fi gyelhetőek meg az egyének között, 
így egyén szintjén kell vizsgálni az akkulturációs stratégiákat. Sikeresen dolgo-
zott ki kvantitatív attitűdlistát, mely alkalmas arra, hogy beazonosítsa az egyén 
szintjén jellemző folyamatokat és fokozatokat. Két dimenzió mentén vizsgálja az 
akkulturációt: az egyik dimenzió azt mutatja meg, hogy az egyén mennyire haj-
landó átvenni az új kultúra elemeit, a másik dimenzió azt mutatja meg, mennyi-
re tartja meg a saját kultúrájának elemeit. E mentén a két dimenzió mentén négy 
eltérő akkulturációs stratégiát különít el Berry (BERRY, 1988). Amennyiben a be-
vándorló mindkét kultúrát elfogadja és megtartja, a bevándorló beilleszkedésé-
nél integrációról beszélhetünk. Amikor a saját kultúráját megőrizve és a befoga-
dó kultúrát tagadva él a bevándorló, akkor szegregációról beszélhetünk. A har-
madik lehetséges akkulturációs stratégia a marginalizáció, mely esetében a sze-
parációnál súlyosabb állapot alakul ki, egyik kultúrát sem érzi magáénak, mind-
kettőt elutasítja. Ennél a stratégiánál fontos kiemelnünk, hogy ez az állapot ak-
kor alakulhat ki, ha külső kényszer fi gyelhető meg. A negyedik csoportba azok a 
bevándorlók tartoznak, akik asszimilálódnak, vagyis a saját kultúrájukat elvet-
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ve, a befogadó kultúrát elfogadva élnek. Nem csak az egyén döntésén múlik, hogy 
milyen akkulturációs stratégiát választ, hanem a befogadó társadalom attitűdjé-
től is. A többségi társadalmak stratégiáit is négy csoportba osztotta, melyek egye-
sével megfeleltethetők az egyes akkulturációs stratégiáknak. Az intergrációt leg-
inkább támogatják azok a társadalmak, melyekre a multikulturalizmus jellemző. 
Ugyanezen logika mentén a szeparációhoz a szegregációt kapcsolta Berry, mint 
jellemző társadalmat. Az asszimilációt segítik elő azok a társadalmak, melyeket 
úgy jellemzünk, hogy olvasztótégely-társadalom. Ezekre az jellemző, hogy céljuk 
az egységes, homogén kép kialakítása. Végül a marginalizációs stratégiák azokon 
a helyeken alakulnak ki magas arányban, ahol a többségi vagy befogadó társada-
lom kirekesztő.

A Berry által kialakított struktúrát és a hozzákapcsolódó mérési rend-
szert azóta számos kutató használta elemzései alkalmával. A besorolást és az 
akkulturáció mértékének kimutatását arra használták, hogy megértsék, mely té-
nyezők befolyásolják leginkább a folyamatot.

Lee és Tse a Kanadába érkező hongkongiak körében vizsgálta az akkulturáció 
folyamatát. Arra a megállapításra jutottak, hogy a médiának való kitettség – mind 
a befogadó országé, mind a születési kultúráé – hatással van az akkulturációs ki-
menetelekre. Továbbá bizonyították, hogy azok a személyek, akik több, mint 7 éve 
éltek Kanadában, nagyobb arányban használták a kanadai médiumokat, mint a 
származási ország médiumait. Az akkulturációra, kutatásuk alapján, hatással van 
a személyek jövedelme, kanadai tartózkodásuk hossza, a hongkongi utazások szá-
ma, az angol nyelv használata, az iskolai végzettség, az életkor (Lee et alii, 1994).

Gama és társa arra hívja fel a fi gyelmet tanulmányukban, hogy a brazil nők-
nek nagyobb nehézségeik voltak a visszatérésnél, mint a férfi aknak (GAMA et 
alii, 1977).

Kim „stressz–adaptáció–növekedés” modellje szerint a kezdeti stressz-
re (kulturális sokkra) válaszul az egyén megtanulja kezelni az új kulturá-
lis normákat, ezáltal megkezdi az adaptációt az új kultúrához. A folyamatos 
stresszadaptáció megtapasztalása után elkezdődik a személyes növekedés, ezzel 
a három elem között egy ciklikus, dinamikus folyamatot generálva (KIM, 2001).

Az akkulturáció témájához szervesen kapcsolódik a kulturális sokk fogal-
ma, mely eredete az antropológiában található. A fogalmat először Oberg hasz-
nálta, aki szerint a kulturális sokk „olyan foglalkozási betegség, ami akkor lép 
fel, ha valaki külföldi kiküldetésbe kerül, az a feszültség (szorongás) idézi elő, 
amit a társas interakcióban megszokott jelek és jelzések elvesztése okoz. Sajátos 
szimptómákkal jellemezhető és kezelést igénylő betegség”. (OBERG 1960,16) Az 
akkulturáció fogalmához hasonlóan a XX. század első felében használt fogalom 
alapjaiban megegyezik a napjainkban használt fogalommal, de fi nomságában el-
térő. Az évek során a jelentése megváltozott, már nem betegségről, inkább zavar-
ról beszélhetünk. Kutatásuk alkalmával Hidasi kultúrsokk-defi nícióját használ-
juk, mely a jelenséget fi zikai és lelki alkalmazkodási nehézségként írja le, mely 
akkor alakul ki, amikor egy új kultúrával első alkalommal találkozunk (HIDA-
SI 2004, 2014).
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A kulturális sokk témájában keletkezett tudományos művek jelentős köre a 
sokk mértékének mérésére, kategorizálására és az enyhítő körülmények felkuta-
tására fókuszál. Míg Chaney és Martin a kulturális sokk forrásait sorolta hat kate-
góriába (CHANEY et alii, 2011), addig Malota a kulturális sokk mértékét befolyá-
soló tényezőket vette számba és sorolta öt kategóriába – kulturálistávolság-fak-
tor, biológiai tényezők, tapasztalati tényezők, személyes- és személyikészség-jel-
lemzők, kontrolltényezők (MALOTA, 2013). Nem utolsósorban Marx a kulturá-
lissokk-háromszögelméletet írta le 2001-ben, melyben három szintet különbözte-
tett meg (kognitív szint – aff ektív szint – konatív szint).

2.3 Fogyasztói akkulturáció, identitástípusok
A fogyasztói akkulturáció fogalma Berry akkulturációelméletéből ala-

kult ki, így erős pszichológiai alapokon nyugszik. A fogyasztói akkulturáció az 
akkulturáción belül a fogyasztásra fókuszál, az utóbbi húsz évben, a témában 
született elemzések kutatói Penaloza 1989-ből származó defi nícióját használják. 
Eszerint a fogyasztói akkulturáció alatt azon jártasságok és tudás megszerzését 
értjük, melyek relevánsak az adott kultúrafogyasztói magatartás szempontjából 
a más kultúrából származó egyén számára (PENALOZA, 1989: 110). Így tekint-
hetjük a jelenkori kutatások egyértelmű közös nevezőjének Penaloza meghatáro-
zását.

A fent említett defi níció és mű előtt is találkozhatunk már a fogyasztói 
akkulturációval foglalkozó cikkekkel. Berger és Luckman 1967-ben elkülönítet-
te a második szocializációtól a fogyasztói akkulturációt, annak kiterjedtsége és 
tárgya szerint. Továbbá már Brim is felhívta arra a fi gyelmet, hogy nemcsak a 
felnőtté válásnál jellemző a fogyasztási szokások megváltozása, hanem minden 
életciklusváltásnál megfi gyelhetőek (BRIM, 1966).

Ward 1974-es munkájában kitért arra, hogy a fogyasztói akkulturációba (itt 
még fogyasztói szocializáció folyamatként említve) beletartozik a teljes tanulá-
si folyamat, így az egyének az új kultúrában nemcsak a kultúrára jellemző fo-
gyasztási és vásárlási szokásokat tanulják meg, hanem a teljes fogyasztói közeget 
is megértik, megtanulják a jelentéseket is, melyeket a fogyasztók az egyes termé-
kekhez társítanak (WARD, 1974).

Az első művek mindegyike arra kereste a választ, hogy miben térnek el a 
bevándorlócsoportok fogyasztási szokásai, és az eltérések mértéke milyen össze-
függésben áll az asszimilációval. Egyfajta általános fogyasztási szokáshoz mért 
távolságot mértek, és ezzel kívánták magyarázni az asszimiláció mértékét.

Már a nyolcvanas évek elején megjelent az a gondolat, hogy az azonos etnikai 
csoporton belül is lehetnek eltérő fogyasztási szokások, modellek, nem csak az el-
térő csoportok személyeinek szokásai között (Hirschman (1981), Desphande et al. 
(1986)). Az azonos etnikai csoporton belüli eltérő fogyasztói mintázatok mögött 
magyarázóváltozóként az egyének etnikai identitását határozták meg.

Továbbá az is kirajzolódik a nyolcvanas években publikált művekben, hogy a 
szerzők konstatálták a fogyasztói akkulturáció bonyolult létét, így azt, hogy nem 
feltétlenül lineáris a kapcsolat a fogyasztói akkulturáció és az asszimiláció kö-
zött. Továbbá felhívták a fi gyelmet a megfi gyelt személyeknél tapasztalt identitá-
sok széles körére, és kiemelték a média akkulturációra gyakorolt erős hatását, ami 
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a fogyasztói akkulturációnál még hangsúlyosabban van jelen (O'Guinn (1986), 
Hirschman et al.).

A fogyasztói akkulturáció defi níciójának Penaloza defi nícióját használjuk, 
mely a következőként hangzik: „A fogyasztói akkulturáció alatt azon jártasságok 
és tudás megszerzését értjük, melyek relevánsak az adott kultúra fogyasztói maga-
tartás szempontjából a más kultúrából származó egyén számára”. (PENALOZA, 
1989: 110) Penaloza az 1. ábrán látható struktúrát alkotta meg, melyet a későbbi 
szerzők továbbfejlesztettek.

1. ábra: Fogyasztói akkulturációs modell

Forrás: saját szerkesztés Penaloza 1989-es írása alapján
Penaloza a fogyasztói akkulturációt egy tanulási folyamatként írta le, és a 

ráható tényezőket három csoportba sorolta, így a bevándorló jellemzőire, a fo-
gyasztói információszerzési források körét a saját kultúrában és (harmadik cso-
portként) a fogadó kultúrában. A folyamat végeredményeként kirajzolódó kime-
neteknél három dimenziót különített el (saját kultúra, fogadó kultúra, adaptáci-
ós dimenzió).

Penaloza kutatásai mentén haladva több kutató is az akkulturációs elemek 
instabilitására hívta fel a fi gyelmet (OSWALD, 1999, ASKEGAARD et al.,2005, 
ÜSTÜNER és HOLT, 2007).

Croft  (1994) bevezette a „culture swapping”-fogalmat, ami azt jelenti, hogy 
az egyén kölcsönveszi vagy megvásárolja más csoportok kulturális szimbóluma-
it, hogy ezzel alakítsa identitását.

Maldonado’s és Tansuhaj 1999-es művében a Berry- és Penaloza-modelleket 
vette alapul, és az átmeneti időszakra fókuszáltak, így alkották meg elméletüket.
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Az akkulturációs kimenetek és identitások kiszélesítése mellett a kétezres 
évek munkáiban megjelentek az akkulturációs folyamatot befolyásoló tényezők 
meghatározásának és leírásának fi nomításai is.

Askegaard és kollégái (2011) arra hívták fel a fi gyelmet, hogy Penaloza mun-
káiban látható saját és fogadói kultúrára osztott befolyásoló elemek mellett a XXI. 
században jelen van egy úgynevezett transznacionális fogyasztói kultúra is. Ezál-
tal a kétpólusú rendszert hárompólusúvá egészítették ki.

Továbbá megtudhatjuk, hogy nemcsak a klasszikus csoportok vannak ha-
tással a fogyasztói akkulturációs folyamatra – mint a család, média, kortárs cso-
portok, szervezetek –, hanem azok a személyek és csoportok is, akik elmagyaráz-
zák, bemutatják a fogyasztáshoz kapcsolódó ismereteket. Ilyen személyek a bolti 
eladók, a vásárlási folyamatban részt vevő más vásárlók, különböző alkalmazot-
tak, márkarajongók. Az eredmények publikálása óta ezeknek a személyeknek és 
csoportoknak a száma folyamatosan nő, jellemzői változnak a technikai fejlődé-
sek mentén kialakuló új életviteli és fogyasztási trendeknek köszönhetően. A be-
vándorlók tanulási folyamatára hatással vannak napjainkban az interneten szé-
les körben fellelhető, adott márkához vagy termékkategóriához kapcsolódó te-
vékenységek és személyek, mint Youtube-vloggerek, Facebookhoz és más csator-
nához kapcsolódóan alakuló csoportok tagjai, mind a tartalom-előállítók és fo-
gyasztók egyaránt. Az egyes befolyásoló csoportok eltérő mértékben homogének, 
és hatásuk is eltérő intenzitású és minőségű lehet.

A kulturális plurális társadalmakban eltérő kulturális jegyekkel rendelke-
ző csoportok élnek egymás mellett, az eltérő csoportok rendelkeznek közös intéz-
ményekkel, kulturális értékekkel. Az együttélésnek köszönhetően hatással van-
nak egymásra, és ennek eredményeként az egyének értékei, kulturális jellemzői 
folyamatosan változnak. A kulturálisan plurális társadalmakban a fogalom na-
gyon szűk értelmezése szerint nem találkozhatunk asszimilációval. Demangeot 
és Sankaran (2012) elmélete szerint négy stratégia különíthető el a kulturális plu-
ralizmus megélésére, ezek a következők: a kulturális kísérletezés, a kulturális ki-
terjesztés, a kulturális tisztaság és a kulturális passzivitás. A négy típus eltér szá-
mos dimenzióban, a kutatás témájához két dimenzió ismertetése elengedhetetlen: 
a motivációk és a termékfogyasztás dimenziója. A kísérletezők legfőbb motiváci-
ója a sokszínűség megélése. A kulturális tisztaság esetén az egyének a saját kul-
túra értékeire fókuszálnak, és céljuk a saját kultúra fenntartása. Erős, állandósult 
szokásrendszer fi gyelhető meg a kulturális passzivitás esetén, mely felnőttkorban 
még inkább jellemzővé válik. A fogyasztási szokások vizsgálatánál is megfi gyel-
hető a négy stratégia különbözősége. A kulturális passzivitásra szűk, fogyasztott 
termékkör jellemző, nem jellemző az eltérő kultúrákhoz kapcsolódó termékek fo-
gyasztása. A fogyasztási szokásokat is a hagyományok jellemzik, melyeket a szo-
cializációs közegből hoz az egyén. A legmagasabb hajlandóság az eltérő kultúrák-
hoz kapcsolódó termékek fogyasztására a kísérletezők körében fi gyelhető meg. 
Büszkeséggel és lelkesedéssel tölti el őket az eltérő kultúrák termékeinek fogyasz-
tása. Az egyes termékek fogyasztása nem állandósul, amint új környezetbe kerül 
a személy, új irányt keres, új termékek után kutat. Mivel a kulturális kiterjesztés 
stratégiájának jellemzésében megjelenik az eltérő kultúrák megismerésének neg-
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ligálása, a személy nem motivált a más csoportokhoz tartozó termékek fogyasztá-
sára. Lépésről lépésre halad az új termékek kipróbálásában és fogyasztásában. Az 
egyén számára fontos a kiszámíthatóság és kényelem, a saját termékköréhez jól il-
leszthető termékeket fogadja be és tartja meg hosszú ideig. Lassan alakítja az álta-
la fogyasztott termékek körét, nem tér át egy másik csoport termékeinek fogyasz-
tására teljeskörűen. A kulturális tisztaság stratégiájára a saját értékek megtartása, 
védelme jellemző, így fogyasztott termékek kiválasztásánál elsődleges szempont 
a kulturális jelentéssel bíró termékek esetén a csoporthoz tartozás. Bizonyos ter-
mékeket elkerül annak kulturális kapcsolata miatt. Csak nagyon lassan fi gyelhe-
tő meg változás egy-egy termék vásárlása, használata esetén.

3. Primer kutatás
3.1 Módszertan
Az első megalapozó kutatásunk alkalmával a kulturális sokk és a fogyasztói 

akkulturáció témaköréhez kapcsolódtunk. Kutatási „nyersanyagunk” 107 db fé-
lig strukturált témaorientált interjúból áll, melyeket a Budapesti Corvinus Egye-
tem interkulturális kommunikáció kurzusának hallgatói készítettek legalább egy 
éve Budapesten élő, európai, amerikai, illetve ázsiai származású külföldiekkel. 
Fontos kiemelni tehát, hogy az interjúalanyok kiválasztásából adódóan túlnyo-
mórészt olyan személyekkel folytatott beszélgetésekről van szó, akik különböz-
nek a bevándorlóktól abban az értelemben, hogy itt-tartózkodásuk időtartama 
és célja nem feltétlenül követeli meg, hogy különösebb választás valósuljon meg 
az akkulturációs stratégiák közül. A megkérdezett személyek több mint huszon-
öt országból érkeztek, nők és férfi ak egyaránt. Az anyaországok között szerepelt 
többek között Mongólia, India, Svédország, Németország, Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Pakisztán, Afganisztán, Mexikó, Peru, Kína. Életkorukat tekintve a legné-
pesebb korkategória a 18–30 évesek csoportja volt, de a megkérdezettek között 15 
évestől a 61 éves korig megtalálhatóak minden korcsoportba tartozó személyek.

A második hulláma a kutatásnak – második megalapozó kutatás – 2017-ben 
történt. Az első kutatási eredmények alapján úgy döntöttünk, hogy néhány pont-
ban változtatunk a kutatás jellemzőin. A 2017-es adatfelvétel mintájának össze-
tételénél két módosítást hajtottunk végre. Az eredményeinkben látható mintáza-
tok – az eltérő eredettel rendelkező termékek elérhetősége és az egyes országok ét-
kezési szokásainak jelentős mértékű eltérései –, illetve a kutatási témámhoz kap-
csolódó célcsoport jellemzői indokolták a kutatásban szereplő személyek szüle-
tési országainak szűkítését. A 2017-es adatfelvételhez tartozó kvótatáblában kü-
lön csoportban szerepeltek a Kínából érkező személyek és a Kínán kívüli, egyéb 
ázsiai országból érkezők csoportja. Ezáltal a származási ország termékeinek elér-
hetősége, illetve a nagyon erősen jelen lévő fogyasztási szokások homogénné tet-
te a csoportot, és a válaszok értelmezésénél a kisebb eltérésekre, mintázatokra fó-
kuszálhattunk. 

Nemcsak a minta összetételén, de a kérdésblokkokon is változtattunk. A vál-
toztatás a fogyasztói akkulturáció elméleti keretéhez történő harmonikusabb il-
leszkedésnek volt köszönhető. A fogyasztási szokásoknál az élelmiszer-fogyasz-
tásra fókuszáltunk, és a szakirodalomban tapasztalt kérdéskörrel fogtuk meg a 
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folyamat nehézségeit. Interjúalanyainkat egy pozitív és egy negatív esemény fel-
idézésére kértük, mely a fogyasztói akkulturációjukhoz volt köthető, az élelmi-
szer-fogyasztás témájában.

Az első kutatási hullám eredményeiben hangsúlyosan jelent meg a nyelv-
használat és az eltérő kommunikációs gyakorlat, médiafogyasztás. Mivel az első 
adatfelvétel alkalmával nem volt kérdésblokk erre a témára, csak a kultúrsokk és 
akkulturáció témakörénél ismerhettük meg ezt a területet – nem minden inter-
júalanynál.

A téma alaposabb megismerése érdekében a második interjúvázlatban ki-
tértünk a médiahasználatra – különös tekintettel a médiumok nemzetiségé-
re – és a mindennapi kommunikáció alkalmával használt eszközökre. Nemcsak 
az akkulturációs stratégiák, fogyasztói akkulturáció szempontjából lényeges en-
nek a területnek a megismerése, de az élelmiszer-fogyasztáshoz köthető gyakor-
lat megértését is elősegíti.

A második megalapozó kutatásban 113 db félig strukturált interjú találha-
tó, melyeket a Budapesti Corvinus Egyetem interkulturális kommunikáció kur-
zusának hallgatói készítettek. A beszámolókban nagyobb arányban jelennek meg 
idézetek. A 113 interjúalany között – előre meghatározott kvóta alapján – négy 
alminta volt kialakítva. Az egyik almintába azok tartoztak, akik Kínából érkez-
tek, és 1–3 éve élnek Budapesten. A második almintában azok a Kínából szárma-
zó személyek szerepeltek, akik több, mint 3 éve élnek Budapesten. A további két 
almintába a nem kínai ázsiai személyek tartoznak – 1–3 éve élnek Budapesten, il-
letve több, mint 3 éve élnek Budapesten. A kiválasztott személyeknél továbbra 
sem volt feltétel a letelepedés célja.

Az esszék elemzése mind az esetszámból, mind a megadott témákból adó-
dóan számos eredményt hozott. Jelen beszámolóban az identitásról és az identi-
tásokhoz kapcsolódó élelmiszer-fogyasztási szokásokról számolunk be, illetve a 
médiafogyasztáshoz kapcsolódó eredményeinkről írunk.

Elemzésünket mindkét esetben a MAXQDA, kvalitatív adatelemző szoft ver 
segítségével végeztük.

3.2 Eredmények – eltérő fogyasztási szokások
Az eltérő identitásokhoz nem minden esetben társult eltérő fogyasztási szo-

kás. A fogyasztási szokások változásában a Demangeot és Sankaran (2012) által 
felvázolt négy stratégiamodell rajzolódott ki. Az interjúkban is megjelent a kul-
turális kísérletezés, a kulturális kiterjesztés és a kulturális tisztaság stratégiája. A 
kulturális passzivitásra nem volt jellemző interjú.

A stratégiák választásánál azt tapasztaltuk, hogy a választásra hatást gyako-
rol a hazánkban eltöltött idő, a megelőző utazások és életvitelszerű tartózkodá-
sok száma és azok országai, a vallási hovatartozás, a jövőbeli célok és a kulturális 
távolság, valamint a családdal való kapcsolattartás. Továbbá azt érzékeltük, hogy 
a közeg, amelybe érkezik a személy, úgyszintén meghatározza a kialakuló straté-
giákat. A jellemzően kozmopolita, multinacionális közegek leginkább a kulturá-
lis kísérletezésnek kedveznek, míg azok a közegek, melyben túlsúlyban van a ma-
gyar nyelv használata, a kulturális kiterjesztésnek kedveznek.
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A hazánkba érkező személyek két csoportjára volt jellemző leginkább a ma-
gyar ételek és magyar termékek fogyasztása. Az egyik csoportba azok tartoznak, 
akik jellemzően már magyarnak érzik magukat, több évtizede élnek hazánkban, 
és kiterjedt magyar baráti vagy családi körrel rendelkeznek. Esetünkben meg-
fi gyelhető, hogy azért fogyasztanak magyar termékeket, mert ízlésviláguknak, 
identitásuknak ez felel meg.

A másik csoportba azok a személyek tartoznak, akik maximum 3 éve élnek 
Magyarországon, terveikben nem szerepel, hogy itt éljenek a jelenlegi elfoglaltsá-
guk befejezése után. Attitűdjükre jellemző, hogy ahhoz a környezethez kell min-
dig alkalmazkodni, ahol éppen élnek, és amint hazamennek, folytatják az életü-
ket az eredeti fogyasztási szokásaiknak megfelelően. Inkább a tiszteletadás, jólne-
veltség az oka a magyar termékek választásának, mint az elköteleződés. Az eset-
legesen felmerülő nehézségeiken könnyít az a tudat, hogy csak ideiglenesen, rö-
vid ideig tartózkodnak hazánkban.

„Szerintem, ha máshol vagy, akkor próbálj meg olyan lenni, mint az ottani-
ak.” (G1, kínai fi atal lány)

A megkérdezettek többségére a vegyes fogyasztás jellemző. A vegyes fo-
gyasztás is széles spektrumon jelentkezik, a kínai körben élő, kínai alapanyago-
kat vásárló és abból önmaga ételét előállító személyektől, a kínai büfékben is fo-
gyasztó személyeken át a leginkább magyar ételt fogyasztókig, akik bizonyos élel-
miszer-kategóriákban a hazájukból hozatott termékeket fogyasztják – mint pél-
dául a tea. Az ország eredetét tekintve vegyes fogyasztással rendelkezőknél is 
Demangeot és Sankaran (2012) stratégiái voltak azonosíthatóak.

Egy hongkongi a praktikusság oldaláról fogta meg a helyi ételek preferálását, 
arról számolt be, hogy mindig az adott ország termékeit fogyasztja. A fogyasztá-
sa úgy változik, ahogy váltja tartózkodási helyét, ő a kulturális kísérletezés stra-
tégiáját követi.

„Praktikus embernek tartom magam, általában helyi termékeket és ételeket 
szoktam enni. Nem csinálok nagy ügyet a márkák kérdéséből, a helyi márkákat is 
ugyanúgy fogyasztom, mint amiket nem ismerek.” (G1, hongkongi fi atal ffi  )

Egy, jellemzően a Demangeot- és Sankaran-elmélet szerint kiterjesztő stra-
tégiát követő lány arról számolt be, hogy főként az élelmiszereknél jellemző rá a 
lassú adaptáció. Ez a lassú alkalmazkodás kiskorára nyúlik vissza, amikor na-
gyon válogatós volt. Ideérkezése után csak lépésről lépésre ismerte meg a magyar 
konyhát és azt tartotta meg, ami jól illeszkedett addigi élelmiszer-fogyasztásához. 
Ebben leginkább anyukája segítette.

„Kiskoromban eléggé válogatós voltam, így az új gasztronómiával való ismer-
kedés kezdetben nehezen ment.” (G2, egyetemista kínai lány) 

Mindenki arról számolt be, hogy az élelmiszer-fogyasztás területén őrzik 
leginkább identitásukat, ezzel tudnak leginkább kapcsolódni. A hazai ízeket és 
kulturális hagyományokat az ünnepekhez kapcsolják legerősebben, így azok, 
akik már több évtizede élnek hazánkban, azok is a hagyományos kínai, mongol, 
afgán ünnepek által őrzik kínai, mongol, afgán identitásukat.

A fogyasztói akkulturációnál a legdominánsabban megjelenő két elem a ma-
gyar nyelv egyedüli léte volt, és az eladók hiánya. Ázsiában hagyománya van a tel-
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jes foglalkoztatottságnak és a szolgáltatási szektorban megjelenő jelentős munka-
erőigénynek. Nem csak a kisebb üzletekben, de a hipermarketekben is nagy lét-
számú eladói állomány fi gyelhető meg, akik nemcsak árufeltöltők, de a vásárlók-
nak is segítenek a vásárlási folyamatokban. Penaloza modelljének továbbfejleszté-
sében jelenik meg a vásárlási szituációban megjelenő személyek hatása. Az inter-
júalanyaink ezeknek a személyeknek a hiányáról számoltak be, és arról, hogy hi-
ányuk megnehezítette a fogyasztói akkulturációt.

A fogyasztási szokásokban a dohányzás és az alkoholfogyasztás jelenik meg 
hangsúlyosan, mint kulturális távolságot bemutató faktor. Az ázsiai államokban 
alacsony az alkoholfogyasztás, és az alkoholfogyasztás nyilvános gyakorlása is el-
tér a magyar gyakorlattól. Főként az egyetemi hallgatók számoltak be arról, hogy 
itt-tartózkodásuk alatt jelentősen emelkedett az alkoholfogyasztásuk, amit ott-
hon nem vállalnának fel szüleik előtt.

A dohányzás leginkább a fi atal nők számára tiltott bizonyos kínai társadal-
mi csoportok körében, ezekből a csoportokból származó nők a magyar nők nyil-
vános dohányzását nem tudták megszokni.

3.3 A médiafogyasztás kapcsolata a fogyasztói akkulturációval
Az oldalszámokra vonatkozó korlátok miatt csak felvillantva mutatjuk be a 

médiumoknál megfi gyelt eredményeinket.
Az interjúkban megadott identitások leírása megtörténhetett volna a média-

fogyasztásuk elemzése által is, olyan erősen jelent meg az egyes nemzetek médiu-
mainak fogyasztása és az identitás együtt járása.

Csupán azok olvasnak magyar médiumokat, mint az Index, Blikk, akik az 
identitás kérdésnél magyarnak mondták magukat. Ez részben annak köszönhető, 
hogy csak kevesen beszélnek magyarul, még kevesebben beszélnek olyan szinten 
magyarul, hogy híreket olvassanak.

Azok, akik kínainak, hongkonginak, vietnaminak tartják magukat, azok te-
lefonja az anyanyelvükön van beállítva, és a mindennapi kommunikációban is 
a WeChat-applikációt használják. Ezen osztanak meg egymással híreket, külön-
böző tartalmakat. Kínában a WeChat-alkalmazás a legelterjedtebb alkalmazás.

A nemzetközi – globális – médiumokat szinte mindenki fogyasztja valami-
lyen szinten, ilyen például a Facebook, Instagram. Abban viszont eltérések fi gyel-
hetőek meg, hogy milyen oldalakra kattintanak a Facebook-hírek közül. Akik kí-
nainak vagy ideiglenesen kínainak érzik magukat, azok leginkább kínai ismerő-
seiket követik, így kínai tartalmakkal találkoznak.

A médiumok kutatása azért nehéz, mert egyre inkább tér át mindenki az 
online tartalmak fogyasztására, ahol nem közvetlenül az egyes tartalomszolgál-
tatókat keresik fel, hanem a különböző gyűjtőoldalakon keresztül – amely lehet 
egy közösségi oldal is, mint például a Facebook – jutnak el az adott honlapra. En-
nek köszönhetően csak a gyűjtőoldalról számolnak be, mint gyakran látogatott 
oldalról.

4. Konklúzió
Az elméleti háttér áttekintése és az interjúk eredményeinek bemutatása alap-

ján látható, hogy a fogyasztói akkulturáció köre összetett, és számos tényezőt fog-
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lal magában. Kevés olyan elméleti keret van, melyben egy szerző defi nícióját és 
struktúráját fejlesztik tovább szerte a világban. A fogyasztóiakkulturáció-téma 
ilyen szerencsés téma, de még ennek a szerencsés helyzetnek köszönhetően is el-
mondható, hogy a kutatása nagy kihívást jelent a kutatók számára. 

Nemcsak a folyamatra ható tényezők köre lett szélesebb az elmúlt 20 évben, 
de a legújabb trendeknek köszönhetően az utazások céljainak köre is szélesedett, 
az értékrendek is átalakultak, így a folyamat végén megjelenő eltérő identitások 
számossága is emelkedett.

A technológia területe hatással van életünkre, társadalmunkra, sok eset-
ben az együtt járás mutatható ki, és az ok-okozati kapcsolat megállapítása nehéz-
kes vagy lehetetlen. A kommunikációban használt applikációk, weboldalak hasz-
nálata eltérő az egyes akkulturációs csoportok körében. Láthattuk, hogy azok a 
személyek, akik az anyaország termékeit használják előszeretettel és nagy gya-
korisággal, azok inkább őrzik meg saját kultúrájuk elemeit. Azokra jellemző in-
kább a magyar és európai étkezési kultúra felvétele, akik inkább az európai vagy 
észak-amerikai termékeket preferálják. Ez egyfelől a kommunikációs kapcsolatba 
bevont és kizárt egyének körének köszönhető – ha csak a Facebook- és WeChat-
program komplementer elterjedtségét nézzük –, másfelől az ezek által elért mé-
diatartalmak hatásának.
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A képfogalom új megközelítési 
irányainak megjeleníthetősége a 
médiaelméleti kutatásokban

 „Csak amióta a képeknek nincs helyük, azóta 
tudjuk ismét, hogy a képek nem csupán képek, de hely 
is kell nekik.” 1 

Hans-Georg Gadamer

Rezumat (Apariţia imaginii ca produs social și mijloc de comunicare socială în studiile media)
Faptul că oamenii zilelor noastre trăiesc inundat de imagini, obţinând tot mai multe informaţii prin intermediul lor, îl 

stimulează pe cercetător să redefi nească conceptul imaginii,  punând un accent mai puternic pe implicaţiile acesteia în societate 

și comunicare. Este evident că astăzi analiza imaginilor nu se poate face exclusiv în tărâmul istoriei artelor, în sensul tradiţional 

al acesteia, deoarece este într-o continuă creștere numărul acelor imagini care nu pot fi  incluse în rândul creaţiilor artistice, 

nici din punctul de vedere al intenţiei autorului, și nici din cel al rezultatului fi nal. Relaţionarea cu imagini – care astăzi este 

modelată în primul rând de mass-media – modifi că fundamental modul de gândire al omului contemporan, iar în jurul acestei 

modifi cări se conturează nenumărate problematici, ce așteaptă a fi  dezvăluite. Studiul caută răspuns la următoarea dilemă: ce 

efect produce așa-numita turnură imagistică  (pictorial turn) asupra știinţei comunicării și studiilor media.

Cuvinte cheie  turnură imagistică, medii vizuale, iconologie, cercetare imagistică, imagine tehnică, fi lozofi a imaginii, 

știinţa imaginii

PUSZTAI VIRÁG, PHD
Szegedi Tudományegyetem
E-mail: pusztaivirag1@gmail.com

Abstract  (The Appearance of Visual Images as Social Products and Tools of Communication in Media 
Studies)

The fact that people today live in the fl ow of visual images receiving more and more information from and through them, 

inspires researchers to redefi ne the concept of image putting more emphasis on its social and communicative functions. As far 

as either the author’s intention or the outcome is concerned, there are more and more pictures which can not be considered 

works of art, it is obvious that traditional art history can not be the only fi eld of studying images. Modern people’s relation to 

visual images, which is mainly infl uenced by the media, alters their state of mind, and numerous issues are to be exposed in 

connection with this alteration. This study is aimed at fi nding out what communication and media studies are obliged to do 

concerning this so called pictural turn.

Keywords  pictural turn; visual media; iconology; pictural research; technical picture; visual philosophy; pictural studies
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Mi a kép? – ez a kérdés a XX. század végén új megközelítésben került elő-
térbe, és talán fontosabbá vált azoknál a dilemmáknál is, hogy mi a látás, hogyan 
történik a reprezentáció. Már maga a kérdés megfogalmazása is a kép autonóm lé-
tére való fókuszálásra utal: nem a képet létrehozó vagy az azt befogadó személy fe-
lől közelítjük meg a problémát, hanem a látás és a reprezentáció tárgya felől. Sőt, 
a kérdésfeltevésben az ok-okozati viszony megfordíthatósága is benne rejlik: nem 
csupán az a lényeges, hogy az ember hogyan alakítja a képet, de annak vizsgála-
tára is alkalmat ad, hogy a kép hogyan alakítja az embert – vagy éppen a társa-
dalmat. Ezen új tudományos attitűdök értelemszerűen összefüggnek a fi zikai ké-
pek számának robbanásszerű emelkedésével, és a képek hétköznapokban betöl-
tött szerepének dinamikus növekedésével. 

A képekkel kapcsolatos kutatásoknak napjainkra kulcsfontosságúvá kellett 
(volna) válnia a médiatudományokban (is). Nem csak azért, mert a média által 
közvetített információk egyre nagyobb arányban képekbe kódolva áramolnak, és 
a verbalitás helyét mind jobban a vizualitás veszi át, hanem azért is, mert a mé-
dia a motorja azoknak a hatásmechanizmusoknak, melyek révén a képek áradata 
átformálja az egyént és a közösséget, a közösségi létet, a viselkedést és a tudatot.

Vajon mi a dolga a médiatudománynak a képekkel, illetve milyen képek-
kel lehet dolga a médiatudománynak? Mire kötelezi a kutatókat az ún. képi fordu-
lat? Miért fontos a transzdiszciplináris megközelítés – és esetlegesen a képfi lozó-
fi ai szempontok vizsgálódásokba való beemelése – a képekkel foglalkozó média-
tudós számára? Tanulmányomban ezekre a kérdésekre keresem a választ, miköz-
ben amellett érvelek, hogy a képek sokkal nagyobb hangsúlyt érdemelnének meg 
a médiával kapcsolatos kutatásokban, mint amekkorát jelenleg kapnak. 

A kép mibenléte és határai a sokszorosítás korában
A kép (ikon, imago, image) a latin „imago” (képmás, szobor), illetve az 

„imitari” (utánozni) szóból származik. A kép szót nagyon sok mindenre használ-
juk, ezért komoly nehézségekbe ütközünk, ha pontosan akarjuk defi niálni, vagy 
csak valamiféle rendszert szeretnénk felállítani a különböző típusú képek között. 
Hiszen egyaránt képnek nevezünk egy festményt és egy álomképet, egy tükröző-
dést és egy emlékképet, egy szemünk elé táruló kilátást és egy térképet, egy csu-
pán digitális jelként létező fotót és egy tankönyvi ábrát stb. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az angol nyelvben két kifejezés használatos: 
a „picture” inkább mint fi zikai hordozón megjelenő vagy technikai kép, ábra, az 
„image” pedig mint mentális kép vagy mint ábrázolás, megtestesítés, szimboli-
zálás, visszatükrözés, képzet használatos. A német nyelvben azonban nincs ilyen 
megkülönböztetés, a szakirodalom a „das Bild” kifejezést használja. (Talán rész-
ben ez az okozója annak a szemléletbeli eltérésnek, amely a XX–XXI. század for-
dulóján, az amerikai/globális és a német/európai, fenomenológiai-hermeneutikai 
tradíciókból táplálkozó képkutatás, a pictorial turn és az ikonische wende között 
érzékelhető. (Vö.: Bacsó 2013, p. 14–15)

A képfogalom alakulásának történeti áttekintése nem tárgya a jelen ta-
nulmánynak, azt azonban érdemes megvizsgálni, hogy azok a gondolkodók, 
akik már tanúi lehettek a sokszorosított kép térfoglalásának2, hogyan közelítik 
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meg azt. Hans-Georg Gadamer 1960-as, Igazság és módszer című hermeneutikai 
vázlatában külön kitér a képekre, egészen pontosan a kép létrangjára (Gadamer 
1984, p. 107). Rámutat, hogy a kép „közvetlenül” tapasztalható, tehát nem szo-
rul közvetítésre, és látszólag igazolja az esztétikai tudat – amellyel Gadamer a 
hermeneutikai tapasztalatot állítja szembe – közvetlenségét. Ő azonban mégis 
arra biztat, hogy próbáljuk a képet elválasztani az esztétikai tudattól és attól a 
képfogalomtól, amelyhez a modern galéria hozzászoktatott minket, és próbáljuk 
összekapcsolni a dekoratív fogalmával, amelyet az élményesztétika lejáratott. A 
német fi lozófus ezután két létmódot tár elénk. Az egyikben a képben bemutatás 
valami mintaképére vonatkozik (=kép), a másik pedig a leképezés viszonya, a kép-
más mintaképre való vonatkozása (=képmás). Az utóbbi a leképezett közvetítését 
szolgálja, esetében a képmásban felismerjük a mintaképet. Magáért való léte meg-
szűnik, mert eszközként funkcionál. (Az igazolványképnek például Gadamer sze-
rint eszköz-léte van.) Az előző esetében azonban a kép nem utasít bennünket egy-
szerűen tovább a megmutatotthoz, bár lényegi összefüggésben marad vele. A kép 
saját létét érvényesíti, léte a megmutatkozásban áll. „Még a mai mechanikus tech-
nikák is alkalmazhatók művészileg, amennyiben a leképezettből valami olyasmit 
hoznak ki, ami annak puszta látványában mint látványban így nem is volt ben-
ne. Az ilyen kép nem képmás, mert valami olyasmit ábrázol, ami a kép nélkül így 
nem mutatkozna meg. A kép mond valamit a mintaképről.” (Gadamer 1984, p. 
110) – így lesz Gadamer értelmezésében a képből autonóm valóság az egyoldalú 
vonatkozás helyett.

Számos olyan megfogalmazással találkozunk a lexikonokban és enciklopé-
diákban, amely a kép fogalmához az egyezés, a valósághoz való hasonlatosság, 
a megmutatás, visszaadás felől közelít. Ennek oka bizonyára az, hogy a kép szót 
hallva elsőként a művészeti alkotás jut eszünkbe. Ernst Gombrich azonban több 
írásában tiltakozik azon megfogalmazás ellen, amely – ahogy egy tanulmányá-
ban (Gombrich 1951, p. 209) kikel ellene – „befészkelte magát” még az Oxford 
szótárba is: a reprezentáció hagyományos felfogása értelmében a művész utánoz-
za az előtte lévő tárgy külső formáját, a szemlélő pedig a formája alapján ismeri 
fel a műalkotás témáját. Gombrich nem ad egyértelmű defi níciót a kép fogalmá-
ra, életműve mégis igen nagy hatással volt az utókor képkutatóira, hiszen újsze-
rűen gondolkodott a képek céljáról, jelentéséről, a képekben rejlő információ mi-
nőségéről, kép és szó viszonyáról, illetve arról, hogy mik a kép lehetőségei a kom-
munikációban. 

Horányi Özséb a képfi lozófi ákat és látásfi lozófi ákat összegezve rámu-
tat, hogy manapság létezik egyfajta konszenzus abban, hogy a kép valamiféle tu-
dás (kánon, nyelv, kód, szkéma, szabály) fényében válik képpé, tehát a kép kép-
volta nem valamiféle „inherens” tulajdonság, hanem konstitúció eredménye. Ám 
nincs konszenzus abban, hogy mit is konstituál a kánon, vagyis abban a kérdés-
ben, amely tradicionálisan a kép ontológiai státuszát (státuszait) keresi (Horányi 
2003, p. 13). Horányi a későbbi kutatók dolgát jelentősen megkönnyítve, összeg-
zi a képekre vonatkozó elméleti megközelítések főbb vonatkozásait. Összegzé-
séből kiderül, hogy a különböző tudományágak perspektívái (történeti, fi lozófi -
ai, pszichológiai, művészeti, szociológiai perspektíva, illetve a konceptuális ana-
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lízis perspektívája) mellett a másik rendezőelv a képelméleti konceptusokból te-
vődik össze. Vannak kutatók, akik a képet mint tárgyat, mások a képet mint ak-
tust vizsgálják, a harmadik megközelítés pedig a kép mint konstitúció. Horányi 
arra fi gyelmeztet: a képkonstitúció manapság a művészet mint intézmény kere-
teit feszíti szét, vagy legalábbis állandó „defi níciós bizonytalanságot” idéz elő: 
művészet-e az, avagy nem művészet, ami a konstitúció eredményeként létrejön? 
(Horányi 2003, p. 14)

Egyre több példát látunk arra, hogy maguk a művészettörténészek is ki-
lépnek a képfogalom szűkre szabott értelmezési keretéből. E jelenség egyik úttö-
rője Aby Warburg volt, aki ugyan nem fogalmazott meg konkrét képelméletet, lá-
tásmódja azonban nagyon sokakra hatással volt. Rényi András Warburg argu-
mentációját vizsgálva arra jut, hogy a neves művészettörténész képfogalma túl-
mutat a művészettörténészek bevett szóhasználatán: a képet nem festett-faragott 
objektumként, hanem a tapasztalati világ megmutatkozásának médiumaként, vi-
lágviszonyként kezeli (Rényi 2009). 

A képek mibenlétével kapcsolatos nézetek folyamatosan változnak a 
kommunikációtörténeti mérföldkövek fényében, illetve azáltal, hogy az embert 
körülvevő képek is változnak. Søren Kjørup dán fi lozófus rámutat, hogy a haté-
kony sokszorosítási eljárások előtt nem terjedhettek el, nem legitimálódhattak a 
képhasználatnak azon módjai, amelyek összetettebb társadalmi funkciókat képe-
sek megvalósítani (Kjørup 2003). Napjaink kutatói viszont már semmiképp nem 
mehetnek el azon kérdés mellett, hogy hol van a kép határa? Mi minden tartozik 
hozzá? Lehet-e egyáltalán képről mint olyanról beszélni, kiragadva azt a környe-
zetéből? Úgy tűnik, a médiatudomány számára sokat ígérő lehet egy olyan kuta-
tási irány, amely a képeket és azok hatását az időbe és térbe ágyazottan vizsgálja 
meg, odafi gyelve a megfi gyelővel, befogadóval való viszonyukra is. 

A képet önmagában álló entitásként vagy művészeti alkotásként felfogó 
megközelítés mellett korunk embere számára a kép mint társadalmi produktum, 
illetve a kép mint kommunikátum, mint tudást és ismereteket hordozó nyitott 
struktúra meghatározóan fontos. Utóbbi megközelítéssel vizsgálhatók a történe-
lem bármely időszakában keletkezett képek, ám e szempontok érvényesítése nap-
jaink képdömpingjében még fontosabb, mint valaha. Hiszen a modern technika 
egy új képtípussal töltötte meg az életünket: a bárki által, bármikor elkészíthető 
és akár azonnal a széles nyilvánosság számára publikálható technikai képekkel, 
amelyek az esetek döntő többségében nem művészi ambíciókkal, sokkal inkább 
valamiféle dokumentációs és kommunikációs szándékkal jönnek létre. 

A technikai kép megközelíthetősége
A legáltalánosabb és legegyszerűbb megfogalmazás értelmében képeknek 

kell tekintenünk az olyan információforrásokat, amelyek a látvány logikájával 
közelíthetők meg. Ám sok olyan dolgot is képnek nevezünk, amelyre ez a kité-
tel igaz is meg nem is. Hiszen beszélünk például költői képekről, amelyek nem a 
vizualitásban, hanem a verbalitásban gyökereznek, mégis könnyed természetes-
séggel nevezzük őket képeknek, hiszen végső soron mégiscsak valamiféle látványt 
képeznek meg az elménkben, mondhatnánk úgy is: a lelki szemeink előtt. 
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Sokan gondolkodtak úgy, hogy a képekhez való közelítés egyik alapve-
tő feltétele lenne, hogy rendet rakjunk azon sok összetevő között, amelyet e fo-
galom alá besorolunk. Többnyire három nagyobb csoportot szokás megkülön-
böztetni. Az egyik csoportba a biológiai, élettani természetű, észleleti képeket so-
rolják. Antik Sándor szerint ezek lehetnek egy biológiai lény által recepcionált 
alak- és színérzetképek, a biológiailag determinált retinális kép és ennek biológi-
ailag kódolt változatai (Antik, 2010, p. 10). A másik nagyobb csoportot a mentá-
lis természetű képek teszik ki, idetartoznak az emlékként felidézett képek, az ál-
mok, a fantáziák, de sokan idesorolják a verbális közlés szóképeit is, amelyek el-
ménkben bontakoznak ki. A harmadik csoport pedig a fi zikai természetű képe-
ké, amelyek keletkezhetnek a fényjelenségek által spontán (árnykép, tükröződés) 
vagy tudatos emberi közreműködés révén (camera obscura, dagerrotípia, fény-
kép), de idetartoznak az emberi kéz által létrehozott ábrázolások is a lapszéli fi r-
káktól a műalkotásokig. 

A fi zikai képek halmazán belül különböztethetjük meg a technikai ké-
peket, melyek emberi közreműködést igényelnek, és e csoportba nem értjük bele 
a spontán fi zikai jelenségek által létrehozott képeket. A technikai képek csoport-
jába egyesek beleértik a manuális technikákkal készített, festett, rajzolt, faragott, 
metszett, stb. képeket is, míg más kutatók, pl. Vilém Flusser a technikai kép meg-
nevezéssel egészen egyszerűen a gépi közreműködéssel készült képeket illeti.3 (A 
közérthetőség kedvéért jelen munka is a fl usseri értelmezést követi a továbbiak-
ban.) A technikai kép fogalma hagyományosan megközelíthető volt a hordozó fe-
lől, hiszen ezeket az ember tudatosan hozza létre manuálisan vagy valamilyen be-
rendezés, eszköz által a vászonra, a papírra, a kőre vagy épp digitális jelként egy 
képernyőre. Ám Hans Belting fi gyelmeztet bennünket arra, hogy a régi, forma és 
tartalom szerinti megkülönböztetés ma már nem célravezető, nem lehet a képet 
szétválasztani a hordozójától! Az anyagiság mint terminus egyébként sem felelne 
meg a mai médiumok jellemzésére. A médium lehet maga a forma, de olyan eset 
is van, amikor a médium közvetíti a formát (Belting 2005).

A technikai képek csoportján belül új fejezetet nyitottak a digitális képek. 
Míg Flusser a fotóuniverzumról írt, W. J. T. Mitchell már posztfotografi kus kor-
ról (Post-Photographic Era) beszél. Az amerikai professzor a fotográfi a korszakát 
lezártnak tekinti a digitális fotó és a bárki számára elérhető, fotómanipulálást le-
hetővé tevő programok piaci bevezetésével. Onnantól ugyanis a jel és a leképezen-
dő tárgy közötti megfeleltethetőség már nem egyértelmű (Mitchell 1992). A di-
gitális technikával a fotó tárgyléte megszűnik, a kép tiszta információvá válik. A 
digitális kép testetlen és befejezetlen, nem beszélhetünk többé kész képekről, csu-
pán változatokról! (V.ö.: Lehmann 2011) Emiatt pedig még jelentősebbé válik a 
kép társadalmi beágyazottsága, mediális és kommunikációban betöltött szerepe. 

A képfogalmak strukturálási nehézségei
W. J. T. Mitchell, aki 1986-os Iconology című könyvében interdiszciplinári-

san közelít a kép fogalmához, megvizsgálja azt többféle, intézményesült diskur-
zusban: a fi lozófi a, az irodalomkritika, a művészettörténet és a teológia területén. 
Mitchell bírálat tárgyává teszi azt a módot, ahogy e területek az egymástól köl-
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csönzött képfogalmakat használják. Úgy véli, a képekre inkább egy nagy család-
ként kellene tekinteni, melynek tagjai szétszóródva vándorolnak időben és tér-
ben, miközben változásokon esnek át (Mitchell 2012, p. 17).

Mitchell megrajzolja a képek családfáját, amelynek minden ága közpon-
ti jelentőségű valamelyik elméleti diszciplína diskurzusában. Az egyik ág a grafi -
kus képeket, festményeket, szobrokat, építészeti ábrázolásokat jeleníti meg, ame-
lyek a művészettörténet felségterületére tartoznak. Az optikai képek (tükrök, ki-
vetítések) ága a fi zikához, a verbális képek (metaforák) ága az irodalomkritiká-
hoz, a mentális képek (álmok, leírások, ideák) pedig a pszichológiához kapcso-
lódnak. Mitchell egy ötödik ágat is rajzol a családfára, ez az észlelési képeket je-
löli, amelyek szélesebb területet fognak át, ahol a neurológusok, fi ziológusok, op-
tikusok is érintettek. Úgy véli, a különböző típusú képek magyarázói hajlamo-
sak rá, hogy a többi típust háttérbe szorítva csak a saját, fő témájukat vizsgálják 
(Mitchell 2012, p. 19). 

Közelebb vihet a képek lényegéhez, ha megnézzük, hogy a Mitchell által 
megrajzolt családfának mely tagjai tekinthetők szigorúan, valódi és szó szerinti 
értelemben képeknek, és melyek azok, amelyek csupán egy kitágított képfogalom 
részei, vagy csupán metaforikusan tekinthetők képeknek. Mitchell ezt a logikát 
követve megkérdőjelezi a mentális, illetve a verbális képek helyét a családfában. 
Előbbiekét azért, mert nem szilárdak és állandóak, illetve nem kizárólag vizuá-
lis természetűek, hanem más érzékszerveket is foglalkoztatnak. (A mentális ábrá-
zolás fogalmát a pszichológia egy időre el is vetette, bár napjainkban újra kutatási 
témává vált.) Kirekeszthetők a verbális képek is, amelyek nem is feltétlenül tartal-
maznak érzéki összetevőket (Mitchell 2012, p. 20). Emellett érvel Philip Nicholas 
Furbank is, aki szerint korlátozni kellene a „kép” szó használatát annak termé-
szetes értelmére, amely hasonmást (likeness), képet (picture) vagy simulacrumot 
jelent (Furbank, 1970). Ám e megkérdőjelezés után Mitchell mégis arra jut, hogy 
„a valódi, igazi képek több közös vonást mutatnak törvénytelen sarjaikkal, mint 
amennyit bevallani szeretnénk”. (Mitchell 2012, p. 21) Az „igazi” képek sem sta-
tikusak vagy állandóak, és a szemlélők nem észlelik őket határozottabban, mint 
az álomképeket, valamint nem kizárólag vizuálisak valamilyen kitüntetett érte-
lemben, hanem több érzékszervet igénybe vevő felfogást és értelmezést igényel-
nek. Mitchell kísérletének tanulsága tehát az, hogy nem lehet szeparáltan vizsgál-
ni a különböző típusú képeket. 

Tovább árnyalja a kép defi niálásának nehézségeit az az eset, amikor a 
kép mozgással és hanggal telítődik. A mozgóképekre végképp nem lehet alkal-
mazni azokat a jellemzőket, amelyeket a művészettörténeti megközelítésű képfo-
galom taglalásánál vagy a fogalmat ilyen értelemben használó elemzéseknél szo-
kás. Nemcsak azért, mert a hallásunk útján is dekódolunk belőle információkat, 
hanem azért is, mert ott a különböző kompozíciók egymásutániságának, a mon-
tázs eszköztárának, az időnek és a ritmusnak – tehát a viszonyrendszernek – óri-
ási a szerepe. 

Jól látható tehát, hogy a kép fogalmának defi niálása, a képek családfá-
jának felállítása és a különféle felfogású képfogalmak strukturálása napjainkban 
mennyire nehézkes, hiszen ezen tevékenységek elé gátat vet az a tény, hogy a fel-
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adatot nem lehet egyértelműen egyik vagy másik tudományterület körébe ren-
delni. Ahhoz, hogy vizsgálódásunk tárgya körvonalazhatóbbá váljék, és a kép ön-
magában lévő alkotásként való értelmezése mellett a kép mint társadalmi pro-
duktum és mint kommunikációs jel fogalma is megközelíthető legyen, tekint-
sük át azt a folyamatot, melynek során a kép a művészettörténet közegéből más 
tudományterületek – köztük a médiatudomány – érdeklődésének is középpont-
jába került.

Illetékességi vita a képek körül
Ahhoz, hogy a kutató letehesse a voksát a képek megközelítésének azon 

módja mellett, amely számára gyümölcsözőnek ígérkezik, érdemes megvizsgál-
ni, melyek a kiindulópontjai annak a vitának, amely a képkutatás és -elemzés il-
letékességi köreit kérdőjelezi meg. Hol vannak a gyökerei annak a távolságtartás-
nak és bizonytalanságnak, amellyel a kommunikáció- és médiatudomány a ké-
pekhez viszonyul?

Ha a fi zikai képekkel való foglalkozást tekintjük, azt láthatjuk, hogy a 
képek elemzését kialakulása pillanatától a művészettörténet tudománya ragad-
ta magához, mindenekelőtt leíró, osztályozó és rendszerező segédtudománya, az 
ikonográfi a révén. Az ikonográfi a tárgya elsősorban a képzőművészeti alkotások 
formai szempontból való leírása, a képelemek egymáshoz való viszonyának vizs-
gálata. Beazonosítja a képek szereplőit, elemeit, motívumait, illetve az ábrázolá-
sokat szöveges forrásokhoz kapcsolja. Az ikonográfi a mellett az 1920-as évekre 
kialakult az ikonológia, amely a formai elemzés mellett és azt kiegészítve minde-
nekelőtt egy műalkotás szimbolizmusát értelmezi. E másik segédtudomány cél-
ja, hogy a műalkotást egy világnézet vagy ideológia megtestesüléseként, szim-
bólumaként, kordokumentumként értelmezze. Az ikonológia a tulajdonképpe-
ni tartalmat, a jelentés mélyebb, az ikonográfi a módszerével fel nem tárható ré-
tegeit kutatja. 

Az ikonológiai módszert először Aby Warburg alkalmazta 1892-es elő-
adásában, Botticelli két képére vonatkoztatva (Warburg, 1893). A módszert ele-
inte a Warburg-iskola módszerének nevezték, amelyet tanítványai és munkatár-
sai alkalmaztak, mint pl. Gertrud Bing, Fritz Saxl, Walter Solmitz, Edgar Wind. 
Az egyik legismertebb tanítvány, Erwin Panofsky 1939-től háromlépcsős elem-
zéssémává fejlesztette tovább a Warburg-iskola módszerét. A preikonografi kus 
leírás szintjén a kép színeit és vonalait fi gurákként, dolgokként ismerjük fel. Az 
ikonográfi ai elemzés az ábrázolások, történetek és allegóriák szintje, mely a ké-
pet inspiráló szövegek ismeretét feltételezi. Az ikonológiai értelmezés pedig azo-
kat a szellemi tartalmakat fejezi ki, amelyek a kép keletkezésének idején hatottak 
(Panofsky 1984). Ezt egészíti ki később Max Imdahl egy negyedik szinttel, a képi 
szemléletességre vonatkozó ikonikával: „ez egy olyan szemlélet, amely magában 
foglalja a képen láttatott refl exióját, valamint a csak képileg szemléltethető refl e-
xióját egyaránt”. (Imdahl, 1997, p. 260)

Ahogy elképesztő módon kezdett sokasodni körülöttünk a nem műal-
kotásnak szánt képek száma, úgy vált mind egyértelműbbé, hogy a képekről való 
gondolkodás, a képek elemzése, a képek sorsunkra és gondolkodásunkra gyako-
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rolt hatása nem csupán a művészettörténészek jussa. A művészettörténeti értel-
mezéskonstrukció elsődlegességének egyik első megkérdőjelezője a Warburg-
iskolához tartozó (és egyébként Erwin Panofskyra is nagy hatást gyakorló) Fritz 
Saxl. A művészettörténész halála évében, 1948-ban már megjegyezte egy előadá-
sában, hogy korunk nem az ész kora, hanem vizuális kor, és a művészet történe-
téről való gondolkodás nem különülhet el a történeti, politikai, irodalmi, vallási 
vagy fi lozófi ai megközelítésektől (Saxl 1957). Ezután egyre erősödtek azok a han-
gok, amelyek egy átfogóbb képtudomány megszületését vagy a több diszciplína 
irányából való közelítést sürgették. 

A művészettörténet válságba jutásáról gondolkodó Hans Belting rámu-
tat arra az illetékességi vitára, amely a művészettörténet és a médiatudomány kö-
zött zajlik a képeket illetően. „Napjainkban a művészetkutatás olyan környezet-
ben folyik, amelyben a technikai kép médiumai messzemenően meghatározzák 
világképünket és a valóságról kialakított felfogásunkat, főként ha félreismerjük 
tulajdonképpeni ideológiai szándékukat” – írja Belting, aki szerint a képek iránt 
támadt új keletű érdeklődés közegében a művészettudomány szélesebb körű ille-
tékességre is igényt tarthatna, ám fél, hogy árulást követ el az alkotások művészi 
mivoltával szemben (Belting 2007, p. 234). A médiaelmélet viszont csak a techni-
kai médiumokról beszél, a régi médiumokat fi gyelmen kívül hagyja, mondván, az 
mind „művészet”. Belting nem helyesli, hogy a képek egységét két pólus, a médi-
umok és a művészet között osztják fel, mint ha szakadék választaná el őket egy-
mástól. Hiszen egykor a legtöbb kép egyszerre volt médium és művészet: infor-
mációhordozókként is funkcionáltak, de önnön esztétikájuk révén is hatottak.

Belting felhívja a fi gyelmet egy komoly ellentmondásra is: a művészet-
tudomány a kőkortól napjainkig mindent művészetté nyilvánított, amivel foglal-
kozni kívánt, noha nem volt minden művészet – ma viszont elzárkózik a médiu-
moktól, mondván, hogy azok nagyrészt kilógnak a művészet kategóriájából. Fel-
veti a lehetőségét, hogy ezen ellentmondások belátásának a következménye talán 
egy új, átfogó képtörténet lesz, amely integrálná, de nem szüntetné meg az eddigi 
művészettörténetet. „A képtörténet saját jogán kezelné a képi médiumokat, bár-
hol bukkannak is fel, amiként a művészetet is akként azonosíthatná, ahol és ami-
kor az művészetként, a maga elvárásaival és történelmi szempontból fontos kere-
tei között szólal meg.” (Belting 2007, p. 238)

Az illetékességi vita nem csupán a statikus, de a mozgóképek esetében 
is tetten érhető. A fi lmelmélet és fi lmtörténet sok esetben kirekeszti a nem művé-
szi céllal létrehozott mozgóképsorokat, a médiatudomány pedig gyakran elfelejti 
magába integrálni a fi lmművészetet, és csupán azokkal a mozgóképsorokkal fog-
lalkozik, melyek a valóságban történteket dokumentálják, vagy az olyan fi kciós 
felvételekkel, amelyek inkább a propaganda és a reklám világához tartoznak. Itt 
is látható a Belting által a képekre vonatkoztatott és nehezményezett tendencia: a 
mozgóképeket is két pólus, a médiumok és a művészet között osztják fel, noha ta-
lán ezek között sincs minden esetben akkora szakadék, mint amit a szakemberek 
hozzáállása alapján gondolnánk. 

Az ikonológiáról vallott korábbi felfogást a már említett Mitchell forgat-
ta fel ismét. Több munkájában rámutat a képektől való félelem (ikonofóbia) meg-
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nyilvánulásaira. Kritikaként fogalmazta meg, hogy az ikonológia a logosz ikon 
feletti uralmával kecsegtet, és mindenáron világnézetekbe akarja tolni a képeket. 
Úgy véli, ideje feladni a képek megértését irányító metanyelv vagy diskurzus fo-
galmát, és inkább vizsgáljuk meg azt a módot, ahogyan a képek magukat próbál-
ják kifejezni. Arra szólít fel, hogy mondjunk le a tudományos elmélet reményé-
ről, és rendezzük meg az ikon és a logosz találkozóját különféle témákban. Mind-
ez tovább lendítheti az ikonológiát az emberi szubjektum alapvető konstrukciójá-
ba, melynek összetevői a nyelv és a leképezés (Mitchell 2012, p. 144).

  Mitchell új szempontként bevezette a képek politikáját, azt kutatva, mi-
lyen érzelmi-ideológiai és politikai aktus fejthető fel mögöttük. 1994-es Picture 
Th eory című könyvében számba veszi, mi minden tartozik hozzá a kép és képiség 
diskurzusához. Bevezeti a metaképek fogalmát, amelyeket elméleti igénnyel fel-
lépő, vizuális reprezentációkként defi niál. A kép/szöveg (image/text) kifejezéssel a 
képek és szavak elválaszthatatlanságát demonstrálja, hiszen e kettő a történelem 
folyamán mindig is elválaszthatatlan összefonódásban létezett. Felveti azt a lehe-
tőséget, hogy teremthetünk nekik egy közös platformot is, amely új utakat nyit a 
téma vizsgálatában. 

Nemzetközi színtéren Mitchell gondolatai sok kutatásra hatottak termé-
kenyen, bár a művészettörténészek és médiakutatók Belting által leírt tétovasá-
ga még mindig érzékelhető: a különféle tudományterületek kutatói kölcsönösen 
egymástól várják az előrelépést, és talán tartanak is a több diszciplína működte-
tésével végzett munka buktatóitól. Ha végiglapozzuk a Kárpát-medence médiá-
val foglalkozó tudományos folyóiratait (melyek száma eleve nem túl nagy), ma-
gyar nyelvterületen sem találkozunk nagy számban olyan tanulmányokkal, ame-
lyek kifejezetten a média által közvetített képeket, azok tartalmát, üzenetét, tár-
sadalmi beágyazottságát, szociológiai vonatkozásait vagy hatásmechanizmusait 
elemeznék, netán a vizualitás médiában betöltött szerepével foglalkoznának kü-
lönféle aspektusokból. Ugyanakkor az utóbbi évtizedekben érzékelhető egyfajta 
várakozás, amely egy egységes képtudomány létrejöttét vizionálja. 

A több diszciplínát igénybe vevő megközelítés létjogosultsága
Mivel a XXI. század elején az emberéletet meghatározzák a képek, alapvető 

fontosságú, hogy megfelelő minőségű tudományos diskurzus folyhasson e tény-
ről és mindarról, ami ebből következik. Ember és kép viszonyának vizsgálata 
kapcsán a tudományterületek nem mutogathatnak egymásra, és nem is szigete-
lődhetnek el egymástól. 

A kronologikus, stíluselméleti alapállású művészettörténet a képi sok-
szorosíthatóságra refl ektáló modern művészetek színre lépésétől már nem tud 
válaszokat adni a képekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre. A lefedetlen te-
rületekre vonatkozóan a Bildwissenschaft , a Visual Studies, a Visual Culture, az 
Iconology megnevezések mind használatban vannak. Bár egyik fogalom sincs 
egyértelmű keretek közé szorítva, de mindegyikre jellemző, hogy művelői a mű-
vészetelméleten/történeten kívül más tudományágakra is támaszkodnak. Ideha-
za a vizuális kultúra kifejezés elterjedt, de azt gyakorta mint műveltségi területet 
szokás említeni, és inkább a pedagógia fogalmává vált. Találkozhatunk a vizuá-
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lis kultúratudomány kifejezéssel is, és még ritkán, de egyre gyakrabban a képtu-
domány megnevezéssel. 

Érdemes azonban odafi gyelni azokra az álláspontokra is, melyek szerint 
nem feltétlenül kell mindent egy egységes képtudományba beleerőltetni. Martin 
Jay szerint szükséges a párbeszéd a művészettörténet és a vizuális kultúra között, 
ám szerinte: „mindkettő hasznot húz a másikból, és szükségtelen feltételezni egy 
olyan, mindenek felett álló diszciplínát, amely egységes módszertannal rendelke-
zik, és a maga égisze alatt egyesíti a kettőt”. (Dikovskaya–Jay 2013) 

Az egységes képtudomány lehetősége mellett felvetődhet az interdisz-
ciplináris, a multidiszciplináris és transzdiszciplináris megközelítés opciója is. 
Az interdiszciplinaritás jelen esetben azt jelentené, hogy több tudományterület 
közé beékelve teremtünk egy új területet. James Elkins 2007-ben még arra fi gyel-
meztetett: az interdiszciplinaritás, amelyet a „vizuális tanulmányok” magukról 
terjesztenek, „többnyire csak mítosz”. Szerinte még nem született meg a vizuá-
lis tudásnak az az új formája, amely több volna, mint az egyes részdiszciplínák 
képiségének puszta egymás mellé állítása (Elkins 2007). (A helyzet az azóta eltelt 
bő évtizedben sem változott túl sokat, noha azért vannak biztató kezdeményezé-
sek.) Kiindulópontnak azonban talán ez is jobb, mint a párbeszéd nélkülözése. 

Egy multidiszciplináris megközelítés ötvözheti több tudomány eredmé-
nyeit, amennyiben talál egy releváns, meghatározott nézőpontot, amelyből ezt 
megteheti. Illetve lehet létjogosultsága egy transzdiszciplináris megközelítésnek 
is, amely számos területről merít, és átjárhatóságot biztosít azok között. Megad-
hatjuk akár annak a lehetőségét is, hogy a vizualitás lesz az apró részterületek-
re töredezett tudományos világ lingua francája, amely közös fórumot teremthet a 
különféle területekről érkezőknek. Ha az egyre bővülő, egységes kanonizáció felé 
egyelőre nem igazán mutató szakirodalmat tekintjük, akkor ez korántsem lehe-
tetlen. 

 A több diszciplínát és a különféle perspektívákat ötvöző megközelítés 
kétségkívül számos veszélyt rejt magában. Az elnagyolt, felületes problémafelve-
tések, a részproblémák nem eléggé mélyre ható vizsgálata vagy a részkérdésekben 
mutatott tájékozatlanság teljesen félrevezetheti az elmélészt – s ezeket a buktató-
kat tovább mélyítheti az a tény, hogy tárgyát aktuális jelenségek képezik, melyek 
átlátásához nincs még meg a megfelelő történelmi távlat. Így aztán kétségkívül 
merész vállalkozás a képekkel kapcsolatos, aktuálisan tapasztalható jelenségek-
kel átfogóan foglalkozni, mert nemcsak az egyes részterületek szakavatott műve-
lői cáfolhatnak rá a kutatóra, de az idő is, amennyiben egy-egy jelenség mégsem a 
prognosztizálható irányba fut ki. A csapdák sorozata még ezzel sem ér véget, hi-
szen a kultúrkritikai megközelítés könnyen csábíthat egyrészt a közhelyek, más-
részt a változások feletti búsongás, valamint a vészterhes jóslatok irányába – már-
pedig a változástényezők és a válságtünetek összemosása semmiképp nem teszi 
lehetővé az objektív megnyilvánulásokat. 

 Ennek ellenére minden bizonnyal érdemes vállalni ezeket a kísérleteket, 
hiszen úgy tűnik, eljárt az idő azon opció felett, hogy a képekhez egyetlen tudo-
mányterület részterületén mozogva közelítsünk. Napjaink képdömpingjében ez 
az opció már nem látszik járható útnak, és egyre több gondolkodó teszi le a vok-
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sát az új megközelítésű képértelmezések mellett. Ezeket pedig áthatja az a szelle-
miség, amely a képi fordulat modellje körül alakult ki.

A képfi lozófi ai szempont beemelésének lehetősége a médiaelméletbe
A különféle tudományágak képekkel kapcsolatos érintkezési pontjai közül, 

a területén napjainkban zajló aktivitás okán érdemes külön kiemelni a képfi lo-
zófi a fogalmát is, amely bizonyos értelemben a kezdetektől vagy legalábbis Pla-
tóntól fogva létező területe a fi lozófi ának, ám e konkrét kifejezés használata az 
elmúlt fél évszázadban vált gyakorivá, és napjainkra, a képi fordulat perspektí-
vájának kibontakozásával összefüggésben látszik igazán megerősödni. A kortárs 
képfi lozófi áról elmondható, hogy szívesen tekint ki a különféle diszciplínák irá-
nyába, melyek tárgyának, a komplex értelemben vett képeknek a megközelíté-
sét segítik. A kortárs képfi lozófi a nyitottnak mutatkozik a különféle perspektí-
vák iránt, melyekből a képek vizsgálhatók. Így a képfi lozófi a megnevezéssel il-
lethető tudományterületnek a jelentősége a képek mindennapokban betöltött je-
lentőségének fokozódásával együtt várhatóan tovább fog növekedni. Érdemes te-
hát erre a területre jobban odafi gyelnie a médiajelenségekkel foglalkozó szakem-
bereknek, már csak azért is, mert a képi fordulat modelljére adott refl exiók e te-
rületen futnak össze.

„A képi fordulatot azért hirdették meg, hogy a folyamatosan növekvő 
»képözönt« (…) fogalmilag mederben tartsuk, s a képek elemezhetőségét a je-
lenkor kritikai fi lozófi ájának középpontjába állítsuk” – írja Horst Bredekamp 
(Bredekamp 2006, p. 17). Valóban: a képi fordulat égisze alatt megfogant teóri-
ák nélkül aligha lehet sikeres a média által létrehozott és közvetített képek értel-
mezése. A képi fordulat mint modell nem köthető szorosan egy tudományterü-
lethez. Az elnevezésből is kitűnik, hogy refl ektál Richard Rorty nyelvi fordulat 
(Rorty 1967) terminológiájára, ugyanakkor elhatárolódik tőle és szembehelyez-
kedik vele. Ahogy nem köthető egyetlen tudományterülethez, úgy egy személy-
hez vagy kutatócsoporthoz sem: nagyjából egy időben, a ’90-es évek elején al-
kotja meg Mitchell a maga pictorial turnjét, (Mitchell 1992), és Gottfried Boehm 
az iconic turn/ikonische Wende (Boehm 1994) fogalmát. E fordulatmodell körvo-
nalazásában meghatározó szerepe volt Martin Jaynek is, aki a képekben és a ké-
pekről való gondolkodást igyekezett jogaiba visszahelyezni, szembehelyezkedve a 
XX. századi francia fi lozófi ával, melyről úgy vélte, az ikonofóbia és a látás diszk-
reditálására való törekvés motiválta. (Jay 1993) A képi fordulat Mitchell szerint 
annak felismerését helyezi a középpontba, hogy „bár a képi reprezentáció problé-
mája mindig is velünk volt, most már elkerülhetetlenül sürget, mégpedig példát-
lan erővel a kultúra minden szintjén, a legkifi nomultabb fi lozófi ai spekulációk-
tól kezdve a tömegmédia legközönségesebb alkotásaiig”. (Mitchell 2012, p. 136)

Ebben a fordulatmodellben foghatók tehát össze a különféle irányultságú 
képkutatások, amelyeket a XX. század végi, XXI. század eleji információáramlás 
képi meghatározottsága inspirál. A képi fordulatnak nincs meghatározott prog-
ramja, sem pontosan megadható defi níciója. Maga Mitchell is úgy fogalmaz: nem 
válasz semmire, csupán a kérdésfeltevés egy módja. E defi niálatlanságból adó-
dik, hogy a jelenségnek átfogó kritikája sincs, ám mind több és több kutatót, gon-
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dolkodót ihlet meg, akik ennek szellemében veszik sorra a képekhez kapcsoló-
dó problémaköröket, illetve gazdagítják meglátásaikkal. Ahogy Bredekamp fo-
galmaz: „A turn nem valami meghatározott értékre utal, amelyet, mint egy csa-
vart, egyre mélyebben fúrunk a problémák fájának deszkájába, sokkal inkább egy 
csendes vízben forgó pálcára hasonlít, amely a teljes vízfelszínt motorikájának ha-
tása alá vonja”. (Bredekamp 2006, p. 13) E motorika hatása alól legkevésbé a mé-
diatudomány vonhatja ki magát.

Az ikonikus vagy képi fordulat új szemléletet hozott a képkutatásba, 
amely nem ad konkrét programot, komplexitása okán szilárd támpontokat alig-
ha kínál. Viszont megköveteli, hogy ne csupán szemlélői és regisztrálói legyünk 
azoknak az aktuális folyamatoknak, amelyek a képek sokasodását, jelentőségük 
fokozódását hozzák magukkal, hanem értelmezzük is a képeket – egyfelől mint 
autonóm entitásokat, másfelől mint kommunikátumokat, mint társadalmi pro-
duktumokat és a társadalomra visszaható konstitúciókat. A képi fordulat kötelezi 
a kutatót arra, hogy megkísérelje felfejteni a képek logikáját, működésük jellem-
zőit, a kommunikációba való beágyazódásukat, kapcsolódási pontjaikat. E szem-
léletmód egy rugalmas, a tudományterületek határai által meg nem kötött, nyi-
tott hozzáállást igényel, amely képes elrugaszkodni a történeti és a művészetel-
méleti beágyazottságtól, hogy kutathassa a mediatizált képeket és a képeket mint 
médiát. 

Irodalom:

Antik Sándor (2010): Vizuális megismerés és kommunikáció. Egyetemi Mű-
hely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár.

Belting, Hans (2007): A művészettörténet vége. Az első kiadás újragondolt 
változata – tíz év után. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest.

Belting, Hans: Image, Medium, Body (2005): A New Approach to Iconology. 
Critical Inquiry. Vol. 31., Winter, 302–319. 

Boehm, Gottfried (1994): Die Wiederkehr der Bilder. In: Uő: Was ist ein 
Bild? München, Wilhelm Fink Verlag.

Bredekamp, Horst (2006): Fordulópontok. Az iconic turn ismertetőjegyei és 
igényei. (Ford.: Kékesi Zoltán) In: Nagy Edina (szerk.): A kép a médiaművészet 
korában. L’Harmattan.

Dikovskaya, Margaret (2013): Interjú Martin Jay-jel. (2001.02.02.) Apertúra, 
tél. http://uj.apertura.hu/2013/tel/interju-martin-jay/ (letöltés: 2018.11.06.)

Elkins, James (2007): Visual Practices Across the University. Wilhelm Fink, 
München, Idézi: Nyíri Kristóf: Vizuális hazatérés – a neveléstudomány képi fordu-
lata. In: Digitális pedagógia 2.0. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, Typotex Kiadó. http://tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_
DP/index.html (letöltés: 2018.10.16.)

Flusser, Vilém (1983): Für Eine Philosophie der Fotografi e. Göttingen.
Furbank, P.N. (1970): Refl ections on the Word „Image”. Secker&Warburg, 

London.



107

KÉP.ELMÉLET

Gadamer, Hans-Georg (1984): Igazság és módszer – Egy fi lozófi ai 
hermeneutika vázlata. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

Gombrich, E. H. (1951): Meditations on a Hobby Horse or the Roots of 
Artistic Form. In: L. L. Whyte (szerk.): Aspect of Form. Indiana University Press. 
Bloomington.

Horányi Özséb (2003): Bevezetés. In: Uő (szerk.): A sokarcú kép. Válogatott 
tanulmányok a képek logikájáról. 2. módosított kiadás. Typotex, Budapest.

Imdahl, Max (1997): Ikonika. Képek és szemlélésük. In: Bacsó Béla (szerk.): 
Kép, fenomén, valóság. Kijárat, Bp.

Jay, Martin (1993): Downcast Eye: Th e Denigration of Vision in Twentieth-
Century French Th ought. Berkeley–Los Angeles–London.

Kjørup, Søren (2003): Képi beszédaktusok. In: Horányi Özséb (szerk.): A 
sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. 2. módosított kiadás. 
Typotex, Budapest.  

Lehmann Miklós (2011): A digitális kép. In: Szendrei Julianna (szerk.) Ez-
redforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés, Trezor, Budapest.

Mitchell, W. J. T (1992).: Pictorial Turn. Artforum, New York.
Mitchell, W. J. T. (1992): Th e Reconfi gured Eye. Visual Truth in the Post-

Photographic Era. MIT Press, Boston.
Mitchell, W. J. T (2012): Mi a kép? In: Szőnyi György Endre–Szauter Dóra: A 

képek politikája. W. J. T. Mitchell válogatott írásai. Jate Press, Szeged.
Panofsky, Erwin (1984): Ikonográfi a és ikonológia: bevezetés a reneszánsz 

művészet tanulmányozásába. In: Uő: A jelentés a vizuális művészetekben. Gon-
dolat, Budapest, 284–308.

Rényi András (2009): Aby Warburg Rembrandtról: adalékok a performatív kép 
antropológiájához és a művészettörténet recepcióesztétikai megújításához. http://
www.renyiandras.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=139:az-
elfojtott-patosz-formulai&catid=60:mtoerteneszekrl&Itemid=159 (letöltés: 
2018.11.20.)

Rorty, Richard (1967) (szerk.): Th e Linguistic Turn: Recent Essays in 
Philosophical Method. Chicago and London, Th e University of Chicago Press.

Saxl, Fritz (2013): Why Art History? In: Uő: Lectures I., London, Warburg 
Institute, 1957, 346–353. Összegzi: Bacsó Béla: A kép-tudomány margójára. 
Studia Litteraria: Kép, látvány, szöveg. 2013/1–2. LII. évfolyam, 9.

Warburg, Aby (1893): Sandro Botticellis „Geburt der Venus” und „Frühling”: 
eine Untersuchung über die Vorstellungen von der Antike in der italienischen 
Frührenaissance. L. Voss, Hamburg.

Jegyzetek:

1  Az idézet forrása: Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy fi lo-
zófi ai hermeneutika vázlata. (Fordította: Bonyhai Gábor) Gondolat Könyvkiadó, 
Budapest, 1984. 108.

2  Noha a Gutenberg találmánya révén lehetővé váló kép- és ábranyom-
tatás is gyökeres változásokat hozott (lásd: Ivins, W. M. Jr.: A nyomtatott kép és 



ME.dok • 2019/3

108

a vizuális kommunikáció. Enciklopédia Kiadó, 2001.), jelen esetben természete-
sen a (többek között) Benjamin által regisztrált folyamatokból indulunk ki, me-
lyeket a kép és a fotó hatékony, gyors sokszorosítása jellemez. Lásd: Benjamin, 
Walter: Műalkotás a technikai sokszorosítás korában. In: Uő: Kommentár és pró-
fécia. Gondolat, Budapest, 1969.

3  Ezzel a szóhasználattal – „technischen Bilder” – él Vilém Flusser Für 
Eine Philosophie der Fotografi e című munkájában. (Göttingen, 1983.)

 Kiállítás, 1984, faliújság.



109

Foxtrott – a groteszk 
visszatérés mítosza

Samuel Maoz nevét már ismertük, mikor 2018 nyarán beültünk a 17. TIFF 
(Transilvania International Film Festival) mozisötétjébe, a bizarr, alkalman-
ként humoros fordulatokat sem nélkülöző, ám amolyan Tarantino-módon csa-
varos véget érő Foxtrott című alkotásra. 2010-ben már láttuk az ugyancsak álta-
la jegyzett Lebanont (2009-ben jelent meg), amely már létrejöttének esztendejé-
ben, a 66. Velencei Filmfesztiválon megkapta az Arany Oroszlán-díjat,1 és tud-
tunk arról a felháborodásról is, amely a Foxtrottot övezte rendezője hazájában, 
Izraelben. Allison Kaplan Sommer cikkében2 részletesen taglalja az akkori izrae-
li kultuszminiszter, Miri Regev fi lmmel szemben megfogalmazott kifogásait, ki-
emelvén, hogy a miniszter több ízben is negatívan bírált egyéb műalkotásokat 

Rezumat (Foxtrot – mitul grotesc al întoarcerii)
În articolul nostru analizăm simbolistica și referenţialitatea fi lmului regizat de artistul izraelian, Samuel Maoz, întitulat 

Foxtrot. Constatăm că fi lmul are o structură circulară, dar și sinecdochică. Comparăm referenţialitatea acestui fi lm cu creaţia lui 

Maoz din 2009, denumit Lebanon, și constatăm faptul că autorul a rămas fi del aceleiași ironii și acelorași leitmotive grotești prin 

care ne ilustrează tragica periodicitate a confl ictelor interculturale, dar și a celor dintre membrii aceleași comunităţi culturale. 

Facem referinţă la criticile adresate fi lmului de către ofi cialităţi din Izrael și analizăm raportul dintre fi lm și aceste critici din 

punct de vedere estetic. Constatăm și faptul că acest fi lm practic deconstruiește mitul soldatului brav – cum a făcut de fapt și 

Lebanon-ul – și că prin episoadele grotești care alternează cu cele tragice ne prezintă o critică amară a războaielor.
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Abstract  (Foxtrot – the Myth of Grotesque Return)
In our article we analyze the symbolism and referentialness of the fi lm directed by the Israeli artist, Samuel Maoz, entitled 

Foxtrot. We fi nd that the fi lm has a circular structure but also a synecdoche-like structure. We compare the referentiality of this 

fi lm to Maoz’s creation in 2009, called Lebanon, and we note that the author has remained faithful to the same irony and the 

same grotesque leitmotifs illustrating the tragic periodicity of intercultural confl icts and those of members of the same cultural 

community. We refer also to Israel’s criticisms of the fi lm and we analyze the relationship between the fi lm and these criticisms 

from an aesthetic point of view. We also notice that this fi lm practically deconstructs the myth of the bold soldier - as Lebanon 

also did – and that through the grotesque episodes that alternate with tragic episodes, the movie shows a bitter criticism of 

the wars.
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is. A Foxtrott-tal szembeni kritikája az volt, hogy „szégyent hoz az Izraeli Védel-
mi Erőkre”. Regev kritikája, mint minden, a művészetet az állami szervek részé-
ről érő bírálat, még kíváncsibbá tett minket, és, annak ellenére, hogy más típu-
sú alkotást láttunk a Kolozsvár főterén felállított óriáskivetítőn, mint amilyennek 
annak idején a Lebanon bizonyult, nem bántuk meg, hogy betekintettünk ebbe a 
különleges, egyszerre fojtogató és abszurd világba, amelyet a fi lm tárt elénk. Mi 
azonban nem föltétlenül referenciálisként és realistaként tekintettünk a fi lmre, 
viszont értékeltük azt, hogy megfelelően kontextualizálja a fi lmet a nézők törté-
neti háttérismereteinek mozgósításával, miképpen járul hozzá Izrael jelenlegi po-
litikai helyzetének ismerete a jellemek és cselekménymozzanatok értelmezéséhez, 
azok alkalmankénti esztétizálásának, szükségszerű stilizáltságának befogadásá-
ra. Idekívánkozik Władysław Tatarkiewicz kitűnő esztétikatörténeti monográfi -
ájának a realizmusról szóló alfejezete konklúziója, ahol Savonarolát idézve álla-
pítja meg, hogy „a tulajdonképpeni művészet nem utánozza a természetet”.3 Így 
mi sem a referencialitást, netán a realizmust kérjük számon a fi lmen, hanem el-
fogadjuk azt, hogy roppant összetett módon hat egymásra a két típusú – fi ktív és 
létező – entitásrendszer, és ezen horizonttalálkozások értelmezése mindkét irány 
(tehát mind a fi ktív, mind pedig a létező) referenciáinak a végtelenségéig követ-
hető – így ítéletet tulajdonképpen még egyedi esetekben sem mondhatunk, nem-
hogy jelenségekről, netán műnemekről.

Ugyanakkor értékeltük azt is, hogy az alapfeszültség, a roppant felkavaró in 
medias res után ez a (politikai) helyzetértelmezés nem telepedett rá a műalkotás-
ra, és az, jóllehet számos utalást tett önmagán kívüli viszonyokra, nem azok ál-
tal defi niálta magát. Ilyen szempontból mi a Foxtrottnál jóval kifi nomultabbnak, 
funkcionálisabban allegorikusnak tartjuk az előtte majdnem egy évtizeddel létre-
jött Lebanont, mert annak klausztrofób atmoszférája, erős szimbolikája,4 amit a 
nagyrészt a szereplők szemszögéből „elszenvedett” eseményekben történő szinte 
taktilis nézői részvétel erősít, hiszen az úgy tudott megmutatni, leírni, jellemez-
ni egy háborút,5 hogy a szó szoros értelmében alig láttunk valamit abból, és a fü-
lünkhöz is csak artikulálatlan zajok kavalkádja jutott el odakintről, amit fülsike-
títő robbanások és a Centurion tank észvesztő nyikorgása mesélt azokról a kínok-
ról, amelyeket annak idején az ifj ú katonák ki kellett, hogy álljanak. Ezzel szem-
ben a Foxtrott klasszikusnak mondható kamerakezelést választ, viszont itt is fel-
bukkan a bezártság képzetének erőteljes érzékeltetése a konténerben élni kény-
szerülő, útlezárást vigyázó katonák életmódjának bemutatásában. 

Az alap-higiéniai-„felszereltséget” nélkülöző, emberi lakhatásra nem ajánl-
ható konténerbe zárt katonák erősen allegorikus cselekedeteként értékelhetjük 
azt is, amikor a berendezés dőlve történő (sárba) süllyedésének mértékét a padlón 
végiggurított konzerves dobozok sebességének változásával próbálják megálla-
pítani, arra a következtetésre jutván, hogy lakhelyük bizony menthetetlenül arra 
ítéltetett, hogy a mocsár nyelje el – valószínűleg a teljes katonai szemléletmóddal, 
helyzetkezelési apparátussal együtt. Nem tudjuk, hogy Regev miniszter foglalt-e 
állást ezekkel – a viszonylag elég explicit – metonimikus szerkezetű allegóriákkal 
kapcsolatban (egy csoport határőr sorsán keresztül érzékeljük tulajdonképpen a 
teljes haderő moráljának feltételezett állapotát), viszont a katonák megjegyzései-
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ből az derül ki, hogy a többiek sem harcolhatnak, illetve őrködhetnek különb kö-
rülmények között, mint ők, így, míg a Lebanonban inkább a háború mint globá-
lis probléma allegóriáját jártuk (és néztük a szűk lőrésen át) körbe, addig ebben a 
fi lmben a stagnáló háborúról, az ahhoz vezető, illetve az abból fakadó felőrlő, tár-
sadalmi szintű feszültségekről alkothatunk szemléletmódot magunknak.

A szokatlan, ám kiszámítható véget érő quiproquóval induló Foxtrott alap-
helyzete is abszurd, akárcsak a végkifejlethez vezető tragikus, egy, a sivatagban 
kószáló, valószínűleg elszabadult tevét implikáló baleset körülményei is. A kato-
nák neveit összecserélő értesítőhivatal rejtve marad a nézők elől, viszont a Michael 
és Dafna Feldmannhoz érkező „gyászkommandó” már-már helyzetidegennek 
tűnő hatékonysága arról beszél számunkra, hogy gyakoriak lehetnek a halálhír-
értesítések, hiszen elképesztő felkészültséggel kezelik a legszélsőségesebb attitű-
döket is,6 és látszik, hogy bejáratott protokolljuk van az ily esetekben természe-
tes érzelemtúltengések kezelésére, viszont az elhantolási szertartás akár mechani-
kusnak is minősíthető ismertetéséből tulajdonképpen hiányzik az a mély ember-
ség, amelyet ilyen helyzetben természetesnek minősíthetnénk. Ugyanakkor elfo-
gadható az a nézőpont is, amely épp ezt, a ridegnek tűnő, gépies hozzáállást haté-
konyabbnak ítélheti meg ilyen helyzetekben, mint az áldozatok hozzátartozóival 
történő túlzott empatizálást. 

Amint kiderül a hivatal tragikus és még végzetesebb következményűnek bi-
zonyuló tévedése, a tragikus felütés után egy roppant bizarr, akár humorosnak is 
minősíthető helyzetbe, magyar kulturális referenciákat használva: amolyan Rej-
tő Jenő-s hangulatú sivatagi őrhelyre kerül át a néző. Megismerhetjük Jonathan 
és társai roppant monoton, eseménytelen mindennapjait, a (határ)sorompó kör-
nyékén kószáló teve ritmusára foxtrott-táncot járó bakákat, akik ilyen és ehhez 
hasonló szertartásokkal próbálják ritmusossá, eseménytagolttá és ezek következ-
ményeképpen kezelhetővé, élhetővé tenni az amúgy szigorú katonai regulák alap-
ján szervezett, ebből kifolyólag emberi léptékben használhatatlanná vált idejüket. 

Az időritmizálási rítusok által biztosított kontinuitás azonban akkor törik 
meg, amikor Jonathan szülei intézkedéseket foganatosítanak, hogy a „hírében fel-
támadott” fi ukat, Jonathant hazamenekítsék, személyes kapcsolataikat mozgósít-
ván annak érdekében, hogy az ifj ú katona kikerüljön a tűzvonalat jelentő (ha-
tár)állomás kitettségéből. A fi lm roppant iróniája, és, mint fent is említettem, né-
miképp Tarantino fi lmes munkásságára7 hasonlító eljárása az, hogy épp ezzel, a 
megmentését célzó gesztussal juttatják a fi atalt abba a helyzetbe, amely végül a 
halálát okozza. A látszólag céltalanul kóborló teve leitmotívja ebben a jelenetben 
válik funkcionálissá. Hiszen egészen a Jonathant hazafelé szállító haszongépjár-
művel történő incidense előtt kizárólag nevetség forrása a patás esetlensége, aki 
előtt időről-időre felemelik a sorompót a semmi közepén felállított a katonai el-
lenőrző pontnál. A James Hall által szerkesztett szimbólumszótár szerint a teve 
az antikvitásban Arábiát szimbolizálta8 – főképp a római érméken – így az állat 
jelenlétét értelmezhetjük úgy is, mint az arab tényezők Izrael jelenlétével és funk-
cionálásával szemben tanúsított egyik jellegzetes viszonyulását – éspedig a nega-
tív eredményű interferenciáját. Ugyanakkor ebben a jelenetsorban, amely tevé-
ket (vagy ugyanazt a tevét többször?) implikálja, észrevehetjük mind a málhás ál-
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lat, mind a kivezényelt katonák esetlensége közti hasonlóságot, hiszen tulajdon-
képpen egyik „osztag” esetében sem észleljük annak a funkcionalitását, egyik ta-
lálkozáskor sem, kivéve, természetesen, azt a pillanatot, amikor már túl késő...

A teve esetében ez a Jonathant szállító gépjármű tragikus végű „kisiklatása”, 
míg az osztag esetében az arab utasokat szállító autó utasainak egy, szintén tra-
gikus véletlen következményeképpen történő legéppuskázása. A szakadó eső mo-
notonitásába majd’ beleőrülő, pattanásig feszült idegzetű fi atal őrszem ugyanis 
egy bádogdoboznak az autóból történő kigurulását – egy amúgy teljesen rutinel-
lenőrzésnek induló kontroll során – úgy értelmezi, hogy gránátot dobtak ki a két 
világ határát jelölő sorompónál, és gyanítható módon hirtelen működésbe lépnek 
kiképzéskor beleégett refl exei: az állványra szerelt, nagy kaliberű automata gép-
puskával szitává lövi mind az autót, mind annak ártatlan (vagy legalábbis: a fi lm-
béli ellenőrzés során, a vizsgálat azon szakaszáig annak bizonyult) utasait. 

Visszautalván a Regev miniszter által megejtett, ideológiától sem mentes 
„fi lmkritikára”, elképzelhetőnek tartjuk, hogy nála (és kabinetjénél) ez a jelenet 
vagy az ezt követő „semlegesítés” okozhatta azt a nemtetszést, amely miatt a fi lm-
mel szemben tanúsított elutasító magatartása során megfogalmazta éles, az esz-
tétika, a narratív fi kció sajátosságait közvetlenül nem érintő kritikáját. Ugyanis 
amidőn az ifj ú (határ)őrök elkövetik ezt a tragikus, végzetes hibát, a nyitójelene-
tekben látott, hideg és roppant hatékony katonai gépezet újra működésbe lép, és 
ijesztő kontrasztot szolgáltat az addig látott-tapasztalt határőrsrendszerrel szem-
ben: egy-két gyors vágás után megérkeznek azok a modern és erős földmunkagé-
pek, melyek gyakorlatilag percek alatt elássák a kietlen sivatag mélyére a rommá 
lőtt gépkocsit és a tragikus sorsú utasait, bizonyítván, hogy az a helyzet, amely 
a katonák lakhatási körülményei, élelmezése esetében áll fenn, nem jellemzi a 
(fi lmbéli) izraeli hadsereg minden divízióját. 

Természetesen bennünket, nézőket is megkísért a gondolat, hogy Regev sze-
mével nézzük ezt a felkavaró, mindenféle emberi és nemzetközi jogrendszert 
megsértő cselekedetsornak a megfi lmesítését, vagyis hogy referenciálisokként 
„olvassuk” ezeket a történeteket – főleg ha visszagondolunk a zseniális képi vi-
lágú és dramaturgiájú Lebanon kiskatonáira, kik szintén egy határhelyzetben di-
lemmáztak, éspedig egy foszforos gyújtóbomba (illegális fegyver!) kilövésén és 
annak potenciális következményein gondolkodnak, tehát tulajdonképpen ugyan-
azon morális helyzetben vannak, mint a Foxtrott határőrei –, ám amennyiben el-
vonatkoztatunk attól, hogy ezek a képsorok akár lehetnek valóságosak is, vagyis 
valóban előfordulhat az, hogy az Izraeli Védelmi Erők követnek el nemzetközi és 
emberi jogokat megsértő cselekedeteket, akkor is, a képernyőn konstruált csapa-
tok cselekedetei és annak következményei is bírhatnak roppant tragikus attribú-
tumokkal – így viszont (természetesen) nem vetülhetne semmilyen morális fele-
lősség gyanúja a valóságos harcosokra... Sajnos, ennek a vitának a lezárása túllé-
pi cikkünk hatáskörét, hiszen ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a fi lmet, ismer-
nünk kellene azt a teljes horizontot, amelyet az képvisel, valamint saját előítélete-
inkkel is tisztában kellene lennünk, így csak azzal a kijelentéssel járulhatunk hoz-
zá e fi ktív, képernyőn éltetett helyzet kifejtéséhez, hogy elismerjük, hogy Regev 
félthette a katonák jó hírnevét ettől a fi lmtől, ugyanakkor kijelenthetjük, hogy 
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egyik hadművelet – lett légyen az oly kis léptékű incidens, mint a fi lmünkben be-
mutatott – is magában hordozza a tévedés/hiba/veszteség lehetőségét. Hosszas 
fejtegetés és felsorolás nélkül talán elegendő, ha csak Stan Morse-nak az izraeli 
hadseregről írt kismonográfi ájára utalunk, amely – annak ellenére, hogy szem-
mel láthatóan rokonszenvezik a bemutatott katonákkal, osztagokkal, vezetőkkel, 
harci felszereléssel stb. – bizony bírálatokat is megfogalmaz az izraeli sereg felé. 
Talán ennek a kismonográfi ának a végiglapozása is meggyőzhette volna Regevet 
arról, hogy az általa a fi kciótól oly erősen védelmezett hadsereget elképzelhető, 
hogy inkább az ellenségtől kellene félteni inkább...9 A Lebanon fényében (vagy 
inkább: kabinsötétjében) mi is hajlandóak vagyunk bevonni interpretációs ho-
rizontunkba azt a dimenziót, mely szerint a fi lm tragikumához hozzáad az, ha 
referenciálisokként kezeljük az abban megjelenített etikai és procedurális botláso-
kat, az esetben is, ha azokat egy olyan tekintélyes és hatékony szervezet is követ-
te el, mint Izrael hadserege. 

Amennyiben azonban az esztétika felől közelítjük meg ezt a kérdést, Jausst 
szavait segítségül híva közelíthetjük meg optimálisabban a helyzetet: „... a szer-
ző a recepciót nem tudja ahhoz az intencióhoz kötni, amellyel a művet létrehoz-
ta: a befejezett mű a továbbhaladó aiszthesziszben10 és értelmezésében olyan je-
lentéshalmazt bontakoztathat ki, amely a keletkezésének horizontját messze túl-
haladja”.11 Jóllehet Jauss szövegekről beszél, ám mi úgy véljük, hogy ezt az interp-
retációt minden, esztétikai valenciával rendelkező, „olvasható” (tehát interpretál-
ható) műalkotásra használhatjuk, főleg olyanra, mint amelynek jól követhető (ol-
vasható!) narratív szála van, mint a viszonylag lineáris időkezelésű Foxtrott. Jauss 
értelmezése szerint tehát Maoz – legalábbis esztétikai szempontból – nem felel 
a műalkotásként prezentált kreációjáért, viszont elképzelhetünk más rendszere-
ket (gondolom, amilyenekre Regev is támaszkodhatott társadalmi szempontból 
kontextualizáló bírálatai megfogalmazásakor), ahol Maoz utalásai valóban nem 
lelhetnek örömteli fogadtatásra. Cikkünk számára a Foxtrott viszont esztétikai 
objektum, és mint ilyenre vonatkoztathatjuk a létező izraeli–arab-konfl iktus ösz-
szetevőit, viszont tévednénk, ha kizárólag azok fényében ítélnénk meg. Mi drá-
mai szempontból elegendőnek találjuk az alaphelyzetet, a szokatlan feszültségű in 
medias rest, amely megfelelően előkészíti a narratív szálakat, és amely megteremti 
a mű groteszk-keserédes alaphangulatát. 

Az incipithez méltóan az általunk elemzett mozgóképes alkotás nem végző-
dik katarzissal, „csak” amolyan aiszthetikus végkifejlet-sorozattal, ahol úgy talál-
koznak a kigöngyölített motívumok, hogy közben a néző egyedül marad azokkal 
a megválaszolatlan kérdésekkel, melyeket a fi lm tett fel a határokon történő léte-
zés igazságairól. Rájövünk, hogy tulajdonképpen csak azt tapasztaljuk meg vég-
letesként, tehát közvetlen és őszinte, igaz befogadásként, aminek nem látjuk, nem 
értjük a teljes attribútumrendszerét, ugyanakkor pedig az, ami megértésünk által 
uralható, a priori nem bír sem aiszthetikus, sem pedig katartikus valenciával. Ese-
tünkben a katarzist a teve groteszk „közbetrappolása” veti vissza aisztheszisszé: 
az állat szimbolikusan motivált, ám logikai szempontból antidramatikus „fellépé-
se” vonja meg Jonathan pusztulásától azt a végtelen fájdalmat, amelyet a néző is 
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megtapasztalt – még ha nem is empatizált a szereplőkkel – a megdöbbentő nyi-
tójelenetben.

A fi lm tehát amolyan mise en abyme-ként megismétli a foxtrott-táncot „lej-
tő” katona (Jonathan) gesztusait: tények szintjén visszatér önmagához, de közben 
bejárta Közel-Kelet fájdalommal és meg nem értéssel elfelhőzött tájait.

Eliade az „örök visszatérés mítoszáról” értekezvén megállapítja, hogy a pri-
mitív [életvitelű] kultúrák az időt folyton önmagát megújító, önmagát „ad infi ni-
tum” ismétlő ciklusként értelmezik, míg a [nyugati típusú kultúrával rendelke-
ző] civilizációk modern időértelmezése szintén a ciklusok mentén értelmezi ön-
magát, de „két atemporális identitás” között értelmezhető, és végesnek tekinti tár-
gyát.12 Filmünk mindkét időszemléletet ötvözi, hiszen szinekdochikusan ismét-
li önmagát, és a címadó, fő motívumának fi lmbéli interpretációja tulajdonképpen 
az alkotás kiteljesedés nélküli befejezésében történik meg.
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Ország. Márkázás. Imázs. Identitás

(Papp-Váry Árpád: Országmárkázás. Versenyképes identitás és imázs terem-
tése. Akadémiai Kiadó Budapest, 2019, 228 o.)

Amint a bevezetőben is jelzi a szerző, a kötet irányt kíván mutatni a márká-
zás technikai alkalmazására országok esetében és az ország reputációjának a javí-
tásában, ami számára nagyobb versenyképességet biztosít. Teszi ezt a szerző ab-
ban a szakmai környezetben, ahol a kilencvenes évek végétől elvárás, majd di-
vathullám lett az országmárkázás, később pedig a politikai diskurzusok által ki-
sajátítva, nemzetmárkázásként megjelenítve közbeszéd témája lesz. És teszi ab-
ban földrajzi környezetben, ahol a később felzárkózó közép-kelet-európai orszá-

Rezumat (Ţară. Marcaj. Imagine. Identitate)

Așa cum autorul semnalează în partea introductivă, volumul dorește să fi e un ghid tehnic pentru marcajul ţărilor și 

îmbunătăţirea reputaţiei acestora, căci acest lucru va oferi ţărilor o competitivitate sporită. Cartea este una de referinţă, căci în 

limb maghiară nu au apărut până în prezent lucrări complete despre marcajul de ţară.
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gok próbálkozásai sorra kudarcot vallottak, ritkán érve el jelentősnek mondható 
eredményt az országmárkázás vagy -pozicionálás terén. 

Emiatt is tekinthető hiánypótló műnek, hiszen magyarul még átfogó jegy-
zet sem jelent meg az országmárkázás kérdéséről, a fogalmi tisztázások, egyértel-
mű irányelvek megfogalmazása pedig hiánycikk. Jóllehet a nemzetközi szakiro-
dalom bőkezűen méri a tudományos és gyakorlatias megközelítéseket, esettanul-
mányok százaival lehet találkozni, ezek valami kevéssé illeszkednek egységes fo-
galmi rendszerbe, és még kevésbé relevánsak Európa keleti tájékára. Mintha erre 
a hiányra jelentkezett volna a szerző az Országmárkázás könyvével, mint gyakor-
ló, jó megérzésű marketinges a piaci résre.

A marketing, márkázás, ezenbelül a helymárkázás (települések, régiók, or-
szágok) eddig is jelen volt a Papp-Váry Árpád szakértői és szerzői munkásságá-
ban. A Marketing a gyakorlatban és a JPÉ marketing szakkönyvei tankönyvszerű 
alapossággal végzik el a fogalomtisztázás kritikus feladatát, rendszert teremtve a 
vetekedő elméletek között. A márkázásról megjelent jegyzetei és mintegy félszáz 
tanulmánya pedig előrevetítik egy nagyobb lélegzetvételű, helymárkázáshoz köt-
hető alapozó mű létrejöttét. 

A feladat nem egyszerű: egyszerre szólni a laikus, téma iránt érdeklődők-
nek és a szakmai vagy tudományos közösséghez is eljuttatni releváns információ-
kat. Az első, területjelölő fejezetek ebben segítenek, beágyazva az országmárkázás 
tevékenységét az ismertebb, hozzáférhetőbb területek közé, mint a marketing, 
branding, közigazgatás, stratégiai tervezés, identitáselméletek vagy a turizmus-
ból ismert desztinációmenedzsment. 

Az első fejezetek az országmárkázás pozicionálásával, helyének, szerepé-
nek céljaival ismertetnek meg, majd a fontosságát bizonyítandó, eljut a legis-
mertebb országmárkaindexek rangsorához, hozzáférést biztosítva az értékelési 
szempontok hoz, emellett hangsúlyozva, miért is fontos, jövedelmező egy ország 
számára a saját értékeinek feltárása, kommunikációja és egy saját pozíció elfogla-
lása. A további fejezetek az országmárka építésének folyamatával, eszköztárával 
foglalkoznak, többször kitérve a közbeszéd legyakoribb tévedésére, hangsúlyoz-
va, az országmárka nem azonos egy logó és egy szlogen megalkotásával. Túlrep-
rezentáltnak gondolhatnánk a problémát, de elnézve az elmúlt időszak ország-
márka-építő törekvéseit a térségben, beleértve a Románia eddigi hat, nemzetközi 
visszhangot kiváltó, elhasalt országmárkázás-projektjét, igencsak indokolt. 

Valószínűleg a területen szerzett tapasztalat és az márkázók munkásságát ért 
kritika hívta életre a 11 fejezetet, amely a megfogalmazható kritikákra ad választ. 
A folyamatosan változó kihívások és nemzetközi környezet dinamikája előrevetí-
ti, az országmárkázás sem lehet statikus, alkalmazkodnia kell. Mivel egy-egy tel-
jes márkázási projekt futamideje több év, eközben folyamatosan jelennek meg új 
szemléletek, elvárások, mérőskálák és projektek, a márkázási folyamatnak me-
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net közben kell reagálnia, válaszolnia a felmerülő kérdésekre, elvárásokra és kihí-
vásokra. Ez a szakma sosem statikus, a mindenkori működő megoldások hamar 
idejétmúlttá válnak, emiatt fontos szerepet kap a folyamatos képzés, szakmai fej-
lődés és szakmai deontológia. 

A gyors változásra és adaptálódásra példa a zárófejezet esettanulmánya, az 
e-Észtország. Balti állam, sok tekintetben azonos múlttal állt a rajtvonalhoz, mint 
a többi közép-kelet-európai ország, mégis az e-állampolgárai gazdasági tevékeny-
ségének köszönhetően GDP-ben már lekörözi a hasonló mérető társait. A köz-
ponti honlap pedig biztatja és útmutatást ad polgárainak, hogyan vehetnek részt 
a saját országuk népszerűsítésében, tanácsokkal, audiovizuális és interaktív anya-
gokkal vértezve fel őket. Tanulságos lehet minden ország számára, hiszen olyan 
pozícióról van szó, amire még rá lehet állni, csupán a megfelelő országos straté-
giai terv szükséges. 

A zárásként, Magyarország számára megfogalmazott konklúziók általá-
nos érvényűek: a nincs sikeres országmárkázás országstratégia nélkül máris jel-
zi a benevezési feltételt a márkázási versenybe, ugyanakkor megcsillantja an-
nak előnyét, hogy egy kisebb, jól szervezett ország, amely kényszerből akár, de az 
országmárka kiépítésén dolgozik, előnyt szerezhet a nagyobb, bürokratikus be-
rendezkedésű országokkal szemben.

Új, átfogó, részletes Papp-Váry Árpád Országmárkázás könyve. Vitathatat-
lan érdeme a fogalomtisztázó törekvés, amint több tudományterület fogalom-
használatát próbálja szintetizálni, egy olyan környezetben, ahol a tudomány mű-
velői előbb használnák egymás fogkeféjét, mint szakkifejezéseit. Egyértelmű-
vé teszi az országmárkázás szükségességét, világos útmutatót adva az értékelési 
mutatókhoz és a márkázás folyamatához. A 22 oldalnyi rendszerezett offl  ine és 
online könyvészet már-már monografi kus részletességre vall, segítve a téma iránt 
érdeklődőket a további dokumentálódásban. Ez is utal arra, hogy a könyv leg-
alább olyan mértékben szól a gyakorló szakemberekhez, mint a diákokhoz, épít-
ve a márkaszakértők következő nemzedékét. 

Mi más is lehetne megfelelő exportcikk, mint a hazai műhelyekben alkotott 
munkák, a szellemi tulajdon exportja? Országépítő tevékenység, pozicionál, már-
káz, beilleszkedik az eddigi jelentős magyar alkotások sorába; ilyen tekintetben 
a Papp-Váry Árpád Országmárkázás könyve, szellemi tulajdona Magyarországot 
márkázó exportcikké válik. 
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésénél vegyék fi gyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű fi le tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne 

legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, pontosvesszők-

kel elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcssza-

vak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2 sorban tartalmazza a szerző tudo-

mányos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudomá-
nyos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző el-
érhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és 
(ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyó-
iratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy  hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód 
szerint szerkesszék meg

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmányköte-
tek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső kataló-
gusrendszere szerint hivatkozzunk.
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Alulírott…………………………………………….megrendelem a ME.dok 
című tudományos folyóiratot…………………………évre, ……..példányban.

Az egyéves előfi zetés ára 15 lej, amiért négy lapszámot postázunk.

Név: ………………………………………………………………………………..
Cím: ………………………………………………………………………………..
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 0740 586 125 vagy kmki.kolozsvar@gmail.com.
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