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ME.fotográfi a

Paletta Fotószakkör

A Csorba Győző könyvtár a TÁMOP pályázatának fotós szekcióját a Vi-
zuális Nevelésért Alapítvány szakembereire bízta. A képzésre a pécsi Szent 
Mór Iskolaközpont diákjai jelentkezhettek. A tanév kezdetén már második 
éve 14 középiskolás kap elméleti- és gyakorlati képzést. A foglalkozásokat 
fotóséták, kirándulások, táborozás sínesítik.

Szakkörvezetők: Kiss Balázs, Odrobina Tamás, Kálecz Rudolf

Árok Levente fotója
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Mediatizáció és domesztikáció 
között – koncepciók a fi atalok 
médiafogyasztásáról

SZIJÁRTÓ ZSOLT

1. BEVEZETÉS

A fiatal generációk médiafogyasztásával foglalkozó – főként pszicholó-
giai, szociológiai indíttatású – szakirodalom egyik alapvető megállapítása 
a médiahasználattal töltött idő radikális emelkedése. Nemcsak önmagában 
a napi médiahasználat mennyisége növekedett 6-7 órára, de a mindennapi 
élet szerkezete is átrendeződött: így a szabadidős tevékenységek középpont-
jába is a médiumok kerültek. Egy sokszor hivatkozott amerikai médiakuta-

Rezumat (Între mediatizare și domesticare – concepții privind consumul media al tinerilor)
Studiul prezintă schemele de analiză care pot fi  utilizate pentru interpretarea căilor de 

comunicare și modurilor de utilizare a mass-media de către studenți. Sunt menționate trei tradiții, 
curente majore care pot fi  descrise prin conceptele de mediatizare, difuzia inovațiilor și domesticare. 
Studiul încearcă să găsească argumente pentru a demonstra că mai ales ultima abordare poate 
oferi posibilități teoretice și metodologice pentru a identifi ca mai precis diferitele grupuri ale acestei 
generații.

Cuvinte cheie consum media, mediatizare, domesticare, difuzia inovațiilor

Abstract (Between mediatization and domestication) The study is trying to present the analyzing 
schemes that can be suitable to interpret the students’ ways of communication and their habits 
of using the media. Three major traditions are mentioned, trends which can be described by the 
concepts of mediatization, diffusion of innovations and domestication. We try to fi nd arguments for 
the fact that mainly the latter approach can offer – theoretical and methodological – opportunities 
which make it possible to recognize the different groups of this generation more precisely.

Keywords media consumption, mediatization, domestication, diffusion of innovations

Szijártó Zsolt, Ph.D., PTE BTK Kommunikáció-
és Médiatudományi Tanszék, tanszékvezető
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tás a 2000-es évek közepén a 8–18 évesek egy napját vizsgálva a következő 
adatokhoz jutott:

Tevékenység-forma
Időtartam 
(óra/perc)

1 Televíziózás 3:04
2 Szülőkkel lebonyolított program 2:17
13 Barátokkal lebonyolított program 2:16
4 Zenehallgatás 1:44
5 Kirándulás, sportolás 1:25
6 Videózás, mozi 1:11
7 Számítógép-használat 1:02
8 Egyéb hobbik, klubok stb. 1:00
9 Telefonálás2 0:53
10 Házi feladat2 0:50
11 Videojáték 0:40
12 Olvasás 0:43
13 Munka2 0:35
14 Házimunka 0:32

1. táblázat Kaiser Family Foundation (Roberts–Foehr–Rideout 2005)

A 2009-ben megismételt, hasonló tematikájú felmérés még drámaibb 
adatokról számol be2; a napi 6-7 órás médiahasználattal töltött idő valójában 
10-11 órát is elérhet, hiszen a fiatal generáció tagjai egyszerre több médiumot 
használnak, ahogyan erre a „multitasking” fogalma is utal.

8 és 18 év közötti fiatalok átlagos médiahasználata egy tipikus 
napon (2009)

Tevékenységformák
Időtartam
(óra/perc)

1 Televíziós tartalmak 4:29
2 Zene 2:31
3 Számítógép 1:29
4 Videojáték 1:13
5 Print-médium 38
6 Mozi 25
7 Összes médiahasználat 10:45

A multitasking-használat aránya 29 %
Médiahasználat 7:38

2. táblázat Kaiser Family Foundation (Roberts–Foehr–Rideout  2010)
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Mindezek a számok a maguk rideg és riasztó vagy éppen pozitív és lel-
kesítő módján egy olyan tapasztalatról tudósítanak, amely közös a késő mo-
dern társadalom tagjai számára: a mindennapi valóság növekvő mediális 
meghatározottságáról, mindent átható mediatizáltságáról. A médiumok 
használata, a médiatartalmak jelenléte teljességgel hétköznapi jelenséggé 
vált: maga a médiumok nélküli világ vált teljesen utópisztikussá. 

A kutatások arról is beszámolnak, hogy a mediatizáltság átfogó trendjén 
belül az egyes társadalmi csoportok között jelentős különbségek figyelhetők 
meg a médiumokhoz fűződő kapcsolatot illetően. Elsősorban a fiatalabb kor-
osztályok – az 1981 es 2001 között született (néha „milleniumi”-nak is neve-
zett) „Y-generáció”, illetve a legfiatalabbakat magában foglaló „Z-generáció”3 
– világa jellemezhető a különböző digitális technológiák mindenütt-jelenva-
lóságával. 

2. AZ IT-NEMZEDÉK

Az ezredforduló körül Amerikában számos könyv jövendölte egy új ge-
neráció megszületését; egy „digitális bennszülöttek”-ből álló „új törzs” meg-
jelenését, akik számára a számítógép, az internet kínálja szocializációjuk 
természetes hátterét. A tanulmányok, könyvek az elmúlt évtizedben felraj-
zolták e korosztályi csoport mediális cselekvéseinek jellegzetes kulturális 
mintázatát, mindennapjainak meghatározott napirendjét. A főként különbö-
ző tanácsadócégeknél, gazdaság és tudomány határvidékén dolgozó szerzők 
(Marc Prensky, Don Tapscott4, John Palfrey és Urs Gasser vagy a német Horst 
Opaschowski)  sikeresek voltak eszméik terjesztésében – egy érdeklődő és 
fogékony olvasóközönség, többszörösen is érintett szakemberek (tanárok, 
gazdasági szereplők) számára kínáltak egy vonzóan optimista – és meglehe-
tősen könnyen érthető/értelmezhető – képet az új generációról. 

Az IT-nemzedék egyik szószólójának, Marc Prensky-nek The Digital 
Natives című, sokat hivatkozott könyve 2001-ben jelent meg (Prensky 2001). 
Alaptétele szerint a média világán belül alapvető átalakulás zajlik, egy soha 
nem volt kiterjedésű változás, amelyet hol „digitális ősrobbanás”-nak, hol 
„szingularitás”-nak nevez. Ez a helyzet – Prensky szerint – nem értelmez-
hető a társadalmi-technikai fejlődés hagyományos, evolúciós szemléletű 
koncepciói mentén, mivel kiterjedése, hatóköre túlnő ezeken. Az új, digi-
tális (média)világ leírásához egy új szótárra van szükség; ehhez próbálja 
megteremteni a kiindulópontokat erőteljes metaforái, néha leegyszerűsí-
tő dichotómiái segítségével. Prensky kategóriarendszere – annak ellenére, 
hogy nem igazán alapul szisztematikus adatokon, empirikus kutatásokon, 
sokkal inkább benyomásokon, egyedi megfigyeléseken – nagy karriert futott 
be, az „új, IT-nemzedék” leírásakor lépten-nyomon találkozhatunk vele. 

Prenksy elméletének egyik fontos alapköve két, korosztályi szempont-
ból elkülönülő társadalmi csoport, a „digital natives”, illetőleg a „digital 
immigrants” szembeállítása. A szerző szerint a digitális bennszülöttek fiatal 
generációja anyanyelvi szinten birtokolja a számítógép, a videojátékok és az 
internet digitális nyelvét. A korábbi generációkhoz tartozók többsége képte-
len ezt az új nyelvet teljes mélységében elsajátítani; beszédükben, fordula-
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taikban s gondolkodásukban mindig érződik valamifajta „akcentus”; annak 
bizonyítéka, hogy nem uralják magától értetődő módon ezt az idiómát5.  

Tézisét Prensky – egyebek mellett – főként neurobiológiai érvek se-
gítségével próbálta alátámasztani; legfontosabb idevonatkozó állítása sze-
rint a digitális médiahasználat – az agy plasztikussága, jól formálhatósá-
ga következtében – radikálisan átalakította a fiatalok gondolkodásmódját, 
problémafeldolgozó rendszerét; ezért rendelkezik az IT-generáció egy „más-
fajta” gondolkodással6.

Prensky és követői közösek abban, hogy bináris oppozíciópárok rend-
szerét felhasználva különítik el a két csoportot;  s a szembeállítás egyetlen 
dimenzión – a digitális technológiához fűződő viszonyon – alapul. Amíg 
a „bevándorlókra” általában nem pazarolnak túl nagy figyelmet, addig az 
írásaik középpontjában álló fiatalok csoportját érzékletes képek, leginkább 
ideáltipikus kategóriák segítségével festik le. Egy példa ezen algoritmus mű-
ködésére a magyar szakirodalomból: az egyik tanulmány – Prensky alapján 
– a következő ismérvek mentén jellemzi ezt a korosztályt:

1. „gyorsan befogadják az információkat
2. az információkat párhuzamosan dolgozzák fel, tevékenységeiket 

szimultán végzik (multitasking)
3. a szöveg helyett a képet és a hangot preferálják
4. előnyben részesítik a véletlenszerű kapcsolódásokat (hypertext)
5. kitűnően dolgoznak hálózatban
6. vágyaik azonnali és gyakori kielégítésére törekszenek
7. előnyben részesítik a játékot a „komoly” munka helyett
8. a technológiában a kényelmetlen, de szükségszerű társ helyett ba-

rátot látnak” (Székely 2010, 44).

E generációs portré kapcsán az elmúlt évtizedben meglehetősen élénk 
viták alakultak ki, melyek főként két kérdést állítottak középpontba. Egy-
részt felvetették, hogy ez a generációfelfogás/konstrukció egyfajta technoló-
giai determinizmuson alapul; hasonlóan a médiakutatásban régóta jelen lévő 
s leginkább a torontói iskolához kapcsolható nézethez. Eszerint egy médium 
megjelenése és elterjedése kulcsfontosságú egy korszak társadalmi szereplő-
inek meghatározásánál, hiszen az új médiumok technikai lehetőségei jelölik 
ki az emberi észlelés, a társadalmi cselekvés lehetséges módjait, hatóköreit. 
Ezzel szemben – fogalmazódik meg a (leginkább a cultural studies berkeiből 
származó) ellenvélemény – egy új technológia nem „önmagában” változtatja 
meg a mindennapokat, a társadalom csoportjait, a tudáskészletüket, hanem 
a felhasználók cselekedetei, létező kontextusok mentén. David Morley egye-
nesen úgy fogalmaz, hogy „a hatást nem a technika önmagában gyakorolja; a 
technika jelentése a technika lehetőségeivel (potenciáljaival) és az emberek 
elsajátítási módjaival összefüggésben jön létre” (Morley 2001, 20).  

E generációkonstrukcióval kapcsolatban sok kritikus megfogalmazza 
az esszencializmus vádját is: az olyan címkék használata, mint „digitális 
bennszülöttek”, a „Z- vagy IT-generáció” túlságosan is homogén képet fest 
erről a korosztály csoportról, s eközben elfedik a csoporton belül létező, re-
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leváns különbségeket – a digitális világhoz való hozzáférést, a tényleges mé-
diahasználatát illetően. Ezt az esszencialista nézőpontot erősítik a kutatások 
hátterében álló módszertani elvek is, így például a középértékeken alapuló 
időmérleg-számítások, melyek inkább eltüntetik, semmint kiemelik a cso-
porton belüli különbségeket. 

E kritikák hatására a fiatalok médiafogyasztását vizsgáló kutatások az 
utóbbi évtizedben két irányba kezdtek elmozdulni: egyrészt a digitális tech-
nológiák különböző (konkrét) elsajátítási módjai és használati kontextusai 
kerültek középpontba, másrészt az empirikus vizsgálatok mindinkább a 
korosztályon/generáción belüli törésvonalakra koncentrálnak a médiahasz-
nálat és a kommunikációs szokások vonatkozásában. Így kínálnak elmozdu-
lást a „digitális bennszülöttek” ideáltipikus konstrukciójától egy korosztályi 
csoport sokféle – ugyanakkor közös vonásokat is felmutató – praxisának, 
stratégiáinak kutatása felé. 

Jelen tanulmány fő célkitűzése egy olyan elméleti keret felvázolása, 
amelyben az „IT-generációt” alkotó korosztály különböző csoportjainak 
médiahasználata, kommunikációs szokásai értelmezhetők. Olyan kutatá-
si irányzatok, elméletek bemutatására tesz kísérletet, amelyek fogalmakat 
kínálnak az új médiumokat használó közösségek értelmezéséhez, a tudás 
szerveződésének új formáinak megismeréséhez, azon folyamat megfigyelé-
séhez, amely során a digitális médiumok megjelennek, majd beépülnek a 
mindennapi élet különböző összefüggésrendszereibe. Így kerülnek tárgya-
lásra olyan, a médiatudomány által használatos fogalmak, mint a „domeszti-
káció”, a mediatizáció”, a „diffúzió” – mint lehetséges fogalmi keretek, ame-
lyek mentén elgondolhatóak a médiaelsajátítás, a médiahasználat különböző 
esetei.

3. FOGALMI KERETEK

Egy olyan gyorsan változó társadalmi-kulturális környezetben élünk, 
amelyben az új médiumok megjelenése és elterjedése megváltoztatja a min-
dennapi élet kommunikációs feltételrendszerét is. A szakirodalom – de a 
mindennapi nyelvhasználat is – „kommunikációs forradalmak”-nak nevezi 
azokat a nagyléptékű átalakulásokat7, amelyek nem csupán új technológiák 
elsajátításáról, hanem a társadalom, kultúra számos területének megválto-
zásáról is szólnak.

Ebben a nagy időtávot átfogó folyamatban a digitális médiarendszerek 
megjelenése fokozati jellegű változást hozott. David Morley angol médiaku-
tatónak az ezredforduló környékéről származó látlelete szerint az otthonok-
ban, az intézményekben és a nyilvános kommunikációban a legkülönfélébb 
információs és kommunikációs berendezések valóságos inváziója figyelhe-
tő meg (Morley 2001, 20) – ez a megfigyelés kvantitatív adatokkal is alátá-
masztható. Ráadásul az új mediális technológiák két új, kvalitatív ismérvvel 
is rendelkeznek: többségük multimediális eszköz, azaz különböző felhasz-
nálói lehetőségeket, funkciókat foglalnak magukban; s fontos jellemzőjük 
– szemben a túlnyomórészt „rögzített”, az otthon, a munkahely falai között 
megtalálható hagyományos médiumokkal – a mobilhasználat. 
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3.1. A MEDIATIZÁCIÓ

Az újabb kommunikációs technológiák megjelenése kapcsán a kommu-
nikációval, nyilvánossággal foglalkozó szakirodalom előszeretettel használ-
ja a „mediatizáció” kategóriáját. A fogalmat több korszakban is alkalmazta 
a tudományos kutatás; így a társadalomkutatók a harmincas évektől kezdve 
hangoztatták azt az állítást, miszerint a –modernség egyik jellegzetes fo-
lyamatának tekintett – mediatizáció felelős azért, hogy az emberek között 
közvetlen kommunikációs kapcsolatokat mindinkább felváltják a médiu-
mok által közvetített tartalmak. Sokféleképpen leírták és értékelték az el-
múlt csaknem száz évben ezt a változást – ennek kapcsán beszélt a hetvenes 
évek végén Habermas az „életvilág gyarmatosításáról” (Habermas 1984), 
Baudrillard pedig a „totális szimuláció uralmáról, a valóság-dimenzió eltű-
néséről” (Baudrillard 1996) –, abban ugyanakkor egyetértettek, hogy „médi-
um logikája” az élet egyre több területén megjelent. 

A kilencvenes évektől – nem függetlenül az internet, a digitális médiu-
mok gyors elterjedésétől – még hangsúlyosabb e fogalom használata a kom-
munikáció- és médiatudomány különböző területein; olyan konceptuális 
eszköznek tűnt, amely képes az átalakuló kommunikációs valóság leírására, 
megragadására.  A legtágabb, a „hosszú időtartam” mentén kibontakozó ér-
telmezési tradíció úgy tekint a „mediatizációra”, mint az emberi történelem 
egy olyan alapvető metafolyamatára, amely hatókörét, kiterjedését tekintve 
leginkább a „civilizációval” vethető össze: évszázados távlatokban gyökere-
sen átalakítja a szocializáció, a társadalmi élet egész feltételrendszerét (Hepp 
2010). A legszűkebb, a mindennapi élet szféráját középpontba állító megkö-
zelítés inkább a „rövid időtartam” történéseire koncentrál; konkrét esetek-
ben vizsgálja, hogy az új médiumok elterjedése milyen változások okozott a 
mindennapi élet, a kultúra, a társadalom különböző területein (Krotz 2007).

Jól látható, hogy mindkét megközelítés túllép azon a közkeletű böl-
csességen, miszerint a gyorsan terjedő tömegmédiumok befolyásolják a kö-
zönségüket, alapvető hatást gyakorolnak a fogyasztóikra. Ehelyett inkább 
arra irányítják rá a figyelmet, hogy a „mediatizáció” nem csupán a média-
fogyasztók számának megnövekedésében tetten érhető, kvantitatív jellegű 
változást jelent, hanem kvalitatív átalakulást is magában foglal: a médiu-
mok jelenléte a társadalom legkülönbözőbb alrendszereit (a gazdaságot, a 
politikát, a vallást, az oktatást stb.) is megváltoztatja, hatása kikerülhetetlen 
a mai társadalom/kultúra minden szegletében. 

Azaz: „mediatizáció” alatt egyre kevésbé azt a közkeletű nézetet ért-
jük, miszerint a médiumok jelenléte mind markánsabb a mindennapi élet-
ben, a kommunikációs folyamatokban pedig a közvetítettség váltja fel a 
közvetlenséget.8 A fogalom alkalmazási területe sokkal konkrétabbá válik; 
előkerülnek azok a társadalmi kontextusok, cselekvési területek, amelyek 
esetében különösen markáns változásokat okoz a médiumok megjelenése. A 
mediatizációkutatások leggyakrabban három szintet különítenek el a médi-
umok elterjedésének és használatának vizsgálata során:

A vizsgálatok első szintjét a társadalmi intézmények elemzése jelenti. A 
médiumok a társadalom legkülönbözőbb területein megjelennek: a politikát 
alapjaiban átformálta az új médiumok elterjedése, mint ahogyan sem a val-
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lás, sem a gazdaság nem függetleníthető ettől a jelenségtől – s a példák még 
hosszan sorolhatók. Természetesen más és más formában zajlott le a médi-
umok megjelenése és elterjedése ezeken a területeken, s a kutatások éppen 
ezekre az eltérő sajátosságokra kérdezhetnek rá. 

A következő szintet a még nem intézményesült közösségek alkotják – ta-
lán ez a kutatás legizgalmasabb és éppen ezért legjobban körbejárt területe. 
Az új médiumok ugyanis radikálisan megváltoztatták a közösségképződés, 
a társadalmasodás egész feltételrendszerét – gondoljunk csak a közösségi 
médiumok napjainkban tapasztalható felfutására vagy a virtuális közössé-
gek markáns szerepére. 

A legalapvetőbb szint a cselekvések, mindennapi interakciók átalaku-
lását érinti – az egyes esettanulmányok azt a médiatudományban sokszor 
előkerülő megállapítást járják körül, hogy az új médiumok jelentkezése 
megváltoztatja az észlelés, a cselekvés, az értékelés korábban bevett módjait, 
átalakítja a szereplők közötti interakciókat, cselekvéseket.

3.2. A DIFFÚZIÓS ELMÉLET 
Az egyes új mediális technológiák megjelenéséről, társadalmi elterje-

déséről a „mediatizációnak” nevezett irányzat mellett több megközelítés áll 
a kutatók rendelkezésére. Ezek közül érdemes kiemelni a klasszikusnak te-
kinthető, széles körben használt „diffúziós elmélet”-et, amely Everett Rogers 
amerikai szociológus 1963-ban megjelent könyvéhez kapcsolható (Rogers 
1995).  Rogerst főleg az érdekelte, hogyan zajlik a technológiai innováció 
folyamata az észleléstől kezdve egészen az elfogadás, illetőleg az innováció 
(például egy új médium) mely tulajdonságaitól függ a folyamat sikere9. 

Rogers az adaptációt döntően lineáris és racionális folyamatnak tartja; 
célja egy olyan innovációs-döntési modell kidolgozása, amely képes megma-
gyarázni és előrejelezni, hogy bizonyos újítások milyen sebességgel, milyen 
csatornákon keresztül terjednek szét egy társadalmi rendszeren belül. Mo-
delljében – ahogyan az irányzatot magyar nyelven részletesen összefoglaló 
tanulmány leírja – „a diffúziós folyamat négy alapvető összetevője: maga az 
innováció, a kommunikációs csatornák, az idő, valamint az adott társadal-
mi rendszer, amelyben az elterjedési folyamat lezajlik” (Dessewffy–Galácz 
2002, 234). Így például a digitális médiumoknak, mint technológiai innová-
ciónak, rendelkezniük kell azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket Rogers 
általában a sikeres újítások jellemzőinek tart:

1. a hagyományos médiumokhoz képest jelentős előnyöket tudnak fel-
mutatni (interaktivitás, remixelhetőség, mobilitás);

2. jól illeszkednek a felhasználók – jelen esetben az „IT-generáció” 
tagjainak – értékrendszeréhez (szórakozás, vizualitás előnybe ré-
szesítése stb.);

3. használatuk az idők során folyamatosan egyszerűsödik;
4. jó „láthatósági viszonyokat” hoznak létre, akár az identitás kifejezé-

sére is alkalmas tényezőkké válnak.
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A modell fontos elemét alkotják a kommunikációs csatornák. Mivel 
Rogers szerint az innováció, az új médiumok sikeres elterjedése egyéni dön-
tések sorozatától függ10, ezért rekonstruálhatók a döntési folyamatban fontos 
szerepet játszó kommunikációs csatornák. A technológiai innováció mellet-
ti döntés során a felhasználók többféle kommunikációs csatornát használ-
nak fel: többnyire a tömegkommunikációból értesülnek az új médiumok, 
platformok megjelenéséről, de a folyamat következő állomásánál s a döntés-
nél már az interperszonális csatornák válnak igazán fontossá; az tudniillik, 
hogy a döntést meghozó személy milyen társadalmi hálózatok tagja, illetőleg 
milyen helyet foglal el ezekben11.  

A modell harmadik eleme az innováció terjedésének időfaktora; talán 
ez a Rogers-féle elképzelésrendszer legszélesebb körben ismert eleme: a dif-
fúzió folyamatát felrajzoló S-görbe. Amíg a folyamat elején az adott médiu-
mot még kevesen használják, később jelentősen nőni kezd ez a szám, hogy a 
tetőpont elérése után újra csökkenjen. Az időfaktor alapján különbség tehető 
a pozitív döntést hozó személyek között, mégpedig az „innovációs gyorsasá-
guk” alapján12. A modell végső pontja – a diffúziós elmélet általános kerete 
– a társadalmi rendszer, amely szintén determinálja valamely újítás elter-
jedését. A skála a választható, egyénre bízott, önálló döntéstől egészen a 
közösség számára kötelezővé tett, autoriter előírásokig terjed. 

A diffúziós elméletben – vetik fel a kritikusok13 – az új médium „elsa-
játításának” folyamata, a mindennapokba való beleépülésének különböző 
kontextusai általában a vizsgálaton kívül maradnak. Ez nyilvánvalóan nem 
véletlen, függ a diffúzió vizsgálatakor alkalmazott módszertől; a kutatások 
az innováció elterjedésekor előszeretettel koncentrálnak a vásárlóerőre (ren-
delkezik-e a vizsgált személy/csoport az adott technológiával vagy sem), s 
háttérbe szorulnak az adott médium használatában fennálló, sokszor jelen-
tős kvalitatív különbségek. Ugyancsak háttérbe szorul a médium konkrét 
implementálásának vizsgálata – az a folyamat, amelynek során az új tech-
nológia beépül a társadalom különböző rendszereiben, az életvilág eltérő 
kontextusaiban. Még egy pontot kiemelnek a kritikák: az új médiumokhoz 
való technikai-materiális jellegű hozzáférésen túl érdemes figyelembe ven-
ni a „mentális hozzáférés” ugyancsak nem elhanyagolható, s a média-hasz-
nálatot meghatározó dimenzióit, amely leginkább a tanulási készségben, az 
érdeklődés intenzitásában fejeződik ki.    

3.3 A DOMESZTIKÁCIÓ 
Ezekkel a problémákkal kíván megbirkózni az ún. domesztikációs el-

mélet, amelynek fő kérdése az „elsajátító individuum” szerepére vonatkozik: 
hogyan lehet a felhasználó szemszögéből kiindulva rekonstruálni az eltérő 
társadalmi intézményekben zajló médiaimplementációs folyamatokat. Ez a – 
főképp Roger Silverstone nevéhez kapcsolható – kutatási program a cultural 
studieson belül a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején alakult 
ki, s megpróbálta az új médiumok és kommunikációs technológiák dinami-
kus diffúzióját a mindennapi élet keretfeltételei között bemutatni. Ez volt 
a híres HICT-projekt (Household Use of Information and Communication 
Technology), a médiakutatás egyik első etnográfiai indíttatású kísérlete. Na-
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gyon szerencsés történeti pillanatban indult el a vizsgálat, már láthatóak 
voltak a digitalizáció első lépései: elterjedtek a személyi számítógépek és 
a játékkonzolok, elindultak a műholdas televíziók; elkezdődött a digitális 
médiumok máig tartó inváziója. 

A kutatási program középpontjában az a kérdés állt, miképpen jelen-
nek meg a médiumok az „otthon” terében, hogyan épülnek be a meglévő 
mediális rendszerek struktúrájába, miképpen válnak mindennapi rutinok 
részeivé, társadalmi cselekvések eszközeivé, illetőleg hogyan zajlik diffú-
ziójuk a társadalmi világ szélesebb területeire. A projekt etnográfiai esz-
közökkel – részt vevő megfigyeléssel, interjúkkal, sűrű leírással – próbált 
válaszolni ezekre a kérdésekre, s noha a kutatás végén az esettanulmányok 
nem születtek meg, az elméleti keretek kidolgozása megtörtént.

Az „otthon” kiemelése ebben az összefüggésrendszerben nem vélet-
len: a cultural studies tradíciójának egyik fontos eleme volt a „radikális 
kontextualizmus” (Ang 2006); a médiahasználat különböző kontextusainak 
bemutatása. Ezek sorában – a munkahely, a nyilvános kommunikáció mel-
lett – több szempontból is fontos, megkerülhetetlen szerepet játszik az ott-
hon. Egyrészt a társadalom ezen mikroszintjén mindenki számára jól meg-
ragadható, átélhető, milyen kulturális-társadalmi változásokkal jár együtt 
egy-egy új médium feltűnése. Másrészt maguk a médiumok is alapvetően 
hozzájárulnak az otthonnak, mint a társadalmi cselekvések egyik kitünte-
tett helyének létrehozásához, kialakításához. Ez fizikai értelemben is igaz, 
hiszen a médiumok fontos térszervező tulajdonságokkal rendelkeznek, 
meghatározzák a mindennapokban használt fizikai teret (ahogyan erről a 
televízió sokat elemzett példája is tanúskodik). Ugyanakkor kommunika-
tív-szociális módon, az otthoni napirend kialakításával is hozzájárulnak e 
mikrovilág struktúrájának megteremtéséhez: „a médiumok használata ré-
vén jönnek létre különböző otthoni rutinok, strukturálódnak az interakciók, 
rögzítődnek a kommunikatív gyakorlatok, fogalmazódnak meg a különböző 
beszélgetések” (Röser 2007, 172).

Silverstone egy másik könyvében az új médiumok „elsajátításának” 
alábbi 4 fázisát különíti el: (Silverstone 2006)

Tárgyiasítás
(Objectification)

Bekebelezés
(Incorporation)

Átalakítás
(Conversion)

Elsajátítás
(Appropriation/
Commodication)

az otthon és a többi 
társadalmi szféra 
viszonya

 a házon belüli folyamatok, a tech-
nológia beillesztése a fennálló 
struktúrák, gyakorlatok közé

az otthon és a többi 
társ.i szféra viszo-
nya
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a technológia „be-
szerzése”, birtokba 
vétele, „kívülről” 
belülre kerülése

a technológia 
elhelyezése az 
otthonban, a 
terek esetleges 
megváltoztatása

a technológia 
integrációja az 
otthon, illetőleg 
lakóinak időbe-
li/mindennapi 
rutinjai közé

a médiumok meg-
változtatják az 
otthon viszonyát 
a külvilághoz, a 
közeli-távoli kör-
nyezethez

Ez a táblázat jól mutatja az új médiumok megjelenési és elsajátítási folyama-
tának összetettségét. Egyrészt szembeötlő a makro- és a mikroszint egymás-
ba fonódása; az a folyamat, ahogyan a „nagy” társadalmi-mediális változá-
sok megjelennek a társadalmi élet mikroszkopikus területein is. Másrészt jól 
látható az a mód is, ahogyan a domesztikáció folyamatában összekapcsolód-
nak az egymástól látszólag különböző területek: a technika (a technológiai 
innováció), a kulturális normák, a társadalmi kapcsolatok egymást feltéte-
lezve, egyszerre vannak jelen.

A német médiakutató, Jutta Röser egyik összegző tanulmányában e do-
mesztikációs elmélet négy fontos előnyét emeli ki, amely a kommunikáció- 
és médiatudományon belül széles körű alkalmazás lehetőségét teremti meg 
(Röser 2007, 26): egyrészt folyamatokat vizsgál, az új médiumok elsajátítását 
egy összetett, sokszereplős folyamatként mutatja be. Másrészt módszerta-
ni értelemben e megközelítésre a kontextusközeliség jellemző: a különbö-
ző mediális és nemmediális tényezők összefüggését konkrét helyszíneken, 
helyzetekben, mindig a felhasználó szemszögéből kiindulva próbálja re-
konstruálni. Ennek fontos következménye a mikro- és a makroszintek ösz-
szekapcsolása, amelynek során a konkrét helyen, a mindennapi élet szitu-
ációban vizsgált médiatörténéseket visszavezeti a társadalom és a kultúra 
makroszintjére. A domesztikációs elmélet – mindezeken túl – lehetőséget 
kínál egy történeti megközelítésmód alkalmazására, mely révén az új médi-
umok megjelenése, illetőleg ezek beépülése összehasonlítható korábbi mé-
dia-elsajátítási folyamatokkal, s fontos párhuzamosságok, illetőleg különb-
ségek válnak láthatóvá. 

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány olyan elemzési keretek felvázolására tett kísérletet, ame-
lyek alkalmasak lehetnek a fiatalok médiahasználati szokásainak, kommu-
nikációs formáinak értelmezésére. Már az eddigi kutatások is számos isme-
retet felhalmoztak e generáció médiumokhoz fűződő kapcsolatáról, főként 
az internet, a digitális médiumok terjedése kapcsán. Ugyanakkor e kutatások 
több olyan elméleti és módszertani előfeltevéssel is rendelkeztek, amelyek 
nem minden esetben segítették elő, hogy valóban alapos és részletgazdag 
képre tegyünk szert e generáció és a médiavilág kapcsolatáról. 

Jelen elméleti áttekintés azt kívánta röviden bemutatni, melyek azok a 
médiatudományos megközelítések, amelyek felhasználhatók e probléma tár-
gyalásakor. Három nagyobb tradícióról esett szó, a „mediatizáció”, a „diffú-
zió” és a „domesztikáció” fogalmaival jellemezhető irányzatokról. Megpró-
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báltuk amellett érvelni, hogy leginkább ez utóbbi megközelítés kínál olyan 
– teoretikus és módszertani – lehetőségeket, amelyek e generáció különböző 
csoportjainak pontosabb megismerését lehetővé teszik.

Jegyzetek

1.  Csak a 7–12 évesek körében feltett kérdés.
2  A magyar kutatások is hasonló tapasztalatokról számolnak be (Pin-

tér–Székely 2006; Székely 2006), illetőleg amikor 2013 tavaszán egy TÁMOP-
pályázat keretei között a pécsi egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszéke kvalitatív kutatásokat végzett középiskolásokban a diákok média-
fogyasztásával, kommunikációs szokásaival kapcsolatban, ugyancsak napi 
6–7 órás médiahasználati eredmények születtek (Guld–Maksa 2013). Jelen 
tanulmány első változata is a TÁMOP-4.2.3-12/1/ KONV-2012-0016 Tudo-
mánykommunikáció a Z-generációnak kutatás keretei között született.

3  Sokszor IT-generációnak is nevezik őket. Az egyes  generációk elkü-
lönítése, meghatározása nem könnyű feladat. Lásd erről bővebben Strauss, 
W.–Howe, N. 2002.

4 Don Tapscott egyik sokat hivatkozott könyve magyar nyelven is 
megjelent: Tapscott 2001.

5  „a digitális korszaknak azokat a zömében idősebb „bevándorlóit”, 
akik ebben a világban inkább idegenül mozognak, számukra a technológia 
által uralt világhoz való alkalmazkodás csak hosszabb tanulási folyamat 
keretében és szemléletváltáson átjutva, de mindenképpen segítségnyújtást 
igénylő módon és hosszabb időn keresztül valósulhat meg” (Ságvári 2008, 
47).

6  „Megdöbbentő, hogy az oktatás minőségének romlásával kapcsola-
tos viták közepette figyelmen kívül hagyjuk a legalapvetőbb okot. A mosta-
ni tanulóink radikálisan megváltoztak. A mai diákok már nem azok, akik-
re a jelenlegi oktatási rendszert tervezték” – így kezdődik a bevezető fejezet 
(Prensky 2001, 3). Nem véletlen tehát, hogy a  2006-os könyve kifejezetten az 
oktatás világára koncentrált, azt a kérdést tette fel: hogyan alakítják át az új 
médiumok a tanulás folyamatát, illetőleg az oktatás szervezeteinek mikép-
pen kellene reagálni erre a helyzetre (Prensky 2006).

7  Egy jó összefoglaló: Barbier–Lavenir 2004. 
8  Néhány fontosabb munka, további bibliográfával: Imhof 2006, 

Hjarvard 2008, Knoblauch 2008.
9  Eredetileg a technikaszociológiában vetődött fel az a kérdés, hogy 

az új technológiák, újítások milyen lépcsőfokon keresztül terjednek el.
10  A döntési folyamat a diffúziós elmélet szerint 5 fázisból áll:  tudás 

– meggyőzés – döntés  –  alkalmazás – megerősítés.
11  Rogers elkülönít homofil és heterofil diffúziós hálózatokat. Az 

előbbiekben részt vevő egyének (státusukat, érdeklődésüket tekintve) homo-
génnek tekinthetők, míg a heterofil hálózatokban inkább a különbségek, az 
eltérések dominálnak. Ez a szempont azért fontos, mert a különböző kapcso-
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latháló-elemzések számos ponton továbbfejlesztették, finomították a Rogers-
féle kiindulópontot (Galácz 2006).

12  Rogers elkülönít különböző ideáltipikus csoportokat: az „újítókét”, 
a „korai adoptálókét”, a „korai” és a „késői többségét”, illetőleg a „lemaradó-
két”. Azt, hogy ki melyik innovációs csoportba kerül, nagyrészt a társadalmi 
rendszerben elfoglalt helye, individuális habitusa, illetőleg a rendelkezésére 
álló kommunikációs hálózat minősége határozza meg. 

13  A megközelítések kritikájáról: Karnowski–von Pape–Wirth, 2006.
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Amerikai gondolatok
az erdélyi médiatérről 

CSEKE PÉTER

Az Amerikai Magyar Baráti Közösség meghívására 2014 augusztusában 
Cseke professzor előadásokat tartott a Reménység tavánál (Lake Hope State 
Park, Mc Arthur, Ohio), ugyanakkor részt vett egy kerekasztal-értekezleten 
is, amelynek tárgyköre a romániai/erdélyi és az észak-amerikai média, illet-
ve kommunikáció helyzete volt. Pontosabban: az internet és anyanyelvhasz-
nálat kérdése, az új médiumok szerepe a nagyvilágban szétszórtságban élő 
magyarok és a szórványban élő erdélyiek közösségteremtésében.

Rezumat (Gânduri americane despre mass-media din Transilvania)
La invitația Comunității de Prietenie a Maghiarilor din America, profesorul Cseke Péter a 

susținut în SUA o serie de conferințe despre situația mass-media din Transilvania. 
În articolul de jos prezentăm un extras din prelegerile sale prezentând: cum se folosește new 

media în rândul tinerilor din Transilvania, ce legislație se aplică jurnalismului on-line, care este 
situația mass-mediei imprimate din Transilvania, în ce comunități funcționează portale on-line de  
știri, care sunt site-urile cele mai populare în rândul comunității maghiare, care este cea mai nouă 
revistă apărută în limba maghiară în Transilvania (Nőileg), care este relația presei din Transilvania 
cu cea din Ungaria, despre libertatea presei etc.

Cuvinte cheie presă, Transilvania, on-line, imprimat, libertatea presei

Abstract (American thoughts about the Transylvanian media) At the invitation of Hungarian 
Communion of Friends of  America, Professor Péter Cseke presented a series of conferences 
about the media situation in Transylvania.  In the article below we present an excerpt from his 
lectures, showing how is the use of new media among youth in Transylvania, which law applies to 
online journalism, which is the situation in Transylvania printed media, what are the online news 
sites that are most popular among the Hungarian communities from Romania, which is the newes 
magazine published in Hungarian in Transylvania (Nőileg), which is the relationship with the press 
in Transylvania from Hungary, what is the situation of the freedom of the press etc. 

Keywords press, Transilvanya, on-line, printed, freedom of the press

Cseke Péter, doktorátusvezető egyetemi tanár, PhD, BBTE, 
a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet elnöke
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I.

1. Egy internetes bevándorló szeretné megosztani néhány gondolatát 
egy olyan tábor lakóival, akiket a mai digitális világban nem túlzás inter-
netes bennszülötteknek nevezni. Lehet, hogy ez most a Reménység tavánál 
hihetetlenül hangzik, de én még édesanyám palatáblájára írtam az első be-
tűket, nem táblagépre. A fiamék online-újságot szerkesztenek, az unokám 
félesztendős korától már nyomkodta a számítógép billentyűzetét; még nem 
tudott beszélni, de utánozza a maroktelefon használatát. Egyik doktorandu-
som, aki tudatában van annak, hogy voltaképpen a palatábla a táblagép ős-
anyja, amerikai utam előtt azt írta nekem egy mailben: „az elmúlt tíz évben 
olyan radikális változásokon mentek át ezek a szakmák [mármint a média- 
és kommunikáció-tudományiak], mint máskor száz esztendő alatt, s az is 
biztos, hogy teljesen újra kell értékelni a tanításukat is”. Hát erről van szó, 
azt hiszem: tudunk-e élni az új médiumok és új technikák lehetőségeivel? 

Nemrég a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudomá-
nyi Tanszékének munkatársai felméréseket végeztek a húszévesek körében. 
Eredményeiket bemutatták a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
VII. Új Média Konferenciáján is. Tőlük tudom: az általuk vizsgált korosz-
tály, mire eléri a húszéves kort, húszezer órát tévézik, húszezer mailt ír, 
tízezer órát tölt videojátékokkal, tízezer órát telefonál, de csak ötezer órát 
olvas. Folyamatosan a „hálón lógnak”, ezért is nevezik őket még „bedrótozott 
nemzedéknek” vagy „digitális őslakosoknak”. Csakhogy: a napi 6-7 órás mé-
diafogyasztásban nincs benne az újságolvasás. Könyvet nem vesznek a ke-
zükbe, szépliteratúrát vagy szakirodalmat is csak mobiltelefonról olvasnak; 
ugyanúgy, ahogy filmet néznek, zenét hallgatnak, információkat gyűjtenek 
és megosztanak.

Én még a háromnyelvű erdélyi lapkultúra több mint két évszázados 
hagyományai alapján kezdtem el tanítani az újságírás műfajait, illetve tör-
ténetét. Ma már a sajtótörténet sem csak az írott sajtó históriája, hanem egy 
többcsatornás kommunikációs rendszeré, amelyben helyet kap a rádiózás, 
a televíziózás, az online-újságírás; a hírportálok éppúgy, mint az irodalmi 
portálok. Ezért hát nagyon is komolyan kellett vennem fiatal kartársaim 
jelzését: ma azt tanítjuk, amiből tegnap felkészültünk, holott arra kellene 
képezni az újságíró és kommunikáció szakos hallgatókat, amire öt vagy tíz 
év múlva szükségük lesz. 

Meggyőződésem, hogy a jelenlegi mediális értékválság ellenére nem 
tűnik el sem a lapkultúra, sem az elektronikus sajtó, hanem eszközrendsze-
rének radikális megváltozásával funkcionálisan is átalakul. Mindezt arra 
alapozom, hogy a romániai magyarság eddig háromszori kisebbségi helyze-
tében (1918, 1944, 1989) mindig életmeghosszabbítónak bizonyult a jótékony 
szemlélet- és funkcióváltás, a műszaki fejlődés biztosította és a közösségi 
igényeket artikuláló diverzifikáció. Az új szükségleteknek megfelelően Er-
délyben ma is indulnak új lapok; beszédes példaként most csak a Nőileg 
című magazint emelem ki. Kitalálója, főszerkesztője semmit nem árult el 
ez irányú terveiből, amikor nálam doktorált. Lehet, hogy ő maga is csak 
később döbbent rá arra: 1990 után a román fővárosban kiadott lapok rendre 
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elsorvadtak, szerencsés esetben Erdélybe visszakerülve profilt váltottak. A 
százezer példányszámú Családi Tükör viszont Kolozsvárra költöztetve sem 
maradt talpon. A papírárak drasztikus emelése s a színes nyomás költségei 
miatt; meglehet, a lapkultúra-menedzselés akkori teljes hiánya okán is. Az 
így keletkezett vákuumtérbe törtek be aztán a magyarországi divatlapok és 
női magazinok, amelyek elárasztották kínálataikkal az erdélyi lappiacot. Ma 
ingyen sem kell senkinek egyik ottani folyóirat sem. Mert nem az erdélyi 
lányokat és asszonyokat szólítják meg. Ez sikerült a Nőileg fiatal szerkesztő-
inek, akik közül többen kommunikáció és médiaszakot végeztek, néhányuk 
nem csupán alapszinten, értenek tehát a lapmenedzseléshez is.

Ebben az évben a 60, illetve 55 éve indított kolozsvári meg marosvásár-
helyi rádióstúdió jövőjéről töprengtünk. Arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a rádiózás és televíziózás is rákényszerül a stratégiai „lépésváltásra”. 
A fiatal rádiószerkesztők – közülük többen egykori tanítványaink – ma már 
számolnak azzal: meglehet, hogy a hallgatók következő generációi chip-
szerű, apró kis rádióvevőkkel fognak cirkálni.

2. A továbbiakban olyan kollégák véleményét szeretném röviden idéz-
ni, akiknek többé-kevésbé rálátásuk nyílt az amerikai, a magyarországi, a 
romániai és az erdélyi magyar médiatérre. 

Barabás Balázst bukaresti újságíró korom óta ismerem: szülei országos 
magyar lapoknál dolgoztak, ő maga a bukaresti Ady Líceumban végzett, az 
ELTE-n diplomázott, Budapesten vágott neki az újságírói pályának. Miköz-
ben bukaresti szerkesztőségeket is tudósított (Ziua, Mediafax, Pro TV), hét 
évig volt rovatvezető a Computerworld magyarországi szerkesztőségében; 
jelenleg szerkesztő-műsorvezetője a nemrég indult bukaresti Digi24 tévécsa-
tornának; minthogy a családja Budapesten él, ingázik a két főváros között. 
Fontosabb megállapításai: 

a) „A véleményközpontú sajtó diadalából és a nyomtatott sajtó össze-
omlásából egy olyan amerikai hírszolgáltató média született, amelyik egyre 
rosszabbul tájékoztatja a közönséget. És egyre jobban megosztja azt.” Edward 
Snowden akciója után az újságírók nehezebb helyzetbe kerültek.

b) Mind Magyarországon, mind Romániában „nagyon eltorzult a min-
denkori sajtó fő pillére, a hitelesség. […] Magyarországon a politika torzította 
el, Romániában a pénz. […] Romániában a tulajdonosok diktálnak, a profit-
maximálás elve alapján. De […] több teret engednek a tényfeltárásnak.” A 
román sajtó általában merészebb, mint a magyarországi.”

c) Az erdélyi magyar médiatérnek van átjárhatósága a magyarországi 
(a Kárpát-medencei) felé, de nincs átjárása az erdélyi román és a romániai 
médiába   

d) Az előbbi a nemzetegységesítés irányába hat, az utóbbi kiépítésének 
hiánya viszont éppenséggel fékezi ezt a folyamatot. A románok nem értik, 
miért beszélünk Romániában magyarul, ha románul is tudunk; nem értik, 
miért van szükségünk anyanyelvi oktatásra; miért ragaszkodunk a magyar 
és a székely zászlóhoz, az autonómiához. „Mi meg nem értjük, hogy ők meg 
mit nem értenek ezen.” Merthogy soha nem volt nyilvános párbeszéd ezekről 
a kérdésekről. Így nem csoda, hogy a románoknak az autonómiáról folyton 
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csak az jut az eszükbe, hogy el akarjuk venni tőlük Erdélyt. Felvetéseikre 
nem románul válaszolunk, hanem jól odamondogatunk nekik mind az er-
délyi, mind magyarországi médiában. (Vö. Rostás Szabolcs: Nem igaz, hogy 
botrányra és bugyira van szüksége a nézőnek. Krónika, 2013. október 11–13.)  

Az irányításommal doktorált Nicolae Urs kollégámat az online újság-
írás jogi szabályozása foglalkoztatja. Felkészülése idején azért pályázott ku-
tatási ösztöndíjat az Egyesült Államokba, hogy az itteni helyzetet összeha-
sonlíthassa a romániaival, ahol az internet vadnyugati korszakát éljük. Arra 
a következtetésre jutott, hogy itt sincsenek tiszta használati szabályok, és 
nincs egy olyan hatóság, amelyik felügyelné, hogy mit szabad és mit nem; 
az anonimitás felmérhetetlen károkat okoz. Meglátása szerint úgy kellene 
tekinteni az internetes médiára, mint a többi informáló médium továbbfej-
lesztésére. Vagyis: a nyomtatott sajtó szabályrendszerét kell alkalmazni a 
világhálón megjelenő tartalmak esetében is; olyanformán, persze, hogy szó-
lásszabadságot ne lehessen korlátozni, illetve egyetlen csoport véleményét 
se lehessen ráerőszakolni másokra. A „műhírekkel felduzzasztott informá-
ciódzsungelben” az újságíróknak a témák és tények kontextusba helyezését 
és – fontosság szerinti – szelekcióját kellene biztosítaniuk. Ehhez pedig hi-
teles médiumokra, hiteles személyiségekre van szükség. (Vö. Nicu Urs: Az 
online újságírás jogi szabályozása. ME-dok, 2010. 4. 77–82.)

Ezt ismerte fel a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, amikor az 
interneten elfajuló vitákat elemezve kimutatta: a felelőtlen személyeskedé-
sek olyannyira sértik az emberi méltóságot, hogy azoktól – miként a Szé-
kelyföldön mondják – kinyílik zsebünkben a bicska. Csak közbevetőleg je-
gyezném meg: a felemás rend szer vál tás után min den ki úgy érez het te, hogy 
vég re sza ba don, fé le lem men te sen el mond hat ja a maga véleményét bár mi ről.  
„A hír szent, a vé le mény sza bad”: ezt tanítottuk Budapesten, Bukarestben,  
Szegeden, Pécsett,  Kolozsváron. Csakhogy nem tudatosítottuk idejekorán: 
a nyil vá nos ság nak is van mi nő sé gi kri té ri u ma, er köl csi-eti kai mér cé je. A 
pi ac gaz da ság kö rül mé nyei kö zött fel ér té ke lő dött ugyan az in for má ció, mi-
köz ben az új ság írói tá jé ko zó dást a gaz da sá gi cen zú ra sok kal job ban aka-
dá lyoz za, mint a párt ál lam be li. A hír döm ping el le né re ma ga a tá jé koz ta tás 
is be szű kült, fe le lőt le nül fel szí nessé, igény te lenné vált. És ami igazán ma 
jelenti a na gy gon dot: pe ri fé ri á ra ke rül tek, hát tér be szo rul tak vagy pe dig tel-
je sen ki szo rul tak a lé nyeg lá tás ra szok ta tó ha gyo má nyos mű faj ok. 

II.

1. Hadd szóljak most már konkrétabban is arról, hogy milyen az erdélyi 
(magyar) médiatér az internetkorszakban. A szerkezet- és funkcióváltás az 
ezred- és századforduló táján kezdődött el. Éspedig azzal, hogy a kolozsvári 
Szabadság című erdélyi közéleti napilap főszerkesztője a New York-i Magyar 
Emberjogi Alapítvány segítségével interneten is elérhetővé tette 1995-ben a 
nyomtatott lap tartalmát. Az akkori főszerkesztő, Tibori Szabó Zoltán szán-
déka az volt, hogy a külföldre szakadt honfitársaink is tájékozódhassanak az 
erdélyi hírekről, történésekről. (Ugyanez a szándék működteti ma a moldvai 
Csíkfaluban a kétnyelvű internetes Csángó Rádiót.)    
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A gazdasági válság közvetlen érzékelésekor (2008/2009 táján) aztán ki-
derült, hogy Szabadság kolozsvári olvasói közül egyre többen lemondanak a 
nyomtatott lapról, mert nem tudják megfizetni az árát. Az onlineváltozattal 
az a gond, hogy a szerkesztőség nem tud gazdasági engedményeket tenni, 
másrészt pedig az internet elterjedtsége még mindig alacsony szintű. Jel-
zésértékű ugyanakkor, hogy a magyar szempontból szórványnak tekintett 
közép-erdélyi megyékben (Beszterce-Naszód, Fehér, Szeben, Szilágy) a Sza-
badság-előfizetők nem mondták le a lapot. Merthogy ők ebből a regionális 
hírlapból tájékozódnak, ebben jelennek meg a számukra szerkesztett külön-
oldalak. Ugyanez a helyzet a dél-erdélyi és bánsági megyék (Arad, Fehét, 
Hunyad, Krassó-Szörény, Temes) nyilvánosságterét építő Nyugati Jelennel.

Ma már nincs is olyan hírlap és folyóirat Erdélyben, amelyiknek ne 
élne a digitális változata is. De van olyan központi lap, amelyik csak ebben a 
formában létezik (az 1947-ben Bukarestben indított Romániai Magyar Szóra 
gondolok), amelyik maszol.ro néven hívható le. 

A maszol nagy előnye a bukaresti megjelenéshez képest, hogy a friss 
hírek és a helyszíni tudósítások nem háromnapos késéssel jutnak el az er-
délyiekhez, hanem röviddel a kolozsvári szerkesztőségbe érkezésük után. 
Ilyen körülmények között a szerkesztőknek nem naprakész-, hanem „percre 
kész” felkészültségűeknek kell lenniük. Annál is inkább, mivel az erdélyi 
médiatérben való jelentkezésük során számolniuk kell azzal a konkurenciá-
val is, amit a Kárpát-medence ugyancsak ötcsatornás médiarendszere jelent.

2. Most pedig vessünk egy pillantást az erdélyi embereket behálózó mé-
diakínálatokra.  

A magyarországi rádió- és tévéhálózatok mindenképpen az első helyre 
kerülnek. Nálam a nap például a Kossuth Rádió Határok nélkül című műso-
rával kel. Lehetőleg nem hagyom ki az MTV-1 Kárpát-Expresszét sem. Este 
többnyire a híradókat követem a televízióban, szükség szerint a bukaresti 
és a kolozsvári román műsorkínálatokból is válogatok, napközben „átfutom” 
a Szabadságot, a Krónikát, a maszolt, munka közben viszont csak a Bartók 
Rádiót hallgatom.

A kolozsvári és marosvásárhelyi (területi) rádióstúdiók műsorainak 
1985-ig, betiltásukig, munkatársa voltam; 1990 után csak alkalmi megszó-
laló. Szakmai érdeklődésből követnem kellene a területi tévéadásokat is, 
nemcsak a rádiós műsorokat, hiszen mindenik stúdióban immár a tanítvá-
nyaink viszik a prímet. Az Erdélyi Magyar Televízióval pillanatnyilag nem 
dicsekszem, merthogy az egyelőre még csak a nevében erdélyi, jobbára Ma-
rosvásárhely-központú. Minőségileg jobbat és eredetibbet az országos csa-
tornán sugárzott bukaresti, illetve (részben) a kolozsvári magyar tévéadások 
nyújtanak.

A Romániában területinek nevezett közszolgálati stúdiók funkcionali-
tásukat tekintve igencsak különböznek. A marosvásárhelyi stúdiók inkább 
a székely tömbmagyarság életszervezésében látnak el közszolgálati feladato-
kat, a kolozsvári stúdiók pedig az erdélyi magyar lét szórványhelyzeteiben, 
kistérségi viszonylataiban. 
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A szórványmagyarság számára nem jelent különösebb gondot a kétnyel-
vűség, a digitális térben azonban felszabadultabban használják anyanyel-
vüket, mint a mindennapi ügyintézésben (román közegben ugyanis nincs 
alkalmuk megszólalni magyarul). A székelyföldi tömbmagyarság egyedei 
pedig nem nagyon törekszenek az államnyelv alapszintű elsajátítása sem, 
mivel tagjai úgy vélik, hogy román nyelvi kompetencia nélkül is megfelelő 
életközeget tudnak teremteni maguknak (Vö. Péter Árpád: A Kárpát-meden-
ce magyar fiataljai. Korunk, 2014. 6.)

3. A legjobban kiépített kommunikációs hálózata a székely tömbma-
gyarságnak van: a három megyére kiterjedő regionális övezetben összesen 
48 területi, megyei és kistérségi (nyomtatott és elektronikus) alapegységet 
találunk. A nyolc megyét felölelő szórványhelyzetben pedig csak 35-öt. Ami 
a lényeg: a székelyföldi övezetekben nemcsak az írott, hanem az elektroni-
kus sajtó struktúrái is kialakultak. Ezek működtetésében a pártpolitikai ref-
lexek is érvényesülnek. Szórványhelyzetben viszont a közösségépítés válik 
elsődleges princípiummá. 

Székelyudvarhelyen vagy Gyergyószentmiklóson polgármestert tudnak 
hatalomra juttatni vagy hatalmától megfosztani a helyi lapok, rádió- és té-
véműsorok. Szatmárnémetiben, Margittán, Nagykárolyban, Nagyszalontán, 
Székelyhídon viszont az a fontos, hogy magyar legyen a polgármester vagy 
az alpolgármester. Felértékelődött tehát a helyi kiadványok és hírportálok 
szerepe. Nemcsak a határ menti településeken, hanem főként Belső-Erdély-
ben. Olyan kiadványokra gondolok, mint a Bányavidéki Új Szó, Besztercei 
Híradó, Kaplony, Kraszna, Lugosi Hírmondó, Nagykároly és Vidéke, Nagy-
szeben és Vidéke, Sarmaság és Vidéke, Szászrégen és Vidéke, Temesvári Új 
Szó. Nagyszeben városában magyar nyelvű hírportál is szolgálja a közösség-
építést. Beszterce-Naszód, Fehér, Hunyad és Szilágy megyében viszont még 
nem jutottak el a hírportálok beindításához sem.

4. Demény Péter író, költő, színműíró, műfordító, egyetemi oktató 
2014. március 26-án előadást tartott a kolozsvári Bulgakov Kávéházban. 
Előadását ezzel a címmel hirdették meg: Mire jó a Facebook? Válaszának a 
lényege: „Már élni sem tudnánk a tájainkon-buszainkban-kocsmáinkban-
egyetemeinken-iskoláinkban legnépszerűbb szociális háló nélkül. De vajon 
mit éltet? Az életünket vagy a látszatát? Vajon az egész életünk látszat is 
lett? Hogyan lett, ha az lett? Mi az, ami mégis megmarad, hogyan alakul át?”
Kérdésfelvetése továbbgondolásra vár.
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Mobilnemzedék. „Árnyékkutatás” 
a Z-generáció médiahasználatáról

GULD ÁDÁM–MAKSA GYULA

A Z-generáció médiahasználati szokásainak kutatása 

A Z-generációt a legtöbb kutatás az ötödik ma élő korcsoportként ha-
tározza meg, amelyet időrendben megelőz a Csendes generáció, a Baby 
boomerek, az X-generáció, az Y-generáció; utána pedig az Alfa generáció 
következik.1 A Z-generációt hozzávetőlegesen az 1990-es évek elejétől/köze-
pétől a 2000-es évek elejéig tartó időszakban született fiatalok képviselik. A 
korcsoport tagjai jellemzően idősebb szülők gyermekei, kis létszámú nukle-
áris családban nőnek fel, magas szintű oktatásban részesülnek, várható élet-

Rezumat (Generația de pe mobil. „Cercetare din umbră” asupra utilizării mass-media de 
către generația Z) Cercetarea complexă a fost realizată în cadrul proiectului ”Recunoașterea și 
diseminarea rezultatelor științifi ce”, la Universitatea din Pécs, în anul 2013. Obiectivul principal 
a cercetării este de a prezenta și transmite generației tinere afl ate în contact cu Universitatea din 
Pécs rezultatele științifi ce ale acestei instituții. Obiectivul poate fi  îndeplinit numai dacă cunoaștem 
limbajul și stilul de comunicare al generației tinere. Prin intermediul proiectului, ne străduim să 
generăm o bază de cunoștințe prin care să putem comunica mai efi cient cu grupul țintă menționat. 
Analiza ne oferă posibilitatea de a forma o imagine mai clară asupra obiceiurilor de comunicare 
a așa-numitei generații Z. Studiul de față prezintă cele mai importante rezultate ale cercetării 
menționate. Cuvinte cheie Generația Z, utilizarea mass-media, comunicație mobile

Abstract (Mobile-generation. On the media usage of Generation Z) This is a comprehensive 
study which was carried out at the University of Pécs in 2013 as part of a wider scientifi c research 
program entitled ‘Dissemination and Acknowledgement of Scientifi c Achievements’. The main 
objective of the program is to convey the scientifi c results of the University of Pécs to youngsters 
living in the vicinity of the institution. In order to achieve this, we need to be aware of the patterns of 
communication in this certain age group. Through our project we would like to establish a data base 
which in the future may help to get in touch with the target group more effi ciently. The research may 
help to gain a better understanding of how the so called ‘Generation Z’ communicates.  The paper 
below summarizes the most important fi ndings of the project.

Keywords generation „Z”, media uses, mobile communication
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tartamuk a korábbi generációkhoz képest jelentősen kitolódik. A nemzedék 
legfontosabb jellemzője, hogy tagjai „beleszülettek” a digitális forradalom 
világába, így különösen fogékonyak a technológiai újításokra. Ezt jól érzé-
keltetik a korcsoport egyéb ismert elnevezései, úgymint a „netgeneráció”, 
„digitális őslakosok”, „digitális bennszülöttek” vagy „bedrótozott nemze-
dék”. A Z-generáció számára a hálózati kommunikáció szerepe elsődleges, 
kis túlzással azt mondhatnánk, hogy online élik az életüket. Jó technikai 
érzékkel bírnak, kimagasló problémamegoldó készségeik vannak, a figyel-
müket könnyen megosztják, továbbá előnyben részesítik a képet és a hangot 
az írott szöveggel szemben. Ugyanakkor gyakran érzik magukat sikertelen-
nek, magányosnak, kívülállónak, s az ebből fakadó frusztrációk hatására 
sok esetben elszigetelődnek, szoronganak vagy depressziósak.2

A Pécsi Tudományegyetemen 2013 márciusában kutatási projekt 
indult e Z-generáció néven ismert korcsoport átfogó vizsgálatát céloz-
va. A TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV Tudományos eredmények elismerése és 
disszeminációja című kutatás egyik alprojektjében az egyetem Kommuni-
káció- és Médiatudományi Tanszéke a középiskolás-egyetemista célcsoport 
legfontosabb kommunikációs színtereit és formáit, médiahasználatuk sajá-
tosságait térképezte fel.  A Fiatalok kommunikációjának megismerése című 
kutatási program célja az volt, hogy bővíteni, de főképp mélyíteni tudjuk a 
fiatal generáció kommunikációs szokásaival kapcsolatos ismereteinket. 

A 2013-ban lezajlott kutatás kvalitatív megközelítéseket alkalmazott; 
a vizsgálat az úgynevezett „árnyékkutatás” módszertani elveit követte. A 
módszer azt az elvet tükrözi, hogy a lehető legcsekélyebb mértékben avat-
kozzunk be az adatközlők életébe, miközben arra törekszünk, hogy azok 
kommunikációs tevékenységeit a lehető leghitelesebben dokumentáljuk. En-
nek megfelelően a kutatás módszertanának kialakításakor a médianapló, az 
interjú és a kommunikációs gyakorlatokat vizuális formában rögzítő mentá-
lis térképek kombinálása mellett döntöttünk, és jelentős részben támaszkod-
tunk egy olyan németországi kutatás tapasztalataira, amely a médiahaszná-
lók kommunikációs hálózatait vizsgálja.3 

Az említetett módszerek segítségével árnyalt információkat kaphattunk 
a médiahasználat idejéről, helyéről, pontos módjáról és körülményeiről. Az 
adatközlés módjából következik, hogy a médiahasználat és az azzal kap-
csolatos benyomások, érzelmek is nagyobb hangsúlyt kaptak, azaz lehetősé-
günk nyílt a médiával kapcsolatos attitűdök rögzítésére. A módszer további 
előnye, hogy alkalmas egy meghatározott médium (például csak a televízió 
vagy az internet) használatának vizsgálatára, és arra, hogy komplex média-
használati trendeket, szokásokat tárjon fel, ahol az eszközök és a lehetséges 
felhasználási módok teljes spektrumát vizsgáljuk, azok összefüggéseiben.

A vizsgálat általános mintájában dél-dunántúli fiatalok vettek részt. (A 
kutatás egyenlőségi modulja az általános mintát két speciális almintával 
egészítette ki, amelyben huszonkét roma fiatal és tizenhat állami gondozás-
ban élő Z-generációs jelent meg.4 Egy egyetemi kutatószeminárium keretei 
között, megfelelő felkészítés után kommunikáció- és médiatudomány mes-
terszakos hallgatókat is bevonva a munkába, harminchárom dél-dunántúli, 
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15 és 19 év közötti középiskolással készítettünk egy-egy nagyjából másfél 
órás interjút, amely során az interjúalanyok értelmezték a saját médiahasz-
nálatukat rögzítő médianaplót. Az interjúhoz kötődően saját személyes 
kommunikációs hálózati, illetve médiahasználat-térképüket is megrajzol-
tattuk velük. Ezeknek a térképeknek a segítségével arra kerestük a választ, 
hogyan látják a középiskolások saját médiahasználatukat, mit emelnek ki 
abból, hogyan értelmezik azt. Az adatközlők valamivel több mint kétharma-
da nő és valamivel kevesebb, mint egyharmada férfi volt. Nagy változatossá-
got mutatott a minta az iskolákat tekintve: hat, részben eltérő profilú pécsi, 
egy bátaszéki, egy kaposvári és egy szekszárdi középiskola diákjait kérdez-
tük meg. A középiskolások többsége a szüleivel élt, míg a diákok körülbelül 
egyharmada kollégiumban töltötte a hétköznapokat. Harmincnégy, 19-23 év 
közötti dél-dunántúli egyetemista médianaplóját is megvizsgáltuk, amelyet 
ugyan nem egészített ki interjú, viszont kommunikációs hálózati térképek 
igen. Az adatközlők valamivel kevesebb, mint kétharmada nő és valamivel 
több, mint egyharmada férfi volt. Nagy változatosságot mutatott a minta a 
szakokat tekintve: volt köztük közgazdász, jogász, általános orvos, mentő-
tiszt, építőmérnök, biológus, pszichológus és anglisztikát végző bölcsész is. 

A következőkben ezen általános minta vizsgálata nyomán szerzett ku-
tatási tapasztalatokról és az ezek alapján megfogalmazott következtetéseink-
ről lesz szó. Az eredményeink első bemutatása olvasható részletes kutatási 
beszámolónkban5, a mostani írás ezek rövid összefoglalására és az ottani 
következtetéseink egy részének tovább gondolására tesz kísérletet.  

Az eredményekről

A kutatás a médiahasználatra fordított idő tekintetében kimutatta, hogy 
a Z-generáción belül a média társaságában eltöltött idő többnyire 5-6 óra 
között alakul, de az átlagostól jelentősen eltérő példákat is találtunk. Az 
egyetemisták ennél néhány órával több időt szánnak a médiahasználatra, 
viszont a legszélsőségesebb eredmények a középiskolás korosztályban jelen-
tek meg. Ők nem ritkán napi 10-12 órás médiahasználatról számoltak be, 
hétköznapokon is. 

A Z-generáció által preferált médiaeszközöket látva, feltűnő a mobilhor-
dozók jelentősége. Ezek közül a telefon és az okostelefon a legnépszerűbbek, 
míg például a táblagépek jelenléte még mindig elhanyagolható. A mobil-
hordozók népszerűsége egyértelműen az internettel mint a legnépszerűbb 
kommunikációs platformmal hozható összefüggésbe. A hálózaton keresztül 
elérhető alkalmazások közül a közösségi oldalak, a videómegosztók, a játé-
kok, a csevegőprogramok és a fájlmegosztók előnye behozhatatlannak tűnik. 
A klasszikus tömegmédiumok sem szorulnak ki a Z-generációsok napi ru-
tinjából, de ezek szerepe jelentősen átértékelődik. A rádió és különösen a 
televízió a háttér- és párhuzamos médiahasználathoz köthető, azaz egyre 
ritkábban fordul elő, hogy a fiatalok figyelme kizárólag ezekre a médiumok-
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ra irányuljon. A rádiózás és a televíziózás mellett más tevékenységeket is 
végeznek (például étkezés, házimunkák, testedzés), vagy ezzel egy időben 
egy másik médiumot használnak, ami a legtöbb esetben a számítógép vagy 
a mobiltelefon. A rádióval és a televízióval szemben az újságok és a magazi-
nok térvesztése kézzelfogható. 

A fent említett tendenciák jól tükrözik, hogy a Z-generáció tagjaira 
egyre ritkábban jellemző az aktív médiahasználat, vagyis az az idő, amit 
kizárólagosan egy médium használatának szentelnek. Ha előfordul is, az 
aktív médiahasználat időtartama igen rövid, és ebben a kontextusban csak 
a telefon, a számítógép és időnként a televízió jelenik meg. Ezzel szemben a 
háttér-médiahasználat általános gyakorlattá válik, ennek legjellemzőbb ese-
tei a zenehallgatáshoz társítható egyéb cselekvések (napi rutin, közlekedés, 
tanulás, kikapcsolódás, házi teendők stb.). 

A Z-generáció médiahasználatában a multitasking-jelenség térhódítása 
a legszembetűnőbb. Multitaskingról beszélhetünk akkor, ha a két különbö-
ző médium egyidejű használata valósul meg (pl. televízió és mobiltelefon), 
amikor kettőnél több különböző médium együttes használatáról van szó (pl. 
televízió, mobiltelefon és számítógép) és amikor a párhuzamos médiahasz-
nálat ugyanazon az eszközön elérhető különböző felületeken valósul meg 
(pl. különböző számítógépes alkalmazások egyidejű futtatása). A jelenség az 
időtakarékossággal és a feladatok hatékonyabb szervezésével magyarázható, 
miközben messzemenő következményei vannak a figyelemkoncentráció és 
a figyelemmegosztás vonatkozásában.

Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a Z-generációra fejlett 
médiatudatosság jellemző, bár a médiahasználatra fordított időt a többség 
jellemzően alábecsüli. A fiatalok általában kritikusan kezelik a médiából 
származó információkat, és tisztában vannak a média általános veszélyei-
vel. Ugyanakkor, míg saját médiahasználati szokásaikat normálisnak, addig 
társaikét sok esetben túlzónak és ártalmasnak tartják. Végül fontos megem-
líteni, hogy a korosztályt tudatos reklámkerülés jellemzi; médiahasználati 
szokásaik egyik meghatározó tényezőjévé válik, hogy olyan felületeket ke-
resnek ahol nem jelennek meg reklámok, vagy ahol a hirdetések valamilyen 
módón kiszűrhetőek. 

Mozgásban

A korcsoport médiahasználati szokásaiban jelentkező generációs sajá-
tosságokat legérzékletesebben a mozgás jelentőségén keresztül ragadhatjuk 
meg. A médiahasználattal összefüggésben ez a mozgás értelmezhető a fizi-
kai térben történő helyváltoztatásként és a különböző médiafelületek közötti 
átjárásként. 

A fizikai értelemben történő helyváltoztatás itt főleg az otthon, az is-
kola és az ezeket összekötő út vonatkozásában értelmezhető, ahol minden 
helyszínhez és magához az úthoz is sajátos médiahasználati praxisok illesz-
kednek. Ezt főleg a ma már mind több helyen elérhető vezeték nélküli há-
lózati kapcsolatok és a mobileszközök által nyújtott lehetőségek széles körű 
kihasználása teszi lehetővé. 
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A legváltozatosabb médiahasználati módok az otthonhoz kapcsolód-
nak, ami összefüggésben áll a háztartások többségében megtalálható kom-
munikációs eszközök sokféleségével, illetve az otthoni környezetben el-
töltött szabadidő által nyújtott lehetőségekkel. Az otthon vonatkozásában 
kitüntetett jelentősége van a saját szobának, amely a fiatalok esetében a 
médiahasználat központi színtere. A legtöbb háztartásban itt valamennyi 
fontosabb médiaeszköz megtalálható, így a televízió, a számítógép, a laptop, 
a mobiltelefon és esetenként egy játékkonzol vagy hifi-berendezés is. A saját 
szobában központi helyet foglal el a számítógép vagy a laptop, ami gyakran 
párhuzamosan üzemel más médiaeszközökkel. Míg a saját szoba terében a 
médiahasználat jellemzően magányos tevékenység, addig ugyanez a lakás 
egyéb helyiségeiben – a nappaliban, az étkezőben vagy a konyhában – már 
egyértelműen a társas élmények forrása; a családtagokkal közösen eltöltött 
szabadidő egyik legáltalánosabb formája. A családi élet közös tereiben válto-
zatlanul a televízió használata a legnépszerűbb, amely kivételes alkalmak-
kor, jellemzően hétvégenként, továbbra is képes arra, hogy a családtagokat 
egymás mellé ültesse, és a figyelmüket maradéktalanul lekösse. Időnként 
a rádió is megjelenik ebben a közegben, azonban a televízióval ellentétben 
ennek használata sokkal inkább a szülők médiumválasztásával magyaráz-
ható, s ez sokszor komoly konfliktusok forrása lehet a fiatalabb és az idősebb 
generációk között. 

Az iskola és a kollégium területén leginkább az intézmények által le-
fektetett szabályok, illetve a rendelkezésre álló technikai-technológiai felté-
telek befolyásolják a fiatalok médiahasználatát. A kutatásból kiderül, hogy 
a médiaeszközök iskolai oktatásban betöltött szerepe egyelőre esetlegesnek 
tűnik, főleg azoknak a diákoknak a beszámolóiban történik erre utalás, akik 
magasabb óraszámban tanulnak számítástechnikát. Ennél is problémásabb 
a helyzet a kollégiumokban, ahol az általánosnak tűnő eszközhiány bizo-
nyos esetekben nem csak a tanulást hátráltathatja, hanem a személyes kap-
csolattartást is megnehezítheti, és a szabadidő eltöltésének módját is jelen-
tősen behatárolja. A felsorolt tényezők azt eredményezik, hogy a fiatalok a 
legkülönbözőbb praktikákat eszelik ki, melyek segítségével kijátszhatják a 
szigorú szabályokat és az oktatóik figyelmét. A legfontosabb „szövetségesük” 
ebben a mobiltelefon, amely észrevétlenül használható nemcsak a tanórák 
közötti szünetekben, hanem sokszor az órák alatt is. Több diák elmondta, 
hogy tanítás közben rendszeresen be van jelentkezve különböző közösségi 
portálokra, a lányok pedig a hajuk mögé elrejtett fülhallgatóval hallgatnak 
zenét a mobiltelefonjukról akár óra közben is. Van, ahol az iskola vagy a 
kollégium jelszóval védett vezeték nélküli hálózata sem jelent akadályt az 
internethez való hozzáféréshez, mert a rendszeresen feltört belépési kódok 
híre fotótűzként terjed a diákok között. Összességében úgy tűnik tehát, hogy 
az oktatási intézményeknek még korántsem sikerült maradéktalanul kiak-
názniuk a legújabb kommunikációs technológiák potenciáját, ugyanakkor 
a diákok minden esetben igyekeznek lehetőséget találni arra, hogy ezeket a 
saját eszközeiken keresztül igényeiknek megfelelően használják. 
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A beszámolók alapján, hétköznapokon a diákok többsége ingázni kény-
szerül az otthon és az iskola között, így sokan jelentős időt töltenek el út-
közben is. Az utazásnak, tartson az hosszabb vagy rövidebb ideig, szinte 
elengedhetetlen kelléke valamilyen médiaeszköz és az ahhoz kapcsolódó 
sajátos, csak az utazással összefüggésben megjelenő médiahasználat. Így 
többen beszámoltak arról, hogy az évek során hogyan vált a napi rutin ré-
szévé az autóban történő rádióhallgatás, ami más helyzetekben csak ritkán 
vagy egyáltalán nem jellemző. Azok, akik nem kíváncsiak a rádióadásra, az 
autóban és a buszon is inkább a saját zenéjüket hallgatják mobiltelefonról, 
esetleg mp3 lejátszóról. Mások pedig, akik gyalogosan teszik meg az iskolá-
ba vezető utat, sokszor csak ilyenkor vesznek a kezükbe újságot, jellemzően 
a forgalmasabb csomópontokban elhelyezett ingyenes lapokat. Az útközben 
történő médiahasználat tehát alapvetően az unaloműzés szolgálatában áll, 
s gyakran kiváltja vagy helyettesíti a szülőkkel, ismerősökkel és más útitár-
sakkal folytatott szóbeli kommunikációt.

A média virtuális terében való mozgás elsősorban a korábban már kifej-
tett multitasking-jelenséggel magyarázható, amelynek lényege az, hogy a fia-
talok gond nélkül lépnek át az egyik médiafelületről a másikra, sőt, gyakran 
egyszerre vannak jelen több helyen is. A gyakorlat megvalósításához olyan 
összetett kommunikációs infrastruktúra szükséges, amely elsősorban a csa-
ládi otthon környezetében érhető el, és amelynek a számítógép vagy a laptop 
a központi szereplője. A számítógép adta lehetőségekből kifolyólag, ez az 
eszköz jelenti a multitasking legfontosabb terepét, felsorolni is nehéz lenne 
azokat a felhasználási lehetőségeket, amelyekre a kutatás alapján a számí-
tógép egyidejűleg ad lehetőséget. Éppen ezért itt csak a három legfontosabb 
vagy legáltalánosabb felület érintjük. Ebbe a kategóriába tartoznak a zene 
lejátszására alkalmas programok, a közösségi oldalak és az olyan csevegő 
programok, mint az MSN vagy a Skype. Ezek a programok a legtöbb fiatal 
számítógépén állandóan aktívak, így ebben a megközelítésben a legnépsze-
rűbb alkalmazásoknak tekinthetőek akkor is, ha huzamosabb ideig csak rit-
kán kerülnek az osztatlan figyelem középpontjába. Lényeges továbbá, hogy 
a fent említett felületek akár egymáshoz, akár más offline vagy online tevé-
kenységekhez is könnyedén társíthatóak, így ezek rugalmassága tovább nö-
velheti a programok használhatóságát és a virtuális felületek átjárhatóságát. 

Végül érdemes megemlítenünk, hogy a fizikai helyváltoztatáshoz és a 
multitasking adta lehetőségek mellett egy harmadik típusú mobilitás is szót 
érdemel (noha a naplók, interjúk és médiahasználat-térképek inkább az első 
két változattal kapcsolatban beszédesek): a földrajzi-kulturális terek közötti 
mozgékonyságról van szó. Egy újabb, fokalizáltabb kutatás során érdemes 
volna részletesebben vizsgálni a médiahasználatok földrajzi-kulturális te-
rekhez való kötöttségének kérdéskörét is: az anyanyelvű és idegen nyelvű 
médiahasználati helyzeteket, az aktualitásokról való tájékozódás, szórako-
zás és ismeretszerzés helyeit, ennek viszonyát a globálishoz és a lokálishoz, 
a transzkulturális helyzeteket, a különböző közösségekhez való tartozás 
megjelenését a médiahasználatokban.   
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Konklúzió 

A kutatási anyagokban megjelenő gyakorlatok és az ezekkel összefüg-
gésben körvonalazódó, újszerű felhasználói stratégiák pontosabb megértése 
további feladatokat állít a kutatók és tágabb értelemben a médiapiac sze-
replői elé. Kutatóként a legfontosabb feladatunk a rendelkezésre álló ered-
mények értelmezése és továbbgondolása. Az eddig elvégzett munka alapján 
ugyanis viszonylag részletes képet alkothatunk a Z-generációra jellemző 
általános médiahasználati trendekről, míg például a konkrét médiumokkal 
kapcsolatos, újonnan meghonosodó, speciális felhasználói gyakorlatok csak 
a jelenleginél mélyebb, pontosabban fókuszált vizsgálatokon keresztül tár-
hatóak fel. Az ekképpen körvonalazódó célok gyakorlati jelentőséggel is bír-
nak, mivel könnyen belátható, hogy az új felhasználói praxisok felismerése 
és az azokhoz történő alkalmazkodás jelentős előnyt jelenthet a jövő piaci 
versenyében. 

A tanulmány hátteréül szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-
2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak projekt keretében va-
lósulhatott meg.

Jegyzetek
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2  Mindezekről bővebben szól például Pais 2013, 10–11.
3  Hepp–Berg–Roitsch 2011.
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5  Guld–Maksa 2013.
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Közéleti véleménynyilvánítás a 
youtube-os paródiavideókban

GLÓZER RITA

A fiatalok, a közügyek és a média

Mindennapi tapasztalataink és a témában zajló empirikus kutatások1 
egyaránt arról számolnak be, hogy a mai fiatal és fiatal felnőtt korosztály 
közömbös vagy elutasító a politika, a közélet kérdései iránt. A hagyományos 
politikai intézményekben és aktivitásokban többségük nem bízik, a politikai 
részvételtől távol maradnak2. Mindeközben azonban a közösségi médiában 
humoros, parodisztikus stílusú, társadalmi és kulturális témákra reflektáló 
tartalmak tömeges előállítása és fogyasztása köthető hozzájuk. Ezekben a 

Rezumat (Exprimarea opiniilor în spațiul public prin videourile parodistice de pe Youtube) Este 
o părere generală că tinerii au tendința să întoarcă spatele politicii. Totuși, studiul încearcă să 
analizeze fenomenul introducând o nouă formă de refl exivitate politică mediată privind diferitele 
subiecte sociale și politice. Fenomenul se produce prin videouri umoristice și parodistice bazate pe 
remixuri ale unor fi lme, cântece, talk-show-uri și știri care circulă pe siturile de socializare. Deseori 
”actorii” acestor videouri sunt ”celebrități cotidiene” precum persoane fără adăpost, săraci sau 
oameni afl ați la marginea societății. Ipoteza studiului este că ridicolul este un act simbolic prin care 
tinerii se distanțează de injustiția socială, în timp ce ordinea este restabilită. În concluzie, tinerii 
care tind să respingă participarea în viața politică își exprimă opiniile prin aceste videouri.

Cuvinte cheie Internet, social media, YouTube, mem video, tabloidizare, parodie

Abstract (Opinion on public life as presented in parodic Youtube-videos) According to common sense, 

youngsters are more likely to turn their backs on politics. However, in my paper I would like to throw some 

light on the subject by introducing a new form of mediated political refl exivity on various social and cultural 

issues. The phenomenon works through humorous and parodistic videos which are based on remixes of 

popular movies, songs, talk-shows and news items and are circulating on social websites. Quite often the 

“actors” of these videos are “everyday celebrities” such as the homeless, the poor and the socially deprived. 

My hypothesis is that ridicule is a symbolic act through which youngsters distance themselves from social 

injustices while order is re-established. In conclusion, youngsters who tend to reject taking part in serious 

political acts can still make their voice heard in these videos. Keywords Internet, social media, YouTube, 

meme video, tabloidization, political deliverance, parody

A szerző a Pécsi Tudományegyetem Társadalom- és Médiatudományi In-
tézetének egyetemi adjunktusa, PhD-fokozatát 2007-ben szerezte a PTE 
Nyelvtudományi Doktori Programjában. 
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multimédiás tartalmakban a későmodern médiaelméletek felől nézve a köz-
életi-politikai véleményalkotás egészen új formáit ismerhetjük fel.

A Pempi-jelenség

A Youtube videomegosztón a Pempi nevű felhasználó csatornáit 
(Pempi, PempiHD, Pempi Classics, Steptronic87) az aktuális statisztika3 
adatai szerint összességében több mint hatvanezren követik. A Facebook 
közösségi portálon Pempi hivatalos oldalának (https://www.facebook.com/
javraj87?fref=ts) ugyanekkor 16.753 rajongója van, a facebookos statisztika 
szerint többségükben 18–24 év közötti fiatalok. A videók készítője népsze-
rű mozifilmek, aktuális és retroslágerek, bulvárműsorok, szappanoperák és 
valóságshow-k, számítógépes játékok, népszerű internetes amatőr videók, 
vírusvideók karaktereit, részleteit keveri újra, és komponál ezekből egyedi 
(és felismerhető) stílusú rövid videókat. Szerzeményei elsősorban – ahogy 
maga nevezi –„vicces videók, remixek, paródiák”, a szereplők popzenészek, 
média- és internetcelebek. A végeredmény pedig: abszurd és vicces, egyszer-
re tragikus és komikus, groteszk, de végső soron nevetésre késztető, a trágár-
ságot sem nélkülöző videók, melyekben például a hollywood-i sikerfilmek 
képkockáin a színészek arca helyett celebek, valóságshow-szereplők oda-
montírozott fejét látjuk, hangjukat halljuk, a mozgófilm háttereként sokszor 
remixelt slágerzenék szolgálnak. Csatornáin emellett népszerű videojátékok 
(Slender Man, Half Life) végigjátszott és kommentált felvételei (gameplay) is 
megtalálhatóak.

A humor forrása, tárgya többnyire a különféle társadalmi devianci-
ákhoz (alkoholizmus, hajléktalanság stb.), a másság különféle formáihoz 
(például etnikai másság), a meghökkentő, megbotránkoztató viselkedéshez, 
trágár beszédhez, a reflektálatlan butasághoz, gátlástalansághoz, antiszoci-
ális viselkedéshez kötődik. Az ehhez felhasznált hétköznapi karaktereteket 
Pempi kiragadja eredeti közegükből, és a filmek, videójátékok, sztárok vi-
lágába helyezi át, ezzel a nagyon erős kontraszttal egyszerre érvényteleníti, 
nevetteti ki a virtuális és médiavilágot, és a társadalom és kultúra periféri-
áján levő jelenségeket.

Az összkép mindenképpen groteszk, és a néző első pillanatban ta-
lán nem is tudja, mit gondoljon a hiányos fogsorú, ápolatlan, lepusztult 
külsejű, láthatóan alkoholmámoros vagy hajléktalan, roma, színes bőrű 
(afroamerikai, jamaicai), extrém túlsúlyos vagy torzonborz, sokszor ön-
magukból kivetkőző, vagy épp harsányan jókedvű szereplőket kinevettető, 
tabukat semmibe vevő filmekről. A politikai korrektség nevében persze el 
lehet ítélni a társadalom perifériájára szorult emberek kifigurázását, de ha 
vizsgálatunk horizontját elemeljük a konkrét szereplőktől, akkor közelebb 
juthatunk a jelenség megértéséhez, a népszerűség okainak megfejtéséhez.

A késő modern, tabloid hipermédia 

Az ilyenfajta értelmezésre azok a folyamatok, fejlemények bátoríthat-
nak bennünket, amelyek a média világában, általában véve a nyilvános-
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ságban, illetve ezek tudományos megítélésében következtek be az elmúlt 
néhány évtizedben. A „köz” érdekeit szolgáló, értékeket felmutató, infor-
máló-nevelő média eszménye, mely a közszolgálati média koncepciójában 
csúcsosodott ki, mára számos ponton problematikussá vált. Az ennek talán 
legfontosabb kiindulópontját jelentő habermasi normatív nyilvánosságfoga-
lom (vö. Habermas 1993) felett – ideértve a média szerepének megítélését is 
– azóta eljárt az idő. A televíziózás, majd pedig az internet olyan technológi-
ai és médiahasználati, médiafogyasztást érintő változásokat hozott, melyek 
nyomán egy újfajta demokratikusabb, „plebejus” nyilvánosság (Császi 2011) 
bontakozott ki. 

Ennek az új populáris és plurális nyilvánosságnak a legfőbb jellemző-
je a hétköznapiság, a témák, a szereplők és a nyelv tekintetében egyaránt. 
A tabloidizáció révén teret nyert a médiában a személyesség, a botrányok, 
pletykák és általában véve a szórakoztatás, hogy kielégítse a valóság irán-
ti felfokozott igényt, mely Császi szerint a késő modern társadalmak egyik 
fontos jellemzője. A mindennapiság bemutatása révén a tabloid végső soron 
azzal igyekszik megnyerni és lebilincselni a közönséget, hogy önmagát mu-
tatja neki. Az új, a szórakoztatást és az informálást vegyítő tabloid média-
műfajok éppen azért sikeresek, mert közel állnak a hétköznapok spontanei-
tásához, közvetlenségéhez.

A szappanoperák, talkshow-k, reality show-k újdonsága a szubjektív 
nézőpont alkalmazása, az érzelmekre és nem az értelemre hatni akarás, a 
deviáns, a másfajta, a groteszk, a botrányos bemutatása, a mindennapi nor-
mák és erkölcs megsértésének ábrázolása (Császi 2011, 26). Ez a diskurzus 
tehát nem a követendő normát, a magaskultúrát jeleníti meg, hanem épp 
ellenkezőleg, „az átlagost tematizálja valamilyen meghökkentő deviancián 
keresztül” (Császi 2011, 17). A deviancia bemutatása nem az elrettentést, az 
erkölcsi normák nevelő célú felmutatását vagy a fennálló viszonyok elleni 
lázadást szolgálja, hanem – mivel élvezetes formában történik – a közönség 
szórakoztatását. A bulvárnak nincs semmilyen forradalmi ideológiája, nem 
a politikához kapcsolódik, sokkal inkább a kereskedelembe, a kikapcsoló-
dásba, a mindennapi életbe ágyazódik be. 

A technológiai fejlődés a különféle médiumok (zene, film, televízió, rá-
dió, internet), műfajok (webtévé és -rádió, online újság, valóságshow stb.) 
sajátos keveredését hozta magával. A mediális határok átjárhatóvá váltak, 
a konvergencia és a hibriditás lett az egyik szembetűnő jellemzője az úgy-
nevezett „hipermédiának”. A hipertelevízió sajátossága például a mozgókép 
ritmusának felgyorsulása, a kiterjedt intertextualitás4, a linearitás megtöré-
se vagy az amatőrök tartalomszolgáltató tevékenysége. Scolari szerint mind-
ezek következtében a hipertelevízió új kulturális kompetenciát teremtett, 
hiszen amíg a hagyományos televízió a háború utáni (rádión, mozin és a 
nyomtatott sajtó közegében médiajártasságot szerzett) nézőknek készült, az 
ezt követő neotelevízió a televízión felnőtt (és magas szintű audiovizuális 
interpretációs készséggel rendelkező) új generációt szólította meg, addig a 
hipertelevízió már „olyan nézőkhöz szól, akik szakértői a fragmentált szö-
vegek értelmezésének, és kompetensek az interaktív környezetben való na-
vigálásban” (Scolari 2009, 411., idézi Császi 2011, 42.). Elsősorban tehát a 
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fiatal, már az internethasználatba beleszülető és szocializálódó legifjabb ge-
nerációk azok, amelyek ennek az újfajta kompetenciának a birtokában van-
nak, az ő figyelmük előterében pedig már nem is annyira a televízió, mint 
inkább az internet áll. 

Mediatizált folklór és társadalmi részvétel Magyarországon

A hipermédia tabloidjai sokak szerint egy újfajta mediatizált folklór 
(vö. Blank 2009, Bronner 2009) részei, „amely azoknak az eseményeknek, 
tényeknek, érzéseknek, fantáziáknak a nyilvános dramatizálása, amelyeket 
a társadalom tagjai egyaránt ismernek, bár eltérő módon értékelnek” (Császi 
2011, 43). 

A modern mediatizált folklór egyik kedvelt célpontja a közélet, a po-
litika. Magyarországon a 19. századtól kezdődően bontakozott ki ez a po-
puláris közéleti, politikai reflexiós forma, kezdetben választási rigmu-
sok, kortesdalok formájában (lásd Balázs 2004). Ez a műfaj a mozgalmas 
1830-40-es éveket követően például 1945-ben és 1956-ban is újjáéledt, és 
a rendszerváltás utáni első szabad választás során (1989) is keletkeztek a 
korábbiakhoz nagyon hasonló stílusú, szerkezetű rigmusok. Ezt követően a 
választási folklór humoros, könnyed stílusa hosszabb időre eltűnt a nyilvá-
nosságból (Balázs 2004), mígnem a 2002-es országgyűlési választások során 
tért vissza, de már nem az elsődleges szóbeliség színterein, hanem magán-
emberek egymásnak küldött, továbbított sms-einek formájában (lásd Balázs 
2004, Sükösd–Dányi 2002). A hagyományosnak tekinthető folklórforma te-
hát átkerült egy mediális platformra, és egyidejűleg egy merőben újszerű 
választói diskurzus és viselkedésforma eszközévé is vált. 

A 2006-os választások során már jóval kevesebb politikai sms-üzenetet 
küldtek egymásnak a választók, viszont az interneten terjedni kezdtek a 
pártok választási plakátjainak humoros átköltései, paródiái. A szakiroda-
lom által nemes egyszerűséggel fotoshopoknak5 nevezett képek megjele-
nését Bodoky (2006) a személyi számítógép- és internetellátottságnak a 
megelőző négy évben történt rohamos növekedésével, valamint a képszer-
kesztő programok és egyéb kapcsolódó online szolgáltatások terjedésével 
magyarázza. A plakátparódiákon politikusok mellett a kortárs tömegkul-
túra emblematikus figurái (népszerű hazai és külföldi celebek, televíziós 
szappanoperák, valóságshow-k szereplői, sportolók, üzletemberek) és témái 
is feltűnnek (Bodoky 2006, 17), akárcsak az adott időszak aktuális hírei: a 
madárinfluenza-pánik, a dunai árvíz, a közeledő labdarúgó-világbajnokság, 
de még a Columbia6 2003-as katasztrófája is. 

A 2006-os választásokat követően a hazai politikai folklórban ismét 
hangsúlyeltolódás következett be, a külföldi trendeket követve megjelen-
tek a YouTube videomegosztón az első politikai tárgyú videoparódiák. A 
kidolgozás módját tekintve két alaptípust találunk: diavetítés-szerűen össze-
fűzött képsorozatot, valamilyen alákevert zenével (többnyire divatos hazai 
slágerekkel7); vagy népszerű, kultikus mozifilmek8 jeleneteit aktuálpolitikai 
tartalmú feliratozással vagy parodisztikus tartalmú magyar szinkronnal. 
Utóbbiak közül a legjobban sikerült filmekben9 már megfigyelhető a masz-
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kolásos technika alkalmazása. A népszerű mozifilmek mellett animációs 
filmek, televíziós (híradó, szappanopera, reklám) és bizonyos zenei műfajok 
(rap, ballada, kommunista mozgalmi dal, népdal vagy nóta) is szolgáltak 
nyersanyagként a játékos kedvű filmkészítőknek.

Az utóbbi 2-3 évben azonban egyre kevesebb ilyen jellegű, direkt po-
litikai reflexiót tartalmazó új film került fel a videomegosztókra, ám ezzel 
párhuzamosan elözönlötték a közösségi oldalakat a különféle tematikus 
gyűjtőhonlapokról, mémgeneráló oldalakról származó mémek. A humoros, 
többnyire egyetlen kép és a hozzá kapcsolt egy-két soros szöveg kombiná-
ciójából álló, fotó-, karikatúra- vagy képregényszerű alkotások viszonylag 
egyszerű üzenet nagyon hatásos megfogalmazását teszik lehetővé. A mémek 
egyszerűségükből fakadóan nem alkalmasak komplex vélemény megfogal-
mazására, inkább csak egy-egy poén, szellemes és találó, de egy tézisre épü-
lő üzenet közvetítésére. A felmerülő témák a lehető legaktuálisabbak, gyak-
ran közéleti, belpolitikai hírekre reflektálnak. Villámgyorsan, órákon belül 
mémtéma lett egyebek között a magyarországi internetes nyilvánosságban 
egy-egy politikus körül kitört botrány10, közéleti személyiségek szállóigévé 
vált mondatai11, általános derültséget kiváltó események12, sokakat megbot-
ránkoztató tettek vagy kijelentések13, de még a szokatlan időjárás okozta 
nehézségekre adott lassú hatósági reagálás14 is. Mivel ezek az események 
sokszor pillanatnyi, múló jelentőségűek, a közéleti-politikai mém efemer 
műfaj, egy-egy humoros kép gyorsan aktualitását veszti. Az ilyen alkotások 
népszerűségének hirtelen megugrásához az is nagyban hozzájárult, hogy a 
közösségi oldalak használata Magyarországon is átlépte a kritikus küszöböt. 
A közéleti témájú vicces mémek terjesztésének, megosztásának elsődleges 
felülete ugyanis a legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook lett.

E rövid áttekintés jól mutatja, hogy a médiahasználatban lezajlott fej-
lődési folyamat hogyan hozott be egyre újabb technológiákat (sms, állókép, 
mozgókép), megosztási módokat (küldés, statikus közzététel, dinamikus kö-
zösségi megosztás), és az is látható, hogyan váltak egyre gyorsabb ritmusúvá 
és egyben rövidebb életciklusúvá a laikusok politikai reflexióját biztosító 
műfajok. Ez a gyorsulás a tartalmak összetettségét is szükségképpen csök-
kenti, hiszen minél aktuálisabb és egyszerűbb egy-egy tartalom, ahogy a 
mémek esetében láthatjuk, annál kevésbé alkalmas általánosabb társadalmi-
kulturális-politikai jelenségekre történő árnyalt reflexiók megfogalmazá-
sára. Az is nyilvánvaló, hogy a fiatalabb korosztályoknak az intézményes 
politikával szembeni bizalmatlansága, kiábrándultsága a közéleti vélemény-
nyilvánítást is eltéríti a direkt politikai kérdésektől általános társadalmi, 
kulturális problémák irányába. Talán ezzel is magyarázható a Pempihez ha-
sonló alkotók15 munkásságának feltűnése és népszerűségük, hiszen ők nem 
konkrét politikusokat és ügyeket figuráznak ki, hanem a mindennapi élet 
problematikus társadalmi jelenségeit (szegénység, devianciák, elidegenedés) 
veszik célba. A populáris média nyilvánossága mind a megszólalókat, mind 
a megszólaltatottakat tekintve plebejus, ezen a módon is megtagadva az elit 
kultúra játékszabályait. A tagadás, tiltakozás, ellenállás a maga hétköznapi 
módján (vö. Dessewffy 1996) nagyon is jellemzi ezeket a tartalmakat, az azo-
kat előállító és fogyasztó fiatal internetes közönséget.
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Ez az összefüggés nem teljesen ismeretlen a késő modernitás jelensé-
geit kutató szociológusok számára. Beck és Giddens a populáris médiában 
és az intimitás nyilvános tárgyalásában már évtizedekkel ezelőtt „a közé-
letiség nem politikai jellegű új formáját látták, ami a politikai nyilvános-
ság habermasi fogalmának lényeges átértelmezését és kitágítását jelentette 
(Beck–Giddens–Lash 1994, Giddens 1991, 1992, 1994)” (Császi 2011: 54.). 
Miközben az emberek világszerte egyre inkább elfordulnak a politikától, 
a hagyományos politikai intézmények és gyakorlatok kiüresednek, a popu-
láris nyilvánosság és a hipermédia új színterein a tabloid személyessége, 
hétköznapisága révén új tér bontakozik ki a közéleti kérdések tematizációja 
számára. 

 
Pempi és a hipermédia

A Pempi-videók szereplői egyfelől televíziós és filmes sztárok: loká-
lis jelentőségű celebek (a Mónika Show emlékezetes szereplői, Győzike, Fe-
kete Pákó, Stohl András, Mucsi Zoltán, Nemcsák Károly, Gálvölgyi János, 
Szellő István, Erős Antónia stb.), és hollywoodi filmcsillagok. Másfelől e 
videoparódiákban felbukkannak olyan „hétköznapi sztárok” is, akik valami-
lyen videóra rögzített és az internetre feltöltött „produkciójuk” révén váltak 
ismertté és népszerűvé. Találunk közöttük népszerű slágereket előadó önjelölt 
előadóművészeket (például a Cotton Eyed Joe vagy a Nyár van című Neoton 
sláger civil előadóit), saját szerzeménnyel, vírusvideóval feltűnő felhaszná-
lókat (pl. a Mit mond a róka című dal és klip szerzői, szereplői), mindenféle 
vicces helyzetbe került részegeket, aluljáró lépcsőjén üldögélő vagy az utcán 
álló, kiabáló, veszekedő hajléktalanokat. A médiaikonok mellett névtelen, át-
lagos, de hús-vér és hétköznapiságukban valamilyen devianciát megjelenítő 
szereplőket látunk, akik egyébként mindennapi életünk kulisszáinak részei. 

A videók szereplőgárdájában így olyan karakterek vegyülnek egymással, 
akik a valóságban soha nem szerepelhettek, szerepeltek együtt a paleomédia 
felületein. Itt azonban a társadalmi különbségek, távolságok eltüntetésével, a 
videók demokratikus hiperrealitásában egyenrangú szereplőkként tűnnek fel, 
egymással interakcióba kerülnek, és ennek révén bomlik ki a videók „cselek-
ménye”. Közös cselekvésüket áthatja a jókedv, a nevetés, amit a videók alá 
kevert vidám, pörgős, dinamikus zenék is erősítenek.
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1. kép: Stohl András és egy valóságshow-szereplő a Penge Pákó című 
paródiában

2. kép: Erdélyi Mónika, a kibeszélőshow műsorvezetője Mucsi Zoltán-
ként maszkolva a Gollam Show című videóban http://www.youtube.com/
watch?v=uFHADBaUPjs 

3.-4. kép: „Bartos” és egy névtelen internetes „celeb” a Cotton Eyed Joe 
paródiában

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_251842815
3&feature=iv&src_vid=yi132xqTqcg&v=URYJZzm3mf4

A videókban látott valóság egyszerre hétköznapi és személyes, plebejus 
és demokratikus. Ebben a közegben a szereplők akciói, megnyilvánulásai 
gyakran trágár beszéddel társulnak, rendszeresen visszatérő motívum a fér-
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fi és női nemi szerv16 néven nevezése vagy képi megjelenítése, a szexualitás 
vulgáris vagy obszcén ábrázolása, a testiség (túlzott soványság vagy kövér-
ség, izmok) hangsúlyozása, az erőszak (verekedés, gyilkosság) képi megje-
lenítése.

A határok tematizálásának sajátos módja a videókban a külsőleg lát-
ható etnikus másság bemutatása. A paródiák szereplői között nagy arány-
ban láthatóak romák, színesbőrűek (afrikai, afroamerikai, karibi vagy ázsiai 
származásra utaló külsővel). A bőrszín és a külső jegyek feltűnő mássága a 
videókban önmagában humorforrás, ezt a will.i.am – Scream & Shout paró-
diából kiemelt alábbi képkocka is jelzi.

5. kép: will.i.am – Scream & Shout paródia http://www.youtube.com/
watch?v=yi132xqTqcg,  

6. kép: Cotton Eyed Joe paródia: 
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_251842815

3&feature=iv&src_vid=yi132xqTqcg&v=URYJZzm3mf4

Az erőteljes reflexiók a mindennapi élet szélsőségeire, tabuira, devi-
anciáira és normaszegéseire bizonyos társadalmi normákat tesznek látha-
tóvá, ami jelzi, hogy a filmeket fogyasztó fiatal korosztály a maga módján 
érzékeli a társadalom életét kimondatlanul is szabályozó elvárásokat, és a 
maga módján – illetve a késő modern tabloid média mintáit átvéve, tovább 
gondolva – foglalkozik is ezekkel. Megjeleníti, tematizálja azokat a kérdése-
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ket, amelyeknek a vitathatóságát a hazai nyilvánosságban úttörő módon a 
hipertelevízió kibeszélőshow-i mutatták fel elsőként (vö. Császi 2011.).

Ugyanakkor a videók magára a mozgókép által dominált kortárs médi-
ára is nagyon erősen támaszkodnak és reflektálnak, a televíziós és filmes 
személyiségek beidézésén túl egyéb eszközökkel is, mint például a külön-
féle médiaműfajok imitálása, játékba hozása. Pempi videói között televíziós 
reklámok, híradók, kibeszélőshow-k, szappanoperák, videójátékok, televízi-
ós vetélkedők paródiái tűnnek fel. A játékos, humoros belehelyezkedés e 
műfajokba egyszerre jelzi az ezekhez fűződő intim, közeli viszonyt, más-
felől pedig a fiatal generációnak az internet világa felőli visszatekintését is 
ezekre a neomédia korát meghatározó műsortípusokra. A reflexiónak ez a 
módja tükrözi a kezdődő eltávolodást a televízió-központú neomédiától, és 
kifejezője az interaktivitást lehetővé tevő internetes nyilvánosságra jellemző 
médiafogyasztói attitűdnek.

 

7. kép: Sinter Koton (+16) reklámparódia, a zenei háttér: Fekete Pákó 
„csokifasz”

http://www.youtube.com/watch?v=Crpgob9FaBE&list=RD399CSOdw
UPrJ0

8. kép: Utalás a Legyen ön is milliomos című vetélkedőműsorra a Pempi 
válaszol 4. című videóban http://www.youtube.com/watch?v=z-V-rN9vub4 
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A populáris kultúra és a mindennapok karaktereinek például videojá-
tékokba, mozifilmek jeleneteibe történő belehelyezése a moziélményt vagy 
a játék élményét is relativizálja, vicc tárgyává teszi. A paródiák valami 
olyasmit tesznek lehetővé, amit játékok és filmek hagyományos fogyasztása 
nem engedett: lehet játékosan reflektálni a populáris filmek és videójátékok 
dramaturgiájának, képnyelvének túlzásaira, az erőszak és a halál, ölés áb-
rázolására, a karakterek valószerűtlenségére. Ez a kifordított, leleplezett be-
idézés egyúttal nevetségessé teszi az egyébként a moziban végigizgult vagy 
végigszorongott akciófilmeket is, így a médiaipar befolyásoló erejét, hatását 
is megkérdőjelezi. Pempi munkásságában meghatározó szerepet játszanak 
a korosztályában általában is nagyon népszerű kultfilmek, ezek közül pél-
dául a Mátrix, a Penge, A bukás, a Mortal kombat, a Nyolcadik utas a halál, 
a Skyfall vagy A Gyűrűk ura több paródiában is visszaköszön valamilyen 
formában. 

A Dead Island, Half Life videojátékok humoros kommentárokkal kísért 
végigjátszásai egy másik fiatal generációs élményvilágba engednek betekin-
tést. A fiatalok által kedvelt internetes játék eredetileg nem nyilvános, privát 
helyzet és tevékenység, melynek csak a játékos és a számítógép, esetleg az 
online játékpartnerek a tanúi. A humoros beszélgetéssel kísért demonstratív 
végigjátszás célja alapvetően a segítségnyújtás azoknak, akik elakadnak a 
játék valamely pontján. Ez a fajta támogatás a médium, a műfaj felállította 
akadályokkal, nehézségekkel szemben szintén valamiképp a média hatal-
mának megkérdőjelezését, a média erejével szembeni szövetkezést és győ-
zelmet, de mindenképpen a médiumra és a médiafogyasztásra vonatkozó 
sajátos reflexiót fejez ki. Másfelől pedig a személyes, privát médiahasznála-
tot nyitja ki a hipermédia legszélesebb nyilvánossága számára. A televízió, 
a film vagy a videójáték beemelése az internet platformjára, illetve ott ezek 
sajátos változatának (pl. internetes televízióadás) kidolgozása, az imitáció és 
belehelyezkedés különféle formái a médiakonvergencia hétköznapi tapasz-
talatának sajátos kifejeződései is egyben.

Sajátos módon nemcsak a közvetlen előzménynek tekinthető neomédia 
jellegzetes termékei, hanem a retro jegyében a paleomédia néhány 
folklorizálódott hazai slágerprodukciója is felbukkan a paródiákban, példá-
ul a Szomszédok című első magyar szappanopera („teleregény”), az Indul a 
bakterház című kultikus magyar film vagy az 1980-as évek Nyár van című 
Neoton-slágere.
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9. kép: A Szomszédok népszerű Vágási Ferije a Nyolcadik utas a Gabi 
című videóban

http://www.youtube.com/watch?v=Hcaxfq_2bGY
10. kép: Jelenet az Indul a bakterház című filmből a Magyar Skyfall 

című Pempi-videóban
http://www.youtube.com/watch?v=nsyLyQ-wCRQ 

Természetesen az online média „slágereinek”: internetes mémeknek, 
sztoriknak, celebeknek a beidézése és ábrázolása is kifejez valamit a ké-
szítő és a fogyasztók internethez fűződő viszonyáról. Az olyan szállóigévé 
lett mondatok, mint a „bikicsunáj”, „mi folyik itt Gyöngyösön”, „Ízirájder, 
öcsém, ízirájder”, „Ne fürgyé le”, „Gyúrunk, vazze” részben még a televízió-
zás és a rádiózás révén váltak széles körben ismertté, ám folklorizálódásuk 
már az internetes színtéren teljesedett be. Kiszakadtak az eredeti történet-
ből, és a poént, a kontextust utalásként magukba építve folklórmotívumként 
önálló életre keltek a YouTube-on. Ezeknek a tartalmaknak a létmódja tehát 
az intertextualitás: a megfelelő környezetben működésbe hoznak egy utalást 
egy közismert poénra, amely az eredeti jelentést az új kontextusra átvive 
humorral gazdagítja azt. Természetesen ezt a humort csak az érti, aki ismeri 
az eredeti poént, videót, karaktert. Vagyis az ilyen összenevetésen, „ízlel-
gető ismétlésen” alapuló poénok közösségteremtő és -megerősítő jellegűek: 
csak az lehet részese a diskurzusnak, csak az képes felismerni és élvezni a 
humort, aki ismeri a médiakultúra adott szeletét. Ezzel is magyarázható a 
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vizsgált tartalmak generációs alapú fogyasztása (bár az internet esetében na-
gyon erőteljes generációs széthúzásról Magyarországon nem beszélhetünk, 
hiszen világhálót használó különböző generációk csak kis időbeli különb-
séggel léptek fel a netre).

 

11. kép: Nyár van paródia (kiráz a hideg mix) http://www.youtube.com/
watch?v=OuZDW1bcaCw

12. kép: Részlet a „Mi folyik itt Gyöngyösön” internetes mémből a Ma-
gyar Skyfall című paródiában http://www.youtube.com/watch?v=nsyLyQ-
wCRQ

A poénok „bemondása”, ismételgetése, a közös nevetés színtere a Pempi-
videókhoz kapcsolódóan egyrészt a filmekhez csatlakozó kommentelő felü-
let, másrészt pedig a kifejezetten erre a funkcióra létrehozott Pempi vála-
szol (Pempi TV) sorozat. Utóbbiban a rajongók facebook-on, emailen vagy 
skype-on beküldött kéréseit teljesíti és kérdéseikre válaszol Pempi egyéni, 
humoros stílusban, hangbejátszások, képek vagy saját maga által előadott 
parodisztikus gesztusok segítségével. A Pempi TV egyfajta online kívánság-
műsor, ahol a kérések is utalások formájában fogalmazódnak meg, és ezek 
tárgya többnyire valamilyen internetes folklórmotívum, ritkábban Pempi 
személyére és munkáira vonatkozó információ.
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13. kép: Részletek a Pempi válaszol 1. videóból http://www.youtube.
com/watch?v=TF-sV-ufwAc 

14. kép: Részlet a Pempi válaszol 1. videóból http://www.youtube.com/
watch?v=TF-sV-ufwAc 

Az internetes videoparódiák kulturális jelentősége

A 2000-es évek elejétől a kereskedelmi televíziók jóvoltából Magyar-
országon is megjelentek a tabloid hipermédia meghatározó műfajai, a 
talkshow-k és reality-showk. Szemlélet- és ábrázolásmódjuk nagy hatást 
gyakorolt a nyilvánossággal (annak szereplőivel, stílusával, témáival) kap-
csolatos közvélekedésre, de e műsorok megítélése korántsem volt egységes. 
A nézők különféle csoportjai, véleményformáló értelmiségiek, a médiasza-
bályozás intézményi szereplői eltérő módon ítélték meg az új műsortípust. 
Különösen e két utóbbi csoport tagjainak normatív-elitista meggyőződése 
és végső soron az ORTT17 szankciói odáig vezettek, hogy a két legnézettebb 
magyar talkshow (az RTL Klub 2001 óta sikerrel vetített Mónika Show-ja és 
a konkurens TV2-n futó Joshi Bharat) 2010 tavaszán megszűnt. A Mónika 
Show-val azonban mindenképpen átszakadt egy gát: nyilvánosan megmu-
tathatóvá váltak az intim, személyes, hétköznapi élet problémái, konfliktu-
sai, devianciái. 

A Pempi-paródiákat nézve a kibeszélőshow-k epizódjainak, szereplő-
inek, de végső soron szellemiségének, stílusának, sőt talán bizonyos fokig 
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azok funkciójának is sajátos továbbvitelét látjuk. A tabloid televízióműsorok 
szereplői, jelenetei, stílusa folklorizált formában tovább él az interneten (mi-
közben persze a valóságtelevíziózás új műsortípusai is megjelennek a keres-
kedelmi tévécsatornákon). Az a fiatal felnőtt generáció, amely számára már 
nem a televízió, hanem a számítógép, az internet az elsődleges médium, a 
valóság, a hétköznapiság és a személyesség iránti kíváncsiságát egyre in-
kább ilyen folklorisztikus, tabloid, hibrid multimédiás tartalmakkal elégíti 
ki (vö. Shifman 2012).

A fiatal korosztályoknak a mindennapi valóság iránti felfokozott érdek-
lődése részben bizonyára életkori mentális sajátosság, ám nem csupán az. 
A társadalmi kérdésekről (a reális és az ideális valóságról) folyó nyilvános 
diskurzus egyik hagyományos, állampolgári jogon hozzáférhető kerete a po-
litika, amely azonban a nyugati világban egyre kevésbé kelti fel az állam-
polgárok, különösen a fiatalok érdeklődését. A mindennapok feldolgozatlan 
pluralitása, nyugtalanító ambivalenciái, kiszámíthatatlansága reflexióért 
kiált. A populáris, tabloid tartalmak Császi szavaival „a hétköznapi világ-
ban való bennmaradásra, az elhárításra, az ürességre, a gátlásra készítenek 
fel. A tabloid szemlélet előtérbe nyomulását a populáris médiában szocioló-
giailag úgy értelmezhetjük, mint amely a rizikótársadalom váratlanságára, 
szélsőségeire, realitására figyelmeztet a késő modernitásban ellehetetlenülő 
melodramatikus, szentimentális tapasztalattal szemben” (Császi 2011, 30). 
Ezeknek a jelenségeknek a széles körű tematizálására a politika stratégiai 
okoknál fogva nem vagy csak egyoldalúan hajlandó, az értelmiség tudomá-
nyos diskurzusa nem kellően populáris (közérthető, elfogadható), a televízió 
pedig sokszor kultúrpolitikai okokból nem kap erre lehetőséget. 

 A folklorisztikus, tabloid tartalmak internetes nyilvánosságban zaj-
ló közös élvezete tehát valamiképpen terapikusnak tekinthető (vö. Császi 
2002). A mindennapi élettel járó frusztrációk karnevalisztikus nevetésben, 
kifordításban történő megélése, feloldása lehet az egyik fontos nyereség, 
amelyért a tizen-huszonévesek nap mint nap odaülnek a képernyő elé. „Ko-
moly” politikai véleményformálás helyett „komolytalan” (vö. Prensky 2001) 
formában, parodizálva, kinevetve, gúnyolva érintik mindazokat a normá-
kat, melyeket nagyon is ismernek, érzékelnek, amely a jelek szerint mégis-
csak foglalkoztatják őket. 

Jelen írás a TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommuni-
káció a Z-generációnak kutatás keretében készült háttértanulmány rövidí-
tett változata, elhangzott az Egy generáció médiahasználatáról – Társadalom 
és Médiatudományi megközelítések című konferencián (Pécs, 2013. novem-
ber 8–9.)
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Jegyzetek

1  Például a nemzetközi EUKIDS-kutatás magyar modulja http://
ithaka.hu/wpcontent/uploads/2012/07/ITHAKA_EU_KIDS_Magyar_
Jelent%C3%A9s_NMHH_Final_1.2.pdf, vagy a Magyar Választáskutatási 
Program www.valasztaskutatas.hu, illetve egyéb tematikus ifjúságkutatá-
sok (vö. Szabó – Kern 2011).

2  A TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a 
Z-generációnak című kutatás keretében készült, a fiatalok médiahasználati 
szokásait feltérképező saját mélyinterjúinkban is egyértelműen ez tükröző-
dik (vö. Guld–Maksa 2012 és Glózer 2012).

3  2014. február 10. http://www.youtube.com/user/javraj87, http://
www.youtube.com/user/PempiHD, http://www.youtube.com/user/Pempi87, 
http://www.youtube.com/user/Steptronic87 

4   A másfajta médiumokra, műfajokra, szereplőkre történő állandó 
utalás.

5  A képek átformálását, módosítását lehetővé tevő, és a 2000-es évek 
közepére Magyarországon már széles körben elterjedt és használt Photoshop 
program nevéből származik az elnevezés.

6  Bodoky tanulmányában a Discovery űrsiklót említi, tévesen.
7  http://www.youtube.com/watch?v=lqjl6u0JD1U&feature=related 

[2013.08.12.]
8  Csillagok háborúja, Bukás, Minden héten háború https://www.

youtube.com/watch?v=Ps1CoQFhGDs [2013.08.12.]
9  https://www.youtube.com/watch?v=cnVRIz8rL3g [2013.08.12.]
10  Például Schmitt Pál köztársasági elnök plágiumügye.
11  47 ezer forintból meg lehet élni. Tartsanak kecskét. stb.
12  Mint például a Balaton jegébe szakadt Hummerek, ennek az eset-

nek a mémes reflexiójára egy külön blog jött létre: http://balatonhummer.
blog.hu/ [2013. augusztus 14.]

13  A feleségét bántalmazó politikus érvelése, miszerint felesége a csa-
lád vak komondorában botlott meg, és így szerezte sérüléseit.

14  A 2013. március 15. körüli napokban lehullott nagy mennyiségű hó 
komoly fennakadásokat és veszélyhelyzetet idézett elő.  

15  Például HErBY, Bartos és Pamkutya hasonló profilú és hasonlóan 
népszerű szerzők, alkotók a Youtube-on. 

16  A férfi nemi szervre való utalások szinte mindig a Fekete Pákó 
egyik médiaszerepléséből származó mémet („csokifasz”) variálják. A női 
nemi szerv tematizálására a Pempi-paródiákban főként annak a névtelen 
videónak a beidézése ad lehetőséget, melyen egy férfi a „Nem eszik a pina 
lencsét” című opuszt adja elő (Pempi: Falusi Gangnam Style: http://www.
youtube.com/watch?v=Q-bV9npEwhA).

17  Országos Rádió- és Televíziótestület, a Magyar Országgyűlés által 
létrehozott médiafelügyeleti szerv, 1996 és 2010 között működött.
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Steiner Ádám fotója
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Az   inte  rnet   mint   sporto  lási 
szokásokat befolyás  oló   té  nye  ző

  
BÚTOR BARBARA 

DR.   KO  KOV  AY   ÁGNE  S

Bevezetés

Európában és Amerikában az egyetemi sport az egyetemi élet szerves 
része, a tudományos és oktatási színvonal után az egyik legfontosabb mutató 
az intézmény rangjának megítélésben. Az egyetemi sport a személyiségala-
kítás fontos színtere. Az akadémiai hatás mellett a testi nevelés különböző 
formáit is támogatják, preferálják. Magyarországon sajnos még nagy lema-
radások vannak ezen a területen. Az egyetemi hallgatók keveset mozognak, 

Rezumat (Internetul ca factor al inlfuențării activităților sportive) În zilele noastre cunoaşterea, 
practicarea tehnicilor informaţionale şi de comunicare este obligatorie pentru majoritatea oamenilor. 
Copiii de la cele mai fragede vârste intră în cotact cu calculatorul, iar la vârsta şcolară sau în timpul 
studiilor universitare zi de zi folosesc internetul, cu ajutorul căruia conversează, schimbă informaţii 
cu prietenii – asfel putem atribui internetului ca fi ind unul dintre cele mai importante mijloace de 
comunicare şi surse de informaţie. La începutul activităţii noastre de cercetare ne-a preocupat 
întrebarea dacă studenţii noştri practică sportul, prin ce metodă ajung la informaţiile referitoare la 
sport, totodată am analizat informaţiile obţinute cum infl uenţează practicile sportive ale studenţilor, 
dacă pe site-ul facultăţii lor găsesc informaţii despre posibilităţile de a face sport.

Cuvinte cheie obiceiul de a face sport, folosirea internetului, site-uri universitare

Abstract (The internet as the infl uencer of the sport activities) Nowadays it is essential for 
most people to be familiar with and able to use communication technology. Children get to know 
computers at an early age, later at secondary school and university they use Internet on a regular 
basis. They use Internet to chat with their friends as well as an important source of information. Our 
research interest was whether university students participate in physical activity, and if so, from 
where they acquire relevant information. Furthermore we examined if there is a correlation between 
sporting habits and sports related information accessible on university web pages.

Keywords physical activity, Internet use, university web pages, online accessibility

Bútor Barbara, S  ze  nt   Is  tván Egye  tem (  buto  r.ba  rbara  @gtk.szie.hu)
  Dr. K  okova  y Ágn es, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és 
Sporttudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék 
(kokovay@tf.hu)
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sportolnak, idejük nagy részét az órákon ülve töltik. Ahhoz, hogy a XXI. 
Nemzeti Sportstratégiában meghirdetett célok megvalósuljanak, és hogy az 
évtizedek óta inaktív magyar társadalom a „Sportoló Nemzetté” válás felé 
lépéseket tegyen, szemléletformálásra és a sport iránti attitűdök pozitív irá-
nyú változására lenne szükség. Az egészségvédő aktív életmód kialakításá-
nak alapvető feltétele, hogy a társadalmi élet legfontosabb színterein, ahol 
az emberek az idejük jelentős részét töltik, lehetőség legyen a rendszeres 
testmozgásra. Az egyetemek felelőssége biztosítani a lehetőségeket a diákok 
számára, és megtalálni azt az információs csatornát, amely a hallgatók több-
ségéhez eljuttatja, hogy hol, mikor, mit sportolhatnak. Erre napjainkban az 
internet a legmegfelelőbb eszköz.

A fiatalabb generáció egyre több időt tölt számítógép előtt, a netet bön-
gészve. A közösségi oldalak segítségével tarthatják a kapcsolatokat, bármely 
információt könnyen beszerezhetnek. 

Vessünk egy pillantást arra, hogy az elmúlt tíz évben mennyit változtak 
a felhasználók szokásai. A Nemzeti Ifjúsági Intézet Ifjúság 2000 című felmé-
résén (2001. november) megkérdezték a 15–29 éves magyar fiatalokat, hogy 
van-e otthon számítógépe. Egynegyede ennek a korosztálynak élt  olyan ház-
tartásban, ahol volt. Arra a kérdésre, hogy mire használják az internetet, 
egy 2002-es WIP-kutatás1 a következő választ adja: 49% e-mailezik hetente 
többször, 48% információszerzésre használja a munkához, 30% egyéb infor-
mációszerzésre.

 A NetSurvery a 15 éves és idősebb magyar internetezőket vizsgálta, 
eredményük alapján a legtöbben általános információk beszerzésére (63%), 
levelezésre (56 %), valamint tanulásra, játékra (40-40%) használták a világ-
hálót.2    A megkérdezettek hasonló gyakorisággal használják a netet böngé-
szésre, információkeresésre, mint levelezésre. A csevegés a többség számára 
nem használatos funkció, csak egy szűkebb réteg használja.3 

Az információs társadalom Magyarországon is a mindennapok reali-
tása lett. 2004-ben az otthoni számítógépek száma és az otthoni internet 
felhasználás kismértékben emelkedett. 2005-re a magyar háztartások 36-
37%-a PC-vel, 16%-a pedig internet hozzáféréssel rendelkezett.

1. táblázat: Az otthoni számítógép elterjedtsége a háztartások köré-
ben, (2001–2004)

  2001 20  02 2003  2004
Nincs otthon számítógép 78 75 69 68

Egy számítógép van 19 22 27 27

Több számítógép van 3 3 4 5

összesen 100 100 100 100

Esetszám (N=) 5032 3763 5261 3937

 Forrás: TÁRKI WIP 2004 adatfelvétel 4
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A WIP 2007-es eredményei alapján a 14 és idősebb magyar lakosság fele 
(52%) használt számítógépet, 45% internetezett. Ugyanezen korosztály 49%-
ának volt a háztartásában számítógépe. Nem szabad figyelmen kívül hagy-
ni, hogy ebben a kísérletben a 14 év feletti lakosság minden rétege szerepelt. 
Egy szintén 2007-ben végzett felmérés alapján a hallgatók 70,2%-a rendelke-
zett saját számítógéppel, és 90,4%-a rendszeresen használta. A számítógép 
előtt egyfolytában eltöltött idő 2-3 óra volt átlagosan. Arra a kérdésre, hogy 
mire használják a tanulás, adatgyűjtés, játék, barangolás, chat, válaszokat 
adták. Egy 2008-as felmérés alapján jelentősen nőtt a napi rendszerességgel 
internetezők száma. A legelterjedtebb online tevékenység a böngészés, in-
formációszerzés és az e-mailezés volt. A kapcsolattartás különböző formái is 
népszerűek, de a chatelés, fórumozás még nem különösebben elterjedt. 5 Lát-
ható tehát, 2000-től napjainkig jelentős fejlődésen ment keresztül a számító-
gép internethasználat. 2010-re szinte minden hallgató rendelkezik számító-
géppel, naponta 2-3 órát tölt internetezéssel. A tanuláson, kapcsolattartáson 
kívül az információszerzésük elsődleges módja lett az internet.

Ez a digitális korszak új tanulótípusa, melynek jellemzője, hogy a di-
ákok a gyors információcserét támogatják. Mivel arra vonatkozó felmérést 
nem találtunk, hogy amennyiben a szabadidő aktív eltöltési lehetőségei fel 
lennének tüntetve az interneten, az befolyásolná-e a hallgatók sportolási 
szokásait, megkérdeztük őket.

Hipotézis

• Manapság az egyetemisták alapvető információforrása az internet. 
• A sportolással kapcsolatban is az internet a legfőbb információforrás. 
• A hallgatók keveset sportolnak.
• Nem megfelelő médián keresztül érkeznek az információk. 
• Az egyetemek honlapján nem találhatóak meg a megfelelő infor-

mációk.

Módszerek
 
Kérdőíves kutatást végeztünk, mely 25 zárt kérdésből állt.
A kérdések 3 csoportra oszthatók:
• általános információk,
• sporttal kapcsolatos információk,
• internettel kapcsolatos információk.
A kérdőíveket 2010 szeptemberében a Szent István Egyetem 200 első- és 

másodéves, önkéntesen jelentkező hallgatója töltötte ki. 

Eredmények

A résztvevők által kitöltött kérdőívekkel – mint az előzőkben utaltunk 
rá – a sportolási és internet-, számítógép-használati attitűdökre kérdeztünk 
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rá. Nem dolgoztuk fel a teljes kérdőívet, csak azon kérdéseket, amelyek a 
jelenlegi kutatáshoz szükségesek. 

Az első három kérdés demográfiai jellegű volt, a tesztet 118 lány és 82 
fiú töltötte ki.

A második kérdés az életkorukra vonatkozott, 18–25 év közötti hallga-
tókat kérdeztünk.

A harmadik kérdésből kiderült, hogy 50% városi, 25,5% falusi és 24,5% 
budapesti.

Az 5-7. kérdésre adott válaszok a sportolásra vonatkoztak. Az ötödik 
kérdésben arra kerestük a választ, hogy a hallgatók sportolnak-e? A résztve-
vők közel fele (85) nem sportol. A sportoló 115 hallgatóból 56 fiú, 59 lány. A 
megkérdezett fiúk 68 százaléka sportol, a lányok 50 százaléka.

A fiúk körében a labdarúgás, kondicionálás, kerékpározás és a  küzdő-
sportok, a lányoknál az aerobik, a tánc különböző fajtái és a lovaglás nép-
szerűek.  

A hatodik kérdés az volt, hogy mikor kezdték az adott sportot. A sporto-
ló hallgatók állítása szerint általános iskolában 58-an,  középiskolában  48-
an, az egyetem alatt 9-en kezdték azt el.

A hetedik kérdésből kiderült, hogy a megkérdezettek közül 65 fő spor-
tol heti 2-3-szor, 23 fő naponta, 22 fő heti egy alkalommal, 5 fő más gyako-
risággal. 

A 8. kérdés azt firtatta, hogy kinek, minek a hatására kezdte a megkér-
dezett az adott sportot. Legtöbben a barátokat (30%) jelölték meg, az iskola-
testnevelő választ csak kevesen, 13-an (8 lány, 5 fiú) karikázták be.

A 9. kérdésre, jelesül, hogy milyen intézményes keretek közt sportol, 
43 fő válaszolta, hogy egyesületben, és csak 31 fő (17 lány, 14 fiú), hogy is-
kolában.

A kérdések harmadik csoportja a számítógép- és internethasználatra 
vonatkozott. 

Az eredmények feldolgozása után megállapítást nyert, hogy a kísérleti 
csoport minden tagja rendelkezik számítógéppel, laptoppal, amelyet 80% 
naponta használ. Mindenki rendelkezik internethozzáféréssel is, és naponta 
2 órát töltenek internetezéssel. 178-an válaszolták, hogy otthon, 22-en, hogy 
a kollégiumban interneteznek. 

A lányok és fiúk ugyanannyit interneteznek, de nem ugyanazt nézik 
rajta. 

Arra a kérdésünkre, hogy mire használják az internetet, a következő 
válaszokat kaptuk: 84% keresésre, böngészésre, 78,5% tanulásra, 22,5% já-
tékra, 16,5% munkára. Több fiú használja játékra, mint lány, és több lány 
tanulásra, mint fiú. Munkára ugyanannyian használják.
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 1. ábra: Mire használja az internetet?

A 17. kérdésben kíváncsiak voltunk arra, hogy egyeteme honlapját meg-
nézi-e a megkérdezett? Mindenki igennel válaszolt. A 18. kérdés az volt, hogy 
mit néz az interneten? A résztvevők többsége megnézi a híreket, információ-
kat (76,5%), a tananyagot (61%) és az egyetemi szolgáltatásokat (31,5%).

2. ábra: Mit szokott nézni egyeteme honlapján?
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Ezután arra kérdeztünk rá, hogy egyetemi sportág választását mi befo-
lyásolja?

Az eddigi sporttevékenységet jelölték meg a legtöbben (48%), barátokat 
(37%). Érdekes, hogy a honlapon olvasott róla választ nagyon kevesen adták.

A 20-as kérdésben arra kerestük a választ, hogy honnan tájékozódik a 
hallgató a különféle sportolási lehetőségekről. A válaszadók több mint fele 
az internetet jelölte meg (60,5% – 121 fő). Szerepelt továbbá a reklámok, szó-
rólapok (24% – 48 fő), a helyi újság (7 fő) és a más forrás (6 fő).

2. táblázat: Általában honnan tájékozódik a különféle sportolási le-
hetőségekről

Gyakoriság, 
fő %

Értékelhető 
válaszok %

Értékelhető 
válaszok

Reklámok, 
szórólapok

48 24,0 26,4

 Helyi újság 7 3,5 3,8
 Internet 121 60,5 66,5
 Más 

forrásból
6 3,0 3,3

 Total 182 91,0 100,0
Nem 
értékelhető 
válaszok

System
18 9,0  

Total 200 100,0  

Az utolsó két kérdés kapcsolódik közvetlenül a kísérlet céljához, azaz, 
hogy fontosnak tartanák-e a hallgatók, hogy az interneten naprakész infor-
máció legyen a sportolási- és szabadidős lehetőségekről, és ha lenne ilyen 
információ, igénybe vennék-e a nyújtott szolgáltatásokat? Mindkét kérdésre 
a hallgatók 90%-a igennel válaszolt. Tehát állításuk szerint igénybe vennék 
az egyetem és város által nyújtott sportolási lehetőségeket, ha megtalálnák a 
pontos információkat az interneten.

Következtetések

Eredményeink alapján hipotéziseink beigazolódtak. A fiatal generá-
ció legfőbb információforrása az internet, információikat innen szerzik. A 
hagyományos médiumok, a tévé, rádió és az újság háttérbe szorultak. Úgy 
gondoljuk, hogy az egyetemi honlapok kevés információt tartalmaznak a 
sportolási lehetőségekről. Kutatásunkból kiderült, hogy erre nagy igény len-
ne a hallgatók részéről. A sportolási szokásaikra vonatkozó kérdésekre adott 
válaszokból kiderült, hogy bár a diákok testedzését egészségesnek, rendsze-
resnek tartják, a sportolók száma meglehetősen alacsony. Miután a fiatalok 
élete, tevékenységrendszere hosszú időn át az oktatási intézmény köré szer-
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veződik, a szellemi munka mellett ott a testnevelésnek, sportnak is fontos 
szerepe kellene, hogy legyen. Általános- és középiskolában még kötelező a 
testnevelés, de az egyetemre kerülve már szinte alig kap szerepet a sport 
az életükben. Az egyetemek egy részén kötelező első évfolyamban, heti egy 
testnevelés óra, de ez meg sem közelíti a WHO által javasolt napi 30 per-
cet. Napjainkban sokat foglalkoznak a sport fontosságával, a XXI. Nemzeti 
Sportstratégia célkitűzése a Sportoló Nemzet létrehozása, miközben a 18–25 
év közötti egyetemisták idejük nagy részét a padban vagy a számítógép előtt 
ülve töltik. 6 Pedig a jövő értelmiségének egészségét, életmódját mintaadó 
szerepét tekintve kimagasló jelentősége kell, hogy legyen az egyetemi sport-
nak. Az egyetem lehet az utolsó színtér, ahol az egészséges életmódnak meg-
nyerhetjük a hallgatókat. 

Ezért úgy gondoljuk, hogy az intézmények feladata lenne a sportolási 
lehetőségek biztosítása és a hallgatók megfelelő tájékoztatása a pontos infor-
mációkról. Kutatásunkból kiderült, hogy az internet a leghatásosabb eszköz 
az információk eljuttatására, ezért jól megszerkesztett, könnyen átlátható 
honlapokra lenne szükség. A hallgatók sportolási szokásait nagymértékben 
befolyásolhatnánk, javíthatnánk azzal, ha az általuk legtöbbet használt in-
formációs csatornán, az interneten próbálnánk elérni őket. Nagy segítség 
lenne, ha megfelelő információkat találnának mind az egyetemen, mind az 
adott városban található sportolási lehetőségekről. Ebben a kérdésben az in-
tézmények felelőssége a legnagyobb, hisz a sport nemcsak a test nevelése, de 
a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze.

Jegyzetek

1 TARKI Internet használati szokások (2002).
2 Bokker Sándor (2002): Közösségi internethasználat Magyarországon, 

Agrárinformatika konferencia. 
3 Krajcsi Attila, Pléh Csaba (2001): A Web-használók szokásai.
4 TARKI WIP adatfelvétel (2004).
5 TARKI Internet használati szokások (2008).
6 XXI. Nemzeti Sportstratégia (2007).
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Kovács Ágnes fotója
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Zenekritika „többkamerás
felvétellel”

KULCSÁR  GABRIELLA

Zenekritika „Fisz-dúrban”

  Feltevődik a kérdés: kell-e a zenekritika, és ha igen, mi haszna? A vá-
lasz nagyon egyszerű: ha nincs zenekritika, nem marad fenn írásos emlék 
a zenei eseményekről. Ha pedig nincs írásos emlék, szinte lehetetlen egy 
város zenei életének, zenetörténetének kutatása és megírása. Ki lenne az a 
kutató, aki a mai modern eszközökkel rögzített CD- és DVD-felvételekről év-
tizedek múlva, órákon, heteken, hónapokon át száz meg száz hangversenyt 
vagy operát végighallgatna, hogy a hallottakról és látottakról egyfajta véle-
ményt alkosson? Fáradságos, nehéz munka lenne, és egyáltalán nem célra-
vezető. Arról nem is beszélve, hogy még a legújabb HD-minőségben készült 

Rezumat (Critica muzicală „cu înregistrare multi-cameră”) 
Teza mea de doctorat se referă la viața muzicală a Clujului în oglinda presei maghiare 

(1970−2010). Aspectele vieții muzicale clujene sunt cercetate prin genurile jurnalistice, atenția mea 
îndreptându-se spre critică. În subcapitolul prezentat mai jos, m-am axat pe niște criterii speciale 
ale criticii muzicale, am analizat raportul dintre critică și publicul ascultător, și am menționat câteva 
dintre opiniile interpreților față de critica muzicală.

Cuvinte cheie viața muzicală, genuri jurnalistice, critică muzicală

Abstract (Music criticism with „multi-camera recording”) 
My PhD-thesis deals with the musical life of Cluj as refl ected in the local Hungarian press 

between 1970-2010. The aspects of the musical life are presented through the journalistic genres, 
especially critical writing. In this essay I’ll give an analysis of the relationship between musical 
criticism and audience, and I’ll also mention how the performing musicians themselves interpreted 
musical criticism.

Keywords music, journalistic genres, criticism

Kulcsár Gabriella, Ph.D.
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
(kulcsargabriella52@yahoo.com)
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felvételek sem adhatják vissza, a hangversenyek, operabemutatók atmoszfé-
ráját, élményeit, az élőzene varázsát, amit viszont az írott szó megörökíthet. 
Ha a kutató azt szeretné megtudni, hogy milyen volt a zenei élet egy adott 
periódusban, első gondolata nem az lesz, hogy végighallgassa vagy végig-
nézze a zenei intézmények archívumaiban tárolt hangversenyek, bemutatók 
felvételeit, hanem a különböző újságokban megjelent kritikákat fogja tanul-
mányozni. Ezt teszi a kutató: a puzzle-formában összerakott zenekritikák-
ból, a művészi produkciók szavakban is kifejezett pillanatnyi impressziói-
ból, a kritikai szemlélettel megírt elemzésekből építi fel azt a zenei vetületet, 
amelynek kutatására késztetést érzett. Ahhoz, hogy egyfajta összképet al-
kothasson egy város zenei intézményeinek eseménytörténetéről, magáról a 
zenei életről, a kritikákból szerzett információkat kiegészítheti műsorlapok-
kal, műsorfüzetekkel, plakátokkal, fényképekkel, a még élő (művész)tanúk 
visszaemlékezéseivel. 

 De mit tegyen a jelennek munkálkodó zenekritikus, hogy a hangverse-
nyek, zenés színpadi előadások után írásban megfogalmazott véleményét a 
közönség és az előadók is elolvassák? Molnár Jenő Antal, a magyar zenekri-
tika egyik kiemelkedő alakja a következő „receptet” ajánlja a kritikusoknak: 
„Úgy írj, hogy amit írsz, érdemes legyen elolvasni. Színesen érdekesen, von-
zón írjál. A szakmai nagyképűség és fennhéjázás esetleg bámulatra méltó, 
de semmi esetre sem az elolvasásra. [...] Úgy írj, hogy ha csak belelapoz-
nak, vagy pár sorára pillantanak, érdemesnek tartsák a kritikát arra, hogy 
az egészet elolvassák.[...] Úgy írj, hogy miközben fölelevenedik az élmény, 
kép alakuljon ki arról is, miképpen válhatott volna még szebbé, még jobbá a 
produkció. [...] Úgy írj, hogy olvasóid örömüket leljék abban, ha saját ki nem 
mondott, meg nem fogalmazott, bizonytalanul körvonalazott, éppen csak 
sejtett gondolataikat megerősítve látják írásodban. Az sem baj, ha magukban 
fölényesen, diadalmasan ellentmondanak neked.1" 

A „sztár-kritikusnak” könnyebb a dolga, mert szavának súlya van, az 
is egyetért vele, aki valójában nincs is ugyanazon a véleményen, mivel a 
„név” sokat számít. A kezdő kritikusnak viszont nagyon meg kell küzdenie, 
amíg kivívja az olvasók és az előadók elismerését. Fejlődésében segítheti az 
alapos felkészültség, az olvasottság, a nyitottság, írói stílusának könnyed-
sége, nyelvezetének humoros fordulatai, a szép mondatszerkesztés, zenei 
kifejezéssel élve a Fisz-dúr-elv, amit követnie kell ahhoz, hogy kritikáit elol-
vassák, elgondolkozzanak rajta, tanuljanak belőle. De mi is a Fisz-dúr-elv? 
Magam is szakíró lévén, idejekorán megtanultam, hogy művészi előadásokat 
elbírálni csakis nagy felelősségérzettel érdemes. Ezért állítottam fel magam-
nak a Fisz-dúr elvet, amely magában foglalja mindazt, amit egy zenekritika 
megírásában a legfontosabbnak tartok. Hogy miért éppen Fisz-dúr? Az aláb-
bi táblázat példázza, hogy a Fisz-dúr minden kezdőbetűje megfelel egy-egy 
olyan elementáris követelmény kezdőbetűjének, ami elengedhetetlen az új-
ság-zenekritika megírásában, mint: a felelősség, a figyelemfelkeltés, az in-
formációközlés, az igazság-keresése és feltárása, a szakterminológia haszná-
lata, a szavahihetőség, a direkt-egyenes közlés, alkalomadtán a diplomácia, 
az újságírói véna, az újdonság – meglepetések − ereje, és az írott retorikai 
szabályok betartása.
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FISZ-DÚR ELV

F
felelősség, 
figyelemfelkeltés

I
információ közlés,
igazságkeresés,
igazságfeltárás

SZ
szakterminológia,
szavahihetőség

D
direkt-egyenes közlés 
diplomácia

Ú
újságírói véna
újdonság ereje

R retorika

 Az újság-zenekritika elementáris követelményei

A nem zenészek kedvéért megemlítem, hogy minden hangsornak/hang-
nemnek van előjegyzése – állandó módosító jelek –, a # (kereszt) és b (bé) 
jeleket a kulcs után tesszük ki. A Fisz-dúrnak 6# − hat kereszt −  az elő-
jegyzése. Tehát áttételesen azt mondhatjuk, hogy a már feltüntetett követel-
mények mellett a zenekritikus vállát még „hat kereszt” súlya, felelőssége is 
nyomja. Felelősség a művészekkel, az olvasóval és az írott szóval szemben. 
Az összes követelmény közül a legfontosabb tényezőnek azt a nagyfokú fele-
lősséget tartom, amellyel a kritikus az elbírálandó, megítélendő interpretá-
cióval,  művészekkel szemben kell, hogy fogalmazzon. Nem írhat lehengerlő 
kritikát egy kezdő zenészről, mert megeshetik, hogy egy egész életre elveszi 
kedvét a további muzsikálástól. Viszont azt sem teheti, hogy a javítandó hi-
bákról egy szót se szóljon, mert akkor az előadókat nem ösztökéli a tökéle-
tesség elérésére. A zenekritikának („Fisz-dúrban”) mindent figyelembe kell 
vennie, soha ne sértsen, hanem jó szándékkal, építő jelleggel oktasson, ne-
veljen közönséget és előadókat egyaránt. 

Zenekritika „többkamerás felvétellel”

Annak függvényében, hogy a zenekritikus milyen jellegű zenei ese-
ményről alkot véleményt, kritikái nüanszbeli eltérésekkel íródnak. A szak-
író másképpen számol be egy kamarazeneestről, és másképpen egy zenekari 
koncertről. Minél nagyobb zenei apparátus előadását figyeli, annál komple-
xebbé válik az elemzése, bírálata is. Egyszerűbb a feladat, ha a zenekritikus 
szólóestről ír. Ilyenkor figyelme nem szóródik szét, kritikája leginkább az 
egyéni művészi előadásra, jobb esetben a műre és a közönség reakciójára 
összpontosít. Ha viszont két-, három-, négy-, vagy többtagú együttest hallgat, 
vagyis egy duó, trió, kvartett, vagy ennél nagyobb formáció interpretációját 
elemzi: ráfigyel az együttműködés harmonikus, homogén voltára, és a ki-
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emelkedő szólók művészi színvonalára. Szimfonikus koncert alkalmával a 
zenekritikus figyelme a zenekari előadás, a hangszeres szólórészek értékelé-
se és a karmester művészi víziója között oszlik meg, miközben a megszólaló 
művet is ismerteti, és a közönség reakciójára is reagál. Bonyolultabb a hely-
zet a vokálszimfonikus hangversenyek esetében, amikor a műelemzés mel-
lett, nem csupán a zenekar, a karmester, a hangszeres szólórészek, hanem az 
énekesek és a kórus művészi produkcióját is a legnagyobb figyelemmel kell, 
hogy kövesse. Az opera, operett, musical, balett esetében − ha a szakem-
ber valóban lelkiismeretes kritikát akar írni − „többkamerás felvételre” van 
szüksége, ugyanis a zenés színpadi műfaj a legkomplexebb műfaj, amelyben 
a művészetek szinkrétizmusa valósul meg. A kritikusnak ebben az esetben 
nemcsak a zenéhez, hanem a színművészethez, a tánc- és képzőművészet-
hez, valamint a rendezéshez is értenie kell. Mindenkiről és mindenről olyan 
szakszerű, meggyőző, pártatlan véleményt kell alkotnia, hogy azt az olvasó-
közönséggel és a produkció résztvevőivel is elhitesse. Kritikájának csakis 
így lesz építő, nevelő hatása. 

Miért jó, ha a (zene)kritikus órájának mánusa 10 perccel előbbre mu-
tat?

Ahhoz, hogy a kritikus egy hangversenyt vagy operabemutatót szak-
szerűen bírálhasson el, jó, ha időben érkezik. Így felmérheti az előadás előtti 
„terepet”, információkat szerezhet a művészekről, karmesterről, zenekarról. 
Pár perc elegendő ahhoz, hogy ha valami változás történik a programban – 
szereplő-vagy előadócsere, műsorváltoztatás, a műsorszámok sorrendjének 
felcserélése – ne kapkodja értetlenül a fejét. Kritikája attól lesz hiteles, ha az 
előadást sok szempontból figyeli, értékeli, és létrejöttének körülményeit is 
ismeri. Hasznos gyakorlatnak számíthat – Kolozsváron az 1970-es években 
az operakritikusoknak volt leginkább szokása −, ha a kritikus az előadást 
a próbák alatt is meghallgatja, és a tulajdonképpeni hangversenyen vagy 
zenés színpadi előadáson észrevételeit a már kész interpretációval veti ösz-
sze. Így a „leolvasás” pillanatától a végkifejletig figyelemmel kísérheti a pro-
dukciót, és kritikájában a közönségnek is olyan információkkal szolgálhat, 
amelyek a művészi teljesítményt „emberközelbe” hozzák.  

Kritika és közönség

Az irodalmi műfajok bármikor újraolvashatók, a képzőművészeti al-
kotások és filmek többször megtekinthetők. Az irodalom-, film-és képző-
művészeti alkotások kritikusának hosszabb idő áll a rendelkezésére ki- és 
újraelemezni egy költeményt, novellát, regényt vagy bármilyen nyomtatott 
szöveget. A filmről, festményekről, szobrokról alkotott szakbírálat megszü-
letését sem szorítja az idő marka. A színház- és zenekritika viszont térben és 
időben előadáshoz, ahhoz a pillanat szülte művészi élményhez kapcsolódik, 
amely egyszeri és megismételhetetlen. A művész, legyen az színész, opera-
énekes, virtuóz zongorista vagy világhírű hegedűművész, kétszer ugyanúgy 
nem tudja megismételni produkcióját. A művészi interpretációk emberi ér-
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zelmekből születnek és emberi érzelmekre hatnak. Egy előadás érzelmi töl-
tetét számtalan körülmény befolyásolhatja: az előadó(k) egészségi állapota, 
a családi-baráti kapcsolatok és a környezet, az előadás színhelye, a közönség 
percepciója, a nézők/hallgatók attitűdje. A közönség megfizeti a művészi 
produkciót, ennek fejében színvonalas előadást igényel. De mi van akkor, ha 
a művész beteg, fáradt, vagy éppen egyik családtagját vagy barátját veszítette 
el a fellépés napján? A közönség hibamentes előadást igényel, művelődni, 
kikapcsolódni, szórakozni akar, mégpedig úgy, hogy a színmű, opera-elő-
adás vagy hangverseny végeztével felejthetetlen élménnyel távozzon. 

A kolozsvári sajtóban számtalanszor olvashatjuk, hogy a filharmónia 
hangversenyein hazai vagy külföldi művészek, fiatal tehetségek vagy nép-
szerű szólisták ráadásokkal köszönik meg a közönség elismerő tapsát. Az 
utóbbi évek gyakorlatában több ízben az is előfordult, hogy a közönség ová-
cióját zenekari ráadás követte, amikor vagy programjának egy részletét/téte-
lét ismételte, vagy egy teljesen új, rövid lélegzetű zenekari művet szólaltatott 
meg. A kolozsvári operaszínpadon volt olyan alkalom, amikor egy-egy jól 
sikerült áriát hosszas bravózás követett, és az is megtörtént, hogy a nagyér-
demű az énekessel megismételtette az áriát. 

A közönség negatív előjelű reakciói főleg a nyugati előadások sajátjai. 
Gondoljunk csak a temperamentumos olaszokra, akik Verdi kezdeti operáit 
kifütyülték, előadóit paradicsommal dobálták meg. Ez ma sincs másképp, 
főleg a nyugati művészvilágban, ahol a közönséget a belépőjegyek magas 
ára szinte felhatalmazza az azonnali „kemény” kritikára. „Amióta csak lé-
tezik operaművészet, történetét mindig kisebb-nagyobb botrányok kísérték. 
Ennek az alapvető oka, hogy a közönsége finnyás, igényes, egy része talán 
nem is azért vált jegyet, hogy elandalodjék a muzsikán, hanem gikszeren 
kapja rajta a sztárénekest, akiért tulajdonképpen megváltotta a méregdrága 
belépőt. Minél nagyobb a név, annál örömtelibb kifütyülni.2” 

A tetszés-nemtetszés hangos kinyilvánítása főleg az (olasz) operavilág-
ban ma is szokás. Ki ne hallott volna olyan előadásokról, ahol a nagyérdemű 
egy-egy hamisan intonált hang miatt világsztárokat fütyült ki? Hisz ezek 
az „események” a szenzációhajhász újságírók írásaiban is nagyobb vissz-
hangra találnak. Gondoljunk csak a két világhírű tenor, Luciano Pavarotti és 
Roberto Alagna milanói Scalában történt incidenseire. Pavarottit az Othello 
előadásán – életében talán először – kifütyülte a kényes olasz közönség. 
Utóbb ő maga is beismerte, hogy hamis hangokat intonált az igazán nem 
neki való szerepben.3 A minden idők leglátványosabbjaként meghirdetett, 
Zefirelli-rendezte Aida második előadásán (2006. december 10-én), Roberto 
Alagna szicíliai származású francia tenort Radames áriájának eléneklésekor 
kifütyülték. Ekkor a világsztár sarkon fordult és faképnél hagyta a duettre 
érkező társát, Komlósi Ildikó magyar énekesnőt, aki az 1986-os Pavarotti-
énekversenyen első díjat nyert. Az Amneris szerepét éneklő  mezzoszop-
rán így emlékezett a kínos helyzetre:  „»Borzasztó érzés volt. Ránéztem a 
karmesterre, Riccardo Chaillyre, ő is engem nézett. Vártam, hogy leinti a 
zenekart, de vezényelt tovább, és én se álltam le, folytattam a darabot, azt 
gondoltam, majd csak történik valami. Azután megérkezett a felmentő sereg, 
Antonello Palombi, és az se volt baj, hogy farmernadrág volt rajta.«− idézte 
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fel a Népszabadságnak a rendhagyó Scala-előadást Komlósi Ildikó.4”  Úgy 
látszik, a közönség a jelmez hiányát megbocsátotta, a hamis hangokat nem. 
A forróvérű olasz közönséget nem érdekelte, hogy Alagna már hónapokkal 
az Aida-incidens előtt egészségi panaszokkal küzdött, vércukorszintje vé-
szesen leesett, többször elájult. A Népszava szerint: „A förgeteges nemzetkö-
zi sikert hajszolta, esztendők óta nem volt szabadságon. Hiába unszolták a 
doktor professzorok, hogy szánjon huzamosabb időt a pihenésre, nem fért a 
bőrébe. Torinóban belefogott a Manon Lescaut Des Grieux lovagjának próbá-
iba, de ismét elájult, mégis folytatta volna, ha a felesége – akkoriban Angela 
Gheorghiu szoprán világsztár (Megjegyzés. K.G. ) − nem kényszeríti házi 
őrizetbe, majd kórházba. Ilyen esztendő után vállalta el a Scala Aidájának 
Radamesét.5” A közönséget általában – legfőképpen a világelső Scaláét − 
nem érdekli, hogy mi van a színfalak mögött, a közönség azért fizet (olykor 
ötven−száz eurót is), hogy kitűnő előadást lásson és halljon. Komlósi Ildikó 
szerint is a Scala közönsége „kegyetlen, és akkor nyilvánítja ki hangosan 
elégedetlenségét, ha az énekesnek nem jön ki a magasság.6”

A „félresikerült” kolozsvári hangversenyeket és opera-előadásokat 
követő kritikákban is rendszerint megfogalmazódik az elemzésen alapuló 
nemtetszés – úgy mint: hamis hangok, az énekes szólisták közötti harmónia 
hiánya, bizonytalanul intonált hangszeres szólók, a karmesterek vérszegény 
beintései miatt elkövetett zenekari hibák, rendezési hiányosságok –, a kö-
zönség viszont inkább mélységes csenddel nyugtázza az esetleges bakikat, 
elmarad a kifütyülés, nincs hangoskodás. A kolozsvári publikum a „né-
masággal” elviselt művészietlen pillanatokat inkább a magánbeszélgetések 
alkalmával kritizálja. Megtörténik azonban, hogy a nemtetszés kinyilvání-
tásaként egyesek elhagyják a hangversenytermet, vagy, hogy egy operafel-
vonás után „kiürül” az operaház színtere. És ez felér egy olaszos „finom 
kifütyüléssel”.7 

Mit jelent a zenekritika az előadóművésznek?

A 19. századi és a 20. század eleji nyugati világ zenei életében a zene-
kritika igen fontos szerepet töltött be. A zeneszerzők és az előadóművészek 
már a premiereket követő reggelen türelmetlenül várták az újságokban meg-
jelenő kritikákat, mivel sokszor a „rettegett” kritikusok szakvéleményén állt 
vagy bukott a bemutatott  mű sikere, további élete.  

A jelenlegi kolozsvári zenei életben, miközben művészeink sok eset-
ben azt mondogatják, „minek a kritika (?), nem érdekel”, az elektronikus 
közösségi oldalakon mégis szívesen – talán még büszkén is – osztanak meg 
egy-egy jól sikerült előadásukról, hangversenyükről írt kritikát, és a pro-
dukciókon készült fényképek sorozatát. Egyesek hangversenyeikről, opera-
előadásaikról féltve őrzött kritikagyűjteményükre büszkék, mivel az írásos 
emlékek birtokában bármikor pontosan visszaidézhetik – alkalomadtán ró-
luk készülő portrékönyvben, vagy portré-filmben – művészi életük legfon-
tosabb pillanatait. Vannak, akik nem veszik jó néven, ha a megítélés nem 
csupán pozitívumokat tartalmaz, és az is megtörtént, hogy intézményeken 
belül döntötték el, hogy „vagy jót, vagy semmit!”, róluk X,Y. ne írjon többet 
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kritikát! Mit tehet a zenekritikus, ha persona non gratának tekintik? Csend-
ben elviseli a kritika kritikáját, vagy egyszerűen nem ír többet az illető zenés 
intézményről? Megfontolandó kérdés, mivel a művészek többsége  mégis – 
bevallottan vagy rejtett vággyal – óhajtja interpretációjuk szakszerű, konst-
ruktív, jóindulattal megírt elemzését. Akinek fontos a szakszerű feed back 
egy művészi produkció után − akárcsak a 19. században−, türelmetlenül 
várja a kritika megjelenését, mert egy pozitív szakvélemény a külföldi bemu-
tatkozások alkalmával is jó névjegy lehet.

Arról, hogy a magyar anyanyelvű kolozsvári hangverseny- és operalá-
togatók hány százaléka kíváncsi az újságban megjelent kritikákra, még nem 
készült statisztikai felmérés. De például a világhálón is megjelenő Szabad-
ság napilap zenekritikáira „kattintva”, esetenként meglepően nagy az olva-
sók száma, ami remélhetőleg annak a jele, hogy nemcsak az előadóművé-
szek, hanem a közönség is igényli a zenekritikát.
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Homoródfürdő a szocializmus 
szolgálatában

DEMETER CSANÁD

Homoródfürdő fekvésénél fogva Hargita megye egyik legszebb vidéke, 
amely hajdanán fürdőhelyként működött. A Hargita vulkáni hegység déli 
előterében, a Nagy-Homoród völgyében fekszik, mintegy 700 méteres ten-
gerszint feletti magasságon.1 

1968 májusától, a megyésítéskor várossá alakított Szentegyházához 
(akkori hivatalos nevén Vlăhiţa) csatolták, addig a hozzá közelebb fekvő 
Kápolnásfalu községhez tartozott. 

A település már római korból ismert volt bővizű ásványvízforrásairól, 
amelyek a vulkáni utóműködésnek köszönhetően jöttek létre.2 Az így kiala-
kult tucatnyi borvízforrás (ásványvízforrás), valamint a festői táj és az üdítő 

Rezumat (Băile Homorod în slujba socialismului) 
În România comunistă, una din principalele politici privind tinerii a fost organizarea și controlul 

modului în care aceștia își petrec tipul liber. Organele locale au încercat să organizeze tabere utile. 
O parte a elevilor au fost implicată în tabere de muncă patriotică, iar ceilalți, în special cei premiați 
în activitatea organizațiilor de pionieri, au fost trimiși în tabere de instruire. Cea mai cunoscută și 
populară tabără a Ținutului Secuiesc a fost organizată la Băile Homorod, unde în fi ecare vară sute 
de elevi își petreceau vacanțele.

Cuvinte cheie Băile Homorod, tabără de pionieri, socialism, sistematizare

Abstract (Homorod serving the aims of the socialism) 
In socialist Romania one of the most important administrative measures taken on the fi eld of 

youth politics was organizing and controlling the free time of young people. Authorities tried in 
various ways to make holidays „useful”. Some students were involved in patriotic work, others 
(especially those who previously excelled in pioneer activities) were sent to pioneer camps for 
further education. One of the most important camps organized in the Szekler region was at 
Homorod, where every year hundreds of students spent their „summer holiday”.

Keywords Homorod, pioneer camp, socialism, sistematization
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hegyaljai éghajlat kedvező feltételeket teremtett a pihenésre és a különböző 
betegségek gyógykezelésére.3 Az orvosok javaslatára gyógyfürdőként hasz-
nálták az ásványokkal telített talajvizet, amely szív-érrendszeri, reumatikus, 
idegrendszeri és gyomorbántalmak kezelésére kitűnőnek bizonyult.4

A XVIII. századtól a környékbeli tehetős polgárok, jogászok, orvosok, 
nagykereskedők, jómódú iparosok területeket vásároltak a kápolnási közbir-
tokosságtól, ahová nyaralókat és újabb fürdőket építettek.5 

1948 után Homoródfürdő magánvilláit államosították, így az egykori 
fürdőtelep az Oktatási Minisztérium, majd a Művelődési Minisztérium ke-
zelésébe került. A második világháborút követően a megrongálódott, kisajá-
tított nyaralók egy részét felújították, ellátták vízhálózattal, új villákat épí-
tettek, étkezdét, klubépületeket, sporttelepet és egyéb kiegészítő épületeket 
hoztak létre.6 

A hetvenes években mint a város jelentős üdülőhelyét a  szisztematizá-
lási tervnek megfelelően elkezdték felmérni, majd átalakítani (415/9-es pro-
jekt). 1975-ben készítették el a terület összesítését, amelyből kiderül, hogy 
három ásványvízforrás található a Nagy-Homoród völgyében, öt forrás pedig 
a Kis-Homoród völgyében. Megjegyezték, hogy az 1970-ben készített hid-
rológiai vizsgálat nyolc termálvízlelőhelyet azonosított, amelyek egyrészt a 
vulkanikus eredetnek, másrészt a jelentős sótartalékoknak köszönhetők. A 
bizottság az előző évekhez hasonlóan, a területet alkalmasnak találta für-
dőhelynek és az ásványvíz palackozására.7 Gazdasági tekintetben fontos té-
nyezőnek számított, hogy áthaladt a településen a nemzeti főút, és aránylag 
elfogadható útszakasz volt a Homoród völgyében is. A főútnak a táborral 
szembeni oldalán kisebb egyéni gazdaságokat vettek számba, ahol összesen 
17 szarvasmarhát, 8 lovat, 5 juhot és 217 szárnyast írtak össze. 

A lakosságot tekintve 56 férfit és 49 nőt tartottak nyilván állandó lak-
hellyel. Foglalkoztatás szempontjából 12 paraszt, 6 munkás, 3 közigazgatás-
ban dolgozó, 1 tanító, 28 egészségügyben dolgozó, 6 kereskedelmi alkalma-
zott, 49 háztáji gazdaságban tevékenykedőt nevez meg a felmérés.8

A homoródfürdői tábori villák a következők voltak:9

A villa épületének sorszáma Férőhely
1. 6 103
2. 21 120
3. 20 44
4. 12 20
5. 13 58
6. 14 11
7. 16 64
8. 17 23
9. 18 40
10. 19 113
11. 26 27
12. 27 17
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13. 28 8
14. 29 2
15. 30 21
16. 31 19
17. 32 24
18. 33 28
19. 34 17
20. 22 15
21. 41 70

összesen: 
844

A felmérés szerint mind a 21 épület faszerkezetű volt, ugyanakkor 40 
évnél idősebb, ezért a bizottság előirányzata alapján közülük sok felújításra 
szorult. A befektetéseket tekintve egy 100 személyes új villa építését, egy 
20 személyes rehabilitációs központot, étkezdét, turisztikai komplexumot, 
egészségügyi rendelőt és egy kultúrház építését tűzte ki célul az urbaniszti-
kai csoport, összesen ötezer lej értékben.10 A sürgősen elvégzendő feladatok 
közül az áramellátást, a kanalizálást, a vízvezetékek lefektetését és a villák 
fűtésének megoldását jelölték ki.11 

Homoródfürdőn a legjelentősebb szocialista vívmány az államosított 
villákból álló pionírtábor kialakítása és megszervezése volt. 1950-re már 
megszervezték az első országos KISZ-tábort (Kommunista Ifjúsági Szövet-
ség), amit folyamatosan kibővítettek. Az 1970-es évekre a diáktábor 43 villá-
ból, 248 szobából állt, ami sokszor 1100–1200 személyt is be tudott fogadni. 
Nyáron, egészen a szeptemberi tanévnyitásig működtek itt a programok, és 
eközben összesen hat 12 napos csoportot tudtak fogadni. A téli és tavaszi va-
kációkban 300–400 gyereket és kísérőiket szállásolták el.12 Dobreanu Doru a 
megyei pionírtanács alelnöke 1987-ben így jellemezte a nyári tábort: „Turnu-
sonként 750 pionírt fogad Homoródfürdő, az egész nyári idényben hat széria 
váltja egymást. Jelenleg három hete kezdődött el a tábor, itt zajlanak a megyei 
pionírfórum intézményei, ugyancsak itt tartózkodnak a Mindig előre tábor 
résztvevői, ezenkívül Iaşi, Bacău, Kolozs és Bihar megyéből közel négyszázan 
érkeztek a pihenőtáborba.13” A programok közül megemlítette, a természetjá-
rást, a tájékozódási, rajz-, szavaló- és sportvetélkedőket.   

Ez az időszak jelentette Homoródfürdőnek a legmozgalmasabb idősza-
kát mind látogatottság, mind lakosságszám szempontjából. 1977-es nép-
számlálási adatok szerint 84 állandó személy, az 1988-as statisztikai adatok 
szerint pedig 75 fő lakott Homoródfürdőn. 1987-ben egy új szálloda is meg-
épült, amely a régi századelőn épült vendéglővel együtt próbálta kiszolgálni 
a látogatókat. A szálloda két-három ágyas szobáiban körülbelül 36 helyet 
tudott biztosítani. Az étterme 140 férőhelyes volt, ami az átutazók számára 
nyújtott étkezési lehetőséget, de néha lakodalmakat, szilvesztereket és cso-
portos találkozókat is szerveztek.14

A szocialista tervutasításos rendszernek megfelelően előírták, hogy 
1990-re a tábor befogadóképességének meg kell haladnia az 1500 lakót, és 



ME.dok • 2014/3

70

ennek érdekében, további fejlesztésekre van szükség. Az összberuházások 
értékét Erőss István mérnök 12 400 lejre becsülte.15 

A nyolcvanas évekre valóságos gyermekzsivaj lepte be a fenyvesekkel 
borított nyári tábort, amelyen az ország különböző tájairól érkező pionírok 
vettek részt. Egy akkori tudósítás szerint: „Évek évtizedek óta a mindenkori 
pionírok tudatában Homoródfürdő egyet jelent a vidám nyári táborozásokkal. 
Nemcsak a megyénkbelieknek, az ország más vidékeiről is sok-sok gyermek 
töltött emlékezetes napokat a fenyvesek és borvizek varázslatos világában.16” 

1989-ben zajlott le az egyik legemlékezetesebb tábor, amelyen részt vet-
tek a Szovjetunióból érkező diákok is, és amelyre odafigyelt mind az or-
szágos, mind a helyi sajtó. Páll Imre, a megyei táborigazgatóság helyszíni 
igazgatója valóságos nyaraltató nagyüzemként írja le diáktábort, hiszen egy-
szerre több mint 900 gyermek nyaralt itt két héten keresztül.17    

1989 nyarán tehát 40 diák érkezett Novgorodból a homoródfürdői pio-
nírtáborba, ahol több napot is eltöltöttek, körbejárva a megye nevezetessé-
geit, ugyanakkor aktívan részt vettek Nagy Erzsébet tanárnő segítségével a 
tábor hétköznapjaiban is. Jelen voltak a helyi diákokkal a táborban szerve-
zett versenyeken, vetélkedőkön. Beszámolóik szerint a nyelvi akadályokat 
hamar leküzdötték, hiszen a különböző vetélkedők összecsiszolták őket, an-
nak ellenére, hogy legtöbbször mutogatva értették meg egymást. 

A novgorodi diákok a következőképpen vallottak a táborról:18

„Gubszkaja Krisztina : Kellemesen telik a táborban. Sokat sportolunk, 
én lány létemre, a fiúk csapatába játszom. 3–3 lett az eredmény, mikor a tá-
borbeli román pionírokkal játszottunk barátságos mérkőzést, ha gólt nem is 
rúgtam, az egyik az én átadásomból született. Ma a fiúkkal futballoztunk, s 
láss csodát, a lányok 4–1-re győztek. 

Coj Vlagyimir: Otthon Novgorodban gyakran járok szüleimmel gom-
bászni. Itt sem szalasztottam el az alkalmat, mikor Erzsike néni gombászokat 
toborzott. Sok általam ismert gombát találtunk a tábor körüli erdőkön, mező-
kön, a rókagomba, a hirib, az őzláb pont olyan, mint nálunk. 

Csisztjakov Szergej: Javában készülünk a szovjet napra. Gazdag műsort 
mutatunk be, verseket, dalokat, táncokat adunk elő, a konyhában a mi recep-
tünk szerint, orosz ételeket főzünk. Céklaleves, vinegred – ez egyfajta cékla-
saláta –, pirog19 és az elmaradhatatlan tea szerepel a menüben. A szovjet nap, 
amit majd a román nap követ, még közelebb hoz vendéglátóinkhoz, a tánc, 
az ének, a játék segít abban, hogy szavak nélkül is megértsük egymást. Szép 
élményekkel, tartós baráti érzésekkel távozunk a táborból.20”

A vallomások alapján a táborban részt vevő hazai pionírok a novgorodi 
diákok számára egyértelműen román nemzetiségűeknek tűnhettek (leg-
alábbis a híradások szerint), hiszen sehol se említik, hogy egy abszolút ma-
gyar többségű megyében jártak. A táborban nagyon sok román fiatal vett 
részt, de legtöbbször a magyar diákok voltak túlsúlyban. Egy lövétei hetedik 
osztályos diák így emlékszik vissza a táborban töltött időszakra:    

„Elérkezett az a nap is, amikor a mi iskolánkból 14 pionír elindult a 
homoródi Mindig  Előre táborba. Vidámak voltunk, és kíváncsian nézegettünk 
ki az ablakon. Vajon melyik percben érkezünk oda? Oktató parancsnokunk S. 
A. történelemszakos tanárnő volt. Menetközben találkoztunk a Nagybányáról 
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hazaérkező pionírokkal. Mindnyájan integettünk nekik. Végre, nem sok idő 
után megérkeztünk a táborba. Elmentünk, hogy ismerjük meg a tábort. 

Nagyon szépséges helyen, fenyvesek alatt fekszik, csendes nyugalommal. 
Csak a gyereklárma zavarja meg az erdő fenséges csendjét. Miután megcso-
dáltuk a tábort és környékét, megkóstoltuk a homoródi borvizet, azután el-
mentünk ebédelni. Nagyon jól esett az étel, mivelhogy sokat sétáltunk. Öt óra-
kor kezdődött a tábornyitás. Mindenki pionírruhában jött. Nagyon szép volt. 
Miután ismertették a programot, kezdődött a tánc. Nagyon sokat táncoltunk. 
Vacsora után egyet sétáltunk, majd lefeküdtünk. Nagyon jól aludtunk. Haj-
nalban madárcsicsergésre ébredtünk, még az ébresztő előtt. Frissen mentünk 
reggelizni. Délelőtt elmentünk kirándulni. Volt, amikor Kápolnásra, vagy 
hanem egyszerűen elmentünk a patakpartra napozni és fürdeni. Délután, 
persze ebéd után, megvoltak a rendszeres 1–2 órás pihenők, alvások. Voltak, 
akik szundikáltak, vagy olyanok, akik olvastak. Vasárnap estére vártuk a 
novgorodi pionírokat. Pontosan meg is érkeztek. Nagyon szépen mutattak a 
pionírruhájukban. Miután lezajlott a fogadás, nyakkendőket cseréltünk egy-
mással, meg bélyegeket. Nagyon szívesen adták és fogadták el. Sok verseny 
volt, mint például: szavalóverseny, rajzverseny, fogalmazóversenyek. Mi négy 
diplomát hoztunk haza. Egy második, 2 első, és egy harmadik díjat (szavaló, 
rajz, fogalmazó). Büszkék voltunk rájuk. 

Mérkőzések is voltak. Kézilabda, futball és akadályjátékok. Mi is részt 
vettünk a játékokban. Legutolsó este a tábortűz mellett énekeltünk, meg ját-
szottunk a novgorodi pionírokkal. Szép nagy tábortűz volt. A tűz mohón falta 
fel a fát, amelynek helyén a puszta hamu maradt. 

Nagyon jól telt a táborban. Sok érdekességet láttunk és hallottunk. Kelle-
mesek voltak a táborban töltött napok. Sokszor visszagondolunk a tábor nap-
jaira.21   

Amint a fentiekből kiderült, a homoródi pionírtábor nem csak Székely-
földön, hanem országos viszonylatban is közkedvelt volt, hiszen szinte min-
den nagyobb településről érkeztek diákok a nyári szünidőben. Ez az össze-
jövetel lehetőséget adott a más-más megyék magyar és román diákjainak a 
találkozásra, ismerkedésre, nyelvtanulásra és szórakozásra. Mindezek mel-
lett még működtek hasonló táborok Hargita megyében más üdülőhelyeken: 
Kirulyfürdőn, Borszéken, Balánbányán, Bélboron és Maroshévízen, ahol 
szintén pionírtevékenységek zajlottak.22  

Természetesen a híradások nem tudósítanak olyan esetekről, amely a 
közhigiénia nem megfelelő voltáról, a gyakran előforduló ételmérgezésekről 
és a zsúfolt hálótermekről szólnak, viszont ezek mind-mind részesei lehet-
tek a tábori életnek.      

Homoródfürdő a rendszerváltás után is az erdélyi magyar ifjúság fon-
tos helyszíne maradt, hiszen a Kolozsvári Magyar Diákszövetség 1992–1995 
között itt szervezte meg az Erdélyi Diáktalálkozókat, ami szintén országos 
hírverést szerzett a településnek. Sajnos az ezt követő években a villák ro-
mos állapotba kerültek – a tulajdonjogi viták miatt –, de napjainkban újra 
elkezdődött egyes nyaralók felújítása. 



ME.dok • 2014/3

72

Jegyzetek

1  Vofkori László: Székelyföld útikönyve. I kötet. Budapest, Kiadja a 
Cartographia KFT, 1998. 577–596.

2  Mihály János: Gyalogosan a két Homoród mentén. Útirajz 2009–
2010. Székelyudvarhely, 2010, 103.

3  Vofkori László: i.m. 577–596.
4  Kővári László: Erdély földe ritkaság. Kolozsvár, 1853, 201.
5  Szabó Albet: Vlahica város monográfiája.1980,( Kézirat),12.
6  Ábrám Zoltán: Szentegyháza. Juventus Kiadó, 1998, 209–215.
7  Szentegyházi Városi Irattár, urbanisztikai osztály. Homoródfürdő 

szisztematizációja.
8  Uo.
9  Uo.
10  Uo.
11  Uo.
12  Ábrám: i.m. 209–215.
13  Borbély László: Vidám napok Homoródfürdön. Hargita, 1987. június 

28. 
14  Ábrám: i.m. 209–215.
15  Szentegyházi Városi Irattár, urbanisztikai osztály, Homoródfürdő 

szisztematizációja.
16  Borbély László: Vidám napok Homoródfürdőn. Hargita, 1987. júni-

us 28.  
17  Borbély László: Nyári Nagyüzem a Pionírtáborban. Hargita, 1989. 

július 11.
18  Borbély László: Novgorodi pionírok vakációja. Hargita, 1989. július 

16.  
19  Kelet-Európában divatos tésztaétel.
20  Borbély László: Novgorodi pionírok vakációja. Hargita, 1989. június 

16.  
21  A homoródi táborba címmel írta egy lövétei hetedikes diák. A fo-

galmazások gyűjteménye a lövétei Székely Mózes Általános Iskola levéltárá-
ban találhatóak.   

22  Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Harghita, fond 649 (Comitetul 
judeţean Harghita al UTC), dosar 3/1975, 64–66 f.



73

A terepmunka módszertani
refl exei 
Interetnikus kutatások a Mezőség peremvidékén

GYŐRI TAMÁS

A komplex interetnikus vizsgálat céljából kiválasztott helyszín, Kolozs, 
nem annyira a néprajztudomány hagyományos faluorientációjában gyöke-
rezik, hanem sokkal inkább a (1.) falusi közösségek közösségibb és kevésbé 
atomisztikus jellegében.1 A másik tényező a helyi közösség (2.) etnikai és 
felekezeti tagoltsága volt. A magyar, román, cigány2 és egy-két generáció óta 
itt élő gábor közösségek hét aktív vallási felekezet között oszthatók fel, a fele-
kezeti határok (az adventista és pünkösdista neoprotestáns hívők átmenetet 

Rezumat (Refl exele metodologiei cercetărilor pe teren. Cercetări interetnice la marginea 
Câmpiei Transilvaniei) Studiul are ca scop să refl ecteze la metodologia muncii de teren bazând-se 
pe experiențele de teren de 24 luni. Populația satului așeazat pe marginea Câmpiei Transilvaniei 
este împărțită între patru grupuri etnice și șapte confesiuni religioase. Cercetarea conviețuirii 
interetnice a făcut necesară și introducerea unui concept nou care exprimă atitudinea cercetătorului 
social față de localnici. Am încercat să le estompez conceptele dihotomizatoare, simplifi catoare 
ca cercetarea culturii „proprii” și „străinii” înrădăcinate în etnologia/antropologia cu descrierea 
terminului cultură „învecinată”, care are importanță metodologică, totodată poate dă și explicații 
istoriei cercetării interetnice.

Cuvinte cheie interetnic, Transilvania, metode de cercetare

Abstract (Field research methods. Interetnic researches on the periphery of Transylvanian 
Plain) The present study aimed to refl ects on fi eldwork methodology based on fi eld experiencies 
of 24 months. The population of village situated on the periphery of Transylvanian Plain 
(Câmpia Transilvaniei/Erdélyi Mezőség) is divided into four ethnic groups and seven religious 
denominations. The research focusing on interethnic co-existence made it necesarry to introduce 
a new conception wich expresses the social researcher’s attitude toward the locals. I attempted to 
complete the dichotomizing, schematizing conceptions of researching the „own” and „other” culture 
used in ethnology/anthropology with the description of term „neighbouring” culture, wich has a 
methodological signifi cance, at the same time could give explications as well for the history of 
interethnic researches. Keywords interetnic, Transylvania, research methods
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magiszteri hallgató, BBTE
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képezve) többnyire az etnikai határokat is kijelölik. Továbbá (3.) a magyar–
román együttélés több évszázados hagyományát lehet kiemelni, amely az 
Erdélyi-medencét általánosan, de különösen az Erdélyi Mezőséget jellemzi. 
A második világháború terhe pedig különös súllyal nehezedett a vegyes la-
kosságú falura, ugyanis (4.) a korabeli magyar–román határ (1940–1944) a 
település környéki mezőket a két ország területe között osztotta fel.

 
Először is azon tudományszemlélet melletti elköteleződésemnek adok 

hangot, amelyik egybevág akár a Gulbenkian Bizottság3 lisszaboni és pá-
rizsi konferenciáinak összegző következtetéseivel, akár Ziauddin Sardar 
pakisz-táni születésű brit író és kultúrakritikus posztmodern tudománykri-
tikájának lényegével, amelyek a következőképpen foglalhatók össze: a társa-
dalomtudományoknak befogadó tudományoknak kell lenniük, eltérő értéke-
lési folyamatokat, nézőpontokat és tudástípusokat kell magukba fogadjanak; 
csak úgy a kutatás tárgyát illetően, ahol a sokrétű kulturális tapasztalatok 
iránti nyitottságra van szükség.4 

A néprajztudomány és kulturális antropológia szemszögéből te-
kintve a kérdést,5 ez utóbbinak olyan döntő jellemvonásai, mint az 
interdiszciplinaritás vagy a kutatás tárgyát illető széles látókörűség és mély 
humánusság olyan tulajdonságoknak tetszenek,6 amelyek a társadalomtu-
dományos gondolodásban igen konstruktív tényezőként tűnnek fel.7 Az em-
pirikus kultúratudomány és az antropológia sajátos jegyei és a tudományok 
közt világszinten zajló önreflexív, kritikai szellemű és relativista tendencia 
közötti hasonlóság nyilvánvaló; mindez a néprajztudomány számára a társa-
dalomtudományi fejlődéshez való felzárkózást jelentheti egyben. 

A kutatás holisztikus szemléletmód jegyében fogant, amely szerint a 
kultúrának bármely kiragadott aspektusa a rendszer többi részétől elkülö-
nítve nem érthető meg.8 Éppen ezért egy folyamatban lévő kutatásról beszél-
hetünk, ahol a megfogalmazott válaszok csupán építőkövei a mind teljesebb 
tudás megszerzésének. 

Olyan alapvető reflexektől eltekintve, mint például az örömérzet fáj-
dalomérzettel szembeni előnyben részesítése, az attitűdöket többségében 
tanuljuk. Amikor az emberek megismernek egy attitűdtárgyat, létrehozzák 
a tárgy kognitív reprezentációját. Ez a reprezentáció háromféle információ-
együttest tartalmaz: (1.) a kognitív információ, vagyis az attitűdtárgyal kap-
csolatos tények és hiedelmek, (2.) az affektív információ, azaz a tárgy által 
kiváltott érzések és érzelmek, és (3.) a viselkedéses információ, ami az atti-
tűdtárggyal kapcsolatos interakciókat tartalmazza.9 A felosztás rokonítható 
az előző alfejezetben említett két nagy kategóriával (mondjuk diszkurzív és 
akcionális), amelyek a kulturális tudás reprezentációjának legfőbb kifeje-
ző eszközeiként kerültek említésre. Így a kutatás során gyűjtött tematikus 
folk lórszövegek, feljegyzett vélekedések vagy elemzett szövegek (kognitív és 
affektív információ); a megfigyelt események, a falu és a környékbeli mezők 
etnikai szegmentáltságát mutató térképek (viselkedéses információ) az atti-
tűdök több aspektusát képesek megvilágítani. Feltételezem, hogy bizonyos 
attitűdök rögzültsége a történelmi tapasztalatok során formálódott és ha-



75

ME.DIÁRIUM

gyományozódott tovább, így bizonyos történelmi eseményeket (áttételesen) 
szintén attitűdformáló szereppel ruházok fel.10

A kutatás kérdésfeltevése szempontjából döntő fontosságú, hogy kiket 
vélünk egy közösségbe tartozónak. Vajon hol húzhatók meg a közösség(ek) 
határai?  

Keszeg Vilmos összegző igénnyel tekintette át a 20. századi etnológiai 
irodalom legfőbb közösségmeghatározásait. Eszerint beszélhetünk a Dell 
Hymes-féle (1.) beszélőközösségről, amelynek jellemzője a közös nyelvisme-
ret, és hogy a közösséghez tartozók egyazon beszédhálózat tagjai, ugyan-
azon beszédhelyzetekben és beszédeseményekben vesznek részt; a Jan 
Assmann-féle (2.) emlékezőközösségről, melynek tagjai azonos emlékezeti 
motívumokat, tartalmakat őriznek, ezeket egyazon értelmezéssel ruházzák 
fel, és az emlékezési habitusok és rítusok megegyeznek vagy hasonlóak; to-
vábbá ide sorolhatjuk a Stanley Fish által definiált (3.) interpretív (értelme-
ző) közösséget, melynél az adott objektumokat (tények, események, tárgyak 
vagy szövegek) adott időben és kontextusban azonos módon értelmezik.11 
A kolozsi magyarok és románok esetében a leginkább laza szálakkal kötő-
dő beszélőközösségről kétségkívül beszélhetünk. Itt a közösségi szálakat 
sokkal inkább gyengítő tényezőként a vallási hovatartozást (hagyományos 
egyházak versus kis hegyházak), a szegénységet vagy más deviánsnak tekin-
tett magatartásfromákat (például alkoholizmust) tekinthetjük. A definíciók 
szerinti egyazon emlékező és interpretív közösségről nem beszélhetünk a 
két etnikum esetében. 

A többkultúrájú erdélyi falvakra jellemző etnikai szegmentáltság 
Kolozson mind a mai napig jól kitapintható, mégis elhamarkodott és hely-
telen következtetés lenne a közösség kohéziós erejét pusztán az etnikumra 
vissza vezetni. A térnek sokáig nagyon szigorú határokkal bíró etnikai meg-
osztottsága minden bizonnyal etnikai, nyelvi és vallási alapokon szervező-
dött, amelyek aztán sok egyéb közösségi hálózatnak is etnikai színezetet 
adtak. Viszont a térbeli elkülönülés ellenére (magyar–román relációban) 
számos múltbéli példát (is) találunk az együttműködésre, a bizonyos érte-
lemben vett azonos közösségi hálózathoz való tartozásra. A tapasztalatok 
egyértelműen azt mutatják, hogy a közösség kohéziós alapja elsősorban ter-
ritoriális (nem feltétlenül vonatkoztatva a cigányságra), és nem kizárólago-
san, hanem csak áttételesen etnikai jellegű. Tehát a territoriális határok és a 
közösségi hálózatok megalapozottsága etnikai eredetű, de fordítva, az etni-
kai határok nem írják felül a territoriális alapú közösségi hálózatok határait.

A közösség fogalma alatt a beszélőközösséget értem, azonban egy en-
nél szorosabb kötelékkel bíró közösségfogalom kidolgozására is kísérletet 
te szek, amely a magyarok és románok csoportját akár egy pontosabb megha-
tározású fogalom alá is rendelheti. A kooperáció foka, a distanica-teremtés, 
a vallási különbségek tűnőleg élesebb határt vonnak a román−cigány, ma-
gyar−cigány12, illetve cigány−gábor etnikumok között, mint román−ma-
gyar esetében.   

A terepen eltöltött első periódus csaknem másfél évet foglalt magába 
(2011 augusztusától 2013 februárjáig), ami azonban nem nevezhető a klasz-
szikus értelemben vett antropológiai terepmunkának. A falusiak jelentős 
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részéhez hasonlóan magam is ingázó életformát éltem, azonban becsléseim 
szerint a Kolozson eltöltött nappali órák száma közel azonos volt a terepen 
kívül eltöltött órák számával. A terepmunka második periódusa 2014. feb-
ruári leköltözésemmel vette kezdetét, amely a mai napig folyamatban van. 

A terepmunkáról szólva egyik olyan kardinális (és mondhatni hagyo-
mányos) módszertani problémát kell megemlíteni, amely Marvin Harris 
émikus-étikus fogalompárjának az antropológiai gondolkodásba való be-
vezetése óta (1964) a belső és külső nézőpontok kapcsolatára és a megér-
tés korlátaira irányította a figyelmet. A kölcsönzött nyelvészeti fogalompár 
esetén az émikus az adott közösség (belső) nézőpontjára, míg az étikus a 
társadalomkutató analitikus (külső) nézőpontjára vonatkozik.13 Ebből a 
szemszögből saját kutatói státusomat egyfajta köztes, a lehetőségekhez mér-
ten előnyös helyzetként értékelem. Míg a kulturális kompetenciaszint (egy-
részről a „bennszülötté válás”, másrészről  „kulturális vakság” problémája) 
hátrányt jelenthet a helyi kutatóval, de előnyt az úgymond „teljesen idegen” 
kutatóval szemben; addig a nagyobb objektivitásra való képesség hátrányt 
jelenthet a „teljesen idegen” kutatóhoz képest, de előnyökhöz juttathat a he-
lyi kutatóval szemben. 

A magyarországi státusom a kutatott téma szempontjából nem volt iga-
zán releváns (vagy nem az eredményeket negatívan befolyásoló) a magyarok 
szemszögéből, a románok esetében viszont ennél bonyolultabb a helyzet. 
Egyik oldalról a román (politikai) vezetőség jelentős részénél egyfajta gya-
nakvást és a segítőkészség hiányát tapasztaltam, másik oldalról a hétköz-
napi emberi kapcsolatokban talán épp a köztes státusom tette lehetővé a 
közelebbi viszony kialakítását olyan román esetén is, akit a helyiek “nagy 
román” vagy „magyarellenes” jelzőkkel illetnek. 

Módszertanilag talán az egyik legnehezebben kivitelezhető része a ku-
tatásnak az interjúfelvétel, amelyeken keresztül (részben) a mások irányába 
mutatott attitűdöket próbáltam kiolvasni. Általános (mindkét nyelven) ér-
vényes módszertani probléma, amikor olyan érzékeny témákban kísérlünk 
meg közvetlen információkat nyerni, mint a szex, az erotikus témák vagy 
esetünkben az etnicitás. Itt Rogers Brubaker és szerzőtársainak kolozsvá-
ri etnicitáskutatásában alkalmazott stratégiája jelentette a kiindulópontot. 
Ennek megfelelően a legritkább esetben került sor nyílt rákérdezésre,14 és 
bizonyos kiválasztott kategóriák mentén (iskola, gyermekkor, háború, mun-
kavégzés, közösségi összejövetelek) a mindennapi életet helyeztem előtér-
be.15 Ehhez hozzátartozik az a következetes kutatói attitűd, amely ha nem is 
nevezhető rejtőzködő megfigyelésnek, de a pontos kutatói érdeklődésem a 
kezdetektől fogva rejtve maradt.

A román nyelvű beszélgetések felvételénél a probléma sokkal rétegzet-
tebbé vált. A kutatásnak ezen része döntően két, egymással ellentétes érv 
szorításában került. Egyrészt a találkozások “interszubjektív” voltát  szem 
előtt tartva 16, a helyi közösségbe jobban beépült kutatóként előnybe kerül-
tem a beszélgetőtárssal megegyező etnikumú, de idegen kutatóval; másrészt  
(magyarországi) magyar kutatóként eleve hátrányba kerültem a külső, de a 
beszélgetőtárssal egyazon etnikai csoportból való személlyel szemben. En-
nek eredményeképpen a román nyelvű interjúkat részben egy román nép-
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rajz szakos kolléga, részben magam vettem fel. A nyelvi hátrányokat kiküsz-
öbölvén, a román nyelvű interjúk leírását nagyobbrészt román anyanyelvű 
vagy azt kvázi anyanyelvi szinten ismerő írta le, kisebb részben magam.17 
Az idézett szövegek és az interjúk lejegyzésénél mindkét nyelv minél hűebb 
visszaadására törekedtem, amit a nyelvjárási fonetikai leírás biztosít.    

Az interjú kapcsán felvetett problémákat a társkutató18 bevonásán túl, 
leginkább azzal próbálom meg orvosolni, hogy megfigyelésre és részt vevő 
megfigyelésre alapozott, eddig összesen 140 (legépelt) oldalnyi19 tematikus 
terepnapló feljegyzéseit20 építem bele az íródó szövegkorpuszba. Ezzel kí-
sérelvén meg árnyalni és, mintegy kontrollszerepet betöltve, ellenőrizni az 
egyéb módszerekkel nyert adatokat.

Annál a kérdésnél maradva, hogy milyen mértékben képes feltárulni 
a helyi kultúra az idegenből (nemcsak hogy idegen kultúrából, de idegen 
társadalmi miliőből) jött kutató előtt, néhány észrevételt osztanék meg a te-
reptapasztalataimból. A terepmunka rendkívüli rugalmasságot kíván meg 
a kutatótól. A legelemibb szinten: személyes habitusom kénytelen-kelletlen 
kizár bizonyos személyeket azok köréből (a kutató flexibilitásától függően), 
akikkel kialakított tapasztalataim alapján majd megfogalmazom végkövet-
keztetéseimet “a kolozsiakról”. Talán meglehetősen banális észrevétel, amit 
azonban véleményem szerint nem árt tudatosítani, és amit egyedül a minél 
szélesebb és vegyesebb összetételű kapcsolatháló kompenzálhat.

A tapasztalatok szerint egyáltalán nem elhanyagolható a külső meg-
jelenés sem. Többször találkoztam azzal a(z esetemben) meglehetősen ki-
rekesztő megjegyzéssel, miszerint bajuszviseletem alapján a cigányokra, 
hosszú hajviseletem alapján valami csavargóra asszociálnak a helyiek. Má-
sok a kontyviselet miatt tartottak tőlem távolságot, amit egyértelműen női 
attribútumként kezeltek. Főleg az idős generáció között mind a mai napig 
tapasztalt, a külső megjelenésre vonatkozó szigorú társadalmi normák olyan 
helyzeteket is előidéztek, mint amikor egy román asszonynál hasztalan hi-
vatkoztam jól ismert (román) közös ismerősünkre, az asszony idegenkedve 
és értetlenül förmedve rám, hogy tu eşti un om serios cu conci??!...21, majd 
seprűvel kergetett el a háztól, és azzal fenyegetőzött, hogy kihívja a rendőr-
séget. Utólag kiderült, hogy más dimenziója is lehetett az esetnek, ugyanis 
vele élő férjéről azt állították, hogy korábban sokat hencegett azzal, hány 
magyart is lőtt meg a háborúban. 

Egy másik eset tanulsága szerint rá kellett, hogy döbbenjek arra, hogy 
etnikai hátterem eleve megfoszt olyan izgalmas és karnyújtásnyira lévő ta-
lálkozásoktól, amijét egyszerűen képtelen vagyok befolyásolni. Az 1918. de-
cember 1-én tartott gyulafehérvári román nagygyűlésnek volt egy kolozsi 
delegátusa. Ennek a korabeli képviselőnek az unokája mind a mai napig a 
faluban lakik, azonban közvetlen román tőszomszédja (mellesleg nekem kö-
zeli ismerősöm) ajánlása ellenére is határozottan elzárkózott a találkozástól. 

Az alkalmazott módszerekhez visszatérve, az etnikai térképeket, továb-
bá a mező- és erdőneveket mutató kétnyelvű térképet meglévő kataszteri tér-
képek segítségével és szóbeli közlések alapján végrehajtott rekonstrukcióval 
készítettem.22 Itt előzetesen csak annyit jegyeznék meg, hogy bár a pontosság 
érdekében mindig az egyes falurészek lakóival vagy az illető területet jól 
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ismerőkkel működtem együtt, mégis sok esetben szükség volt az utólagos 
korrekcióra. Az etnikai térképeket kiegészítettem a falubeliek különböző tér-
észleléseiről tett feljegyzéseimmel. 

A lokális történelem áttekintése alapjául helyi értelmiségiek és papok 
magyar és román nyelvű egyház- és iskolatörténeti monográfiáit használtam 
fel, majd megkíséreltem elhelyezni a regionális történelem kontextusában. 
A történelmi áttekintés ugyanazon szempontok szerint strukturált (a törté-
neti munkák tematikai korlátai között), mint amelyek a folyamatban lévő 
kutatás még fel nem dolgozott elemzéseinek is irányt szabtak, ezek: a poli-
tikai keretek (inkább kisebbségpolitika), népesedés/migráció, oktatási intéz-
mények, egyházak és egyéb kulturális szervezetek.23 Ezenkívül elvégeztem 
a késő középkori Kolozs rövid és általános áttekintését. 

Jegyzetek

1  Az archaizálást elkerülendő fontos megjegyezni, hogy a falu-város 
ellentét főleg az utóbbi évszázad második felétől egyértelműen tompul; a 
kollektivizálás, az elvándorlás, az ingázó életmód, a globalizáció és a telepü-
lés meghatározóan városmúltja (1918-ig) mind e jellemvonások határainak 
elmosódottságára hívják fel a figyelmet. Mindamellett úgy vélem, hogy to-
vábbra is módszertani jelentőséggel bír a különbségtétel. 

2  A szövegben következetesen a cigány terminust használom, mivel 
közösségeikre egyrészről erős kulturális tagoltság és lokális identitás jel-
lemző, de hiányzik a közös eredettudat és egy csoportokat átfogó „mi-tu-
dat” (így a roma önmeghatározás mögött meghúzódó egységesülési törekvés 
ma határozottan utópisztikusnak tűnik); másrészről helyi szinten mind az 
önmegjelölés, mind a külső megjelölés a cigány nevet használja, eltekintve 
a felső vezetésben vagy politikai szóhasználatban elvétve előforduló roma 
megnevezéstől.  

3  1993-ban, Immanuel Wallerstein professzor elnökletével alakult 
meg a Gulbenkian Bizottság a Társadalomtudományok Újjászervezésére, 
amely a társadalomtudományok jövőjéről való együttgondolkodást tűzte ki 
céljául. Az 1990-es évek közepén több plenáris ülést tartottak Lisszabonban 
és Párizsban, amelyek meghívottjai a társadalomtudományok, természettu-
dományok és humán tudományok elismert képviselőiből álló nemzetközi 
munkacsoportját alkották. Wallerstein 2002: 7–8. 

4  Wallerstein 2002: 92–95., Sardar 2003: 73. 
5  A magyar néprajz és antropológia tudományelméleti vitája a Buda-

pesti Könyvszemle (BUKSZ) 1989–1994 közötti és a Replika 1994. 13–14/15–
16. számaiban zajlottak. A vitáról helyi és nemzetközi szinten továbbá: Kunt 
1994: 111–133.; Lágler 1994: 87–97.; Niedermüller 1994: 27–84.; Bausinger 
1995: 161–167., de egyéb fejezetek is; Paládi-Kovács 1999; Kósa 2001: 229–
248.; Kaschuba 2004: 37–96., de egyéb fejezetek is; Hofer 2009: 117–264., 
292–310. 

6  Az antropológiai gondolkodás jellemvonásairól bővebben lásd Hol-
lós 1995: 1–20. 
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7  Keszeg Vilmos kutatástörténeti összefoglalójából megtudhat-
juk, hogy az 1990 utáni romániai magyar néprajztudomány jelentősen 
plurivokalizálódott. Örvendetes tény, hogy a korábbi gyűjtésközpontú et-
nográfia perspektívája kiszélesedett, ami megmutatkozik mind a kutatás 
tárgyában, mind a szomszédos tudományágak eredményeinek és módszere-
inek felhasználásában (nem beszélve most az egyre inkább demokratizálódó 
tudás hozadékáról, az amatörizmus számottevő jelenlétéről). Keszeg: 2002: 
144–146. 

8  Hollós 1995: 5. 
9  Uo. 384. 
10  A hagyományosan szinkronikus (jelen idejű) antropológiai kutatá-

sokban különösen az 1980-as évektől kezdve figyelhető meg az ún. etnog-
ráfiai jelen történeti dimenzióval való kiegészítése, amikortól egyre inkább 
felismerték, hogy a jelen értelmezésében a társadalomtörténet ismerete nagy 
jelentőséggel bír. Thomas Hylland Eriksen az etnográfiai jelen és a történeti 
perspektíva komplementaritását hangsúlyozza. Eriksen 2006: 49–51. 

11  Keszeg 2011: 40–44. 
12  Az első két relációban a gábor mint etnikai csoport fogalma elveszti 

operativitását, ugyanis a románok és magyarok felől a két csoport megkü-
lönböztetésének, úgy tűnik, nincs relevanciája. Ez a fogalmi distinkció főleg 
a cigányok és gáborok közt nyer értelmet.     

13  Eriksen 2006: 54−55.
14  A mással végeztetett interjúk esetében az előzetes megbeszélések 

ellenére ez nem mindig alakult tervszerűen.  
15  Brubaker  et. al. 2011: 403−404. 
16  Clifford 1999: 164. 
17  Ideális esetben az összes román nyelvű interjút román anyanyelvű 

írta volna le, ezt azonban nem tudtam kivitelezni a teljesség igényével. 
18  Mihai Petrean, alapképzésben részt vevő néprajz szakos hallgató. 
19  Ebből 15 oldal a gyűjtött szövegfolklórt tartalmazza. 
20  A tematikus terepnapló hasznáról lásd Boross 2004. 
21  Milyen ember vagy te, hogy kontyot viselsz??! 
22  Keményfi 2004: 211−212. 
23  Ezen kívül a gazdasági együttműködés vizsgálata is folyamatban 

van, minek történeti perspektívájú bemutatása valószínűleg saját forrásfel-
tárást igényelne, így az a jelenlegi áttekintésben nem szerepel. 
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Szerkesztési alapelvek

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

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file 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, vesszőkkel 

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

kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző 

tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen 
tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint 
a szerző elérhetőségét (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 folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; 
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert 
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell 
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai 
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem 
verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: 
családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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Szerkesztő nevével azonosított kötet:
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Kötetben szereplő tanulmány (a kötet címét kurziváljuk):
McQuail, Denis (2003): A kommunikáció funkciói. In: Horányi Özséb 

(szerk.), Kommunikáció I−II. Budapest, General Press Kiadó. I. köt.

Folyóiratban szereplő tanulmány (a folyóirat nevét kurziváljuk):
Schering Gábor (2002), A globalizáció és az EU : a neoliberális politikák 

alkalmazása Európában és a fenntarthatóság, EU Working Papers, (V. évf.) 2. 
szám. 

Hivatkozás a könyvészetre (a végjegyzetben):
Berne 2000a, 25. (az utolsó számjegy az oldalszámot jelöli)
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katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.
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