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A lépcsők üzenete 
„Az építészetben . . . az egyes elemek funkcionali-
tása megakadályoz bennünket abban, hogy eze-
ket az elemeket üzeneteknek, a kommunikáció 
közvetítőinek fogjuk fel (a lépcső arra való, hogy 
fölmenjünk r a j t a ) . . . Ráadásul az építészet és a 
formatervezés alkotásai olyan egyszerű mechaniz-
musokként működnek, amelyek használóikban 
különböző magatartásbeli ingereket keltenek: egy 
lépcső, hiszen foka magasabban van, mint a má-
sik, nem arra ösztönöz bennünket, hogy sík tere-
pen sétáljunk, hanem arra, hogy följebb és följebb 
hágjunk." 

Umberto Eco: A világkiállítások elmélete című 
tanulmányából idéztük ezt a részletet (megjelent 
a Jel-Kép legutóbbi számában). S hozzátehet-
nénk: vannak olyan lépcsők vagy lépcsőkről ké-
szült fotók, amelyek talán „üzennek" is. 

MTI-fotó • Pálfai Gábor összeállítása 
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G Y Ú J T Ó P O N T B A N 

„Hosszú távon 
az értékek irányítanak 
Wisinger István két beszélgetése Berecz Jánossal 

Ennek az interjúnak története van. 1989 elején határozta el a JEL-KÉP 
szerkesztősége, hogy interjút kér aktuális tájékoztatás-politikai 
témakörben az MSZMP Központi Bizottságának illetékes titkárától. 
Az egyre torlódó belpolitikai események miatt többszöri halasztás után 
a beszélgetésre csak március 20-án kerülhetett sor. Mire a mintegy 
negyven gépelt oldalas szöveg elnyerte végső interjú formáját, 
a továbbvágtató események újabb felteendő és megválaszolandó 
kérdéseket indukáltak, az április 12-ei KB-ülésen megváltozott 
a Politikai Bizottság összetétele, Berecz János nem lett tagja az új, 
kisebb létszámú testületnek, így közös megegyezéssel határoztuk el, 
hogy egy második találkozás teremt lehetőséget az időközben kialakult 
helyzetből szükségszerűen adódó kérdésekre. A második találkozás 
a május 8-ai központi bizottsági ülés másnapján jött létre. Úgy 
gondoljuk, hogy a két interjú nem pusztán aktuális tartalommal bír, 
hanem egyfajta kordokumentumként is kezelhető. 

I. 

— A szokásosnál hosszabb felkészülési idő-
ben a magyar belpolitikai élet sűrűsödő hul-
lámverései nyomán kénytelen voltam több-
ször is változtatni a tervezett interjú gondo-
latmenetén. Eddig gyakran tapasztaltam azt, 
hogy bizony a frissen feltett kérdésekre adott 
válaszok hamar elavulnak. A mostani hely-
zetben az a legfigyelemreméltóbb, hogy na-
pok alatt bizonyos kérdések is aktualitásukat 
vesztik. Különös szituáció, ha egy válasz igaz-
ságtartalma megkérdőjelezhető, de minek ne-
vezzük azt, amikor már olyan érzésünk tá-
mad, hogy a kérdések sem adekvátak a hely-
zetekhez? 

— Az időzavar és a fáziskésés kétségtele-
nül meghatározó élmény és ennek a napi 
politikai tartalomnál mélyebb társadalmi 
üzenete is van. A tavaly májusi pártértekez-
let közvetlen hatása ösztönzően és pezsdítő-
en hatott a nyilvánosságra is. Igazi időza-
varba azért kerültünk, mert bár érzékeltük, 
hogy elsősorban mire van szükség: személyi 

változásokra, a politikai pluralizmus társa-
dalmi méretű megjelenéseinek formai lehe-
tőségeire, a piacgazdálkodás és a tulajdonvi-
szonyok megváltoztatására, kulturális re-
formra, ideológiai megújulásra és a nyilvá-
nosság szerkezetének átalakítására — hogy 
csak a legfontosabbakat soroljam —, de 
hogy ez gyökeres és teljes társadalmi átalaki-
tást igényel, és főleg hogy ilyen gyors tempó-
ban, akkor ezt senki nem tudta biztosan. Ha 
bárki tudta volna, akkor nyerünk egy pár 
hónapot, sőt, talán többet is. Tény, hogy 
nagyon gyors tempójú politikai élet zajlik, 
egyszerre rombolunk és építünk, és ilyen 
körülmények között természetesnek tartom, 
hogy kérdések és válaszok egyszerre avul-
nak el. 

— Különösen azért, mert az év első három 
hónapjában lényeges változásokat tapasztal-
hattunk abban, hogyan módosult a nyilvános-
ság hatalmi eszköz jellege. 

— Valóban, főleg azért, mert a változás 
mértéke minden eddiginél nagyobb. Aho-
gyan a párt korábban a nyilvánosságot mint 
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hatalmi eszközt kezelte, már hosszú ideje 
tarthatatlanná vált, de nagyon nehezen tud-
tunk előre lépni, hiszen közismert, hogy a 
politikai vezetés részéről milyen komoly el-
lenállásba ütközött annak a gyakorlati érvé-
nyesítése, amit „partneri viszonynak" nevez-
tünk. „A sajtó hatalom" — ez egy udvarias 
kifejezés volt, de a politikai gondolatok és 
áramlatok kialakításában és megvalósításá-
ban igazából még a partneri helyzetbe sem 
sikerült kerülnie, nemhogy része lehetett 
volna a társadalmi ellenőrzésben. Elmond-
tam a Központi Bizottság ülésén, hogy ez 
egy igen jól kézben tartott sajtó volt, mert ha 
azt mondtuk, hogy „Gabcsikovó nincs", ak-
kor erről akár egy évig szó sem esett a ma-
gyar sajtóban. Most aztán fizetjük is ennek 
az árát, de ez tarthatatlan volt! Viszont ami 
helyébe lépett, abból elég nehéz következtet-
ni arra, hogy mi lenne az igazi megoldás. 
A „teljes sajtószabadság" és a „nyilvánosság 
oszthatatlan" meghatározások elég kevéssé 
használhatók gyakorlati irányelvekként, hi-
szen minden demokráciában valaki kézben 
tartja a saját sajtóját. 

A mostani sokszínű helyzet egyszerre tar-
talmazza a megőrzendő és elvetendő eleme-
ket, és persze majd új vonások is jelentkez-
nek. Kétségtelenül sok „az átiratkozás", a 
hirtelen „pálfordulás", és ettől az új stílus 
ellenére a tartalmi hitelesség igen bizonyta-
lan. Kivéve, ha a politikai változással együtt 
megélt őszinte katarzisról van szó, ezt vi-
szont nagyon nehéz bizonyítani, és kevesen 
vannak, akiknek a szájából az „én már ak-
kor megmondtam"-féle megnyilvánulások 
az adott személy vagy információs csatorna 
hitelét növelik. 

A másik, feltűnően negatív vonás a min-
denáron szenzációra törekvés. A Habsburg 
Ottó körüli túlzott felhajtást igen rossz 
szemmel nézte az a delegáció, amelynek tag-
jaként érkezett, sőt talán meg is bánták, 
hogy elhozták. A küldöttség vezetője sajtó-
konferenciáján elmondta, hogy szerinte ve-
lük méltatlanul bántak, és ha Habsburg Ot-
tó olyan fontos volt, akkor miért nem hívták 
őt külön meg. Pedig ha alaposan mérlegel-
jük, akkor nekünk politikailag sokkal fon-
tosabb lett volna az Európa Parlament tá-
mogatásának zavartalan megszerzése, mint 
az, hogy újra és újra kiderüljön: Habsburg 

Ottó magyarnak is érzi magát. Ettől mi nem 
lettünk erősebbek, csak neki csaptunk na-
gyobb reklámot. 

És az is aligha kétséges, hogy a különféle 
alternatív csoportosulások sajtónyilvános-
sága lényegesen nagyobb, mint amilyen erőt 
valóságosan képviselnek a mai magyar tár-
sadalomban. Tudom, hogy ez a korábbi til-
tás majd visszafogás ellenhatása, de attól 
még tény, hogy a mostani nyilvánosság a 
Fidesszel kapcsolatban szinte minden infor-
mációnak hangsúlyos szerepet ad, míg a 
KISZ újjászerveződési vajúdásai csak korlá-
tozott formában „érdekesek". Arról nem is 
beszélve, hogy milyen aránytalan mértékű 
most a pártot érő bírálat, és mennyire hiány-
zik az elemző, kritikus támogatás. 

— Tehát a mostani szituáció végre érzékel-
hetővé teszi, hogy a korábbi közvetlen, úgy-
nevezett „kézi vezérlésű" pártirányítás miatt 
most milyen valóságos veszteségek vannak. 

— Az egészben az a döbbenetes, hogy a 
határozatok nem ezt írták elő. Azok jók 
voltak! 

— De akkor miért csinálták így? 
— Azért, mert egyre halmozódtak a prob-

lémák, a vezetés egyre idősebb lett, és a 
kényelmesebb utat választotta. 

— Ilyen egyszerűen meg lehet fogalmazni? 
Bizonyára persze működtek itt különféle 
egyéni és csoportérdekek, amelyek ide vezet-
tek? 

— Persze, mert a vezetésben ha valaki 
valamilyen területnek a felelőse volt, akkor 
az elvárta, hogy abba senki ne szóljon bele, 
tehát a sajtó se. Mondjuk az eocénprogram-
ról csak jól lehetett írni, mert hiszen előre 
elhatároztatott annak kétségbevonhatatlan 
társadalmi hasznossága. Igen, ilyen egyszerű 
dolog ez. 

— Sajnos a szavak sok mindent eltakartak, 
de persze közben árulkodtak is. A különböző 
vélemények mindig úgy jelentek meg, hogy a 
„párt szerint...", aztán közben csak egy 
pártfunkcionárius vagy egy adott csoport vé-
leménye volt. Emlékszem, mikor először ka-
pott lehetőséget a Hírháttér arra, hogy a fo-
rint leértékelésével nyíltan foglalkozzon, 
megtiltották, hogy ezt a szót használhassam 
mint műsorvezető. Azt kellett mondanom, 
hogy a „forint árfolyamváltozása". A tiltó 
személytől megkérdeztem, hogy miért van er-
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re szükség, és a válasz igen egyszerű volt: az 
egyik igen magas pozíciójú vezető nem szereti 
hallani ezt a kifejezést. Vagyis egyetlen em-
ber kedvéért feláldozták a televízió hitelessé-
gét, miközben valójában arra szólt a döntés, 
hogy tájékoztatáspolitikai értelemben is nyis-
sunk, és elemezzünk egy olyan jelenséget, 
amely korábban ismeretlen és főleg tabu volt. 

— Persze, mert eszerint az ízlés szerint 
még a bírálatot is csak pozitív csomagolás-
ban lehetett tálalni, mert akkor tudunk elő-
rehaladni, ha tanulunk a negatív jelenség-
ből. Eredmény: teljes elbizonytalanodás az 
előrelépés helyett. 

— Közben pedig ezt az egészet tájékozta-
tásnak neveztük . . . 

— Közben pedig a vezetés is „félrevezet-
te" önmagát, mert valójában olyannak hitte 
el a valóságot, mint amilyent az irányított 
sajtóban sikerült kierőszakolnia. . . . és a 
szavak mögé sikerült — ha sikerült — elrej-
teni a kétségtelen csúsztatásokat. Azt lehe-
tett hallani, olvasni: a „politikának ez és ez 
a véleménye", vagy a „politika szeretné elér-
ni, hogy . . . ", és közben mindenki pontosan 
tudta, hogy X véleményéről van szó és 
Y szeretne valamit elérni. Közben se az 
újságírónak, se a politikusnak nem volt igazi 
mozgástere. És ez utóbbi az igazán sajnála-
tos, mert akinek volt kialakult artikulált vé-
leménye, az sem vállalhatta föl. Csak kilógni 
lehetett a sorból. Közben meg valahol vala-
kik strigulázták a szereplések számát. Mert 
a televízióban, a rádióban vagy a nyomta-
tott sajtóban való szereplés nem azt jelentet-
te, hogy agitálok, kiállók a politika mellett, 
tehát eladom, toborzok, informálok, hanem 
azt, hogy villogni akarok. Ezért kellett jó 
előre beosztani, hogy ki mikor szerepel, ha 
viszont ez megtörtént, akkor annak is elke-
rülhetetlen volt, akinek ehhez hiányoztak az 
adottságai. 

— Ilyen pontos diagnózis után igazán érde-
kel, hogy hogyan éli meg: ezek a szavak lé-
nyegében a saját vezetési módszereit is bírál-
ják, és az új eszközökhöz vezető út együtt jár 
a régiek állandó felülvizsgálatával? 

— Ha ez gyökértelenül születne meg, ak-
kor bizony idegileg gyorsan felmorzsolód-
nék. Sokat segít, hogy korábban a párt napi-
lapjának főszerkesztőjeként bennem is ki-
épültek azok a reflexek, amelyek hozzátar-

toznak ahhoz, hogy a tájékoztatási gyakor-
latot a maga teljességében ismerhessem. Te-
hát főszerkesztőként magam is kénytelen 
voltam ütközni párt- vagy kormánytisztvi-
selőkkel, és amikor idekerültem, kénytelen 
voltam megélni, hogy ebből a székből szinte 
minden reagálás — a jobbító szándékú véle-
mény is — kizárólagos utasításként kerül át 
a gyakorlatba. Most már arról is kell beszél-
ni, hogy ezt a kettősséget sem volt könnyű 
megélni. Sőt, 1986-ban részt vettem a Ma-
gyar Hírlap szerkesztőségének párttaggyűlé-
sén, és azon a beszélgetésen elmondtam, 
hogy pillanatnyilag két malomkő között ér-
zem magam, és ha nem akarok felőrlődni, 
akkor oda kell állnom valamelyik oldalra. 
Vagy amikor az 1984 októberében felvett 
Mozgó Világ-interjú szövege végleges for-
mában elém került, akkor kénytelen voltam 
megkérni a szerkesztőséget, hogy várjanak 
a publikálással, mert nem akarok politikai 
öngyilkosságot elkövetni. így jelent aztán 
meg 1985-ben, még akkor is egészen új hely-
zetet teremtve 1956 megítéléséhez. Tehát az 
építkezésnek van egy védekezési reflexe, és 
bár ez utólag önigazolásnak tűnik —, egye 
fene — ettől függetlenül ma is rengeteg vívó-
dást élek át. 

De nem is az a fő problémám, hogy mi-
lyen volt és legyen a párt viszonya a sajtóhoz 
és a nyilvánossághoz, hanem hogy ez a párt 
képes lesz-e átalakulni, megújulni, hogy va-
lóban a demokratikus szocializmus építésé-
nek szolgálatába állhasson. Ha ez sikerül, 
akkor nincs jelentősége annak, hogy a sajtó 
engem kivet magából vagy sem, ha ez nem 
sikerül, akkor ha visszafogad is, vagy to-
vábbra is elfogad, akkor is van rá esély, 
hogy együtt bukunk meg. 

— A Népszabadság főszerkesztői posztja 
kétségtelenül jó iskola lehetett a KB-titkári 
feladatokhoz, de gondolom, a mostani hely-
zetben éppen az a legnehezebb egy ilyen irá-
nyítói poszton, hogy a sajtó és a párt viszo-
nyának alapjait kérdőjelezik meg? 

— Én főszerkesztőként is azt tartottam a 
legfontosabbnak, hogy milyen megítélést 
kap a párt politikája a szervezet és a társada-
lom egészétől. Ha ez a politika jó, és ennek 
megfelelő vélemény alakul ki, akkor főszer-
kesztőként csak az lehet a gondom, hogy 
ebből mennyit sikerül megjeleníteni a lap-
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ban, viszont ha maga a politika rossz, akkor 
nem csekély vigasz, ha Népszabadságot 
azért éri bírálat, mert nem mondja el — ha 
nem mondhatja el — ezzel kapcsolatos kifo-
gásait. A párt bírálata egyben a Népszabad-
ságot is minősítette, de ha a lapot kritizál-
ták, ettől még a szervezet politikája jó is 
lehetett. Ez utóbbiért kellett igazán aggódni. 

— Nemrégiben még vita folyt arról, hogy 
hányfajta nyilvánosság létezik. Ez számomra 
már nem olyan izgalmas téma, inkább az 
érdekelne, hogy az ilyen kérdések méltán 
avulnak el ilyen gyorsan vagy a valóságos 
problémák helyett kerülnek egy időre közép-
pontba az érdemi konfliktusokat elfedő té-
mák? 

— Ezt a kérdést, hogy hányféle nyilvános-
ság van, az új tájékoztatási törvény elfoga-
dása után remélhetőleg végleg levehetjük a 
napirendről. Ez a törvény ugyanis olyan szé-
les körű szabadságjogokat garantál majd, 
hogy ami ezután illegális lesz, azt már alkot-
mányellenesség miatt is el kell majd marasz-
talni. Ennek megítélése pedig jogi személyek 
és nem sajtóirányítók feladata lesz. Remél-
hetőleg tehát megszűnik ez a gond, hiszen 
elmebetegnek kell annak lenni, aki az alkot-
mányos garanciák ellenére az illegalitást vá-
lasztja. 

Sokkal nagyobb veszélyeket rejt várható-
an, hogy a különféle sajtóorgánumok anya-
gi helyzetének eltérései újfajta monopóliu-
mokat alakíthatnak ki. Vagyis, hogy a gaz-
dagabb információs csatornák kedvezőbb 
anyagi helyzetüknek köszönhetően kerül-
hetnek fölénybe a kiállítás, a munkatársi 
gárda és a terjesztési lehetőségek, a reklám 
szempontjából egyaránt. Ráadásul a na-
gyobb anyagi lehetőség még nem jár együtt 
nagyobb felelősséggel és az olvasó iránti 
megnövekedett tisztességgel. Inkább az a 
tapasztalat, hogy a több pénz könnyebben 
sodor a könnyű kézzel papírra vetett és néha 
megalapozatlan szenzáció felé. 

— Sajnos, szenzációt másféleképpen is le-
het produkálni. Ha újságíró és politikus eddig 
találkozott, a végén mindig született egy 
kényszerű megállapodás: „nálunk nincsenek 
tabutémák". Most már senki nem vitatja, 
hogy voltak, de közben bizonyos személyek és 
orgánumok elvesztették hitelességüket. Ez is 
egyfajta szenzáció, amit csak egy „másik" 

fajtával lehet ellensúlyozni. Mi a tennivaló 
ebben a helyzetben? 

— Vagy teljesen átalakulni vagy pedig 
valamilyen új arculatot kialakítani, és hite-
lesnek lenni. Persze nem muszáj az egész 
társadalmat felvállalni, de amit vállalunk, 
abban aztán következetesen hitelesnek kell 
lenni. 

— Ha például a napilapok közötti különb-
séget nézem, akkor egyelőre még úgy tűnik, 
hogy a Magyar Nemzet vagy a Magyar Hír-
lap számára már tényleg nincs tabutéma. 
Ugyanezt a Népszabadságról nem mondha-
tom el. 

— Hát persze, ez már belső bátorság vagy 
bátortalanság kérdése, de semmiképpen az, 
hogy a párt bármit is tiltana. Persze, ha a 
pártról van szó, akkor egyáltalán nem biz-
tos, hogy helyes az a hang, amit általában a 
Magyar Nemzet vagy a Magyar Hírlap meg-
üt, mert minden negatív véleményről tudni 
kell, hogy ha a hatalommal összefüggő kér-
dést érint, akkor a pártot is érinti, tehát 
rólunk van szó. És ez nem sajtóorgánum 
kérdése, hanem valóban a belső bátorságé 
vagy bátortalanságé. Persze a Magyar Hír-
lap helyzete lényegesen megváltozik majd, 
ha a kormány nem lesz egyszínű, és akkor 
az egész lap sorsát újra végig kell gondolni. 

— Most valóban kialakult egy hitelesnek 
tűnő verseny a különféle kommunikációs csa-
tornák között, és ezért egyik alapvető kérdés-
sé válik, hogy mit jelent ebben a versenyben 
a sajtó pártirányítása, mint ideológiai köve-
telmény és mint gyakorlati probléma. 

— Pillanatnyilag nincs semmilyen pártirá-
nyítás, mert szinte azt mondhatjuk, hogy 
még a párttag újságírók sem kapnak semmi-
lyen eligazítást a nyilvánosság előtt zajló 
hivatalos megnyilvánulásokon kívül. Az pe-
dig nem lenne jó, ha így maradna, mert, 
mondjuk évente, egyszer-kétszer találkoz-
nunk kellene. Bíráljanak meg minket, és osz-
tozzunk a felelősségben. Viszont a saját lap-
jainkkal továbbra is közvetlenül foglalko-
zunk, és ez megzavarja ezeket a lapokat. 
Közben a megyei lapoknál megszületik a 
kettős irányítás, hiszen a központtól helyze-
tüknek megfelelően nem tudnak teljesen el-
szakadni, de közben érződik a helyi nyomás, 
amelytől védelmet is keresnek. Ami pedig az 
állami irányítást illeti, tehát az irányításnak 
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azt a formáját, amely később a kommuniká-
ciós törvénynek, illetve az alkotmánynak 
megfelelő felügyeletet jelent majd, még csak 
most van születőben. 

— Akkor tehát azt lehet mondani, hogy 
valójában most nincs irányítás. Vagy ponto-
sabb megfogalmazás, hogy odadobták a 
gyeplöt a lovak közé? 

— Részben kicsúszott a kézből, részben 
pedig 9dadobták. 

— Es ki dobta oda? 
— Mi is. Közben nem alakult ki új. Itt, a 

Központi Bizottságban még mindig abba 
kapaszkodunk, hogy megszületik egy olyan 
irányvonal, amely alapja lehet egy állandó 
partneri — hangsúlyozom, nem utasításos 
— viszonynak. Kivéve a pártlapot, de itt is 
testületi vélemény a mérvadó, nem pedig 
egyéni kifogások. Másutt viszont hosszabb 
távon az értékek irányítanak majd. Egy ma-
gabiztos, nyugodtan fejlődő társadalom 
nem viseli el, ha minden tekintélyt kikezde-
nek. Szüksége van a tekintélyre. Az persze 
más, ha maga járatja le magát, akkor lehet, 
hogy élvezik, de akár személyekről, akár 
pedig intézményről van szó, a társadalom 
azonnal gondoskodik újabb tekintélyről, 
mert képtelen elviselni, hogy nincs stabilitás. 

— Ebben a mai magyar társadalomban van 
annyi tartalék, hogy új tekintélyek szülesse-
nek, akár intézményekről, akár személyekről 
van szó? 

— Ha van benne annyi erő, hogy életben 
maradjon, akkor megszüli a tekintélyeket is. 

— Mit jelent az életben maradás, mert 
sokszor mondtuk ezt arra is, ami nem volt 
több, mint vegetálás? 

— Ez azt jelenti, hogy a gazdaságot ki-
húzzuk a kátyúból, és megteremtjük a fel-
lendülés alapjait. Ez politikai kibontakozást 
jelent, amelynek éppen a gazdasági fellendü-
lés az alapja, és erről például még mindig 
elég keveset lehet olvasni a sajtóban. De hát 
ezt már annyiszor körüljártuk — mert hi-
szen ez hétköznapi nyelvre lefordítva azt 
jelenti, hogy a sok szöveg közepette többet 
és jobban kellene dolgozni —, hogy bizo-
nyára az újságírók is belefáradtak. Ráadá-
sul, ha meg is írják, az adott közlési csator-
náknak nem sok közvetlen hatásuk van az 
ilyen ügyekre. De azért a nagy folyamatok-
ról akkor is el kell mondani a véleményt, ha 

ez kevésbé ígérkezik szenzációs megnyilvá-
nulásnak. 

— Ha már az irányítás kérdése szóba ke-
rült, akkor az idei március 15-ei események 
ezt mindenképpen új köntösbe öltöztették, és 
a felügyelet helyett a tulajdonosi viszony ke-
rült a középpontba. Tehát az új kérdés így 
hangzik: kié a magyar tömegkommunikáció, 
kié az adott tömegkommunikációs eszköz? 

— Most két véglettel találkozunk. Áz 
egyik szerint a határtalan nagy demokrácia 
szellemében minden intézmény a népé, a 
nemzeté, és az is irányítja. Hát ilyen persze 
nincsen. A népet, nemzetet kell szolgálnia, 
de meg kell találni a középutat a másik vég-
lethez képest is, hogy ugyanis aki egy adott 
orgánumhoz bejutott, az senkinek sem tar-
tozik elszámolással, és nem lehet őt onnan 
eltávolítani. Ha van kiadója vagy gazdája 
egy lapnak, akkor egyszerű a helyzet, mert 
a törvényes keretek között nyilván, hogy 
gyakorolja az irányítói feladatot is. De az 
olyan országos intézmények esetében, mint 
az MTI, a rádió vagy a televízió, meg kell 
találni azt a jogi formát, amely a parlament-
hez köti, és ebben az esetben az irányítás a 
mindenkori kormány feladata. Arra pedig 
számítani kell, hogy a különböző kormá-
nyok között lehetnek eltérések az irányítás 
módszereit illetően. Várható, hogy míg az 
egyik szigorítani fog, addig a másik esetleg 
liberalizál. De aligha tévedek, hogy ha 
mondjuk koalíciós kormány lesz, akkor ki-
alakulhat egy keményebb irányítási helyzet, 
mint az egypártrendszer idején, mert bizony 
mindent ki fognak centizni, és a többpárt-
rendszer demokráciájába az is belefér, hogy 
a kormány kezét a rádiót vagy a televíziót 
illetően sokkal jobban megköti az adott po-
litikai kötéltánc. 

— De hiszen itt válik igazán érdekessé a 
kié a rádió vagy televízió kérdése, mert eddig 
ugyan ez nem volt kétséges, de a nyilvánosság 
előtt ez úgy jelentkezik, hogy amit a nagykö-
zönség visszakap, azt az ő előfizetési díjából 
csinálják, tehát joga van véleményt mondani 
és továbbítani legalább az elvárásait, de való-
ságban pont az a párt és az a kormány nem 
gondoskodott például a televíziójáról, amely 
maximálisan igényt tartott arra, hogy minden 
érdemi ügyébe beleszóljon. Sőt, a saját érde-
kei szerinti felhasználást is korlátozta azzal, 
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hogy számára az ellenőrzés politikai értelem-
ben létezett, ami pedig az anyagiakat illette, 
azzal bajlódjon maga az intézmény. Kié tehát 
például a Magyar Televízió egy ilyen, több 
mint három évtizede vajúdó, helyzetben? 

— Erre bizony elég nehéz őszintén vála-
szolni, hiszen teljesen méltatlan dolognak 
tartom azt az alkudozást is, ami például az 
idei költségvetés körül folyik, és tény, hogy 
az egész sajtó bérezési rendszerére használ-
ható ugyanez a szó. Sajnos, ami a televíziót 
illeti, a vele kapcsolatos felismerés, hogy 
ugyanis erre a tömegkommunikációs esz-
közre milyen nagy szükség van, csak mindig 
akkor jelentkezett kellő hangsúllyal, ha a 
napi politika érdekei úgy kívánták vagy ha 
— egészen nyersen fogalmazva — be kellett 
fogni a száját. Volt, aki az irányításban azt 
hirdette, hogy egy Élet és Irodalomnak vagy 
egy Tiszatájnak egészen mást lehet vagy sza-
bad, mint a rádiónak vagy a televíziónak. 
De hogy valójában mit is szabad, mondjuk 
egy televíziónak a kormány vagy a párt ér-
dekében, az soha nem derült ki, nem derül-
hetett ki. Mégpedig azért nem, mert a politi-
kai vezetés nem menedzselő típusú volt, és 
konzervatív kötöttségei miatt álláspontja a 
társadalomról nem a valóság elemzésére tá-
maszkodott, hanem megpróbálta az ideoló-
giát ráhúzni a valóságra. Ha viszont ez nem 
megy, akkor a közvetítő eszköz a hibás, 
tehát meg kell fogni, hogy nehogy kiderül-
jön rajta keresztül ez az ellentmondás. Tehát 
ilyen szempontból nem tudtak élni vele. 

— Vagy nem is akartak! 
— Nem, ezt nem mondanám. Megpróbál-

ták eszerint használni, nem ment, tehát üs-
sük, nyüstöljük, hátha olyanná válik, ami-
lyennek szeretnénk. De hát ez nem sikerül-
hetett igazán, mert például a televízió annyi-
ra modern eszköz, hogy nem működik a régi 
módszerek szerint. 

— Persze, napjaink újfajta nyilvánosságá-
nak van egy olyan jelensége is, amelyben poli-
tikus és újságíró szinte egymással fut ver-
senyt. Hogy ugyanis ki hogyan tudja értékelni 
vagy átértékelni a nyilvánosság előtt saját 
korábbi tevékenységét. Hogyan próbál meg-
szabadulni attól, amit korábbi életéből nem 
akar vállalni, illetve korábbi életét hogyan 
próbálja úgy átalakítani, hogy az passzoljon 
a mostani vonalhoz, amit kiválasztott magá-

nak, hogy ezután egy ideig képviselni próbál-
jon. 

— Sajnos egyre nagyobb hangon beszél az 
a típus, akinek ez a jelszava: „én már akkor 
megmondtam". Én, „szerencsére", ezt nem 
mondhatom el, de azt igen, hogy ebből a 
nehéz szakaszból is vannak olyan kapaszko-
dóim, amelyekre építhetek. Kétségtelen, 
hogy előfordult, hogy bizonyos politikai 
szolgálatom, amelyet egyébként meggyőző-
dés vezérelt, ma már rossznak mondható, 
mert látom, hogy nem úgy kellett volna ten-
ni vagy nem kellett volna annyit tenni, nem 
kellett volna túlteljesíteni. De ez nem lehet 
egy olyan teher — ha tényleg őszintén csi-
nálta az ember —, amelybe bele kell roppan-
ni. Az emberi tartás végül is elsősorban hit 
kérdése, és csak azután a cselekvésé. Ennek 
persze összhangban kell lenni. 

— En ezt saját használatra úgy szoktam 
megfogalmazni, hogy könnyű dolog volt ad-
dig tisztességesnek lenni, ameddig ez kötelező 
volt. Most, hogy már tényleg van választási 
lehetőség, már sokkal nehezebb, mert valósá-
gos döntéseket kell hozni. 

— Meg akkor meg is mondták, hogy mi 
a tisztesség, és csak azt kellett teljesíteni. 
Lehet, hogy amit mondtak, az éppen nem is 
volt tisztességes, de mindenképpen úgy érté-
kelték, ha megfeleltek neki. Most viszont 
mindenkinek magának kell döntenie, mit 
tart tisztességesnek. 

— Sokat beszélnek arról — különösen az 
alternatív szervezetek képviselői —, hogy az 
emberekben még sok a félelem. Önben van-e 
személyes félelem? 

— Már mitől? Vagy a jövőmet illetően? 
— Akár azzal kapcsolatban is, de mondjuk 

attól, hogy arra ébred egy reggel, hogy vala-
melyik lap vagy sajtóorgánum személy szerint 
megtámadta? 

— Felébredhetek, volt is már rá példa. 
— Arra gondolok, hogy az a gyakorlat, 

amelynek kialakításában személyesen is részt 
vett, olyan reflexeket alakított ki, amely a 
félelemre is épül, tehát akadályozza a meg-
újulást. Szerintem ez igazán érdekes kérdés, 
nemcsak az egyszerűbb emberek esetében, 
hanem azok körében is, akik úgymond a leg-
felsőbb vezetéshez tartoztak. Tehát nincs-e 
önben olyan félelem, amely gátolja, hogy va-
lóban másképpen tudjon dolgozni? 
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— Ilyen nincsen. Inkább attól félek, hogy 
nem hiszik el, hogy valóban megújultam, 
nem pedig szerepet cseréltem. Tehát például 
a többpártrendszer szükségességéhez nem 
úgy jutottam el, hogy ez beszélgetési téma 
volt, hanem szüntelenül elemeztem magam-
ban, hogy mi az, amit még tudomásul kell 
vennem, és ezután nekem mit kell tennem. 
Ha tehát valóban össze vagyok forrva a 
párttal, akkor meg kell találnom azt az utat, 
amitől a megújult párt valóban ütőképes 
lesz. Ez lehet egy személyesen megharcolt 
magatartás, egy új program formálásában 
való részvétel, és egy olyan cselekvési soro-
zat, amelynek aztán valóban hitele lesz. 

A barátaim megbíráltak azért, mert a 
MUOSZ közgyűlésén azt mondtam: lehet, 
hogy ez a reform engem el fog sodorni. Azt 
mondták, hogy ez helytelen, ne adjam fel 
magam. De én ezzel számolok. 

— Persze a személyes felelősség kérdése az 
új helyzetben egészen másképp jelentkezik. 
Eddig azt hiányoltuk, hogy a nyilvánosság 
fórumain a politikusoknak nem volt megfelelő 
arcuk, most viszont, amikor valóban pregnán-
san megjelennek a véleménykülönbségek, ak-
kor ez a nézetek harca helyett hatalmi harc-
ként tükröződik. 

— Ehhez hozzá kell szokni. Ha valóban 
kialakul a platformszabadság gyakorlata, 
akkor az első reagálás várhatóan az lesz, 
hogy miért beszélnek a vezetők különböző-
képpen. Pedig előbb el kell érni, hogy saját 
arcuk legyen a nyilvánosság előtt is, persze 
ne több, csak egy. De az is az éretlen helyzet 
következménye, hogy a fejlődés lehetőségét 
is megvonnák a politikustól, mert az elkép-
zelhető, hogy egy vagy két hónap múlva 
másképpen fogalmaz, hiszen már többet tud 
azóta a kialakult helyzetről. Szóval kell egy 
pár éves átmenet, amíg az új politikai és a 
sajtó gyakorlata együtt érik be. 

II. 

— Mivel magyarázza, hogy nem lett tagja az 
újjáválasztott Politikai Bizottságnak ? 

— Többféle okkal. Valószínűleg nem tud-
tam hitelessé tenni, hogy 1988 januárja óta 
valóban lényeges változáson mentem ke-
resztül. Másrészt visszakaptam a korábbi 

vitákban, ütközetekben általam okozott se-
beket. Talán az is szerepet játszott, hogy 
1986-ban, az ötvenhatos események harmin-
cadik évfordulójának értékelésében túlmen-
ten azon, ami elviselhető volt. Elmondha-
tom azt is az okok között, hogy például az 
írószövetséggel folytatott vitában a közgyű-
lési felszólalásomban — amelyet azért is él-
veztem, mert kizárólag én beszéltem papír 
nélkül — sokkal jobban kellett volna a köz-
megegyezésre koncentrálnom, nem pedig 
nyíltan küzdeni az ellen, amit nem tartottam 
elfogadhatónak. Mindezekből arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy a továbbiakban 
nem szabad ugyanezen a területen dolgoz-
nom. 

— Ha jól értem, akkor arra készül, hogy 
megválik a KB-titkáriposzttól is? 

— így van. Arra készülök, hogy kivonom 
magam teljesen a forgalomból, és ha megfe-
lelő lehetőség nyílik, akkor szeretnék megír-
ni néhány könyvet. Gosztonyi Péter, a kül-
földön élő neves történész például arra ösz-
tönzött, hogy írjam meg 1956 történetét 
márciustól januárig. 

— Mennyi szerepe volt ennek a helyzetnek 
a kialakulásában a személyi konfliktusoknak 
és a hatalmi harcnak? 

— Én nem nevezném ennek. Itt inkább 
áramlatok harcáról lehet szó, amely magá-
val sodor természetesen személyeket is. 
A két fő áramlat ütközőpontjába kerültem, 
és kiderült, hogy nincs már rám szükség. 

— Bánja, hogy így alakult ? 
— Jobb, hogy most alakult így. Később 

nehezebb lett volna elviselni vagy éppen 
átállni máshova. 

— Miért nem beszélt erről a nyilvánosság 
előtt? Hiszen, ha valóban komolyan vesszük 
a „nyitottságot", akkor ezek az ügyek, véle-
mények is az egész társadalomra tartoznak, 
de legalább a párt tagjaira. 

— Valóban meg kellett volna szólalnom 
a Központi Bizottság ülésén, amely döntött 
az új Politikai Bizottság összetételéről. De 
csak másnap, a rádió megkeresésére szólal-
tam meg erről a nyilvánosság előtt. Azóta 
pedig leülepedett bennem az egész dolog. 
Nekünk rendkívül nehéz teljesen nyitottnak 
lenni a személyi kérdésekben. A polgári de-
mokráciákban ez sokkal inkább előtérben 
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van, mi erről kevesebbet beszélünk. Nincs 
meg hozzá a kellő bizalom. 

— Egyáltalán meglepődött, hogy nem je-
lölték a PB tagjának ? 

— Nem. Megelőzte ezt egy kéthetes tapo-
gatódzás, tehát számíthattam rá. Viszont 
azon meglepődtem, hogy felajánlották, 
menjek dolgozni New Yorkba, az ENSZ-be. 

— Miért? 
— Nem egészen értettem, hogy miért kel-

lene nekem „tengerentúlra" elmennem? Bár-
mi is történik, szeretném itthon megérni. 

— Miért, mi történhet még? 
— Az általános feszültség várhatóan to-

vább fokozódik majd, mert nem kristályo-
sodtak még ki markánsan azok az erők, 
amelyek befolyásolhatják az ország sorsát. 
És sajnos ilyenkor nem a tolerancia a fő 
eszköz. Ezért még élesebb konfliktusokra 
lehet számítani. És mivel nagyon is izgat 
ennek a népnek a sorsa, azt kívánom, hogy 
ez az átmeneti helyzet ne tartson el 1995-ig, 
hanem fejeződjön be korábban. Mert az 
aligha kétséges, hogy a következő választá-
sok utáni helyzet is átmeneti lesz. 

— Milyen még élesebb konfliktusokra gon-
dol? 

— Bizonyos politikusok ellen fokozódni 
fognak a személyes támadások. Egyeseknek 
a családját is piszkálni fogják. 

— Kik? 
— Azok a felszínre törekvő erők, amelyek 

még nincsenek hatalmon, de megvan az esé-
lyük, hogy hozzáférjenek. Nem mehet végbe 
egy ilyen változás összecsapások, személyes 
harcok nélkül. Ez együtt jár a változással, 
egészen addig, amíg kialakulnak az új nor-
mák, amelyek nyomán aztán majd rendező-
dik a helyzet. Biztos, hogy előbb vagy utóbb 
lecsillapodik. A párton belül és az egész tár-
sadalmon belül. Az „új földosztás" nem 
csak jelképes dolog. Nem megy simán. 

— Nem fél, hogy belerokkan? 
— Nem. Még idegileg sem, hiszen szép 

családom van, ha hazamegyek, jól érzem 
magam. Szülőföldemen, Ibrányban is. Ott 
nem az a hangulat vesz körül, mint ami itt 
a munkahelyemen. A tegnapi központi bi-
zottsági ülésen felszólalásomban elmond-
tam, hogy a kiegyezésre kellene koncentrál-
ni. Mert a mostani jóvátétel nem járhat az-

zal, hogy öt, tíz, tizenöt év múlva újabb 
jóvátételre kényszerüljünk. Ezt felfoghatják 
talán mentegetődzésnek, mert hiszen ennél 
nagyobb pofonokat is kaphatnék, mert bi-
zonyára én is okoztam sebeket. Valóságosa-
kat is, meg vannak olyan sebek is, amelyek 
csak képzeltek. Abból a szempontból, hogy 
nem én tehetek róla, de nekem tulajdonítják, 
hiszen én voltam olyan hatalmi pozícióban, 
amelyhez esetleg a konzekvenciák közvetle-
nül köthetők voltak. 

— Például...? 
— Hát jó. Beszéljünk nyíltan, példaként, 

egy jólismert ügyről. Amikor Mester Ákos 
a Hírháttérben megmutatta a posta vezetője 
számára fenntartott üres széket, otthon néz-
ve nekem is tetszett. Azt mondtam: „Na 
végre! Igaza van!". Mire másnap beértem a 
munkahelyemre, már itt volt a televízió ak-
kori elnökének igazoló jelentése, hogy eltil-
totta Mester Ákost. Később ezt a lépést ne-
kem tulajdonították. Nem volt közöm hoz-
zá. 

— Folytassuk inkább kissé általánosabb 
témákról. Most, két hónappal később, ho-
gyan látja a hazai tömegtájékoztatás helyze-
tét? 

— A Központi Bizottság március 29-ei 
állásfoglalása óta — amely a nyilvánosság-
gal és a sajtópolitikával foglalkozott — vál-
tozatlan a frontok szembenállása. Ahogy 
haladnak előre az új sajtótörvény munkála-
tai, annál jobban bebizonyosodik, hogy vég-
leges formába öntése milyen sürgős feladat. 
Nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a tájékoztatás 
ügyei egészében rendeződjenek. 

— Lehet ezt a helyzetet egy törvénnyel 
rendezni? 

— A kereteket igen. Végre kiveszik az 
adminisztratív eszközökkel dolgozó intéz-
mények kezéből, és jogi normák közé terelik 
a szabályozást. A hivatalok néha még akkor 
sem képesek helyesen eljárni, ha igazuk van, 
mert félnek, hogy bármit tesznek, egyszer 
majd visszakapják. A jogi szabályozás vi-
szont garantálja a normatív rendezést. Nem 
történt érdemi előrelépés a kormány sajtó-
munkájában, mert a közben életre hívott 
kollégium még nem látja el feladatát. 

— Változott-e a sajtó anyagi helyzete? 
— A nagyobb intézményeknél általában 
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romlás tapasztalható. Viszont elindult né-
hány megyei lap — Határ-Szél, Maholnap, 
Aréna, Tér-Kép —, amelyeknek a korábbi-
nál jobb anyagi kondíciói vannak. 

— Mennyire érződik a hatalmi harc hatása 
a tömegtájékoztatásra? 

— Most olyan időszakot élünk, amikor 
nem lehet azt mondani, hogy a sajtóorgánu-
mokra bármilyen politikai centrum jelentős 
hatást vagy befolyást gyakorolna. Ezzel az 
adott orgánum ereje, hatalma megnövek-
szik. Nagy kérdés, hogy ez együtt jár-e adott 
személyek — főszerkesztők — megerősödé-
sével, még akkor is, ha egyáltalán nem biz-
tos, hogy a továbbiakban alkalmasak a fel-
adatra, amelyet most ellátnak. 

— Mi várható a választásokon? 
— A választásokon az alapvető tájékozta-

tási funkciók ellátása a nagy hatású tömeg-
kommunikációs eszközökre, tehát a rádióra 
és a televízióra, hárul. Ez nem jelent feltétle-
nül konkrét politikai elkötelezettséget. Pél-
dául elképzelhető, hogy a műsoridőt a vá-
lasztási kampány idejére felszabdalják, és a 
résztvevők külön-külön megszólalási lehető-
séget kapnak. Ezzel az MSZMP helyzete 
javulni fog, mert most úgy tűnik, hogy ösz-
szességében az alternatívok több lehetőséget 
kapnak. Persze, azért minden formában a 
politikai jelleg kapja majd a fő hangsúlyt. 

— Ön 1985 márciusa óta felügyeli mint 
központi bizottsági titkár az agitációs és pro-
pagandaterületet. Négy év telt el azóta, ha 
visszatekint, mit csinálna másképpen? 

— Rögtön meg kellett volna szüntetni a 
párt agitációs és propagandaosztályát, de 
erre csak a tavalyi pártértekezlet után került 
sor. 

— Miért? 
— Amikor elvállaltam a titkári posztot, 

feltételként szabták, hogy egy ideig nem vál-
tozik az osztályvezető személye. De ez ké-
sőbb sem sikerült. Aztán az 1956-os esemé-
nyek, 30. évfordulóján toleránsabb, szoli-
dabb pártmagatartást kellett volna képvisel-
nem, törekedve a kiegyezésre. És visszafo-
gottabb propagandára lett volna szükség. 
Bár már akkor megfogalmaztam néhány té-
telt, amelyek a mostani konszenzus felé mu-
tattak: „A tömegek mozgása eleinte forra-

dalmi jellegű volt, viszont az események a 
végkifejlet során már ellenforradalmi. Egé-
szében pedig tragédiaként értékelhető, mert 
vér folyt. Ez pedig megosztotta a nemzetet 
és lehetőséget kínált a külső beavatkozás-
ra." Sajnos ennek a gondolatsornak a pro-
pagandisztikus érvényesítésében nem vol-
tam elég következetes. 

— Miért? Nem volt hozzá elég hatalma? 
— Ha korábban megpróbáltam volna ezt 

a véleményemet érvényesíteni, akkor talán 
éppen az derült volna ki, hogy képviseleté-
hez nincs elég hatalmam. De nem próbáltam 
ki, hogy van-e igazán. 

— Hogyan látja a tavalyi május, tehát a 
pártértekezlet óta kialakult helyzetet? 

— A Központi Bizottság tegnapi ülésén 
volt, aki azt mondta, hogy a pártértekezlet 
óta nem történt semmi. Ez nem igaz. Szerin-
tem igenis nagy dolog, hogy ilyen rövid idő 
alatt felismertük, hogy milyen fordulatra 
van szükség. 

— Miért, mi történt? 
— Gyökeres fordulat, stratégiai váltás a 

politikában. Felismertük, hogy modellvál-
tásra van szükség, és ezt demokratikus szo-
cializmusnak nevezik. Mennyi, törvényben 
is megfogalmazott lépést tettünk a jogálla-
miság megteremtése érdekében! Bár a gaz-
dasági terület lett volna ilyen sikeres a maga 
változásaival. A szükséges bizalom azonban 
még nem született meg. De ez érthető. 
A februári központi bizottsági ülés hozta 
meg a döntő változást a politikai pluraliz-
mus elfogadásában. Felismertük, hogy vég-
legesen vissza kell térni a piacgazdálkodás-
ra, megszületett a társasági törvény, és a 
döntés a tulajdonviszonyok elkerülhetetlen 
reformjáról. 

Sajnos, a szellemi életben történt a legke-
vesebb, bár azért az is jelentős, hogy ki-
mondtuk: a mi pártunk egyesült párt, mar-
xista jellegű reformpárt. Ezt még egyetlen 
más kommunista párt sem mondta ki magá-
ról. Azt, hogy az osztálykereteken túlhalad-
va a társadalom minden rétegére támasz-
kodni kíván, áramlataiban demokratikus 
együttműködésre épül, és lemond a hatalom 
abszolút birtoklásáról. Nincs a történelem-
ben még egy kommunista párt, amely felis-
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meréseivel ilyen messze jutott el, és cseleke-
dett is. Se a lengyel, se a szovjet, se a kínai. 
És ez a garancia arra, hogy a gazdaság terü-
letén is megszülethet a változás. A felismeré-
seket illetően ennél több, ilyen rövid idő 
alatt, nem várható. Biztos vagyok benne, 
hogy a történelem majd sokkal többre fogja 

becsülni, mint amennyire a gyakorlatban 
most értékelik az emberek. Viszont nagy 
probléma, hogy a különböző politikai erők-
nek az általános bizalmatlanság miatt még 
nem sikerült megállapodniuk az átmeneti 
időszak formájában. Éhhez jobb gazdasági 
helyzet és kevesebb indulat szükséges. 



A technikai utópiák 
geneziséről az 
államszocializmusban 
Az „információs társadalom" nyugati elméletei Kelet-Európában is 
hatnak. Szerepük azonban alapvetően más. 

13 

Tamás Pál 

„A rádió az a mai innováció, amely 
lényeges változásokat okoz az ember 

szemléletében és szociális viselkedésében, 
ezért a pszichológusnak jelentős társadalmi 
problémaként kell kezelnie. A rádió ugyan-
akkor olyan új kommunikációs médium, 
amely kiválóan felhasználható a társadalmi 
ellenőrzés eszközeként, s korszakalkotónak 
tűnik az ember mentális horizontjának befo-
lyásolása szempontjából is. Amikor a hatá-
sok oly sokfélék és zavarosak, a pszicholó-
gus habozik, vállalja-e a hiba és félreértés 
kockázatát egy ennyire új tárgy vizsgálatá-
nál. De valakinek kezdeni is kell, s a tudo-
mányos tudás és a gyakorlati politikák érde-
kében minél korábban esik a kezdet, annál 
jobb." 

Cantril—Allport, 1935. 

Ha a „rádió"-t „számítógépre" cseréljük, 
a tömegkommunikáció klasszikusainak e 
szövege akár az informatika aktuális társa-
dalomtudományi vizsgálatait előkészítő 
programnyilatkozat része is lehetne. Jelenleg 
azonban nem az elektronizálás valós társa-
dalmi hatásmechanizmusaival kívánok fog-
lalkozni. Célom más. Azokra a vitákra sze-
retnék reflektálni, amelyek az információs 
technológiáknak az utolsó két évtizedbeli 
technikai civilizációnk fontos kulcselemeit 
újrarendező hatásaiból társadalompolitikai 
következtetéseket kívánnak levonni. Az in-
formatika szerepe, változásai itt többfajta 
elemzési lehetőséget is kínálnak. Vizsgálhat-

nám, ki mit vár az új technológiáktól. Fel-
dolgozhatnám, az információs technológiák 
valós szociális közegeiben bemérhető válto-
zások hogyan viszonyulnak az ezeket előre-
jelzőjövőképekhez. Körbejárhatnám a tech-
nikai változás és a társadalmi innováció ösz-
szefüggésrendszerét. Kimutathatnám, mi-
lyenek az eltérések a társadalomkutatás kü-
lönböző ágainak módszertanában, adaptá-
ciós készségében, ha nem egy, a belső fejlő-
désükből következően „szervesen" napi-
rendre kerülő, hanem egy az eddigi problé-
maérzékelésüktől idegen objektumot kell 
megragadniuk. 

Ezek helyett én egy másik kérdésre össz-
pontosítok: a technikai utópizmus legújabb 
hullámának gyökereit keresem. Arra va-
gyok kíváncsi, vajon a modern ipari társa-
dalmak szellemi állapotának milyen elemei-
hez kapcsolódnak ezek az elképzelések. Ho-
gyan szakadnak le, s kezdenek a centrumból 
(szinkronban, vagy aszinkronban a techno-
lógia valós diffúziójával) a globális rendsze-
rek perifériái felé vándorolni. S ott, különö-
sen a kelet-európai államszocializmusban, 
hogyan válik mindez eszközzé különböző 
helyi értelmiségi csoportok és/vagy a gazda-
sági elit egy részének kezében. 

Az információs szektor vagy a szaktájé-
koztatás általános szerep-újrafogalmazásá-
val és az informatikával kapcsolatos kon-
cepciók egészükben természetszerűen nem 
azonosak (még ha a számítógépesítés konk-
rét szakmapolitikai lépéseiben vannak is kö-
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zös pontjaik). Mások a könyvtárügy, és má-
sok az informatika körüli ipari érdekek, il-
letve a műszaki értelmiség szakmai ideoló-
giaszükségletei. Ezzel együtt is ideológiájuk-
nak, jövőképüknek vannak közös elemei. 
Ezek közül a legfontosabb az „információs 
társadalom" koncepciója. Egyébként, érde-
kes módon, nem látom, hogy az ügyhöz 
szélesebb értelemben kapcsolódó harmadik 
szektor, a politikai tájékoztatás és a tömeg-
kommunikáció szakembercsoportjai az elő-
ző két szakértői réteghez hasonlóan lobbiz-
hatnának az „információ"-ügyek körül. 
Úgy látszik, társadalmi pozícióik ezekhez (s 
talán néhány más értelmiségi csoporthoz ké-
pest is) olyan jók, hogy érdekképviseletük-
höz az említett két csoportból nem kívánnak 
maguknak szövetségest. Társadalmi súlynö-
vekedésüket nem az „információs munká-
sok" más osztagaival kialakítható egységtől, 
hanem önmaguknak a politikai nyilvános-
ság, s ezzel a hatalom részekénti definiálásá-
tól várják. 

A rendszerváltás bizonytalansága 

Úgy vélem, ezek az „információs társada-
lomkoncepciók" sajátos társadalmi utópiák. 
Megjelenésüknek két elemét tartom megha-
tározónak. Először is, a technikai változá-
sok az informatikában olyan rendszerekké 
álltak össze, amelyek egy adott területen (az 
elektronikában) és igen lehatárolt időszak-
ban (a negyvenes-ötvenes évek fordulójától 
számítva) tulajdonképpen egy átfogó techni-
kai kultúraváltáshoz, a műszaki világkép, a 
„mérnökileg megoldható" fogalmának átér-
tékeléséhez vezettek. Ezeknek a technikai 
változásoknak az értékelésénél általában a 
gyorsulásukat, a műszaki és a társadalmi 
reakciósebességek közötti különbségeket 
szokták hangsúlyozni. Én fontosabbnak 
tartanám az átalakulás rendszerbeliségét 
aláhúzni. Úgy gondolom, épp ebből az ele-
meiben látszólagos, más elemeiben pedig va-
lóságos rendszerváltásból következően nőtt 
meg olyan nagymértékben a hatvanas évek-
től kezdődően a technikai determinizmus 
vonzereje, intellektuális attraktivitása. (A 
„technikai determinizmus" gyűjtőneve alatt 
itt és a továbbiakban olyan felfogásokat vo-
nok össze, melyek a társadalmi változásokat 

— különböző rendű, erősségű és közvetett-
ségű — technikai innovációk hatásának tu-
lajdonítják.) Másrészt, mint minden bizony-
talan kontúrú korszakban, az ipari orszá-
gokban az ötvenes évektől, nálunk a hatva-
nas évek közepén kezdődően megnő az utó-
pizmus jelentősége. Érvényességi területe ex-
pandálódik, nemcsak koherens jövőképek-
ben, hanem a társadalmi gondolkodás igen 
széles tartományaiban válik érezhetővé, he-
lyenként meghatározhatóvá. E két tényező 
együtt sajátos piacot teremtett az „informá-
ciós társadalommegközelítések" számára. 

Itt már nem az lesz a kérdés, milyen sebes-
séggel terjednek meghatározott információs 
technológiák, vagy hogy milyen valószínű-
séggel válnak dominánssá adott műszaki 
megoldások, hanem hogy milyen biztonság-
gal rendelünk hozzá ezekhez a technológiai 
átalakulásokhoz társadalmi változásokat. 
A különböző információs társadalomkon-
cepciók pedig a technológiait és a társadal-
mit meglehetős magabiztossággal kapcsol-
ják össze. E két rendszer labilitása-stabilitá-
sa ugyanakkor nyilvánvalóan eltér. S az az 
„IT" modellekből sütő rejtett hit, mely sze-
rint a technológia hatásai, következményei 
lineárisak, s ráadásul esetleg valamilyen 
irányban kumulálódnak is, aligha tartható. 
A valóságban a hatások igen gyakran kü-
lönböző irányba mutatnak. Például ugyan-
azok a közlekedési innovációk a falusi kör-
zetekben a szabadidős utazgatást különböző 
időpontokban ellentétesen érintették. Elő-
ször a falusi fogadók lovas kocsi korszakbeli 
forgalma csökken; a falusi utak kapilláris 
rendszere ideiglenesen kiszárad. Azonban az 
automobilizmus megjelenésével, s ebből kö-
vetkezően a helyi úthálózat korszerűsítésé-
vel ezeken a vidékeken tulajdonképpen újra-
éled a vendéglátóipar is. Tehát ugyanaz a 
technológia — elterjedésének különböző fá-
zisaiban — teljesen ellentétes szociális hatá-
sokat is okozhat. Ugyanezt mutatja a mosó-
gép példája is. A mosógépek eleinte nagyon 
drágák voltak. Elsősorban a mosógépszalo-
nokban volt érdemes e berendezéseket hasz-
nálni. A szalonok a legkülönfélébb helyi 
kezdeményezések, szomszédsági akciók sa-
játos hírpiacaivá váltak. Az akkori szocioló-
giai munkák (még a híres 1929-es Middle-
town-vizsgálat is) a mosógéptől a közösség 
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erősítését várták. Azután a gépek olcsób-
bakká váltak, s az asszonyok ismét otthon 
mostak. A közösségteremtő funkció eltűnt. 

Végjátékok és pozitív 
programok 

A módszertani kitételekkel együtt is megle-
hetősen világossá vált, hogy korszakhatár-
hoz érkeztünk. Ez történetünk szempontjá-
ból két vonatkozásban is szembetűnik. Elő-
ször is egyes elterjedt felfogások szerint a 
XIX. század elején megfogalmazott iparosí-
tási program, a „modern", sok vonatkozás-
ban teljesítőképességének végéhez ért (úgy 
vélem, hogy ebben az összefüggésrendszer-
ben a nyolcvanas évek művészetében kiraj-
zolódó „modern-posztmodern" váltás nem 
egyszerűen stíluscsere, hanem fontos civili-
zációs felfogásváltás előhírnöke is). Más-
részt, Európának a Lajtán és az Unter Der 
Lindenen inneni felén már az is bebizonyo-
sodott, hogy a „modern"-nek e térség szá-
mára Sztálin által felvázolt felzárkózási pa-
radigmája zsákutca volt (ez már az ötvenes 
évekre nyilvánvalóvá vált, de magát a „mo-
dern" programot mifelénk sem akkor, sem 
később nem kérdőjelezték meg). Mindezzel 
együtt, véleményem szerint itt a „posztmo-
dern" kritika elsősorban a „modern" prog-
ram nem megvalósult elemét kéri számon, 
nem minőségileg mást, hanem a „modern" 
eredeti alapkérdéseit veti ismét fel. Különö-
sen egyértelműnek látszik ez újabb kelet-
európai vitáinkban. A hetvenes-nyolcvanas 
évekre két további illúzióval lehettünk sze-
gényebbek. Először is, az államszocializ-
musba bekódolt sztálini víziók sokkal nehe-
zebben távolíthatóak el, mint ahogy azt kez-
detben, az ötvenes évek második felének 
első nagy leleplezéshulláma idején gondol-
tuk. Vagy más szavakkal, a „desztalinizá-
ció" lelassulásának nem egyszerűen a politi-
kai elitek akarom-nem akarom libikókája az 
oka, hanem bizonyos értelemben strukturá-
lisan meghatározott. Másodszor, számos, itt 
most nem részletezhető ok miatt (például a 
primer termelésre összpontosít, míg a kör-
nyezetvédelmet elhanyagolható infrastruk-
turális kérdésként kezeli) az iparosítási „mo-
dern" program anomáliái az ipari országok 
fejlettségi szintjét ugyan még nem elérve, de 

azokkal nagyjából mégis egy idősavban 
bukkantak elő. 

így felerősödtek az „ami eddig volt, véget 
ért, de hogy mi lesz, nem tudjuk" hangula-
tok. Az ipari társadalmakban elszaporodtak 
a „végjáték-koncepciók". George Lichteim 
posztburzsoá, Ralf Dahrendorf posztkapi-
talista, Amitai Etzioni posztmodern, Ken-
neth Boulding posztcivilizált, Hermán Kahn 
posztgazdasági, Sidney Ahlstrom posztpro-
testáns, Lewis Feuer posztideológiai, Ri-
chárd Barnett posztpetróleum és Dániel Bell 
posztindusztriális társadalmai tulajdonkép-
pen ennek a világképnek válnak változatai-
vá. 

Az „információs társadalmak" különbö-
ző modelljei ebben az intellektuális térben 
jelentkeznek és kínálnak a különböző 
„poszt" koncepciók után és mellett „pozi-
tív", vagyis valamilyen új kontúrok kiépülé-
sét ajánló, illetve kiépíthetőségét ígérő prog-
ramokat. 

A további tárgyalás érthetősége érdeké-
ben a tartalmi kritikától most eltekintve, a 
különböző modellek központi elemeit az 
alábbiakban foglalnám össze: 

1. A modern társadalmak legfontosabb 
terméke és alapvető árucikke az információ. 

2. A társadalomban a hatalom felső réte-
gei fokozatosan egy információs elit kezébe 
kerülnek (vagyis azokéba, akik az informá-
ciót létrehozzák, vagy értenek hasznosításá-
hoz). 

3. A társadalom hagyományos szerkezete 
kiürül, leépül, s helyét egy kétpólusú elit-
tömegkultúra veszi át. Vagy — Toffler sza-
vaival — eltűnik a proletariátus, s annak 
helyén megjelenik a „kognitariátus". 

4. A népesség egyre nagyobb hányadát az 
információs szektorokban foglalkoztatják, 
vagy az a társadalmi lét különféle területein 
információs tevékenységekre szakosodik (e 
szektorokat és tevékenységeket statisztikai-
lag különbözőképpen definiálva, e területen 
igen szerteágazó, de sok vonatkozásban in-
kompatibilis munkák folynak). 

5. Rövid távon okozhat az informatika 
munkaerőpiaci turbulenciákat. De ha az 
„információs társadalom" kontúrjai kiala-
kulnak, az új formáció az átmeneti korszak 
valamennyi szociális problémájára megol-
dást talál. 
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6. A szemünk előtt születik, formálódik 
egy új, komputeres nemzedék. Ezek között 
és a hagyományos ipari társadalom érték-
rendjére szocializáltak között a szakadék 
szükségszerű. Ezt a generációs schizmát 
csak a társadalom teljes komputerizációja 
oldhatja majd fel. 

7. A társadalom „informatizálása" bármi-
lyen forgatókönyv alapján megy majd végbe 
— megfelelően kialakított társadalmi ter-
vekre építve általános humanizációhoz, az 
egészségügy szolgáltatásainak javulásához, 
a munkaidő csökkenéséhez és a munkater-
melékenység ugrásszerű növekedéséből kö-
vetkezően az életszínvonal radikális javulá-
sához, a különböző kulturális korlátok el-
halványulásához vezet majd. 

Determinált prófécia 

Mivel célunk nem az „információstársada-
lom"-elméletek bírálata, hanem azok kelet-
európai hangsúlyáttolódásainak, működési-
mód-váltásának megértése, itt csak két pon-
tot szeretnék hangsúlyozni. Az egyfajta tu-
dománymetodológiai rossz érzés annak lát-
tán, ahogy egy egyébként hasznos metafora 
az elmélet rangjára emelkedik. Másrészt, 
hogy ezek a számítógépes próféciák tulaj-
donképpen három elemből állnak: jól be-
azonosítható hiedelemtípusok bukkannak 
fel a természetről, vélekedések rajzolódnak 
ki a számítástechnika teljesítőképességéről, 
illetve a különböző technikai forgatóköny-
vek megvalósíthatóságáról. És végül, külön-
böző kulturális természetű meghatározások 
tűnnek fel, a társadalmi reakciók egyfajta 
„lelkesedés-aggályok" mérlegénél is. 

Egyébként az elmúlt negyedszázadban 
— bár ezeknek a technicista jövővízióknak 
is néhány generációja különíthető el — 
akármilyen volt is az információs technoló-
giák adott állapota, a különböző hatásprog-
nózisokat szerzőik mindig az adott pillanat-
ban még műszakilag nem lehetséges, nem 
realizált lehetőségekhez kapcsolták. Persze a 
helyzetet nehezíti, hogy más technikai rend-
szerektől eltérően, amelyek egyszerűbb ana-
lógiákkal is megragadhatóak (például: 
olyan a repülőgép, mint a madár), vagy álta-
lában előrejelezhető viselkedésűek, mint a 

hagyományos gépek, az informatikában 
sokkal inkább egyfajta kulturálisan konst-
ruált objektummal találjuk magunkat szem-
ben. Vagyis a számítástechnika vagy a szá-
mítógép itt olyan konstruált objektum, 
amelyhez különböző csoportok és egyének 
nagyon különböző attribútumokat rendel-
nek hozzá (Turkle, 1984.). Következéskép-
pen az információs társadalomról vagy a 
számítógépről folytatott szociológiai viták 
mögött alapvető értékkülönbségek vannak 
vagy lehetnek. 

Ezekben a vitákban a számítógép, vagy 
más információs masinák egyfajta projektív 
eszközzé, olyan képernyővé válnak, ahová a 
különböző, egymással vetélkedő politikai és 
társadalomszervezési elképzelések vetítik 
koncepcióikat. Az egymástól fontos para-
métereik mentén világosan elkülönülő „jö-
vőműködési módokat" ráadásul ellepik az 
elektronikai futurizmusnak a tömegkultúrá-
hoz tartozó változatai is. 

Egyébként az „információstársadalom"-
viták társadalmi környezete, kulturális meg-
határozottsága igen élesen metszi a lehetsé-
ges szakmai tartalmak irányát is. A japán és 
a nyugat-európai viták például e tárgyban 
hangulatukban, tartalmi elemeikben sokban 
különböznek. Nyugat-Európában és Észak-
Amerikában az információs technológiák-
hoz fűződő viszony a vitában résztvevőket 
„hívőkre" és „nem-hívőkre", vagy „fekete" 
és „rózsaszín" jövőképű szakértőkre tagolja. 
A japán szakirodalomban ugyanakkor alig 
akad szerző, aki kételkedne abban, hogy az 
ország az „információs társadalom" küszö-
bén áll, vagy már túl is jutott azon. Egyéb-
ként az ipari társadalmakban a nyolcvanas 
évek elején ebben az ügyben még erősen 
polarizálódott intellektuális és policy-tájkép 
a legutolsó időben valamelyest oldódni lát-
szik. Egyre több szakíró foglal el mindkét 
táborból mérsékeltebb, vagy racionalistább 
álláspontot. Magának az elektronikai és in-
formatikai iparnak — amely egyik alapten-
gelyévé vált a világgazdaság legújabb átren-
deződéseinek — sincs már szüksége segéd-
ideológiákra. S a valós informatizálási fo-
lyamatok társadalmi hatásai is a jövőképek 
kifestőkönyveihez képest kevéssé kontrasz-
tosaknak bizonyultak. 
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Mint állammítosz 

A kelet-európai ideológiai „tájkép" a csúcs-
technológia körül másképp alakult. A han-
got itt a hatvanas években még a tudomá-
nyos-technikai forradalom prófétái ütötték 
meg. A Szovjetunió a nemzetközi technoló-
giai és kutatási versenyben, ha ellentmondá-
sokkal is, de az ötvenes-hatvanas évek for-
dulóján éri el a legjobb eredményeit. Az 
űrkutatásban a legtöbb területen megelőzi 
az amerikaiakat. Ezek az évek Dubna és 
Szerpuhov fénynapjai. S bár a számítástech-
nikában — az alkalmazó közegek szerkeze-
téből is következően — már érik a drámai 
lemaradás, egyelőre a BESZM—6 sikere 
mögött ezt még nem látják kellő élességgel 
elemzők és politikusok. A hruscsovi külpoli-
tikai propaganda — nem kis külföldi rezo-
nanciával — pedig ügyesen fel is használja 
a rendszer viszonylagos csúcstechnológiai 
versenyállóságát. A hatvanas években, ami-
kor a részleges nyitás a „csúcsintézetek" 
mellett egyre több kutatót, laboratóriumot 
és tudománypolitikust is önmaga és a világ-
tudomány alapparamétereinek összemérésé-
re ösztönzött, ugyanakkor kiderül: a kutatá-
si rendszer túlnyomó többsége korántsem 
versenyálló. Minderre reakcióként a kelet-
európai szocialista tudományon belül is in-
tézményesítik a tudományszervezést. Pro-
fesszionalizálódik a tudománypolitikai 
elemzés. A kiindulópont: Gagarin űrrepülé-
se és a dubnai atomkutatások bebizonyítot-
ták, hogy megfelelő erőkoncentráció esetén 
szocialista környezetben is lehet abszolút 
technológiai elsőséghez jutni. Az ügyet tö-
megessé lehet tenni, ha ehhez megfelelő 
managementmódszereket importálunk. 

A helyzet ugyanakkor e racionalista prog-
ramokon túl kedvezett a technológiai utó-
pizmus feléledésének is. A felzárkózás-
modernizáció szovjet modelljének tulajdon-
képpen már a húszas évek óta nagyon erős 
technicista felhangjai is voltak. így megvol-
tak a könnyen felújítható előképei az ötve-
nes évek végén kirajzolódó sikersorozat ide-
ológiai reflektálásának, feldolgozásának. 
Eszerint a világban „tudományos-techni-
kai" forradalom bontakozik ki. Ennek kü-
lönleges haszonélvezői a szocialista orszá-
gok lesznek, mert ezekben a társadalom 

tervszerűsége és az általános társadalmi op-
timumok kérése a legkedvezőbb „üzemi ke-
reteket" nyújtja a tudomány fejlődéséhez és 
gazdasági-szociális hasznosításához. A tár-
sadalmi kritika egy amúgy is megbukott el-
mélet kapcsán talán most felesleges lenne. 
Mindenesetre elsősorban a szovjet, az 
NDK-beli és a csehszlovák filozófiai és ide-
ológiai irodalom ebben a műfajban nagytö-
megű dolgozatot állított elő anélkül, hogy 
ezt csoportideológiaként akármilyen, a 
csúcstechnológiákhoz, s azon belül az infor-
matikához kapcsolódó szakértőcsoport 
hasznosította volna. Az első pillanatban 
igen hasonló szövegek egyébként alaposabb 
elemzésre még olyan policy-alkalmazáshoz 
mégiscsak szükséges alapkérdésekben sem 
egyeznek meg, mint hogy mikorra tehető a 
tudományos-technikai forradalom kezdete, 
vagy milyen a belső tagoltsága (lásd tábláza-
tunkat). 

A tudományos-technikai forradalom 
koncepciók divatja idején is folytatódott a 
szocialista országokban a szellemi foglalko-
zások munkaerőpiaci lepontozása. A globa-
litást hangsúlyozó elmélet hirdetése közben 
az érintett országok többségében a hatvanas 
évek végétől ismét erősödnek a szellemi izo-
lacionizmus állami politikái. S míg a vonat-
kozó szövegek egyre magabiztosabban han-
goztatják a tudományos-technikai forrada-
lom és a szocializmus egymásrautaltságát, 
csökken az itt születő tudományos termékek 
nemzetközi hivatkozottsága. 

Ezzel együtt is nyilvánvalóvá vált, hogy 
egy olyan társadalomban, amelynek hivata-
los ideológiája, a marxizmus—leninizmus 
formailag jövőorientált tulajdonképpen 
maga is nagyon erős utópista elemekre épül 
—, az értelmiségi csoportok a saját érdekeik 
érvényesítését, legalábbis az ideológia szint-
jén, saját jövőhöz kötöttségükkel bizonyít-
hatják. Ha nem is hivatkoznak már ekkor 
szó szerint az aranytojást tojó tyúkra, azért 
az gondolati modellként még hat. S kiegé-
szítő erőforrásokhoz, vagy legalábbis vala-
milyen védettséghez akkor juthatok, ha 
munkámról, szakmámról, társadalmi szere-
pemről bebizonyítom, valamilyen köze van 
az „aranytojáshoz". De erre — bár halvány 
próbálkozásokat itt ismerünk — végül tudo-
mányos-technikai forradalom modelleket 
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szerző 

Tudományos-technológiai forradalom tipológiák 

a tudományos-technikai forradalom szakaszai 

I. II. III. IV. 

Gudozsnyik G. Sz., 
1970 

kezdeti 
20-30-as 
évek 

mai 
a 40-es évek 
végétől napja-
inkig 

Kamajev V. D. 
1972 

előkészítés 
tudományos a 
XX. századfor-
dulótól 1939-ig 

második 
1939-től 
napjainkig 

harmadik 
a 90-es évektől 

Hejnman Sz. A. 
1974 

e/só 
a XX. századfor-
dulótól 1939-ig 

második 
a 40-es évektől 
a XX. század 
végéig 

-

Lebegyev V. G. 
1976 

előkészítő 
a XX. század 
fordulójától a 
40-es évek kö-
zepéig 

második 
napjainktól: 2 
fázist tartalmaz: 
1. 1990-ig kí-
sérleti 2. 1990-
től tudományos 
eredmények tö-
meges haszno-
sítása 

záró 

Suhardin Sz. V. 
1982 

első 
40-es évek 

második 
50-es évek 

harmadik 
60-70-es évek 

negyedik 
80-90-es évek 

Jakovec Ju. V. 
1982 

első 
50-60-as évek 

második 
80-as évek 

— — 

Jakovec Ju. V. 
1984 

első TTF 
a harmincas 
évektől 

második TTF 
a 70-es évek 
közepétől 

harmadik TTF 
a XXI. század 
10-20-as évei-
től 

sem a csúcstechnológiákat előállító, sem az 
információs munkás értelmiségi nem tudta 
használni. Azonban a tudományos-techni-
kai forradalom koncepciók ennek ellenére is 
fontos szerepet töltöttek be, mert ideológiai-
lag szalonképessé tették a kimondottan 
technikai mítoszokat. S az általuk kialakí-
tott ideológiai teret ezeknek a megközelíté-
seknek az összefonnyadása után zavar nél-
kül tölthették be újabb technicista utópiák. 
Ezeket most már Nyugatról importálták, 
nagyjából az onnan érkező technológiával 
együtt. 

Utópiapótlékok 

Tulajdonképpen így jelennek meg a kelet-
európai színen az ipari országokból szárma-
zó „információs technológia" koncepciók. 
Ezek funkciói a két környezetben alapdi-
menziókban eltérnek. Az ipari társadalmak 
rendkívül dinamikus, sok vonatkozásban 
erőszakosan agresszív, magának nem ritkán 
mesterségesen piacot teremtő elektronikai 
iparának is szüksége volt modellált társada-
lomképre. Az alkalmazót, aki megelégedett 
üzemben lévő berendezéseivel, azok lecseré-
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lésére aligha lehetett volna rávenni a techni-
kának a felgyorsult, széles körű technológia-
váltásból következő „erkölcsi kopása" köz-
véleményen belüli elfogadtatása nélkül. Eb-
ben pedig az „információs társadalom" kon-
cepciók is jól kijelölt szerepet játszhattak. 

Ezeknek az elméleteknek az iparpolitikai 
kapcsolódása Kelet-Európában alapvetően 
más volt. Hiszen itt nem létezett ilyen élet-
térproblémákkal küzdő, duzzadó izmú 
elektronikai ipar. Éppen ellenkezőleg, ha 
voltak is valamilyen híradástechnikai és mű-
szeripari előzmények, e térségben ekkor szü-
letik a modern elektronika, amelynek egye-
lőre piaci gondjai nincsenek. Azonban en-
nek az iparnak is szüksége van ideológiára. 
Hiszen az iparpolitika az erőforrásokat nem 
gazdasági, mondjuk, megtérülési megfonto-
lásokból, hanem jelentős mértékben a politi-
kai és gazdasági eliten belüli erővonalak 
mentén osztja. Két kulcspozícióban lévő 
csoportnak pedig tetszetős ideológiája is van 
a lobbizáshoz. 

Az „agrárcsapat" — az élelmiszerellátás 
imperatívusza mellett — használja a magyar 
falu, a parasztság mint „nemzettörzs" ha-
gyományos mítoszát. A munkásmozgalom-
ból pedig sok vasmunkás került a politikai 
vezetésbe, s vált a gépgyártás kijáróemberé-
vé — nem kevés mozgalmi nosztalgiát is 
bevetve. Egy ilyen szituációban, az erőforrá-
sokért folyó versenyben elvben az új ipar-
ágaknak is szükségük van valamilyen ideo-
lógiára. Jól jönnének persze „történelmi ér-
demek" is. S ha ilyenek nincsenek, akkor 
marad a jövő: a nemzetközi mérőcölöpök. 
Ha az ipari társadalom a mi jövőnk is, s ha 
ott az informatika szerepe oly jelentős, ez 
már súlyt kell hogy adjon a magyar informa-
tikai iparnak is. Mivel azonban a pillanatnyi 
szükségletek ezt az informatikát nemhogy a 
nyugat-európai mértékben, hanem az ipari 
piaci társadalmak egykori, a mi gazdasá-
gunk fejlettségi szintjének megfelelő mérték-
ben sem igényelték, kemény technológiai 
szükséglet rövid távon csak látensen jelent-
kezett. 

Ilyen feltételek mellett, „információs tár-
sadalomideológiával" vagy anélkül, de az új 

csúcstechnológiáknak nem sikerült megren-
getniük a gazdasági elit hagyományos kulcs-
szektorbeli csoportjainak helyzetét. 
A nyolcvanas évek közepétől is feltűnnek az 
információs kultúrával, társadalommal stb.-
vel foglalkozó szakértői bizottságok, tanács-
adói csoportok az elektronikai ipar környé-
kéről. Azonban valahogy megragad ez az 
ideológia az informatikai, számítástechnikai 
igazgatás egyes-egyes szervezeteiben, cso-
portjaiban, és megpróbálják alkalmazni a 
széles értelemben vett információs szekto-
rokban működő értelmiségi csoportok is 
helyzetük javításánál, esetleg szakmai profil-
jaik újrafogalmazásánál és stabilizálásánál. 

Konkrét politikában jelentkező sikerük 
egyelőre elhanyagolható. Ugyanakkor ez a 
jövőorientált érvelésmód. Ha úgy tetszik, az 
utópikus elemek megmaradnak, és látszólag 
könnyen integrálódnak — igaz, számba ve-
hetőbb társadalompolitikai következmé-
nyek nélkül — az uralkodó szellemi divatok 
közé. Az itt működő mechanizmust legin-
kább az uralkodó társadalmi rend ideologi-
kus jövőképszükségleteiből tudom a legjob-
ban megérteni. 

A szocializmus marxista válfajai, s közöt-
tük a mai rendszer alapját képező bolsevik 
típusú is, társadalmi programjukban szá-
mos, alapvetően utópikus elemet tartalmaz-
nak. Jelenleg ezek mozgósító ereje elhanya-
golható, de ezzel nem szűnt meg a rendszer 
logikáján belüli szerepe az utópiának mint 
olyannak. S a nagy utópiák kialakuló űrjét 
kis — csoport-, iparág-, rétegszintű — utó-
piák váltják fel. Szélsőségesen fogalmazva, 
a kezdettől utópikus alapelemeket tartalma-
zó rendszernek konzisztenciája biztosítása 
érdekében majdnem mindegy, milyen utópi-
ákkal tölti fel magát, csak legyenek jövőké-
pei. Az új részutópiák (az információs társa-
dalom csak egy, korántsem a legfontosabb 
ezek k >zül) sem fognak primeren mozgósí-
tani. De a jövőkép nélkül működésképtelen 
struktúra, ha nincs átfogó „nagykoncepció-
ja", kénytelen utópiatöredékekkel is beérni. 

(Elhangzott a KSH információgazdasági 
szimpóziumán, 1988. novemberében, Buda-
pesten.) 
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Karol Jakubowicz 

Tömegkommunikációs 
„valóság" és kultúra 

Az egyetlen, amelyet az emberek ismerni fognak (ismerni 
akarnak)? 

Az új találmányok és technikák s szinte azonnali alkalmazásuk 
gyorsuló és visszafordíthatatlan változást idézett elő, melynek 
messzeható társadalmi és kulturális következményei vannak és 
lesznek. Ezt a jelenséget vizsgálja a lengyel szerző tanulmánya. 

„A kultúra és a többi társadalmi al-
rendszer közti kapcsolatot elsősorban 

a kölcsönös függőség jellemzi. A miénkhez 
hasonló modern társadalmakban a kultúra 
egyik fő megnyilvánulási formája a tömeg-
kommunikációs eszközök tevékenysége 
( . . . ) a tömegkommunikációs eszközök 
kultúránk fő hordozói — a szó mindenfajta 
értelmében" (Rosengren, 1985a:2; vö. Ro-
sengren, 1985b; 1988; Reiner—Rosengren, 
kiadás alatt.) 

A modern társadalmakban legalább 
nyolcféle szocializációs tényező fejti ki hatá-
sát: a család, a kortárs-csoport, a munkatár-
sak csoportja, az egyház, a törvény, az isko-
la, a nagy szervezetek és a tömegkommuni-
kációs eszközök. A nyolc közül a tömeg-
kommunikációs eszközök — s most már az 
új médiumok is — egyre fontosabbak lesz-
nek, márcsak azért is, mert közönségük egy-
re több időt szentel nekik. Európában egy 
átlagember a nyolcvanas években legalább 
harmincórányi rádió- és tévéműsort „fo-
gyasztott" hetente, ennek körülbelül a fele 
volt rádióhallgatás (Meneer, 1987). A tévé-
nézés önmagában lefoglalja egy átlagember 
szabadidejének a felét (Europe 2000 . . . , 
1988:1). 

Rosengren szerint a modern társadalmak 
kultúráját igen széles körben tárolják, ter-
melik újra, alakítják át és osztják el a tömeg-
kommunikációs eszközök. A társadalom 
egyéb területeiről a kultúra különféle elemei 
a tömegkommunikációs eszközökbe kerül-
nek, melyek aztán tárolják, feldolgozzák és 
újraelosztják őket a társadalom felé, döntő-
en befolyásolva így magát a társadalmat, 
alrendszereit és a benne élő egyéneket egy-
aránt. A tömegkommunikációs eszközök 
maguk is termelik a kultúrát, amennyiben új 
gondolatokat alkotnak és terjesztenek. Vé-
gül pedig kapcsolatot teremtenek a kultúra 
és a társadalom más alrendszerei között (po-
litika, gazdaság, technika, tudomány stb.). 

Nem nehéz egyetérteni Rosengrennel ab-
ban, hogy a jelenkori társadalomban kulcs-
szerepet játszanak a tömegkommunikációs 
eszközök. Egy tömör és jól hangzó megálla-
pításában Stuart Hall például rámutat, 
hogy: „Ma a kommunikációs intézmények 
és viszonyok határozzák meg és hozzák lét-
re, ami társadalmi; segítenek felépíteni, ami 
politikai; közvetítenek a termelő gazdasági 
kapcsolatokban; anyagi erővé váltak a mo-
dern ipari rendszerekben; meghatározzák a 
technikai és uralják a kulturális szférát. 
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Megteremtik és fenntartják a másodrendű 
univerzumokat, amelyek a kulturális és tár-
sadalmi világról szerzett tapasztalatainkból 
formálódnak ki." 

Halinak azonban van egy fontos kikötése: 
a kommunikációs eszközök kutatása sem-
miképpen nem folytatódhat anélkül, hogy 
figyelembe vennénk társadalmi, technikai, 
gazdasági és politikai környezetüket, hogy 
megértenénk, hogyan kapcsolódnak az 
egyes hatalmi pozíciókhoz és struktúrákhoz, 
és hogyan metszik át őket a hatalom műkö-
dési területei. Ez döntő perspektívába helye-
zi a tömegkommunikációs eszközök kultu-
rális szerepét is. Hasonló gondolatmenetet 
követve, White olyan elméletet sürget, 
amely magyarázatot ad a társadalmi struk-
túrában, a kommunikációs mintákban (be-
leértve a tömegkommunikációs eszközök át-
szervezését is), valamint a kultúrában törté-
nő változások kölcsönhatására, és azt állít-
ja, hogy olyan tudósok munkája, mint 
George Gerbner, Raymond Williams, Stu-
art Hall, James Carey és Michael Real utat 
nyit egy új paradigma megjelenéséhez ebben 
a vonatkozásban. 

Műsorszóró eszközök és új médiumok 
a társadalomban és a kultúrában 

Az alábbiakban a rendelkezésünkre álló an-
gol nyelvű irodalom alapján felvázolunk né-
hány nagyon általános folyamatot, amelyek 
meghatározzák a műsorszóró eszközök sze-
repét a legfejlettebb országok népszerű és 
tömegkultúrájában. Az egyes országok és 
folyamatok közötti hasonlóságokra fogunk 
koncentrálni, szem előtt tartva természete-
sen, hogy a kérdés alaposabb mérlegeléséhez 
az egyes országokban uralkodó helyzet tüze-
tesebb vizsgálatára van szükség. 

Hogy elemzésünknek keretet adjunk, és e 
folyamatokat általános társadalmi-politikai 
és gazdasági összefüggésükben szemlélhes-
sük, a tömegkommunikáció társadalmi-
intézményi modelljének fogalmát fogjuk al-
kalmazni. 

Ma — főként a kritikai kutatás fejlődésé-
nek köszönhetően — meglehetősen széles 
körben egyetértenek azzal, hogy a négy saj-
tóelmélet sok tekintetben a kor szülöttje 
volt, és ma inkább elfedi, mintsem megvilá-

gítja az egyes országokban létező tömeg-
kommunikációs rendszerek közötti hason-
lóságokat és különbségeket. A puszta tény, 
hogy oly sokszor próbálták kiegészíteni — 
lásd például McQuail (1987) hat normatív 
elméletét a tömegkommunikációs struktúrá-
ról és tevékenységről — és átfogalmazni 
(v.ö. Raymond Williams tömegkommuni-
kációs rendszereit; J. Herbert Altschull és 
William A. Hachten tömegkommunikációs 
modelljeit vagy Ralph L. Lowenstein tö-
megkommunikációs filozófiáit) azt mutatja, 
hogy új megközelítésre van szükség. 

Ennek fő oka az, hogy valamennyi társa-
dalmi és politikai rendszerben „a tömeg-
kommunikációs eszközök stratégiája és tar-
talmának jó része a fennálló rend elfogadta-
tását célozza" (Peterson et al., 1966:25). 
A cél tehát ugyanaz, még ha elérésének 
módszerei kissé különböznek is. Az e célhoz 
tapadó fő prioritás pedig azt jelenti, hogy ha 
a tömegkommunikációs társadalmi intéz-
mények jellegéről kell dönteni, az általános 
társadalmi helyzet egy sor választási lehető-
séget nyújthat, de hogy végül melyiket vá-
lasztják — főként a nemzeti műsorszóró esz-
közök esetében —, az elsősorban politikai 
döntés kérdése. Amint Gurevitch és Blumer 
(1983:282) rámutat, „a tömegkommuniká-
ciós eszközök hozzájárulása a politikai fo-
lyamathoz túlságosan fontos ahhoz, hogy a 
véletlenre bízzák. A kommunikációs folya-
matok így részt vesznek a hatalom szentesí-
tésében, és politikai artikulációs, mozgósító 
és konfliktuskezelési funkciót töltenek be. 
Összeállítják a politikai vita napirendjének 
jó részét. Részben felelősek annak eldönté-
séért, hogy mely politikai követelések kapja-
nak nyilvánosságot a társadalomban, és me-
lyekről legyen viszonylagos csend. Befolyá-
solják a kormányok és más politikai ténye-
zők esélyeit, hogy biztosítsák a számukra 
létfontosságú támogatást. Röviden, oly szo-
rosan összefonódtak a politikai folyamatok-
kal, hogy megfelelő és elfogadható módon 
szabályozni kell őket". 

Gurevitch és Blumler arról is szól, hogy a 
politikai és tömegkommunikációs intézmé-
nyek közötti határokat jelölő hivatalos és 
nem hivatalos mechanizmusokat egyaránt 
vizsgálni kell. A műsorszóró rendszerek 
elemzése valóban felfedi e hatékony mecha-
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nizmusokat, amelyek révén a hatalmi struk-
túra politikai, ideológiai és gazdasági ellen-
őrzést gyakorol működésűk felett, és ame-
lyek beépültek tevékenységük intézményi és 
szervezeti elrendezésébe. 

Következésképp úgy véljük, hogy a tö-
megkommunikációs eszközök társadalmi-
intézményi modelljének fogalma megfelelő 
keretet nyújt az egyes médiumok társadalmi 
és kulturális szerepének vizsgálatához. 
E modell 

1. meghatározza, milyen helyet töltenek 
be a tömegkommunikációs eszközök az 
adott országban működő társadalmi erők 
között, és hogyan kapcsolódnak ezekhez az 
erőkhöz; 

2. kijelöli a tömegkommunikációs eszkö-
zök céljait és funkcióit, és meghatározza, 
milyen értékeket tartanak szem előtt, általá-
nos összhangot biztosítva a központi, nem-
zeti tájékoztatási eszközök és a hatalmi 
struktúra érdekei között; 

3. felvázolja a tömegkommunikációs esz-
közök céljainak és funkcióinak megfelelő 
jogi és intézményi formákat; 

4. szerepeket ad a kommunikáció résztve-
vőinek, és meghatározza a közöttük lévő 
viszonyokat. 

Az uniformizált kommunikáció 
egyközpontú rendszerei 

„A kultúra ipari mintájának" kialakulásával 
(Lewis, 1981) a népi kultúrák az oktatási 
rendszer és a tömegkommunikációs eszkö-
zök közvetítésével tömegkultúrává mosód-
tak össze. Ez társadalmi és kulturális átren-
deződéshez vezetett, aminek a következmé-
nyeiről jó leírást találunk Durkheimnél. 
A tömegkultúra sajátos természeténél fogva 
megköveteli és ösztönzi a lakosság szabvá-
nyosítását (Bauman, 1966). Azért jött létre, 
hogy kulturálisan egyesítő szerepet töltsön 
be, és összetartsa a társadalmat, melyben a 
„tömegesítés" folyamatai a közösség eltűné-
séhez vezettek (Ellul, 1964). 

A műsorszórás esetében egy világos poli-
tikai dimenzió is társult ehhez a folyamat-
hoz. A rádiózás kis magánadókból álló 
többközpontú rendszerként kezdődött. De 
előbb-utóbb a legtöbb európai ország köz-
pontosította műsorszóró rendszerét, és be-

vezette a műsorszórás monopóliumát, első-
sorban azért, mert „a fennálló politikai 
rendszer ellenőrzést akart gyakorolni a (mű-
sorszóró) eszközök fölött" (McQuail—Siu-
ne, 1986:3; v. ö. még Wedell, 1987). 

A rádió és később a televízió érvényes 
társadalmi-intézményi modelljét, mely eb-
ből a folyamatból alakult ki, joggal nevez-
hetjük — legalábbis a legtöbb európai or-
szág esetében — az uniformizált kommuni-
káció egyközpontú modelljének. Ez az egy 
irányú, felülről lefelé irányuló, egyhangú 
kommunikációs rendszer egyenlőtlen társa-
dalmi viszonyokat testesített meg, minthogy 
a kommunikációs kapcsolatban csak a ha-
talmi struktúra ellenőrzése alatt álló intéz-
ménynek adott aktív szerepet, és fő célját a 
fennálló társadalmi rend megőrzésében je-
lölte meg. 

így a műsorszóró eszközök kétségtelenül 
a kultúra hordozói voltak, de nem minden-
kinek a kultúráját hordozták. Azt mondhat-
juk, pontosan azért voltak az „uniformizált 
kommunikáció" szócsövei, mert a legtöbb 
központi, nemzeti műsorszóró rendszer 
centripetális funkciót töltött be a társada-
lomban a valóság meghatározásával vagy 
konstruálásával (v. ö. Hall, 1983; Vreg, 
1985). Ennek az volt a célja, hogy „az ural-
kodó osztályideológiát terjesszék és képvi-
seljék" (Fiske—Hartley, 1984:89), újrater-
meljék a társadalmi rendet, és közönségüket 
a kultúra, az értékek és az ideológia főára-
mába vonják. 

A kereskedelmi műsorszórás amerikai 
rendszerét — amely formálisan decentrali-
zált és pluralista, mégis ugyanilyen szerepet 
játszik a társadalomban (Kletter—Hirs-
chorn—Hudson, 1977:30; Thomas, 1986) 
— az uniformizált kommunikáció többköz-
pontú rendszerének nevezhetjük. 

Az ötvenes és a hatvanas években, amikor 
a nyugati társadalmak gyors és átfogó válto-
zásokon mentek keresztül, felmerült az 
igény a tömegkommunikációs eszközök mű-
ködésének megváltoztatására. Különböző 
mértékben három változási folyamat kezdte 
átalakítani a műsorszórást: 

— a decentralizáció; 
— a szakosodás; 
— a demokratizálódás. 
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E folyamatokat — melyek a tömegkom-
munikáció fogalmának új szemléletét tették 
szükségessé (Jakubowicz, 1985) — az uni-
formizált kommunikáció egyközpontú 
rendszerének s mindenekelőtt annak a társa-
dalmi rendszernek az elutasítása hívta életre, 
amely ezt kitermelte, s amelyet fenntartani 
volt hivatott. 

A modern társadalmakban a bővülő 
munkamegosztás által előidézett differenciá-
lódás (Mendelsohn, 1978) következtében 
számos társadalmi csoport alakult ki, amely 
csoportérdekeket akart megvédeni vagy tá-
mogatni, és csoportidentitást akart kialakí-
tani, következésképp — egyebek között — 
meg akarta változtatni a műsorszórásnak 
azt a rendszerét, mely nem elégítette ki a 
szükségleteit. 

A műsorszórás demokratizálásának és 
pluralizálásának egyik legfőbb ösztönző ere-
je az volt, hogy egyre tudatosabbá váltak 
azok a helyi közösségek, társadalmi mozgal-
mak, kisebbségek vagy társadalmi rétegek, 
amelyek nem fértek hozzá a tömegkommu-
nikációs eszközökhöz, pedig egyre több köz-
életi kérdést tárgyaltak meg ezekben az esz-
közökben. 

Ezenkívül az egyes társadalmi csoportok-
hoz való tartozás, legyen az formális vagy 
szubjektív, arra készteti a közönséget, hogy 
azon keresztül, amit a tömegkommuniká-
ciós eszközökben látnak, hallanak és olvas-
nak, fenntartsák és megerősítsék társadalmi 
azonosságtudatukat (Blumer, 1985). A cso-
porthovatartozás, az értékek és az azonos-
ságtudat megerősítése fontos — bár eddig 
mellőzött — dimenziója a tömegkommuni-
kációs tartalmaktól várt igénykielégítésnek: 
az egyes társadalmi identitások tulajdonosai 
az adott társadalmi csoport tagjaiként ját-
szott szerepük tükröződését és megerősítését 
szeretnék látni. 

Ma a csoporthovatartozás sok esetben 
nem gyökerezik a hagyományban, és tetszés 
szerinti jelleget ölt. Ilyen esetekben a tömeg-
kommunikációs eszközökre van szükség, 
hogy megteremtsék és megerősítsék a cso-
port szabadon választott identitását, és így, 
lényegében a referenciacsoport kiterjesztése-
ként, hozzájáruljanak egy sürgető szükséglet 
kielégítéséhez. 

Egy többközpontú pluralista 
kommunikációs rendszer felé 

A szakosodás természetesen az utolsó sza-
kaszt képviseli a tömegkommunikációs esz-
közök fejlődési folyamatában, amelyet az 
elit—népszerű—szakosodott görbével raj-
zolhatunk fel (Merrill—Lowenstein, 1979). 
Az egyre kifinomultabb közönség és az a 
vágy ösztönözte, hogy az eltérő életstílus-
nak, háttérnek, oktatásnak, foglalkozásnak, 
kornak és nemnek megfelelően e közönség 
eltérő tartalmakat kapjon. 

A decentralizáció részben a szakosodás 
egyik formája, részben pedig válasz a regio-
nalizmus és a helyi gondolkodás szellemé-
nek kialakulására, amely — többek között 
— az egyközpontú uniformizált kommuni-
kációs rendszer által teremtett tömegtársa-
dalom homogenizációja és atomizációja el-
len lépett fel. 

A demokratizálás az egyes csoportoknak, 
mozgalmaknak és osztályoknak abból a vá-
gyából született, hogy az egyközpontú rend-
szer kommunikációs szempontból legyen 
jogfosztott, és ők is beléphessenek az aktív 
üzenetküldők, a kommunikáció alanyai so-
rába, ahelyett, hogy csupán a kommuniká-
ció tárgyai legyenek. A meglévő tömegkom-
munikációs intézmények átvételére, megre-
formálására és megnyitására törekedtek. De 
minthogy itt a legtöbb esetben kudarcot val-
lottak, mivel a műsorszórás monopóliumát 
makacsul védték a kormányok, e csoportok 
és mozgalmak közül sok létrehozta a saját 
alternatív, szabad, közösségi közlési eszkö-
zét, mely rendszerint szűkkörű médiumként, 
a nagy tömegkommunikációs eszközök ár-
nyékában működött. A tömegkommuniká-
ció teljes körű demokratizálásához termé-
szetesen a demokratikus-résztvevő tömeg-
kommunikációs elmélet teljes körű alkalma-
zása szükséges (McQuail, 1987), teljesen 
reprezentatív társadalmi-politikai-kulturális 
sokféleséget biztosítva (Jacklin, 1978; v. ö. 
még McQuail—van Cuilenburg, 1983). 

Fejlődésük logikus végeredményeként e 
három tendenciának egy merőben új társa-
dalmi-intézményi modellt kell létrehoznia, 
melyet a résztvevő, pluralista elektronikus 
kommunikáció nyílt, többközpontú rend-
szerének nevezhetünk. 
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Az új információs és kommunikációs 
technikák megjelenése kitűnő esélyt kínált 
arra, hogy ez az új modell valósággá váljék. 

Különösen a fejlett, virágzó országokban 
az új technikák hihetetlenül megnövelik a 
társadalom lényegében minden tagjának ak-
tív kommunikációs képességét, és valóban 
hozzájárulnak az új elektronikus „beszélge-
tő kommunikációs rend" kialakításához. 

„A kommunikáció alapvetően interaktív 
és résztvevő kommunikációként történő új-
rameghatározása az új rend kezdetén vissza-
adja a beszélgetés fontosságát, és átszervezi 
technikánkat, hogy megkönnyítse az infor-
mációban gazdag, beszélgető interakciót. 
Ezt a beszélgetést ma többféle online kereső-
szolgálat, hírszolgáltatás, elektronikus 
könyvtár, konferenciaszolgáltatás stb. teszi 
lehetővé" (Harms, 1985:169). 

Ami magukat az új kommunikációs tech-
nikákat illeti, a földi televíziós és rádiós mű-
sorszóráshoz kapcsolódó műholdas közvetí-
tés, a kábeltévé és a vezetékes audio-szolgál-
tatások óriási mértékben megnövelik azok-
nak a csatornáknak és egyéb létesítmények-
nek a számát, amelyek helyet biztosítanak a 
nemzeti kommunikáció potenciális új ala-
nyainak. Ezek az új üzenetküldők kihasz-
nálhatják, hogy az olcsó közvetítő berende-
zések könnyebben elérhetők. A nagyszámú 
új csatorna és terjesztési hálózat kielégíthe-
tetlen étvágya újabb és újabb tartalomra 
bőséges alkalmat kínál számukra, hogy ki-
bontakozzanak. 

A csoportkommunikáció szintjén az emlí-
tett terjesztési technikák (a kis teljesítményű 
és sokcsatornás televízióval és a sokágú ter-
jesztési szolgáltatásokkal), valamint az új 
termelési technikák (főként a videó) új lehe-
tőségeket kínálnak mind a csoportcélokat 
szolgáló tartalom előállítására, mind arra, 
hogy azt bármilyen közönséghez eljuttassák. 

Ezek a technikák az egyéneket is az eddi-
ginél összehasonlíthatatlanul jobb eszkö-
zökkel látják el, hogy üzeneteket gyártsanak 
és a társadalom vérkeringésébe juttassák 
őket. A videoművészetnek, az asztali video-
technikának és a számítógépes művészetnek 
köszönhetően (Rogers, 1987; 1988) „elméle-
tileg lehetséges, hogy valaki egyedül megcsi-
náljon egy egész filmet, mintha regényt írna" 
(Smith, 1980:13). 

A fejlett nyugati társadalmak az informá-
ciós társadalom felé haladnak (Dizard, 
1985). A távközlés és az új információs tech-
nikák, köztük a telematika és főként a 
videotext (Sigel et al., 1983), a távkonferen-
cia és a különféle elektronikus posták 
(Downing, 1988a), az íróasztali könyv- és 
lapkiadás, a számítógép-hálózatok és adat-
bázisok stb. megnövelik az egyének és cso-
portok információs és kommunikációs ké-
pességét, és lehetővé teszik, hogy céljaiknak 
megfelelő tartalmakat terjesszenek. A „be-
hálózott városokkal" folytatott kísérletek 
(Dutton et al., 1987) azt mutatják, hogy a 
lehetőség már kétségtelenül adott. 

Az új technikák és a nyugati országokban 
zajló kommunikáció- és szabályozáspoliti-
kai változások valóban új helyzetet teremte-
nek a kommunikáció demokratizálását ille-
tően. A kommunikációs színtéren való meg-
jelenés régi technikai, pénzügyi, sőt akár jogi 
akadályait lebontották vagy lényegesen ala-
csonyabbra tették. 

A társadalmi kommunikációs mintákat 
illetően mindez azt jelenti, adott a lehetőség 
ahhoz, hogy 

— a tömegkommunikációban is jóval na-
gyobb mértékben felcserélhető legyen az 
üzenetküldő és a -befogadó szerepe, és a 
tömegkommunikációs szervezetek kevésbé 
intézményesítettek és kevésbé professzioná-
lisak legyenek; 

— részben megszűnjék a választóvonal a 
két pont közötti kommunikáció és a műsor-
szóró eszközök között, és tűnjön el a funk-
cionális felosztás az egyes médiumok, mint 
szórakoztató, információs és ismeretterjesz-
tő források, és mint interaktív kommuniká-
ciós eszközök között; 

— össztársadalmi, csoportok közötti és 
csoportszinten egyaránt jóval nagyobb szá-
mú üzenetküldő és tömegkommunikációs 
szervezet jön létre, biztosítva így a változa-
tos tartalmú és célú többirányú kommuni-
kációs áramlás sokféleségét; 

— a közönség részekre tagolódik, mint-
hogy tagjai a különböző igényeiket és szük-
ségleteiket kielégítő tartalmakat keresik. 

Részben az új technikáknak köszönhető-
en tehát a legfejlettebb nyugati országokban 
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kétségtelenül adott a lehetőség egy nyílt, 
többközpontú, pluralista, résztvevő kom-
munikációs rendszer megvalósításához. 

Amit ez kulturális vonatkozásban elméle-
tileg jelenthet, az nyilvánvaló abból, hogy 
— mint a közösségi kommunikáció vizsgá-
latai is mutatják (Nigg—Wade, 1980) — a 
kommunikációs eszközökhöz való hozzáfé-
rés és használatuk lehetősége néha az ama-
tőr vagy esetleg valóban professzionális mű-
vészet dömpingjéhez vezet. A műsorgyártás 
vagy a műveik bemutatása céljából a kom-
munikációs eszközök használata iránt ér-
deklődő csoportok élenjáró szerepet játszot-
tak a tömegkommunikációs hozzáférést sür-
gető érdekkörök között (Frances Berrigan, 
1977). A kommunikációs eszközök demok-
ratizálása így a társadalom valamennyi cso-
portjának és rétegének esélyt ad arra, hogy 
sajátos kultúrájukat és élményeiket, értékei-
ket és életstílusukat kifejező tartalmakat ál-
lítsanak elő és össztársadalmi szinten ter-
jesszenek. Ily módon a tömegkommuniká-
ciós eszközök végül mindenki kultúráját 
hordoznák. 

Uniformizált kommunikációs világrend felé? 

A tömegkommunikációs tevékenység jelen-
legi mintáit azonban a társadalmi viszonyok 
és szervezetek mintái, valamint a közönség 
szükségletei és igényei hozták létre, és gyak-
ran más szerepeket tulajdonítottak nekik, 
mint amilyeneket vártak tőlük. 

A nyolcvanas években Nyugat-Európa el-
fordult a jóléti állam társadalomfilozófiájá-
tól és gyakorlati politikájától. Most gazda-
ságélénkítő törekvéseknek vagyunk tanúi, 
miközben visszatérnek a szabadversenyes 
kapitalizmushoz és a szabad vállalkozáshoz. 
A jóléti állam és az élet sok területén velejá-
ró állami beavatkozás ideológiai felépítmé-
nyét, beleértve a műsorszórást is, gyorsan 
lebontják. Ez sok szabályozó és monopóli-
um megszüntetéséhez és a műsorszórás, kü-
lönösen az új médiumok elüzletiesedéséhez 
vezetett (v.ö. Richeri, 1984; Jakubowicz, 
1986). 

Ugyanakkor a régi paternalista, egyköz-
pontú rendszert alapjaiban rendítették meg 
a tömegkommunikációs technika új vívmá-
nyai, amelyek segítettek megtörni a műsor-

szórás monopóliumát, és lehetővé tették, 
hogy sok új nemzeti és nemzetközi szereplő 
jelenjék meg a műsorszórás színterén. 

így a műsorszórásban zajló változások 
említett három tendenciáját két másik egé-
szítette ki — s mondott ellent nekik: 

— a kereskedelmi szellem, valamint 
— a közvetítés és a beruházás nemzetkö-

zivé válása. 
Nyilvánvalónak tűnik, hogy a kereskedel-

mi műsorszórás összeegyeztethetetlen a de-
mokratizálódással. Kedvez a szakosodás-
nak, mert így a közönség világosan megha-
tározható részeihez lehet eljutni (1), de nem 
előnyös a tartalom igazi változatosságának 
és pluralizmusának a szempontjából. 
Ugyanez a helyzet a decentralizációval is: ily 
módon az üzenetet a fogyasztók területileg 
meghatározott csoportjaihoz lehet igazítani, 
ám a gyakorlatban ez csak az adók tényleges 
elhelyezkedésének dekoncentrálását jelenti, 
nem pedig tartalmuk igazi helybeliségét 
(Nothing Local About I t . . . , 1983). Ennek 
oka, hogy a nem szabályozott, kereskedelmi 
rendszer a tőke koncentrációjának kedvez, 
és megfojtja azokat a szabad, alternatív kö-
zösségi adókat, amelyek támogatás nélkül 
maradnak. 

Olof Hultén (1988) például világosan ki-
mondja, hogy a nyilvánosan hozzáférhető, 
közösségi célú rádió svéd modellje (nárra-
dio) nem maradhatna fenn jelenlegi formá-
jában, ha reklámért kellene versenyeznie. 

A hetvenes évek végén Olaszország, a 
nyolcvanas évek elején pedig Franciaország 
az alternatív, szabad rádió robbanásszerű 
fejlődésének színtere volt. Legtöbbjüket el-
söpörte a kereskedelmi versengés. A meg-
maradó „szabad rádióadók, beleértve az al-
ternatív rádiót is, a marginális ifjúság, a 
fiatal munkanélküliek szócsövévé váltak" 
(Beaud, 1980:135). Ugyanez megtörténhet 
Hollandiában is, ahol a kormány 1988-ban 
legalizálta a helyi magán műsorszórást, de 
megtagadta tőle a pénzügyi támogatást, és 
ugyanakkor megtiltotta hirdetések közvetí-
tését ezekben a műsorokban. Finnország-
ban, Angliában és az NSZK-ban az erősen 
kereskedelmi jellegű helyi adók bevezetése 
után hamarosan a működésükre vonatkozó 
jogszabályok liberalizálását sürgették, hogy 
összeolvadhassanak, nagyobb területeket 
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szolgálhassanak és így több pénzt keresse-
nek. 

Ebből kiindulva Herbert I. Schiller (1986) 
véleménye a legfejlettebb országokban ki-
alakuló demokratikus kommunikáció kilá-
tásairól, úgy tűnik, jól érzékelteti a helyze-
tet: 

„A látszat az, hogy az információ elérhető 
és bőséges . . . Az, hogy az embereket látszó-
lag semmi nem korlátozza kommunikációs 
választásaikban, ahhoz vezet, hogy — hely-
telenül — egyenlőségjelet tesznek egyrészt az 
információ mennyisége és az információhoz 
való igazi hozzáférés, másrészt a kínálatból 
történő választás és a kommunikációs folya-
matban való igazi részvétel közé. 

A kommunikációs folyamatot azonban a 
fennálló hatalmi rendszer összefüggésében 
kell szemlélnünk. A fejlett piacgazdaságok-
ban ( . . . ) a legszembetűnőbb jellemző az 
óriás magáncégek jelenléte, amelyek ( . . . ) 
a társadalomban terjesztett képek és üzene-
tek legnagyobb részét előállítják ( . . . ) . 
A független, szűk körű megnyilvánulás lehe-
tőségét, bár nem nyomják el teljesen, a tár-
sadalom peremén tartják. A kifejezés sokfé-
leségét tehát, ha nem szüntetik is meg telje-
sen, szigorúan korlátozzák ( . . . ) . A tömeg-
kommunikációs rendszerekhez való hozzá-
férés a használat vonatkozásában nagymér-
tékben attól függ, hogy az üzenet gyártója 
és terjesztője várhatóan tud-e fizetni. De ki 
engedheti meg magának, hogy időt és teret 
fizessen olyan tömegkommunikációs eszkö-
zökben, amelyek széles közönséghez szól-
nak?" 

A nemzetközivé válás nyilvánvalóan a de-
centralizáció ellen hat. Kedvez ugyan egyfaj-
ta szakosodásnak, amint a tematikus mű-
holdas csatornákra tett javaslatok mutatják, 
de ennek kevés köze van a valóságos társa-
dalmi-politikai-kulturális változatossághoz. 
A tőke nemzetközi koncentrációjának és a 
kommunikációs színtéren a transznacionális 
társaságok uralmának (2) pedig kevés köze 
van a demokratizálódáshoz. 

A kommunikációs technikai robbanás 
szinte minden esetben azt jelentette, hogy 
óriási mértékben megnőtt a műsorterjesztési 
kapacitás, de nem volt ezzel arányos növe-
kedés a műsorgyártó potenciál terén — ez 
pedig, amint Mark Starowicz (1985) „A 

nemzetközi televízió első törvényé"-ben 
megjegyzi, biztos recept a nemzeti televíziós 
rendszerek amerikanizálódásához (vagy ta-
lán transznacionalizálódásához.) 

Ullamalja Kivikuru (1988) érdekes elem-
zést végzett a kisebb országokban egymást 
követő befogadási és átalakulási időszakok-
ról, melyek során a külföldi tömegkommu-
nikációs hatásokat és tartalmakat átveszik, 
majd egy idő után honosítják, hogy be lehes-
sen illeszteni a helyi kulturális környezetbe. 
A szerző megjegyzi, hogy azokban a tömeg-
kommunikációs formákban a legerősebb a 
külföldi gyakorlat és értékek átvétele, ame-
lyek szórakoztatásorientált társadalmi 
funkciót töltenek be — főként az új és bi-
zonytalan helyzetű médiumokban. Minél 
újabb egy közlési eszköz, annál nagyobb 
arányban közvetít „nyers", nem honosított 
külföldi anyagot, és annál erősebbek és tar-
tósabbak külföldi kötelékei. A befolyáso-
sabb műsorszóró eszközökben a külföldi 
formák és tartalmak honosítása — vagy má-
solása — leginkább azokra a formákra vo-
natkozik, amelyekből a legkönnyebben lesz-
nek sztereotípiák, ezek pedig a legtöbbet 
nézett szórakoztató műsorok, amelyek alig 
álcázott külföldi köntösben jelennek meg a 
közönség előtt. 

Ezt akarja mondani Claude Lévi-Strauss 
(1984) is, amikor „hiperkommunikációról" 
beszél — a közlekedés és a kommunikáció 
hihetetlen sebességéről, mely többek között 
azt eredményezi, hogy „minden kultúrát el-
nyelnek más kultúrák termékei" (bár ez két-
ségtelenül inkább bizonyos kultúrákra igaz.) 
Ezt a „jelenkori társadalmak patologikus 
jellemzőjének" tartja, amennyiben az embe-
rek inkább kulturális fogyasztókká, mint 
termelőkké válnak, miközben az általuk 
passzívan fogyasztott külföldi kultúrák már 
eredeti ízüktől megfosztva, „más kultúrák-
tól kölcsönzött anyagokkal szennyeződve és 
keveredve" érkeznek hozzájuk. Még hozzá-
tehetjük, hogy e termékekről gyakran szán-
dékosan „lehántják a kultúrát", hogy köny-
nyebb legyen értékesíteni őket több ország 
piacán (Wallis és Maim 1986-ban esettanul-
mányt írt e jelenségről a belföldön, de nem-
zetközi piacra gyártott, s következésképp a 
kultúrától megfosztott vagy „nemzetietlení-
tett" popzene példáján). S ami a legfonto-
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sabb, a kérdést nemcsak az egyének vonat-
kozásában kell vizsgálni, hanem a népek és 
nemzetek szempontjából is, amelyek elveszí-
tik azt a képességüket, hogy fejlesszék és 
ápolják saját kultúrájukat. Ennek egyik pél-
dája talán Kanada. Másik példája lehet a 
finn falu, ahol a helyi kultúrát elnyelte egy 
„posztlokális (azaz globális) tömegkommu-
nikációs kultúra" (Julkunen—Sarmela, 
1987). 

De végül is milyen ígéret rejlik az új tech-
nikákban? Megjelenésüket, Streeter (1987) 
szavaival, „az új technikák kifejezésmódja" 
kísérte, az a tudat és remény, hogy a megnö-
velt választék, sokféleség és demokrácia le-
hetőségét nyújtják a kommunikációban. 

Az új technikák azonban, amelyek a leg-
több nyugati országban a magánvállalkozás 
birodalmához tartoznak, olyan piaci nyo-
másnak vannak alávetve, ami erősen korlá-
tozza annak lehetőségét, hogy a pluralista, 
demokratikus vagy netán kulturálisan hite-
les kommunikáció eszközeivé váljanak. 

Az Egyesült Államokban például a ver-
seny túlzott egyformasághoz vezet a műsor-
szerkesztésben (Television in Transisi-
on . . . 1985). A kábeltévé például, a sokféle-
séghez meglévő minden adottsága ellenére, 
teljesen beolvadt a tömegkommunikációs 
struktúrába, irányvonalát a kereskedelmi te-
levízió diktálja (Krugman—Christian, 
1981), és egyre inkább ugyanannak a töme-
ges közönségnek készít műsorokat, amely-
hez eredetileg a műsorszóró hálózatok is 
szóltak (Streeter, 1987). Az NSZK-ban azt 
találták, hogy a kábeltévé előfizetői még 
több ugyanolyan szórakoztató műsort ke-
resnek, mint amilyet a televízió kínál 
(Pfetsch—Kutteroff, 1988). Arra a kérdésre 
válaszolva, hogy „Változatossá tette-e a ká-
beltévé a pusztaságot?", Jackson (dátum 
nélkül: 37) ezt mondja: 

„Végül úgy néz ki, mintha a fizető fo-
gyasztók mozgatnák a kábeltévét, akárcsak 
a műsorszórást. A műsorok azért mennek, 
mert az előfizetők vagy a hirdetők fizetnek 
értük, és a sok csatorna, valamint az ala-
csony terjesztési költségek óriási változatos-
ságot nyújtanak e csoportoknak, a társada-
lom marginális polgárairól azonban nem 
vesznek tudomást." 

A műholdas televíziót eddig úgy irányí-

tották, hogy a kábeltévét szolgálja, s így 
össztársadalmi szinten nemigen tudott hoz-
zájárulni a kommunikáció demokratizálásá-
hoz és változatossá tételéhez. Az Egyesült 
Államokban végzett kutatások (Levy, 1980; 
1987; Rubin—Bantz, 1987) azt mutatják, 
hogy a videót túlnyomórészt szórakozásra 
és a menekülést szolgáló műsorok nézésére 
használják, és bár a nézők valóban aktivi-
tást mutatnak és választanak a videoműso-
rok között, csak az effajta tartalmat keresik. 

Az európai helyzet elemzése (v.ö. Europe 
2000 . . . , 1988) pontosan ugyanilyen ten-
denciák uralkodását erősíti meg. Ráadásul 
a virágzó magánszektor nyomást gyakorol 
a közszolgálati műsorszórásra, hogy töme-
ges közönséget keressen és maximálisra nö-
velje nézettségét, amire csak akkor képes, ha 
csökkenti a műsorok változatosságát, és ki-
vágja a programból azt, ami csak egy ki-
sebbségi közönséget vonz (v. ö. Blumler et. 
al., 1986; Lund, 1988). 

Röviden, a kereskedelmi szellem és a 
nemzetközivé válás tendenciája, ha gátlásta-
lanul érvényesül, nyugaton az alapvetően 
egységesített kommunikáció teljesen egy-
központú vagy legalábbis oligopolista rend-
szerének kialakulásához vezethet. 

A műsorszórás társadalmi-intézményi 
modelljének általunk használt fogalma 
szempontjából meglehetősen zavaros a hely-
zet. Á teljesen egyközpontú vagy oligopolis-
ta rendszer nem jelenti azt, hogy csupán 
korlátozott számú, globális hatókörű, mű-
sorszóró szervezet létezne. Ehelyett a tömeg-
kommunikációs tartalom termelésének és 
terjesztésének jó részét néhány transznacio-
nális vállalat ellenőrizné, amelyeket ebben a 
helyzetben a tényleges üzenetküldőknek ne-
vezhetnénk, a nemzeti tömegkommuniká-
ciós eszközök pedig csak elosztási csatornák 
lennének a másutt előállított tartalomhoz. 
Ez a modell következésképp a nemzeti tö-
megkommunikációs eszközök (s főként, de 
nem kizárólag a televízió) helyét nem annyi-
ra az adott országban működő társadalmi 
erők vonatkozásában határozná meg, mint 
inkább a világrendszer központi országai-
hoz és a transznacionális vállalatokhoz fű-
ződő kapcsolatában (3). És ez alapvetően 
egységesített kommunikáció lenne, mint-
hogy a tartalom, a stílus, a műfaj és a kifeje-
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zőeszköz összes különbsége ellenére a mö-
göttük rejlő üzenetet „a világrendszert legiti-
málná" (Mosco, 1982). 

A műsorszórás jövője egyelőre, úgy tűnik, 
a pluralizmusé és a sokféleségé, a hagyomá-
nyos műsorszóró eszközök és az új médiu-
mok áradatáé, amelyek a társadalom min-
den szintjén működnek. Az új rendszer két-
ségtelenül több központú lesz és formálisan 
nyitott, minthogy valószínűleg kevés jogi 
akadálya lesz annak, hogy valaki műsorszó-
ró legyen, a pénzügyi vagy technikai akadá-
lyokat pedig nem lesz nehéz leküzdeni, leg-
alábbis egy amatőr közösségi vagy helyi adó 
indításához. Mint láttuk, inkább az jelent 
majd gondot, hogy a műsor hosszabb ideig 
fennmaradjon. 

A szervezeti és intézményi rendszerben 
egyaránt megférnek a közszolgálati és a ke-
reskedelmi adók és hálózatok, s valószínűleg 
lesznek köztes fonnák is a többé vagy kevés-
bé szabályozott magán, közösségi vagy va-
lóban kereskedelmi adók számára, amelyek 
valamilyen közszolgálati forma leple alatt 
működnek, mint Anglia példáján láthattuk. 

Az adott rendszer helye az egységesített 
pluralista rendszerben attól függ majd, hogy 
milyen elrendeződés alakult ki az adott or-
szágban. Kevéssé valószínű azonban, hogy 
ez reprezentatív társadalmi-politikai-kultu-
rális változatosságot fog jelenteni, amely a 
nyílt, többközpontú, pluralista, résztvevő 
kommunikáció vonása lenne. Minthogy az 
állami szektor továbbra is a helyén marad, 
arról sincs szó, hogy pusztán számszerű vál-
tozatosság alakul ki egy tisztán kereskedel-
mi rendszerben, ahol csupán színleg változa-
tos (és nem igazán sokfele) a tartalom — 
melyet nagyszámú kommunikációs eszköz-
ben állítanak elő —, hogy a lehető legjobb 
összhangba hozzák a közönség demográfiá-
ját és a társadalom bizonyos rétegeinek ké-
szülő hirdetéseket. 

Egy adott rendszer helye az egységesített 
pluralista folyamatban attól is függ majd, 
hogyan viselkedik a közönség. Azzal majd 
később foglalkozunk, hogy mit vár a közön-
ség a műsorszóró eszközöktől és az új médi-
umoktól, itt csupán a kommunikációs de-
mokratizálást támogatók igényeire — vagy 
reményeire — koncentrálunk, melyek sze-
rint tömeges érdeklődés lesz a tömegkom-

munikációs hozzáférés és részvétel iránt, ha 
megteremtették a kellő feltételeket (v.ö. Ja-
kubowicz, 1988). A gyors társadalmi válto-
zás, a politikai és társadalmi nyugtalanság, 
az eltérő nézetek, az igazságtalanság és a 
hátrányos megkülönböztetés érzése, az elé-
gedetlenség fellángolása egy adott kérdés-
ben — mindez ösztönzi a szélesebb kommu-
nikációs érdeklődést és részvételt. Máskor 
az alternatív kommunikáció a különféle elé-
gedetlen kisebbségek birodalma lesz, ame-
lyek sok esetben a csoportközi kommuniká-
ció céljaira használják a médiumokat. Ezen 
csoportok törekvései — ha egyáltalán van-
nak —, hogy a saját csoportjukon kívüli kö-
zönséghez jussanak el, érdektelenségbe üt-
közhetnek egy-egy, a csoport számára fon-
tos kérdésben. De kommunikációs szükség-
letük és késztetésük levezetést talál a befo-
lyásos tömegkommunikációs eszközök mel-
lett létező alternatív nyilvános szférában 
(Downing, 1988b). Normális körülmények 
között ez csak korlátozott hatást tehet az 
intézményes médiumokra. Az intézményes 
(közszolgálati és kereskedelmi) kommuni-
kációs eszközök és az alternatív közlési esz-
közök együttélése a közönség rétegződésé-
hez vezethet, amikor is nagy többség kitart 
az előbbiek mellett, egy kisebbség pedig ide-
je jó részét az utóbbiaknak szenteli. 

A kultúra a tömegkommunikációs 
társadalomban 

„Egy kultúra — írja Lévi-Strauss — csak 
önmagából meríthet erőt ahhoz, hogy saját 
természetében fennmaradjon és saját szelle-
mében megújuljon." Hozzáteszi, hogy ma a 
kultúrák erőtlenné válnak, mert a hibridizá-
ció miatt hosszú évek óta hatást gyakorol-
nak egymásra. 

Ha egyetértünk abban, hogy valóban ez 
a helyzet, akkor a döntő kérdés az, hogy a 
kulturális gyengülés és hibridizáció folya-
mata megfordítható vagy legalább megállít-
ható-e. 

Lehetetlen megjósolni, milyen lesz a tö-
megkommunikációs társadalom kultúrája. 
De alapvető elemeit talán körvonalazhat-
juk, s jellegét ezek kapcsolata, valamint a 
jövőbeli fejlődésüket befolyásoló tényezők 
határozzák meg. 
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Az új technikák terjedése megerősít és 
módosít néhány társadalmi logikai modellt 
a kulturális áruk termelése és kínálata terén, 
amellett, hogy újakat vezet be. Miége (1987) 
öt ilyen területet sorol fel: 

— kulturális áruk szerkesztőségi termelé-
se (könyvek, lemezek, műsoros videokazet-
ták, filmek); 

— a folyamatos műsorszórás kultúrája 
(folyamatos műsorok futószalagon történő 
előállítása); 

— írott információ termelése (sajtó); 
— élő szórakoztató műsorok termelése, 

beleértve a koncerteket, a sportrendezvénye-
ket stb.; 

— az elektronikus információ termelése 
(számítógép-szoftver, videotex stb.). 

Talán azt mondhatjuk, hogy a népszerű és 
tömegkultúra jövőjét a fejlett társadalmak-
ban nagymértékben az öt terület közötti vi-
szonyt szabályozó folyamatok határozzák 
majd meg. 

Aligha kétséges, hogy a folyamatos mo-
delljut uralkodó szerephez, a többi pedig így 
vagy úgy alkalmazkodik hozzá. Másrészt a 
műsorszóró eszközök és az új médiumok 
igénye újabb és újabb műsorokra arra kény-
szeríti őket, hogy anyagot keresve, a társa-
dalmi élet mind szélesebb alkotó területeiből 
merítsenek. Moorfoot (1982) az alábbi terü-
leteket sorolja fel, amelyekhez a műsorszóró 
eszközök és az új médiumok tartalomért 
fordulnak vagy fordulhatnak: rádió, leme-
zek, mozi, színház, sport, újságok, folyóira-
tok, könyvek, oktatás, vallás, ipar és keres-
kedelem (például távvásárlás). Ez elősegíti 
majd e területek szervezeti és pénzügyi integ-
rációját, a tőke állandó koncentrációját és 
egy széles körű ipar kialakulását, mely a 
szórakoztatást az oktatással és egy sor táv-
közlési és egyéb szolgáltatással ötvözi 
(Noam, 1985). 

Az új alkotás viszonylagos szűkössége és 
a folyamatos terjesztés kereskedelmi logiká-
ja — amellett, hogy lehetővé teszi, hogy egy-
egy műből maximális jövedelemre tegyenek 
szert — azt is jelenti majd, hogy ugyanazok 
a kulturális termékek és tényezők évekig az 
ipar forgalmában maradnak, sokféle formá-
ban hozzáférhetők lesznek, a társadalmi lo-
gikai modellek széles keresztmetszetét kép-
viselve. így szinte végtelen körforgásba ke-

rülnek. Az Egyesült Államokban a népszerű 
kulturális alkotások az alábbi sorozatban 
jelennek meg a közönség előtt: 

forma logikai modell 

kemény fedelű könyv szerkesztőségi 
és/vagy színházi 
előadás élő szórakoztatás 
puha fedelű könyv szerkesztőségi 
bemutató mozi szerkesztőségi 
utánjátszó mozi szerkesztőségi 
videokazetta szerkesztőségi 
műsoronként fizetett 
kábeltévé folyamatos 
fizetőtévé folyamatos 
szabad tévéhálózat folyamatos 
ismétlő fizetőtévé folyamatos 
tévéügynökség folyamatos 

Kommunikációpolitikai kérdések 

A tömegkommunikáció jelenlegi irányzatai 
által felvetett kérdéseket a legjobban talán a 
következőképp lehet összefoglalni: 

— a nemzeti és kulturális azonosságot 
fenyegető veszély; 

— a műsorgyártás minősége (különösen 
tekintetbe véve a maximális közönség és 
nyereség megszerzésére irányuló kereskedel-
mi nyomást, melynek velejárója a színvonal 
csökkenése és a tartalom szűkítése); 

— egyensúly és változatosság (a szórakoz-
tatás és az összes többi forma, valamint a 
nemzeti és a külföldi műsorszerkesztés kö-
zötti egyensúly, ezen túl a tartalom társadal-
mi és kulturális változatossága iránti igény); 

— kereskedelmi szellem és minden, ami 
velejár. 

Általánosabb értelemben azt mondhatjuk 
(Smudits, 1987), hogy a 80-as években új 
szakaszba érkeztünk a kommunikáció és a 
kultúra közötti kapcsolat terén, ezt jelzi, 
hogy: 

— a kommunikációs technikák hatása az 
élet szinte minden területére kiterjed; és 

— az új találmányok és technikák s szinte 
azonnali alkalmazásuk újító áradata gyor-
suló és visszafordíthatatlan változást és fej-
lődést idézett elő, melynek messzeható tár-
sadalmi és kulturális következményei lesz-
nek. 
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Aligha kétséges, hogy e folyamatok ered-
ményeit és a felsorolt kérdések megoldását 
nagymértékben a nyugati kormányok kultu-
rális és kommunikációs politikája — vagy 
ennek hiánya — fogja meghatározni. Mint 
az alábbiakban rámutatunk, sok függ a kö-
zönség hozzászólásától és viselkedésétől is. 

A hivatalos kulturális és kommunikációs 
politika pedig annak a szélesebb körű vitá-
nak a kimenetelétől függ, hogy az egyes nyu-
gati országoknak milyen politikai és gazda-
sági stratégiát kell követniük. És valóban, 
amint McQuail és Siune (1986) rámutat, a 
nyugat-európai országokat fel lehet osztani 
aszerint, hogy a műsorszórás terén a régi 
kultúrpolitikához ragaszkodnak-e vagy pe-
dig új iparpolitikát vezetnek be. A kultúrpo-
litikát az a törekvés uralja, hogy védjék és 
fejlesszék a nemzeti nyelvet és a nemzeti 
kulturális termékeket, s biztosítsák, hogy 
mind a hagyományos műsorszóró eszközök, 
mind az új elektronikus médiumok egy sor, 
a közszolgálati műsorszóráshoz kapcsolódó 
társadalmi funkciót töltsenek be. Az iparpo-
litika pedig azt az általános döntést tükrözi, 
hogy nemzeti és nemzetközi szinten a piaci 
erők szabad játékát, valamint a nyugat gaz-
dasági és politikai integrációját támogatják. 
A tömegkommunikációt e célok szolgálatá-
ba állítják, megnyitják a magánvállalkozás 
előtt, társadalmi küldetését pedig a gazdasá-
gi fejlődés eszközeként jelölik meg. 

A szabadversenyes iparpolitika következ-
ményei már felsejlenek egyes folyamatok-
ban az Egyesült Államokban és másutt, ahol 
most sorra szüntetik meg a szabályozókat. 
Már szóltunk arról, hogy a kereskedelmi 
nyomás csökkenti a műsorok színvonalát és 
választékát. Eileen Meehan (1988:185) leírja 
a mechanizmust, hogyan történik: 

„Annak ellenére, hogy technikailag száz 
csatornát is meg lehet tölteni ezerféle műsor-
ral, a profit és a költséghatékonyság kény-
szerítő ereje korlátozza a csatornák számát 
és a rendelkezésre álló műsorok fajtáit. Eb-
ből arra következtethetünk, hogy az új tech-
nikák fejlődése összefügg az információ és a 
szórakoztatás termelésével azokon a szinte-
ken, ahol az emberek és a vállalatok köl-
csönhatásba lépnek. Először is, csak azok a 
technikák lesznek hozzáférhetők számunk-
ra, amelyekben közvetlenül érdekeltek a vál-

lalatok. Másodszor, a fejlettebb adottságo-
kat a vállalati részérdekekhez igazítják, s 
általános hozzáférésünket kereskedelmi ér-
dekek korlátozzák. Végül, az akár bonyolul-
tabb, akár egyszerűbb technikák révén hoz-
záférhető tartalmat is korlátozza, hogy elő-
állítói mennyire képesek az információs/ 
szórakoztató anyagot annyifelé terjeszteni, 
ahányfelé csak lehet." 

Mosco (1988) egy másik jellemző vonást 
is kimutat a modern technikával társuló 
elüzletiesedés folyamatában: az új technika 
lehetővé teszi, hogy egyre többet megmér-
jünk és megfigyeljünk elektronikus kommu-
nikációs és információs tevékenységeinkből, 
s így nagyobb profitot és nagyobb ellenőr-
zést biztosít. Más szóval, ezen a téren min-
dent eladható áruként lehet kezelni. S való-
jában ez a dolog lényege: köztulajdon és 
erőforrás-e az információ és a kommuniká-
ció, vagy pedig áru. Hogy az egyik vagy a 
másik lehetőséget választjuk-e, annak min-
denre kiható következményei vannak a tár-
sadalom és a kultúra tekintetében. 

Ennek egyik példája lehet, amit Tony 
Curtis (1988) számítógépes kasztrendszer-
nek nevez: amikor a megfigyelés és adatfel-
dolgozás technikáját arra használják, hogy 
az egyéni értékekről, attitűdökről, és életstí-
lusokról információt gyűjtsenek, tároljanak 
majd használjanak fel a piaci rétegződésen 
alapuló gazdasági racionalizáció érdekében. 
Részletes kutatás alapján a fogyasztókat 
életstílusuk, fogyasztási szokásaik, demog-
ráfiai és társadalmi-gazdasági jelemzőik 
alapján csoportokra lehet osztani, s így a 
tömegkommunikációs eszközök az értékek, 
attitűdök és életstílusok szocializációja 
szempontjából a piacnak ahhoz a szeletéhez 
igazodhatnak, amelyet kijelöltek számukra. 
Ha ezt nemzedékről nemzedékre meg tudják 
tenni, jelentős piaci stabilitással és előre je-
lezhető fogyasztási mintákkal és szokások-
kal számolhatnak — ami lényegében megfe-
lel egy kasztrendszernek. 

Hasonló gondolatmenetet követve Ro-
bins és Webster (1988) azt állítja, hogy a 
kibernetikus kapitalizmus, ahogy ők neve-
zik, hatékonyan gyarmatosíthatja a minden-
napi élet ritmusát és társadalmi terét, hogy 
teljes körű ellenőrzést gyakoroljon, vala-
mint mozgósítsa a lakosságot az értéktöbb-
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let termelésére és a fennálló társadalmi rend 
elfogadására. 

Ma már az alapvetően egységesített kom-
munikáció egyközpontú vagy oligopolista 
rendszerének kilátását elég súlyos fenyege-
tésnek érzik Nyugat-Európában ahhoz, 
hogy alaposan megvizsgálják a helyzetet, és 
közös erőfeszítést tegyenek annak érdeké-
ben, hogy támogassák a tömegkommuniká-
ciós eszközök szerepét az európai kultúra (v. 
ö. Europe 2000 . . . , 1988) megőrzésében és 
fejlesztésében, s hogy ösztönözzék az euró-
pai televíziós műsorgyártást, bár az e célt 
szolgáló programok elég lassan indulnak be. 
Egy nemrég végzett vizsgálat a közszolgálati 
műsorszórás sorsáról és jövőjéről rámutat, 
hogy „sok országban még mindig úgy érzik, 
hogy a műsorszórás több, mint fogyasztói 
szolgáltatás, amelyet most már a piac kényé-
re-kedvére hagyhatunk. Bár ezt a meggyő-
ződést mind Angliában, mind az Egyesült 
Államokban támadják, és más országokban 
is egyre inkább megkérdőjelezik, ahogy egy-
re komolyabb követeléseket támasztanak a 
közpénzekkel szemben, a műsorszórás egye-
lőre inkább kulturális, mintsem üzleti kérdés 
marad (Barnett—Docherty, dátum nélkül: 
1-2; ezt a nézetet osztja Head is, 1988)." 

Ez a döntés, hogy megőrizzék a közszol-
gálati műsorszórást, elsősorban a televíziót 
érinti, s a hatóságok részéről nagyobb haj-
landóság mutatkozik, hogy a közszolgálati 
rádiót jóval enyhébben szabályozzák, mint 
azelőtt. Ez az elv már a hivatalos kommuni-
kációpolitika rangjára emelkedett Angliá-
ban, és sok országban azt eredményezte, 
hogy gombamódra szaporodtak a kereske-
delmi rádióadók. 

A közönség viselkedése és igényei 

„A kulturális fogyasztás dinamikus folya-
mat, mert maga az épülő valóság. A tömeg-
kommunikációs eszközök adják a szerszá-
mokat (a mítoszokat) és némi anyagot (in-
formációt), de a fogyasztó is hozza a szer-
számosládáját (személyes, kontextuális él-
ményeit). Adok-veszek helyzet ez, ahol a 
fogyasztó úgy választ a rendelkezésére álló 
szerszámok és anyagok közül, hogy értelmet 
hámozzon ki abból, ami kéznél van számára 
(hírek, események, szórakoztatás, doku-

mentumműsorok, reklám)" (de la Garde, 
1987:202). 

A kulturális építés folyamata a kulcs a 
kulturális fejlődés egész kérdéséhez a tömeg-
kommunikációs országokban. Az angol és 
általában az európai kulturális kommuniká-
ciós tanulmányokban javasolt rituális kom-
munikációs modell szerint a kommunikáció 
olyan folyamat, amelyben egy közös kultúra 
teremtődik, változik és alakul át. A legtöbb 
fontos jelentés nem az üzenetküldőtől szár-
mazik, hanem a történelmi-kulturális ha-
gyományokból és a konkrét politikai-gazda-
sági kontextusból ered. A kommunikáció 
tudományának fő feladata, hogy feltárja a 
szubjektív jelentéseket, amelyeket az embe-
rek többek között a tömegkommunikációs 
tartalomból hoznak létre. 

Talán ez az egész kérdés alapvető dimen-
ziója — mégis úgy tűnik, mostanáig viszony-
lag kevés figyelmet szenteltek neki. Kutatás 
és adatok hiányában csupán előzetes felte-
vést fogalmazhatunk meg arra vonatkozó-
an, hogy mi történik ezen a területen, ame-
lyet remélhetőleg a későbbi kutatások iga-
zolnak majd. 

„Kutatásunk azt mutatja, hogy a közön-
ség felfogása a televízióról alig változott az 
előző nemzedék óta. A közönség legna-
gyobb része számára a televízió még mindig 
egyirányú eszköz, melynek a szórakoztatá-
son kívül nincs vagy alig van szerepe" (Neg-
rine — Goodfriend, 1988:319). Lényegében 
az egész, a témáról szóló irodalom megerősí-
ti ezt az eredményt. Az európai tévénéző-
típusokról folytatott kutatások (Espe— 
Seiwert, 1986) már feltártak egy „túl sokat 
tévéző" szindrómát — azokról a nézőkről 
van szó, akik kifejezetten szórakozásra, a 
társadalmi kapcsolatok helyettesítésére 
használják a televíziót, hogy elszakadjanak 
a mindennapi élettől, meneküljenek a ma-
gánytól és katarzist találjanak: fantáziátlan, 
kritikátlan, passzív emberekről, akik látha-
tólag előnyben részesítik a televízió világát 
a sajátjukkal szemben. 

Azt állítják, hogy egy nem szabályozott 
tömegkommunikációs piacon „a választék 
arra korlátozódik, amit kínálnak ( . . . ) , és 
valószínűbb, hogy azt választják, ami ismert 
és megszokott, nem pedig azt, ami új és 
különös (a megszokás hatása). Ügy tűnik, a 
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közönség még mindig nincs felkészülve a 
választásra. A szabad választás érvét követ-
kezésképpen korlátozza az alternatívák is-
meretének hiánya és a megszokás hatása. 
A probléma abban rejlik, hogy az alternatí-
vák fejlesztése és az ellenőrzött fejlődés lehe-
tősége a jól tájékozott és felszabadult közön-
ségen múlik" (Smudits, 1987:216). 

A megszokás hatásának fogalma és Mi-
chael Tracey (1985:37) ironikus megállapítá-
sa: „A nemzetközi kommunikáció első tör-
vénye — csak azért is nézik, ami rossz ne-
kik" — nem magyarázza meg igazán, milyen 
okok vagy indítékok miatt viselkedik így a 
közönség, amely, úgy tűnik, pontosan azt a 
műsort részesíti előnyben, amelyet a keres-
kedelmi csatornák legszívesebben kínálnak. 

Az egyik oka annak, hogy a nagyközön-
ség elhagyta a demokratikus, változatos, 
művészileg és intellektuálisan ösztönző mű-
sorgyártás látnokait, nyilvánvalóan az, 
hogy a látnokok saját érdekeiket és törekvé-
seiket vetítették ki a közönségre, és nem 
vették számításba a valóságos életben ural-
kodó ízlést és preferenciákat, amelyek meg-
magyarázzák, hogy például az amerikai té-
véműsorok miért oly népszerűek világszerte 
(Hoskins — Mirus, 1988). A használat és 
igénykielégítés elméletének alkalmazása az 
új technikák használatának kutatásában 
(Williams et al., 1985) például azt mutatja, 
hogy részint azért nem annyira népszerűek 
az interaktív szolgáltatások, mint amennyire 
előrejelezték, mert a közönség megszokta, 
hogy elsősorban szórakoztatást és menekü-
lést, tehát részvétel helyett inkább pihenést 
vár a tömegkommunikációs eszközöktől. 
Ami a videokazettákat illeti, nemcsak új igé-
nyeket elégítenek ki, hanem a hagyományos 
igények kielégítését is megkönnyítik. Az 
elektronikus posta épp oly gyakran szolgálja 
a várt feladatorientált használatot, mint a 
váratlan társadalmi funkciókat (személyes 
kapcsolatok fenntartása, a szervezethez tar-
tozás érzése, „kapcsolatban lenni"). 

így elég természetes a várttal ellentétes 
használat. A televízió vonatkozásában 
Winston (1986) azt feltételezi, hogy a tévé 
lényegében hálózati intézmény, elsődleges 
feladata tehát, hogy egy nemzetállam hatá-
rain belül tömeges közönséget hozzon létre. 
Blumler és munkatársai (1986) is azt állítják, 

hogy a közönség rétegződésével és részekre 
hullásával s a nemzetközibb műsorszerkesz-
téssel „a közszolgálati műsorszórásnak a 
kulturális egység irányába ható erőnek kell 
lennie, mely a társadalom valamennyi részét 
segíti, hogy összekapcsolódjon, újra egye-
süljön és kommunikáljon minden széttagoló 
szórakozás ellenére". Csakhogy ez az érvelés 
nem veszi figyelembe, hogy a közönség oly 
módon használja a műsorszóró eszközöket 
és az új médiumokat, hogy csakis így visel-
kedhet. 

Sokat beszéltek már a tömeges közönség 
feloszlatásáról, ami ma a kommunikációs 
eszközöket jellemzi. Valójában az történik, 
hogy miközben a csatornák között ugrál és 
tévézési idejét több csatorna és kommuniká-
ciós eszköz között osztja meg, a közönség 
kihagyja a számára ismeretlen műsorokat, 
és főként arra használja a videót, hogy jól 
ismert (legyen bár igénytelen) kulturális for-
mákat és tartalmakat rögzítsen. Más szóval, 
a feloszlatott közönség újjáépíti magát tö-
meges közönséggé vagy helyettesített, köz-
vetített közösséggé, „újra egyesülve és kom-
munikálva minden széttagoló szórakozás el-
lenére", azáltal, hogy sokan nézik ugyanazt 
az általános tartalmat: „amikor a (holland 
kábeltévé-) nézőknek saját adójuk kevesebb 
szórakoztató műsort kínál, külföldi adókon 
keresnek sorozatokat és filmeket" (De Bens, 
1986:485). 

E megosztott élmény minősége másodla-
gos fontosságú lehet azzal szemben, hogy ez 
az egyetlen élmény, amelyet egyáltalán min-
denki megoszthat. A sajtóolvasási minták 
vizsgálatai Angliában azonban lehetséges 
magyarázatot nyújtanak arra, hogy miért a 
menekülést szolgáló műsorok a legnépsze-
rűbbek. Amint Colin Sparks (1988) rámu-
tat, a szilárd tőkés demokráciákban a politi-
kai és gazdasági hatalom annyira távol áll a 
lakosság tömegeinek valóságos életétől, 
hogy a legtöbb embernek nincs állandó kap-
csolata vele azonkívül, hogy alá vannak vet-
ve neki. Következésképp kizárják a nyilvá-
nos szférában való hatékony részvétel lehe-
tőségét: 

„az állampolgárok óriási többsége önként 
azt választja, hogy ne legyen túlságosan tájé-
kozott annak a társadalomnak a politikai és 
gazdasági életéről, amelyet pedig állítólag ő 
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ellenőriz. Olyan sajtót választanak például, 
amely módszeresen más anyagoknak ad el-
sőbbséget a politikai élettel szemben ( . . . ) 
Megkockáztathatjuk azt a feltételezést, 
hogy minél szilárdabb és minél intézménye-
sebb a tőkés demokrácia, annál kevésbé ér-
dekli az emberek tömegeit, hogyan műkö-
dik, és annál apolitikusabb és triviálisabb 
lesz a népszerű sajtó" (Sparks, 1988:216— 
217). 

Nagyon valószínű, hogy ugyanez igaz a 
műsorszórásra is. 

További ok lehet, hogy az információs 
társadalom a feszültség, elidegenedés és tör-
vénytelenség állapotát hozza létre abból a 
jelentésválságból eredően, melynek oka, 
hogy az ember nem képes megérteni és fel-
dolgozni az egyre növekvő mennyiségű in-
formációt és az egyre gyorsabb ütemű válto-
zást (Klapp, 1982). Ha ez így van, akkor 
teljesen érthető, hogy megpróbálják csök-
kenteni az információs túlterhelést, s ez va-
lószínűleg segít megmagyarázni a közönség 
említett viselkedését. 

Korábban említettük, hogy mihelyt a pre-
indusztriális társadalom összeomlott, létre-
jött a tömegkultúra, hogy kulturálisan ösz-
szetartó szerepet töltsön be a társadalom-
ban, ahol a tömegesítés folyamata a közös-
ség eltűnéséhez vezetett. Most talán bezárult 
a kör. A tömegkommunikációs eszközök 
egyre inkább a szocializációs tényezők szere-
pét játsszák, meghatározzák, visszatükrö-
zik, sőt meg is teremtik az egyéni és a cso-
portidentitást; egyre inkább kiegészítik vagy 
felváltják a kortárs és vonatkozási csoporto-
kat, és kielégítik a társ iránti igényt azzal, 
hogy a paraszociális interakció és a személy-
közi kommunikáció lehetőségét nyújtják 

(Gumpert—Cathcart, 1986). Lehetséges te-
hát, hogy a jelenkori világban uralkodó szét-
húzó nyomás ellenére a közönség nagy része 
arra használja a tömegkommunikációs esz-
közöket, hogy valamelyest megőrizze azo-
nosságtudatát, ismerős környezetben ma-
radjon (még ha ez mesterséges is), és kielégít-
se egy sor egyéb pszichológiai szükségletét, 
amelyet azelőtt a közvetlen, személyközi 
kapcsolatokban elégített ki. A döntő kérdés 
itt az, hogy vajon ezek a szükségletek erő-
sebbek lettek-e, mint azok, amelyek valami-
kor a decentralizáció, a szakosodás és a de-
mokratizálódás követelése felé vezettek. Ha 
így van, akkor ez nagy változást jelent a 
közönségnek a tömegkommunikációs esz-
közökkel szemben támasztott igényeiben. 
S ez valóban jelentős kulturális változás. Ha 
kiderül, hogy a tömegkommunikációs kul-
túra az egyetlen, amelyet mindenki vagy leg-
alábbis sokan ismernek, és amelyhez rend-
szeresen hozzáférnek, akkor többé nem szá-
mítana, hogy a tömegkommunikációs esz-
közök nem hordozzák mindenki kultúráját. 

Valamikor a tömegkultúra nemzetekké 
egyesítette a különálló helyi közösségeket és 
népi kultúrákat. Lehetséges, hogy most a 
közönség arra használja a tömegkommuni-
kációs eszközöket, hogy nemzetek feletti tö-
megkommunikációs közösségekben egye-
süljön vagy legalábbis úgy tűnik, nem utasít-
ja el ezt a folyamatot — amelyet kétségtele-
nül ösztönöz az, amit tömegkommunikációs 
ipari komplexumnak neveztünk —, mint-
hogy közvetlenül szolgálja érdekeit. 

S úgy tűnik, a tömegkommunikációs tár-
sadalmakban ez a fő kérdés a kultúra fejlő-
désével kapcsolatban, s ezt sokkal alaposab-
ban kell vizsgálnunk, mint eddig tettük. 

Jegyzetek 

1. Valószínűleg ez magyarázza, hogy megszaporodtak az amerikai rádiózás formái. Amellett, hogy új 
formák jelentek meg (mint például nemrég az „új kor" forma, amely főként könnyed, hangszeres 
dzsesszmuzsikát kínál), a meglévő adók is differenciálódtak. A felnőtteknek szóló URH-adók 
legalább öt formában léteznek az egyes demográfiai csoportoknak megfelelőén: 25—35 éves nőknek; 
24-39 éves nőknek; 24—39 éves nőknek és férfiaknak; 24—49 éves nőknek és 35—49 éves nőknek. 
A zene 80 százaléka ugyanaz, a többit pedig az adó sajátos közönségéhez igazítják. A középhullámú 
adók az érettebb, 35 feletti közönségnek szóló kortárs zenét sugározzák. „Az adók jelenlegi »tömeg-
mozgalma«, mely a széles bázisú felnőtt közönségre irányul, még évekig folytatódni fog, mivel olyan 
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célközönséget hoztak létre, amely vonzó az idő vásárlói számára" — jegyezte meg egy reklámügy-
nökség (Broadcasting, 1986. július 28.). 

2. Kalkkinen és Sarkkinen (1985) azt állítja, hogy a tömegszórakoztatást a nyugati világban már most 
egy viszonylag kis számú multinacionális társaság ellenőrzi, amely több területen tevékenykedik. 11 
ilyen nagyobb társaságot sorolnak fel, amelyek közül csupán az egyik angol, a többi amerikai. 
Hamelink (1985) rámutat, hogy a kommunikációs hardver és szoftver termelését egyre inkább egy 
86 észak-amerikai, nyugat-európai és japán vállalatból álló kommunikációipari komplexum tartja 
ellenőrzése alatt (V.ö. még Guback — Varis et al., 1982). 

3. Chevaldonné (1987) szerint például az arab tévéműsor- és filmgyártás, amelyet régóta a kulturális 
autonómia bizonyítékának tartanak, tulajdonképp a transznacionális vállalatok által alvállalkozás-
ba kiadott piac, minthogy egyetlen terület számára nem kifizetődő műsort készíteni. Ez a műsor arab 
címkét visel, de valójában kevesebb nemzeti vonást mutat, mint amennyi új nemzetközi kulturális 
jegyet. 

Fordította: Varga Zsuzsanna 



KÖZELKÉP 

Erdősi Sándor 

Kihívás — kínálat — 
közönség 

Az európai televíziózás változásának főbb területeit szinte átmetszi 
a műsorok növekvő mértékű nemzetközi terjedése. Az európai televíziós 
munkacsoport 1988 júniusában közreadott jelentése így fogalmazott: „A 
műsorszórás nemzetközivé tételében testet öltő folyamat 
legfigyelemreméltóbb és legproblematikusabb formája a határokon 
átívelő műsorszórás." 1 A továbbiakban erre a mozzanatra korlátozzuk 
a figyelmünket. Idézzük egy 1987 végén készült nyugat-európai felmérés 
idevágó eredményeit, és bemutatjuk az általunk 1987—88-ban végzett 
hazai felmérések néhány tapasztalatát. 

Magyarországon először Boros Péter,2 

legutóbb pedig Lendvay Judit3 kö-
zölt empirikus adatokat a szomszédos or-
szágok tévéműsorainak nézéséről, egy sze-
mélyesen kérdezett ezerfős országos repre-
zentatív minta válaszaira támaszkodva. Az 
utóbbi tanulmány egyik fő megállapítása az 
volt, hogy 1985-ben a magyar lakosság egy-
harmada nézte egy vagy több szomszédos 
ország tévéműsorát, és ebben a jó vételi lehe-
tőségekkel (antennával) rendelkezők és fő-
leg a nagyközösségi antennarendszerekkel 
ellátott területeken lakók jártak az élen. 
Lendvay azonban — az egyszeri önbesoro-
lással kapott válaszok ismert korlátai miatt 
— még nem vállalkozhatott a pontosabb 
mértékek megállapítására. 

1987 télutóján elővizsgálatot végeztünk, 
amelynek kettős célja volt. Egyrészt annak 
megállapítása, hogy ténylegesen hányan és 
mennyi ideig nézik az emberek a magyar és 
a szomszédos országok tévéműsorait egy 
nagyközösségi antennarendszerrel ellátott 
lakóterületen. Másrészt annak kipróbálása, 
hogy a közeljövőben milyen módszer lenne 
alkalmas a kérdéskör rendszeres tanulmá-
nyozására. Tartalmát tekintve tehát a kér-

dés az volt, hogy 1987 februárjában, amikor 
az illetékes hatóságok még nem engedélyez-
ték a műholdas műsorok vételét és közvetí-
tését a nagyközösségi antennarendszerek-
ben, a szomszédos országok televíziói mek-
kora konkurenciát jelentettek a központi 
magyar műsorszórás számára. Módszertani 
szempontból pedig ez a próbavizsgálat a 
közönségmérésnek a változó kommuniká-
ciós környezethez való alkalmazkodását 
szolgálta. 

A mintaválasztásnak ez a módja — vagy 
ahogy ezt a vizsgálatot belső használatra 
elneveztük a kábel-panel — közvetlen for-
mában nem a szomszédos országok tévémű-
sorainak nézéséről tájékoztat, hanem a 
nagyközösségi antennarendszerek kihaszná-
lásáról. (Külföldi műsorokat egyéni/vagy 
kisközösségi] antennákkal a nagyközösségi 
rendszereken kívül is lehet fogni.) Más kér-
dés, hogy a nagyközösségi antennarendsze-
rek bizonyos értelemben a tömegkommuni-
káció jövőjét modellezik, s így a szélesebb 
kínálathoz már ma hozzáférhető közönség-
csoportok szokásainak ismerete előrejelzést 
adhat a várható változásokról, s ezzel előse-
gítheti az aktív alkalmazkodást. A kínálati 
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spektrum kiszélesedése ugyanis ma éppen itt 
zajlik tömegméretekben. Némi fenntartással 
tehát azt mondhatjuk, hogy a kábel-panel 
egyrészt arról tájékoztat, hogy mit néznek 
azok, akik a kínálat egyik vagy másik szek-
torához már most hozzáférnek, másrészt azt 
jelzi, hogy mit néznének azok, akik ezekhez 
még nem férnek hozzá, és mit fognak nézni, 
ha majd lehetőségük adódik. 

Az elővizsgálat terepéül Székesfehérvárt 
választottuk, ahol akkor a legnagyobb és 
legkorszerűbb rendszer működött. A felmé-
rés idején összesen huszonötezer lakásba jut-
tatta el a román kivételével az összes szom-
szédos országnak legalább egy programját, 
és hétfőnként a helyi televízió műsorát. 
A kétszáz fős minta két egyenértékű és a 
város lakosságát reprezentáló részre oszlott. 
Az egyik alminta tagjait (A) egy szokásostól 
alig eltérő biankó napló, a másik almintát (B) 
pedig egy idöjelöléses napló kitöltésére kér-
tük az 1987. február 23. és március 1. közötti 
héten.4 

Tartalmi szempontból a legfontosabb le-
szűrhető tapasztalat az volt, hogy a külföldi 
műsorok ekkor még csak komplementer sze-
repet töltöttek be a tévénézés szerkezetében. 
Mivel azóta rendszeressé vált a magyar tele-
vízió hétfői adása, a mai helyzettel való ösz-
szehasonlítás alapja az lehet, hogy 1987 ele-
jén a székesfehérvári nagyközösségi anten-
narendszerben heti átlagban 12 százalékot 
tett ki az úgynevezett alternatív kínálat 
igénybevétele. 

A vizsgálatban résztvevő személyeknek mind-
össze 62 százaléka számolt be arról, hogy a szó-
ban forgó héten külföldi műsort nézett. Ezen belül 
a két osztrák műsor vitte el a pálmát együttesen 
59 százalékkal, de még így sem előzték meg a 
magyar kettes műsort, amely a vizsgált közönség 
65 százalékát érte el ezen a héten. (Jelentősen 
megelőzték viszont a tévénézésre fordított heti 
átlagidő tekintetében: TV 2 = 108 perc, 
FS1 + FS2 = 147 perc. Ez egyébként arra utal, 
hogy viszonylag sokan kerestek, de nem találtak 
a „kettesen" az igényeiknek megfelelő műsort.) 

A fehérvári rendszerhez csatlakozó nézők nem 
fordítottak kevesebb időt a magyar televízió köz-
ponti műsorainak nézésére, mint azok, akik az 
ország más vidéki városaiban laktak. 

A központi magyar műsorok nézésére fordított 
átlagidő részaránya 80-88 százalékot tett ki a tel-
jes tévénézési időn belül. (80 százalékot akkor, ha 

a hétfőn jelentkező helyi műsort is az alternatív 
kínálathoz számítottuk, és 88 százalékot akkor, 
ha a hétfői tévénézést egyáltalán nem vettük figye-
lembe. 85 százalék volt a magyar műsorok nézésé-
re fordított heti átlagidő aránya, ha a helyi műsor-
tól eltekintettünk, de a hétfőt — amikor csak 
külföldi műsort nézhettek — figyelembe vettük.) 

A külföldi műsorok komplementer szere-
pére vonatkozó felismerés meglepő volt, és 
szűkebb szakmai körben azóta is vitákra ad 
alkalmat. A kiegészítő szerep melletti fő ér-
vem az, hogy a külföldi műsorok nézése 
viszonylag alacsony arányt képviselt a teljes 
tévénézésen belül, azaz 1987 elején még nem 
szorította ki a magyar műsorokat a „fo-
gyasztásból". Ezt az érvet további részmeg-
figyelések is alátámasztották. Ezek közül az 
egyik, hogy a külföldi műsorok közönsége 
rendszerint akkor volt nagyobb, amikor 
vagy nem volt elég vonzó, vagy egyáltalán 
nem volt magyar műsor. Ez a jelenség a hét 
egyes napjain és egy-egy nap folyamán egy-
aránt megfigyelhető volt.5 A másik az volt, 
hogy a leginkább nézett osztrák és a többi 
külföldi műsor által naponta elért közönség 
jelentős mértékben cserélődött a hét folya-
mán. 

Módszertani szempontból a próbavizsgá-
lat egyik legfontosabb tapasztalata az volt, 
hogy ez a megközelítés (tudniillik az idöjelö-
léses adatgyűjtés, a személyre és nem a mű-
sorra orientált feldolgozás, a konkrét műso-
rok közönségbecslésének viszonylagos hát-
térbe szorulása és például a tetszés teljes 
figyelmen kívül hagyása) olyan kérdések 
egész tömegét teszi közvetlenül vizsgálható-
vá, amelyek a hagyományos panelezésben 
eddig jószerivel fel sem merültek. A másik 
lényeges módszertani tapasztalat az volt, 
hogy az idöjelöléses naplók kitöltői 8-12 szá-
zalékkal több tévénézést jegyeztek fel, és 
ennek túlnyomó része a külföldi műsorok 
nézéséből származott. 

Fontosnak tartom ezzel kapcsolatban 
megjegyezni, hogy a hagyományos (biankó 
naplókon nyugvó) közönségmérés és a kíná-
lati spektrum kiszélesedésével egyre kevésbé 
bizonyul kielégítőnek. Ugyanakkor az utób-
bi időben a világ más részein is egyre éleseb-
ben merülnek fel a közönségméréssel kap-
csolatos dilemmák. A fő probléma az, hogy 
az eltérő eredmények kétségeket ébresztenek 
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a közönségmérés megbízhatóságával szem-
ben. Hangsúlyozni szeretném azonban, 
hogy különböző módszerekkel csak szeren-
csés esetben kapunk azonos eredményeket, 
és az a látszólagos bizonytalanság, amit a 
többé-kevésbé eltérő vizsgálati eredmények 
keltenek nem az eszközként szolgáló mód-
szereket, hanem a hozzájuk fűződő illúzió-
kat értékeli le. 

Az elővizsgálatot két évvel ezelőtt végez-
tük, amikor a távközlési műholdak műsorát 
legfeljebb illegálisan lehetett venni.6 Kérdés, 
hogyan változott azóta a külföldről (illetve 
az űrből) sugárzott műsorok szerepe a ma-
gyar nézők szokásrendszerében. Ezzel kap-
csolatban két olyan vizsgálat tapasztalatai-
ról tudok beszámolni, amelyeket 1988 máju-
sának második felében hasonló módszerek-
kel (kétféle időjelöléses naplóval) végeztünk. 

Az eredmények értelmezéséhez röviden 
érintenem kell a két vizsgálat körülményei-
ben levő hasonlóságokat és különbségeket. 
A két vizsgálat ugyanabban az időben: az 
1988. május 16. és 29. közötti két hétben 
történt. Politikai szempontból ennek az idő-
szaknak a legfontosabb eseménye az orszá-
gos pártértekezlet volt. Televíziós szempont-
ból viszont ez volt a MTV Plusz időszaka, 
azaz ekkor zajlott le a kereskedelmi televí-
ziózás első kísérleti kipróbálása Magyaror-
szágon. A kisérleti kereskedelmi műsor sike-
res volt, de ezt a sikert (a közönség oldalá-
ról) nagyon nehezen lehetett lemérni, mert a 
műsort zömmel olyan napszakban sugároz-
ták, amikor az emberek többsége még nem 
szokott tévét nézni. Kivéve a hét végét, ami-
kor egész napos konkurenciát teremtett az 
l-esnek, és a hétfőt, amikor gyakorlatilag 
átvette a főműsor szerepét.7 Az MTV Plusz 
jelenléte mindazonáltal feldúsította a ma-
gyar kínálatot a vizsgálati időszak jelentős 
részében, s ezzel sajátos átmeneti helyzetet 
teremtett a korábbi hagyományos és az idén 
januártól érvénybe lépett struktúra között. 
Az MTV Plusz ugyanis — a mai TV 2-höz 
hasonlóan — nemcsak az első műsornak, 
hanem a külföldi műsoroknak is verseny-
helyzetet teremtett.8 

A fő különbség a két vizsgálat mintájában 
volt. A kábel-panel9 összesen kilenc plusz 
egy város, illetve lakóterület nagyközösségi 
antennarendszerrel ellátott körzetére terjedt 

ki. Az időközben bekövetkezett adminiszt-
ratív és műszaki változások miatt az egyes 
városokból származó (al)minták valójában 
csak önmagukat, illetve az adott város-
(rész)t képviselik. Az adatokat ezúttal asze-
rint vontuk össze, hogy az adott városban 
(kerületben) hány műholdas program véte-
lére nyújtott lehetőséget a nagyközösségi an-
tennarendszer.10 Az MTV Plusz vizsgálatát 
célzó felvétel időjelöléses naplóit egy ezerki-
lencszáz főből álló, eredetileg országos rep-
rezentatív minta tagjainak küldtük ki.11 

A két vizsgálat adatainak teljes feldolgo-
zása még nem fejeződött be, de a most tár-
gyalt szempontból (azaz a magyar és a kül-
földi műsorok versenye szempontjából) már 
lehetőség nyílik néhány érdekes összehason-
lításra. A mellékelt két táblázat12 adatai 
alapján a következő fontosabb megállapítá-
sok tehetők. (A szöveg közben ismertetett 
adatokat a könnyebb megjegyezhetőség 
kedvéért kerekítve közlöm.) 

(1) A teljes tévénézési idő hétköznapokon 
átlagosan fél órával, hétvégeken pedig egy 
órával volt több a kábel-panellel vizsgált 
nagyközösségi antennarendszerekben, mint 
országosan. Különösen a közbülső típushoz 
tartozó, úgynevezett „egyholdas" városok-
ban (Miskolcon és Zalaegerszegen) fordítot-
tak sok időt az emberek ezen a két héten 
tévénézésre: hétköznap négy és fél órát, hét-
végeken pedig hat órát. 

(2) A központi magyar műsorok (MTV 1, 
MTV 2 és MTV Plusz) által együttesen elért 
közönség nagyságát gyakorlatilag nem be-
folyásolja az, hogy az emberek milyen más 
műsorokat nézhettek még az egyes városok-
ban. A legkevesebben az országos mintában 
hét végén nézték a magyar televíziót (92 
százalék), a kábelpanelben viszont 96 száza-
lék volt a magyar műsorok által elért legki-
sebb közönség, ugyancsak hét végén. 

(3) Ezzel szemben a kínálat összetétele 
jelentősen befolyásolta a három központi 
magyar műsor nézésére fordított napi átlag-
időt. Azokban a városokban, ahol a magya-
rokon kívül még csak a szomszédos orszá-
gok „légből kapott" műsorait láthatták a 
nézők: hétköznap négy, hét végén pedig öt 
óra hosszát nézték a magyar műsorokat; 
ahol viszont már három műholdas műsor 
közül is válogathattak: hétköznap „csak" 
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három, hét végén pedig „csak" négy órát 
fordítottak erre. Az országos átlag és az 
„egyholdas" városok átlaga a kettő között 
helyezkedett el. 

(4) A külföldi műsorok által elért közön-
ség nagyságát lényegében a kínálat összeté-
tele határozta meg. Ezen azt kell érteni, 
hogy az adott városban fogható műholdas 
műsorok száma mentén (nullától háromig) 
haladva, nulláról 75 százalékra „növeke-
dett" azok aránya akik egy-egy hét alatt 
néztek valamennyit a műholdas műsorok-
ból. Ezzel szemben a szomszédos országok 
műsorainak heti nézőköre 50-ről 30 száza-
lékra „csökkent". Hétköznap és hét végén 
hasonló volt a helyzet. Feltűnő ugyanakkor, 
hogy a „háromholdas" városokban a szom-
szédos országok műsorainak közönsége 
nemcsak a legalacsonyabb volt, hanem in-
tenzíven cserélődött is egy-egy hét folya-
mán. S még egy figyelmet érdemlő tapaszta-
lat: a szomszédos műsorok heti nézőtábora 
ezekben a városokban nem volt magasabb, 
mint országos átlagban. Ez egyrészt annak 
a következménye, hogy a környező orszá-
gok műsorait viszonylag sokan tudták venni 
a nagyközösségi antennarendszereken kívül 
már korábban is, másrészt a nagyközösségi 
antennarendszerekben a műholdas vételi le-
hetőség elszívta a szomszédos műsorok kö-
zönségét. A műholdas műsorok országosan 
elért heti közönségét 5 százalékosnak talál-
tuk, ami négyszázezer nézőnek felel meg. 

(5) A fentihez hasonló volt a helyzet a 
külföldi műsorok nézésére fordított idő te-
kintetében is. Azaz a műholdas vételi lehető-
ség növekedésével növekedett az erre fordí-
tott idő nagysága is: nulláról napi 55 percre; 
míg a „szomszédolással" töltött idő napi 23 
percről 8 percre csökkent. Ez azt is jelenti, 
hogy az összes nem magyar műsor nézésével 
országos átlagban alig tíz percet, a vizsgált 
nagyközösségi antennarendszerekben vi-
szont napi fél, illetve egy órát töltöttek az 
emberek. Az „egyholdas" városokban en-
nek az egy órának a kétharmadát, a „há-
romholdas" városokban pedig a hétnyolca-
dát a műholdról érkező műsorok nézése tet-
te ki. 

(6) Miközben országos és városi átlagok-
ról, azaz a potenciális közönség átlagairól 
beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 

hogy a tényleges nézők által a szomszédos 
vagy a műholdas műsorok nézésére külön-
böző feltételek között fordított idő mennyi-
sége a fentieknél nagyobb hasonlóságot mu-
tatott. Csupán példaként említem, hogy a 
műholdas műsorok nézésére hétköznapon-
ként körülbelül egy órát, hét végi napokon 
pedig másfél-két órát fordítottak, akik ezt 
választották. 

(7) Mindebből az látszik a legfontosabb-
nak, hogy milyen volt a magyar és a nem 
magyar programok nézésére fordított idő 
aránya a teljes időn belül. Ezt mutatja az 
alábbi adatsor. 

kínálat MTV mű-
hold 

szom- nem 
szédos magyar 
ország együtt 

össze-
sen 

csak 
szomszédos 91 0 9 O) 100 
egy 
műholdas 79 14 7 (21) 100 
három 
műholdas 75 22 3 (25) 100 
országos 
átlag 96 1 3 4 100 

Vagyis a nem magyar programok a kábel-
panellel vizsgált nagyközösségi antenna-
rendszerekben 9—25 százalékot kötöttek le 
a teljes tévénézési időből (heti átlagban), 
attól függően, hogy hány műholdas prog-
ramhoz fértek hozzá a nézők. A másik vizs-
gálatban ugyanez az arány országosan 4 szá-
zalékot tett ki. Ezeknek az arányoknak az 
értelmező megítéléséhez egy belső, egy külső 
és egy időbeli viszonyítási lehetőség kínálko-
zik. 

(Belső) Nincs túl nagy külöbség az „egy-
és háromholdas" városokban tapasztalt ará-
nyok között (21—25 százalék). Azaz az új 
feltételek között, a műholdas programok 
léte vagy hiánya számít perdöntőnek a kon-
kurencia szempontjából. 

(Külső) A nagyközösségi antennarend-
szereket korábban egyfajta jövőmodellnek 
értelmeztem, amelynek vizsgálatával bizo-
nyos változási tendenciák elemezhetővé vál-
nak. Ezt most úgy hasznosíthatjuk, hogy a 
fenti tapasztalatokat egy nyugat-európai fel-

\ 
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a nagyközösségi antennarendszerekben, és 
ebből három a mai három műholdas csator-
na lenne, akkor a leginkább a skandináv 
országokhoz hasonlítanánk.13 

(Időbeli) Azokban a városokban, ahol 
— az érvényes szerződések értelmében Ma-
gyarországon fogható — mindhárom mű-
holdas programot nézhetik az emberek, ott 
a tizenöt hónappal korábbi székesfehérvári 
próbához képest körülbelül kétszeresére 
nőtt a nem magyar programokra fordított 
idő részaránya (12-ről 25 százalékra). 
Ugyanezt más oldalról nézve azt látjuk, 
hogy növekedett a rés az átlagember számá-
ra ma a legszélesebb kínálatot nyújtó nagy-
közösségi antennarendszerek és az ország 
ilyen lehetőségekkel nem rendelkező terüle-
tei között. Miközben ugyanis a magyar néző 
a kábelvégek egy részén a képernyő előtt 
töltött időnek egynegyedében már nem ma-
gyar műsorszolgáltatók által ellenőrzött 
programokkal találkozik, országos átlagban 
a teljes időnek még az egyhuszadát sem tette 
ki az az idő, amikor nem magyar szerkesz-
tők szolgálták ki a „kedves nézőt". 

1. táblázat 

A tévénézésre fordított napi átlagidő belső megoszlása 
a különböző kínálattal rendelkező 

városi antennarendszerekben és országosan 

kínálat 

csak szomszédos 1. 3. országos 
műsor műholdműsor műholdműsor 

perc % perc % perc % perc % 

heti 1 MTV 233 91 222 79 185 75 208 96 
külf. 23 9 19 7 8 3 6 3 
műhold — — 41 14 55 22 3 1 
I 256 100 282 100 248 100 217 100 

hétköz-
nap MTV 235 93 221 81 182 78 210 97 

külf. 18 7 15 6 7 3 5 2 
műhold — — 36 13 43 19 2 1 
I 253 100 272 100 232 100 217 100 

hét vége MTV 295 92 287 81 245 76 265 96 
külf. 24 8 22 6 10 3 7 3 

műhold — — 47 13 69 21 3 1 
S 319 100 356 100 324 100 275 100 

mérés eredményeihez hasonlítjuk. 1987-ben 
a (14 országra kiterjedő) szóban forgó fel-
mérés során azt találták, hogy a tévénézés 
heti átlagos időtartama az alábbiak szerint 
oszlott meg a hazai eredetű, a műholdas és 
a szomszédos országokból származó prog-
ramcsoportok között: 

hazai 

szomszé-
mű- dos 

holdas ország-
beli 

összesen 

NSZK 64 35 1 100 
Skandinávia 73 27 0 100 
Hollandia 83 8 9 100 
Svájc 46 8 46 100 
Belgium 27 4 69 100 

Idézve: a HÍRLEVÉL 1987/11. számából 
(Szerk.: Jakab Zoltán) 

Prognózis helyett azonban célszerűbbnek 
látszik feltételes módban fogalmazni. Esze-
rint: ha már ma minden magyar tévénéző 
hat-nyolc csatorna közül választhatna, mint 
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2. táblázat 

A magyar és a külföldi műsorok által elért közönség 
(és a tényleges nézők által naponta erre fordított idő) 

a különböző kínálattal rendelkező 
városi antennarendszerekben és országosan 

kínálat 

csak szomszédos 1. 3. országos 
műsor műholdműsor műholdműsor 

% perc % perc % perc % perc 

heti I MTV 99 237 98 227 98 189 95 220 
külf. 49 46 46 41 29 29 30 22 
műhold — — 65 63 77 71 5 52 

hétköz-
nap MTV 98 239 97 227 97 187 93 226 

külf. 35 51 31 51 16 41 10 52 
műhold — — 52 70 61 70 4 56 

hét vége MTV 97 304 97 294 96 257 92 288 
külf. 33 73 30 76 16 65 20 35 

műhold — — 48 96 56 124 3 102 

Jegyzetek 

1. Jel-Kép, 1988. 4. sz. 186. old. 
2. Boros P.: Külföldi adók — magyar nézők és hallgatók. TK Tanulmányok, 1981. 6. sz. 
3. Lendvay J.: Szomszédos adók — magyar nézők. Jel-kép, 1988. 3. sz. 
4. A biankó napló lényege az, hogy a válaszadó a napló egyes soraiba az általa megnézett műsorokat 

jegyzi fel, és minden esetben külön megjelöli, hogy az adott műsort vagy műsorrészt mettől meddig 
nézte. Időjelöléses naplót most alkalmaztunk először. Ennek a más országokban elterjedt közönség-
mérési módszernek lényeges jellemzője az, hogy a válaszadó nem az egyes megnézett műsorokat 
jegyzi fel, hanem egy alkalmas választott táblázatba csupán a tévénézés kezdetét és végét jelöli meg 
(és a két jelet összeköti). Az elővizsgálat eredményeiről másutt részletesen beszámoltam, ezért itt csak 
a fontosabb tapasztalatok felidézésére szorítkozom. (Vö.: Erdősi S.: Kábeldolgozat — Közönségmé-
rési dilemmák egy próbavizsgálat ürügyén. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1988.) 

5. Első hallásra ez lapos közhelynek tűnik, ha azonban arra gondolunk, hogy egy délutántól estig 
terjedő idődiagramon a külföldi műsorokat nézők sávja akár egyenletes szélességű is lehetne, 
miközben nem az, akkor belátható, hogy a magyar televízió főleg délután és késő este még nem tudta 
egyenletesen kitölteni azt az egyébként viszonylag rugalmas időkeretet, amit az emberek tévénézésre 
szántak. 

6. Székesfehérvárott egyébként 1987 decemberében indult meg sorban egymás után a Sky, a Super és 
a TV 5 műsorának közvetítése a nagyközösségi antennarendszer kábelhálózatán. 

7. Az a körülmény, hogy az MTV Plusz az első naptári hétnek az elején, a másodiknak pedig a végén 
nem sugárzott műsort, nagyon megnehezített mindenfajta szoros összehasonlítást. Ennek áthidalásá-
ra vezettük be a „többnapi elért közönség" mutatóját. Ehhez a közönséghez tartozóknak azokat 
tekintettük, akik a két vizsgálati hét három-három normális hétköznapján (együttvéve) legalább egy 
negyedórán át nézték a műsort. 

8. A nézési időre vonatkozó biankóadatokon végzett összehasonlítás tanúsága szerint (mivel csak 
ilyenek álltak rendelkezésre) a hétköznapokon csak napközben sugárzott kereskedelmi műsor nézé-
sére fordított átlagosan napi 36 percnek pontosan a fele a zömmel este sugárzott két régi csatorna 
nézésére fordított idő rovására ment, s csak a másik fele számított új szerzeménynek abból az időből, 
amit az emberek egyébként másra, egyebek között külföldi tévéműsorok nézésére fordítottak volna. 
(Vö.: Erdősi S.: Átléptük a Rubicont? Jel-kép, 1988. 4. sz.) 
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9. Előkészítésként 1987 végén egy személyesen kérdezett adatfelvétel készült a tévénézési szokásokról, 
és ezen belül a külföldi tévéműsorokkal és a képújsággal kapcsolatos preferenciákról. Ezt (az 
egyébként szokásos) úgynevezett alapkérdőívet Márványi György gondozta. Az alapkérdőív és a 
most tárgyalt naplós felvétel közös bázisát egy (Leslie Kish-kulccsal választott) kétezer fős minta 
alkotta. 

10. A vizsgálatba bevont városok közül egyáltalán nem volt ilyen lehetőség Szolnokon, Győrben és 
Pécsett. Egy műholdas műsort tudtak nézni (a Super Channelt) Miskolcon és Zalaegerszegen. Végül 
Gazdagréten, Debrecenben, Székesfehérvárott és Veszprémben már mindhárom műholdas progra-
mot (a Skyt, a Supert és a TV 5-öt nézhették azok, akik a nagyközösségi antennarendszerhez 
kapcsolódtak, és így a mi mintánkba kerülhettek. (A + 1-edik várost, Karcagot ezúttal kihagytam 
az elemzésből). A válaszadói hajlandóság egyébként nem különbözött lényegesen az egyes városok 
mintáiban: az első héten átlagosan 58 százalék, a másodikon pedig 53 százalék küldte vissza a 
kérdőívet felhasználhatóan kitöltve. 

11. Az első héten a kiküldött műsornaplók 38 százaléka, a másodikon pedig 35 százalékuk érkezett 
vissza használhatóan kitöltve. Ez a válaszadási arány 3—6 százalékkal volt kevesebb, mint amennyi 
egy évvel korábban (akkor biankónaplókkal) volt. 

12. Két dolgot kell előre bocsátanom ahhoz, hogy az olvasó ezeket az adatokat önállóan is értelmezni 
tudja. Az egyik, hogy a 2. táblázatban sem a százalékos, sem a percadatok nem adhatók össze. 
A százalékok azért nem, mert a magyar, a szomszédos és a műholdas műsorok nézőköre részben 
vagy egészben átfedhette egymást. A percek viszont azért nem, mert ezeket az időket nem ugyan-
azok a személyek fordították a különböző műsorok nézésére. A másik megjegyzés, hogy az egész 
heti adatok 2 x 7 nap, a hétköznapi adatok 2 x 3 nap, s végül a hét végi adatok 2 x 2 nap (két 
szombat és vasárnap) átlagát tartalmazzák. Az időadatok mindenütt napi átlagot jelentenek, az 
elért közönség arányai viszont (a 2. táblában) a jelzett hét, három, illetve két hét végi napra 
együttesen vonatkoznak, tehát csak ennek tudatában hasonlíthatók össze egymással. 

13. Ezt azonban a következőkkel kell kiegészítenünk: (1) a hazai műsor pontosabban csak hazai 
sugárzású programot jelent; (2) az idézett számításoknál nem vettük figyelembe a videózást, ami 
Skandináviában jóval elterjedtebb, mint nálunk; (3) Skandinávia nem egy ország, s ezért a „szom-
szédos országok" piaci részesedésének teljes hiánya (a közölt adatokban) valószínűleg összevonást 
tükröz. 

A series of research took place in areas equipped with community antenna systems in 1987—88, 
lo find out about the reach and ratings of domestic, croos-border and satellite television viewing. 

Il was found that in the cabled households one-fourth of time spent with viewing concerns foreign 
programs, while this proportion is below one-twentieth in national average. 



Terestyéni Tamás 

A csernobili atomreaktor-
szerencsétlenség 
a tömegtájékoztatásban 

Az 1986. április 26-ról 27-re virradó éjjel történt csernobili 
atomreaktor-szerencsétlenség az egész világ közvéleményét megrázta. 
A Magyar Közvéleménykutató Intézet elődjében, 
a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban rögtön az eseményeket 
követően vizsgálatsorozat indult, amely egyfelől a szerencsétlenségről 
való tájékoztatás milyenségét, másfelől a közvélemény reagálását 
tanulmányozta. Az akkori politikai viszonyok között a kutatóknak nem 
állt módjukban nyilvánosságra hozni a vizsgálatok eredményeit, az idő 
múltával viszont a három évvel ezelőtti megállapítások óhatatlanul 
elvesztették közvetlen aktualitásukat. Mindazonáltal úgy véljük, hogy 
az akkori tapasztalatoknak vannak olyan általánosabb érvényű 
tanulságai, amelyekre három év eltelte után is érdemes visszatérni. 
Ez a tanulmány a szóbanforgó vizsgálatsorozatnak egy olyan elemzési 
munkálatáról számol be, amely szövegelméleti szempontból vette 
szemügyre a csernobili szerencsétlenségről adott hazai tájékoztatást. Az 
elemzés a Népszabadság, a Magyar Nemzet és a Tv-híradó 1986. április 
28. és május 14. közötti számaira terjedt ki, és arra a kérdésre kereste 
a választ, vajon eleget tett-e a tájékoztatás az informativitás elemi 
követelményeinek. 
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Értelmezés és informativitás 

„A Magyar Népköztársaságban mindenki-
nek joga van arra, hogy tájékoztatást kap-
jon szűkebb környezetét, hazáját, a világot 
érintő kérdésekben. A sajtó feladata — a 
hirközlés más eszközeivel összhangban — a 
hiteles, pontos és gyors tájékoztatás." (1986. 
évi II. törvény a sajtóról: 2. §, 1. bek.) 

Szövegelméleti szempontból a tájékozta-
tásról akkor mondható el, hogy hiteles és 
pontos, ha közlései olyan információkat tar-
talmaznak, amelyekből a befogadók az ese-
mények valósághű és teljes gondolati képét, 
adekvát és koherens gondolati modelljét 
építhetik fel. 

A tájékoztatás tárgyát képező események 
gondolati modelljének létrehozásában a kö-
vetkező tényezők játszanak szerepet: 

1. A kiindulópontot természetszerűleg a 
közlések szemantikai információi jelentik, 
vagyis mindaz, amit a közlések befogadói 
annak alapján tudnak meg, hogy megértik 
a közléseket. Ezeknek az információknak 
két típusa van. Az egyik típusba azok a 
kijelentések tartoznak, amelyeket a közlések 
mondatai explicit módon állítanak. A másik 
típust ezzel szemben olyan ki nem mondott 
előfeltevések alkotják, amelyeket a befoga-
dóknak szükségképpen igaznak kell feltéte-
lezniük ahhoz, hogy a szöveg mondatainak 
értelmet tudjanak tulajdonítani. Például 
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A tüzet eloltották, vagy A sugárszint a nor-
mális értékre csökkent mondatok explicit 
kijelentéstartalma implicit módon előfeltéte-
lezi, hogy volt valamilyen tűz, illetve hogy 
korábban a sugárszint magasabb volt a nor-
mális értéknél. 

2. A közlések szemantikai információi a 
befogadók ismereteinek, hiedelmeinek, ta-
pasztalatainak kontextusában értelmeződ-
nek. E kontextus nem más, mint a befoga-
dóknak a közlést megelőző tudása arról, 
hogy milyenek és hogyan függnek össze a 
dolgok a világban, mi a különféle esemé-
nyek szokásos menete, melyek az emberi 
cselekvések jellegzetes céljai, motivációi, 
mik lehetnek a történések okai és következ-
ményei stb. A tudást szervező struktúrákat, 
amelyek a tapasztalat és az információk ér-
telmezésének általános kereteit adják, kog-
nitív sémáknak, forgatókönyveknek, tema-
tikus hálóknak nevezik. Ilyen séma például 
az, hogy ott, ahol szerencsétlenség történt, 
mentési munkálatok kezdődnek, vagy hogy 
veszélyes okokhoz veszélyes következmé-
nyek társulnak. 

A közlések értelmezési kontextusában a 
kognitív struktúrák mellett hasonlóképpen 
fontos szerepet játszanak a befogadók 
konkrét ismeretei a közlések tárgyáról. Egy 
atomerőmű-szerencsétlenséget az emberek 
nem utolsósorban annak alapján értelmez-
nek, amit az atomerőművekről és a nukleá-
ris energiáról tudnak. Míg a kognitív struk-
túrák — legalábbis egy-egy kultúrán belül 
— többnyire általános érvényűek, a konkrét 
tudás valamely tárgykörrel kapcsolatban az 
iskolázottság, az olvasottság, a tájékozott-
ság függvényében egyénről egyénre jelentős 
mértékben változhat. 

Amikor a befogadók egy közléssel talál-
koznak, a közlés szemantikai információi 
mintegy mozgósítják, „lehívják" az értelme-
zésükhöz szükséges tudástartományokat, 
sémákat, forgatókönyveket a befogadók 
emlékezetéből. Egy olyan hír például, amely 
valamilyen atomerőmű-szerencsétlenségről 
szól, lehívja a befogadónak az atomenergiá-
val, az erőművekkel, a szerencsétlenségekkel 
kapcsolatos ismereteit, sémáit, és ezek alkot-
ják számára a hír értelmezésének kontextu-
sát. 

3. A befogadók természetszerűleg arra tö-

rekednek, hogy a közlésekből (éppúgy, mint 
a tapasztalati megfigyeléseikből) maximális 
információt nyerjenek. Ezért nem elégednek 
meg a közlések szemantikai információival, 
hanem háttérismereteik és kognitív sémáik, 
forgatókönyveik felhasználásával — a köz-
lésinformációkat a kontextussal egyesítve 
— következtetéseket igyekszenek levonni a 
rendelkezésükre álló összes releváns infor-
mációból. Például egy olyan közlés, amely 
szerint valahol atomerőmű-szerencsétlenség 
történt, attól függően, hogy a befogadók 
milyen ismeretekkel, sémákkal és következ-
tetési rutinokkal rendelkeznek, számos kö-
vetkeztetésre adhat alkalmat számukra: az 
erőmű működésképtelenné vált; az erőmű 
rosszul volt megépítve; a kezelőszemélyzet 
nem járt el kellő gondossággal; radioaktív 
anyagok szökhettek ki az erőműből; lehet-
tek sérültek, esetleg halálos áldozatok stb. 
E valószínűségi következtetések éppúgy vo-
natkozhatnak a közlés kibocsátójára és kü-
lönféle körülményeire, mint magára a közlés 
tárgyára. Például abból, hogy egy atomerő-
mű-szerencsétlenségről szóló hír nem tartal-
maz információt a szerencsétlenség mértéké-
ről, az áldozatok számáról, a veszély nagy-
ságáról, arra lehet következtetni, hogy a 
közlő kisebbíteni akarja az esemény jelentő-
ségét. 

Mindezen tényezők szerepét és összefüg-
gését a közlések értelmezésének folyamatá-
ban szemléltethetjük (lásd az ábrát a követ-
kező oldalon). 

A befogadói kontextus mint értelmezési 
keret egyúttal a közlés tárgyával kapcsola-
tos információigények forrása is. A befoga-
dó ugyanis a közlés szemantikai információi 
által mozgósított ismeretei, sémái, forgató-
könyvei, tematikus struktúrái alapján előze-
tes elvárásokat alakít ki magának azzal kap-
csolatban, hogy mit kell tartalmaznia a köz-
léseknek ahhoz, hogy információiból fel-
építhető legyen egy valósághű és teljes gon-
dolati modell a közlés tárgyáról. 

Az informativitásra vonatkozó elvárások 
mögött általános pragmatikai elvek mun-
kálnak, amelyek a kommunikációba lépő 
felektől azt követelik, hogy a zavartalan 
kommunikációs együttműködés biztosítása 
érdekében tegyenek eleget az alábbi hallga-
tólagos szabályszerűségeknek: 
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közlés valamely esemenyrol 

a közlés szemantikai információi 
— explicit jelentéstartalom 

— implicit előfeltevések 

az esemény gondolati modellje 

a befogadói kontextus 

a befogadó ismeretei, tudása, 
hiedelmei a világról 

az ismereteket rendező kognitív sémák, 
forgatókönyvek, tematikus hálók 
következtetési sémák és rutinok 

a szöveginformációkból, 
a kontextus információiból 

és a következtetésekből 
felépült gondolati kép a közlés tárgyát 

képező eseményről 
és esetleg magáról a közlőről 

és a közlés körülményeiről 

valószínűségi következtetések 

Ne közölj se több, se keve-
sebb információt, mint 
amennyi szükséges! 
Ne közölj olyasmit, ami 
nem igaz, illetve amire vo-
natkozóan nincs bizonyí-
tékod! 

RELEVANCIA: Közlésed legyen mindig 
releváns! 

FORMA: Közlésed legyen világos, 
egyértelmű, rendezett! 

Egy eseményről szóló közlés tehát akkor 
informatív, vagyis a befogadó akkor képes 
zavartalanul felépíteni belőle az esemény 
gondolati modelljét, ha a közlés információi 
a mennyiség, a minőség, a relevancia és a 
forma tekintetében kielégítik a befogadó el-
várásait. Ehhez az alapkövetelményhez fel-
tétlenül hozzá kell tennünk, hogy az infor-
mativitásra vonatkozó szabályszerűségek 
hatóköre mindig viszonylagos; érvényesülé-
sük nem olyan szigorú, mint a szó szorosabb 
értelmében nyelvtani szabályoké, hanem in-
kább tendenciaszerű. Az ember a különféle 
közlések értelmezésében rendkívül lelemé-

nyes: aminek értelmezése problémát okoz az 
egyik szinten, azt képes feldolgozni és hasz-
nosítani a másikon. így megtörténhet, hogy 
a befogadó magát az informativitási köve-
telmények megsértését is hasznos informá-
cióként értelmezi. Ha például nem kapja 
meg valamely közlésből az elvárható (meny-
nyiségű, minőségű, relevanciájú, formájú) 
információt, akkor ebből a közlő tulajdon-
ságaira és szándékaira következtethet: a 
közlőnek nem állnak rendelkezésére a szük-
séges információk, a közlő nem őszinte, a 
közlő nem kíván a befogadóval együttmű-
ködni, a közlő tart a teljes információnak a 
befogadó oldalán kiváltott hatásaitól, stb. 
Az is megtörténhet, hogy a befogadó az 
elvárt, de meg nem kapott információkat 
megkísérli a rendelkezésére álló informá-
ciókból kikövetkeztetni, azaz megpróbál a 
sorok között olvasni. Ekkor azonban nyil-
vánvalóan kénytelen fokozottabban tá-
maszkodni a saját találgatásaira és előfelte-
véseire, aminek következtében a közlés tár-
gyát képező eseményről kialakított gondola-
ti modellje lényegesen eltérhet a közlő szán-
dékaitól, illetve a valóságos eseménytől. 

MENNYISÉG: 

MINŐSÉG: 
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Az információ mennyisége 

A csernobili atomerőmű-szerencsétlenségről 
szóló tájékoztatás informativitásának a 
mennyiségi oldalával kapcsolatos tapaszta-
latokat a Népszabadság példáján illusztrál-
hatjuk. A Népszabadságban, mint az összes 
többi napilapban is, április 29-én, a reaktor-
szerencsétlenséget követő napon, tehát 
hosszadalmas késéssel jelent meg az első tá-
jékoztatás a történtekről. Ez a közlemény 
rendkívül szűkszavú volt: a szerencsétlenség 
tényén és helyszínén kívül nem tartalmazott 
semmiféle specifikus információt, az olyan 
részletei pedig, hogy intézkedéseket tesznek 
a baleset következményeinek elhárítására, és 
a sérülteket orvosi ellátásban részesítik, trivi-
alitásuk következtében inkább csak az in-
formációigény feltámasztására voltak alkal-
masak, hiszen semmiféle konkrétummal 
nem szolgáltak a következmények természe-
téről, illetve a sérültek számáról és a sérülé-
sek súlyosságáról. Különösen feltűnő volt, 
hogy a szerencsétlenség időpontját sem jelöl-
ték meg. A közlés egésze azok számára, akik 
más (nem hazai) forrásból nem rendelkeztek 
már némi ismeretekkel, elsősorban azt su-
gallhatta, hogy kisebb jelentőségű, különö-
sebb veszélyekkel nem járó, üzemi balesetről 
van szó, amelynek nem kell nagy fontossá-
got tulajdonítani. 

Az információhiányt a következő napon 
(április 30-án) valamelyest enyhítette, hogy 
lényegesen hosszabb és tartalmasabb közlés 
látott napvilágot, amely említést tett a sze-
rencsétlenség természetéről és következmé-
nyeiről (összeomlott a reaktor épületszerke-
zetének egy része, megsérült a reaktor és 
radioaktív anyag szivárgott ki), az áldoza-
tokról (két ember meghalt), valamint a ve-
szélyes következmények elhárítására tett in-
tézkedésekről (az atomerőműhöz tartozó la-
kótelepről és a közelben fekvő három további 
településről elszállították a lakosságot). Első 
ízben esett szó arról, hogy a kiszivárgott 
radioaktív anyagok más országok lakosait 
is érinthetik, magyar vonatkozásban azon-
ban a közlés azt hangsúlyozta, hogy a méré-
sek hazánk légrétegeiben nem mutatnak vál-
tozást. 

A közlés viszonylagos információgazdag-
ságára számos tényező árnyékot vetett. 

Mindenekelőtt feltűnő maradt a konkrétu-
mok hiáflya: nem olvashattunk a szerencsét-
lenség időpontjáról, az események lefolyásá-
ról, a sebesülések természetéről és mértéké-
ről, a kitelepítések idejéről, menetéről, a ki-
telepítettek számáról, a hazai mérések tudo-
mányos hátteréről, a konkrét mérési szintek-
ről, a radioaktív szennyeződés közeledtéről, 
hazánk légterébe érkezésének várható idejé-
ről stb. Semmiképpen sem hathatott meg-
nyugtatóan a tájékoztatás megbízhatóságá-
val kapcsolatban, hogy míg az előző napi 
közlés az esemény jelentéktelenségét sugall-
ta, addig az új információkból kiderült, 
hogy az emberek sokaságát és esetleg ha-
zánk lakosságát is érintő veszélyek állnak 
fenn. Zavart kelthetett, hogy a közlés egy 
részletéboLürra lehetett lcövgtlcezT5Tm: á re-
aktor balesete jóval az első tájékoztatás előtt 
történt (a szokottnál nagyobb radioaktív 
koncentrációt mértek a skandináv országok 
felett, keddre vagyis az első hazai sajtóhírek 
időpontjára — azonban már lényegesen 
csökkent a koncentráció). 

A 30-ai közlés, különösen azáltal, hogy 
nyilvánvalóvá tette, a sugárszennyeződés 
Magyarországra is eljuthat, magától értető-
dő módon rendkívüli mértékben felfokozta 
a részletes információk iránti igényt. Azt 
lehetett volna várni, hogy a következő na-
pon a Népszabadság igyekszik ezt az igényt 
minél nagyobb mennyiségű és konkrét tar-
talmú anyaggal kielégíteni. Ehelyett pont az 
elvárás ellenkezője következett be, mintha 
az újság amellett döntött volna, hogy ajehe-
tő legáltalánosabb, legsemmitmondóbb, a 
legkevesebb kőnkrétumetés részlétetlartaj-
mazó „tájékoztatást" adja. A csernobili ese-
ményekről szóló korábbi híradás egyetlen 
konkrét momentummal egészült ki (a kór-
házi ápoltak száma), miközben a helyszínről 
érkező egyéb hírek mind azt voltak hivatot-
tak kifejezni, hogy a veszély nem volt nagy, 
az eseményeket teljes ellenőrzés alatt tartják, 
zavartalanul folyik az egyébként nem túl 
jelentős következmények felszámolása 
(csökken a sugárzó anyagok kiáramlása; 
mérséklődött a sugárzás szintje; hozzáláttak 
a környék sugárszennyeződéstől való meg-
tisztításához; Kijevben a levegő szennyezett-
sége nem veszélyes mértékű; a megszokott 
mederben folyik az élet). 
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Még inkább általánosságban mozgott és 
semmitmondó volt a hazai helyzetre vonat-
kozó közlésrészlet. Bár a közlemény azzal 
indított, hogy intézkedéseket foganatosítot-
tak és meghatározták a tennivalókat, az in-
tézkedések közül csak azt említette az újság, 
hogy sűrítik a mérések mintavételi helyeit és 
gyakoriságát. A közvélemény megnyugtatá-
sára aligha lehetett elegendő az a minden 
konkrétumot nélkülöző megállapítás, hogy 
a légkör és a környezet radioaktivitásának 
növekedése nem számottevő, a mért értékek 
alig térnek el a mindennapi értékektől. A la-
kosság számára az újság semmiféle óvatos-
ságot nem javasolt, holott — mint a későbbi 
anyagokból kiderült — éppen ezekben a na-
pokban volt a legmagasabb a sugárzási szint 
Magyarországon. 

A május elsejei szám közlése tehát közel 
sem szállította azt az információmennyisé-
get, amely kielégíthette volna az előző napi 
szám által felkeltett információigényt. Az 
olvasófcaa_felmerülhetett a gyanú, hogy a 
lap szerkesztői a tájékoztatás követelményét 
teljes mértékben alárendelték a május elsejei 
ünneplésnek: minimálisra csökkentették az 
olyan információkat, amelyek — bármilyen 
fontosak is lettek volna az egyre nyugtala-
nabb emberek számára — kedvezőtlenül be-
folyásolhatták volna az ünnepi hangulatot. 
Megerősíthette ezt a következtetést, hogy a 
szerencsétlenségről és a következményeiről 
szóló viszonylag kis terjedelmű anyag a lap 
szerkesztésében meglehetősen háttérbe szo-
rítva a negyedik oldal alsó részén jelent meg. 
Az információhiányok mellett az olvasók 
bizonytalanságát csak fokozhatta, hogy a 
megnyugtatásukra szánt információk a ve-
szélyek fennállását implikálták: csökkent a 
sugárzó anyagok termelődése —> sugárzó 
anyagok termelődnek; a légkör és a környe-
zet radioaktivitásának növekedése nem szá-
mottevő -> a radioaktivitás növekedett (nö-
vekszik); a mért értékek alig térnek el a min-
dennapi értékektől -» a mért értékek eltérnek 
a mindennapi értékektől stb. 

A Népszabadság legközelebbi száma má-
jus-4-gji jutott el az olvasókhoz. A szeren-
csétlenség lefolyásával kapcsolatban mind-
össze kétféle, eddig hiányzó információt kö-
zölt ez a szám: egyfelől azt, hogy a reaktor-
nál szombaton (április 26-án) kezdődtek a 

rendellenességek, másfelől azt, hogy milyen 
beavatkozások folynak a levegő további 
szennyeződésének megakadályozására (he-
likopterekről homokkal, ólommal, bárral teli 
zsákokat dobálnak le a szerencsétlenség tér-
ségébe). Az események egyéb részletei válto-
zatlanul homályban maradtak, viszont nagy 
teret kaptak olyan, a történtek, de minde-
nekelőtt a hazai helyzet szempontjából irre-
leváns visszautasítások, amelyek arra vonat-
koztak, hogy a nyugati sajtóforrások eltú-
lozzák a csernobili szerencsétlenség jelentő-
ségét és köveik&zményeit. 

A hazai helyzetjelentés azt a címet viselte, 
hogy a magyar légtérben tovább csökken a 
radioaktivitás, ami értelemszerűen csakis azt 
jelenthette az olvasók számára, hogy a su-
gárzás valamikor az előző napokban érte el 
a legmagasabb szintet. Arról, hogy hol, pon-
tosabban mikor és mekkora értéket mutat-
tak a műszerek, egyetlen szót sem lehetett 
találni az egyébként is csak néhány monda-
tos közleményben. Első ízben volt olvasható 
a lapban az az ajánlat, hogy gyermekek csak 
a tejipar által forgalomba hozott, ellenőrzött 
tejet fogyasszák, és a zöldségeket bő vízben, 
többször meg kell mosni. Az óvintézkedések-
hez semminemű magyarázat nem társult, de 
az olvasók számára ebben az esetben bizo-
nyára nem is annyira az eligazító, magyará-
zó információk hiánya lehetett visszatetsző, 
hanem elsősorban az, hogy e figyelmezteté-
sek miért nem jelentek meg a május elsejei 
számban, vagyis a radioaktivitás növekedé-
sének kezdetén, a sugárzási csúcsszint előtt. 

Május 5-én látott napvilágot az addigi 
legterjedelmesebb írás az erőműszerencsét-
lenséggel kapcsolatban, ennek azonban nem 
annyira a csernobili események, hanem a 
nyugati tájékoztatás elutasítása volt a fő 
témája (a szovjet tömegtájékoztatási eszkö-
zök elítélik a szerencsétlenség ürügyén indí-
tott helyenként hisztérikus hangú nyugati 
kampányt). Ugyanakkor ettől a naptól 
kezdve némi változás volt érzékelhető a saj-
tóban: ha csak lassan és töredezetten is, 
kezdtek megjelenni olyan konkrét informá-
ciók, amelyekből az események lefolyását és 
méretét rekonstruálni lehetett. így május 
5-én közölte az újság az első adatokat a 
kitelepítések mértékéről, a közvetlen ve-
szélyzóna nagyságáról, a szerencsétlenséget 
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elinditó robbanás természetéről. Ugyancsak 
ezen a napon jelent meg az első olyan hazai 
szakértői nyilatkozat a lapban, amely na-
gyobb részletességgel magyarázta el az olva-
sóknak a radioaktív szennyeződés mibenlé-
tét, veszélyeit, a hazai mérések eredményeit, 
az ajánlott óvintézkedések hátterét. 

Május 6-a és 9-e között a Népszabadság 
közlései elkezdték fokozatosan konkrét in-
formációkkal kitölteni a már hosszú ideje 
fennálló tájékoztatási hézagokat. A közlé-
sek egyre több részletet ismertettek az ese-
mények természetéről, időbeli lefolyásáról, 
a sérülések, a károk, a veszélyek mértékéről 
és az életbe léptetett intézkedésekről, egé-
szen addig, amíg május 10-én megjelent az 
atomenergia-ügynökség ténymegállapító 
jegyzőkönyve. Az információk gazdagodá-
"sán túl a május második hetében végbement 
„tájékoztatási fordulatát" jelzi a szerencsét-
lenséggel kapcsolatos közlések terjedelmé-
nek igen jelentős mértékű növekedése és a 
lap kiemelt oldalaira kerülése, valamint az, 
hogy a közlések a továbbiakban nem pró-
bálták jelentéktelen balesetnek feltüntetni a 
csernobili eseményeket, hanem éppen rend-
kívüliségüket, jelentőségteljességüket hang-
súlyozták. 

A hazai helyzetről való tájékoztatás is 
gazdagodott valamelyest: május 8-án, majd 
12-én szakértői nyilatkozatok jelentek meg, 
amelyek a korábbiaknál részletesebb konk-
rétumokkal igyekeztek a közvéleményt meg-
nyugtatni. Jellemző azonban, hogy az első 
információ arról, hogy Magyarországon mi-
kor volt a legmagasabb a radioakllvítás 
mértéke a csernobili szerencsétlenség követ-
keztében, csak május 14-én látott napvilá-
got, akkor is a ME M-nek egy olyan közle-
ményében, amely a Nyugat-Európába irá-
nyuló élelmiszer-szállítások leállítására rea-

^ál t . 

Az információk minősége és relevanciája 

A befogadóknak általában nincsen lehetősé-
gük arra, hogy közvetlen empirikus ellenőr-
zésnek vessék alá a tájékoztatás közléseinek 
igazságértékét, hitelességét; az információ-
tartalmak következetessége és ellentmon-
dásmentessége alapján azonban módjukban 
áll megítélni, eleget tett-e a tájékoztatás az 

információ minőségére vonatkozó elemi 
kommunikációs követelménynek. 

A következőkben a Népszabadság és a 
Magyar Nemzet hasábjairól idézünk néhány 
olyan nyilvánvaló következetlenséget és el-
lentmondást, amely az információ minősé-
gére vonatkozó követelmény szembetűnő 
megsértéseként alapos kétségeket ébreszthe-
tett az olvasókban a közlések igazságértékét 
illetően. 

A szerencsétlenség időpontja (Népszabad-
ság) 
Május 4.: A reaktornál szombaton (április 

26.) kezdődött rendellenességek . .. 
Május 6.: Arbatov a szerencsétlenség részle-

teiről szólva kifejtette, hogy a baleset 
szombatról vasárnapra (26-ról 27-re) éjjel 
történt. 

Május 7.: A Pravda beszámol arról, hogy a 
szerencsétlenség április 26-ára, szombatra 
virradóra, éjjel történt. 

A szerencsétlenség természete (Magyar 
Nemzet) 
Május 1.: Semmiféle gigantikus sérülések és 

tüzek nincsenek, ellentétben azzal, amit 
egyes nyugati hírügynökségek írnak. 

Május 6.:Csernobilban eloltották a tüzet. 
(cím) 

A kitelepítések kezdetének időpontja (Ma-
gyar Nemzet) 
Május 7.: . . . Önkéntes ajánlkozó buszsofő-

rök segítségével 26-án szombaton történt 
meg az evakuálás. 

Május 10.: Az evakuálás április 27-én kezdő-
dött, a nőkkel és a gyermekekkel kezdve. 

A kitelepítettek száma (Népszabadság) 

Május 5.: Negyvenkilencezer ember 
Május 8.: Folytatják a veszélyeztetett zóná-

ból a kitelepítést. 
Május 10.: Negyvennyolcezer ember 

A sugármentesítés (Népszabadság) 
Május 8.: A csernobili körzet sugármentesíté-

se befejezéséhez közeledik, (cím) 
Május 14.: Mértékadó források szerint hóna-

pokba fog telni, amíg az erőmű, a környék, 
Pripjaty városa teljes sugármentesítésével 
elkészülnek. 
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A sugárzó anyagok kiszivárgása (Népsza-
badság) 
Május 6.: Gyakorlatilag már nem jutnak ra-

dioaktív anyagok a légkörbe. 
Május 10.: Sikerült erősen csökkenteni a ra-

dioaktív anyagok kiáramlását. 

Az első tájékoztatás időpontja (Népszabad-
ság) 
Május 7.: Scserbin cáfolta, hogy a Szovjet-

unió késlekedett volna a szerencsétlenség 
bejelentésével. Mint mondotta, közvetlenül 
a baleset bekövetkezte után telexen értesí-
tették a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség igazgatóját. 

Május 10.: Blix azt mondta, hogy az ügynök-
ség hétfőn, április 28-án értesült az esetről, 
a svédektől kapott tájékoztatás alapján. 
Másnap (április 29-e) Moszkvából meg-
kapták az eseményről hírt adó, hivatalos 
telexet is. 

A hazai sugárzási szint (Népszabadság) 

Május 1.: Hazánk légterében nem növekedett 
számottevően a radioaktivitás, (cím) 

Május 4.: A magyar légtérben tovább csök-
ken a radioaktivitás, (cím) 

A tájékoztatás minőségét, hitelességét 
kétségessé tevő ellentmondások mellett az 
információ relevanciájára vonatkozó köve-
telmény jól érzékelhető megsértései is előfor-
dultak a vizsgált szövegekben. Példaként a 
Magyar Nemzet május 5-én megjelent írását 
említhetjük, amelynek egyik részlete azzal 
foglalkozott, hogy a csernobili szerencsét-
lenség következtében miképpen alakult a 
sugárzási szint Kelet-Európában: Románia 
nagy részén a szombati mérések szerint csök-
kent a levegő radioaktivitása, bár egyes térsé-
gekben előfordult a sugárzási szint növekedé-
se — jelentette az Agerpres hírügynökség. 
Bulgáriában is folyamatosan ellenőrzik a su-
gárzás szintjét. Az elmúlt huszonnégy órában 
mért adatok szerint továbbra sincs veszélyben 
a lakosság és a környezet. A szöveg a követ-
kező, az idézett mondatok kontextusába 
igen kevéssé beleillő, az adott szövegkörnye-
zetben irreleváns mondattal folytatódott: Az 
Egyesült Államok atomerőműveiben 1979 óta 
folyamatosan emelkedett a nukleáris erőmü-
vekben bekövetkezett balesetek és meghibá-

i . 

sodások száma. A szövegszerkesztésnek ez a 
módja, amely nyilvánvalóan arra a rugóra 
jár, hogy a „szocialista táborban is előfor-
dulhatnak problémák, de a nyugati világban 
sokkal több és nagyobb probléma van", át-
látszóan primitív és direkt propagandiszti-
kus célzatosságával legfeljebb arra lehetett 
alkalmas, hogy az információhiányok és el-
lentmondások miatt már egyébként is kétsé-
geket tápláló olvasókat végképpen elbizony-
talanítsa a hazai tömegtájékoztatás valós 
szándékait és céljait illetően. 

Az információ formája 

A befogadók elemi elvárása, hogy a közlé-
sek információi illeszkedjenek, alkalmaz-
kodjanak a feltételezhető tudásukhoz, isme-
reteikhez, és ne tartalmazzanak olyan több-
értelmű vagy zavaros részleteket, amelyek az 
értelmezést bizonytalanná tehetik. így a szé-
lesebb közönség számára aligha lehettek in-
formatívak az olyan közlések, amelyek a 
laikusok előtt ismeretlen szakmai fogalma-
kat használtak, és nem tették világossá, 
egyértelművé e fogalmak értelmezésének vo-
natkoztatási-viszonyítási kereteit. Példaként 
a radioaktivitás mérésére szolgáló különféle 
fizikai egységek mindenféle magyarázat nél-
küli, a vonatkoztatási szinteket homályban 
hagyó, meglehetősen ellentmondásosnak tű-
nő alkalmazását említhetjük. 

Népszabadság 
Május 12.: Hazánkban általában 80 egység 

az óránkénti sugárzás intenzitása, amely a 
csernobili atomerőműben történt balesetet 
követően általában 300-350, egy esetben 
pedig 420 egység körülire emelkedett 
fel... Az ember szervezetében 1 milliárd 
egység után következik be a sugárbeteg-
ség. .. 

Május 12.:... A legkisebb mennyiség, amely 
a terhesség korai, legérzékenyebb szaka-
szában rendellenességet előidézhet, 25 su-
gáregység ... 

Május 14.: A legnagyobb értéket május 2-án 
és 3-án mérték, akkor a termőföldek su-
gárszintje négy-hatszorosára nőtt. Fontos 
tudni, hogy a megengedett határérték en-
nek mintegy a százszorosa. 
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Tv-híradó 

Április 29.: ... A kritikus érték ... a jelen-
leginél két nagyságrenddel nagyobb ... 

Május 2.: 
(szakértő) — Nagyságrendek azok, 

amelyek meghatározók. 
(riporter) — Egy nagyságrendhez viszo-

nyítva a kritikus pont az hány nagyságrend? 
(szakértő) — Igen, nagyon jogos a kér-

dés. Ötszörös, hatszoros nagyságrend. . . 

A formai rendezetlenség számos esetben 
alapvető információhiányokkal párosult, és 
ez gyakran nagyon is kétségessé tette a tájé-
koztatásban megszólaltatott szakértők nyi-
latkozatait, illetve azok hatását. íme, né-
hány jellegzetes példa: 

Riport egy meteorológus szakértővel (Tv-
híradó, április 29.) 

(riporter) — Mi a teendő abban az eset-
ben, hogyha az előirt értéket eléri, illetve 
meghaladja a radioaktivitás? 

(szakértő) — Abban az esetben, ha a 
jelenlegi értéket meghaladja, egy kritikus ér-
téket elér, ami a jelenleginél két nagyságrend-
del nagyobb, akkor az illetékes szerveket, a 
Polgári Védelem Országos Parancsnokát ér-
tesítjük. 

A néző megtudhatta, hogy a kritikus érték 
a jelenlegi értéknél két nagyságrenddel na-
gyobb. De sokkal több az, amit nem tudott 
meg: milyen egységekben és minek alapján 
mérik a szóban forgó egységeket? mi a nagy-
ságrend, és mekkora a két nagyságrenddel 
nagyobb: kétszeres? százszoros? a kritikus 
érték mekkora, és milyen természetű ve-
szélyt jelent? lehet-e védekezni, és ha igen, 
akkor hogyan? 

Bár a riport egésze azt kívánta a nézőknek 
bizonyítani, hogy semmiféle veszély nem fe-
nyeget, a kritikus szó használata a nagyfokú 
veszélyességet sugallta. Megnyugtató, hogy 
kritikus érték esetén értesítik az illetékes 
szerveket, bár meglepő lenne ennek az ellen-
kezője, az a tény azonban, hogy további, az 
adott szituációban kézenfekvő kérdések 
(mit tesznek majd az illetékes szervek? mi-
lyen lehetőségek merülnek fel egyáltalán?) 
nem következtek, a riport óhatatlanul azzal 

az állampolgárt kirekesztő sugallattal zá-
rult, hogy az ügy nem rá, hanem csak az 
illetékes szervekre tartozik. 

Riport egy polgári védelmi szakértővel (Tv-
híradó, április 29.) 

(szakértő) — Nem ismerjük a bekövetke-
zett baleset körülményeit és a kibocsátott 
radioaktív anyag mennyiségét, de meg kell 
jegyeznem, hogy olyan nagy légtömegekben 
oszlik meg ez a viszonylag kis mennyiségű 
radioaktív anyag, hogy... itt a légkörben 
különösebb szennyeződésre nem számítha-
tunk. 

Kiderül, hogy a szakértő nem véletlenül 
szakértő: arról a mennyiségről is tudja, hogy 
kicsi, amelyet nem is ismer. A teljesen meg-
határozatlan értelmű viszonylag kis mennyi-
ségű (radioaktív anyag) és a nem különösebb 
(szennyeződés) kifejezése csak növeli a bi-
zonytalanságot. 

— ... Ilyen zivataros időben, mint ami 
most van, még a légkörből olyan mennyiség-
ben mosódik ki (a radioaktív szennyeződés), 
hogy gyakorta azt a bizonyos kritikus érté-
kel ... sem éri el. 

A szakértő nyilatkozatának ez a részlete azt 
a képzetet kelti, mintha az eső hatására a 
radioaktivitás el is tűnne. A gyakorta szó 
használatából, illetve kontextusából az kö-
vetkezik, hogy nem ez az első eset, hanem 
sűrűn előfurdulnak radioaktív szennyeződé-
sek, továbbá hogy ezek esetenként a kritikus 
szintet is elérik. Á kritikus szó ismét a veszé-
lyesség érzetét hívja elő, a bizonyos szó pedig 
ezt az érzetet fel is erősíti, egyúttal azonban 
még azt is sugallja, hogy olyasmiről van szó, 
amit nem kívánnak részleteiben a néző tudo-
mására hozni. 

Riport egy polgári védelmi szakértővel (Tv-
híradó, május 2.) 

(szakértő) — Ötszörös, hatszoros nagy-
ságrendet kell legalább elérni ahhoz, hogy 
olyan intézkedések váljanak szükségessé, 
amelyek állami szintű vezetők beavatkozását 
igénylik. De ez még mindig nem olyan veszé-
lyes szint, amely a lakosságot komolyan érin-
tené. 
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Ha a szóban forgó szint nem érintené komo-
lyabban a lakosságot, miért lenne szükség 
állami szintű vezetők beavatkozását igénylő 
intézkedésekre? És egyáltalán, mit takar az 
állami szintű vezetők beavatkozását igénylő 
intézkedések kifejezés, amely legalább any-
nyira fenyegető, mint amilyen hivatalosko-
dó és semmitmondó. 

A közvélemény reakciója 

A szövegelemzéssel párhuzamosan folyta-
tott közvélemény-kutatás eredményei egyér-
telműen azt jelezték, hogy az emberekben 
elégedetlenséget váltott ki az információ 
mennyiségére, minőségére, relevanciájára és 
formájára vonatkozó szabályszerűségek 
megsértése a tájékoztatásban.1A május 5-én 
és 6-án budapestiek körében végzett közvé-
lemény-kutatás szerint a szerencsétlenség hí-
re jelentősen megnövelte az emberek tájéko-
zódási aktivitását: a kérdezettek 79 százalé-
ka állította, hogy a szokásosnál jobban fi-

gyelt a híradásokra. A fokozott érdeklődés 
azonban jelentős mértékű elégedetlenséggel 
párosult: a válaszadók 12 százaléka részben 
és 55 százaléka egyáltalán nem tartotta meg-
felelőnek a tájékoztatást. Közülük a többség 
(60 százalék) azt tette szóvá, hogy a közzé-
tett információ hiányos volt. 48 százalék 
kifogásolta a híradások késedelmességét, 36 
százalék annak a véleménynek adott han-
got, hogy a tájékoztatás nem volt őszinte, 
sőt szándékosan elhallgatta a tényeket, fél-
revezette a közvéleményt, 30 százalék pedig 
ellentmondásosnak, bizonytalannak, pon-
tatlannak ítélte a közléseket. 

A közvélemény-kutatási adatok tehát vi-
lágosan megmutatták, hogy az emberek jól 
érzékelték a szövegelemzés által csokorba 
gyűjtött információs -Zavarokat. A kétféle 
vizsgálat egyúttal messzemenően igazolta 
azt a közhelynek számító, de gyakran mégis 
figyelmen kívül hagyott tételt, hogy az infor-
máció-igényeket kielégítetlenül hagyó tájé-
koztatás hitelét veszti, és kételkedést, bizal-
matlanságot vált ki a közönség körében. 

Felhasznált irodalom 

Hann Endre—Vásárhelyi Mária: Közvélemény-kutatás a csernobili szerencsétlenség után. Tömegkom-
munikációs Kutatóközpont, Budapest, 1986. május (kézirat) 

Domestic information on the Chernobil accident is being studied in this article, from a semiotic 
viewpoint. It is observed that according to the four important features of information (quantity, 

quality, relevance and form) the involved mass média did not meet the basic requirements of informati-
vity. 



Esztergom és vidéke 

Megdöbbentő tényekből értesülünk a szocialista átalakítás egyik 
„nagy teljesítményéről", Esztergom társadalmi és kulturális 
lesüllyesztéséről. Ez a szomorú helyzet még ma is megoldásra vár. 
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Révész Sándor 

Esztergom a köztudomás szerint befelé-
forduló, elzárkózó, sértett város. Az 

ilyesfajta megállapításokat természetesen 
sem cáfolni, sem bizonyítani nem lehet. Egy 
város szociálpszichológiai állapota szabad 
szemmel nem mérhető fel, és nem tömöríthe-
tő egy mondatba. Egy városnak, amelyet 
átmosott az elmúlt évtizedek belső népván-
dorlása, aligha van egységes lelkiállapota. 

Az említett köztudomás létezése azonban 
tény, s nyilvánvalóan szoros összefüggésben 
van a város sorsproblémáival. 

Esztergom alapvető azonosító jegye, meg-
különböztető, kiemelő vonása az, hogy ez a 
város a Szent István-i állameszme szimbólu-
ma. Az a történelmi tartalom, amelyet Esz-
tergom hordoz, folyamatos kapcsolatban 
van az ország sorsának, európai helyzetének 
alapkérdéseivel; időről időre különböző for-
mákban aktualizálódik, jelen érdekűvé vá-
lik, s az ünnepnapi várostudat, amelyet ez a 
történelmi tartalom táplál, folyamatos külső 
megerősítést kap. 

Nyilvánvaló, hogy ma a nemzeti lét, a 
függetlenség, az Európához való viszony 
kérdéseinek a felizzásával és nyilvánosságra 
törésével ez az ünnepnapi várostudat újra 
felszabadulóban van. (A külső megerősítés-
hez természetesen hozzátartozik az egyre 
növekvő — 1988-ban már másfél milliós 
— turistaáradat, amely nap mint nap vissza-
igazolja a város kiemelt pozícióját. Évente 
negyven turista jut egy lakosra — ez a velen-
ceihez közelítő arány.) 

Mindezzel párhuzamos tény a város álla-
potának a (legalábbis viszonylagos) lerom-
lása, alacsony közigazgatási és gyenge poli-
tikai státusa. 

Az elmúlt százhúsz év nagy urbanizációs 
nekilendülései mindig (és legfeljebb) csak 
félerővel érték a várost. Miközben tágabb 
környezetében, rohamosan növekvő telepü-
lésekkel, bányavidékké változott a táj, Esz-
tergom társadalomszerkezeti kövületté vált, 
félresodródott a vasúti fővonaltól, s a fiatal, 
félkész kapitalizmus gigantizmusától. Kis-
egzisztenciák, kiskereskedők, őstermelők, 
kézművesek, diákok, értelmiségiek töltötték 
meg a várost. A kiegyezéstől a második vi-
lágháborúig lakossága csupán a másfélsze-
resére nőtt. Esztergom és a régió már ekkor 
elidegenedik egymástól, de akkor még a vá-
ros hatalmi fölényével és közigazgatási fölé-
rendeltségével. Pozícióromlása a háború 
előtt azért következett be, mert a városban 
összpontosult nagy adminisztratív hatalom 
nem épült le. 

A fordulat évét követően a város az egy-
ház, annak vezetői és az egész Szent István-i 
állameszme (az európai integráció) ellen in-
dított támadás áldozatául esett. Esztergom 
ünnepnapi várostudata illegalitásba szorult. 
1950-ben, a tanácsrendszer bevezetésekor, 
megszüntették közigazgatási jogkörét. 
Nemcsak a megyeszékhely került át a négy 
bányászközségből frissen összetapasztott 
Tatabányára, hanem még a járásközpontot 
is kivitték a várossal határos községbe, Do-
rogra. A megyeközpont áthelyezéséhez még 
lehetett észérveket csatolni (hiszen a Tatabá-
nya néven egyesült községek lakossága 
együttesen már az első világháború előtt is 
nagyobb volt, mint Esztergomé), a járásköz-
pont kihelyezése azonban már félreérthetet-
lenül jelezte, hogy a várost kollektív bünte-
tésben részesítik, s ha eddig a Szent István-i 
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állameszme szimbóluma volt, akkor most a 
Szent István-i állameszme legyőzésének a 
jelképe lesz. Ennek a legyőzetésnek a betető-
zése volna a város nevének megváltoztatása, 
amelyre azonban már nem került sor. 

Esztergom háború utáni történetét nem-
csak az jellemzi, hogy a városfejlesztés üte-
me itt viszonylag lassú volt, hanem az is, 
hogy ez a fejlesztés nem a város jellegzetes 
előnyeinek a kihasználására épült, hanem 
éppenséggel visszafogta ezeknek az előnyök-
nek (a fejlettebb infrastruktúrának, a maga-
sabb iskolázottságnak, a város idegenfor-
galmi lehetőségeinek) az érvényesülését. 

A város háttérbe szorításának a politikája 
legalább egy negyedszázadon át érvényesült 
következetesen. E politika nyomában itt 
maradt egy rendkívül rossz állapotban lévő 
műemlék város leromlott infrastruktúrával, 
közművesítés nélküli városrészekkel és 
nagyrészt távoli vállalati központból irányí-
tott üzemekkel. Ahogy egykor a vasúti főút-
vonal, most a távhívó hálózat kerülte el a 
várost. Esztergom nincs a több mint ezer 
távhívással elérhető helység között. 

Egy újabb urbanizációs hullám lendülete 
kellene ahhoz, hogy Szent István szülőváro-
sa kiemelkedjék az évtizedes mulasztások 
kátyújából, csakhogy az Esztergom-politika 
lassú fordulása éppen a magyar tervgazdál-
kodás utolsó beruházási hullámának a kiful-
ladásakor kezdődött. Ez az az időszak, ami-
kor a településfejlesztési koncepció és a me-
gye hatalmát kiemelő féloldalas decentrali-
záció felerősíti a megyei erőviszonyok érvé-
nyesülését az újraelosztásban. 

A pénz egyre fogyott és fogy, az országra 
és azon belül az ország első fővárosára törő 
turistaáradat gyors ütemben duzzadt és duz-
zad. Az alapvető nehézipari ágazatok válsá-
ga egyre inkább aláássa a megye gazdasági 
alapjait és a lakosság jelentős részének létfel-
tételeit. 

Az Esztergomon áthajtott turistahadak 
rövid útvonalán, a többcsillagos látnivalók 
környékén az elmúlt évtizedben sok minden 
változott. Kialakulófélben van a reprezenta-
tív rendezvények szokásrendje is, de a Vár-
hegyen túl, a város művelődési kirakatpoli-
tikája mögött Esztergom gondjai tovább sú-
lyosbodnak, és nem mutatkozik olyan erő, 

amely megállítaná a mulasztások halmozó-
dásának a folyamatát. 

A cikk elején emlegetett, erős identifikáci-
ós alapként szolgáló ünnepnapi várostudat 
folyamatos feszültségben él együtt a hajdani 
királyi székhely eljelentéktelenedésének, el-
kopásának, díszvesztésének, kiszolgáltatott-
ságának, a jelenből való kisodródásának im-
már több generációs élményével. 

A várospolgári öntudattal élő esztergomi-
ak széles szakadékot tapasztalnak a maguk 
ünnepnapi várostudata, a város jelentőségé-
nek belső megítélése és ez utóbbi külső érté-
kelése között. A város polgárainak óriási 
érdekvédelmi és értékvédelmi deficitet kell 
érzékelniük. Miután a nyilvános önvédelem 
s a várostudat kifelé irányuló megnyilvánu-
lása teljes mértékben lefojtódott, az ünnep-
napi várostudat ápolása a belső körbe szo-
rult. 

Valóban úgy tűnik, mintha a védekező, 
introvertált várostudat rendelkezne bizo-
nyos folyamatossággal. De amíg a háború 
előtt ennek az introvertált attitűdnek az 
alapja az idejétmúlt társadalomszerkezet 
volt, később ennek bázisa az önvédelmi, az 
érdekvédelmi eszköztelenség, a nyilvános-
ságtól való szigorú elzártság lett. 

Napjaink közgondolkodásában legalább 
két olyan lényeges elem található, amely is-
mét az élére állítja az esztergomi várostudat 
problémáját. Az egyik a társadalmi kérdések 
nemzeti vetületének a felerősödése, a másik 
az elmúlt évtizedek gazdaságépítési stratégi-
ájának a nyilvános újraértékelése, annak az 
étékrendnek a hitelvesztése, amely Esztergo-
mot a megye nehézipari városai alá rendelte. 

Amennyiben Esztergom perújrafelvételé-
re, a negyedszázados Esztergom-ellenes po-
litika nyilvános elemzésére megérett az idő, 
s minden bizonnyal megérett, akkor nyil-
vánvaló, hogy ebben a perújrafelvételben a 
helyi nyilvánosság, a helyi tömegkommuni-
káció mozgástere, részvételi lehetősége dön-
tő kérdés. Ugyanennyire nyilvánvaló az is, 
hogy a területi preferenciák újragondolása, 
következésképpen a széles mozgásterű esz-
tergomi helyi tömegkommunikáció kibonta-
kozása ütközik a régió jelentős városainak 
érdekeivel. 
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Előzmények 

Az Országos Széchényi Könyvtár katalógu-
sa és az Esztergomi Városi Könyvtár folyó-
iratjegyzéke alapján összeállítottuk a valaha 
is megjelent esztergomi lapok listáját. (Lásd 
a függeléket.) 

A lista hetvenkét tételt tartalmaz. Ennek 
mintegy hetven százaléka csupán néhány 
számot vagy néhány évet ért meg, de még így 
is van huszonegy, amely legalább öt eszten-
dőt megélt, s közülük tíz több mint húsz 
éven át megjelent. 

1863 és 1870 között két lapja volt Eszter-
gomnak. Ezt követően negyedszázadon ke-
resztül négy-hét időszaki sajtótermék jelenik 
meg párhuzamosan. A századvég és a szá-
zadelő Esztergomban is a sajtó fénykora, 
ebben az időszakban nyolc-tíz lapot adnak 
ki a városban. Az első világháború idején 
hét, 1918—1919-ben nyolc esztergomi lap él. 
Ezután a 30-as évek közepéig öt-hét sajtó-
termék jelenik meg párhuzamosan. A har-
mincas évek második felében sok lapot ala-
pítanak. Ezek részben történelmi, részben 
köznapi okokból nem voltak hosszú életűek. 
Az új lapokkal együtt 1936-ban tizenegy, 
1938-ban tizenöt féle sajtóterméket adnak ki 
Esztergomban, s a lapok száma még 1943-
ban is tíz, még 1944-ben is nyolc. 

Az esztergomi sajtó 1945 után már nem 
tudott lábra kapni. Egy-két tiszavirág életű 
1945-ös lap után lényegében csak a hivatalos 
vármegyei újság és vármegyei híradó marad, 
melyek 1950-ben a megyeközponttal együtt 
természetesen elkerülnek a városból. Ezután 
legfeljebb csak intézményi érdekű lapocskák 
tűnnek fel egy-két évre, néhány lapszámmal: 
A szóra érdemes kiadványokra harminc évet 
kell várni. 

Esztergom sajtótörténetében magától ér-
tetődően meghatározó szerepe van az egy-
háznak. Nemcsak az egyház életét szolgáló 
lapok tartoznak hozzá, de a legjelentősebb 
közéleti, politikai lapok, a Magyar Sión, 
valamint az Esztergom és Vidéke is. Ugyan-
akkor a lapok listájából az is kiderül, hogy 
Esztergomban folyamatosan próbálkoztak 
(több-kevesebb sikerrel) olyan szakmai fo-
lyóiratok, réteglapok, egyesületi, mozgalmi 
orgánumok kiadásával is, amelyeknek sem 
várospolitikai jellegük nem volt, sem a város 

közigazgatási vagy egyházi szerepéhez nem 
kötődtek. 

A 40-es évek végén az esztergomi sajtó 
hiányának a története kezdődik. Néhány ké-
részéletű, sokszorosított diáklap; a 
könyvtárigazgató fiatalkori lapalapítási kí-
sérlete, amely egy szál, házilagosan előállí-
tott lapszám megjelenése után elakadt; az 
egyetlen itt megjelenő üzemi lap, amelyet az 
egyedül (úgy lehet már nem sokáig) itt szé-
kelő nagyobb iparvállalat, a Labor Műszer-
ipari Művek ad ki kéthavonta, s amely most 
éri ötödik évfolyamát. Ennyi, illetve a leg-
utóbbi időkig ennyi volt. S a könyvtárban 
ennyi sem, mert még a Labor Krónika sem 
érkezik meg ide rendszeresen, hát még a nem 
önálló esztergomi üzemek (SZIM, Granvi-
sus) lapjai. 

A háború előtt Esztergom három nyom-
dájának a legfőbb megrendelője az egyház 
volt. A szigorú kontingensekhez kötött egy-
házi könyv- és lapkiadás természetesen már 
régen kiszorult a városból, csak egy sokszo-
rosított értesítőt adnak ki helyben, de a 
könyvtárig ez sem érkezik el. 

Városi újságot kiadni több mint három 
évtizeden át sehol sem lehetett, de városi 
folyóiratok azért léteztek. A régi időszaki 
kiadványok közül a helytörténeti folyóira-
tot, az Esztergom vidéki Régészeti és Törté-
nelmi Társulat 1925-től megjelent éves köz-
lönyét, az Esztergom Évlapjait (Annales 
Strigoniensis-t) próbálták feltámasztani. 

Az 1960-as évkönyv csak az Évlapok latin 
címét őrzi meg, magyarul az Esztergomi 
Múzeumok Evkönyve nevet viseli. Ennek az 
évkönyvnek a kezdeményezője és szerkesz-
tője Zolnay László, az akkori múzeumigaz-
gató. Zolnay az évkönyv második kötetét is 
megszerkesztette, de a közlönyt megyésítet-
ték, s az anyagot beolvasztották a Komá-
rom Megyei Múzeumok Évkönyvébe, amely 
végül is nyolc évvel később jelent meg. 
A millenniumra, 1973-ban ismét terveztek 
egy kötetet, amely azonban pénzhiány miatt 
nem jelent meg. 

Újabb hat év elteltével, 1979-ben éledt fel 
most már magyar nevén is az évkönyv. Üze-
mek és intézmények adták össze a rávalót, 
s az adakozó intézmények története és szem-
lélete bele is került a lapba. Ennek a szám-
nak már nem a múzeum a kiadója, hanem 
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a tanács művelődésügyi osztálya. Az előszó-
ból kitűnik, hogy a címhez és a hagyomá-
nyokhoz hűen az Évlapok évenkénti kiadá-
sát tervezték, s ettől az annalestől a szerkesz-
tők azt remélték, hogy „az Esztergomról 
kialakult képet döntő módon befolyásoló" 
tényező lesz. Az Évlapoknak bizonyos reha-
bilitációs funkciójuk lett volna. A kötet 
egyetlen maradandó értékű tanulmánya 
(GyőríTy Györgyé) a város történelmének a 
kezdeteit tárgyalja, azonban a tanulmány-
gyűjteményt az ipartörténet és a közelmúlt 
története uralja. A kötet semmi esetre sem a 
város másságát, sajátos értékeit hangsúlyoz-
za, hanem éppen ellenkezőleg, a megye ér-
tékrendjéhez alkalmazkodva igyekszik iga-
zolni a város „fejlődőképességét" 

Az ötvenes években itt egy regionális sze-
repében, infrastruktúrájában és kollektív 
önérzetében lesüllyesztett városban futott 
fel az ipari termelés. Abban a szemléletben, 
amely a termelés naturális mutatóit tekinti 
domináns fejlődésmérő tényezőnek, a város 
lesüllyedése a város felvirágzásává minősül 
át: 

„A város tehát mintegy szigetet alkotott 
jellegzetes gazdasági struktúrájával, és ebből 
a befelé forduló magatartásból csak a felsza-
badulás utáni időszak zökkentette ki. A szo-
cialista termelési viszonyok talaján ugrás-
szerűen indult meg a fejlődés, amely azóta 
a gazdasági és társadalmi élet minden terüle-
tén megmutatkozik, noha a városnak egy 
ideig hordoznia kellett a múltjából fakadó 
hátrányokat." (Pálmai László: Esztergom 
mai iparszerkezete és annak jövője.) 

Bizonyos, hogy a 70-es évek végén a (regi-
onális) politikai viszonyok olyanok voltak, 
hogy a várost ért kollektív büntetés érték-
pusztító, ésszerűtlen és méltánytalan voltát 
nem lehetett hangoztatni, ez nem lehetett az 
érdekvédelem járható útja. Csupán az a haj-
lott hátú érdekvédelmi érvelés volt lehetsé-
ges, amely azt igyekezett bizonyítani, hogy 
a város már kitöltötte a büntetését, már 
beolvadt a körülötte felnövekedett „szocia-
lista iparvárosok" közösségébe. A város 
identitását kifejező érdekvédelem helyett a 
kötet, a kor kényszerében, a város azonos-
ságtudatát elmosó érdekvédelem felé hajlik. 

Az 198l-es Évlapoknak ismét új kiadója 

van, a nagy múltú Balassi Bálint Társaság. 
Ez a gyűjtemény is nagyobbrészt történelmi 
tárgyú dolgozatokból áll, de találunk benne 
alapvető várospolitikai problémákat taglaló 
írásokat is. Több mint harmincévi szünet 
után ezzel a kötettel teremtődik meg újra az 
a lehetőség, hogy egy városi vezető egy váro-
si kiadványban közli elképzeléseit a város 
olvasó polgáraival. 

A következő kötet 1983-ban látott napvi-
lágot, az azt követő pedig 1985-ös dátum-
mal 1986 őszén ismét csak ipartörténeti te-
matikával. 

Dolgozók Lapja 

Esztergom kívül esik mind a körzeti rádió-, 
mind a tévéadások ellátási körzetén. Az 
egyetlen területi tömegkommunikációs esz-
köz, amely a várost érinti, a megyei napilap, 
a Dolgozók Lapja, amely 1965-ben utolsó-
ként csatlakozott a megyei napilapok háló-
zatához. 

A 70-es évek elején Komárom megyében 
csak feleannyi megyei lap jut ezer lakosra, 
mint az országos átlag. Komárom megye 
ebben a tekintetben a megyék között az 
utolsó. 1967-ben országos átlagban az egy-
egy megyében terjesztett napilapok 42,4 szá-
zalékát adták a megyei lapok, 1971-ben 46,5 
százalékát. Komárom megyében ez az arány 
1967-ben 19,6, 1971-ben 19,2 százalék. 

Komárom megye napilapja 1972—1973 
táján rugaszkodott el a mélypontról, s más-
fél évtized alatt jutott az országos mutatók 
közelébe. A példányszám 1972-től 1987-ig a 
háromszorosára emelkedett, a megyei lap 
részesedése a megye napilapforgalmában 
meghaladta az ötven százalékot, s 1970 óta 
az ezer lakosra jutó lappéldány negyvenöt-
ről százötvenegyre nőtt. Az alacsony bázis-
számokhoz képest a felfutás igen látványos, 
de az ezer főre jutó megyei napilappéldá-
nyok számában a megye még mindig körül-
belül tíz százalékkal az országos átlag alatt 
van. Az ezer főre jutó 151 lappéldány a 
megyén belül igen egyenlőtlenül oszlik el. 
A lap igazi olvasói bázisa a megye nyugati 
részének három iparvárosában van: az ezer 
főre eső példányok száma Tatabányán 228, 
Oroszlányban 205, Tatán 176. Ettől a mag-
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tói távolabb eső városokban már feleennyi-
en sem olvassák a lapot. Komárom: 108, 
Dorog: 89, Kisbér: 83, Esztergom lakossága 
pedig úgyszólván bojkottálja az újságot: 
ezer esztergomi lakosra mindössze 58 (!) pél-
dány jut. 

Az országos terjesztésű lapok aránya Esz-
tergom sajtófogyasztásában a megye többi 
városához képest természetesen nagyobb, de 
szó sincs róla, hogy ezek kitöltenék a megyei 
lap helyét. Esztergomban a családoknak 
csupán hatvanöt százalékához jár napilap, 
holott ez az arány már a megye községeiben 
is nyolcvan százalék körül van. (Ehhez 
azonban hozzá kell tennünk, hogy a gazdag 
sajtótörténeti múlt ellenére Esztergomban 
az újságolvasói aktivitás már a két világhá-
ború között is mélyen az országos átlag alatt 
volt.) 

1984-ben a városi pártbizottság kezdemé-
nyezésére létrehozták a Dolgozók Lapja esz-
tergomi társadalmi szerkesztőbizottságát. 
Ez a szerkesztőbizottság azt a feladatot kap-
ta, hogy a megyei lapban gondoskodjék a 
város méltó jelenlétéről, segítségével szapo-
rodjék a városról szóló írások száma, s ked-
vezőbb, részletesebb képet kapjanak az ol-
vasók Esztergomról. Ezeken a közvetlen cé-
lokon túl a szerkesztőbizottság létrehozásá-
val lényegében el akartak indítani egy olyan 
folyamatot, amely a megyei lap egy-két fős 
helyi szerkesztőséggel rendelkező mutáció-
ján keresztül elvezethet egy önálló városi lap 
alapításáig. így fogalmazott a városi párttit-
kár is a megyei lap esztergomi ankétján. 

A szerkesztőbizottság 1984 és 1987 között 
tizenöt-tizenhat fős tagsággal működött. 
A bizottságban, ahogy az szokás, jelen vol-
tak a város jelentősebb politikai és kulturális 
intézményeinek képviselői, s az Esztergom 
Evlapjai körül tömörült értelmiségiek (csak 
az egyházat nem képviselte senki). 

A bizottsági üléseken általában hat-tíz tag 
vett részt változó összetételben. Áttekintet-
ték az előző időszak Esztergomról szóló cik-
keit, értékelték az anyagot, észrevételezték a 
hibákat és az elírásokat; ritkán, de előfor-
dult, hogy egy-egy cikket tartalmi szem-
pontból sérelmesnek találtak. 1984 óta a 
városi pártbizottság statisztikailag is feldol-
gozza a Dolgozók Lapjának esztergomi 
anyagát, nyomon követi a cikkek számának 

változását és a tematikai átrendeződéseket. 
A bizottsági üléseken azt is megtárgyalták, 
hogy milyen témákkal szerepeljen a város a 
megyei lap hasábjain. A szerkesztőbizottsá-
gi tagok maguk is számos cikket írtak és még 
sokkal többet ígértek. Az elkészült cikkek 
kevés kivétellel megjelentek. 

Az Esztergomi Krónika című időszaki ro-
vat a 80-as évek elején tűnt fel először, s 
kezdetben rendszertelenül, nagyobb időkö-
zönként jelentkezett. A rovat megjelenése a 
szerkesztőbizottság működésének kezdetén, 
1984-ben vált többé-kevésbé rendszeressé. 

A szerkesztőbizottság működésének ered-
ményeképpen 1984-ről 1985-re két és félsze-
resére emelkedett a megyei lapban azoknak 
a közleményeknek a száma, amelyekben a 
városról szó esett. 1984-ben 190, 1985-ben 
496 ilyen közlemény volt. Ez a kiugró érték 
kampányhatásra utal. A következő években 
ennél jóval kevesebb, de a korábbiaknál 
azért sokkal több cikk jelent meg Eszter-
gomról. A közlemények száma 1986-ban 
361,1987-ben 371. A legutóbbi években egy-
egy lapszámra átlagosan alig valamivel 
több, mint egy teljes cikk, hír vagy képhír jut 
a megye második legnagyobb városáról, s ez 
már a felfutás eredménye. 

Egy város jelenlétének az erősségét egy 
lapban nemcsak a róla szóló anyag mennyi-
sége jellemzi, hanem — egyebek mellett — 
az is lényeges tényező, hogy az illető város 
neve mennyire „ugrik ki" a lapból, mennyire 
szembetűnő a város jelenléte. Ezt a tényezőt, 
szerény lehetőségeinknek megfelelően, egy 
egyszerű vizsgálattal igyekeztünk megra-
gadni. Megszámoltuk, hogy egy év alatt a 
különböző települések neve hányszor fordul 
elő kiemelt szedéssel (címben vagy alcím-
ben) a lap címoldalán. Két évet vizsgáltunk: 
1984-et, amikor a szerkesztőbizottság tevé-
kenységének a hatása még nem érvényesült, 
és az 1987-es évfolyamot. Az eredményeket 
lásd a táblázatban a következő oldalon. 

Ezek a táblázatok nem tükrözik azt a 
felfutást, amelyet az Esztergomról szóló 
közlemények számának a változása jelez. 
Esztergom neve nem fordul elő sűrűbben a 
címlapon 1987-ben, mint 1984-ben, csupán 
annyi a változás, hogy Tata ebben a tekin-
tetben Esztergom elé vágott. Ez annak a jele, 
hogy Esztergom jelenléte nem a hangsúlyos, 
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1984 

település előfordulás 

1987 

település előfordulás 

1. Tatabánya 79 1. Tatabánya 74 
2. Esztergom 34 2. Tata 43 
3. Tata 32 3. Esztergom 36 

(Budapest 26) 
4—5. Komárom 23 4. Komárom 31 

Oroszlány 23 5—6. Oroszlány 21 
Dorog 21 

6. Bábolna 22 (Moszkva 18) 
7. Dorog 13 7. Bábolna 11 

(Moszkva 9) (Budapest 9) 

(A táblázatban szereplő városok lakossága: Tatabánya 76 ezer; Esztergom 33 ezer; Tata 26 ezer; 
Oroszlány 21 ezer; Komárom 20 ezer; Dorog 12 ezer; Bábolna 3 ezer.) 

vezető anyagokban, közleményekben erősö-
dött. 

1987 őszére a szerkesztőbizottság tevé-
kenysége lelankadt (nem függetlenül az új 
városi lap, az Esztergom és Vidéke megerő-
södésétől). A szerkesztőbizottság tevékeny-
ségével együtt az Esztergomi Krónika meg-
jelenése is szünetel. 

Az Esztergomi Krónika 1987-ben tíz al-
kalommal jelent meg, ebből négyszer nem a 
szabályos időpontban a (hónap negyedik 
hétfőjén.) Ennyi rendszertelenség tökélete-
sen elegendő ahhoz, hogy az olvasó ne tudja, 
mikor számíthat az Esztergomi Krónikára, 
hogy ne alakulhasson ki a rovat saját olva-
sótábora, amely kimondottan a Krónikára 
kíváncsi és csak megjelenésének a napján 
veszi meg a lapot. A tatabányai szerkesztő-
ség az esztergomi szerkesztőbizottság ismé-
telt kérése ellenére sem jelzi előre a lapban 
az Esztergomi Krónika megjelenésének a 
napját. Egyszer ugyan megtették, de akkor 
is téves információt adtak. 

Az Esztergomi Krónika csak a tematiká-
ját tekintve lehet esztergomi, de politikáját 
tekintve nem, hiszen minden értelemben kí-
vül esik a város ellenőrzésén. A szerkesztő-
ségben nagyobb erővel érvényesül azoknak 
a városoknak — elsősorban természetesen a 
megye és a szerkesztőség székhelyének — a 
befolyása, amelyek Esztergom konkurensei 
a megyei újraelosztásban. 

Nem ismerhető fel olyan szempont, amely 
megkülönböztetné a megyei lap Esztergom-
ról szóló közleményeinek az Esztergomi 

Krónika keretében megjelenő tíz százalékát 
a többi kilencven százaléktól. 

Esztergom helyzete a megyében erősen 
konfliktusos. Ezt a feszült viszonyt a megyei 
lap nem közvetíti. Az Esztergomi Krónika 
anyagaiban nem tükröződik a város problé-
máinak, gondjainak súlya, nincsenek jelen a 
legégetőbbnek ismert gondok a (11 -es út 
problémája, a Szent Tamás-hegy, a művelő-
dési központ hiánya, a város részesedése a 
megyei újraelosztásból stb.). 

A várospolitika stratégiai kérdései jófor-
mán teljesen kiszorulnak a Krónika téma-
köréből, csupán az első titkárral készült 
interjú érinti ezeket, de ez sem megy bele az 
alternatívák és a vitatott kérdések elemzésé-
be. Az írások hangneme nem érzékelteti a 
gondok mélységét. Az Esztergomi Krónika 
lényegében a másodlagos jelentőségű témák 
szintjén mozog, és „aluldramatizálja" a 
helyzetet. 

A szerkesztőbizottság munkájának, az 
Esztergomról szóló cikkek megtöbbszörö-
ződésének a hatása nemigen tükröződik a 
terjesztési adatokban. Ha összevetjük az 
1988. áprilisi adatokat a négy évvel korábbi-
akkal, akkor azt látjuk, hogy a példányszám 
növekedése Esztergomban nem haladja meg 
jelentős mértékben a megye egyéb városai-
ban mért arányt. A hét városban 1988 áprili-
sában (hétköznapokon) huszonegy száza-
lékkal több példányt forgalmaztak, mint 
négy évvel korábban. A növekedés Eszter-
gomban, amely, mint láttuk, rendkívül ala-
csony bázisról indult, huszonöt százalékos. 
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Az előfizetők számának alakulásában még 
ennyi különbség sincs. A növekedés Eszter-
gomban éppúgy húszszázalékos, mint a me-
gye városaiban együttvéve. 

Esztergom és Vidéke 

A városi lapot 1985-ben kezdték el szervez-
ni. A városi tanács elnökhelyettese felment 
a Művelődésügyi Minisztériumba és érdek-
lődött városi lap alapításának lehetőségéről. 
Azzal tért vissza, hogy erre engedélyt szerez-
ni gyakorlatilag lehetetlen. A „szomszéd 
vár", Komárom is próbált lapengedélyt kér-
ni 1985-ben, az ottani nyomda társadalmi 
munkában vállalta volna a lap előállítását, 
de ők sem jártak sikerrel. 

Az esztergomiak a bevált megoldáshoz 
folyamodtak: az Általános Művelődési 
Központ műsorfüzetéből kezdték kifejlesz-
teni a városi lapot. Ez a kezdeményezés ak-
kor a művelődési osztály egyik munkatársá-
tól indult, aki levelezőként az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem szociológiai szakát 
végezvén, a helyi társadalmak újraszervező-
dése iránt mélyen érdeklődő Bánlaky Pálnál 
írta a szakdolgozatát. Ennek a kezdeménye-
zésnek természetesen szélesebb háttere és 
többféle előzménye volt, de a szervező- és 
szerkesztőmunka nagy része ma is a kezde-
ményezőre hárul. 

Az Általános Művelődési Központ mű-
sorfüzete tehát — mint legitimáló keret — 
adva volt, de hiányzott a lap anyagi bázisa. 

Egy évente tízszer megjelenő, szerény ter-
jedelmű, társadalmi munkában írt és szinte 
jelképes (kezdetben ezer, azután ezerötszáz 
forintos) tiszteletdíjért szerkesztett lap ki-
adása nem különösebben költséges vállalko-
zás. Az 1987-es adatok szerint (megjelené-
senként kétezer-ötszáz példány és példá-
nyonként tíz forint előállítási költség) körül-
belül negyedmillió forint kell hozzá. 

A pénz biztosítására egy kvázi részvény-
társasági formát alakítottak ki. A részvény-
társaságba a lap kezdeményezője és későbbi 
szerkesztője szervezte be a különböző intéz-
ményeket, társadalmi és politikai szervezete-
ket és gazdasági egységeket. 

A részvénytársaság úgy működik, hogy a 
részvényesek a pénzükért közlési lehetőséget 
és meghatározott példányszámot kapnak. 

Az ötezer forintos részvényeseknek például 
ötven példány jár, és minden lapszámban 
helyet kapnak hirdetéseik, programjaik, is-
mertetőik stb. számára. A háromezres rész-
vényesek harminc példányt kapnak, és min-
den második lapszámban jut nekik hely. 
A részvényesek száma 1988-ban negyvenegy 
volt. 

A főrészvényesek a tanács és az Általános 
Művelődési Központ. A tanács évi harminc-
ezer forintot ad, az ÁMK pedig azt az ötven-
hétezer forintot, amelyet a költségvetésében 
a műsorfüzet kiadására elkülönítettek. 
A részvényesek között ott vannak a város 
nagyüzemei, az Esztergom Barátainak 
Egyesülete, a városi könyvtár, az Express 
kirendeltsége stb. Nem részvényes viszont az 
MSZMP városi bizottsága. A városi pártbi-
zottság csak a megyei pártbizottság engedé-
lyével adhatna pénzt a lap céljaira, ezt az 
engedélyt pedig nem kapták meg. („Van a 
pártnak megyei lapja, tessék azt használni!") 
A Hazafias Népfrontnak sincs szorosabb 
kapcsolata a lappal. 1987-ben a HNF még 
részvényes volt, 1988-ban már nem. Az egy-
ház bevonásának pedig „nem kedveznek a 
helyi politikai viszonyok." 

A terjesztés igen egyszerűen történik. 
Amikor elkészül a lap, a nyomda kis teher-
autója körbejárja a részvényeseket, és szét-
osztják a példányokat. A részvényesek ez-
után azt csinálnak a példányaikkal, amit 
akarnak, csak pénzt nem kérhetnek értük, 
mert ahhoz különféle engedélyeket kellene 
beszerezni, adót fizetni stb. Néhány tucat 
példány kedvéért természetesen senki sem 
vállalja egy új „vállalkozási tevékenység" 
beindításának és adminisztrálásának a ter-
heit. A részvényesek tehát valamilyen mó-
don szétosztják a lapot, például úgy, hogy 
hozzáférhetővé teszik az érdeklődők számá-
ra, és viheti, aki akarja. Újabban megpró-
bálkoznak a lap utcai terjesztésével, de ezt 
a részvényesi rendszerrel nehezen lehet ösz-
szeegyeztetni. 

A részvényesi rendszer tulajdonképpen 
kizárja az állampolgárokat a lap finanszíro-
zásából, kikapcsolja a piaci visszajelzést. 
Nem derülhet ki például, hogy hány pél-
dányt bírna el a helyi lapból reális áron a 
helyi sajtópiac. 

Áz Esztergom és Vidéke természetesen 
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csak intézményes gazdasági és politikai hát-
térrel kezdhette meg a működését, de nem 
intézményi kezdeményezésre jött létre és 
nem intézményi ambíciókat képvisel. A tár-
sadalomirányítás helyi intézményei csak le-
gitimitást adtak a lapnak, feladatot nem. 
A lap kapcsolata a tanáccsal egyfajta „legiti-
mációs minimum" szintjén áll (a tanács-
elnök-helyettes neve szerepel az impresz-
szumban felelős kiadóként), de a párttal és 
népfronttal még ezen a szinten sem. 

Létezik egy szerkesztőbizottság, amely 
havonta összeül, s amelyben a részvényesek 
képviseltetik magukat, ennek a működése 
azonban meglehetősen formális. A szerkesz-
tő az esztergomi írástudók egy szűkebb kö-
rével csinálja a lapot. Az úgymond „kemé-
nyebb" anyagokat általában megmutatják a 
tanácselnök-helyettesnek, aki a lapot politi-
kailag menedzseli, vagyis városi, esetleg me-
gyei politikai körökben megvédi, amikor ez 
szükségeltetik. 

A lap amatőr alapon működik, honorári-
umot nem fizet, s így gyakran lesújt rá a 
szívesség-bumeráng. A lap folyamatosan 
küszködik a jó minőségű, jól megírt cikkek 
hiányával. Az ingyen kért írást nem lehet 
visszautasítani, vagy legalábbis nagyon kí-
nos. A lap gondjai a város szellemi teljesítő-
képességének a zuhanásáról tanúskodnak. 
Itt nem csupán a város szellemi teljesítőké-
pességére ható sajátos esztergomi tényezők-
kel kell számolni, hanem azokkal a széles 
hatókörű okokkal is, amelyek az írástudás, 
a publicisztikai készség, a tömegkommuni-
kátori képességek elhalásához vezettek a 
magyar vidék helyi társadalmaiban. Azon a 
kézenfekvő magyarázaton túl, hogy eltűnt a 
helyi sajtó, vagyis a publicisztikai képessé-
gek gyakorlásának és érvényesítésének a te-
repe, arra is utalni kell, hogy megszűnt a 
publicisztikának s egyáltalán a véleményfor-
málás minden szóbeli vagy írásbeli műfajá-
nak egyik alapvető funkciója, vagyis a helyi 
hatalomért, a befolyásért, a képviseleti jo-
gért, a tisztségekért vívott nyílt és a közvéle-
mény ítéletére bízott harc. 

Az első lapszámban, 1986 elején a műsor-
ajánlatokat kiegészítő ismertetők és a prog-
ramajánló (részvényes) intézmények bemu-
tatkozása mellett publicisztikai anyagot még 
nemigen találunk, illetve ami van, azt is a 

régi Esztergom és Vidékéből idézik. Jósze-
rint csak a beköszöntő és egy-két utalás jelzi 
a műsorfüzet feladatkörén túlemelkedő am-
bíciót. Ilyen utalások maga a cím, a régi 
évfolyamokból való átvételek, a „Kedves 
Olvasó" megszólítás az intézmények bemu-
tatkozó írásai fölött. Az Express beköszön-
tője idézőjelek között nevezi „Műsorfüzet"-
nek a kiadványt. 

A műsor és a hirdetés kezdetben a lap 
terjedelmének körülbelül kétharmadát — 
háromnegyedét tette ki. Ez az arány mintegy 
a felére csökkent, amikor az Esztergom és 
Vidéke áttért a nagyobb formátumra (azaz 
elhagyta a műsorfüzetek szokásos alakját). 
A lap publicisztikai anyaga fokozatosan 
gazdagodik. 

Az első időkben a helytörténeti irány erő-
södött meg. Komolyabb várospolitikai kér-
dések egy ideig nem szűrődtek be a lapba, 
illetve várospolitikai kérdésekről szóló hírek 
és dokumentumok felbukkantak, de ezek-
hez nem fűztek kommentárt. A különböző 
kulturális intézmények beszámolói, kriti-
kák, helytörténeti írások, a város múltját 
idéző állandó rovatok (Arcképcsarnok, 100 
éve írták) töltötték meg a lapot. 

1986 végén 1987 elején szaporodnak meg 
az Esztergom és Vidékében a várospolitikai 
zsörtölődések. A város rendjével, tisztaságá-
val, a műsorkínálat hiányosságaival foglal-
kozó írásokkal együtt a várospolgári öntu-
datot hangsúlyozó fogalmazásmód is meg-
gyökerezik. Ekkor már a történelmi tárgyú 
írások is érzékenyebb pontokhoz közelíte-
nek. Újraközlik például Babits Mihály 
„Szent István városa" című cikkét, amely a 
régi Esztergom és Vidékében jelent meg 
1938-ban. Az 1987. márciusi szám részlete-
sen foglalkozott a város címerével, zászlójá-
val. 

1987. áprilisában a lap készítőit komoly 
szemrehányás érte a következő bekeretezett 
mondat miatt: „Köszöntjük dr. Paskai 
Lászlót esztergomi érsekké történő kineve-
zése alkalmából." Kiderült, hogy az Állami 
Egyházügyi Hivatal hozzájárulása nélkül 
ilyen üdvözlés még egy műsorfüzetben sem 
jelenhet meg. Nem valószínű, hogy az emlí-
tett intézményt különösebben érdekelné egy 
kétezer-ötszáz példányban megjelenő mű-
sorfüzet egyetlen üdvözlő mondata, de eb-
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ben a megyében, ahol még a megyei lap 
gyászjelentéseiből is kihúzzák a vallási jelle-
gű utalásokat, mély hagyományai vannak a 
bigott ateizmusnak. 

1987 közepén a város életének egy-egy 
területét átfogó, kritikus hangvételű, kemé-
nyen fogalmazott cikkek jelennek meg, még-
pedig az illetékes intézmények vezető beosz-
tású munkatársainak a tollából. A nyári 
összevont számban a megyei idegenforgalmi 
hivatal területi igazgatójának sötét helyzet-
képét találjuk a város idegenforgalmi lehe-
tőségeit, a vendéglátás színvonalát lerontó 
hiányokról, fogyatékosságokról, a gondat-
lanságról, a piszokról, a műemlék épületek 
rossz állapotáról, a fürdők elhanyagoltságá-
ról stb. A következő számban az Altalános 
Művelődési Központ igazgatóhelyettesének 
a cikke olvasható, amely tűz alá veszi a vá-
ros kultúrpolitikáját (a „művelődési kira-
katpolitikát"), és azt a koncepciót, amely-
nek nevében létrehozták az Általános Mű-
velődési Központot. Az írás az alulról szer-
veződő, a civil társadalom igényeire, aktivi-
tására és egyesületeire épülő művelődés, és 
a „feladat-rendezvényekkel", a „kulturnyik-
szemlélettel" szakító, szolgáltatóközpont-
ként működő művelődési ház alternatíváját 
fogalmazza meg, s az ezzel kapcsolatos felhí-
vással zárja a cikket. A várospolitikai zsör-
tölődések, glosszák, szösszenetek 1987 dere-
kára értek elemző, átfogó cikkekké. 

Az ÁMK igazgatóhelyettesének a cikke 
nyitott kérdéseket érintett, ellenvéleménye-
ket mozgósított, vihart kavart. Maga az 
igazgató, a cikkíró közvetlen felettese vála-
szolt rá a következő számban. 

Az Esztergom és Vidéke kritikai ereje a 
továbbiakban is a város kulturális életének, 
infrastruktúrájának és idegenforgalmának a 
témaköreiben érvényesült leginkább. A vá-
ros gazdasága, a lakosság életszínvonala, a 
politikai és társadalmi intézmények műkö-
dése kívül reked ezen a kritikai körön. 

Az 1988 első felében megjelent számokat 
az ünnepnapi várostudat koncentrált, tünte-
tő jelenléte jellemzi, az a múlteufória, amely 
a város történelmi tudata és a nyilvánosság 
találkozásának friss élményéből fakad, s 
amelyhez persze 1988-ban az évforduló és az 
események is adottak. 

Januárban újra megnyitják a bazilika 

kincstárát, az Esztergom és Vidéke Pozsgay 
Imre megnyitóbeszédével a címlapján jelent 
meg. A februári szám kvázi vezércikkének a 
címe „Történelmünk jelenéért" (szó esik 
benne a régi utcanevek, földrajzi nevek visz-
szaállításáról s a „panteonról": „A Várhe-
gyen — a folyamatban lévő rekonstrukció 
keretében — kellene kialakítani egy olyan 
emlékhelyet, amely szobrokban, emléktáb-
lákban tenné bármikor »olvashatóvá . . .« 
Esztergomhoz fűződő történelmünket, az 
államalapítás hatalmas művét, Árpád-házi 
királyaink országlását"). Néhány lappal 
odébb ismét egy cikk az utcanevek visszaál-
lításáról. A szemben fekvő oldalon Vaderna 
József „Esztergom" című versesciklusának 
egyik darabjában vonulnak elő az esztergo-
mi királyok: 

Fölemelem a földet 
mint fáradt lepedőt 
s megfordítom 

a holtak élnek 
a mostpillanat sírkövei 
hirtelen kinőnek 
eső után a gombák 

Árpád-házi 
királyok vonulnak 
tenyeremen 

Európával egyidőben 

1987 decemberében közölte a lap Illyés 
Gyula „A Dunánál Esztergomban" című 
versét, amely a határok által szétszakított 
tájról és életről mereng. (Az Illyés-vers köz-
léséből is támadtak kellemetlenségek, pedig 
ez a költemény a költő egy sor újabb kiadá-
sú kötetében megtalálható.) 

Az 1988. márciusi szám címoldali írása 
ismét István királlyal foglalkozik: „István 
király emlékezete" címmel Kovács Tibor ka-
nonok (!) ír évfordulós cikket. 

Az Esztergom és Vidéke hasábjain 1988 
tavaszára megtörtént az illegalitásba szorí-
tott ünnepnapi várostudat önrehabilitáció-
ja. Ez ideig az Esztergom és Vidéke lehetősé-
gei, mint a helyi lapoké általában, erősen 
korlátozottak a jelen problémáinak feldol-
gozásában. A lapnak tekintettel kell lennie 
azokra az intézményekre, amelyeknek a tá-
mogatása nélkül nem létezhetne (amelyek-
nek tehát nem csupán a tűréshatárát, de a 
támogatási határát sem tanácsos túllépni). 
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Amihez a legkevésbé jutott el a lap (a 
fentiekkel összefüggésben persze), az az agó-
ra szerep betöltése. Az Esztergom és Vidéke 
egy viszonylag szűk véleményformáló kör 
egyoldalú párbeszéde a város polgárságá-
nak felsőbb rétegeivel. (Ez természetesen 
nem szerkesztőinek szándékából, hanem az 
adott helyzetből következik.) 

A helyi sajtó ma egyet jelent a helyi ügyek 
sajtójával, holott feladata történetileg nem 
csupán erre korlátozódott, hanem a más 
nagyságrendű — területi, országos, nemzet-
közi — ügyek helyi tárgyalására, megvitatá-
sára is. A helyi sajtónak ez a funkciója szo-
ros kapcsolatban van a képviseleti rendszer-
rel. Az ugyanis nem valószínű, hogy egy 
helyi lapnak országos szinten jelentős közvé-
lemény-formáló ereje legyen, ha viszont a 
helyi választási folyamatnak tárgyai és tény-
leges tétjei a társadalom előtt álló, politikai-
lag megformált alternatívák, valamint ezek-

nek az alternatíváknak az értelmezése a he-
lyi ügyek szempontjából, akkor a helyi sajtó 
szükségképpen túlnő a helyi ügyek sajtóján. 
Az Esztergom és Vidéke — hosszú éltű előd-
jével ellentétben — nem lép túl a helyi ügye-
ken, és ezzel az igénnyel nem is lép fel senki. 
(Ez kevés kivétellel így van a többi helyi lap 
esetében is.) Igaz, az első városi lapengedé-
lyek kiadása után néhány hónappal ennek 
az ellenkezője volna meglepő. A reális lehe-
tőségek körén kívül sejtett dolgok igénylése 
nem tűnik értelmes és kifizetődő tevékeny-
ségnek egy helyi társadalom keretében, kü-
lönösen akkor nem, ha ez csökkenti a reális 
lehetőségek körén belül sejtett dolgok meg-
valósulásának az esélyét. Mondhatnánk: 
nem lehet az igényt felmérni arra, amit nem 
lehet. Ebből fakad a tilalmakat hirtelen fel-
szakító történelmi pillanatok kiszámíthatat-
lansága. 

(Mindezt 1988 májusában írtam.) 

Függelék 

Az Esztergomban megjelent 
lapok listája: 

Magyar Tudományos Értesítő 186? 
Esztergomi Újság 1863—1866 
Magyar Sión 1863—1869, 1887—1904, 1934— 

1944 
Esztergomi Közlöny 1867—1885, 1886—1904 
Új Magyar Sión 1870—1886 
Katholikus Kérdések (Esztergom—Bécs—Buda-

pest) 1871—1873 
Katholikus Lelkipásztor 1871—1875 
Egyházi Közlöny 1872—1873 
Esztergom 1874—1879 
Irodalmi Értesítő 1875—1877 
Isten Igéje 1876—1905 
Esztergom és Vidéke 1879—1944 
Esztergomi Népújság 1879 
Új Esztergom 1879—1880 (?) 
Uti Lapu (Esztergom—Budapest) 1880 
Jézus Szent Szívének Hírnöke (Esztergom—Kalo-

csa—Budapest) 1881—1944 
Vasárnapi Lapok 1885—1886 
Könyvészeti Lapok 1890 
Esztergomi Hírlap 1892—1894 
Esztergomi Lapok 1892—1912 
Esztergom 1895—1935 
Kolping 1896—1912 
Magyar Csendőr 1896 
Szabadság 1896—1917 

Esztergom Vármegye Hivatalos Lapja 1903— 
1923, 1940—1944, 1946—1950 

Esztergomi Friss Újság 1907—1919 
Katholikus Gyermekvédelem 1910—1943 
Nőgyógyászat és Szülészet Haladása 1917—1918 
Esztergomi Népszava 1918—1919 
Földmívesvilág 1919—1921 
Fólia Entomologica Hungarica 1923—1929 
Komárom és Esztergom Vármegyék Hivatalos 

Lapja 1924—1939 
Esztergom Évlapjai 1925—1928, 1930, 1933— 

1934, 1936, 1938 
Végvári Cserkész 1926 
Gyümölcstermelési Értesítő 1935—1944 
Esztergom—Érsek—Vízivárosi Tudósító 1936—? 
Esztergomi Hírek 1936—1937 
Katholikus Nyári Egyetem 1936 
MOVERO 1936 
Huszonhatos Bajtárs 1937—1939 
Végvári Öregcserkész 1937—1938 
Egyházi Értesítő 1938—? 
Esztergom 1938 
Esztergomi Figyelő 1938 
A mi lapunk 1938—1941 
Szefárdi Rügyek 1938—1945 
Új Esztergom 1938 
Esztergomi Nyaralók Híradója 1939 
Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara Gazdatudósí-

tója 1939 
Diák-újság 1940—? 
Diák-szárnyak 1941—1942 
Az Erdő 1941 1944 
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Esztergom Vármegye 1941—1943 
Esztergom Ősrégi Szeminárium 1942—1944 
Háborús Esztergomi Hírek 1945 
Népakarat 1945 
Szabad Esztergom (Vármegyei Híradó) 1945— 

1949 
Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara Körlevele 

1946—1948 
Esztergomi Iparos Hírmondó 1947 
Komárom Megye Hivatalos Lapja 1950 
Terménybegyűjtési Híradó 1950—? 
Pilis—Gerecse 1954—1956 

Úttörőház Hangja 1955 
Jó Egészséget 1958 (?)—1959 (?) 
Bottyán Híradó 1959—? 
Dorog és Vidéke Vendéglátóipari Vállalati Híra-

dó 1963—1965 
Munkatárs 1964 
Mutató '75 1975 
Esztergom 1975 
Labor MIM Krónika 1985— 
Esztergon és Vidéke 1986— 
Pardon ?—? 

The dífferential feature of Esztergom is that this town is the symbol of the St. István idea of state 
- the European integrity. The historical content carried by Esztergom is in permanent connenc-

lion with the crucial problems of the country. In 1950, as a penalty, its public administrative rights were 
withdrawn, (even the name of the city was endangered) and in the following decades its economic and 
social development was deliberately repressed. The once vivid press life was killed (in 1938 there were 
15 newpapers published, and 8 even in 1944.) After a number of miscarried experiments a city 
newspaper was launched in 1986. But even this attempt was a peculiar one since there was no 
permission, thus the newspaper had to be smuggled into the program booklet of the local culture home. 
Nevertheless, the newspaper exists and grows expecting better times. 



F Ó R U M 

Szecskő Tamás 

Kultúra, azonosságtudat, 
tömegkommunikáció 

Miközben Nyugat-Európa integrálódása során minduntalan felvetődnek 
a kulturális és a nemzeti identitás kérdései, Magyarországon — 
a Kelet-Európában zajló ellentétes folyamatok közepette — ugyanezek 
a kérdések kerültek előtérbe. Újabb közös téma akadt tehát 
a nemzetközi tudományos eszmecserékben. Ebbe a vonulatba tartozik az 
alábbi dolgozat is, mely az IAMCR 1988. augusztusi barcelonai 
közgyűlésén elhangzott plenáris előadás magyar fordítása. 

A kommunikáció és a kulturális identi-
tás szövevényes kapcsolatának bizo-

nyára alapvető összetevője, hogy hogyan 
képes egy nemzet, egy kisebbség vagy egy 
csoport saját klasszikusait integrálni — be-
széljünk akár irodalmi müvekről, képzőmű-
vészeti alkotásokról vagy a népművészet ele-
meiről. 

A továbbiakban közös témánknak erre a 
vonatkozására korlátozom gondolataimat. 
Azaz arra, hogy milyen lehetőségeik vannak 
a tömegkommunikációs eszközöknek arra, 
hogy testközelbe hozzák az emberek számá-
ra saját klasszikusaikat? Melyek ennek a 
lehetőségnek a belső ellentmondásai? És mi-
ben különbözik az új kommunikációs tech-
nikák által festett kép a régiektől ebből a 
szempontból? 

Kiinduló pontként a spanyol nyelvű iro-
dalom kincsesházából választottam egy 
meghatározást. Az argentin költő, regényíró 
és esszéista Jorge Luis Borges „A Klassziku-
sokról" (Sobre los clásicos) című, 1952-ben 
megjelent miniesszéjében így fogalmaz: 
„Klaszikus az a könyv, amelyet egy nemzet 
vagy egy nemzetcsalád, vagy a múló idő 
akaratából úgy olvasunk, mintha annak 
alapján minden oly tudatos, végzetes és 
mélységes volna, mint a kozmosz, s mintha 
abban minden végtelenül értelmezhető vol-
na."1 

Mielőtt azonban ezt a gondolatot kapcso-
latba hoznám a tömegkommunikációs esz-
közök működésével, két előfeltevést vázolok 
röviden. Az első elméleti jellegű, és további 
érvelésemet helyezi el egy szélesebb keret-
ben; a másik pedig gyakorlati, amelynek 
segítségével arra kívánok rámutatni, hogy 
miért kerültek a kulturális és nemzeti identi-
tás kérdései az utóbbi néhány évben az ér-
deklődés homlokterébe Magyarországon. 
Hiszen nyilvánvaló: „de me fabula narra-
tur" — minden, amiről szólok, a magyaror-
szági tapasztalatokból ered. 

Első előfeltevés 

Mint számos szociológus rámutat, a nemzeti 
jelentőségű üzeneteket szinkron és diakron 
struktúrák közvetítik.2 A diakron struktú-
rák inherens idővektorai vagy múlt-jelen, 
vagy pedig jelen-jövő irányúak; a szinkron 
struktúrák idővektorai pedig jelen-jelen irá-
nyúak. Mondhatjuk, hogy a múlt-jelen irá-
nyú diakron struktúrák a társadalom egyfaj-
ta kollektív emlékezeteként szolgálnak, míg 
a jelen-jövő irányú struktúráknak jövőkép 
funkciójuk van. Mindazonáltal mindkét 
struktúra a nemzeti és kulturális identitás 
megőrzése érdekében munkál, ugyanakkor 
a víziók igyekeznek helyreállítani az identi-

i 
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tások belső egyensúlyait, és egy elképzelt 
jövő keretein belül értelmezni azokat. (A 
történészek gyakran vitatják, hogy ez való-
ban történeti gondolat lenne, és nem csupán 
a hétköznapi historicizmus egyik megjelené-
si formája.) Ami a szinkron struktúrák je-
len-jelen irányú idővektorait illeti, ezeknek 
semmi közük a történelemhez: nem többek 
aktualizálásnál, a jelen egyes elemeinek ki-
emelésénél, amely a ma számára teremt na-
pirendet. 

Amikor az ember bevezeti a „napirendte-
remtés" terminusát, már bevallottan kísér-
tésbe is esett, hogy e fenti, meglehetősen 
durva és hipotetikus tipológia kategóriáit a 
kommunikációkutatás fogalmainak segítsé-
gével értelmezze. Ennek megfelelően azt 
mondhatjuk, hogy a múlt-jelen irányú diak-
ron struktúráknak elsősorban kultivációs 
funkcióik vannak, míg a jelen-jövő struktú-
rák tartalmazzák az innováció csíráit is. 
A szinkron struktúrák pedig, mint erre ko-
rábban már rámutattunk, elsősorban napi-
rendteremtő szerepben jelennek meg. 

Gramsci nyomán ehhez még azt is hozzá 
kell tennünk, hogy mindezek az üzenetek 
olyan térben léteznek és mozognak, amely a 
gazdasági hatalom, a politikai dominancia 
és a kulturális hegemónia dimenzióival is 
rendelkezik. Gondolatmenetünk szempont-
jából természetesen az utóbbi, a kulturális 
hegemónia dimenziója a leglényegesebb. 
Következésképp, ebben a többdimenziós 
térben választott témánkat a diakron struk-
túrákban kell elhelyeznünk, amelyek fenn-
tartják és részben áthágják a létező nemzeti 
és/vagy kulturális identitásokat, kultivációs 
és innovációs funkciókat hordoznak, és — 
ha uralkodó jellegűek — a társadalom infor-
mációs háztartásának „kinyitó" szakaszát 
jelzik, buzgón integrálva és sebesen feldol-
gozva a múltból és az elképzelt jövőből szár-
mazó információkat. Ellentétben a „bezáró" 
szakaszokkal, melyekben a szinkron struk-
túrák dominálnak, mélyen a jelenbe ágyaz-
va. 

A fenti elméleti szakadás a kinyitó és be-
záró szinkron struktúrák között igen tisztán 
és konkrét formában mutatkozik meg a mai 
magyar politikai küzdelmek színterén. A re-
formerek a diakron struktúrák mellett száll-
nak síkra, a múltból és a jövőből származó 

információkat is egybeépítve. A konzervatí-
vok ezzel szemben, a technokratákkal ideig-
lenes koalícióra lépve, a szinkron struktúrá-
kat igyekeznek előtérbe helyezni. A konzer-
vatívok indítéka az, hogy nem kívánják új-
raértékelni a múltat, vagy veszélyeztetni a 
szocializmus tradicionális jövőképét. 
A technokraták pedig úgy vélik, hogy a tár-
sadalom részéről erőpocsékolás a múlt és a 
jövő dolgaival bíbelődni, amikor Magyaror-
szágnak tengernyi, a jelenben megoldandó 
problémája van. 

De ez utóbbi gondolattal már el is érkez-
tünk a második előfeltevéshez: Magyaror-
szág jelenlegi állapotához, amelyben előtér-
be kerültek a kulturális és nemzeti identitás 
kérdései. 

Második előfeltevés 

A modernizáció magyar modelljét közel 
húsz évig a szégyenlősség jellemezte. A hat-
vanas évek végén megkezdett gazdasági re-
form képtelen volt átható társadalmi átala-
kulást hozni, részben a hazai konzervatív 
csoportok ellenállása következtében, rész-
ben pedig — bár az előzőtől nem függetlenül 
— számos kelet-európai ország gyanakvó, 
időnként nyíltan ellenséges magatartása mi-
att. Ez nemcsak azt jelentette, hogy a reform 
kiszélesítéséhez és a folyamat visszafordít-
hatatlanná tételéhez szükséges politikai és 
ideológiai struktúrákat nem lehetett létre-
hozni, hanem azt is, hogy egyfajta politikai 
óvatosság okán a reformintézkedések soro-
zatában létrejövő innovációk együttesét 
nem lehetett „magyar modellként" kezelni, 
így a húsz esztendeje született „Ding an 
Sich" csak a közelmúltban, a legutóbbi két 
évben válhatott „Ding für Sich"-hé. Köny-
nyen érthető, hogy a magyar reform eredeti-
ségével kapcsolatos szégyenlősség és titkoló-
dzás, a „magyar modell" néven nevezésével 
kapcsolatos hivatalos tétovázás hogyan 
fosztotta meg a politikai hatalmat a nemzeti 
identitás megerősítésének hatékony és fon-
tos lehetőségétől. (Azt azonban hozzá kell 
tennünk, hogy a propaganda nem hivatalos 
formában még azok alatt a „szégyenlős" 
évek alatt is épített az úgynevezett „kirakat" 
effektusra, mint a politikai legitimáció egy 
elemére.) 
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A kelet-európai politikai klímában bekö-
vetkezett alapvető változások, amelyeket a 
„peresztrojka" és a „glasznoszty" inter-
nacionalizálódott kifejezései szimbolizál-
nak, valamint az új magyar kormány és 
pártvezetés eltökéltsége, hogy radikális tár-
sadalmi reformot vigyen véghez, amely tar-
talmazza a politikai rendszer újjáépítését is, 
feltehetőleg véget vet ennek az ideológiai 
deprivációnak. Remélhető, hogy a reform 
azonosságteremtő ereje képes lesz megerő-
södni még Magyarország jelenlegi súlyos 
gazdasági problémái ellenére is, amelyeknek 
jó része a korábbi reform hullámzásaiból 
eredeztethető. 

Radikális átalakulások időszakát éli Ma-
gyarország kommunikációs rendszere is. Itt 
nerp mehetünk bele annak részletezésébe, 
milyen változásokon ment keresztül a társa-
dalmi nyilvánosság az elmúlt két évben, 
megszabadulva mindazoktól az akadályok-
tól, gátaktól és korlátoktól, amelyeket egy 
túlcentralizált párt-állami bürokrácia állí-
tott föl az eredeti sztálinista struktúrák tala-
ján. Mindezek csupán azért érdemeltek em-
lítést, mert a társadalmi nyilvánosság új for-
mái is elősegítik a nemzeti és kulturális iden-
titás kérdéseinek nyílt megvitatását. Ezek-
ben a vitákban újból előtérbe kerül a „kis 
nemzet" tudat, ám ez esetben már nem nega-
tív, fatalista felhangokkal, hanem pozitív 
módon. A kormány — külpolitikájának 
megtámogatására — az utóbbi néhány év-
ben hangsúlyt fektetett a kis országok fogal-
mának fontosságára, arra, hogy ezek az or-
szágok fontos szerepet játszhatnak a „híd-
építésben", a kölcsönös megértés erősítésé-
ben és a nagy nemzetekkel — beleértve a 
nagyhatalmakat is — történő párbeszédben. 
Ezzel egyidejűleg a nyilvános vitákban is 
felszínre került egy eddig elfojtott gondolat-
menet, amely Németh Lászlótól, a nagy ma-
gyar írótól és politikai gondolkodótól szár-
mazik 1957-ből. Eszerint, mint azt egy törté-
nész interpretációjában olvashattuk nemré-
giben: „a kisállamoknak kell a szocializmus 
kiformáló műhelyeivé lenni, a társadalmi 
kísérletezés laboratóriumaivá — mivel erre 
a szocialista nagyállamokat méreteik, nagy-
hatalmi szerepük nem teszik alkalmassá."3 

A hazai tényezők között meg kell említeni 
a romániai magyar kisebbség gyorsan romló 

helyzetét is. Bár ennek a folyamatnak az első 
jelei már sok évvel ezelőtt láthatók voltak, 
a külpolitikai kormányzat diplomáciai meg-
fontolásai miatt a hazai sajtó csak szűksza-
vúan számolt be ezekről. Azonban a román 
kormány újabb intézkedései, amelyek a 
nemzeti kisebbségek, köztük a legnagyobb 
európai kisebbséget kitevő magyar közösség 
teljes megsemmisítését célozzák, nemcsak a 
magyar kormány, hanem számos más or-
szág és szervezet tiltakozását is kiváltották. 
A társadalmi kommunikáció megújult lég-
körében ez a kérdés a nagy tömegek számá-
ra is „égetővé" vált Magyarországon, ezáltal 
az utca emberének figyelmét is a nemzeti és 
kulturális identitás nagyon is konkrét össze-
tevői felé fordítva. 

Ami a külső hatásokat illeti, ezek szinte 
tökéletesen olyanok, mint bárhol Európá-
ban. A nemzetközi műholdas tévéműsorok 
már jogilag is rendezetten foghatók, a kábel-
rendszerek gyors terjedése által is támoga-
tottam A külföldi műsoros videokazetták 
beözönlése szinte ellenőrizhetetlen. Kereske-
delmi rádiózás szól német nyelven, angol és 
holland híradásokkal kiegészülve, magyar 
nyelvű változatának beindulása csak hetek 
kérdése. Az állami tulajdonban lévő Magyar 
Televízió anyagi okokból fontolgatja, hogy 
második műsorát részben vagy egészben ke-
reskedelmi alapon működtesse. Összességé-
ben, a tömegkommunikációs rendszer mű-
ködtetésében olyannyira megnőtt a piaci vi-
szonyok szerepe, hogy a hagyományos me-
chanizmusok, a megszokott egyensúlyok, a 
kézi vezérlés időszaka fölött eljárt az idő. 

De mit mondhatunk a tömegkommuniká-
ciónak a kulturális identitás megőrzésében 
játszott szerepéről a külső és belső újdonsá-
gok lavinaszerű áradata közepette? 

Közbevetés 

Jogosan vethetné közbe bárki, hogy a nem-
zeti és a kulturális identitás fogalmát majd-
hogynem szinonimaként használtam. Álta-
lános érvényű megállapítások szintjén ezt 
nem tehetném meg, azonban Magyarország, 
és talán néhány más kultúra esetében is meg-
bocsáthatónak tartom. Ennek az a magya-
rázata, hogy történeti okok következtében a 
magyar nemzeti és kulturális identitás talp-
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köve a magyar nyelv. Következésképpen a 
kétféle identitás nagymértékben átfedi egy-
mást, azzal súlyosbítva, hogy a magyar 
nyelv nem tartozik az indoeurópai nyelvcsa-
ládba, így Európa kellős közepén nyelvi el-
szigeteltségben él. Tehát magyar anyanyel-
vűnek lenni már önmagában megerősíti a 
nemzethez mint makrocsoporthoz való tar-
tozás érzését. 

Főtéma 

De térjünk vissza kiinduló pontunkhoz, 
Jorge Luis Borges finom meglátásaihoz. Ő 
így ír: „Nem az a klasszikus mű,. . . amely 
ilyen vagy olyan elengedhetetlen érdemekkel 
rendelkezik; hanem az a könyv, amelyet az 
emberek — a legkülönbözőbb okokból ve-
zéreltetve — nemzedékeken át előlegezett 
áhítattal és a titokzatos hűséggel olvas-
nak."4 

A „klasszikus" fogalma a szerző gondola-
tának eltorzítása nélkül helyettesíthetőnek 
látszik a szociologikusabb „kulturális örök-
ség" fogalommal. A lényeg azonban az, 
hogy a „klasszikusság" nem valami transz-
cendens vonása a művészi alkotásoknak, 
hanem nagyon is konkrét, immanens tulaj-
donság; a letűnt kultúra elemei és a mai 
közönség közti interakciók permanenciája. 
A múlt jelenléte a jelenben. 

Borges azt is kimutatja, hogy a kultúrá-
nak nemcsak azok az elemei avatnak egy 
művet „klasszikussá", amelyek a nemzeti 
történelemben gyökereznek. Megemlíti, 
hogy Burns Skóciában klasszikusnak szá-
mít, a Tweedtől délre azonban elhalványul 
Dunbar vagy Stevenson mellett. Izgalmas ez 
a példa, mivel — bármennyire hihetetlen is 
— Burns Magyarországon is klasszikusnak 
számít. Ugyanis Petőfi Sándor vagy százöt-
ven évvel ezelőtt lefordította néhány versét, 
sőt ideáljának tekintette. így Burns bekerült 
a magyar kulturális örökségbe, hasonlóan a 
Boulevard Saint Michel őszi hangulatához, 
amelyet Ady Endre örökített meg egyik ver-
sében, vagy említhetnénk a Micimackót, a 
közismert brit gyerekkönyvet, amelynek 
magyar fordítása Karinthy Frigyesnek kö-
szönhetően talán még az eredeti szövegnél is 
eredetibb. 

Borges azt írja, hogy ha tudna malájul 

vagy (ismét egy véletlen!) magyarul, ki tudná 
mutatni a klasszikussá válás hasonló szabá-
lyait ezekben a nyelvekben is. Tökéletesen 
igaza van, mivel — ha szabad egy frissebb 
példára hivatkozni — Shakespeare „Harma-
dik Richárdja" nem csupán Arany János-
nak, a múlt század „poéta laureatus"-ának 
zseniális fordítása nyomán vált magyar 
klasszikussá, hanem azért is, mert a müvet 
televízióra alkalmazta egy tehetséges ifjú 
magyar művész, egészen újszerű felfogás-
ban, és ezt az adást a magyar lakosságnak 
közel 60-70 százaléka nézte felfokozott ér-
deklődéssel. 

Ezzel el is jutottunk a tömegkommuniká-
ciós eszközökhöz. A következőkben hat 
megállapítást szeretnék tenni. 

1. A történelem — legyen szó politika-, 
kultúra- vagy társadalomtörténetről — a di-
alektika kifinomult hálója a kontinuus és 
diszkontinuus folyamatok és elemek között. 
Vannak nemzetek, melyeknél a kontinuitás 
volt domináns az elmúlt évszázadban. Má-
soknál a lassú fejlődést esetenként hirtelen 
minőségi változások szakították félbe. Ma-
gyarországon az elmúlt száz év — amelyet a 
legtöbb „családi történelem" képes átölelni 
— legalább négy vagy öt ilyen diszkontinui-
tási pontot hozott magával: vesztes háború-
kat és forradalmakat, területi átrendeződé-
seket és a társadalom teljes átstrukturálódá-
sát. Ha meggondoljuk, hogy a tömegkom-
munikációs eszközök inkább a kontinuitás 
értékeinek kultiválására alkalmasak, mint a 
diszkontinuitáséira, a magyar tömegkom-
munikációs rendszer bizony nehéz időket élt 
meg. Mindazonáltal, a nyolcvanas évek ele-
jén, amikorra az ideológiai klíma lehetővé 
tette, hogy a múlt legfájóbb eseményeivel 
őszintén és többé-kevésbé elfogulatlanul 
szembesüljünk, a kommunikátoroknak si-
került néhány jó megoldást találniuk a kon-
tinuitás—diszkontinuitás dilemmájára. 
Azonban az egész struktúra a tömegkom-
munikációs rendszer korábbi stratégiájára, 
tájékoztatási és kultúrpolitikájára épült, 
amelyet a központi eszközök állami tulajdo-
na jellemzett. Ezek a feltételek alapvető vál-
tozásokon mennek keresztül napjainkban. 
A kommunikációs rendszer mint egész tar-
talmilag gazdagabb lett szinkronjellemzők-
ben, és a diakron struktúrák is hordoznak 
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innovatív vonásokat, de az egyelőre belátha-
tatlan, hogy a megmutatkozó kontinuitás 
—diszkontinuitás közti érzékeny egyensúly 
hogyan állítható helyre az új szinten. 

2. A nosztalgia hullámai Magyarországot 
is elárasztották. És mint ahogy az a fejlett 
ipari társadalmakra is jellemző, a tömeg-
kommunikáció által hordozott nosztalgiá-
ban gyakran tűnnek fel korábbi tömegkom-
munikációs tartalmakra történő utalások. 
A társadalomtudományok ezt a nosztalgia-
hullámot egybehangzóan kritikusan, elítélő-
en értékelik. Én nem osztom ezt a nézetet, 
inkább a magyar történész álláspontjával 
értek egyet, aki a következőket írja: „A 
nosztalgiahullám a magánmilieu újraátélé-
sével együtt a mai közösségi viszonyok nem-
zeti közösségként való megélését is elősegí-
ti."5 Úgy vélem, ebben a vonatkozásban az 
új tömegkommunikációs színtérnek meg-
vannak a maga előnyei, mivel közvetítő sze-
repet tölthet be a magánjellegű és a közössé-
gi tapasztalatok között. Ennek a mechaniz-
musnak a segítségével a nosztalgia hullámai 
új klasszikusokkal gazdagíthatják a nemzet 
kulturális örökségét. 

3. Ami a szélesebben értelmezett közössé-
gi cselekvést illeti, elég egy bekezdést idézni 
abból a hosszú távú fejlesztési koncepcióból, 
amely az Országos Tervhivatal keretein be-
lül készült a 2010-ig terjedő időszakra vo-
natkozóan: „A tömegkommunikáció és a 
nemzeti identitás, nemzeti kultúra összefüg-
géseiben a transznacionális kommersz kul-
túra beáramlása a műholdas programok, 
videó stb. révén, nem önmagában proble-
matikus, hanem a társadalom jelenlegi ér-
tékeróziós állapotában. A nemzeti kultúra 
értékeinek felmutatása, terjesztése ebben a 
helyzetben a tömegkommunikáció különö-
sen fontos funkciójává válik. Hosszabb tá-
von, valóban hatásossá azonban a megfelelő 
közösségi szerveződéssel együttesen vál-
hat."6 

4. Sztenderdizálás és pluralizmus: a másik 
probléma, amellyel a magyar tömegkommu-
nikációnak a kulturális identitás megőrzése 
és megerősítése során szembe kell néznie. 
A közelmúlt fejleményei ebben a vonatko-
zásban is kétarcúak. A világméretű kommu-
nikáció egyrészről a kultúrák világméretű 
kommunikációját teszi lehetővé (és itt érde-

mes Goethe szavaira emlékeznünk: a világ-
irodalom története a kapcsolatok történe-
te!), másrészről (túlnyomórészt kommerciá-
lis változatában) a tartalmak sztenderdizálá-
sát segíti elő. Egyes új kommunikációs esz-
közök kifejleszthetnek egyfajta pluraliz-
must, ám ahogy ezt jelenleg meg lehet ítélni, 
ez a potenciál inkább politikai, mint kultu-
rális természetű, a tömegkommunikációs 
eszközök szórakoztató vonulatáról nem is 
beszélve. Egyetérthetünk a MacBride-jelen-
tés megfogalmazásával: „Csak pluralista 
formában képzelhetünk el gazdagabb kultu-
rális jövőképet"7, de észre kell vennünk, 
hogy ez csupán vágy marad, miközben a 
nemzetközi tömegkommunikációs ipar kon-
centrációs folyamata vágtatva halad előre. 
Egy magyarországnyi méretű kis ország szá-
mára még a saját termelő kapacitások fej-
lesztése is a „huszonkettes csapdája": a gaz-
dasági kényszer arra ösztönöz, hogy a pia-
cot a határokon túlra terjesszük ki, a világ-
piac viszont azok iránt a termékek iránt 
érdeklődik, amelyek nem jellegzetesen ma-
gyarok, hanem inkább kozmopolita, szten-
derdizált jellegűek. 

5. Az olyan kis országoknak, mint ami-
lyen Magyarország is, valamilyen regionális 
kooperáció lehetősége jelenthetné a kiutat 
ebből a csapdából. A különféle identitások, 
mint a hagyma héja hajolnak egymás fölé: 
magyar vagyok, közép-kelet-európai va-
gyok . . . európai vagyok. (A világ más ré-
szein a „hagymahéjak" bizonyosan külön-
bözőek.) Mint ahogy nemrégiben egy aka-
démikus kifejtette: „Európai magyarnak, 
magyar európainak lenni s maradni, 
mindenesetre időszerű, időszerűbb talán, 
mint valaha. A nemzeti variáció életszükség-
let, a nemzeti partikularizmus életveszély."8 

De úgy vélem, ez a fajta regionális kooperá-
ció nem szűkíthető le csupán a nagy szerve-
zetekre, mint amilyenek a hagyományos tö-
megkommunikációs eszközök. Valamilyen 
gyökeresen eltérő kezdeményezésre is szük-
ség van, különben a gombamódra szaporo-
dó kis tömegkommunikációs rendszerek ki-
maradnak ebből az ígéretes kooperációból, 
különben az állampolgári törekvések nem 
képesek megerősíteni és kiegészíteni a nem-
zetek és kultúrák makroszintű erőfeszítéseit. 

6. Bár ez a szempont ritkán vetődik fel, 
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környezetünk — a természeti és az ember 
alkotta környezet egyaránt — szintén fontos 
tényezője kulturális identitásunknak. Úgy 
tűnik, az új kommunikációs eszközök előny-
re tettek szert ebben a tekintetben a hagyo-
mányosokkal szemben, mivel sokkal aktí-
vabban képesek rádöbbenteni az embereket 
mindennapi életterük értékeire. (Nem vélet-
len, hogy az environmentalizmus és az alter-
natív kommunikációs eszközök egymással 
természetes szövetségben, szinte egy időben 
kezdtek kifejlődni.) Ám azt is látnunk kell, 
hogy ezeket az előnyöket nem lehet kihasz-
nálni, ha a kisebb kommunikációs rendsze-
rek teljes egészében kommercializálódnak, 
és így kikerülnek a társadalmi ellenőrzés 
alól. Kulturális örökségünk elherdálása len-
ne, ha a társadalmak nem tudnák tudato-
sabban értékesíteni ezt a potenciált. Mivel, 
még Borges szigorúbb kategóriáiban gon-
dolkozva is, nemcsak Lamartine és Voltaire 
számít „klasszikusnak" bizonyos kultúrák-
ban, hanem a Genfi-tó is; nemcsak a Grimm 
testvérek meséi, hanem a Fekete-erdő is. 
Sőt, még a Fekete-tenger is beépült az euró-
pai kultúrába, hiszen a száműzött Ovidius e 
tenger partjainál énekelt. 

Amikor erre az előadásra készültem, magam 
is meglepődtem, hogy bárhol kezdtem is 
gondolataimat — a kultúránál, a „klasszi-
kusoknál", vagy a tömegkommunikációs 

Jegyzetek 

eszközöknél, csakhamar valamilyen direk-
ten politikai jellegű kapcsolódási ponthoz 
érkeztem. Ez persze talán magától értetődő: 
a dilemmákat, melyeknek egy részét magyar 
összefüggésben igyekeztem megvilágítani, 
csak politikai keretek között lehet feloldani, 
így aztán a kulcsszó még a kulturális identi-
tás és a tömegkommunikációs eszközök vi-
szonyában is csak a demokrácia lehet. Úgy 
vélem, a tömegkommunikáció első demok-
ratikus forradalma akkor ment végbe, ami-
kor megjelentek az első olcsó sajtótermékek, 
a filléres lapok. A következő a második vi-
lágháború után történt, amikor egy sor or-
szágban a nagy tömegkommunikációs esz-
közöket — különösen a rádiót — a parla-
mentek és más képviselő testületek ellenőr-
zése alá helyezték. Talán évszázadunk vége 
jelentheti a tömegkommunikáció harmadik 
forradalmi időszakát: a technikai lehetősé-
gek gazdag tárháza, a nagy tömegkommuni-
kációs eszközök fölötti indirekt, reprezenta-
tív, parlamentszerű demokratikus ellenőr-
zéssel kiegészítve, és az új, kisebb eszközök 
direkt, tősgyökeres állampolgári kontrolljá-
val megerősítve. Azonban ez a technikai po-
tenciál csak erős, demokratikus politikai 
akarat által válhat kulturális valósággá. 

„Klasszikusaink" megtartása, kulturális 
örökségünk megőrzése korántsem elitista, 
hanem mélyen demokratikus koncepció. 
Ugyanis a múlt és a jelen értékeivel való 
tömeges találkozásokat feltételezi, generá-
cióról generációra. 
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Fejtő Ferenc 

Magyarországra figyelnek 

A Jel-Kép 1988/4. számában jelent meg Terestyéni Tamás: 
Magyarország-kép néhány nyugati sajtótermékben című tanulmánya. 
A Franciaországban élő Fejtő Ferenc hozzászólása kissé késve érkezett 
szerkesztőségünkbe, de megszívlelendő megjegyzéseinek szívesen adunk 
helyet. 

Nagy érdeklődéssel olvastam Terestyéni 
Tamás cikkét a Jel-Kép decemberi 

számában. Nem áll szándékomban őt bírálni, 
hiszen ő maga is írja, hogy nem törekedett 
teljességre, csak éppen néhány kiegészítő 
adatra akarnám felhívni az ő és a Jel-Kép 
olvasóinak figyelmét. Például, Olaszország-
ról szólva, amelyhez — Jugoszlávia mellett 
— családi és érzelmi kapcsolatok fűznek, 
nem említ öt lapot, amelyek közül kettő 
állandóan hozza cikkeimet és tanulmányai-
mat Kelet-Európáról és első helyen Magyar-
országról (a liberális II Giornale-t és a szoci-
alista Avantit), kettő pedig rendszeresen in-
terjúvol (a nagyon elterjedt Republica —, 
amelynek egyik szerkesztője, Andrea Tar-
quini, többször járt Magyarországon — és 
a kommunista Unita), egy ötödik pedig (a 
szélsőbaloldali, de független II Manifesto) 
szenvedélyes figyelemmel kíséri a magyar 
fejlődést, akárcsak a lengyel és szovjet-orosz 
politikai és gazdasági reformizmust. Angliá-
ban a Times-ban, illetve annak irodalmi 
mellékletében gyakran olvashatók Schöpflin 
Gyula barátom fiának, George-nak a cikkei, 
amelyek a kellő tárgyilagossággal és a re-
formmozgalmak iránti rokonszenvvel figye-
lik a jelenlegi történéseket. 

Második hazámról, Franciaországról 
szólván, Magyarországnak az a szerencséje 
van, hogy a Le Monde-nak Sylvie Kauf-
mann, a Libération-nak (amelyet az egész 
intelligencia olvas) Véronique Solé (akinek 
a múlt héten — ezt 1989. február 3-án írom 

— jelent meg egy figyelemreméltó könyve, a 
közép- és kelet-európai húszévesekről) és 
mások személyében Magyarország iránt ér-
deklődő, a reformmozgalmakat (mind a 
„párbeszédet" kereső Demokrata Fórumot, 
mind a Szabad Demokraták Szövetségét) 
ugyancsak rokonszenvvel kísérő munkatár-
sai vannak. Kende Péter és Faragó Béla 
barátaimmal igyekszünk a Raymond Aron 
által alapított „Commentaire" folyóiratban 
rendszeresen tájékoztatni a francia elitet a 
magyarországi változásokról, és elég ahhoz 
a nemrég Nagy Ernő barátunk és a párizsi 
Irodalmi Újság által kiadott „Tetemrehí-
vás" című könyvet kézbe venni, hogy megál-
lapítsák, mit értünk el az utóbbi évek alatt 
a francia (és nem csak francia) közéletnek a 
magyar demokrácia mellett való mozgósítá-
sában. 

Terestyéni Tamással egyetértek abban, 
hogy Magyarországnak néhány év óta Nyu-
gat-Európában általában jó sajtója van, s a 
romániai magyarok (és románok) sorsa 
iránti közömbösség, amely ellen néhány éve 
még magányosan, elszigetelve küzdöttünk, 
megszűnt. Grósz Károly helyesen ítélte meg 
a Magyarország iránti új érdeklődés és ro-
konszenv természetét, amelybe kevesebb 
szkepticizmus vegyül, mint például Gorba-
csov reformkísérletének megítélésébe. A túl-
nyomó többség — jobb- és balóldalon egy-
aránt, és ebben az olasz kommunisták élen 
járnak — kívánja, hogy a magyar rendszer 
politikai és gazdasági reformja sikerüljön. 
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S mindnyájan aggódunk, hogy a pártbürok-
rácia makacs ellenállása a mélyebbre ható, 
globális reformokkal szemben ne idézzen elő 
egy újabb, 1956-hoz hasonló kisiklást, s 
hogy a kisiklástól való félelmet ne használ-
ják ki a reform ellenségei arra, hogy a re-
formmozgalmat leállítsák vagy letörjék. 

Még egy szót. Nehéz a nyugati közvéle-
ménynek bizonyos magyar nevek kimondá-
sát megtanítani. Nagy Imre nevét már 1953 
júliusában az egész politika iránt érdeklődő 
világ megtanulta, s máig nem felejtette el, 
mint 1848-ban és a forradalom után Kos-

suth Lajos nevét. Ma már, ha egy cikket 
diktálok, nem kell Pozsgay Imre, Nyers Re-
zső, Németh Miklós nevét kibetűzni, Gró-
szét sem, de az könnyebb. Mindenki kíván-
ja, hogy Grósz komplex egójában a refor-
mizmus kerüljön a konzervativizmus fölé. 

Egyébként a történelem nem azt bizonyít-
ja-e — ez az egyik témája a Habsburg Biro-
dalom felosztását tárgyaló utolsó könyvem-
nek —, hogy az idejekorán érvényesülő re-
formizmus a legjobb módja nemcsak bizo-
nyos értékek, hanem bizonyos hatalmi pozí-
ciók megszerzésének is? 



M Ű H E L Y 

Mérlegen a televízió 
nyelvi bizottsága 

A Magyar Televízió már a korábbi években is törekedett arra, hogy az 
általa sugárzott műsorok anyanyelvi színvonala jó, de legalábbis 
megfelelő legyen. E végből nyelvészek bevonásával több ízben is 
megvizsgálta egy-egy nagyobb szervezeti egységének műsorait, s az 
elemzésekből levont tanulságokat igyekezett is hasznosítani. 1983-ban 
a belső munkatársakból egy nyelvi bizottság is alakult s ért is el 
bizonyos eredményeket. Az évek folyamán azonban bebizonyosodott, 
hogy a folyamatos, hatékony működéshez pusztán a belső munkatársak 
igyekezete nem elegendő, itt is elengedhetetlenül szükséges a nyelvész 
szakemberek részvétele (mint ahogy a televízió által sugárzott 
nyelvészeti — nyelvművelő és nyelvi ismeretterjesztő — műsorokban is 
jelentős szerep hárul a nyelvészeinkre). E felismerés nyomán hozta létre 
a Magyar Televízió elnöksége 1987-ben a nyelvi bizottságát. Az itt 
közreadott jegyzőkönyv az elnökség 1989. január 12-i ülésén készült; 
azon az ülésen, amelynek egyik napirendi pontjaként a bizottság elnöke 
és társelnöke rövid tájékoztatást adott az eddig végzett munkfiról, 
a televízió elnöksége pedig kifejtette véleményét ezzel kapcsolatban. 
Úgy véljük, a jegyzőkönyv némileg megfésült szövegének közreadását 
egyrészt olvasóink szívesen fogadják, másrészt pedig a bizottság további 
munkáját is segítjük ezzel. 

Bereczky Gyula. Üdvözlöm az elnök-
ségi ülés valamennyi résztvevőjét. 

Külön is köszöntöm a nyelvi bizottság veze-
tőit, Lőrincze tanár urat és Grétsy Lászlót. 
Az elnökségi ülésen alkalmunk és lehetősé-
günk van arra, hogy egy rövid tájékoztatót 
hallgassunk meg a nyelvi bizottság tapaszta-
latairól. Át is adom a szót Grétsy tanár 
úrnak. 

Grétsy László: Szeretettel köszöntöm az 
elnökséget, és röviden tájékoztatom arról a 
másfél évről, amely alatt már működött ez 
a bizottság. Pontosan másfél éve, 1987 má-
jusában kapta Lőrincze Lajos és a bizottság 
többi tagja is a felkérést a televízió elnöké-
től. Júniusban volt az alakuló ülés, és utána 
már minden ment a maga rendjén. Szeptem-
berben következett az az ülés, amelyen a 
működéséhez szükséges két alapdokumen-
tumot megfogalmazta a bizottság; az egyik 

a munkaterv, a másik pedig a működési 
szabályzat. Munkaterv három készült eddig. 
Ugyanis már a kezdet kezdetén látszott, 
hogy nem egyéves, hanem féléves időszakasz 
az, ami jól áttekinthető s jól tervezhető. Egy 
ilyen mozgalmas intézmény életében, hogy 
úgy mondjam, ez a célszerűbb, legalábbis 
egyelőre. Lehet, hogy később majd éves 
munkatervek is készülnek. 

Működési szabályzatunk természetesen 
csak egy van; megalkotása, tehát 1987 szep-
tembere óta azonban valamelyest módosult. 
Ennek az az oka, hogy az első változatban 
élesen kettévált még ennek a bizottságnak 
két része, vagyis a tulajdonképpeni nyelvi 
bizottság és egy képernyőbizottság. Közös 
titkára mind a kettőnek Csók Pál volt, az ő 
személye kapcsolta össze ezt a tevékenységé-
ben teljesen elkülönülő két bizottságrészle-
get. De rövidesen már látszott, hogy célsze-
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rübb ezt a két részbizottságot egyesíteni, s ez 
meg is történt 1988 februárjában. Ekkor 
lépett érvénybe az a módosított működési 
szabályzat, amelynek alapján azóta is dolgo-
zunk. Tizenhat tagú bizottságról van szó, 
amelynek hét tagja egyúttal képernyőbizott-
sági teendőket is ellát. Úgy érezzük, hogy 
ilyen szervezeti felépítésben a munka min-
denképpen zökkenőmentesebb. 

Ebben a rövid tájékoztatóban két említett 
dokumentumunk közül a munkaterveket is 
választhatnám kiindulásul, s azok szerint 
haladhatnék, de azt hiszem, jobb, ha ezek 
helyett inkább a működési szabályzat pont-
jait sorolom fel, s azokhoz kapcsolom mon-
danivalómat. így jobban fel lehet mérni a 
bizottság tevékenységét. 

Az első pont azt rögzíti, hogy a bizottság 
kéthavonként — általában kéthavonként — 
ülésezik, mégpedig az elnök által meghatáro-
zott időpontban. 1987 szeptemberében, mint 
említettem, az alapdokumentumokat fogal-
mazta meg a bizottság. Ezt a két ülést, a 
júniusit és a szeptemberit is számítva eddig 
összesen tíz ülést tartott, úgyhogy az a két-
havonkénti ülésezés, amelyet a működési 
szabályzat rögzít, nagyon pontosan egybe-
vág a bizottság tényleges tevékenységével. 
Most, másfél év tapasztalatai alapján, úgy 
érezzük, hogy ehhez a továbbiakban is tar-
tani tudjuk magunkat. 

A működési szabályzatnak a második 
pontja a legfontosabb. Ezt csaknem szó sze-
rint idézem: ülésein megvitatja és elemzi egy-
egy televíziós sorozat, műsortípus nyelvi, 
nyelvhasználati helyzetét; rögzíti az eredmé-
nyeket, feltárja a hiányosságokat, s javasla-
tokat tesz a feladatokra. Üléseire meghívja az 
érdekelteket, az érintett műsorterület vezetőit 
vagy műfajok képviselőit. A bizottság időről 
időre napirendre tűz olyan kérdéseket is, 
amelyek a Magyar Televízió általános nyelv-
használatára, illetőleg nyelvi hatására vonat-
koznak. 

Mondanom sem kell, hogy ezt — az e 
pontban foglaltakat — tartottuk a bizottság 
legfőbb tevékenységi területének, és utólag 
végiggondolva úgy érzem, hogy — legalább-
is az eddigiekben — többé-kevésbé sikerült 
megtalálnunk azokat az érzékeny pontokat, 
amelyekhez érdemes volt hozzányúlni; ráta-
láltunk azokra a területekre, amelyeknek 

elemzése általánosabb tanulságokat is hoz-
hatott s hozott is. 

Elsőként a Híradó került terítékre. Rög-
tön az ezt tárgyaló ülésen megmutatkozott, 
hogy a bizottság összetétele már eleve ga-
rantálja a megbeszélések alkotó légkörét. 
Azonnal lehetett látni: nem az a cél, hogy a 
bizottság nyelvész tagjai szőrszálhasogató 
módon pellengérezzék ki az észlelt hibákat, 
már eleve a távolságot, a szembenállást érzé-
keltetve. Nem. Emlékszem: Koltói Ádám, 
amikor ezt az első beszámolót tartotta — és 
közre is adta; az elnökség tagjai, úgy tudom, 
meg is kapták —, rögtön egy a Ludasban 
megjelent viccre utalt szinte mottóként, ez-
zel megadva az alaphangot az egész beszél-
getéshez. Nos, ilyen hangütése volt szinte 
mindegyik ülésnek. Mint a Híradó tárgyalá-
sa s a későbbiek is mutatták, az ilyen jelle-
gű, szinte baráti légkörű megbeszélések 
rendkívül hasznosak. Emlékszem például, 
hogy első ülésünkön egy újabban terjedő 
modorosságról esett szó. Olyanról, amely 
azóta is megvan, de mintha — vagy csak 
képzelődöm? — visszaszorulóban volna. 
Koltói Ádám arra hívta fel a figyelmemet, 
hogy mennyire elterjedt röpke néhány hó-
nap alatt az a műsorvezetői szokás, hogy „a 
líbiai helyzet élesedik, elnapolták az or-
szággyűlést, jó estét kívánok, kedves néző-
ink!". Tehát hogy a köszönés hátracsúszik, 
azaz előtte felvillantunk néhány más témát, 
és csak akkor jön a nézők üdvözlése. Ez nem 
mint hiba került terítékre, hanem mint jel-
legzetes, visszatérő és modorossággá mere-
vülő formula, amelyet éppen ezért célszerű 
visszafogni, megritkítani. 

Hasonló hangnemben és szellemben tár-
gyaltunk a többi ülésen is. Fontos terület 
volt a tévéreklámok nyelvének vizsgálata. 
Sajnos, nem sikerült azon az ülésen elég 
széleskörűen megvizsgálnunk a televízió 
reklámjait. Az előterjesztő Fábián Pál sok jó 
tanácsot megfogalmazott ugyan, de végül is 
azzal zártuk a megbeszélést, hogy egy idő 
után meg fogjuk ismételni a vizsgálatot, és 
talán még szélesebb körűvé tesszük. Mivel a 
tévéreklámok szerepe egyre nagyobb — a 
nyelvi szerepe, hatása is! —, ez az elhatáro-
zás ésszerűnek látszik. 

Egyik ülésén a bemondók tevékenységével 
is foglalkozott a bizottság. A beszámolót 
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— amelynek írásos anyaga ugyancsak elju-
tott az érintettekhez, a bemondókhoz is — 
a bizottság legszigorúbb, legrigorózusabb 
tagja tartotta igen-igen szókimondó módon. 
Bár érzelmeket korbácsolt fel, vihart kavart 
ez az ülés, utólag mégis azt kell mondanom 
— és a bizottság is így vélekedett —, hogy 
hasznos volt a beszámoló. Még azt is hozzá-
teszem, hogy bár azok a bemondók, akik a 
legszigorúbb bírálatot kapták az ülésen, 
azóta nemhogy ritkábban, hanem inkább 
gyakrabban szerepelnek a képernyőn, de 
láthatóan összeszedettebben, nagyobb igye-
kezettel, érezhetően újítani akarva végzik 
munkájukat, úgyhogy a nem hozzáértő is 
könnyen észreveheti ezt a különbséget. Ha 
csupán ennyit jegyzek meg, már ezzel is iga-
zoltam, hogy nem árt néha az ilyen éles hang 
sem. S ezzel egyúttal a magunk számára is 
leszűrtünk bizonyos tanulságokat. 

Az ifjúsági műsorokkal is foglalkoztunk, 
és a vizsgálat, úgy érzem, igen lényeges ta-
nulságokat hozott. Olyanokat, hogy kevés 
az ifjúsági műsor; hogy abban is kevés szót 
kapnak maguk a fiatalok; hogy a műsorve-
zető meg a felnőtt riportalany tölti ki a mű-
sorok nagy részét, és alig van egy-két perc, 
amikor valóban a tizenéves korosztály szó-
lal meg stb. Persze nyelvhasználati részlet-
kérdésekről is esett szó, de azok szinte eltör-
pülnek a fő problémák mellett. 

Nem maradtak ki az értékelésünkből a 
sportműsorok sem. Szinte az egész sportosz-
tály ott volt, amikor ez a téma került napi-
rendre, és örültünk ennek, mert élőnek és 
hasznosnak ítélhettük az együttműködést. 
Nyelvi, kiejtésbeli vétségekről, pongyolaság-
ról, mindenről szót ejtettünk, s úgy érezzük, 
hogy ettől nem támadt semmilyen feszültség 
a bizottság és az érintettek között. Egy má-
sik alkalommal a kvízműsorok kerültek terí-
tékre (ez is fontos terület), ismét máskor a 
televízió helyesírása (elsősorban az inzertek-
re gondolva), végül pedig még egy kísérle-
tünk volt, a múlt és a jelen televíziós nyelv-
használatának összevetése. Nyelvészek vé-
geztek már televíziós felmérést a hetvenes 

, évek elején, majd a nyolcvanas évek elején, 
ugyanúgy, mint most is. Őszintén meg kell 
mondanom, a bizottságnak ez az ülése torzó 
lett, ugyanis aki a beszámolót készítette, 
nem jutott el a jelenig, csupán a 70-es és a 

80-as évek vizsgálati anyagát vetette össze 
egymással. Ez sem kis munka, és nem ha-
szon nélkül való, de a ma embere számára, 
a ma műsorközlője számára csak áttételesen 
hasznosítható. Nem ez volt az egyetlen 
olyan ülése a bizottságnak — ide sorolható 
a helyesírási kérdésekkel foglalkozó is —, 
amelyen úgy éreztük, hogy ennek még egy-
szer neki kell majd lendülnünk, és akkor 
talán több sikerről és nagyobb eredményről 
számolhatunk be. Hogy amúgy azok a bizo-
nyos konkrét eredmények, amelyeket elér-
tünk, mennyire konkrétak és mennyire ered-
mények, azt az elnökség tagjai lemérhetik az 
ülések írásos anyagából, hiszen ezeket, úgy 
tudom, mindig megkapták. 

Az eddigieknél is rövidebben, a működési 
szabályzat további pontjai szerint haladva, 
a pontokhoz csupán egy-egy mondatnyi 
megjegyzést fűzve, folytatom. Üléseiről, ja-
vaslatairól a bizottság írásban tájékoztatja a 
televízió elnökét, elnökhelyetteseit, valamint 
a megvizsgált műsorok vezetőit. Már eddigi 
szavaimból kiderült, hogy ez megtörtént. 
Több mint 170 oldalnyi anyagot készített 
eddig a bizottság jelentéseiben — már egy 
kis könyvecske —, továbbá nyolc jegyző-
könyvet, amit nem számítottam bele. 

A működési szabályzat 4. pontja így 
hangzik: A bizottság állandó figyelemmel kí-
séri a televízióban folyó beszédoktatást, és 
szükség esetén javaslatot tesz annak módosí-
tására, kiszélesítésére. Azt hiszem, már ed-
dig is érzékeltettem, hogy ez a figyelemmel 
kísérés nem történt meg. És megvallom, nem 
is igen tudom, hogy az a bizonyos beszédok-
tatás milyen keretek között, milyen széles-
ségben zajlik. Ha ennek felügyelete is hozzá-
tartozik a nyelvi bizottság tevékenységéhez, 
akkor ezt egyszer, a közeli jövőben külön 
napirendre kell tűznünk. Érdemes megten-
nünk, hiszen fontos kérdésről van szó. Most 
azonban csak azt jelenthetem, hogy eddig 
ilyen jellegű információ nem érkezett a bi-
zottsághoz. 

A bizottságnak joga van évenként nívódíjra 
javasolni — szól a következő pont — olyan 
személyt, belső munkatársat, aki példamuta-
tó beszédével vagy más módon az anyanyelv 
ápolásában érdemeket szerez. Eddig ilyen ja-
vaslatot nem tett a bizottság. A működési 
szabályzat következő pontja azt rögzíti, 
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hogy a bizottság évente egyszer beszámol 
munkájáról az elnökségnek. íme, itt va-
gyunk, és szívesen válaszolunk az elnökség 
kérdéseire. Egy további pont — immár a 7. 
— azt rögzíti, hogy a nyelvi bizottság kebelé-
ben működő képernyőbizottság új munkatár-
sak felvétele előtt egy-egy 5—6 perces kép-
magnófelvétel alapján szakmailag vélemé-
nyezi a televízióban foglalkoztatni kívánt 
munkatársat, mármint az olyat, aki felvétele 
esetén a képernyőn is gyakran megjelenne. 
E feladatának is készséggel eleget tenne a 
bizottság, azonban az elmúlt másfél évben 
egyetlen főszerkesztőségtől sem érkezett 
ilyen képmagnófelvétel. így erről szóló, bő-
vebb mondanivaló híján csupán azt jelzem, 
hogy ha a televízió elnöksége továbbra is 
szükségesnek ítéli ezt a pontot a működési 
szabályzatban, akkor ennek valamilyen mó-
don érvényt kell szereznie. Egyébként a bi-
zottság — főleg a képernyőrészleg — fon-
tosnak tartja a megjelölt feladatot, látva, 
hogy új arcok jelennek meg a képernyőn, s 
nem mindig olyanok, melyekről osztatlan 
elismerés hangján szólhatna a nyelvi bizott-
ság; ha megkérdeznék. 

A bizottság tagjai rendszeresen figyelem-
mel kísérik a képernyős tevékenységet. 
A megfigyelés alapján a bizottság javaslatot 
tehet az elnöknek az egyes belső és külső 
munkatársak beszédtechnikai továbbképzé-
sére, szélsőséges esetben a képernyőn végzett 
munkától való — rövidebb-hosszabb időtar-
tamú — eltiltásra. Tehát afféle élő lelkiisme-
ret a bizottság. Ez például azt jelenti, hogy 
a Telehírben, a televízió üzemi lapjában idő-
ről időre egy-egy szösszenetet tesz közzé, 
hogy X. Y. ekkor és ekkor ezt és ezt mondta, 
mindig pontosan, hellyel névvel, időponttal 
megjelölve; belső használatra szánt kiad-
ványban lehet ilyet tenni. Már megkezdte a 
bizottság ezt a tevékenységét, igaz, csak 
most, a legutóbbi hónapokban — talán még 
meg sem jelent ilyen közlemény —, de ezen-
túl, úgy tudom, rendszeres lesz, és hasznos-
nak érezzük, mint ahogy a Magyar Sajtó 
című szaklapnak is van egy többé-kevésbé 
hasonló rovata. Végül a bizottság személyi 
összetétele szerepel a működési szabályzat-
ban. Említettem már, hogy tizenhat főről 
van szó. Hogy kinek mi a feladata, azt itt 
fölöslegesnek tartom vázolni. 

Ezzel végigszaladtam a működési szabály-
zaton: dió- vagy inkább mogyoróhéjba szo-
rítva az egészet. Befejezésül csak anyit, hogy 
ha az elnökség jóváhagyja, elkövetett ki-
sebb-nagyobb hibái ellenére hasznosnak íté-
li a bizottság eddigi tevékenységét, akkor 
szívesen, készséggel végezzük tovább ezt a 
munkát. Ez esetben továbbhaladunk a meg-
hirdetett, megkezdett úton. Már megvan a 
munkatervünk 1989 I. félévére. További 
négy ülés következik, amelyek mindegyikén 
ugyancsak egy-egy fontos kérdés kerül terí-
tékre, az idegen szavak, nevek hangsúlyozá-
sa, kiejtése; a tévéhírek szövege stb. Azután 
továbbra is rendszeresen ellátjuk a Telehírt 
afféle háttéranyaggal, amely a televíziós élő-
nyelvhasználat tisztulását elősegítheti; to-
vábbá, ha szükségesnek ítéli az elnökség, 
szívesen részt veszünk a képernyőbizottság 
révén az új munkatársak minősítésében. Vé-
gül, ha eddig nem tett is a bizottság nívódíjra 
javaslatot, noha a működési szabályzat erre 
felhatalmazza, én most teszek egyet. (Belső 
munkatársra lehet javaslatot tenni.) Nos, a 
bizottság javaslata az, hogy az elnökség ré-
szesítse nívódíjban Csók Pált, a bizottság 
titkárát. Bátran mondhatom, hogy az ő itte-
ni munkája, az egésznek az összetartása nél-
kül a bizottság nem végezhetné munkáját 
semmiképpen. Kérem, fogadják el beszámo-
lómat. 

Bereczky Gyula: Köszönöm a tájékozta-
tót. Nem tudom, Lőrincze tanár úr nem 
óhajtja kiegészíteni? 

Lőrincze Lajos: Kiegészítésem nincs az 
elhangzottakhoz, de egy-két megjegyzést 
szeretnék tenni — általánosságban. 

Nincs könnyű helyzetben a mi bizottsá-
gunk, egyáltalában: nincs könnyű helyzet-
ben az, aki ma a nyelvi szabatosság, helyes-
ség, a nyelvi megformálás fontosságát akar-
ja elismertetni, érvényesíteni. Igaz, aligha 
van olyan fórum, intézmény, amely a nyelv 
védelmét, anyanyelvünk ápolását nem tarta-
ná fontosnak. Elvileg és kinyilatkoztatások-
ban. De az elvek gyakorlati megvalósítása 
már igen sok nehézségekbe ütközik. 

Nem beszélek arról, hogy jelentős ízlésbeli 
különbségek vannak, lehetnek köztünk is-
mereteink, megszokásaink, lelki alkatunk 
stb. következtében. Ez meghatározza érté-
kelésünket az egyes nyelvi jelenségek megíté-
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lésében, s ami ebből következik: a tartalom 
és a nyelvi forma egymáshoz való viszonyá-
nak mérlegelésében, értékrendjének megál-
lapításában. 

A legfőbb gondunk, nehézségünk ma — 
véleményem, illetőleg tapasztalataim szerint 
— abból következik, hogy az általános ízlés-
változással együtt nyelvi ízlésünk is társa-
dalmi méretekben megváltozott. Csak jelzé-
sül a változás irányát illetően: a mai nyelvi 
eszmény, ízlés, divat nagyon eltávolodott a 
hagyományostól; a minden áron való „mo-
dern" a megvalósítandó. Nem kedvez ko-
runk a szabályosnak, a visszafogottnak; a 
különleges, a szabálytalan, feltűnést keltő 
kap inkább méltánylást. Mint sok másban, 
a nyelvi kifejezésformákban is a rikítót, a 
feltűnést keltőt, a meghökkentőt keresik a 
beszélők, s talán várja és méltányolja a hall-
gatók egy része. Az azonnali hatásnak, a 
gyors sikernek esetenként éppen a formát-
lanság. a különlegesség is eszközévé válik. 

Elvileg persze ez a törekvés is védhető 
(védjük is jogos megnyilvánulásaiban), mert 
hiszen a szokatlannak, a meghökkentőnek, 
sőt még a formátlannak is megvan a stiliszti-
kája, sajátos funkciója, de a mai gyakorlat-
ban ez a tendencia inkább a pongyolaság-
ban, a nyelvi zavarosságban, az igénytelen-
ségben, a hányavetiségben, az ízléstelenség-
ben, az olcsó egyénieskedésben mutatkozik 
meg. Ez a hallgatók-nézők többségében el-
lenérzést, bosszankodást válthat ki, arról 
nem is beszélve, hogy nem egészen értik vagy 
éppenséggel félreértik a hallottakat. Hadd 
jegyezzem meg: a televízióban talán még 
rosszabb a helyzet, mint a rádióban. A rádi-
óban a nyelvi megformálás fontossága alap-
kérdés. A beszélőt nem látja a hallgató, a 
kapcsolatot csak a hangzó nyelv létesíti, a 
mondanivalót ez közvetíti. Nem látjuk a 
beszélő arcjátékát, gesztusait, mozgását stb. 
A televízióban pedig az utóbbiak az uralko-
dók, ezek hiteles volta sokak szemében fe-
ledteti a nyelvi megformálás fontosságát, 
sokszor a nyilvánvaló hibákat is. (Rádiós 
körökben hallottam nemrég, hogy hiába 
próbálnak a rádióban érvényt szerezni bizo-
nyos nyelvi normáknak; ha valakit nyelvi 
hibái miatt eltanácsolnak, másnap már fel-
tűnik a képernyőn.) 

Nos, ezek körül vannak a viták, s ezek 

adják a legfőbb gondot. A szokott és szokat-
lan, a hagyományos és modern, a közösségi 
és egyéni értékelése, egyensúlya; jelenlétének 
helyes, célszerű aránya. Hogy a televízió is 
jobban teljesíthesse kulturális és ismeretter-
jesztő feladatát, amely nem utolsósorban 
— tekintélyénél, példaadó voltánál fogva 
— a nyelvi ízlés nevelése, emelése is. Orszá-
gos méretekben. 

Ehhez kérem bizottságunk számára én is 
a televízió vezetőségének támogatását, de 
állandó kritikáját is. 

Bereczky Gyula: Köszönöm Lőrincze ta-
nár úr kiegészítését. Akinek kérdése vagy 
véleménye van, tessék, itt az alkalom. 

Csók Pál: Grétsy László jelentését azzal 
szeretném kiegészíteni, hogy megalakulá-
sunk óta rendszeres kapcsolatot tartunk a 
rádió nyelvi bizottságával. Magam is részt 
vettem néhány ülésükön. Kölcsönösen meg-
küldjük egymásnak azokat a tanulmányo-
kat, amelyeket üléseinken megvitatunk. 
A múlt évben közös értekezletet tartottunk 
a rádióban, az idei februári ülésünkre meg-
hívtuk a rádió nyelvi bizottságát. 

Nádor Tamás: Az az érzésem, hogy a nyel-
vi bizottság remek dolog, de valójában több-
ről van már szó. Amióta a televízió vagy a 
tömegkommunikáció létezik, azóta a nyelv 
mindig magatartás kérdése is. És viselkedés 
kérdése is. Tehát ebben az esetben, ha való-
ban komolyan veszi magát egy felnőtt televí-
zió, akkor abban egy magatartási, viselkedé-
si és nyelvi bizottságnak kellene léteznie. Hi-
szen például ebben a körben is itt vannak 
azok a tanárok, akik tudják, hogy mit jelent 
egy félrecsúszott nyakkendő, és tudják azt 
is, hogy a nyelvvel sok esetben az a legna-
gyobb baj, hogy milyen az igazságtartalma. 
Előfordulhat, hogy valaki stilizáltán beszél, 
és nagy igazságot hordoz a mondanivalója, 
de előfordulhat az is, hogy valaki nagyon 
pontosan fogalmaz, de oly körülményesen, 
vagy oly mértékben nem mond igazat, hogy 
hiába beszél pontosan. Tehát, ha javaslatot 
szabad tennem: talán létre kellene jönnie egy 
magatartás-bizottságnak, amely magában 
foglalná természetesen a nyelvi bizottságot 
is. Persze talán nem is bizottságokon múlik 
az egész. Ez lassan munkáló dolog, nem 
lehet elrendelni. Ezt minden műhelynek ma-
gának kell kiformálnia. 
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Szinetár Miklós: A nyelvi bizottság létét 
és munkáját én nagyon fontosnak tartom. 
Közkeletű szóval élve: plurális társadalom 
felé haladunk. A televízió műsorában is nyil-
ván sokszínű műsorok jelennek meg, és egy-
re sokszínűbbek fognak megjelenni a jövő-
ben. Ezeket uniformizálni, akár a magatar-
tást, akár a beszédet, nyilván nem lenne cél, 
és nincs is rá módunk. Ezzel szemben nyese-
getni a szélsőségeket, az elviselhetetlen dol-
gokat annak a tudatában, hogy ha ma, saj-
nos, az ország fele a Sky Channelből tanul 
angolul, akkor az ország nagyobbik része a 
magyar televízióból tanul magyarul. 
A nyelvnek ebben a közegben, Közép-Euró-
pában, ebben a helyzetben egészen különle-
ges szerepe van. Már csak azért is, mert ha 
igaz Illyés Gyula mondása, hogy a magyar-
ság választás kérdése, akkor nyilvánvalóan 
a nyelv az egyik kapocs, amely ezt nálunk a 
történelem folyamán kialakult, magyarból, 
törökből, svábból, zsidóból, tótból kialakult 
népet összefogja. Nyilvánvalóan, az irodal-
mi nyelv, melyet itt a múlt században — 
főleg Arany János munkássága nyomán —, 
de ebben a században is nagy íróink kialakí-
tottak. 

Miért beszélek ilyen emelkedetten egy te-
levíziós értekezleten? Azért, mert úgy hi-
szem, a nyelvi bizottság munkáját igenis tá-
mogatnunk kell. És nagyon fontos az, hogy 
ez a nyelvi bizottság adjon hátteret kétféle 
szélsőség lenyesegetéséhez. Az egyik szélső-
ség a slendriánná váló nyelv, a ki nem mon-
dott hangzók, egy primitív — ki merem 
mondani — „elproletarizálódó" beszédmód. 
Amely egyszerűen nem képviseli az ember 
szellemi színvonalát egy olyan országban, 
amelyben úgy látszik, hogy agóraképes em-
berekre lesz szükség a következő években. 
Ha láthattuk az idén A Hét első adásában 
az alternatívok vezetőinek megszólalásait, 
hát mondhatjuk, hogy amilyen a kormány, 
olyan az ellenzéke. Itt hivatalos televízió és 
annak alternatív pártja nagyjából egy szín-
vonalon beszél. Ez nem jó, és nem követen-
dő dolog. Egyfelől a nyelvi slendriánság ül-
dözendő, ugyanakkor a nyelvi bizottság ta-
lán segíthet bennünket abban is, hogy meg-
meneküljünk attól, hogy ezentúl a magyar 
televízió egy Tüdős Klára-féle „díszmagyar-
ban" beszéljen, és a veretességtől zengjen. 

Erre is óriási a csábítás. Hallgatva a parla-
menti üléseket — a szánalmas dadogástól a 
veretes kinyilatkoztatásig ennek a magyar 
proletár feudumnak mindkét oldala gyö-
nyörűen, szinte példaértékűen jelentkezik. 
Ha van egy nyelvi bizottságunk, amely vi-
gyáz arra, hogy a magyar televízióban egy 
tisztes, szép, jól megfogalmazott magyar 
nyelven beszélő, de mindkét szélsőséget el-
kerülő, hogy úgy mondjam, köznyelv ala-
kuljon ki, ezt rendkívül fontosnak tartom, és 
a jövőben is támogatom. 

Hálák László: Nem tudom, hogy egy gyü-
mölcsfa igényt tartana-e arra. hogy megdi-
csérjék a szép terméséért (miközben mind-
annyian tudjuk, hogy a nyesegetéstől válik 
termővé, és valójában azzá alakítjuk). 
A Telehírben ígéretet tettünk arra, hogy kö-
zölni fogjuk a nyelvi bizottságnak azokat a 
szösszeneteit, amelyekben példaértékű ki-
emelések tudtunkra hozzák, ki hogyan be-
szél a képernyőn. Mivel mi nem vagyunk 
gyümölcsfák, igen jó lenne, ha ezekben a 
szösszenetekben az is helyet kapna, hogy ki 
beszél gyönyörűen, kinek volt valami na-
gyon szép fordulata. Ennek a közleménynek 
az egyik legkritikusabb pontja, hogy névvel 
szeretnénk közölni. 

Annak idején, a „null-nulla" esetében 
szinte országos mozgalommá tudott válni, 
hogy a rádió és a televízió milyen nyelvmű-
velő vitába bonyolódott. Egészen biztos, 
most is lehetséges, hogy olyan elterjedt for-
dulatokkal felvegyük a harcot, mint például 
az, hogy ma már csak „rendszerekben" tu-
dunk gondolkodni. Mindent rendszerként 
nevezünk meg. Egész biztosan vannak olyan 
kifejezéseink, olyan fordulataink, amelyek-
ben ilyen országos háborút lehetne indítani 
azért, hogy valami kiszoruljon a gyakorlat-
ból, illetve olyan szépségekre felhívni a fi-
gyelmet, melyeket jó lenne elterjeszteni. 

Kígyós Sándor: Vannak olyan újkeletű 
szavaink, nem is elsősorban a riportereknél 
vagy a műsorvezetőknél, hanem inkább a 
nyilatkozóknál, melyeket azt hiszem, hogy 
össztűzzel kellene lehetetlenné tenni. Jó len-
ne például, ha az „igazándiból" mindörökre 
eltűnne a magyar nyelvből. 

Bánki László: Mióta televízió van, és én 
televíziós vagyok, rendkívüli módon bánt, 
hogy az idegen szavakat és főleg az idegen 
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neveket rendkívül rosszul, műveletlenül, 
kulturálatlanul mondjuk ki. Sajnos még 
szinkronizált filmeknél is gyakran hallok an-
gol, francia vagy német neveket, szavakat 
rosszul, hibásan, rossz hangsúllyal kimon-
dani. Ezért javaslom az elnöknek, hozzon 
egy rendeletet, amelyben kötelezővé teszi, 
hogy valamennyi, nem magyar szó kiejtése 
előtt a bemondó, a riporter, vagy bárki, aki 
ezt teszi, előtte kötelező legyen megkérdez-
nie olyan valakit, aki ezt tudja. A legjobb 
barátomat mondom: Kudlik Júlia meg van 
győződve róla, hogy valamit jól mond ango-
lul, és ezért nem kérdezi meg. Aztán rosszul 
mondja. Tehát legyen kötelező megkérdezni 
a szerkesztőnek, és legyen kutyakötelessége 
fonetikusan kiírni az idegen neveket. 

Murai György: Részt vettem a nyelvi bi-
zottság néhány ülésén. Tapasztalhattam, 
hogy rendkívül értékes, hasznos, tevékeny 
munka folyik benne. Különösen emlékeze-
tes, amelyet Grétsy László éppen csak meg-
említett, a játék és a vetélkedő területe, mely 
egy alkalommal vizsgálat alá került. A ki-
gyűjtött példák találóak voltak, az érintet-
tek által is elfogadottak. Mondhatnám, 
hogy a végén egyetértés alakult ki. Mégis a 
további munka szempontjából megemlíte-
ném, hogy a bizottság egy kicsit szerényebb, 
visszafogottabb, udvariasabb a kelleténél a 
véleményalkotásban. Azt hiszem, lehetne 
bátrabb, határozottabb az állásfoglalásai-
ban, és kevésbé jóindulatú és kímélő, ami-
kor a hibákat szóváteszi. A munka további 
menetéhez pedig egy olyan természetű javas-
latom is lenne, hogy bizonyos területeken, 
ahol indokolt, visszatérő vizsgálatokat is 
folytathatna. Egy vagy másfél év, vagy talán 
egy hosszabb távú tervezés kontúrjai kiala-
kulhatnak, és ha az energia is futja, akkor 
érdemes lenne megnézni, hogy a vizsgálódá-
soknak milyen értelme vagy milyen eredmé-
nye lett az adott területen. 

Bereczky Gyula: Amennyiben nincs több 
hozzászóló, megkérdezem Grétsy tanár 
urat, óhajt-e válaszolni. 

Grétsy László: Egy-két apró megjegyzést 
teszek. Nádor Tamás említette, hogy kellene 
külön egy viselkedésbizottság is. Mi úgy 
érezzük, hogy ez a nyelvi bizottság tágíthatja 
a munkakörét, az érdeklődési körét. Ahogy 
a Hazafias Népfrontnak is beszéd- és maga-

tartáskutató csoportja működik, úgy ez a 
nyelvi bizottság is foglalkozzék — ahogy 
bizonyos fokig már eddig is tette — a televí-
ziós kommunikátorok, tehát a tömegközlők 
magatartásával, viselkedésével is. Talán a 
félrecsúszott nyakkendővel nem. De ki tud-
ja, esetleg még azzal is. 

Amit Szinetár Miklós mondott a nyelv és 
bizottságunk szerepéről, azt úgy érzem, egé-
szében elfogadhatjuk, sőt köszönjük szépen. 

Hálák László javaslata, hogy a Telehírben 
mintaszerű megoldásokat is közöljünk, na-
gyon remek javaslat, de meggondolnánk, 
nem vezet-e ahhoz, hogy sokan méricskélni 
kezdik, kik azok, akik inkább csak pozitív 
véleményt kapnak, csak j ó t . . . Az ötlet 
azonban kitűnő, meglátjuk, hogyan lehet 
megvalósítani. 

Bánki László azt ajánlotta, elnöki rende-
lettel kötelezzük a tévés közlőket, hogy az 
idegen szavak helyes kiejtését kérdezzék meg 
szakembertől. Úgy gondolom, azt az egysze-
rűbb változatot kellene inkább elfogadni, 
hogy -— amint a bizottság már munkatervé-
be be is vette — két hónap múlva két kitűnő 
szakember, Magay Tamás és Skripecz Sán-
dor előterjesztésében bizottsági ülésen meg-
vizsgáljuk az idegen nevek kiejtését, s erről 
egy részletes anyagot juttattunk el minden 
érintetthez. És talán annak tükrében, fényé-
ben beszélnénk meg a továbbiakat, hogy 
szükséges-e annak a tanulságain túl még 
határozottabb, keményebb állásfoglalás is. 

Kígyós Sándor a divatszavakra hívta fel 
a bizottság figyelmét. Gondoltunk is arra, 
hogy egyszer külön a divatszavakkal foglal-
kozunk. Mert egy ilyenfajta gyűjtés érdekes 
eredményekre vezethetne. Itt van ez a szó: 
igazándiból; csakugyan divat. De ebből nem 
az következik, hogy most már senki nem 
használhatja, hanem hogy csínján kell bán-
nunk vele. Mások meg azt mondják, hogy 
eluralkodott a gyakorta. Most már nincs 
gyakran, meg sűrűn, csak gyakorta. Valóban 
divat, itt ma is többször elhangzott már. 
Tehát ilyenekre a nyelvi bizottságnak köte-
lessége figyelni. Érdekes kis lista kerekedik 
ki belőle. Köszönjük szépen a javaslatot. 

Murai György elnökhelyettes azt mondta, 
hogy a bizottság túl enyhe. Hát ha ez így 
van, én azt igazából nem szégyellni való 
dolognak, hanem erénynek tekintem, és 
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meggyőződésem, hogy Lőrincze Lajos, a bi-
zottság elnöke is ezt vallaná, talán még hatá-
rozottabban, mint én. Ennek a bizottságnak 
nem szemben kell állnia a televízióval, ha-
nem érezhetően, éreztetően mellette kell áll-
nia, és úgy végeznie nyelvápoló munkáját. 
Mi magunk sem vagyunk szőrös szívűek, 
hát hogyan és miért lenne az a bizottság? De 
azért a Telehírben igenis névvel fogjuk a 
hibákat közzétenni. Ugy érzem, ez nagy lé-
pés, mert eddig ilyen a televízió, de még a 
rádió életében sem volt. Végül azt is említet-
te, hogy visszatérő vizsgálatok is kellenek. 
Lesznek is, benne vannak a bizottság mun-
katervében. A legfontosabb munkaterülete-
ket újból meglátogatjuk, ismételten meg-
vizsgáljuk az elkövetkező egy-két évben. 

Bereczky Gyula: Az összefoglaló helyén 
annyit szeretnék mondani, hogy a Magyar 
Televízió elnöksége köszöni és nagyra érté-
keli a nyelvi bizottság eddigi tevékenységét. 
A vitából is világossá vált, hogy igen nagy 
szüksége van az intézménynek a nyelvi bi-
zottságra, mert egész munkánkról monda-
nak véleményt az emberek akkor, hogyha a 
nyelvi rendetlenség uralkodóvá válik, és 
nem áll szándékunkban ezen javítani. Azért 
hangsúlyozom a nyelvi rendetlenséget, mert 
a nyelvi rendetlenség az utóbbi időben elég 
gyakran jelentkezett akkor, amikor a politi-
kai giccsel együtt a nyelvi giccs is megjelent. 
E kettő együtt nagyon nagy terhet jelent az 
intézmény vezetésének, ugyanolyan terhet 
jelent a befogadó számára is, a nézőnek, 
mert csak kapkodja a fejét. Megzavarjuk az 
alacsony képzettségű embereket, nem tud-
ják, hogy itt most modernkedésről, vagy 
politikai fenegyerekeskedésről van szó, hol-
ott itt a zsilipek teljes kinyitásával együtt járt 
egy olyan fajta szabadosság, amely rendet-
lenséget, felkészületlenséget, műveletlensé-
get mutat. 

Javaslat hangzott el a magatartás-bizott-
ság létrehozására. Nem kell ebben a házban 
létrehozni a magatartásbizottságot, viszont 
a vezetésnek teljesítenie kell a feladatát. Az, 
hogy az adott szerkesztőségben dolgozók 
rendesen, tisztán beszélnek-e, az a vezetés 
szakmai feladatai között nem lehet másod-
rendű kérdés. Egy-egy műsor átvételét az 
illetékes szakmai vezető nyilvánvalóan 

olyan szempontok alapján is kell, hogy elvé-
gezze, hogy milyen a stílusa, milyen a megje-
lenése az illetőnek. Mert amikor már eldön-
töttük, hogy adásba engedjük, nem az illető-
ről van szó, hanem a magyar televízió egé-
széről. Ezért tartom fontosnak azt, hogy 
bátorítsuk a nyelvi bizottságot, és ne csak 
köszönjük a tevékenységét. 

Nagyon örülnék annak, hogyha a Telehír 
a mai elnökségi ülésről részletesen beszá-
molna. Valamennyiünk hasznára válik, az 
egész intézmény rangját és tekintélyét növel-
né, ha a néző észrevenné, hogy nagyobb 
gondot fordítunk az anyanyelv ápolására. 
Tőlünk tanulnak a gyerekek magyarul be-
szélni. Nagyobb értéket jelent egy gyerek 
számára a televízióban kimondott szó, mint 
a saját tanára által kimondott szó. Tudomá-
sul kell venni, hogy a falusi, tanyasi, de a 
városi iskolákban is az a jellemző, hogy a 
gyerek a televízióból nemcsak a természettu-
dományos műveltséget szerzi meg, hanem a 
nyelvi kultúrát is a televízióból és a rádióból 
sajátítja el. Nem lehet közömbös számunk-
ra, hogy milyen mintát adunk. 

(Bánki Lászlóhoz fordulva.) Nem szeret-
nék újabb elnöki rendeletet kiadni, ugyanis 
egy bizonytalan helyzetben munkaköri kö-
telessége az illetőnek, hogy tájékozódjon, jól 
mondja-e az idegen neveket. Döntse el, vagy 
kérjen segítséget eldönteni például azt, hogy 
francia nyelvű területről van szó vagy angol 
nyelvűről, mert ezt is összekeverik gyakran. 
Franciásítják az angolt, s fordítva. Ez mind-
mind abból ered, hogy nem fordítanak meg-
felelő időt arra, hogy felkészüljenek az adott 
munka elvégzésére. Ha most elnöki utasítást 
adnánk ki arról, hogy tessék elvégezni ren-
desen a munkát a magyar televízióban, ne-
vetség tárgyává válnánk. Gondolom, leg-
alábbis természetesebbé kellene válni annak, 
hogy aki képernyő elé ül, mikrofon elé ül, az 
felkészült, és felelősséggel végzi a munkáját. 

Szeretném az egész bizottság munkáját 
megköszönni, szeretném, hogyha az elkö-
vetkezendő időkben éreznék, hogy komo-
lyan vesszük megállapításaikat. Bármilyen 
irányban is változzon, fejlődjön életünk, azt 
hiszem, ezzel a fejlődéssel együtt kell járnia 
annak, hogy világosabban, egyértelműbben, 
kulturáltabban, felelősebben fogalmazzunk. 
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rr Ezt a szakmát kiárusították 
Havas Henrikkel beszélget B. Király Györgyi 

rr 

„Mindnyájan érzékeljük, hogy egy-
egy markáns kisebbség visszaél a saj-

tó, különösen a rádió hatalmával. Közöttük 
többségében párttagok vannak. Nem enged-
hető meg, hogy e szűk réteg saját nézeteinek 
egyoldalú súlykolásával hangulati nyomást 
gyakoroljon a társadalomra. Kénytelenek le-
szünk ellensúlyozni ezt a torz gyakorlatot." 
A nyilvános fenyegetés az MSZMP Központi 
Bizottságának novemberi ülésén hangzott el 
Berecz János előadói beszédében. Néhány hét 
múlva úgy tűnt, a feszültség enyhül, hiszen a 
Politikai Bizottság ülésén deklarálták, hogy 
a párt elismeri a Magyar Rádió és a Magyar 
Televízió nemzeti jellegét: annak lehetőségét, 
hogy ezekben a médiumokban minden társa-
dalmi szervezet társadalmi-politikai súlyának 
megfelelő arányban kapjon helyet. Aztán az 
Országgyűlés januári ülésszakán Réger Antal 
képviselő — mellesleg a politikai adások fő-
szerkesztőségének vezetője — úgy kezdte 
hozzászólását, hogy annak a rádiónak a mun-

katársa, amelyről mostanában azt mondják, 
hogy vissza kellene foglalni az ellenzéktől. 
Neked személy szerint van-e bármiféle szere-
ped abban, hogy bizonyos körökben így ítélik 
meg a rádió munkáját? 

— Nem hiszem, hogy hozzájárultam vol-
na ahhoz, hogy a Magyar Rádiót azzal vá-
dolják: az ellenzéknek dolgozik. Ezt vissza-
utasítom. Ki merem jelenteni — és ellenbi-
zonyításnak, ahogy mondani szokták, van 
helye —, hogy mióta riporterként dolgozom 
a rádió olyan rangos műsorában, mint a 
„168 óra", mióta önálló műsorokat készí-
tek, mint a „Szorító", vagy az „Első kéz-
ből": ugyanazt a stílust képviselem. A párt-
értekezlet egy olyan időpont a magyar sajtó 
történetében, mint a kereszténység életében 
az, hogy Krisztus előtt, meg Krisztus után. 
Csakhogy rám nézve a dolog nem igaz. Ne-
kem soha semmiféle engedményt nem kellett 
tennem önmagammal szemben azelőtt, és 
nem lettem bátrabb most sem. Én 1984 óta 
ugyanazt csinálom. Emlékszel rá, hogy mi-
lyen Szorítók készültek? Ott volt a recski 
tanácselnök ügye, meg az osztrák szeméthis-
tória. Bírósági eljárással fenyegettek, mun-
kahelyi fegyelmivel. 

— Tehát nem sorolod magad a konjunktú-
ralovag újságírók közé, akik csak azóta bát-
rak, amióta létezik a glasznoszty Magyaror-
szágon. Még pontosabban fogalmazva: te a 
hivatalosan meghirdetett reform előtt is re-
formújságíró voltál. 

— A Magyar Sajtóban megjelent egy so-
rozat, amelyben a riportkészítésről faggat-
tak néhányunkat. Ott is leírtam, hogy a 
grazi szemétügyet feldolgozó Szorítót nyolc 
hónapig nem lehetett leadni. A recski ta-
nácselnökről készült műsor hetekig volt a 
dobozban, és a legmagasabb szintű politikai 
vezetők is foglalkoztak vele. És ez még a 
pártértekezlet előtti időkben történt! Mert a 
Magyar Rádiónak akkor is voltak olyan 
vezetői, akiknek a személye garantálta, hogy 
ezek a műsorok elhangozhassanak: Hárs 
István, Réger Antal, Zeley László. Persze 
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hogy döbbenten olvasom kollégám írását a 
Népszabadságban, ahol azt feszegeti, hogy 
a pártértekezlet óta milyen bátrak lettünk. 
Csak azokról feledkezik meg, akik azelőtt is 
bátrak voltak. És most nem magamra gon-
dolok. A Magyar Rádió mindig ilyen volt, 
ez a varázsa! Itt akkor indulhatott meg a 
Bagoly című sorozat, amikor még nem volt 
Kapu meg Hitel. 

— Rebesgetik — a parlament folyosóján is 
hallani lehetett a pletykát —, hogy létezik egy 
furcsa lista. Ultrabaloldali szervezetek készí-
tették, s a forgalomból kivonandó személyek 
— vezető politikusok, országgyűlési képvise-
lők, újságírók — szerepelnek rajta. Azt is 
suttogják, hogy az eltávolítandók listáján 
Havas Henrik neve is olvasható. 

— Nézd! Ha van ilyen lista, el is várom, 
hogy rajta legyek! Komolyra fordítva a szót: 
ezek a hírek hozzám is eljutottak. Még azt 
is megjelölték, hogy hányadik vagyok az 
újságírók között . . . 

— Hányadik? 
— Harmadik. És ez nyilván összefügg 

azzal, hogy vállalok egyfajta szerepet a ma-
gyar közéletben. Mert akárhogy is nézzük, 
a rádióriporter a közélet szereplője. Ez a 
szerepvállalás nálam akkor dőlt el, amikor 
lelőtték azt a bizonyos dél-koreai gépet Szi-
béria fölött. Hírszerkesztő voltam, és írtuk 
a TASZSZ információi nyomán a híreket, 
hogy a repülő Japán irányában elhagyta a 
Szovjetunió légterét. És tudtuk, hogy min-
den szó szemenszedett hazugság. Tapasztalt 
turnusvezető kolléganőm teljesen kiborult a 
tények meghamisításától. De nem volt mese, 
csinálni kellett. Hiszen a táboron belüli meg-
állapodások értelmében valamennyi szocia-
lista országgal kapcsolatos információt csak 
az illető ország hírügynökségének hivatalos 
jelentése alapján adhatunk ki. Hiába tud-
tuk, hogy a TASZSZ-hír nem igaz. Elék-
szem, tapasztalt kolléganőm a következőket 
mondta: „Nézze, Havas úr! Magának van jó 
szakmája, maga autószerelő . . . el lehet in-
nen menni. Én ennyi év után is szégyellem 
magam, de hova menjek?" 45-ös párttag 
volt, és nyugdíj előtt állt. Hajói emlékszem, 
ez a brezsnyevi pangás időszaka volt. Bocsá-
nat, nem is — Csernyenko uralkodásának 
idejére esett. Ha pedig az ember olyan ha-
zugságokat vállal, mint ennek a hamis hír-

nek a megírása, azért természetesen fizetnie 
kell. Én az apámtól gyerekként rendszeresen 
számon kértem, hogy miért tapsolt, miért 
szavazott, és miért emelgette a kezét az ötve-
nes években. Tizenévesként számon kértem 
a Rajk-pert, meg hogy miért akartunk mi a 
vas és acél országa lenni. Most aztán az 
apám vont felelősségre engem. A dél-koreai 
repülőgépért is, meg a gdanski munkabe-
szüntetésről szóló hírért is. — Miért nem 
sztrájkot írtál? — kérdezte. — Mert a Ma-
gyar Rádióban nem lehet ezt a kifejezést 
használni — válaszoltam. — De hát drága 
gyerekem, te nem erre készültél! . . . 

Hát ezért vagyok én ma bizonytalan. Nem 
is tudom, hogy egyáltalán alkalmas vagyok-e 
arra, hogy ilyen múlttal a hátam mögött egy 
becsületes magyar közéletben újságíró ma-
radhassak. Ezt üzenem azoknak, akik en-
gem rendszerellenesnek mernek nevezni, 
amit egyébként kikérek magamnak. 

— Szerencsére az általad idézett idők el-
múltak, s ma már lényegesen nagyobb a tájé-
koztatás szabadsága, szinte majdnem min-
denről lehet a nyilvánosság előtt beszélni. 

— De nekem a véremben van . . . 
— A hazugság? 
— Nem, az óvatosság, hogy keresem a 

szavakat, hogy nem merek azonnal kimon-
dani valamit. Nagyon elégedetlen vagyok 
magammal. 

Mondok még egy példát még mindig a 
gyökerekről. A tizenharmadik pártkong-
resszus előtt a szokásos megyei pártértekez-
leteket tartották. A szombat esti 22 órai 
hírekhez vártuk öt megyeközpontból a tu-
dósításokat: újraválasztották-e a megyei 
pártvezetést vagy sem. Négy helyszínről be-
futott az eredmény, Szegedről nem. Fél tíz-
kor felhívtam Ladányi Zsuzsát, a tudósítón-
kat. Azt mondja, ő még nem tud semmit 
adni, mert Komócsin Mihály nem akar le-
mondani. Javában áll a cirkusz, és neki fo-
galma sincs arról, mit lehet adni ebben a 
helyzetben. 

Abban az időben még élt a szokás, hogy 
a vasárnapi lapok kefelevonatát autóval be-
hozták az ügyeletes hírszerkesztőnek. Ki se 
kellett nyitnom a vasárnapi újságot, ott virí-
tott első oldalán a többi tudósítás mellett: 
Komócsin Mihály nyugalomba vonult, a 
Csongrád megyei pártértekezlet Szabó Sán-
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dort választotta első titkárává. Felhívtam 
Ladányi Zsuzsát, és közöltem vele, hogy a 
tízes híreknek mennie kell, majd én diktá-
lom, hogy mit mondjon. Zsuzsika rémülten 
kérdezett vissza: de hát nem érted, hogy 
nincs végeredmény? Megnyugtattam, hogy 
semmi baj, itt van előttem a holnapi újság. 

Mondjak még példákat? Nyolc évig vol-
tam hírszerkesztő, és a pangás idején, 1979-
ben kezdtem a szakmát. En így nevelked-
tem, nekem ezt tanították. És most egysze-
rűen csak csodálkozom. Ha nem megy a 
kupleráj, a lányokat kell kicserélni. Nézz 
körül! Nálunk ugyanazok a lányok vannak, 
és közben mindenki azt hiszi, hogy itt fel fog 
lendülni valami. 

Még egyszer mondom, engem reformer-
nek kiáltottak ki, aki rettentő bátran tud 
kérdezni. Én?! Egyszerűen rosszul vagyok 
saját magamtól! A félelmeimtől, a rossz be-
idegződéseimtől. Nem merek kérdezni. Ezt 
röhejes lehet éppen tőlem hallani, akiről úgy 
vélik, hogy gátlástalan riporter. Félek. És ha 
valaki ma, 1989-ben nem érzi a régi fékeket, 
az nagyon buta, vagy nagyon gátlástalan. 

Amikor ezen a beszélgetésen töprengtem, 
eszembe jutott egy hasonlat. Tudod, milyen 
a mai magyar újságírás? Olyan helyzetben 
lehet most, mint néhány angol katona a 
partraszállás és az el-alameini csata előtt a 
második világháborúban. A britek fából fa-
ragott repülőket állomásoztattak Afriká-
ban. illetve Anglia partjai mentén, hogy fél-
revezessék a német légifelderítést. Hogy a 
csel még tökéletesebb legyen, igazi katoná-
kat is bevetettek, akik ott jöttek-mentek a 
makettek mellett, hiszen el akarták hitetni a 
németekkel, hogy ide csoportosították a fő-
erőket. A magyar újságírás sok tekintetben 
egy ilyen fantomhadseregre emlékeztet. Mi 
is évekig csak mímeltük, hogy igazi katonák 
vagyunk. Belpolitika helyett — mert az ugye 
nem volt, mert nem lehetett — csináltunk 
kultúrpolitikát, gazdaságpolitikát, MTI-
híreket próbáltunk ötödször is átpofozni 
— és amikor elkezdődöt a csata, kiderült, 
hogy fából vannak a tankok, a kardok, a 
szuronyok, és a katonákat sem képezték ki. 
Ezt magamra is értem.Mi tele vagyunk gát-
lásokkal, bizonytalanságokkal. Nem va-
gyunk igazán jó nemzedék, és már lehetősé-
günk sincs arra, hogy megváltozzunk. 

— Meglep, hogy Havas Henrik, a rádió 
fenegyereke, akiből csak úgy süt a magabiz-
tosság, kételkedik magában, a saját szakmai 
alkalmasságában. Ha ez a kétely őszinte, és 
nem felvett póz, akkor talán jogos a kérdés: 
nem lett volna könnyebb, ha eredeti szakmád-
nál maradsz? Nagyon jó autószerelő voltál. 

— Még annál is jobb: mester-szakmunkás 
autóvillamossági műszerész. A szakma csú-
csa, amit a Volánnál elértem. Fiatalon, hu-
szonkét évesen neveztek ki művezetőnek, 
aztán Szalay Zsolt felvett hírszerkesztőnek, 
pedig akkor még nem volt diplomám. 

— Hogy talált rád a rádió jelenlegi bonni 
tudósítója? 

— Részt vettem egy tehetségkutató pályá-
zaton, s a rádió egyik személyzetise olvasta 
az írásomat, és fejébe vette, hogy ebből a 
fiúból rádióst csinál. Ha engem tényleg ki-
rúgnának, ha az a lista, amiről beszéltünk, 
tényleg létezik, akkor se nagyon esnék két-
ségbe. Merem állítani, hogy félév múlva ar-
ról kezdenének suttogni pesti taxis körök-
ben, hogy van egy új fiú, aki eszelősen hajt. 
És az biztos én lennék. 

Az újságírás nagyon rossz szakma, ezt 
mindenki csinálhatja. Ezt a szakmát kiárusí-
tották. Nagyon sok a tehetségtelen ember 
közöttünk. Átlagos, vagy átlagosnál kicsit 
magasabb IQ-val és műveltséggel — teljesen 
mindegy, hogy az illető kohómérnök vagy 
állatorvos — az újságírást lazán művelheti 
bárki. Nem kunszt három jó kérdést feltenni 
itt a rádióban, ha nem raccsol az ember. És 
mivel ez bizalmi állás, hatalmi eszköz — 
ahogyan nekünk az újságíró-iskolában taní-
tották, megbízható emberekre volt szükség. 
Most ezek a megbízható emberek velem 
együtt — abba a helyzetbe kerültek, hogy 
produkálniuk kell. Megváltoztak a körül-
mények, eladható, érdekes újságokat kell 
csinálni, és ez már szakmai feladat. Engem 
jó néhány kolléga nem politikai, hanem 
szakmai dolgok miatt utál. Mert tehetségte-
lenek. És ezeket a dolgokat nem lehet össze-
keverni. A barátaim ugyanolyan elkötelezet-
ten baloldaliak, mint én — mert magamat 
progresszív baloldali újságírónak tartom. 

— Akkor nyilván párttag is vagy, illetve a 
hazai többpártrendszer fokozatos kiépülését 
konstatálva inkább úgy fogalmazok, hogy a 
Magyar Szocialista Munkáspárt tagja vagy. 
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— Nem vagyok párttag, és ha érdekel, az 
okot is elmondom. Én a Volánnál önképző-
kört szerveztem, a műhelyben könyvtárat 
üzemeltettem, vetélkedőket szerveztem, 
ahogy mondani szokták, aktívan „kiszez-
tem". 1976-ban behívtak a pártirodába, és 
közölték, hogy rajta vagyok a káderfejlesz-
tési listán. Még a pontos dátumot is közöl-
ték: 1981-ben lehetek párttag. Nagyon szép, 
és nagyon megtisztelve érzem magamat — 
mondtam —, de miért csak öt év múlva 
kerülök sorra? Megmagyarázták. A Volán 
vállalat az ötödik kerületi pártbizottsághoz 
tartozik, és ez köztudottan kormányzati ne-
gyed. A főhivatalok, bankok, minisztériu-
mok tömege miatt rossz a munkások aránya 
a párttagság összetételét tekintve. A kontin-
gens szűk, kivételezettek persze akadnak, 
akik fontosabbak nálam, s ezért egy-két év 
múlva én is beléphetek az MSZMP-be. Én 
mint műszaki értelmiségi örülhetek az öt év 
várakozásnak is. És közben tudtam, hogy az 
apám még a nyugdíj előtti utolsó évében is 
elvállalta a párttitkárságot, mert azt mond-
ták, hogy rá van szükség. Ha ez a párt ilyen, 
ha itt így lehet szervezni a mozgalmat, akkor 
én ennek nem akartam tagja lenni. 

Ahogy ma a Népszabadságot el kell adni, 
a pártot is vonzóvá kell tenni az emberek 
számára. Nekem viszont ez nem volt vonzó. 
Aztán a rádióban a politikai adások főszer-
kesztőségének akkori vezetője — ma már a 
televízió elnöke — a riporter-stúdiósokkal 
ezt közölte: Hogyha önök közül valakit fel-
veszünk majd munkatársnak, s az illető rá-
jön, hogy van Isten, azonnal kérje ki a mun-
kakönyvét, mert ide elkötelezett, materialis-
ta gondolkodású emberek kellenek. Amikor 
idekerültem a rádióba, párttagság híján is 
vállaltam, hogy ennek a politikának nincs 
alternatívája. 

— Most is így látod? 
— Nem egészen, már kezdenek körvona-

lazódni bizonyos alternatívák. És van egy 
nagy különbség az akkori időkhöz viszo-
nyítva. Ez a rádió már nem a párté, ezt maga 
a párt deklarálta. Ez a nemzet rádiója, ami 
azt is jelenti, hogy az elnök mellett létre kell 
hozni egy népfrontos alapon szerveződő ta-
nácsadó testületet, amelyben a különböző 
alternatív szervezetek, pártok képviseltetik 
magukat. 

— Most, hogy valószínűsíthető a többpárt-
rendszer működése Magyarországon: hová 
fogsz belépni? Belépsz-e egyáltalán valame-
lyik pártba? 

— Nem. Mert nem látok sehol progra-
mot, nem látok sehol kikristályosodott, az 
ország jövőjét garantáló elméleteket. To-
vábbra is az a véleményem, hogy a történel-
mi okok miatt az MSZMP köteles a nemzet 
számára elfogadható programot létrehozni. 
Éppen azért, mert hatalmi pozícióban van, 
mert ennek következtében irányítani képes 
a magyar tudományos életet, s a legnagyobb 
koponyákat tudja mozgósítani. Nem hi-
szem, hogy az alternatívok a maguk sokkal 
szerényebb eszközeivel adhatnak a nemzet-
nek valamiféle kibontakozási programot. 
Ezért nem léptem, és nem lépek be sehova. 

Egyébként a Magyar Rádióban soha sen-
ki nem akart politikailag befolyásolni. Nem 
ült le velem sem az elnök, sem az elnökhe-
lyettes, sem a párttitkár, hogy: Kolléga, a 
pártnak ez és ez a véleménye, támogasd! 
Fogadd el, és a műsoraidban ennek adj han-
got! Nem akarták velem elfogadtatni a párt 
nézeteit a Nemzeti Színház ügyéről, a De-
mokrata Fórumról, a Jurta Színházról, de 
még Bős—Nagymarosról sem. 

— Azért a kézi vezérlés jeleit tapasztalnod 
kellett a tíz év alatt, amit ebben az intézmény-
ben ez idáig eltöltöttél. 

— Hogyne! Azt mindig tudtam, hogy mit 
nem lehet. Hogy melyik téma tabu és melyik 
embargós. Azt persze nem mondták meg, 
hogy mit lehet, azt mindig ki kellett tapogat-
ni, mint vaknak a sötétben, hogy merre van 
az ajtó. De még egyszer hangsúlyozom: en-
gem befolyásolni és megnyerni soha senki 
nem akart. Ezért ájultam el, amikor a múlt-
kor Aczél György három óra hosszat beszél-
getett velem, és tudod, miről akart meggyőz-
ni? Hogy lépjek be a pártba, mert ha én ezt 
megtenném, annak kisugárzó jelentősége 
volna. Ha másért nem, kalandvágyból lép-
jek be. Először fordult elő pályafutásom so-
rán, hogy valaki meg akart győzni a párt 
politikájának támogatásáról. O úgy vélte, 
egy működő párt mellett akkor volna esélye 
a szocializmusnak, ha az ötven legjobb 
újságírót sikerülne megnyerni annak a gon-
dolatnak, hogy létezik baloldali megoldás. 

— A sajtószabadság alkotmányos védel-
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mére, hogy elejét vehesse a társadalmi nyilvá-
nosságot csorbító módszereknek, majd egy-
esztendős huzavona után (a MUOSZ akkori 
vezetőinek és az MSZMP agitációs és propa-
gandaosztályának támadásai ellenére) meg-
alakult a Nyilvánosság Klub. Részt vettél-e a 
szervezésében? 

— Amikor a szervezés megindult, vidéken 
voltam. Tarnói Gabi — akivel éveken ke-
resztül ugyanúgy párban dolgoztunk, mint 
ma Forró Tamással — aláírta a jelentkezési 
listát helyettem is. A második közgyűlésen 
— oda nem mentem el, mert éppen a 168 
órát vezettem — beválasztottak a megfigye-
lő bizottságba, és ezt a felkérést elfogadtam. 
Végül is én semmilyen más szervezetbe nem 
léptem be, csak ide. De ezzel meg úgy va-
gyok, hogy az az újságíró, aki nem vállal 
közösséget egy olyan klubbal, amely a nyil-
vánosság nevet viseli, és a szakma lényegét 
tekinti platformjának, olyan, mint az a férfi, 
aki nem lép be mondjuk a „Szeressük a 
nőket" klubba. Más kérdés: ha kiderül, 
hogy a Nyilvánosság Klub nem a nyilvános-
ságért van, abban a percben kilépek. 

— Említetted a Bős—Nagymaros-beruhá-
zást. Bár sorsáról az Országgyűlés döntött, a 
kedélyek nem nyugodtak meg. Volt már fák-
lyás felvonulás a Margitszigeten, tüntetés a 
Parlament előtt, a Duna Kör tagjai és a többi 
környezetvédő csoport a mai napig gyűjti a 
népszavazást kérő aláírásokat, de hát ezeket 
a részleteket te sokkal jobban ismered, mint 
én. Hiszen készítettél rádióműsort a vízlép-
csőről, és január végén a könyved is megje-
lent. Sokak számára — én is közéjük tarto-
zom — nem derült ki, hogy Havas Henrik 
melyik oldalon áll. Ez szándékolt volt? 

— Nem. Számomra az utóbbi évek törté-
nései közül Bős—Nagymaros a legnagyobb 
rejtély. Miközben valószínűleg újságírói re-
kordot döntök abban, hogy hány tanácsko-
záson vettem részt és hány véleményt ismer-
tem meg, ma sem tudom, hogy a parti szűré-
sű kutak, az iszaplerakódás és egyéb szak-
mai kérdések tekintetében melyik oldalon 
van az igazság. Egy dolgot tudok, s az egész 
Bős—Nagymaros-vitában ezt képviseltem, 
hogy mindenről beszélni kell, s mindenkinek 
meg kell adni a lehetőséget, hogy saját véle-
ményét a nyilvánosság előtt hangoztathassa. 
Nem hiszek abban, hogy akár az izotópte-

mető, akár Bős—Nagymaros kérdésében az 
újságíró dolga állást foglalni. Nekem egy 
dolgom van: feltenni azokat a kérdéseket, 
amelyeket a hallgató is feltenne. Arra vi-
szont kifejezetten büszke vagyok, hogy úgy 
tudtam csinálni ezt a dolgot, hogy mindkét 
fél partnernek fogadott el. Én Vargha Já-
nostól, a Duna Kör választmányi tagjától és 
Maróthy Lászlótól is megkaptam azt a se-
gítséget, amit kértem. 1988 őszén csináltam 
egy két és fél órás élőműsort a rádió Már-
ványtermében. Erre Vargha János is eljött, 
meg Maróthy László is. Miközben sokan 
ellenzékiséggel vádolnak, a legtöbb kritika 
éppen a vízlépcső miatt ért, mert egy „Jó 
reggelt"-ben — miután részt vettem egy mi-
niszteri szemlén, és láttam az építési területet 
— azt mondtam, hogy a beruházást be kell 
fejezni. 

— Mégiscsak odaálltál valamelyik oldalra. 
— Na, várjunk csak! A Magyar Rádióban 

azt nem lehetett elmondani, hogy kérem szé-
pen, a Politikai Bizottságból szinte senki 
nem látta Nagymarost. Ezt illetékesek me-
sélték nekem a hajón, amikor a képviselőket 
szemleútra vitték Bécsbe. Berecz János egy-
szer félórát töltött valahol az építés terüle-
tén, s megfordult ott még talán Marjai és 
Somogyi László, mint építésügyi miniszter. 
Más nem látta. Merem állítani, azok sem, 
akik ellenzik. Én a szlovák kormány heli-
kopteréről tekinthettem meg a Pozsony alat-
ti víztározókat. Két vármegyényi területet 
irtottak ki, elhordták a növényzetet. Eszelős 
holdbéli képet mutatott a táj. Képzelj el mit 
tudom én hányszáz négyzetkilométernyi te-
rületet, ahol nincs semmi, már a humuszt is 
elvitték. S ezt a lecsupaszított földterületet 
már bekenték bitumennel, fóliát tettek rá, és 
mángorolták, mint az asszonyok a fehérne-
műt. Ez már helyrehozhatatlan, a folyamat 
irreverzibilis. Ezért mondtam a „Jó reggelt"-
ben, hogy ezt el kell árasztani vízzel. Erről 
beszéltem, és nem arról, hogy legyen Nagy-
marosnál erőmű, vagy ne legyen! És ebből 
mindenki azt a következtetést vonta le, hogy 
én az erőmű mellett vagyok. 

Még egyszer mondom: nem tudok hozzá-
szólni Bős—Nagymaroshoz, mert nem értek 
hozzá. Én autószerelő vagyok, meg jogász, 
meg újságíró. Ha hidrológus lennék, biztos, 
hogy elkötelezném magam valamelyik oldal 
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mellett. De mivel se energetikus, se hidroló-
gus, se vizépítő mérnök nem vagyok, hal-
vány fogalmam sincs arról, hogy jó-e ne-
künk Bős—Nagymaros vagy sem. Ezért 
nem értek egyet a népszavazással sem, mert 
szakkérdéseket népszavazásra bocsátani 
egyszerűen nevetséges. 

— De arról nyilván van véleményed, hogy 
a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor az 
élelmiszerek és az egyéb létszükségleti cikkek 
lassan megfizethetetlenné válnak, s a kor-
mány nem tud honnan átcsoportosítani ellen-
tételezésre, szükség van-e — függetlenül at-
tól, jó-e az erőmű vagy sem — egy többmilli-
árdos nagyberuházásra? 

— Természetesen. Ebben az egyben Ma-
róthy Lászlótól Vargha Jánosig mindenki 
egyetért. Ma ezt nem lehetne elkezdeni. Ez 
nem is kétséges. Én ezt nagybetűkkel kiírom 
akárhová. Ugyanakkor egy csomó dolog-
ban bizonytalan vagyok. Még így, utólag 
sem tudom megítélni, hogy kellett-e nekünk 
a Hanság lecsapolása. Ma azt mondják, 
hogy ezért szikesedik. Nem tudom, hogy 
Vásárhelyi meg Széchenyi jól tette-e, hogy 
meder közé szorította a Tiszát. 

— Ha ilyen kérdések foglalkoztatnak, mi-
ért nem mérnöki vagy hidrológusi diplomát 
szereztél? Kollégáid tudják, hogy januárban 
államvizsgáztál a jogi egyetemen, s mostantól 
odabiggyesztheted neved elé a dr.-t. 

— Eletem legjobb választása volt, hogy 
jogásznak képeztem ki magamat. Most 
mégsem a saját példámat hozom fel, hanem 
dr. Südi Bertalanét. Elnéztem ezt az embert 
a parlamentben. Ő egy téesz párttitkára, és 
doktor. Feltételezem, hogy nem állatorvos 
— mert akkor fő-ágazatvezető lenne és nem 
párttitkár —, hanem jogász. És ez az ember 
a jogi diplomájával egy csomó dolgot átlát. 
Őt már nem lehet olyan szlogenekkel kifizet-
ni, hogy az alkotmány biztosítja az egyesülé-
si jogot, a szólásszabadságot stb. Vagyis a 
jogi végzettségével pontosan tudja, hogy ez 
sem így van, meg az sem úgy van. Ma csupa 
jogi kérdés körül forog a világ. Ugyanis jogi 
kereteket kell adni azoknak a folyamatok-
nak, amelyek az országban lejátszódnak. 
Felértékelődött ma a jogi végzettség. 

— Azt ne mondd, hogy öt esztendeje, ami-
kor beiratkoztál a jogra, te ezt a felértékelő-
dést előre láttad! 

— Most magánügyekről kell beszélnem, 
és ez igen kínos. Tizennyolc éves koromban 
nem vettek fel a szegedi egyetem jogi karára, 
pedig tanulmányi versenyeket nyertem, és 
történésztehetségnek tartottak. Német nem-
zetiségi gimnáziumban érettségiztem, és a mi 
osztályunkból valahogy senkit nem vettek 
fel. Tizenvalahány évvel a sikertelen felvételi 
vizsga után nem mondhatom, hogy azért 
mentem jogi egyetemre, mert tudtam, hogy 
a nyolcvanas években a jogi diploma felérté-
kelődik, s hogy riporterként fantasztikusan 
tudom majd hasznosítani. Egyszerűen úgy 
gondoltam, hogy a sors igazságot kell, hogy 
szolgáltasson nekem! Mert a világ legna-
gyobb igazságtalansága volt, hogy tizen-
nyolc évesen nem vettek fel. 

— Számomra ez az egész beszélgetés mér-
hetetlen pesszimizmust sugall. 

— Mert utálom, ami itt történik. Hamis-
ságokat meg vádakat hallok. Félre ne érts, 
én nem félek senkitől. Nyolcvankét kiló va-
gyok, és meg tudom védeni magamat. Egy-
szerűen utálom a légkört, gyűlölöm, hogy 
hősök lépnek elő a háttérből, akikről tu-
dom, hogy hosszú időn át a legkíméletle-
nebb végrehajtói voltak egy rossz sajtóirá-
nyítási gyakorlatnak. Most a glasznoszty 
hőseivé növik ki magukat, s együtt emlege-
tik a nevüket az enyémmel. Azoknak a nevét 
teszik a nevem mellé, akik engem minden 
tekintetben korlátoztak. 

— Mondanál neveket? 
— Erre nem vagyok hajlandó. Nem azért 

hallgatok, mert félek tőlük, hanem mert 
igazságtalan lennék, ha a végrehajtókat ne-
vezném meg, és nem azokat, akik a disznó-
ságokat elkövették. De álljon elém, aki be 
tudja bizonyítani, hogy a Krisztus előtti idő-
ben másképpen gondolkoztam. A Forró Ta-
mással közös műsorainkban nyomát sem 
lehet fellelni annak, hogy a pártértekezlet 
óta valamit is változtunk volna, csak mert a 
lámpát zöldre állították. Kérem tehát, hogy 
a listákról töröljék a nevemet, mert nem 
óhajtok együtt szerepelni olyanokkal, akik-
ről az egész szakma tudja, hogy hol álltak a 
pártértekezlet előtt. 

Ilyen körülmények között úgy érzem, 
hogy váltani kel l . . . szépirodalommal fog-
lalkozni . . . mert Havas Henrik nem ripor-
ternek született. 



KITEKINTÉS 

Az igazsághoz 
való jog 
A szovjet irodalmi-politikai hetilap szerkesztősége újságírók és jogászok 
részvételével kerekasztal-beszélgetést szervezett a készülő 
sajtótörvényről. A beszélgetés résztvevői a következők voltak: Ju. M. 
Baturin, a Szovjet Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi 
Intézetének tudományos főmunkatársa, J. a. N. Zaszurszkij, 
a Moszkvai Állami Egyetem Újságíró Karának dékánja, B. Sz. Krülov, 
a Szovjet Törvényhozási Intézet munkatársa, G. T. Rjabov, publicista, 
V. M. Szavickij, a SZUTA Állam- és Jogtudományi Intézetének 
osztályvezetője, M. A. Fedotov, docens, V. L. Entin, a SZUTA Állam-
és Jogtudományi Intézetének főmunkatársa, valamint a Lityeraturnaja 
Gazeta jogi témákkal foglalkozó hírmagyarázói — A. Borin, Ju. 
Scsekocsihin, N. Loginova és I. Gamajunov. A vitát A. Udalcov, 
a hetilap főszerkesztő-helyettese vezette. Az alábbiakban a beszélgetés 
rövidített változatát közöljük a Lityeraturjana Gazeta cikke alapján, 
Kováts Ildikó fordításában. A zárójeles megjegyzések 
a kerekasztalvitát lejegyző újságírótól, S. Gamajunovtól származnak. 

A hivatali titokról 

Udalcov: Az újságírás az információ meg-
szerzésével kezdődik. Ezért a készülő sajtó-
törvény minden valószínűség szerint azonos 
helyzetbe kell, hogy hozza az újságírót és a 
hatóságot. 

Scsekocsihin: Mi teljesen jogfosztottak 
vagyunk jelenleg. Bármely bürokrata állami 
titoknak nyilváníthatja a számunkra szüksé-
ges információt. Emlékszem, egy időben a 
rendőrség munkája egészében államtitok 
volt. Kritizálni legfeljebb az egyes konkrét 
rendőrt lehetett, azzal a megjegyzéssel, hogy 
természetesen az adott eset egyedi, nem tipi-
kus. 

Rjabov: Titkosították a környezettel, az 
ökológiával kapcsolatos információkat is. 
Nem lehetett pontosan megtudni, hogyan és 
milyen mértékben szennyezettek a vizek, a 
föld, a levegő. Mind a mai napig még a 
kriminológiával foglalkozó kutatóknak sin-
csenek teljes és kielégítő adataik a bűnözés 
helyzetéről és dinamikájáról... De hát ho-
gyan lehet valami ellen harcolni, ha magad-
nak sem világos, hogy mi az, és hogy milyen. 

Krülov: Ami az államtitkot illeti, mind-
egyikünk számára világos: ezek a honvédel-
mi kérdések. Bizonyos ideig államtitok lehet 
még például a küszöbön álló árváltozás, ez 
is érthető. De bizonyos ideig titok lehet a 
különböző hatóságok kidolgozás alatt lévő 
határozata is. Ez minden szakmánál így van. 
Önök, újságírók sem igen terjesztik a nyilvá-
nosság ítélőszéke elé a még be nem fejezett 
cikket. 

Scsekocsihin: Ezek szerint az üzletvezető 
az eladásra beérkezett hús mennyiségét is 
államtitokká nyilváníthatja? 

Fedotov: 1926-ban a Népbiztosok Taná-
csa rögzítette, mi az államtitok. Ez egy más-
féloldalas (!) lista volt. Azonnal közzé is 
tették az újságokban. Szerintem most is egy 
ilyen listát kellene közzétenni. 

Zaszurszkij: Úgy látom, hogy nekünk 
nem is sajtótörvényre, hanem információs 
törvényre van szükségünk. Törvényerőre 
kell emelni az újságíróknak azt a jogát, hogy 
bizonyos dossziékhoz, archívumokhoz, sta-
tisztikai adatbankokhoz hozzáférjenek. 

Udalcov: Próbáljuk meg meghatározni, 
hogy milyen témákról kell alapvetően ren-
delkeznie a jövőbeli törvénynek. 
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(Mint a közjátékból kiderült, a vita há-
rom résztvevője — Baturin, Fedotov és En-
tin — személyesen részt vesz a törvényterve-
zet készítésében, sőt az aláírásukkal hitelesí-
tett tervezetet be is mutatták a vita résztve-
vőinek. A Szovjetunióban szokatlan, új je-
lenség, hogy a törvénytervezet elkészítői 
nem anonímak, hanem aláírásukkal jelzik, 
hogy felelősen közreműködtek a tervezet-
variáns kidolgozásában. Igaz, a tervezet el-
készítése saját kezdeményezésük volt, de az 
Újságíró Szövetség is támogatta.) 

Baturin: A mi tervezetünkben világosan 
ki van mondva az információhoz való jog. 
Csakis államtitok esetében lehet az informá-
ciónyújtástól elzárkózni. Ugyanakkor az 
elutasított szerkesztőség — amennyiben ké-
telkedik az elutasítás jogosságában — pa-
naszt tehet a bíróságnál. A bíróság pedig a 
megalapozatlanul visszautasító felelős sze-
mélyt büntetésben részesítheti — 25-100 ru-
beles pénzbírságra, valamint a perköltségek 
megfizetésére kötelezheti. 

Rjabov: Nagyszerű. Csakhogy az én emlé-
kezetemben felrémlik valami. Egyszer Del-
vignek, a „Lityeraturnaja Gazeta" kiadójá-
nak Benkendorf gróf a következőket mond-
ta a törvényekről: „azokat a beosztottaknak 
írják, nem pedig a vezetőknek, ezért a törvé-
nyekre hivatkozni vagy azokkal védekezni 
önöknek nem lehet. . ." 

(Emlékezzünk csak: Az információhoz 
való jog . . . alapjoga az újságírásnak, mint 
a termelő vállalat joga a nyersanyaghoz. Ha 
nincs információ, megáll a társadalmi gon-
dolkodási folyamat. A hatóságok elzárkózá-
sát az információnyújtástól úgy kell tekinte-
ni, mint a társadalom, az állam elleni bűn-
cselekményt. És nem a szerkesztőségnek kell 
a bírósághoz fordulnia, hanem a törvényes-
séget felügyelő ügyésznek. A hatósági infor-
mációmegtagadás mögött sok minden meg-
bújhat hatósági gőg, a dolgok elfuserálá-
sa stb. És amíg a bíróságra járnak, el lehet 
tusolni az egész dolgot. . . száz rubel nem 
büntetés ilyen esetben. A nyilvánosságtól 
való elzárkózás másik formája, hogy egy 
főfejes letelefonál. Ezért az államtitok listá-
ját a Szovjetunió Legfelső Tanácsának kell 
jóváhagynia, mégpedig nyilvánosan.) 

Szakértői nyomozás 

(Törvényszerű a kérdés, hogyan értelmez-
zük a tömeginformációs eszközök szerepét 
a mai társadalomban? Mint még egy ható-
ságfölötti kontrollt? Emlékezzünk csak: a 
harmincas-negyvenes években a sajtó „su-
hogó korbács volt", mely a „nép ellenségei-
nek" gyűlöletét kultiválta, megkönnyítette 
Sztálinnak és környezetének leszámolását a 
másképpen gondolkodókkal, és azt magya-
rázta a népnek, hogy az ország kül- és belpo-
litikai kudarcainak okai éppen ezek az "el-
lenségek". Az ötvenes-hatvanas években a 
sajtót „transzmissziós szíjnak" nevezték, 
amely automatikusan átvette, és úgy terjesz-
tette a „tömegek" között a legutolsó határo-
zatokat, mint az abszolút igazságot, föntről 
jövő szózatot, még ha azok gyakran átgon-
dolatlanok, megfontolatlanok voltak is. 
A pangás éveiben a sajtó más vélemények-
nek is hangot adott már, hogy — bár korlá-
tozott vagy csonkított formában is, de — az 
igazságot eljuttassa az olvasókhoz. A tipi-
kus konfliktusszituációkat azonban az új-
ságírók úgy tálalták, mint „egyedi eseteket". 
Ezt rögtön ki is használták a csinovnyikok. 
Reagálásuk a kritikára elementáris volt: in-
tézkedéseket foganatosítani a sajtó által ki-
szivárgott konkrét esetekben, de összességé-
ben semmit sem változtatni a struktúrán. És 
nem is történt semmi, egészen 1985-ig, ami-
kor is kiderült, hogy válság előtti helyzetben 
van az ország. Most, amikor a változások 
elkezdődtek, s minden perc számít, amikor 
tudnunk kell, hogy ki, mikor és mivel aka-
dályozza a változást, amikor csak a nehézsé-
gek nyilvános és becsületes megvitatása se-
gíthet, most a „peresztrojka eszközének" ne-
vezik a sajtót. 

A tömeginformációs eszközöknek ható-
ságfölötti, ha úgy tetszik népi, társadalmi 
kontrollszerepe kell, hogy legyen. Ha az ol-
vasók levélben vagy telefonon hozzájuk for-
dulnak valamilyen nyugtalanító ügyben, 
azonnal szakértői kivizsgálást, nyomozást 
kell kezdeményezniük, az eredményeket pe-
dig azonnal közölniük kell az olvasókkal, 
mozgósítaniuk kell a társadalom egészséges 
erőit a társadalmi nyugtalanságot kiváltó 
ügyek, hibák kijavítására.) 
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Rjabov: El nem tudom képzelni, hogyan 
kritizálhatják a helyi újságok például a helyi 
pártbizottságot, amelytől nemcsak hogy 
függenek, de amelynek az orgánumai is. 

Zaszurszkij: Az ötvenes években több 
körzetre kiterjedő újságok voltak. Létreho-
zásuk célja éppen az volt, hogy a sajtót ki-
vonják a helyi hatalmak fennhatósága alól. 
Később, sajnos, felszámolták ezeket. Maga 
a gondolat azonban szerintem igen életké-
pes. Például, mikor Gorbacsov a Távol-
Keleten volt, észrevette, hogy az adott régió 
problémáiról annak lakosai inkább a köz-
ponti sajtóorgánumokból hallanak, nem pe-
dig a helyiekből. Pedig a helyi operatívabb 
és tájékozottabb lehetne. Ezenkívül ha az 
újság nagyobb, könnyebb megvalósítani a 
vélemények sokféleségét is. 

Entin: A mi tervezetünk szerint nemcsak 
az SZKP szervei, a tanácsok, a szakszerveze-
tek, a szövetkezetek, az alkotóközösségek, a 
vallási és egyéb egyesülések alapíthatnának 
lapot, hanem az állampolgári csoportok is, 
amelyek a helyi tanácsnak mutatnák be ki-
adni szándékozott lapuk programját. Egy 
hónapon belül nyilvántartásba kell őket 
venni, és öt évre szóló működési engedélyt 
kell kiadni számukra. 

Rjabov: És ha a hivatal nem jegyzi be 
őket? 

Fedotov: Az elutasítást indokolni kell. Ha 
nem megalapozott, ellentétes az alkotmány-
nyal, és az alapító a bírósághoz fordulhat. 

Baturin: A tervezet 11. pontjának megfe-
lelően a bíróság nemcsak semmisnek ismer-
heti el az elutasítást, hanem az „elutasítót" 
a perköltségek, valamint az elmaradt haszon 
megfizetésére kötelezheti. 

Udalcov: Tegyük fel, hogy egy ilyen lap 
menet közben megváltoztatja profilját, 
programját, és olyan írásokat közöl, melyek 
például nemzeti vagy vallási türelmetlensé-
get sugallnak . . . Ki fogja megtiltani ennek 
folytatását? 

Fedotov: Az ügyész. Megalapozott felhí-
vására beszüntetik az ilyen újság terjesztését. 
De — tervezetünk 21. pontjának megfelelő-
en — az ügyész hetvenkét órán belül a bíró-
ságra kell, hogy áttegye az ügyet — normális 
körülmények között; a választási kampá-
nyok idején pedig huszonnégy órán belül. 
A bíróság a tervezet II. részének 5. cikkelye 

alapján megvizsgálja az ügyész döntését. 
E paragrafus egyébként azt tartalmazza, 
hogy tilos a tömeginformációs eszközöket a 
társadalmi és államrend erőszakos megdön-
tése, háborús propaganda, fajgyűlölet szítá-
sa, nemzetiségi és vallási türelmetlenség, 
erőszak és kegyetlenség céljaira használni. 

Rjabov: Történik-e említés az önök terve-
zetében a cenzúráról? 

Baturin: Igen, az 1. cikkelyben. Ott ki-
mondjuk: „Tilos a tömeginformáció cenzú-
rázása." 

Udalcov: De az, úgy tűnik, nem jelenti azt, 
hogy tilos a szerkesztés. 

Baturin: Magától értetődik. A 34. cikkely-
ben azonban kimondjuk azt is, hogy az új-
ságírónak joga van „személyes véleményé-
nek kifejtésére" és „visszautasítani olyan 
anyag készítésében való részvételt, mely 
meggyőződéseivel ellentétes, és ez nem jelen-
ti a munkafegyelem megsértését". És még 
valami: az újságíró „visszavonhatja aláírását 
olyan anyag alól, melynek tartalmát vélemé-
nye szerint kiforgatták a szerkesztés során". 

(El kell gondolkoznunk azon, mit is jelent 
az újságíró „szerzői joga". A törvénynek ezt 
is tartalmaznia kell. Nézetkülönbségek ese-
tén az újságíró átadhatja-e az írását más 
szerkesztőségnek? Milyen a jogi helyzete a 
szerkesztőségi kollektíváknak? A törvény-
nek ki kell mondania, hogy a szerkesztőség 
jogi személy, saját költségvetéssel kell, hogy 
rendelkezzék, s nemcsak a honoráriummal, 
hanem a nyereség egy részével is gazdálkod-
hassék, hogy fejlesztési — például számító-
gép-vásárlás — célokra használhassa, ne a 
kiadótól kelljen koldulnia. Akár önelszámo-
lásra is áttérhetnének a szerkesztőségek.) 

Udalcov: Amennyire én megértettem, az 
önök tervezete a bíróságot tekinti döntőnek 
minden vitás kérdésben, konfliktusszituá-
cióban. Mi azonban manapság azt tapasz-
taljuk, hogy a bíróságok elfogultak az újság-
írókkal szemben, és nem mindig állnak hely-
zetük magaslatán a döntések során . . . És 
van még egy probléma: a bírósági ítélethoza-
tal előtti publikációk, melyek a nyomozási 
anyagokon alapulnak. Még csak vádlott 
van, nem pedig bűnös. írhat-e az újságíró a 
per befejezése előtt részletesen a tényekről, 
melyek alapján bíróság elé került a vádlott? 
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Krülov: És ha a vizsgálat során kiderül, 
hogy ezek a tények nem voltak megalapo-
zottak? 

Szavickij: Az ítélethozatal előtt is lehet 
írni, de úgy, hogy az el nem ítélt személyt ne 
tételezzék egyértelműen bűnösnek. Más-
képp nem is lehet. Egyébként feladjuk az 
ártatlanság vélelmének elvét. 

Borin: Jogász vendégeinket szeretném tá-
mogatni. A jelenlegi körülmények között, 
mikor az újságíró anyagilag nem felelős a 
publikációk következtében előállható erköl-
csi veszteségekért, meggyőződésem, hogy az 
ítélethozatal előtt nem kell publikálni. Azon 
túlmenően, az ítélethozatal előtti, nagy emo-
cionális töltetű írások gyakran a harmincas 
évek „népgyűlési" ítélethozatalaira emlékez-
tetnek (Halál Buharinra!). Gyakran előfor-
dul, hogy a nyomozás, nem tudván jogi esz-
közökkel bizonyítani a vádlott bűnösségét, 
szócsőnek használva az újságot, megpróbál 
nyomást gyakorolni a bíróságra . . . Úgy-
hogy a megsértett személyek bírósághoz va-
ló fordulása egyes újságírókkal vagy szer-
kesztőségekkel szemben — teljesen törvény-
szerű jelenség. 

Loginova: Szerintem a bíróságok egyelőre 
egyáltalán nincsenek felkészülve az ilyen 
esetekre. 

Szavickij: És mégis, mindenképpen támo-
gatni kell a bírósághoz való fordulás lehető-
ségét, ha az embereket igazságtalanul meg-
sértik. Ha az újságok nem tartanak a bírósá-
goktól, akkor nem lesz harmónia a sajtó és 
a személyiség között. 

Loginova: Szeretném kicsit kiiktatni a pá-
toszt az ön szavaiból. Hisz legtöbbször ép-
pen a sajtó védi meg a megsértett embereket. 

Szavickij: Nem tagadom, vannak nem 
kompetens, szűklátókörű, buta bírák — ez 
azonban a probléma másik oldala. Alapvető 
tézisem: a bíróságnak mindig biztosítania 
kell a személyiségi jog garanciáját. Hiszen az 
újságírók között is vannak nem eléggé kom-
petens, lelkiismeretlen emberek, és ha a bíró-
ság nem védi meg az embereket ezek szándé-
kos vagy véletlen hibáitól, akkor ez nem 
sajtó, hanem prés lesz. 

Udalcov: De ezekben a bírósági ügyekben 
többnyire nem a tényeket cáfolják, hanem 
valamilyen érzelmileg színes fordulatba ka-
paszkodnak bele. Például abba, hogy bekép-
zelt fajankónak neveztem valakit — pedig 
valóban az volt. 

Loginova: Azt persze nem cáfolta az illető, 
hogy száz rubelt elsikkasztott, csak azt, 
hogy beképzelt fajankó lenne. 

Baturin: Tervezetünkben nemcsak a cáfo-
lat, a helyreigazítás jogát vettük figyelembe, 
hanem az indokolatlan elhárítás esetére 
szankciókat helyeztünk kilátásba, 25—100 
rubel között. A főszerkesztő, ha a bíróság 
által megítélt helyreigazításnak nem ad he-
lyet, 25 rubelre büntethető, és a halasztás 
esetén ez naponta három rubellel nő. Ami a 
helyreigazítást illeti, ugyanazon a helyen és 
ugyanolyan betűtípussal kell hozni, mint az 
eredeti cikk volt. 

(Össze kell-e foglalni az itt leírtakat? Meg-
teszi ezt majd a sajtótörvény, melynek hiva-
talos variációját minden bizonnyal részlete-
sen publikálni fogják a széles körű társadal-
mi vita számára. El lehetne-e fogadni ugyan-
is a nyilvánosságról szóló törvényt nyilvá-
nosság nélkül — mikor ez utóbbi sorsa függ 
a törvénytől?) 
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Horváth Lajos 

A BBC világszolgálata 

Létezik egy rádióállomás, mely a földke-
rekség minden lakott pontján hallgat-

ható. A BBC World Service, azaz az angol 
rádió világszolgálata, a napnak mind a hu-
szonnégy órájában ontja az információkat, 
azzal a szerénytelen igénnyel, hogy az egész 
világ hallgatja. Tíz-, esetleg százmilliók tény-
leg hallgatják műsorait, így a világszolgálat 
minden bizonnyal a földkerekség leghallga-
tottabb rádióállomásának számít. (John 
Tusa, az angol rádió külföldi szolgálatának 
igazgatója, a közelmúltban egy nyilatkozat-
ban több száz millióra becsülte a szolgálat 
rendszeres hallgatóinak a számát.) 

Nagy-Britannia még a II. világháború 
idején, az akkor dúló „éterháborúban" felis-
merte, hogy a rádióműsor mint „fegyver" 
rendkívül hatásos, hiszen határokat és tá-
volságot nem ismerve, bármikor és bárhol 
eljuthat az emberek otthonába, s az ebben 
az időben szerzett tapasztalatokat a háború 
befejeztével is hasznosítani kívánták. Felme-
rült a gondolat, hogy egy egyetemes jellegű, 
magas színvonalon előállított angol nyelvű 
műsor a brit nemzetközösség országainak, a 
brit birodalomnak a politikai, ideológiai, 
kulturális összetartozását is elősegítheti. 
A közösség egymástól nagyon is távol lévő 
országaiba ilyen műsor abban az időben 
másként nem volt eljuttatható, csupán a rö-
vidhullámokon, ezért az évek során kiépítet-
ték a műsorsugárzás jól szervezett és hatásos 
földi hálózatát. (Természetesen ma már mű-
holdak segítségével is sugározzák a World 
Service műsorát.) Ebben az időben — noha 
a program és a műsor szerkezete megítélé-
sem szerint nagyon hasonlított a maihoz 
— az állomást a BBC Tengerentúli Szolgála-
tának (General Overseas Service of the 
BBC) nevezték. 

A gyarmatbirodalom összeomlása után a 
Bush House-ban (a rádióállomás székházá-
ban) felmerült az ötlet, hogy a nagyszerűen 

szervezett műszaki rendszer, s a még tökéle-
tesebb információ- és műsorkészítő hálózat 
átkeresztelhető Világszolgálatra; a hatvanas 
évek végétől ezen a néven jelentkezik, s ilyen 
igénnyel készül. 

Műsorának kb. a fele hírekből és ezek 
részletes és sokoldalú magyarázatából, 
kommentárokból, tudósítóinak jelentései-
ből áll. A másik felét vegyes összeállítások 
teszik ki, s ebben a klasszikus zenétől a 
hangjátékokig, a toplistáktól a kívánságmű-
sorokig sok minden megtalálható. A hírek-
ből, tudósításokból, kommentárokból álló 
műsorrész külön és alapos vizsgálatot érde-
mel. 

„A világ legjobb hírszerkesztősége!" ez 
volt a címe a közelmúltban a BBC műsor-
lapja, a London Calling egyik írásának; be-
mutatta azt a „super newsroomot", mely 
már a kilencvenes évek elektronikus techni-
kájával, nagy teljesítményű számítógépeket 
alkalmazva önti végső formába a világ min-
den tájáról érkező híreket. 

A szerkesztőség legfontosabb forrásai az 
olyan hatalmas és jól ismert nemzetközi hír-
ügynökségek, mint a Reuter, az Associated 
Press, az United Press International, az 
Agence Francé Press, a TASZSZ stb. 
A newsroom számítógépeinek termináljára 
és a telexekre futnak be a BBC harminc 
külföldi tudósítójának a jelentései is a világ 
hírszempontból jelentős központjaiból, s 
hogy szinte az egész világot „lefedjék", 
nyolcvan külső munkatársat is alkalmaznak 
a világ legtávolabbi pontjain, Afrikát és 
Ázsiát is beleértve. 

A BBC legérdekesebb, ugyanakkor a 
nagyközönség számára a legkevésbé ismert 
hírforrása a London környéki Caversham-
ban székelő, úgynevezett Monitoring Ser-
vice, ahol — ugyancsak az elektronika szu-
pervívmányainak a felhasználásával — har-
minc ország rádióadásait figyeli és elemzi 
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több mint száz, az adott ország nyelvét töké-
letesen ismerő specialista. 

Már-már a scifi-irodalom fantasztikusnak 
tünő birodalmába tartozik az a módszer, 
ahogy néhány igen fontos információhoz 
hozzájut a newsroom szerkesztőgárdája. 
A világ neuralgikus pontjain lévő nagyváro-
sokban egy-egy lakást bérel a társaság, 
amelyben automatikusan működő vagy lon-
doni telefonhívással vezérelhető rádiófigyelő 
állomást állítanak fel. 

Ez az állomás a többi között az adott 
város taxiszolgálatának csatornáit figyeli, 
abból a nagyon is valószínű feltevésből kiin-
dulva, hogy egy-egy helyszínen a taxisofő-
rök a legtájékozottabb emberek, s amiről ők 
nem tudnak, s rádiójukon nem fecserésznek, 
arról tudni sem érdemes. 

A híreket — legyenek bármennyire fonto-
sak vagy szenzációsak — mindaddig nem 
fogadják el hitelesnek, míg legalább három 
forrásból nem nyernek megerősítést. A BBC 
hírszerkesztői számára van egy aranysza-
bály, melyet — szemben az amerikai hírmé-
diumok koncepciójával — mindig gondosan 
betartanak, ügyelve az objektivitás s a tár-
gyilagosság aprólékosan felépített és körül-
tekintően ápolt nimbuszára; azt mondják, 
hogy a gyorsaság természetesen nagyon fon-
tos, de százszor inkább egy ellenőrzött és 
hiteles hír a következő híradásban, mint egy 
hamis vagy téves hír azonnal. A szabály pon-
tos és precíz betartása ellenére az esetek 
nagy részében a világ legtávolabbi pontján 
történt eseményről szóló híradás is tíz-tizen-
öt perc elteltével vagy még rövidebb idő 
alatt felhangzik a World Service hullám-
hosszain. 

A híreket olyan műsorok követik, me-
lyekben a világpolitika legtöbb eseményét 
ízekre szedik, elemzik, szavakból összeállí-
tott panorámát tárnak a hallgatók elé. 
A helyszínen lévő tudósítók s a szerkesztő-
ségben dolgozó belső és külső szakértők so-
kasága vesz részt az olyan műsorokban, 
mint a naponta háromszor félórás News-
desk, vagy a napi négyszer tizenöt perces 
eseménykrónikát adó Radio Newsreel. En-
nek a gondosan felépített, hírt és véleményt 
gyártó hálózatnak még két, a nemzetközi 
politikát elemző műsora érdemel említést: a 
négy alkalommal jelentkező Twenty-four-

Hours és a World Today. Ezekben a műso-
rokban (az előbbi húsz-, az utóbbi tizenöt 
perces) különböző diplomáciai, politikai, 
gazdasági, katonapolitikai és belpolitikai 
szakértők elemeznek igen sokoldalúan min-
den eseményt. 

Talán sohasem múlik el nap, hogy a szün-
telenül hömpölygő műsorfolyamba rejtve 
valahol ne tegyenek utalást arra, hogy a 
BBC független, tárgyilagos, az eseményeket 
pontosan és hűségesen tükröző rádióállo-
más. S ez a tény általában nem is cáfolható, 
hiszen a műsorok alkotói gondosan ügyel-
nek arra, hogy az események, a jó és rossz 
hírek korlátozás nélkül elhangozzanak, ak-
kor is, ha kedvező, és akkor is, ha kedvezőt-
len színben tüntetik fel Nagy-Britanniát. 

A műsorok többéves elemzése azt mutat-
ja, hogy az állomásnak mégis van egy globá-
lis közlési stratégiája, melyhez nem csupán 
egyszerűen igazodik minden műsorkészítő, 
de immanens, abszolút és vitathatatlan igaz-
ságként ebből indul ki. Ennek alapelve — a 
többi között — az angol társadalom minden 
oldalú fölénye, politikai, erkölcsi, esztétikai 
elveinek és gyakorlatának vitathatatlan mér-
ceként való alkalmazása, gondolkodásmód-
jának, szokásainak elrendelésszerü elsőbb-
sége minden más gondolkodásmóddal, szo-
kásrendszerrel vagy gyakorlattal szemben. 
Ez a módszer időnként fölényes, kioktató, 
nem egyszer arrogáns felhangot kölcsönöz 
az egyébként vitathatatlanul magas színvo-
nalú, a rádiózás mesterei által készített mű-
soroknak. 

A módszerek egyébként áttételesek és kifi-
nomultak, s erejük következetes használa-
tukban rejlik. Csupán példaként említek né-
hányat: A hetvenes évek végéig, ha az állo-
más bármely műsorában a Szovjetunióról, a 
szovjet vezetésről történt említés, következe-
tesen az „oroszok", az „orosz vezetés" kife-
jezéseket használták. Ebben az időben a Kí-
nai Népköztársaságról szólva többnyire a 
„red China" (vörös Kína), kifejezés volt a 
szokásos, a NDK-t pedig ekkor többnyire 
csak a „pankovi rezsim"-nek titulálták, cé-
lozva arra, hogy az ország vezető szervei 
Berlinnek abban a részében vannak, melyet 
Pankov szovjet tábornokról neveztek el. 
Ezek a kifejezések — sokszáz társukkal 
egyetemben — igen alkalmasak arra, hogy 
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hosszantartó érzelmi, hangulati benyomást 
keltsenek a hallgatókban. 

Hazánkkal kapcsolatos egy a közelmúlt-
ból idézhető példám: 1988 májusának első 
napjaiban, a kora délelőtti „Twenty-four 
Hours" című műsor induló anyaga volt, igen 
bőséges terjedelemben, egy a magyar alter-
natív mozgalmakkal kapcsolatos szervezeti 
hír. A magyar másként gondolkodó maga 
mondta el — egyébként kifogástalan angol-
sággal — valamilyen szervezetük megalaku-
lásának hírét. Néhány nap múlva a magyar 
pártfőtitkár-miniszterelnök londoni látoga-
tása ugyanebben a műsorban csupán a ne-
gyedik helyre került, s az előbb említett tu-
dósításnak kb. fele terjedelmében. Ettől elte-
kintve, hazánk az utóbbi esztendőkben meg-
lehetősen bőséges és tárgyszerű informá-
ciókkal szerepel a World Service műsorá-
ban, s ez nem lebecsülendő, hiszen — mint 
említettem — az állomás műsorát az egész 
világon hallgatják! 

Ausztráliában, Dél-Afrikában, Ázsia és a 
Közel-Kelet, valamint Európa sok országá-
ban számtalan ember hallgatja rendszeresen 
az állomást; igen sok, világszerte ismert poli-
tikus állítja, hogy folyamatosan tájékozódik 
a World Service műsoraiból. Sok ország 
külügyminisztériumában és rádiófigyelő 
szolgálatánál készülnek bőséges összefogla-
lók az állomáson elhangzott műsorokról, 
hírekről, értékelésekről. 

A Világszolgálatnak hazánkban is számos 
hallgatója akadhat, elsősorban az angolul 
tanulók körében; ez kiderül abból is, hogy 
különböző „request show"-kban, kívánság-
műsorokban többször hallani magyar kéré-
sek teljesítését. 

Mint már említettem, a 24 órás műsornak 
kb. a fele szolgáltat nemzetközi politikai 
információkat, háttéranyagokat és hírma-
gyarázatokat, a másik fele vegyes összetéte-
lű. Zene viszonylag kevés szól ezeken a hul-
lámhosszokon; becslésem szerint a műsor-
időnek csupán tíz-tizenöt százalékát kaphat-
ják a zenei szerkesztők, s ezt is igazságosan 
megosztják az igen magas színvonalú ko-
moly- és klasszikus zene, valamint a külön-
böző fajtájú könnyűzene között. A zenei 
műsoroknak többnyire kettős célkitűzése 
van, míg egyfelől kevés, ízléses és kellemesen 
hangzó szöveg kíséretében hatásos zenei is-

meretterjesztés folyik, ugyanakkor még a 
komolyzenei műsorokat is a legtöbbször a 
világ különböző pontjairól érkező hallgatói 
kérések alapján állítják össze. (Igen gyakran 
előfordul, hogy egy műsorban teljesítik, 
mondjuk egy bangladesi, egy budapesti és 
egy új-zélandi hallgató kívánságát.) 

Magyar zene igen sokszor és széles válasz-
tékban szerepel az állomás műsorán; e sorok 
írásakor volt hallható egy darab a Fesztivál-
zenekar előadásában, Fischer Iván vezényle-
tével; a közelmúltban pedig magyar gyer-
mekkórusok énekeltek egy több napig tartó 
sorozatműsorban. 

A hangjátékokat, a drámát általában 
ugyancsak sorozatok képviselik, természete-
sen elsősorban angol klasszikusok, de gyak-
ran más szerzők darabjai, vagy dramatizált 
regényei is műsorra kerülnek: nem minden-
napi Shakespeare-feldolgozások (legutóbb 
például a Rómeó és Júlia, több hétig futó 
sorozatban), vagy Dickens Twist Olivérje 
vonzotta hosszú ideig minden folytatásával 
a világ különböző pontjain élő hallgatókat. 
Alkalmanként dramatizált bűnügyi történe-
tek is elhangzanak, például Agatha Christie 
izgalmas regényei és mások. 

A könyvajánlat és könyvismertetés című 
műsor sem csupán angol könyvekkel foglal-
kozik, hanem egyetemesebb, széles kitekin-
tésű, jól szerkesztett világirodalmi tájékoz-
tató. 

Nagy-Britannia tengeri hatalom, ezért 
nem csodálatos, hogy életében sokat jelent 
a hajózás, a tengeri közlekedés. Ez tükröző-
dik a rendszeresen jelentkező Seven Seas 
(Hét tenger) c. összeállításban, ahol a hajó-
építés és a tengeri áruszállítás, a biztonság és 
a hajóbiztosítás minden kérdése sorra kerül. 

Külön kell szólnom a sporttal foglalkozó 
műsorokról, igaz, hogy a naponta jelentke-
ző Sport 's Roundup című adásban számunk-
ra talán kissé soknak tűnik a krikettről, a 
golfról, a rögbiről szóló beszámoló, de kár-
pótol bennünket az, hogy igen gyakran hall-
hatók élő, egyenes közvetítések jelentős 
nemzetközi sporttalálkozókról. A wimble-
doni teniszversenyek idején több napig sze-
repelt műsoron élő, egyenes közvetítés, vagy 
ugyancsak részletes és gyakori beszámoló-
kat hallhatunk például az epsomi derbiről is. 
Kupaszerdák idején a csütörtök délelőtti 
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sportműsorban büszkeséggel hallgatom a 
magyar csapatok szerepléséről szóló — vi-
szonylag részletes — beszámolókat, még ak-
kor is, ha csapataink szereplése nem ad okot 
még csekély büszkeségre sem. 

E sorok írásának idején a középdöntőknél 
tartott a Brain of Britain 88 című, a közön-
ség nyilvánossága előtt zajló, rendkívül iz-
galmas vetélkedősorozat. Őszintén szurko-
lok a játék egyik sikeres résztvevőjének, Mr. 
Grissomnak.) 

Ugyancsak az általános elismerés hangján 
kell szólni a rádióállomás hatásos, a szak-
mai ismeretek magas fokán álló műsorkészí-
tési technológiájáról. Hangzását tekintve 
— a gondos, igényes elkészítés, a kellemes 
hangzásra való törekvés érvényesül. A mű-
sorkészítőknek — valószínűleg — az a kiin-
duló feltételezése, hogy a kellemes hangzás, 
a szép, különleges, vonzó emberi hang, a 
meggyőző, a biztos (többnyire hibátlan) elő-

v adás erősíti a műsor tartalmi elemeit, fokoz-
• za hatásosságát. Ennek az előfeltevésnek 

észrevehetően igen jelentős szerepe van a 
World Service műsoraiban. Itt csupán válo-
gatottan kellemes hangok, s gyakorlott elő-
adók hallhatók. A tényt, hogy a műsort 
leginkább külföldön élő hallgatók hallgat-
ják, sem a szövegek szókincsében, sem a 
beszéd tempójában (szerencsére!) nem ve-
szik figyelembe. (A Voice of Amerika állo-
másnál például kidolgoztak egy olyan be-
szédmódot, a „special English"-t, amely csu-
pán két és fél ezer szót tartalmaz, s a köznapi 
beszédnél jóval lassabb tempójú.) Az ango-
lok feltételezik hallgatóikról, hogy azok jól 
értik az angol nyelvet. 

A műsorblokkok 10-15-20 vagy 30 perces 
egységekben, a nap minden órájában, mint 
valami megállíthatatlanul hömpölygő, nagy 
folyam, szünet nélkül követik egymást. Ezek 
a műsorok sem hosszabbak, sem rövidebbek 
nem lehetnek a kitűzött műsoridőnél. Ha 
egy-egy műsor mégis néhány másodperccel 
rövidebbre sikerül, máris felhangzik egy idő-
ben közeli műsor rövid reklámja, vagy a 
következő óra műsorának ismertetése. Az 
elmúlt évtizedekben műsor-„túllépést" még 
sohasem tapasztaltam, a World Service-nél 
ismeretlen fogalom az időtöltő, műsort pót-
ló szünetjel! 

Az állomás majd minden műsora évtize-
dek óta azonos címen és időben, változatlan 
profillal hallgatható. A mi gyakorlatunkban 
struktúra-módosításnak nevezett átrendezé-
sek itt ismeretlenek, a valaha célszerűen ki-
alakított műsorszerkezet ma is megfelel a 
színvonalas tájékoztatás és véleményformá-
lás követelményeinek. 

Itt említem meg, hogy a programok legna-
gyobb része napi, heti és hónapos forgóban, 
egy igen pontosan kidolgozott rendszer sze-
rint ismétlődik, természetesen oly módon, 
hogy az ismétlésekben kicserélik a friss tör-
ténések információit. 

A BBC World Service-1 — a világ vala-
mennyi rádióállomása közül első ízben — az 
1988-as Béke Nobel-díj jelöltjei közé terjesz-
tették. Mint ismeretes, a díjat végül is nem 
a rádióállomás kapta, de ez egyáltalán nem 
csökkenti nemzetközi tekintélyét, melyet 
igen magas színvonalú szakmai munkájával 
ért el. 



M É G EGYSZER 

Láthatatlan rádiósok 
Beszélgetés Mesterházi Mártonnal 

Elhangzott a Petőfi rádióban, 1989. január 11-én, 14 órai kezdettel. 
A riporter Kövesdy Zsuzsa volt, a szerkesztő László György. 

Évek óta egy folyosón dolgozom Mes-
terházi Mártonnal, és számomra leg-

feltűnőbb, legszembetűnőbb tulajdonsága az 
első perctől kezdve az volt, hogy nagyon utál-
ja a feltűnést. Igaz ez? 

— Utálom, igen. Valószínűleg azért, mert 
soha nem szoktam hozzá. Úgy hogy inkább 
szerényen élem az életemet. 

— Ezt én úgy Jbgalmaztam meg magam-
ban, hogy csendes derű, nyitottság, harmónia 
jellemzi. De az ember időnként gyanakodni 
kezd, tényleg így van ez, vagy pedig ez vala-
miféle védekezés a kíváncsi pillantások ellen. 

— A kíváncsi pillantásokat én már leír-
tam, nem érdekelnek túlzottan. A derűre, a 
harmóniára feltétlenül törekszem, de tulaj-
donképpen eredménytelenül. 

— Ezt hogy érti? 
— Az ember tele van kétellyel, tele van 

nagy haragokkal, melyeket megpróbál kife-
jezni, ha lehet. Tulajdonképpen a darabvá-
logatással, a darabok megcsinálásával elég 
sok mindent ki lehet fejezni. 

— Akkor térjünk rá, hogy miket válogat. 
— 1964-ben azért vettek föl, mert a ki-

csiny létszámú angol évfolyamból egyedül 
voltam jó tanuló, irodalmat szerető és férfi. 
Kicsit érthető is ez, mert első időben havi 
három-négy színházi közvetítést csináltam 
vidéken, és azért azt egy nőnek nem lett 
volna könnyű. Tehát angolosnak vettek föl. 
Megvolt a francia szakos tanári diplomám 
is, és hamarosan úgy alakult, hogy az angol 
—francia területért voltam felelős, plusz lett 
néhány magyar íróm. 

— A válogatásnál, a választásoknál volt-e 
valami olyan vezérelv, ami kezdettől fogva 
működött? 

— Nagyon vitatható, milyen bölcsészkar-
ra jártam én. Elég rossz karban volt a böl-
csészkar. De volt annyi eszem, meg volt any-
nyi szerencsém, hogy azért a legjobb embe-
reket csak kiszúrtam magamnak, és igyekez-
tem tőlük tanulni. Van valami közös Bárczi 
Gézában, egy akkori Pándi Pálban, egy 
Szenczi Miklósban, egy Győri Jánosban, 
egy Gyergyai Albertban. Ez pedig a minő-
ségelv. Ezzel oltott be engem az egyetem, és 
ezt éreztem én kötelezőnek magamra nézve. 
A minőségelvet természetesen mindenki 
folyton deklarálja. Az én nemzedékem azon-
ban a minőségelvet minden más elé merte 
helyezni, legalábbis úgy érzem, sokan mások 
is a nemzedékemből. Ennek aztán komoly 
konzekvenciái voltak. Nem valamiféle poli-
tikai mártíriumra gondolok, hanem inkább 
egyfajta küzdőképesség kialakulására. Tud-
niillik alapvetően nagyon furcsa feudális 
rendszerben élünk. Ahol is az ideológia egy-
házias módon érvényesül. Tehát elvileg ugye 
van egy nép, vagy ahogy a frazeológia 
mondja, egy dolgozó nép, amelyé persze 
minden hatalom, de amely azért kiskorú, és 
nagyon kell vigyázni a bruhujára, vagyis a 
lelki épségére, a feudális eklaziasztikus elvek 
szerint. Tehát ami nem üdvös, annak nem 
szabad a nép szeme elé kerülni, vagy tudo-
mására jutni, annak bent kell maradnia ab-
ban a kéziratban, amit esetleg évekre vagy 
évtizedekre a fiók aljára csúsztatnak. Ezt 
kezdettől fogva nem bírtam elviselni. Énrám 
hiába kacsintottak, hogy: hát értjük egy-
mást, hát okos fiú vagy, ne hülyéskedj! Nem, 
én hülyéskedtem. Illetve az ő szemszögükből 
nézve hülyéskedtem, a magam szögéből néz-
ve logikusan gondolkodtam. Ha ez a kézirat 
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jó, akkor jó. Be kell mutatni. Ha rossz, ak-
kor úgyse mutatom be, mert nagyon törek-
szem rá, hogy ne mutassak be rosszat. Ezzel 
kapcsolatos egy darab karriertörténete. 
Amit szeretnék elmondani. 

John Ardennek van egy kiváló hangjáté-
ka, a Zsákos ember terhe avagy Muswell 
Hill-i rögtönzés. Ez, ha jó emlékszem 1969-
ben megnyerte a Prix Italia-t. Elolvastam, 
repestem a gyönyörűségtől, de akkor azt 
mondták, hogy: igen, de tele van áthallások-
kal. És a dramaturgiai tanács elvágta a dara-
bot. Nem, nem üdvös. Mert ha előadjuk, 
akkor arra lehet gondolni, hogy Arden arra 
gondolt, hogy tulajdonképpen . . . 

— Hányban volt ez? 
— 1969—70-ben. Nem bírtam beletörőd-

ni, és különféle Rákóczi téri fogásokkal élve 
elkezdtem a darabot az adó felé lökdösni. 
Azt hiszem, két év múlva kisírtam, hogy 
adjon a cég pénzt arra, hogy rendesen lefor-
díttassuk. Aztán egy év múlva azt mondtam, 
itt ez a kiváló fordítás, elköltöttünk rá ennyi 
meg ennyi ezer forintot, most már nem sza-
bad papíron hagyni, megérdemli a felvételt. 
Addig-addig, amíg aztán föl lehetett venni. 
Végül 1977-ben hangzott el. Kiderült, hogy 
a lelki tisztaságában megmocskolódott pro-
letariátus nem szaggatja fel az utcaköveket 
e bemutató hatására. 

— Agyonpolitizált irodalmi életünk, társa-
dalmunk bosszantja tartósan, ha jól olvastam 
Sean O'Casey-röl szóló kandidátusi érteke-
zését. Volt néha olyan érzésem, hogy talán 
ezért is választotta öt. 

— Ez furcsa dolog. Diákkoromban azt 
hittem, hogy egész életemben lírával fogok 
foglalkozni, azon belül is az angol romanti-
kus lírával. Akkoriban még írtam verseket 
is, eléggé gyenge, gyönge közepes vagy tisz-
tességes közepes verseket, és Shelley-ből 
doktoráltam. És áldott emlékezetű Szenczi 
Miklós professzorom a maga csendes mód-
ján egyszer azt mondta: Marcikám, magá-
nak az Abbey színházzal kellene foglalkoz-
nia. Hogy honnan álmodta meg, nem tu-
dom. Én akkor az Abbey színházról a köte-
lező minimumot tudtam, ami a vizsgán való 
átcsúszáshoz éppen elegendő volt. Tehát 
azt, hogy Dublinban található, alapítói kö-
zött ott volt William Butler Yeats, felfede-
zett írói között John Millington Synge és 

később Sean O'Casey. Egyre szenvedélye-
sebben érdekelt az a társadalmilag nagyon 
erősen elkötelezett, többé-kevésbé ír jellegű 
dráma, amit tulajdonképpen John Arden is 
művel. Még mindig nem tudtam, hogy Sean 
O'Casey következik, amikor Osztovics Le-
vente behívott, és azt mondta, írhatnék már 
egy könyvet az írók világába. Azt mond-
tam, rendben van, nagyon szívesen, ha mél-
tónak talál rá. Mondja meg, ki az, akiről 
írnom kellene, ki az, aki még nem foglalt. 
Azt kötöttem ki, hogy alapvetően drámaíró 
legyen, és lehetőleg huszadik századi. El-
kezdte mondani a neveket, és amikor ki-
mondta Sean O'Caseyt, azt mondtam, igen. 
Először annak rendje-módja szerint lelkiis-
meretesen és némi invencióval megírtam a 
Sean O'Casey világa című kötetet az Euró-
pának, elfogadták, kiadták. Akkor követke-
zett a kandidátusi értekezés. 

Engem apai nagyanyám nevelt, és nem 
lehet szavakkal elmondani, mennyi hálával 
tartozom neki. Nagyon sok mindent kö-
szönhetek neki, talán még az ép eszemet is. 
De mindenképpen a lelki egészségemet. Hu-
szonegy éves koromig laktam vele, és tőle 
kaptam az útravalót. Nos, neki volt egy 
nagy álma: az, hogy én kandidátus legyek. 
Nekiálltam. Az volt életem egyik nagy „tan-
folyama". A Horthy-korszak kultúrpoliti-
káját illetően nem voltak különösebb illú-
zióim. 45 után beleszaladtam ebbe a feudál-
sztalinizmusba, amiben egy kicsit még min-
dig élünk. Borzasztó erős volt a kontraszt, 
mert 45-től 48-ig nagyon sok mindenki vett 
egy óriási lélegzetet: végre, el lehet valamit 
kezdeni! És 48 nyarára kit kivéreztettek, 
mint mondjuk az Újholdat, vagy a hajdani 
Nagyvilágot, kit meg lenyakaztak, mint 
Kassák két folyóiratát. Eluralkodott egy 
iszonyatos butaság. Ez az iszonyatos buta-
ság, ez foglalkoztat máig is. A „tanfolyam-
nak" az a számomra legnagyobb tanulsága, 
hogy nem kell titkos dokumentumok után 
nyomozni, nem kell arra várni, hogy majd 
egyszer, mit tudom én, a Times egy xerox 
gépen összemontírozza a Kreml 1948-as, 
vagy 1952-es titkos dokumentumait. 

— Elég talán egy ír drámaíró magyaror-
szági fogadtatását végigkísérni? 

— Igen. Tudniillik ahhoz is csak azt kell 
megnézni, amit annak idején az akkor élő 
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magyar állampolgár a fizetéséből, abból az 
akkori rissz-rossz forintból meg tudott vásá-
rolni. Az utcasarkon. Az újságárusnál. Én 
személy szerint habozás nélkül most, rögtön 
kiadnám a Csillag 1951. májusi számát fak-
szimilében, abban van a magyar írók első 
kongresszusának teljes jegyzőkönyve. Eb-
ben minden benne van. Benne van az, amiért 
én ezt a korszakot, illetve ennek a korszak-
nak a mentalitását pillanatnyilag a lehetsé-
ges legrosszabbnak tekintem; az örök ellen-
félnek, ami ellen, amíg élek, küzdenem kell. 
Ez az egész ötvenegyes írókongresszusi 
anyag a hitbuzgalom lihegésének gyűjtemé-
nye, és a végén ott van Révai Józsefnek az 
az ördögi zárszava, amelyben azt mondja, 
hogy: „hát jó, jó, nem rossz ez, amit az 
elvtársak itt mondanak, de azért kérem, 
több lelkesedést. Tessék jobban szaporázni! 
Ne legyen ilyen lagymatag ez a legényes, 
hanem pattogjon!" 

Máig nem értem, nemcsak nem értem, 
máig bőszít, hogy Révai Józsefnek utcája 
van Budapesten. Nem gyilkolt, igaz. Embe-
reket nem gyilkolt. De eszméket igen. Egy 
eszmét is meg lehet kínozni, egy szellemi 
terméknek is bele lehet vizelni a szájába, és 
ezt Révai József bőségesen elvégezte, igen 
sok alkalommal. Tehát az üdv érdekében 
szellemi termékeket, szellemi teljesítménye-
ket meg kell semmisíteni, és olyan embere-
ket, akikre az országnak égető szüksége vol-
na, el kell tüntetni. Nem állították össze 
— nagy adóssága a történelemtudomány-
nak — azoknak a listáját, akik 1948 nyara 
után nem kellettek (hogy finoman fejezzem 
ki magam). Akiknek a hiánya miatt, többek 
között, jutott az ország oda, ahová jutott. 
Igen hamar, már 53-ban, ha úgy vesszük. Ha 
nagyon nem nézünk oda, akkor is 56-ban. 

Végig, párhuzamosan idéztem magamban 
a kandidátusi értekezésében erről szóló pasz-
szusokat. És azon gondolkodtam, ha egy filo-
lógus dühös, akkor ír egy ilyen kandidátusi 
értekezést, ahol a valóban döbbenetes filoló-
giaifelkészültség mellett végig ott izzik a düh 
ez ellen az egész korszak ellen, amelynek a 
kórképe egy ilyen icipici kis mozaikképből 
tökéletesen kirajzolódik, tehát: egy ír dráma-
író magyarországi fogadtatása, illetve nem 
fogadása során. Volt egy nagyon töményen 
megfogalmazott gondolata. Azt írja — hadd 

ne mondjak nevet —, hogy az egyik kritikus 
egy szóba se került bemutató betiltását sürge-
ti, és ezt erkölcsrendészeti följelentéssel is 
alátámasztja. 

— A legalapvetőbb, hogy ez a mentalitás 
változatlanul megvan. A másik dolog, ami 
személyes. Nem vagyok tudósalkat. Éngem 
ezen a munkán az indulat hajtott végig, mint 
egy gőzmozdony. Mert ha nem fakasztott 
volna belőlem a kutatás indulatokat, akkor 
az első délután végén becsaptam volna ezt a 
könyvet, ami épp a kezemben volt, és soha 
többet vissza nem mentem volna a Széché-
nyi Könyvtárba. 

— Azon gondolkodtam közben, amíg elol-
vastam ezt a nagyon érdekes, izgalmas és 
alapos értekezést, hogy az irodalom megítél-
tetése és a művészet megítéltetése miért vált 
nálunk annyira a társadalomfejlődés és a tör-
ténelem függvényévé. 

— Másutt is van ilyen. Csak másutt, nor-
málisabb országokban kivétel az ilyesféle 
működés. Nálunk azért működik így, mert 
alapvetően még mindig feudális ország va-
gyunk. Tehát az irodalom sorsa a társadal-
mi rend feudalizmusa miatt ilyen. 

A másik dolog, ami lelkesített, nemcsak 
ebben a munkában, hanem egyébként is. Az, 
hogy érzésem szerint (jó, tudom, teljesen 
képzavaros, de fogadjuk el a kedvemért), 
érzésem szerint a valóság gömbölyű. Egy 
hatalmas nagy gömb, mint a földgömb. 
Képzeljük el, hogy a földgömböt jó eszkö-
zökkel, kellő szorgalommal elkezdjük fúrni. 
Mi egy kutatófúrás a földgömb méreteihez 
képest? De mondjuk elég mélyen lefúrunk. 
Akárhol kezdjük el, a végén mindenképpen 
a tüzes lényeghez jutunk. Tehát ha valaki 
ugyanezt a kutatást elvégezné mondjuk az 
angol vegyipari találmányok magyarországi 
fogadtatását illetően, az is csak egy gombos-
tűvékonyságú fúrás volna, de azzal is eljutna 
a tüzes lényegig. Feleségem van, két gyere-
kem. Akinek gyereke van, annak kutyaköte-
lessége, hogy reménykedjen. Nem lehet gye-
reket nevelni úgy, hogy: á, édes fiam, hát az 
egész egy túró, itt nem lesz semmi, itt há-
romszáz évig nem fog fű nőni. Ez számomra 
elfogadhatatlan. Másrészt nagyanyámtól a 
tiszta erkölcsre való törekvést nagyon meg-
tanultam, és magamtól a tiszta erkölcsöt 
feltétlenül megkövetelem. 
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— Térjünk itt vissza egy pillanatra a gyere-
kekre. Milyen kapaszkodót tudott adni a gye-
rekeinek, hiszen rálátása volt a dolgokra. De 
ha ennyire sok a rálátási lehetőség, nem lehet, 
hogy kicsit néha túl sok, hogy szinte nehéz 
utána már igazán kiigazodni? 

— Minden embernek mást jelent a gyere-
ke. Van olyan ember, aki a gyereket kelle-
metlen nyűgnek tekinti, és megszabadul tő-
le, ahogy teheti. Ez az egyik véglet. A másik 
véglet az, hogy a gyereket az ember az élete 
legfőbb tartalmának teszi meg. Mi azért 
nem vagyunk teljesen ezen a végleten, mert 
csak az életünk egyik legfőbb tartalmának 
tettük meg a gyerekeket. Mi azt választot-
tuk, saját önző gyönyörűségünkre töreked-
ve, hogy annyi időt töltünk a gyerekeinkkel, 
amennyit csak lehet. Minden este valami kis 
beszélgetés, mesélés volt, nem azért, mert ezt 
a katolikus vagy kommunista hittan előírja, 
hanem mert nekünk volt jó. Akármilyen 
rossz napom volt a rádióban, hazamentem 
és leültem a mondjuk négy- és ötéves két 
gyerekem ágya szélére, kezembe vettem a 
mesekönyvet, és akkor mikroszkopikus mé-
retekre csökkent az a rádiós rosszkedv. Te-
hát tulajdonképpen mi a gyerekeinknek elő-
ször egy jókedélyű idegrendszeri alapozást 
tudtunk adni. Azután a butaság, az igazság-
talanság elleni védekezésre, illetve ellentá-
madásra neveltük őket. 

— Ha már a szülőknél és gyerekeknél tar-
tunk, térjünk vissza egy pillanatra még egé-
szen a régmúltba. Megkérdezhetem, hogyan 
került a nagymamához? 

— Hogyne. Apám erről egyébként az 
egyik nagyon jó könyvében, a posthumus, 
öcsém által és általam sajtó alá rendezett 
Visszaemlékezésekben (mi azt szerettük vol-
na, ha a címe Vallomások 1939—45) ír az 
első házasságáról, a megköttetéséről és a 
felbontatásáról. Nagyon őszintén, nagyon 
tisztességesen. Meggondolatlan házasság 
volt, tulajdonképpen nem kellett volna meg-
kötni, s ha már megkötötték, jobban tették 
volna, ha inkább moziba mennek, mint 
hogy gyereket csináljanak. Az én sorsom 
konstruktív módon alakult, de ebből a há-
zasságból származott az én Misi öcsém is, 
aki lassan már tíz éve halott, aki a válásba 
lelkileg teljesen belerokkant, belenyomoro-
dott, és egészen nagyszerű szellemi képessé-

gei ellenére soha nem lett lelkileg ép ember. 
Harmincöt éves korában halt meg. Valószí-
nűleg az idegrendszert ért sokknak is szerepe 
van ebben a korai halálban. A tüdő és a szív 
közötti érszűkületben halt meg, a forma sze-
rint. De vannak nem dokumentálható okok 
is. Egy válás, ami kétéves korban következik 
be, és abból a válásból a gyerek egy harma-
dik helyszínre kerül, idegenekhez, az bizony 
tönkreteheti azt a gyereket. Mivel én voltam 
a sírósabb, mulyább gyerek kettőnk közül, 
nagyanyám úgy határozott, még akkor sze-
gény nagyapám is élt, együtt úgy határoz-
tak, hogy ők ketten engem magukhoz vesz-
nek. Szüleim 1945-ben elváltak, s attól fogva 
a nagyanyám nevelt. 

— Hány éves volt akkor? 
— Négyéves voltam 45-ben, nagyanyám 

ötvenkét éves volt, és akkor özvegyült meg. 
Az alsó tagozatot ki se jártam, már megtaní-
tott tulajdonképpen, hogyan kell dolgozni. 
A fölső tagozatot pedig arra szánta (egész 
különleges nevelési módszerei voltak, soha 
nem prédikált), hogy az önzésről, a saját 
önzés mindenek fölötti tiszteletéről leszok-
tasson. 

— Milyen módszerei voltak erre? 
— Példamutatás. Fantasztikus bölcsesség 

alakult ki benne, és különösen az én irá-
nyomban, mert bár rettenetesen közel va-
gyok a szívéhez mindmáig, mégis elég távol-
ról tudott tekinteni. Akit az ember szült, azt 
nem tudja olyan távolról tekinteni, mint egy 
összeomlott házasságból odakerült unokát. 
Olyan erővel, olyan intenzitással, és persze 
olyan kemény követeléssel tudta a példáját 
megmutatni, hogy nem lehetett nem eltanul-
ni. Es nyolcéves koromban már jött hozzám 
a tanti, és abban a világban, ahol az ide-
gennyelv-tanulásnak nulla volt az ázsiója, 
én igenis németül tanultam, tizenkét éves 
koromtól fogva pedig franciául. Még zongo-
rázni is taníttatott, nem voltam valami te-
hetséges, de azért azt a négy évet csak vé-
giggyötörtette velem. Amikor az érettségi 
szünetben elkezdtem készülni, és letelt a 
nagyjából nyolc óra tanulási idő, beszólt a 
kisszobába, hogy: na, kisfiam most már las-
san abbahagyhatod, menjél sétálni, nézd 
meg a barátaidat, biciklizzél, menj ki fejelni, 
menjél moziba. 

— Ezt mondani kellett? 
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— Nem, de még erre is gondja volt, ne-
hogy azt érezzem (mert ő borzasztó erős 
személyiség volt), hogy tulajdonképpen ille-
nék még egy túlórát is kommunista műszak-
ban rátanulni. Persze, ha kedvem volt, ol-
vashattam, de nem tankönyvet. Olvassak 
irodalmat. Mikkel nevelt? Azzal, hogy az 
Ambrus Zoltán szerkesztette klasszikus re-
génytár ott volt a polcon. Tizenhét éves ko-
romban egy igazán kezdő minőségű dolgo-
zatot írtam az országos tanulmányi verseny-
re. De már a téma nem volt érdektelen (bár 
talán nagy marhaság volt). Balzac és Turge-
nyev regényeit hasonlítottam össze, és hogy 
miért? Mert azokat szerettem. De azért már 
az, hogy a pasas Balzacot meg Turgenyevet 
olvas szakmányban, az is nevelés. 

Mi maradt a nagymamának magukból? 
— Az öcsémből a gyász. A szörnyű gyász. 

Ami aztán nagyon hamar párosult az apá-
mért érzett gyásszal. Mert furcsa történet 
apám és Misi története. Misi meghalt de-
cemberben, december 19-én, apám pedig rá 
félévre, április 4-én. lelkileg teljesen tönkre-
menve. Teljesen beleroppant a Misi halálá-
ba. Ha már itt tartunk, ez nem csak privát 
ügy, amit itt kiteregetek, mint egy rossz, 
pletykás vénasszony, Misi sorsából lehet 
megmagyarázni, miért írta apám az Apaszív 
című regényt. Ami amúgy nem igazán jó 
regény. Azért nem, mert végül is apám elkez-
dett alkudozni saját magával. Az apa által 
csúnyán cserbenhagyott fiú figuráját épkéz-
láb embernek, tulajdonképpen pozitív ellen-
hősnek rajzolja meg. Ez az írói megalkuvás. 
Nem mert szembenézni azzal, hogy egy el-
esett, rengeteg szeretetre szoruló emberpa-
lántától vonta meg a szeretetet. Amúgy de 
jure rendes volt mindig. Mindig adott pénzt, 
küldte, minden hónapban, amit a kereseté-
ből meg tudott takarítani, amit a nagy-
anyám kért, mindig küldte az összeget. De 
azért a szeretetet csak megvonta. És ezt öreg 
korában minden kételyt kizáróan felismerte, 
csak hát az ilyesmit úgy igazán megírni bor-
zalmas. Az írói mesterség amúgy is kegyet-
len mesterség. De hogy valaki saját maga 
teremtse meg azt a sast, amelyik a máját 
tépdesi mindennap, hát azért az majdnem 
emberfeletti. 

— Es mért vonta meg a szeretetet? Mit tud 
erről? 

— Nézze, egy tönkrement házasság bor-
zasztó rossz emlék. Én hála istennek, a jó-
sorsnak, nem tapasztaltam, milyen egy 
tönkrement házasság. Mert a miénk teherbí-
ró, erős, sokféle dologban megedződött, vál-
ságokban is. De hát a baráti körben, meg 
emberek között élünk, látom, hogy nagyon 
csúnya, rossz emlék a tönkrement házasság. 
Abból mindenki elmenekül. És ha ennek a 
tönkrement házasságnak tanúi maradtak (a 
csődtömeg sérültjei), a csődtömeg gondno-
kai, a két felnőtt igyekszik azokról is vala-
hogy gondoskodni. De inkább menekülni 
szeretnének. Apám életében is eltartott öt 
évig, amíg rendbejött az egész. Közben volt 
egy rossz házasság másodikként, aztán kö-
vetkezett a harmadik, amely teherbíró volt, 
amelyből két kedves, aranyos gyerek szüle-
tett, az én két öcsém, akiket változatlanul 
nagyon szeretek. Miklóssal csináltuk a kéz-
irat sajtó alá rendezését. Azt hiszem, ennél 
nagyobb bizonyíték nem kell. A másik ok 
az, hogy apám nagyon szeretett volna sike-
res lenni. Éz volt a nagy álma. Egyszer egy 
cikkben már leírtam a Rádióújságban, nem 
tudok jobbat; az Eötvös kollégista és az 
eminens Bencés diák versengett benne foly-
ton. Az eminens Bencés diák dicsőségvágya 
borzalmasan tekintélytisztelő, az Eötvös 
kollégista dicsőségvágya minden tekintélyt 
mélyen megvető. Akkor feudális korszak 
volt, tehát mélyen tekintélytisztelő korszak. 
És ő néhány nagyon gyönge dolgot írt. Óriá-
si hitbeli buzgalommal. Az O'Casey kutatás 
kapcsán az irodalmi folyóiratokban elolvas-
tam az ötvenkettes cikkeit is. Pirultam. Ő is 
pirult később; egyébként aki ötvenkettőben 
írt, aki megjelent, az mind olyan dolgokat 
írt, ami miatt aztán később pirulnia kellett. 
Tulajdonképpen egy olyan érvényesülésre, 
dicsőségkeresésre szánta az idejét, amiről 
később maga is rájött, hogy nem szánta, 
hanem (másik igével) vesztegette; pocséksá-
gokra. Erre egyébként már 1954-ben rájött. 
Dokumentum van rá. Megjelent a Könyvtá-
ros 1954 őszi számában egy cikke, amelyből 
világos, hogy leszámolt azzal, amit 49 és 53 
között írt. 

— Maga hogy gondol vissza rá? 
— A mi kapcsolatunk radikálisan meg-

változott akkor, amikor leérettségiztem. 
Apámnak nem volt türelme a tönkrement 
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házasság kiskorú tanúihoz a rossz emlékek 
miatt sem, meg a ritkán látott kisgyerek 
szellemi éretlensége miatt sem. Amikor vi-
szont egyetemi polgár lettem, már rendsze-
resen hívott, aztán már nem is hívott, hanem 
elvárt. 

— Mit jelentett a maga számára, hogy 
Mesterházi Lajos fia? Jelentett ez egyfajta 
lelki terhet is? Arra gondolok, hogy az ember 
szeretné önmagát megteremteni, és egy apa, 
egy sikeres apa árnya ott lebeg fölötte; és hát 
nagyon bonyolult volt a kapcsolatuk. 

— A kamasz borzasztó éretlen. Én nyil-
vántartom, bár nem szívesen idézem fel, de 
nyilvántartom kamaszkori marhaságaimat. 
Akkor nagy daccal meg nagy gőggel minde-
nütt bizonygattam, hogy semmi közöm, 
meg én én vagyok. Röviddel azután, hogy 
apám hívni kezdett, tehát húsz-huszonegy 
éves koromra rájöttem, hogy nagyon nehéz 
élet az övé, nagyon sok szenvedés van ben-
ne, és nagy értékeket képes ez az élet létre-
hozni, illetve már létre is hozott. Össze kéne 
tőle állítani egy olyan válogatást, ami nem 
a protokoll szerint készül, és nem tizenöt 
vagy húsz kötet, hanem a negyede, tehát az 
a Kazinczy-féle „tűzbe felét". 

— Ez alighanem magára vár, hiszen egé-
szen kivételes rálátása van az életműre, rá-
adásul nagyon erős kritikai szellemben. 

— Hogy egész pontosak legyünk, ez Mik-
lós öcsémre és rám, kettőnkre vár. Ha lenne 
rá komoly meghívás (és ezen szerződést ér-
tek), akkor öcsém meg én egy nagyon érvé-
nyes novellaválogatást tudnánk letenni a 
magyar olvasó asztalára. 

— Térjünk még vissza egy utolsó pillanatra 
a kettőjük kapcsolatára. Tehát mindent meg-
bocsátott? 

— Egyszer kettesben ültünk, ő az íróasz-
tal író oldalánál, én az íróasztal vendég ol-
dalánál, s valamiért éppen nagyon mérges 
voltam rá. És akkor ránéztem, és azt mond-
tam magamnak: Márton, te marha vagy! 
Ezt nem lehet, ez értelmetlen! Ő végül is úgy 
élte végig az életét, hogy a végső mérleg 
nemcsak abszolút tisztességes, hanem még 
azon túl is megőrzésre méltó, emlékezésre 
méltó. Minden hibájával együtt. A megbo-
csátás szó maga is teljesen értelmetlen. 

— Most valami olyat fogok kérdezni, amit 
nem kérdeznék meg, ha mondjuk vegyészmér-

nökként ülne velem szemben. Vitte-e magát 
valaha a név? 

— Ha vitt, akkor csak nagyon-nagyon 
rövid távon. Elképzelhető, hogy a rádióba 
való bekerülésemben szerepe volt a névnek. 
Apám nagyon szigorúan kezelte ezeket a 
dolgokat, hál' istennek. Tehát nem telefo-
nálgatott oda, sehova. De a személyzeti poli-
tika az intézmények dolga, és egy intézmény 
mindig szeretne valami garanciát. Apám ne-
ve biztos garanciának számított. Viszont ez 
addig tartott, amíg minden cég köteles hite-
lezni a teljesen új munkatársnak. Félévig. 
De attól fogva, ha én nem bizonyítottam 
volna, hogy rátermett vagyok, akkor apám 
felől röpülhettem volna. 

— Azon gondolkodtam közben, hogy vajon 
hárította-e ezt magától? 

— Hogyne. Amíg a kamaszkor utórezgé-
sei tartottak, addig állandóan, néha görcsö-
sen. Aztán természetesnek vettem. Meg hát 
a másik dolog: apám tündöklése, az arány-
talan, hatalmilag megrendelt tündöklése 
azért elég hamar véget ért, és a hatvanas 
évek második felétől ő tulajdonképpen csak 
érdemei szerint szerepelt. Akkor már mások 
voltak a feltételek. A hatalomnak se volt 
érdeke, hogy őt állandóan a pikszisben tart-
sa. Meg az egészsége is leromlott, a közsze-
repléseket egyre kevésbé tudta vállalni. Te-
hát fölemelkedett a magánember rangjára. 

— Úgy érzem, hogy nagyon erősen kifejlő-
dött az arányérzéke. Erős, kritikai szellem-
ben nevelkedett, emberileg is olyan alapozást 
kapott, hogy távolabbról lát rá még a legkö-
zelebbipontjaira is az életének. Azon gondol-
kodtam, miért nem lett maga kritikus? 

— Nézze, tulajdonképpen a Nagyvilágban 
csinálok én egyfajta kritikát, bár az kicsit 
ismeretterjesztés is. Meg voltam én „Mikro-
fon előtt az irodalmi szerkesztő" is néhány 
évig, bár csak figyelemkeltőt írtam mondjuk 
egy Mészöly Miklós-novelláskötetről, Haj-
nóczy-novelláskötetről. De abban is csak 
kellett lenni olyannak, hogy figyelmemmel, 
szeretetemmel tüntetek ki, mit tudom én, 
hat novellát, és hármat meg se említek. 
Hogy nem lettem aktív kritikus, annak a 
magyarázata borzasztó egyszerű. Örökös 
időzavarban, örökös lemaradásban vagyok, 
és védekezésül, saját gyarlóságomat felis-
merve, kialakítottam egy olyan módszert, 
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hogy minden friss megjelenést hagyok he-
verni egy-két évig. Majd meglátjuk, ha a 
trombitaharsogás lecsillapodott körülötte, 
hogy mit ér. Egy kritikus nem engedheti meg 
magának azt a luxust, hogy egy év, két év 
késedelemmel olvas. Egy kritikusnak rette-
netesen értesültnek kell lennie. Erre én kép-
telen vagyok. Időm nincs rá, kedvem nincs 
rá, energiám nincs rá, más dolgom van. 

Meg ezt a mélységet sem engedheti meg 
magának, azt hiszem, egy kritikus, bár lehet, 
hogy ezért kapok a fejemre. 

— Attól függ, hogy hívják. Mondjuk a 
Nyugat neveltjei, a Nyugat kritikus neveltjei 
erre is szakítottak időt. Nem tudom, hogy 
csinálták. Egyébként a Nyugat is megérde-
mel egy mondatocskát. Óriási szerencsém 
volt, és jellemző nagyanyámra: ők Nyugat 
előfizetők voltak még annak idején. Tehát 
amikor a Balzac—Turgenyev-dolgozat után 
negyedikes gimnazistaként megint pályáz-
tam tanulmányi versenyre, akkor A Nyugat 
és az első világháború címmel írtam. És ott 
volt az összes 1914, 15, 16,17, 18-as Nyugat. 
Azokat én á-tól zé-ig végigolvastam. Nagy 
élmény volt, nagy tanfolyam volt. Elgondo-
lom, ha volna egy ilyen csapat, akkor talán 
néha szállíthatnék mondjuk az ír irodalom 
híreiből minden második számba másfél 
flekket. Talán ennyit. Tehát egy ilyen sze-
rény famulusféleség lehetnék egy Nyugat-
csapatban. 

— Maradjunk a csapatnál egy pillanatra. 
Van csapat? 

— Itt, a Rádióban néha kialakul. Nem az 
intézményes részében, nem is igazán a mun-
kahelyemen, mert de jure a Magyar Rádió 
rádiószínháza a csapatom. Viszont, amikor 
már elfogadtak egy kéziratot, amiben igazán 
hiszek, akkor a stúdióban nagyon gyakran 
kialakul a csapat. Ez nagy dolog, felbecsül-
hetetlen értékű dolog. Ebben a csapatban a 
dramaturg —• mondtam már életemben, de 
hát miért ne ismételjem — olyan, mint egy 
jó balhátvéd. A rendező a középcsatár, de 
nem cifrázom végig. Ebben a csapatban va-
lami csodálatos közélet alakul ki. Mindenki 
mindenkit lehülyézhet nyugodtan, és a leg-
ostobább ötlettel is elő lehet jönni, legfeljebb 
azt mondják: öregem, ez hülyeség. Vagy: ha 
már ennyire akarod, jó, próbáljuk meg. És 
akkor az ember összehallgatja, és azt mond-

ja: Jézusmária, elnézést, én vagyok a hunyó. 
Ez akkora luxus a mai világban, hogy az 
ember még a marhaságait is kipróbálhatja. 
És a másiknak a marhaságaira azonnal azt 
mondhatja, hogy: marhaság. És senki nem 
sértődik meg, senki nem vonul félre a sarok-
ba, hogy a presztízsét nyalogassa. Persze 
ennek az a föltétele, hogy mindenki minden 
poszton a helyén legyen, az ügyelő, a zenei 
munkatárs, a két hangtechnikus, a rendező, 
a dramaturg, még a vezető színészek is. 

— Es van ilyen? 
— Időnként kialakul. Időnként nagyon 

nagy dolgokat lehet csinálni. 
— Mitől alakul ki, lia kialakul'.' 
— Először is attól, hogy az intézménye-

sült szokásjog kialakította ezt a teljes egyen-
lőséget és demokráciát, ami a nagy társada-
lomban példátlan. Másrészt attól, hogy a 
szakmai felkészültség minden csapattagnál 
megkérdőjelezhetetlenül jó, és harmadrészt 
ezzel párosul egy — merem kimondani — 
erkölcs is. Színészben hadd emlitsem meg 
név szerint az iskolapéldát, Tomanek Nán-
dort. Aki nemcsak egyszerűen olvassa a da-
rabot, amelyben szerepet játszik; ha szüksé-
gét érzi, még egy-két könyvet is elolvas hoz-
zá. Na, hát ez az erkölcs. (Az interjú T. N. 
életében készült.) 

— Mitől működik ez ilyen tökéletesen ki-
csiben? Es mitől nem működik így a világban? 

— Ettől az egész feudális intézményrend-
szertől nem működik. Ezt a feudalizmust az 
ember maga körül szét tudja rúgni, ha van 
rá egy csapat, de a tágabb környezetbe ki-
lépve óhatatlanul beleüti az orrát. 

— Es ha ilyen pici kis egységekben csapa-
tok alakulnának ki itt-ott-amott, akkor mint 
egy Burda-snittet, nem lehetne kinagyítani? 

— Remélem, nagyon szeretném. Az em-
ber végül is soha nem tud lemondani az 
óriási kamaszkori ambícióiról, hogy majd 
én hatok. Majd mi hatunk. 

— Mi kellene hozzá? 
— Nagyon meg kéne változtatni sok min-

dent, és ennek nagyon alaposan kellene ne-
kilátni. A feudalizmusban a tipikus forma 
az, hogy egy idő után — a lenini meghatáro-
zás szerint — se fönt, se lent nem bírják 
tovább: fönt a hatalmat gyakorolni, lent 
tűrni, és akkor a feudalizmusban vasvillák-
kal meg dorongokkal kiömlik az utcára a 
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tömeg, és csóvát vet a könyvesboltokra, meg 
fölakaszt a lámpavasra egy-két pasast azért, 
mert annak, mit tudom én, sárga cipője van, 
meg lila melegítője. Ez a feudális minta. 
Ehhez nem kell politikai gyakorlat, ehhez 
nem kell műveltség, ehhez nem kell kultúra, 
ehhez csak elkeseredés kell. Ahhoz, hogy ezt 
az alacsony komfortfokozatú házat jól lak-
ható, kényelmes házzá alakítsuk, ahhoz nem 
páncéltörő gránát kell, még csak nem is bul-
dózer, hanem egy alapos szerkezeti vizsgá-
lat. Aztán lehet, hogy kell födémcsere, meg 
a vezetékek teljes cseréje. Lehet, hogy még 
szerkezeti elemeket is kell változtatni. De 
elengedhetetlen a meglévőnek egy nagyon 
alapos megismerése, megvizsgálása, nehogy 
valami értékeset kihajítsunk, és nehogy va-
lami értéktelent, valami károsat megtart-
sunk. És aztán borzasztó nagy bátorság és 
nagyon nagy szakértelem kell ehhez az át-
alakításhoz. 

— A beszélgetésünk első felében azt mond-
ta: „nagy szerencsém van, hogy ilyen jól sike-
rült a házasságom". Azt gondolom, hogy ez 
magánál nem szerencse dolga. Es egyáltalán, 
amit elért idáig, abban azt hiszem, a maga 
életében a szerencse játszotta talán a legki-
sebb szerepet. 

— Egy házasság igen nagy mértékben a 
kedélyen múlik. Én alapvetően jókedélyű 
ember vagyok. Nem őrizgetem a sérelmei-
met, nem tekintem a saját önzésemet oltári 
szentségnek, ugyanakkor nem is húzom le a 
vécén a saját önzésemet. Megtaláltam egy 
arányt a saját önzés és a számomra kedve-
sebb szolgálatok, a számomra kedves dol-
gok szolgálata között. Ez az én szerencsém. 
Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy 
ilyen mértékben szerencsés legyen. 

— Marci, ha elölről kezdhetné, mit csinál-
na másképp? 

— A kamaszkori hülyeségeket. Az olyan 
pillanatokat szeretném kihagyni, amikor tü-
relmetlen voltam, amikor tapintatlan vol-
tam, amikor megbántottam embereket, ami-
kor ostobán hadonásztam, mondjuk, vita-
cikkekben vagdalkoztam. De hát ilyen az 
ifjú ember. 

— De hát erre szükség van, nem? 
— Jó, szükség van végeredményben. Ha 

úgy vesszük, arra is szükség volt, hogy bá-
rányhimlős voltam. 

— Egy évvel ezelőtt akartuk ezt a beszélge-
tést felvenni. Akkor húzódozott tőle és vala-
hogy tologatta. 

— Nézze, egy évvel ezelőtt a fiam katona 
volt és én nagyon el voltam keseredve. Nem 
azért, mintha azt a nyámnyila gyereket fél-
tettem volna a fúvó széltől is. 

(Az a gyerek soha nem volt nyámnyila. 
Tizennégy éves korában, amikor a kinőtt 
társasházi lakásból egy alacsony komfortfo-
kozatú, helyenként lerobbant rákosszentmi-
hályi családi házba költöztünk — ez egyéb-
ként életem nagy eredménye, talán ez az 
életművem —, ha nagyon sok volt a munka, 
fogott egy másik vésőt, másik kalapácsot és 
dolgozott velem, nem sajnálta a kis kezét a 
munkától.) 

Sok volt bennem egy éve az indulat, és az 
nem lett volna jó tanácsadó. Én ezzel a mód-
szerrel Japánt tönkre tudnám tenni tíz év 
alatt. A tizennyolcadik életév, tehát a közép-
fokú képzés és a felsőfokú képzés között 
minden épkézláb japán fiút kivennék a ter-
mészetes szakmai folyamatból, aztán ami-
kor megszerezték a felsőfokú képesítést, 
ilyen módon nehezített feltételek között, ak-
kor a friss diploma és a munkába állás kö-
zött még fél évre kivenném őket a természe-
tes szakmai folyamatból. Hadd kússzon az 
a gyerek! Tíz év alatt Japánt tönkretenném 
ezzel a módszerrel. 

— Most jobb lelkiállapotban van? 
— Jobb lelkiállapotban vagyok természe-

tesen. Abban reménykedem, hogy végső so-
ron, hosszú távon mégiscsak az emberek 
csinálják a világot, ezt az országot is, és az 
emberekre nagyon sok mindent rá lehet bíz-
ni, az emberek nagyon sok mindent jól tud-
nak csinálni, ha egészséges a szerkezet. Eb-
ben reménykedem, s ez nagyon sok. 

— Kik és mik voltak a kapaszkodói? 
— A mestereim. Sajnos, részben nagy ha-

lottaim. Sokat tanultam Szenczi Miklóstól, 
részben az írásaiból (nem volt egy nagy szó-
nok), részben az emberi példaadásából, ked-
vességéből, a szeretetteliségéből, jólelkűsé-
géből. Ugyanezeket elmondhatom Gyergyai 
Albertról, aki a maga módján igen nagy 
előadó is volt. Elmondhatatlanul sokat ta-
nultam Kardos Laci bácsitól, az volt az 
egyetlen igazi, nem kötelező hobbiszeminá-
rium, amit ő tartott, a műfordító kör. Ahol 
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megismertem néhány embert, akire azóta is 
föltekintek. Megadta nekem a jó sors azt a 
szerencsét, hogy együtt dolgozhattam Deve-
cseri Gáborral, akinek persze hogy voltak 
esendőségei, de nem azokra kell emlékezni. 
Tudja, nagyon silány jellemalkat, már-már 
jellemgörényi alkat az, ha valaki azt mond-
ja: Hát, dolgoztam én együtt a Devecseri 
Gáborral, az is csak egy izé volt. Azt kell 

észrevenni, hogy Devecseri Gábor, amikor 
az új fordítását behozta a stúdióba, cipelte 
magával a tizenhat kilós szövegkiadást, akár 
Arisztophanész volt, akár Euripidész, akár 
Plautus. És fülelt, fülelt, elmélyülten figyelt 
és ha megdöccent egy sor, akkor: „Bocsássa-
tok meg egy pillanatra. Megengednétek?" 
És nekiállt, és azt a sort újrafordította. Erre 
kell emlékezni. 



S Z E M I O T I K A I S A R O K 

Roland Posner 

IMonverbális jelek a nyilvános 
kommunikációban 

A tanulmány a deskriptív szemiotika kulcsfogalmainak történetét és 
használatát ismerteti a nonverbális kommunikáció és a kommunikációs 
médiumok leírásában. Definíciós javaslatot tesz a „nonverbális jelek" 
használatára, és megmagyarázza a „verbális" és a „nonverbális", 
a „nyelvi" és a „paranyelvi", a „nyelven kívüli" és a „nem-nyelvi" 
viselkedési módok, valamint a „lingvisztikai", a „paralingvisztikai", az 
„extralingvisztikai" és a „nem-lingvisztikai" leírások közötti fogalmi 
kapcsolatokat. Elemzi, hogy milyen feltételek mellett beszélhetünk 
a verbális és a nonverbális, a nyelvi és a nem-nyelvi viselkedésben 
„interakcióról" és „kommunikációról". Az elemzés középpontjában 
a kommunikációfogalomnak a „közönség", a „nyilvánosság", 
a „közvélemény" és a „tömegkommunikáció" definiálásában játszott 
szerepe áll. Végezetül a „médium", „tömegmédium" és „multimédia" 
terminusok szokásos alkalmazása kerül megvitatásra, illetve arra 
a kérdésre kapunk választ, hogy milyen feltételek mellett számít 
a nyilvános kommunikáció tömegkommunikációnak, illetve 
a nonverbális kommunikáció multimédia-jellegű kommunikációnak. 

Az elmúlt évtizedben élénk tudományos 
érdeklődés mutatkozott a nonverbális 

jelek (vő. Key 1977, Obudho 1979, Frye 
1980, Ellgring 1981, Davis 1982, Davis— 
Skupien 1982, Mayer—Weber 1983, Wie-
mann—Harrison 1983), a kommunikáció 
(vő. Ciolek 1975, Ruben 1978, Meggle 1979, 
Mann 1982, Shearer—Huxford 1983) és a 
nyilvánosság (vő. Posner 1974b, Cazeneuve 
1976, Ubbens 1976—1983, Blum 1980, 
Bohrmann—Ubbens 1984, Wolseley—Wol-
seley 1984) tudományos megközelítése iránt. 
A vizsgálatok többsége a nonverbális kom-
munikáció egyes részleteire vonatkozó em-
pirikus adatszerzésre (vö. Kendőn 1981), il-
letve a nyilvános kommunikációra (vö. Berg 
—Kiefer 1978) irányult, és az új technikai 
találmányokra (videofelvételek, képdigitali-
zálás, számítógépes transzkripció, szemka-
mera, lézerletapogatás, szünetmérés, stb.), 

valamint új vizsgálati technikákra (például 
bekapcsolási arányok mérése, új kérdezési 
technikák stb.) támaszkodott. Az adatokra 
és az azokkal kapcsolatos tudományos 
módszerekre való reflexiókban sincs hiány 
(vö. egyrészt Scherer—Ekman 1982, más-
részt Stempel—Westley 1981, valamint Bo-
wers—Courtright 1983). Ugyanakkor hiá-
nyosságok tapasztalhatók a problémakör 
fogalmi feldolgozásában és osztályozásában 
(vö. például Ekman—Friesen 1969, Wiener 
1972, valamint Scherer—Wallbott 1979 és 
Rühl 1980). 

A hiányosságok többek között a kulcsfo-
galmakra vonatkozóan egymás mellett léte-
ző terminológiai variánsok nagy számában 
is megmutatkoznak: 

— Vajon nonverbális, nem-verbális, para-
verbális, nem-nyelvi, paranyelvi, nyelven kí-
vüli, nonlingvisztikai, nem-lingvisztikai, pa-
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ralingvisztikai vagy extralingvisztikai jelek-
ről kell-e beszélnünk (vő. Mahl—Schulze 
1964:109, Scherer—Wallbott 1979:11, Ken-
dőn 1981:2)? 

— Mi a különbség a jelfolyamatok, az 
interakció és a kommunikáció között (vö. 
Wiener 1972, Graumann 1972, Merten 
1977, Meggle 1981, Kalkofen 1983)? 

— Vajon ugyanazt kell-e érteni a kódok-
kal, a csatornákkal, a médiumokkal, műfa-
jokkal, szövegfajtákkal és jelrendszerekkel 
való kommunikáció vonatkozásában vagy 
valami különbözőt (vö. Posner 1977:109 és 
Hess—Lüttich 1981:289)? 

— A nyilvános kommunikáció mindig tö-
megkommunikáció? 

— A nonverbális kommunikáció mindig 
multimédia-jellegű is? 

Az 1970-es és 1980-as évek szakirodalmá-
ban ezeket a kérdéseket (amennyiben egyál-
talán feltették őket) ellentétesen kezelték 
(vö. Burgoon 1980), és ezért, mint a legtöbb 
empirikus kutató tette, többnyire megvála-
szolatlanul hagyták. Másrészt a szemiotika, 
a kommunikációelmélet és a filozófia újabb 
elméleti kutatási törekvései új impulzusokat 
adtak a vitának, ami idővel a tartalmak tisz-
tázásához és a terminológia megfelelő egysé-
gesítéséhez vezethet. Az emberi jelviselkedés 
taxonómiájára vonatkozó alábbi gondola-
tok néhány ilyen tendenciát járnak körül. 

Nonverbális jelek 

Tudománytörténeti szemszögből a nonver-
bális és a verbális megkülönböztetése az em-
beri magatartásban korántsem régi keletű. 
Csupán a szóbeli kommunikáció iránti ku-
tatási érdeklődés fejlődése következtében 
vált relevánssá, miután a szóbeli kommuni-
kációban a verbális már határozottan körül-
írt vizsgálati tárggyá és tudományos mód-
szerekkel leírhatóvá vált. Ez a strukturalista 
lingvisztika eredménye volt; kifejeződött 
tankönyveiben (vö. Saussure 1916—1932, 
Bloomfield 1933, Trubetzkoy 1939, Harris 
1947, Glinz 1952, Gleason 1955, Hockett 
1958, Marinet 1960—1963), és az 1950-es 
években vált általánossá. A nyelvpszicholó-
gusok és a kommunikáció-elmélet kutatói, 
akik akkoriban kezdtek hozzá a beszélgetési 

szituációkban végbemenő jelfolyamatok ku-
tatásához, igénybe vették a nyelvi eszköztá-
rat. Hamarosan meg kellett azonban állapí-
taniuk, hogy a verbális, értve ezen a kimon-
dott szavakat és mondatokat, csupán egy 
részét teszi ki a beszélgetésben előforduló 
jeleknek, és hogy e jelek nem rögzíthetők 
megfelelően, ha csupán nyelvtanilag elemez-
zük őket, mint írott nyelvi szövegeket, meg-
értésükhöz a beszélgetési szituáció ismerete 
is elengedhetetlenül szükséges (vö. Posner 
1980:687). 

Lingvisztikai oldalról ugyan történt kísér-
let a probléma megoldására, melynek során 
a paranyelvi fogalmát alkalmazták és azt a 
beszélgető partnereknek a beszélgetés folya-
mán használt kifejezésmódjaira vonatkoz-
tatták. „Paranyelvként" foglalta össze 
Abercrombie (1968; vö. még 1954) a beszél-
getésben részt vevők akaratlagosan befolyá-
solható, látható és hallható testi viselkedé-
sét, és ezzel ismét kutatás tárgyává tett né-
hány olyan dolgot, melyet a strukturalista 
lingvisztika módszertani elvonatkoztatásai 
kizártak az elemzésből (vö. Hayes 1964:53). 
Abercrombie ezen a téren a következőkre 
hivatkozott: Trager—Smith (1951), Trager 
—Hall 1954 és Hill (1958:408), mindenek-
előtt azonban Trager (1958 és 1961), akiknél 
a „paranyelv" terminus első ízben fordul elő 
a címben. Trager és munkatársai azonban a 
„paranyelv" fogalmát csupán az artikulá-
ciós szervek megnyilatkozásainak nem nyel-
vi vonatkozásaira alkalmazták, és ez az 
olyan módszeres nyelvészeket, mint Crystal 
(1969:140), arra indította, hogy Abercrom-
bie-nek szemére vessék: a lehetetlenségig ki-
tágította Trager fogalmát. E vita során a 
„paranyelv" terminus jelentését ismét az 
akusztikai dimenzióra korlátozták (vö. 
Crystal 1969 és Lyons 1972:53). Ezzel a 
nyelvészek újra visszavonultak kutatási te-
rületük hagyományos határai mögé, melye-
ket Ottó von Essen fonetikus (1964:12) a 
következőképpen jellemzett: „Egy kifejezés 
jelentését a szótan és a mondattan határozza 
meg, az értelmét a szavakon kívül és felül 
álló kifejező eszközök, melyeket „prozódiai 
alkotóelemekként" foghatnánk fel, neveze-
tesen az időtartamviszonyok, a beszédsebes-
ség, a hangerő, a hangszín, a ritmika, a cezú-
ra- és szünetkezelés, és mindenekelőtt a 
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hangmagasság változtatása." (Kiemelés tő-
lem — R. P.). 

Miközben a nyelvészet területén ezek a 
megfogalmazások létrejöttek, olyan szoci-
álpszichológusok, mint Bateson, Ruesch és 
Kees, már messzebb jutottak. Ruesch és Ba-
teson (1951) a beszédet a társadalmi élet 
alapjaként elemezték, és Ruesch (1955) leír-
ta a beszédben végbemenő jelfolyamatokat, 
miközben a strukturalista nyelvészek által 
használatos „verbális nyelvvel" egy „non-
verbális nyelvet" állított szembe. Azt vizs-
gálta, milyen lehetőségei vannak és melyek 
a határai egy közlés nonverbális kódolásá-
nak, összehasonlítva annak verbális kódolá-
sával; azonban állandóan szem előtt tartotta 
a két kódolási mód egymást kiegészítő vi-
szonyát. Ruesch és Kees 1956-ban megjelent 
„Nonverbal Communication" című könyvé-
vel közismertté és általánosan használatossá 
vált a nonverbális fogalma a nyelvi kommu-
nikációban. 

Ruesch és munkatársai közel álltak a 
Cherry által 1957-ben népszerűvé tett kiber-
netikához és információelmélethez (vö. Wie-
ner 1948 és Shannon—Weaver 1949). Fel-
használták azok szintaktikai információ-
fogalmát, és végül lefordították a kommuni-
kációs helyzet valamennyi vonatkozására, 
függetlenül attól, hogy 

— emberi viselkedésmódról volt-e szó, 
mint a beszéd, vagy a testmozgás, vagy pe-
dig olyan viselkedési termékekről, mint a 
kommunikációs partnerek ruházata vagy a 
környezetükben lévő bútorok, 

— hogy a viselkedésmódok céltudatos 
cselekvésekben vagy akaratlan reakciókban 
nyilvánultak meg, 

— hogy a cselekvések közlés céljából vagy 
közlési szándék nélkül történtek. 

Az érdeklődés már nem csak a beszéd 
típusú kommunikációra irányult, hanem a 
„mindazon eljárás, mellyel egy személy egy 
másikat befolyásolni akar" értelmében vett 
kommunikációra, és ebbe beletartozott 
„nemcsak az írott és szóbeli nyelvhasználat, 
hanem a zene, a képzőművészet, a színház 
és a balett is, tehát minden emberi viselke-
dés" (Shannon — Weaver 1949:95). 

Ebben a kontextusban a nonverbális fo-
galma, melyet eredetileg csak az emberi vi-
selkedésre alkalmaztak, mely ugyanakkor 

funkcionálisan szorosan összefügg a verbá-
lis kijelentésekkel, fokozatosan elvesztette 
ezen korlátait, és alkalmazhatóvá vált bár-
mely olyan jelfolyamatra, mely a struktura-
lista nyelvészet értelmében nem volt verbá-
lis. Ez nemcsak a süketnémajelek vizsgálatát 
tette lehetővé (Stokoe 1974 és 1977), hanem 
a táncmozdulatok (Ikegami 1971), a zászlók 
(Weitman 1973, Pasch 1975), a közlekedési 
jelek (Studnicki 1970, Krampen 1983a) és a 
hirdető oszlopok (Eco 1972, Wallis 1973, 
Ghioca 1975), mint nonverbális jelek (vö. 
Kendőn 1981:6) példáinak vizsgálatát is. Ezt 
a széles körű alkalmazást különösen a sze-
miotikusok találták legitimnek, akik nem 
ismerték a „nonverbális jelek" terminus be-
vezetésének eredeti motivációját, viszont 
szóbeli jelentésének extenzionális értelmé-
ben igen megfelelt nekik. 

Hamarosan kiderült azonban, hogy az 
eredeti fogalomkör nagymértékű kiterjeszté-
se elvette a nonverbális jelbeszéd poénját a 
nem-nyelvi és nyelven kívüli jelek mellett, és 
megsokasodtak azok a törekvések, melyek 
ismét erősebben akarták korlátozni a szó 
alkalmazását, mint ahogy az szóbeli jelenté-
sének extenzionális értelmezéséből követke-
zett. Ennek megértéséhez néhány általános 
dolgot megfontolás tárgyává kell tennünk, 
s ebbe az egész szóba jöhető fogalmi mezőt 
be kell vonnunk. 

Aki jeleket állít elő, mindig egy adott kód 
szabályai szerint cselekszik. Azonban min-
den valódi jelnek több sajátossága van, mint 
amennyit az előállításának alapjául szolgáló 
kódok meghatároznak (vö. Posner 
1980:690). Ezek a sajátosságok éppolyan al-
kalmasak az interpretációra, mint a kódolt 
tulajdonságok. E sajátosságok interpretálá-
sa akkor lehetséges, ha vonatkozásba hoz-
zuk őket azon helyzet bizonyos vonatkozá-
saival, melyben a jeleket előállítják vagy fel-
fogják. Aki ilyen vonatkozásokat kizár a 
vizsgálatból, az értelmezhetetlenné teszi a 
jelek kódolatlan sajátosságait, és hajlamos 
lesz rá, hogy ezeket úgyszintén kizárja a 
vizsgálódásból. Ez történt a strukturalista 
nyelvészetben. Az abban megnyilvánuló 
erős tendencia egy adott tárgykör behatolá-
sára és a módszerek rögzítésére azt eredmé-
nyezte, hogy jóllehet ez a fajta nyelvészet 
vizsgálhatóvá tette a beszélt nyelv gramma-
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nem-nyelvi nyelvi 

1 
1 

nyelven kívüli | paranyelvi 
1 
1 

l 1 
prozódikus és 
interpunktív 

1 1 

verbális 

nonverbális 

1. ábra. A nyelvi vonatkozású viselkedésfajták csoportosítása 

nem-lingvisztikai lingvisztikai 

extralingvisztikai paralingvisztikai prozódiai és 
interpunkciós 

grammatikai 
és lexikális 

2. ábra. A nyelvi vonatkozású viselkedést vizsgáló tudományok osztályozása 

tikai sajátosságait, ugyanakkor nem tudta 
kellőképpen megítélni a nyelvi jelenségek 
aspektusainak gazdagságát: Arról van szó, 
hogy a nyelvi vonatkozású viselkedés vala-
mennyi sajátosságát az azokat feltáró tudo-
mányos módszereknek megfelelően kell osz-
tályozni, anélkül, hogy a különböző aspek-
tusok gazdagságát szem elől tévesztenénk. 

Ezt kíséreljük meg az 1. ábra diagramjá-
ban. Ha egy ember nyelvi viselkedését ele-
mezzük egy beszélgetés vagy egy levél meg-
írása alkalmával, akkor azon sajátosságait 
nevezhetjük verbálisnak, melyek arra szol-
gálnak, hogy a befogadó felismerje az abban 
előállított kifejezések szóformáit és nyelvta-
ni szerkezetét (vö. Lyons 1977:1, 59 = 
1980:1, 73). Azonban ennek a viselkedésnek 
a verbális sajátosságait nem szabad a nyelvi 
sajátosságaival azonosítani, hiszen a beszélt 
nyelv esetében az utóbbiakhoz tartozik az 
intonáció is, az írott nyelv esetében pedig az 
interpunkció, amennyiben ezek arra szolgál-
nak, hogy a befogadó a konvencionalizált 
szövegkonstituenseket felismerje. A hang-
zásforma egyéb vonatkozásai (például a sze-
mélyspecifikus hangminőség), vagy az írás-
forma (például annak grafológiai ismérvei) 
paranyelvinek nevezhetők. Ahhoz, hogy eze-
ket jelként értelmezzük, s kulcsot kapjunk 
belőlük a jel előállítójának állapotára vonat-
kozóan, számos nyelven kívüli körülményt 

kell az előállítási folyamatból tekintetbe 
venni (például azt a kérdést, hogy a beszél-
getés vagy a levélírás otthon, egy buszon 
vagy a vonaton történt), beleértve a befoga-
dási szituációt is (például azt a kérdést, hogy 
a címzett milyen napszakban olvasta el a 
levelet). De ezek közé a nyelven kívüli körül-
mények közé tartozik a jeladók és a jelvevők 
testtartása és testmozdulatai is. 

Ezen osztályozás hátterében, az 1. ábrá-
nak megfelelően, kézenfekvő a csupán nega-
tív módon definiált „nem-nyelvi" és „non-
verbális" fogalmak meghatározása. A nyelvi 
viselkedés paranyelvi sajátosságait és az 
adott szituáció nyelven kívüli körülményeit 
nem-nyelvinek nevezzük. Ezzel szemben 
nonverbálisnak számítanak egy kijelentésnek 
mind a nyelven kívüli körülményei és para-
nyelvi sajátosságai, mind pedig olyan nyelvi 
sajátosságai, mint a prozódia és az inter-
punkció (a nyelven kívüli és a nonverbális 
viszonyáról lásd alább). 

A vizsgálandó viselkedésnek az 1. ábrán 
megadott tagozódása hasonló módon ismét-
lődik meg a vizsgálandó tudományok meta-
szintjén. Mint a 2. ábra mutatja, a gramma-
tika a lexikával éppúgy a nyelvészethez tar-
tozik, mint a prozódia és az interpunkció 
tana (vö. Posner 1986). A nyelvi viselkedés 
megértéséhez ezeket paralingvisztikai és ext-
ralingvisztikai jellegű, nem lingvisztikai vizs-
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gálatokkal kell kiegészíteni. A nonverbális 
viselkedést összefoglalóan vizsgáló tudo-
mány megjelölésére mindmáig nem alkal-
maznak speciális terminust. Ha az 1. és 2. 
ábrán tükröződő javaslatot követjük, szisz-
tematikusan különbséget teszünk a „nyelvi" 
és a „lingvisztikai", a „nem-nyelvi" és a 
„nem-lingvisztikai", a „paranyelvi" és a 
„paralingvisztikai", valamint a „nyelven kí-
vüli" és az „extra-lingvisztikai" között, s 
ezzel elkerüljük a reflektálatlan angol fordí-
tásokból származó cserét a nyelvészek által 
vizsgált nyelvi (angolul: „linguistic") folya-
matok, illetve az azokból adódó lingvisztikai 
(angolul ugyancsak „linguistic") leírások 
között (vö. Posner 1972:9 is). 

Az 1. és 2. ábra osztályozási javaslatai 
révén a fogalmi viszonyokat kellőképpen 
magyarázhatnánk, amennyiben a paranyel-
vi (és paralingvisztikai), valamint a nonver-
bális fogalmak alkalmazásának nem lenne 
még egy sajátságos korlátja. Például a java-
solt osztályozás egyértelművé teszi a szak-
nyelvek jelrendszereit a nyelvi területen, a 
tánc, a zászlók, a süketnémák kommuniká-
ciója területén, egyértelművé teszi a nem-
nyelvi, pontosabban a nyelven kívüli terüle-
teken. Félrevezetőnek látszik ugyanakkor 
egy dallam eldúdolását „paranyelvinek" ne-
vezni, szó szerint, és ezért a nyelvészek is 
csak akkor neveznek egy viselkedést para-
nyelvinek, ha nyelvi viselkedést kísér (vö. 
Abercrombie 1968:55), Chrystal 1975 és 
Lyons 1977:1,61 = 1980:1,75). Éppily kevés 
értelme van egy testmozdulatot nonverbális-
nak nevezni, amennyiben nem egy verbális 
megnyilatkozás létrejöttének vagy befoga-
dásának kontextusában kerül rá sor. Ezért 
már Efron (1941) is — aki a nonverbális 
fogalomképződést és vizsgálati metodikát 
sok tekintetben a mai napig megszabta, 
anélkül, hogy ezt a terminust alkalmazta 
volna — olyan viselkedésmódokra korlátoz-
ta tevékenységét, melyek a verbalizálás, a 
beszéd kontextusában szerepelnek (vö. eh-
hez Wiener 1972:200 a). Napjaink kutatói is, 
mint Poyatos (1985) és Kendőn (1986), a 
nonverbális jelekkel foglalkozó vizsgálataik-
ban annak mérésére, leírására és magyará-
zatára koncentrálnak, hogy „mit tesz az em-
ber a beszéd kiegészítéseképpen és/vagy a 
beszéddel egy időben" (Scherer — Ekman 

1982:xi). Ezek az idézetek világossá teszik, 
hogy az érintett tudósok a paranyelvi és a 
nonverbális fogalmát nem a Cassirer (1910) 
értelmezése szerinti szubsztancia-fogalom-
ként, hanem funkciófogalomként alkalmaz-
zák. Míg valamennyi paranyelvi viselkedés-
mód per definitionem nonverbális, addig a 
nyelven kívüli viselkedés lehet nonverbális 
vagy nem nonverbális, attól függően, hogy 
nyelvi viselkedést kísér-e, avagy sem. Nem 
lehet itt szó e tudományos nyelvhasználat 
megváltoztatásáról. Gyümölcsöző voltát 
önmaga bizonyíthatja be az emberi jelvisel-
kedés leírásában, előrejelzésében és magya-
rázatában. 

Az eddig követett összefüggésben mind-
össze azt kell megállapítanunk, hogy csak 
azt a viselkedést nevezhetjük non verbális-
nak, amelyet valaki egy verbális jel előállítá-
sa vagy befogadása során manifesztál, füg-
getlenül attól, hogy ez a viselkedés maga 
nyelvi, paranyelvi, vagy nyelven kívüli. Aki 
így alkalmazza a „nonverbális" szót, az a 
morfológiai struktúrájában intenzionálisan 
megemelt verbális vonatkozásnak ismét 
visszaadja azt a súlyát, mellyel bevezetése-
kor rendelkezett. 

Amennyiben a „nonverbális" terminus 
mint funkcionális fogalom alkalmazásából 
indulunk ki, helytelennek látszik további de-
finíciós minősítések alkalmazása. Kendőn 
például arra utal, hogy ma többnyire az 
olyan szituációkban fellépő jeleket nevezzük 
nonverbálisnak, melyekben az adó és a vevő 
egyaránt jelen van, ezért egymást közvetle-
nül, technikai segédeszközök közbeiktatása 
nélkül észlelhetik (1981:3). Ezek a feltételek 
az ún. „szemtől szembe" kommunikáció 
(angolul: face-to-face communication) leírá-
sát adják, és a beszélgetőpartnerek közötti 
oda-vissza interakciók iránti kutatási érdek-
lődésre utalnak. Ha azonban a nonverbális 
jelek definíciós kritériumaivá akarnánk ten-
ni ezeket a jeleket, ez túlságosan korlátozná 
a vizsgálat területét. Ha az adó és a vevő 
nincsenek is jelen ugyanazon a helyszínen, 
mégis észrevehetők lehetnek bizonyos kifeje-
zetten nonverbális jelek, például a sóhajtás 
és a nevetés, a beszédtempó, a hangmagas-
ság és a hangerő ingadozásai, egy kijelentés 
ütemezése a telefonban, a testtartás, a mimi-
ka és a gesztikuláció a videotelefonban. 
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A másik ember észrevétele olykor teljesen 
lehetetlen lenne technikai segédeszközök, 
például szemüveg vagy hallókészülék nél-
kül. A tükrök alkalmazása a színpadon, a 
színházi látcső a nézőtéren szintén modifi-
kálja a színész és a néző közötti interakciót, 
de nem biztos, hogy zavarja, sőt inkább ja-
víthatja azt. 

A technikai segédeszközök kölcsönös je-
lenléte, illetve hiánya tehát nem alkalmas 
feltétel a „nonverbális jelek" fogalmának 
közelebbi meghatározásához. 

Egy másik minősítés, melyet Kendőn 
mérlegel, az, hogy egy jel akkor nevezhető 
csak nonverbálisnak, ha üzenete más mó-
don nem közvetíthető (1981:3). Ez a feltétel 
annyiban problematikus, hogy a kutatás 
mai szintjén teljesen tisztázatlan még, hogy 
melyek azok a verbálisan kódolt jelek, ame-
lyek ilyen értelemben egyedüliek, és melyek 
helyettesíthetők funkcionálisan azonos je-
lekkei. Ezért a meghatározás céljára ez is 
alkalmatlan. 

A harmadik ismérv, melyet Kendőn a 
nonverbális jelek meghatározásánál alkal-
maz, annak feltételezése, hogy a nonverbális 
jelek révén közvetített üzenet a kommuniká-
ciós partnerek érdeklődésének középpontjá-
ban áll, de tipikusan nem explicit módon 
van megfogalmazva (1981:4). Ez érdekes 
empirikus szempont, amely azonban a „tipi-
kusan" minősítés miatt nem operacionali-
zálható, és így nem is alkalmazható 
definicióra. A célba vett konzekvenciát, 
hogy e kritérium révén kizárják a nonverbá-
lis tartományból a süketnémák kódját, mint 
például Ameslan tette (vö. Stokoe 1974 és 
1977), már a verbálisan kódolt jelekre való 
vonatkoztatás biztosítja. A süketnémakó-
dok struktúrájukban és használati módjukat 
tekintve messzemenően függetlenek a verbá-
lisan kódolt jelektől, továbbá azoktól füg-
getlenül is alkalmazhatók. 

Bár Kendőn fejtegetései fontos empirikus 
kérdéseket vetettek fel a nonverbális jelekről 
folyó vitában, azonban a fogalommeghatá-
rozáshoz ezek nem voltak sem alkalmasak, 
sem pedig szükségesek. A technikai segéd-
eszközök kérdése mindenesetre egy további 
tisztázatlan kérdésre hívta fel a figyelmet: 
Célszerű-e bevonni a nonverbális kommuni-
káció tartományába az adó és a vevő test-

mozdulatait, ha a jelelőállítás és -befogadás 
időben messze esik egymástól? A közvetlen 
egymásrahatás, amely a szemtől szembe 
kommunikációban álló beszélgetőpartne-
reknél tipikus, és a telefonálás-típusú, térben 
távoli kommunikációban is lehetséges, lehe-
tetlenné válik a levélírás, a levélolvasás, vagy 
a televíziós filmkonzervek adásának és véte-
lének esetében. Ha az időbeli eltolódás nél-
küli kommunikációt nevezzük direkt kom-
munikációnak, akkor hajlunk arra, hogy a 
nonverbális jeleket a direkt kommunikáció-
hoz kössük. 

Ez a korlátozás azonban túl messzire ve-
zetne. Hiszen a tévénézők gyakran élik meg 
úgy a filmkonzerveket, vagy a képernyőről 
feléjük forduló személyek testmozdulatait 
úgy interpretálják, mintha velük azonos te-
remben lennének jelen (vö. Horton—Wohl 
1956 és Rosengren—Windhal 1972). Még a 
közvetlenül hozzájuk szóló televíziós meg-
nyilvánulásokra való testi reakciók sem kü-
lönböznek lényegesen attól, ahogyan akkor 
reagálnának, ha jelen lennének a stúdióban 
(vö. Huth 1981a és 1981b). Akinek egy kö-
rös-körül üvegezett telefonfülke előtt kell 
várakoznia, míg sorra kerül, láthatja a tele-
fonáló élénk mozdulatait, melyek beszélge-
tőpartnere számára láthatatlanok, mégis 
szinte valamennyi viselkedésmódot felfogja, 
melyek napvilágra kerülnének, ha kölcsönö-
sen látnák egymást. Aki a telefonáló testi 
viselkedését mint nonverbális viselkedést 
akarja vizsgálni, jóllehet az a telefonáló 
partner számára láthatatlan, nincs kellő 
alapja arra, hogy kizárja a vizsgálatból a 
levélíró, illetve a levél olvasójának néhány 
napra rá bekövetkező testi viselkedését, csak 
azért, mert azok a levelezőpartnerek számá-
ra mindig láthatatlanok. 

A fenti fejtegetések eredménye, hogy 
mindazon viselkedés, melyet verbálisan kó-
dolt jelek előállítása vagy befogadása során 
manifesztál valaki, nonverbális viselkedés-
nek tekintendő. Következésképpen nonver-
bális jelként funkcionál az a nonverbális vi-
selkedés, amely annak, aki tudomásul veszi, 
önmagán túlmutatva, egy másikra utal. És 
itt nem kell mindig egyúttal nonverbális in-
terakciónak vagy nonverbális kommuniká-
ciónak történnie. De hogyan definiálhatók 
ezek. 
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Interakció és kommunikáció 

A hatvanas évek szemiotikájában szokásos-
sá vált, hogy szigorúan különbséget tegye-
nek a szignifikáció és a kommunikáció elmé-
lete között. Az előbbi esetben mindannak a 
vizsgálatáról szó volt, amit jelként lehetett 
interpretálni, függetlenül attól, hogy azt az 
egyik élőlény egy másik élőlény számára 
üzenetközlés szándékával állította elő, vagy 
pedig adó és közlési szándék nélkül keletke-
zett (vö. Greimas 1966= 1971 és 1970, Bar-
thes 1967 és Kristeva 1969). Az utóbbi csu-
pán az üzenetközlés szándékával előállított 
jelekkel foglalkozott (vö. Prieto 1966= 1971 
és 1975, Mounin 1970, Nattiez 1974). 

A fiziológiai eredetű szemrebbenésnek az 
általános viselkedésben nincs jelfunkciója. 
Ha azonban ezt valaki észreveszi, és követ-
keztetést von le belőle (mondjuk, hogy az 
érintett személy hunyorog, mert éles fénnyel 
világították meg), ekkor már jelről van szó 
— mégha a jelölés elemi típusáról is. Ha az 
érintett személy szemrebbenése verbálisan 
kódolt jelek egyidejű előállításával vagy be-
fogadásával együtt történik, nonverbális vi-
selkedésről van szó. Ha ebből ebben a kon-
textusban az említett típusú következtetést 
vonják le, akkor nonverbális jellel van dol-
gunk. Ez á jel azonban csak akkor kommu-
nikatív, ha nyilvánvalóvá válik, hogy azzal 
a szándékkal állították elő, hogy egy másik 
személynek üzenetet közvetítsen. így közöl-
heti például az interjúalany egy szándékosan 
eltúlzott pislogás révén a riporterrel, hogy 
vakítják a lámpák; egy megnyugtató szem-
pillantással (a szempillák lassú összezárásá-
val és kinyitásával) egy harmadik személy 
felé szótlanul üzenheti: Minden rendben 
van! Azt a vevőt, akivel az üzenettel együtt 
azt is közlik, hogy az neki szól, az üzenet 
címzettjének nevezzük. 

A sikeres kommunikáció pontosabb 
elemzéséből (Grice 1957 és 1969, Argyle 
1975 = 1979:15, Meggle 1979 és 1981, Kal-
kofen 1983, Posner 1985) kiderül, hogy vi-
selkedésével az adó nemcsak arra akarja 
ösztökélni a vevőt, hogy meghatározott kö-
vetkeztetést vonjon le, hanem hogy ezen kö-
vetkeztetést azon felfogás alapján tegye, 
hogy az adó őt erre akarja ösztökélni. Ha 
valaki egy másik személlyel szemben egy 

megnyugtató szempillantást tesz, azáltal ta-
nácsolja ennek a személynek azt a következ-
tetést, hogy minden rendben van, hogy ez a 
személy felismeri, hogy ezt a következtetést 
akarja neki tanácsolni. 

Ha nem minden nonverbális jel kommu-
nikatív, mondhatjuk-e legalább azt, hogy 
interaktív? A válasz attól függ, hogy az „in-
teraktív viselkedés" meghatározásának me-
lyik javasolt kritériumát tartjuk lényeges-
nek. A szó tágabb értelmében az anyagi ob-
jektumok, különösen pedig az élő szerveze-
tek közötti valamennyi kölcsönhatásról szó 
van (Bentel—Bystrina 1978:124). Ekman— 
Friesen (1969:56), akkor nevezik valamely 
személy viselkedését interaktívnak, ha az 
egy másik személy időben közvetlenül rákö-
vetkező viselkedését befolyásolja. Merten 
szerint (1977:62) az interakció a partnerek 
kölcsönös észlelhetőségét feltételezi. Scherer 
(1979:14) az állandóan váltakozva cselekvő 
személyek szükségességét hangsúlyozza (vö. 
Jones—Gerard 1967). A szemtől szembe 
kommunikáció és a direkt kommunikáció 
fenti vitájából következően Bentele és Byst-
rina, Ekman és Friesen, valamint Scherer 
szempontjait együtt kell figyelembe ven-
nünk, és fel kell tennünk a kérdést, hogy 
mennyiben implikálják Merten feltételét. 

Eszerint valamely személy viselkedése ak-
kor interaktív, ha azt egy vagy több másik 
személy időben közvetlenül megelőző visel-
kedése közvetlenül befolyásolta, és a maga 
részéről pedig ezen személy(ek) időben köz-
vetlenül következő viselkedését befolyásol-
ja. Ebből a definícióból az következik, hogy 
akkor is interaktív lehet egy viselkedés, ha 
nem interakció szándékával történt. Ezenkí-
vül pedig az, hogy az interaktív viselkedés 
nem biztos, hogy jelviselkedés (vö. Lewis 
1969=1975). 

Fordítva is így van: nem minden jel inter-
aktív. Valamely személy fiziológiai eredetű 
szemrebbenését az erős fény hatására bekö-
vetkező hunyoritásának jeleként értelmez-
heti az is, aki ezen személy számára se nem 
vehető észre, se nem befolyásolja ennek vi-
selkedését. Egy férfi és az ő fényképét néze-
gető nő között, miközben a férfi távcsővel 
szemléli a nőt, nincs semmiféle interakció, 
hiszen nem történik akció egy időben köz-
vetlenül rákövetkező reakcióval, azaz hiány-
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1. táblázat 

Az interszubjektív jelviselkedés taxonómiája 
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a bemondó hangos beszéde a próbán 
a rendezés számára 
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fejbiccentés kölcsönös verbális üdvözlés 
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a műsorvezető biccentése verbális üdvözlés 
keretében a tévében 
üdvözlést előkészítő kölcsönös megpillantás 
harmadik személy egyoldalú megpillantása 
társas összéjövetelen 
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zenélés egy dzsesszegyüttesben 
szólókoncert a tévében 
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magányos személy akaratlanul nyomot hagy 
a homokban 
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zik az adó és a vevő felcserélődése. Ilyen 
értelemben a filmszínész éppoly kevéssé áll 
kölcsönhatásban a nézővel, mint a levélíró 
a címzettel. Még a kommunikatív jelviselke-
désnek sem kell tehát a mi értelmünkben 
interaktívnak lenni. 

A verbális és a nonverbális, az interaktív 
és a kommunikatív viselkedés között fennál-
ló viszonyokat halmazelméleti eszközökkel 
ábrázoljuk a 3. ábrán. Az emberi viselkedés-
módok ezen taxonómiájának kiindulópont-
ja nem az a kérdés, hogy vajon valamilyen 
adó kezdeményezte-e, és hogyan, hanem az 
hogy a címzett interpretálta-e, és hogyan. 

A 3. ábra az interszubjektív módon in-
terpretálható jelviselkedést (jobb felső sa-
rok) állítja szembe a szubjektív jelviselkedés-
sel, melynek interpretálására nincsenek álta-
lánosan érvényes kódok (jobb alsó sarok), és 
az olyan viselkedéssel, mely egyáltalán nem 
interpretálható jelként (bal oldal). Ekman és 
Friesen (1969:54) különbséget tesznek nem-
informatív és informatív viselkedés között, 
és az utóbbit idioszinkretikus és általánosan 

dekódolható viselkedésre osztják. A non-
verbális viselkedésnek a verbális viselkedés-
sel való szoros kapcsolatát mutatja a diagra-
mon az érintett mező körkörös elhelyezke-
dése a verbális magatartás körül. A mezők 
felosztása (bal oldal) ugyanakkor világossá 
teszi, hogy a nonverbális magatartásnak de-
finíciónk értelmében nem feltétlenül van jel-
karaktere, és hogy még a jelkarakter nélküli 
nonverbális viselkedés is lehet mind interak-
tív (5. mező), mind pedig nem-interaktív (6. 
mező). 

A nonverbális viselkedés, ha jelkarakter-
rel rendelkezik, különböző fajtákra oszlik. 
Az interszubjektív módon interpretálható 
nonverbális jelviselkedésnél (jobb felső rész) 
négy esetet különböztethetünk meg (1—4. 
mező), melyek az ismérvek kombinációi ré-
vén kommunikatívként és nem-kommuni-
katívként, illetve interaktívként és nem-
interaktívként jellemezhetők. 

Ahogyan a nonverbális jelek, úgy a verbá-
lis és a nyelven kívüli jelek is osztályozhatók 
a kommunikatív és az interaktív ismérv 
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3. ábra. Az emberi jelviselkedésbefogadsorientált taxonómiája. (A bekarikázott 
számok és betűk az 1. táblában található példákra utalnak.) 
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alapján. Az ide vonatkozó példákat az l. 
táblában soroljuk fel. Az 1-től 4-ig terjedő 
számok, illetve az a-tól d-ig, valamint a-tól 
8-ig terjedő betűk a 3. ábrán vázolt inter-
szubjetív jelviselkedés tartományának meg-
felelő mezőire utalnak. 

Emellett azonban, mint a 3. ábra mutatja, 
létezik még szubjektív nonverbális jelvisel-
kedés és nonverbális viselkedés is, melyek-
nek nincs jelkaraktere. E fejtegetések ered-
ményeképpen megállapíthatjuk, hogy a 
„nonverbális kommunikáció" terminus ma 
divatos használata félrevezető, mert tetszés 
szerinti nonverbális viselkedésre vonatkoz-
tatják. A fenti kritériumok szerint viszont 
csak akkor történik nonverbális kommuniká-
ció, ha valamely személy verbális jelek előál-
lításával vagy befogadásával együtt (ld. az 1. 
tábla a-tól d-ig terjedő mezőit) verbálisan 
nem kódolt nyelvi, paranyelvi vagy nyelven 
kívüli jeleket állít elő, melynek során a ver-
bális és/vagy nonverbális viselkedésből egy 
befogadónak valamilyen következtetést kell 
levonnia, mégpedig annak felismerése révén, 
hogy ez a következtetés a jel előállítójának 
szándékában állt. 

Kommunikáció és nyilvánosság 

A hatvanas évek óta a kommunikációt igen 
gyakran hozzák összefüggésbe a nyilvános-
sággal (vö. Funkhouser 1973). Egyesek (Ha-
bermas 1962, Schneider 1966, Ottó 1966, 
Ziegler 1968, Reimann 1972, Ukema 1977) 
azt hangsúlyozzák, hogy kommunikáció 
nélkül nincs nyilvánosság. Már Cooley-nél 
is ezt olvashatjuk: „(...) communication 
makes possible public opinion, which, when 
organized, is democracy" (1909:85. — a 
kommunikáció teszi lehetővé a közvéle-
ményt, amely ha szervezetté válik, akkor 
mint a demokrácia jelenik meg). Mások (pl. 
Wiener 1972:186b és 203a) épp fordítva, úgy 
gondolják, hogy a kommunikációt nyilvá-
nosságra hozatalként („making public") kell 
definiálni, és ezzel úgy tesznek, mintha nyil-
vánosság nélkül nem lenne kommunikáció. 
E probléma tisztázása attól a nyilvánosság-
fogalomtól függ, amelyet alkalmazni aka-
runk. 

A „nyilvános" szó a korai újfelnémetben 

nemigen jelentett többet, mint a mai nyelv-
ben a „nyilvánvaló" és a „közismert", és 
ebben az értelemben a kommunikációnak a 
„nyilvánosságra hozatallal" való körülírása 
teljesen elfogadható. Azonban a szó a korai 
újfelnémetben később az „általánosan hoz-
záférhető" és a „mindenkinek szóló" jelen-
tést is elnyerte, és ezáltal elvesztette régi je-
lentését. A felvilágosodás kora óta a „nyil-
vános"^ a latin „publicus" fordításában 
használják, és ebben a kontextusban annyit 
tesz, mint „hivatalos", „állami" (vö. a latin 
„res publica"). Antonimaként egyrészt a la-
tin „securus"-t és a német „titkos" szót állí-
tották szembe vele, ami a politológiai di-
menzióba vezet, másrészt a latin „priva-
tus"-t, a német „privát", „személyes", „in-
tim" szavakat, ami szociológiai dimenziót 
ad a szónak. Ebben a nyelvhasználatban „az 
ember közemberré és magánemberré való 
szétszakadása" (Marx—Engels 1970:1, 347) 
fejeződik ki, mely a polgárság emancipáció-
jával alakult ki. Ma privátnak, magánjelle-
gűnek az számít, ami a családi és a baráti 
körhöz tartozik, és nyilvánosnak, ami e kö-
rön kívül történik, míg a munkahelyi élet 
közbülső helyet foglal el. 

Ha így értelmezzük a nyilvános fogalmát, 
nem alkalmazhatjuk a kommunikáció meg-
határozására, hiszen kommunikáció a csa-
ládtagok között is zajlik. Különbséget kell 
tehát tennünk a magánjellegű és a nyilvános 
kommunikáció között. Ismeretes, hogy sok 
ember a magán-kommunikációban másként 
nyilatkozik és más véleményt képvisel, mint 
a nyilvános kommunikációban (vö. Brandt 
—Köhler 1972, valamint Posner 1974a). És 
ez ugyanúgy érvényes a liberális, mint a to-
talitárius társadalmakra. 

A nyilvános kommunikáció jellemzője, 
hogy vagy korlátlan a résztvevőinek száma, 
vagy a résztvevők a kommunikáció során 
nem azonosíthatók személyesen egymás szá-
mára. Történhet előadásokon és nyilvános 
vitákon éppúgy, mint szavazásokon és 
sportrendezvényeken. Mégha a jel-előállító 
személyesen azonosítható címzettekhez for-
dul is, a kommunikáció nyilvánossá válik 
azáltal, hogy ezt egyúttal további, az adott 
szituációban személyesen nem azonosítható 
címzettekre való tekintettel tette. Ez nem-
csak a pódiumvitákat teszi nyilvános kom-
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munikációvá, hanem a városi színházban 
vagy moziban zajló előadásokat is. 

Egy kommunikációs folyamat címzettéi-
ként kijelölt azon személyeket, akiket a 
kommunikációs folyamat révén érnek el, 
közönségnek (publikumnak) nevezzük, 
amennyiben az adott szituációban nem azo-
nosítható mindenki mindenki számára sze-
mélyesen. Nem csak a kongresszusokon, a 
színházban vagy a moziban van közönség. 
A buszsofőr is, aki bemondja a megállók 
neveit, publikummá teszi utasait. Éppígy a 
szupermarket részlegvezetője is közönségévé 
teszi a „tisztelt vásárlókat", amikor a han-
gosbemondón keresztül felhívja figyelmüket 
egy különleges ajánlatra. 

Nyilvánosságot nyilvános kommunikáció 
hoz létre. Több személyt már akkor is nyil-
vánosságnak nevezünk, ha elvileg mindegyi-
kük egy adott kommunikációs folyamat kö-
zönségének része lehetne. Ha egy közlés ki-
vétel nélkül minden emberhez szól, és elvileg 
minden ember hozzá is férhet, akkor az 
adott közlésnek megfelelő nyilvánosság 
minden emberre kiterjed, bármilyen kicsi is 
az a közönség, melyet az adott üzenet tény-
legesen el is ér. Ezzel szemben, ha egy közlés 
csak meghatározott típusú (személyesen 
nem azonosított) címzetteknek készült, ak-
kor kvalifikált nyilvánosság jön létre, például 
egy város vagy egy ország nyilvánossága, a 
„tudományos nyilvánosság", vagy „a sport 
nyilvánossága". Ilyen értelemben beszél Ha-
bermas (1962) „szervezeti nyilvánosságról", 
amelyen egy társadalmi szervezet (pl. egy 
párt, egy szövetség) tagjainak sokaságát érti 
(vö. még Geissler 1973:89). Itt is meg kell 
különböztetni a nyilvánosságot és a minden-
kori elért közönséget. A különböző nyilvá-
nosságok és közönségek egymás közötti vi-
szonyát ábrázolja példaképpen a 4. ábra. 

Lényeges, hogy nyilvánosság csak kom-
munikáció révén alakulhat ki. A NY—1 
kvalifikált nyilvánosság azáltal jön létre, 
hogy egy adott 1,1 vagy 1,2 kommunikácós 
folyamat bizonyos számú potenciális cím-
zettjévé akarták tenni. A K—1,1 közönség 
az 1,1 kommunikácós folyamat által tényle-
gesen elért címzettekből áll. A K—1,1 és 1,2 
közönségek közös vonása, hogy a NY—1 
kavalifikált nyilvánossághoz tartoznak, mi-
vel az 1,1 és 1,2 kommunikációs aktusok 

adója ugyanezen címzetteknek szánta üze-
netét. 

Ha azt feltételeznénk, hogy nyilvános 
kommunikáció mindig egy személyesen azo-
nosítható adó és közönsége között zajlik, túl 
szűken látnánk a dolgokat. Egy svájci kan-
ton népgyülésén, melyen elvileg a kanton 
valamennyi polgára szóhoz juthat, állandó-
an eltolódik a határ az adó és a közönség 
között. Hasonló mondható el manapság a 
telefonkonferenciákról is, melyekbe a kü-
lönböző telefonállomásokról bárki becsatla-
kozhat. Ezért a nyilvános kommunikáció 
definíciójában nem a közönségre, hanem egy 
kommunikáció valamennyi résztvevőjére 
kell hivatkoznunk, függetlenül attól, hogy 
azok adóként, vevőként, vagy címzettként 
lépnek fel (lásd fent). 

A nyilvános kommunikáció megkönnyíti 
a nyilvános vélemény, a közvélemény képző-
dését, azonban nem előfeltétele annak. Ez 
mutatkozott meg a tizennyolcadik és tizen-
kilencedik század Európájában a forradal-
makat megelőző helyzetekben, amikor a 
„rémhírgyártók" és a „szóbeli propaganda" 
vették át a betiltott újságok helyét. Ahhoz, 
hogy minden személy hozzáférhessen egy 
információhoz, vagy lehetősége legyen az 
állásfoglalásra, vagy mindenkit be kell von-
ni (egyetlen vagy) néhány kevésbé nyilvános 
kommunikációs folyamatba, vagy gondos-
kodni kell róla, hogy a privát kommuniká-
ciós folyamatok láncolatán keresztül érjék el 
azokat. A politikában ma többnyire a két 
eljárás kombinációja történik (vö. Geissler 
1973). 

A nyilvános kommunikációt persze nem 
szabad összecserélni a nyilvánosságban tör-
ténő kommunikációval. Az utóbbi teljesen 
privát jellegű is lehet, például ha két ismerős 
házaspár idegen hallgatók nélkül beszélget 
egy étteremben. Ha azonban ez a beszélgetés 
a szomszéd asztaloknál ülő és hallgató, nem 
azonosított harmadik személyre sandítva 
történik, akkor nyilvános jelleget kap, ha-
csak nem ismerkednek meg egymással, és 
nem hívják meg ezt a harmadik személyt az 
asztalhoz, hogy vegyen részt a beszélgetés-
ben. A televíziós „talk-show"-knak még 
komplexebb szerkezetük van. A műsorveze-
tő és meghívott vendégei közötti beszélgetést 
az teszi nyilvánossá, hogy kijelentései a sze-
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4. ábra. Adott kommunikációs folyamatokhoz kapcsolódó nyilvánosságok és 
közönségek viszonyai: Az 1,1 és 1,2 kommunikációs folyamatok a K-i 1 és K12 
közönségekkel vesznek részt a NY—1 kvalifikált nyilvánosság létrehozásában stb. 
A NY—1, NY—2 és NY—3 kvalifikált nyilvánosságok a NY össznyilvánosság részei 

mélyesen nem azonosítható jelenlévőknek is a stúdiónyilvánosságból televíziós nyilvá-
szólnak, akik bármikor bekapcsolódhatnak nosság lesz, mely egy adott ország polgárai-
az interakcióba. Ha pedig a stúdióközönség nak a tévékészülékekhez való hozzáférési 
jelenlétében zajló beszélgetést a tévéképer- lehetőségeitől függően végül is egy ország 
nyőkön való terjesztésre hangszerelték, úgy nyilvánosságával lehet azonos. 
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A kommunikáció médiumai indirekt módon 

A nyilvános kommunikáció nem szükség-
szerűen tömegkommunikáció. Már egy há-
rom zenész és hét hallgató részvételével meg-
tartott kamarazenei est is nyilvánosnak szá-
mít, amennyiben a hallgatókat nem szemé-
lyesen hívták meg, a meg nem hívott hallga-
tókat pedig nem zárták ki a rendezvényről. 
Azonban a nyilvános kommunikáció lehet 
tömegkommunikáció. Utóbbi egyrészt azt 
feltételezi, hogy a kommunikáció résztve-
vőinek száma korlátlan, illetve a résztvevők 
személyesen nem azonosíthatók egymás szá-
mára, másrészt hogy egy meghatározott ér-
telemben tömeget képeznek. Itt egy bizo-
nyos nagyságú embertömeg szükségeltetik, 
mely diszperz, tehát tagjai nem tartózkod-
nak azonos időben azonos helyen. Ilyen ér-
telemben egy szupermarket részlegvezetőjé-
nek bejelentése egy különleges ajánlatról 
nem tömegkommunikáció. Ha viszont az 
áruházi lánc reklámfelelőse egy időben vala-
mennyi részleg ügyfeleinek figyelmét felhívja 
a különleges ajánlatra, akkor már egy disz-
perz közönséggel való kommunikációról, te-
hát tömegkommunikációról van szó. Ha-
sonló a helyzet, ha egy nagyvárosban a met-
rókocsi-vezető helyett, aki addig egyenként 
mondta be az egyes állomások nevét, a tö-
megközlekedési központból automatikusan 
közlik az állomásokat. 

Egy kommunikáció résztvevőinek nyilvá-
nossága és diszperzitása elégséges kritériu-
mok a tömegkommunikáció definiálásához. 
A tömegkommunikáció jelenleg is vitatott 
további minősítései éppoly alkalmatlan defi-
níciós ismérvek, mint a nonverbális jelek 
kendoni minősítése. Különösen hátrányos 
volt a tömegkommunikációs kutatások fej-
lődésére Németországban a Maletzke 
(1963:32) által adott fogalommeghatározás 
meggondolatlan másolása: „Tömegkommu-
nikáción értjük a kommunikáció azon for-
máját, amelynél kijelentéseket 

nyilvánosan 

technikai terjesztő 
eszközök révén 

(tehát korlátozott és 
személyesen 
meghatározott vevőkör 
nélkül) 

(médiumok) 

és egyoldalúan 

egy diszperz 
közönségnek 
közvetítenek." 

(tehát 
a kommunikációs 
partnerek közötti 
térbeli és időbeli, vagy 
téridőbeli távolság 
mellett) 

(tehát a kijelentő és 
a vevő közötti 
szerepcsere nélkül) 

(az imént kifejtett 
értelemben) 

A Maletzke által megfogalmazott feltéte-
lek egyike sem képviselhető ma már módosí-
tás nélkül. Mint kifejtettük, a nyilvánosság-
nak és a diszperzitásnak nem szabad a cél-
zott vevőkörre vagy akár a közönségre kor-
látozódnia, hanem az adott kommunikációs 
folyamat valamennyi résztvevőjének soka-
ságára (beleértve a jel-előállítókat is) egy-
aránt jellemzőnek kell lennie. A nyilvános-
ságra és a diszperzitásra vonatkozóan felho-
zott további feltételek vagy túl szűkkörűek, 
például az egyoldalúság, vagy pedig a nyil-
vánosság és a diszperzitás feltételeiből kö-
vetkeznek, mint a maletzkei értelemben vett 
indirektivitás, valamint a technikai terjesztő 
eszközökhöz való kötődés, ami felesleges 
redundanciát visz a definícióba. Aki a tö-
megkommunikációt per definíció egyoldalú-
ságra ítéli, maga is bűnrészessé válik a fejlett 
országok tömegkommunikációjának mai 
szervezeti formáira jellemző perpetuitás ki-
alakulásában. Az elektrotechnika nem kö-
veteli meg a kommunikáció résztvevőinek 
adókénti és vevőkénti szerepállandóságát. 
Enzensbergnek ez az 1970-ből származó he-
ves megállapítása ma éppolyan időszerű, 
mint akkor volt: „A tranzisztoros rádió fel-
építési elvénél fogva egyúttal potenciális adó 
is; visszacsatolás révén más vevőkre is hatni 
képes. A puszta disztribúciós eszközből 
kommunikációs eszközzé való fejlődés nem 
technikai probléma." (1970:160) A tömeg-
médiumok egyoldalúságának leküzdése felé 
vezető utat jelzik az USA-ban az autósok 
CB-rádióival, illetve Olaszországban a mű-
sorszórási jogok részleges felszabadításával 
kapcsolatos tapasztalatok. 

A tömegkommunikáció résztvevőinek 
diszperzitásából következik maletzkei érte-



116 NONVERBÁLIS JELEK A NYÍL VÁNOS KOMMUNIKÁCIÓBAN 

lemben a technikai terjesztő eszközök és az 
indirektivitás szükségszerűsége. A kommu-
nikatív interakció fent leírt feltételei alapján 
helytelennek tűnik indirektivitásról beszélni 
nemcsak a kommunikációs partnerek időbe-
li, hanem már térbeli vagy téridőbeli távol-
sága esetén is. Megfelelő technikai eszközök 
alkalmazásával a produkciós és a befogadá-
si szituáció térbeli távolsága nem akadály a 
kommunikációs partnerek közötti interak-
ció működése számára. Csupán a befogadá-
si folyamatnak a produkciós folyamathoz 
képest történő időbeli elcsúszása akadályoz-
za az interakciót a fenti értelemben. Ezért 
csak akkor beszélhetünk indirekt kommuni-
kációról, ha időbeli távolság áll fenn, ez 
pedig nem szükségszerű a tömegkommuni-
kációban, mint a CB-rádiózás vagy a min-
dennapi televíziós élő adások mutatják. 

A technikai terjesztő eszközök alkalmazá-
sa önmagában nem teszi a kommunikációt 
tömegkommunikációvá, hiszen ugyanazon 
technikát gyakran alkalmazzák a kiscsopor-
tos (például a barátok vagy a családtagok 
közötti) kommunikációban is. Minden 
kommunikációhoz kommunikációs eszkö-
zök kellenek. Ezeket rendszerint médiumok-
nak nevezik, és csak rendszerszerűen defini-
álhatók. A szokásos szóhasználat szerint a 
médium olyan kommunikációs eszközrend-
szer, mely egy meghatározott típusú, ismé-
telt kommunikációt tesz lehetővé. Ponto-
sabban és általánosabban megfogalmazva a 
médium jelek előállítására, elosztására és be-
fogadására szolgáló eszközrendszer, mely 
meghatározott állandó korlátokat szab a 
benne előállított jelfolyamatoknak. Hogy 
ezeknek milyen fajtái lehetnek, nyilvánvaló-
vá válik, ha megvizsgáljuk a közkeletű médi-
umfogalmak által meghatározott kommuni-
kációtípusokat. Összegezve a szakirodalmi 
utalásokat (például Maletzke 1963, Ziegler 
1968:44, Wasem 1969, Aufermann 1971: 13, 
Pross 1972: 126, Hempfer 1973, Naschold 
1973, Schanze 1974, Kunczik 1977, Merten 
1977: 134, Bergler—Six 1979: 36, Cannon 
—Luecke 1980, Hund—Hund 1980: 90 és 
Bentele 1984: 29), az alábbiakat különböz-
tetjük meg: 

1. Biológiai médiumfogalom: A jelrendszere-
ket a jelek előállításában, elosztásában és 

befogadásában részt vevő testrészek alapján 
jellemzi. 

Például a befogadás szempontja alapján 
megkülönböztethetjük azokat a jelrendsze-
reket, 

— melyeknek jeleit a szem fogja fel, tehát 
a vizuális médiumokat, 

— melyeknek jeleit a fül fogja fel, tehát az 
auditív médiumokat, 

— melyeknek jeleit az orr fogja fel, tehát 
az olfaktorikus médiumokat, 

— melyeknek jeleit a szájban lévő ízlelő-
bimbók fogják fel, tehát a gusztatorikus mé-
diumokat, 

— melyeknek jeleit a bőr tapintóidegei 
fognak fel, tehát a taktilis médiumokat. 

2. Fizikai médiumfogalom: A jelrendszereket 
a kémiai elemek és azok fizikai állapotai 
alapján jellemzi, amennyiben ezekre van 
szükség ahhoz, hogy kapcsolat létesüljön az 
adó produkciós és a vevő recepciós szerve 
között. 

A vizuális jelfolyamatokhoz optikai hul-
lámokat előállító elektromágneses mezők 
szükségesek, ezért a megfelelő jelrendszere-
ket optikai médiumoknak is nevezzük. Az 
auditív jelfolyamatok akusztikus vezetőké-
pességű, szilárd, folyékony vagy gázhalmaz-
állapotú testeket igényelnek az adó és a vevő 
közötti fizikai kapcsolat céljára, ezért a meg-
felelőjelrendszereket akusztikus médiumok-
nak nevezzük. Az olfaktorikus jelfolyama-
tokhoz sajátos összetételű, gázformájú vegyi 
anyagok szükségesek, míg a gusztatív jelfo-
lyamatok folyékony és szilárd vegyi anya-
gokhoz kötődnek. A taktilis jelfolyamatok 
a tapintási ingereknek a bőr mint fizikai 
eszköz révén történő átviteléhez kapcsolód-
nak, így a megfelelő jelrendszereket tapintá-
si médiumoknak nevezzük. 

3. Technológiai médiumfogalom: A jelrend-
szereket azoknak a technikai eszközöknek 
az alapján jellemzi, melyeket az adó produk-
ciós és a vevő recepciós szerve közötti fizikai 
kapcsolatot megteremtő kontaktanyag mo-
difikációjára szolgáló jelfolyamatok előállí-
tására alkalmaznak. 

A vizuális jelfolyamatokban a ceruza és a 
papír, a szemüveg, a látcső és a távcső mint 
technikai eszközök mellett mindenekelőtt az 
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írógép a gépírással, a nyomdagép a nyom-
tatványokkal, a vetítő a fóliákkal és a vetítő-
vászonnal, a fényképezőgép a fotólaborató-
riummal és a diapozitívokkal, illetve papír-
másolatokkal, a diavetítő a diaképekkel és 
a vetítővászonnal, a dianéző a diapozitívek-
kel, a filmkamera a filmlaboratóriummal, a 
vágóasztallal, a filmszalagokkal, a filmvetí-
tővel és a vetítővászonnal, a mikrofilmek a 
leolvasógéppel és a képernyővel, a videoka-
mera a videokazettákkal, a videoberende-
zéssel és a tévéképernyővel használatosak. 
Az alkalmazott eszközöknek megfelelően a 
vizuális jelrendszereket nyomtató médiu-
mokra, vetítő médiumokra, képernyőmédi-
umokra oszthatjuk fel; ezen eszközök termé-
kei alapján írógépoldalakról, nyomtatott 
szövegekről, fotókról, diákról, filmekről és 
videokazettákról mint technikai médiumok-
ról beszélhetünk. 

— Az auditív jelfolyamatokban a hangszerek 
mellett mikrofonokról van szó kábelekkel, adó- és 
vevőkészülékekről és hangszórókról, magnetofo-
nokról és magnószalagokról, lemezjátszókról és 
hanglemezekről, kazettás magnókról és kazetták-
ról, telefonkészülékekről és telefonkagylókról, 
hallókészülékekről stb. Ennek megfelelően beszél-
hetünk hanglemez, hangszalag, hangkazetta stb. 
médiumokról. 

— Az olfaktorikus jelfolyamatokban technikai 
eszközként illatosítókat és parfümös üvegeket 
használnak, attól függően, hogy egy illatnak egy 
térben állandóan, időben csökkenő intenzitással, 
vagy meghatározott testekhez kötődve kell megje-
lenni. Ennek megfelelően különböztethetünk meg 
illatosítókat, illatszórókat és parfümös üvegeket. 

— A gusztatorikus jelfolyamatoknál technoló-
giai szempontok alapján az ételek elkészítésének, 
tálalásának és elfogyasztásának eszközeiből és 
termékeiből indulunk ki. Az ételek elkészítési 
technikáinak megfelelően a gusztatorikus jelfo-
lyamatok mint médiumok körében megkülönböz-
tethetjük például a leveskonyhát annak egytáléte-
leivel, a cukrászatot a süteményekkel, a húskony-
hát a sültekkel, a grillt stb. A fogyasztás eszközei-
nek megfelelően beszélhetünk villásreggeliről, hú-
sostányérről, poharas jégkrémről stb. 

— A taktilis jelfolyamatok előtt a bőrt púder-
doboz és krémtubus, masszázsolaj és szemceruza 
segítségével készítik elő, azután esetleg masszázs-
kefével, esetleg bokszkesztyűvel, bokszerrel, kard-
dal, bilinccseí, és hüvelykszorítóval dolgozzák 
meg. Itt a legkülönbözőbb ruhadarabok is szere-
pet játszhatnak. A kölcsönös kontaktus gazdag 
lehetőségei rejlenek ezen a téren, kezdve a futó 

érintéstől, mondjuk egy hátveregetésnél, a tartó-
sabb érintésen keresztül, például egy kisgyerek 
hátizsákban való cipelésénél vagy a bőr masszíro-
zásánál, egészen a maradandó nyomokat hagyó 
érintésig, mondjuk egy testi sérüléssel járó vereke-
dés alkalmával. 

4. Szociológiai médiumfogalom: A jelrend-
szereket azon társadalmi intézmények alap-
ján jellemzi, melyek a biológiai, fizikai és 
technikai eszközöket jelfolyamatok előállí-
tására szervezik. 

A vizuális jelfolyamatokat olyan társadal-
mi médiumok szervezik, mint a galériák, a 
múzeumok és a könyvtárak — kiállítások 
megrendezésével; a sajtókonferenciák, a 
könyvkiadók és a könyvkereskedések — 
nyomtatott termékek kínálata révén; a film-
kölcsönzők és a mozik — filmek bemutatá-
sával. 

Az auditív jelfolyamatokat a koncertügy-
nökségek „zenegyárai", a lemezcégek termelése, a 
műsorszóró intézmények műsorai szervezik. 

Az olfaktorikus jelfolyamatokat egyre in-
kább a parfüm- és mosószergyártó vállalatok 
szervezik a drogériákkal, az illatszerboltokkal és 
az áruházakkal mint értékesítő ügynökségekkel. 

— A gusztatorikus jelfolyamatokban az élelmi-
szeripar és félkésztermékei, illetve a gasztronómia 
az illetékes, melyek részt vesznek az élelmiszerfo-
gyasztás társadalmi kereteinek (virslis bódé, kávé-
ház, étterem vagy bár) meghatározásában. 

— A taktilis jelfolyamatokba ma egyre inkább 
bekapcsolódnak a sportegyesületek, az uszodák, 
a szaunák és a masszázsszalonok mint társadalmi 
médiumok. 

Azonban a legtöbb kommunikációs ágens 
nem korlátozza tevékenységét egyetlen 
kommunikációs eszköz szervezésére. Gon-
doljunk csak a színházra és az operaházra, 
a sportstadionokra és a templomokra, vagy 
a tévétársaságokra. 

5. Kultúrvonatkozású médiumfogalom: A jel-
rendszereket az általuk közvetített üzenetek 
célja alapján jellemzi. 

Altalános formában arról van szó, amit 
az irodalom-, a művészet- és a zenetudo-
mányban műfajnak, zsánernek vagy szöveg-
fajtának neveznek (vö. Morris, 1973, Hemp-
fer 1973, Schanze 1974, Kreuzer— Prumm 
1979 és Bickmann 1984). A kommunikációs 
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cél az üzeneteknek — függetlenül attól, hogy 
milyen biológiai, fizikai, technikai és társa-
dalmi médiumokon mennek keresztül — 
azonos struktúrákat kölcsönöz. így nem-
csak az újságban, hanem a rádióban és a 
tévében is megkülönböztethetünk híreket, 
kommentárokat, kritikákat, riportokat és 
elbeszéléseket. Ugyanolyan joggal, ahogyan 
a könyveket szakkönyvekre és szépirodalmi 
könyvekre osztjuk, a filmeknél megkülön-
böztethetjük a dokumentumfilmeket és a já-
tékfilmeket, a zenében pedig a komolyzenét 
és a könnyűzenét. A szórakoztatás terén is, 
az egyes médiumok biológiai korlátai alap-
ján, szintén több párhuzamos osztályozás 
létezik, például amikor egy elbeszélés egy 
könyvben krimi, detektívregény vagy törté-
nelmi regény, filmen krimi, detektívfilm 
vagy történelmi film, a tévében pedig krimi-, 
detektív- vagy történelmi sorozat, illetve 
„történelmi freskó" formájában jelenik meg. 
Ezért általában megkérdezhetjük, hogyan 
különböztethetők meg azok a korlátozások, 
melyeknek az üzenet ki van téve, miközben 
egy adott eseményt hír, kommentár, kritika, 
riport vagy elbeszélés keretében ismertetnek. 
Ennek alapján beszélünk hírekről, kommen-
tárról, riportról, kritikáról, elbeszélésről stb. 
mint kulturális médiumokról. 

6. Kódvonatkozású médiumfogalom: A jel-
rendszereket azon szabályok alapján jellem-
zi, melyek segítségével azok használói a jel-
előállítás során a jelhordozók üzeneteinek, 
a befogadás során pedig a jelhordozóknak 
üzeneteket tulajdonítanak. 

Kódvonatkozású osztályozásról van szó, 
ha egy televíziós intézmény felállít egy „szó-
osztályt", vagy ha egy nemzetközi kiadó 
német, angol és francia osztályra tagozódik. 
Kódvonatkozású a nyugati zenében a ho-
mofon és a polifon, valamint a tonális és az 
atonális zene megkülönböztetése, a festé-
szetben a tárgyi és a nem tárgyi képek szem-
beállítása, az építészetben egy épület román, 
neoromán, gótikus, neogótikus, tárgyias, új-
tárgyias stb. besorolása. A kiadó azon dön-
tése, hogy egy könyvet németül, angolul 
vagy franciául ad ki, a zeneszerző azon dön-
tése, hogy tonálisan vagy atonálisan kompo-
nál, a festő döntése, hogy tárgyiasan vagy 
nem tárgyiasan fest, vagy az építész döntése, 

hogy egy házat neoromán, neogótikus stí-
lusban vagy az Új Tárgyiasság stílusában 
épít meg, igen gyakran a különböző kom-
munikációs médiumok közötti döntésként 
merül fel. 

A fenti áttekintés mutatja, meddig jutott 
a médiumfogalom terminológiai inflációja a 
szakirodalomban. A magyarázat nem ne-
héz. Kétségkívül hibáztatható a híradás-
technikából származó információáramlási 
modellek felkapása és reflektálatlan átvitele 
az emberi kommunikáció sokkal komp-
lexebb összefüggéseire. Ha egy rendszerben 
korlátozott számú hely áll rendelkezésre, 
mindenki megpróbál egy másik analógiát 
terhelni, hogy a meglévő terminológiát al-
kalmassá tegye korlátozott érdekei számára. 

Ez nemcsak a „médium" terminussal tör-
tént így, hanem a „kód" (vö. Kurz 1976) és 
a „csatorna" terminussal (vö. Wulff 1979) is. 
Utóbbit alkalmazták már mind az érzékmo-
dalitások („a vizuális csatorna"), mind a 
kontaktanyagok („az optikai csatorna"), 
mind a kommunikációs eszközök („A német 
nyelvű szinkron és az eurovíziós adások csa-
tornájaként használjuk a rádiót."), mind pe-
dig az intézmények megkülönböztetésére (az 
NDK televíziója „A fekete csatorna" című 
adásában tárgyalta az ARD és a ZDF mű-
sorát). Azon szövegfajták kivételével, me-
lyeket bár médiumokként jelölnek, de kom-
munikációs csatornákként nem, a „médi-
um" és a „csatorna" fogalmak manapság 
mindenfelé felcserélhetők. 

Ha ez az állapot nem szűnik meg mihama-
rabb, az a médiumelemzés mint tudomány 
számára halálos lehet. Egy túlnyomórészt 
taxonomikusan működő tudomány, mely-
nek fő tevékenysége tárgy tartalmak gyűjtése 
és osztályozása, arra a kérdésre, hogy két 
hasonló tárgytartalom ugyanabba, vagy pe-
dig két különböző kategóriába tartozik-e, 
nem elégedhet meg egy „mind, mind" típusú 
válasszal: 

— Ugyanaz a médium-e a beszélt és az 
írott nyelv? 

— Megváltozik-e a médium, ha egy opera 
bemutatása helyett dalestet rendeznek az 
opera részleteiből? 

— Azonos médiumnak számít-e egy ba-
rokk szentkép, egy comic strip és egy szöveg 
és kép kombinációjából álló reklámhirdetés? 
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2. táblázat 

A médiumfogalmak és alkalmazási kritériumaik 

médiumfogalom médium kritérium 

biológiai érzékszervi médium érzékmodalitás 
fizikai fizikai médium kontaktanyag 
technológiai technikai médium alkalmazott eszközök és azok technológiai 

termékei 
szociológiai társadalmi médium intézmények 
kultúrvonatkozású kulturális médium szövegfajták 
kódvonatkozású kódoló médium kódok 

— Azonos-e a rádiós és a televíziós sajtó-
szemle? 

— Azonos médium-e az ARD és a ZDF? 
— És mi a helyzet a FAZ és a TAZ lapok 

esetében? 
Ezek a kérdések mindaddig eldönthetetle-

nek lesznek, míg nem pontosítjuk a médium 
fogalmát. A fogalmi káoszból kivezető első 
lépés az lehet, ha szembe állítjuk egymással 
a „médium" szó felhasználásának alapjául 
szolgáló különböző kritériumokat (vö. 2. 
tábla). És ez úgy a legkönnyebb, ha külön-
böző terminusokat vezetünk be. Ezért a kö-
vetkezőkben „médium" helyett az egyes ese-
tekben már mindig az érintett kritériumról 
lesz szó. 

Hogy eldöntsük a szemiotikusok közkele-
tű vitáját arról, hogy a különböző médium-
fogalmak közül melyik legitim valójában, 
arra az elmondottak alapján nincs sok kilá-
tás. A legtöbb támpontot az ígéri, ha megkí-
séreljük a mindennapi életben és a szakiro-
dalomban konzisztenciájuk alapján meg-
vizsgálni az olyan morfológiailag rokon sza-
vak szokásos használati módjait, mint a 
„médium", a „tömegmédium" és a „multi-
média" (és más kifejezésekét is, például „mé-
diapolitika", „médiafelelős", „médiakriti-
ka", „oktató médiumok"). 

Ha valaki ma tömegmédiumokról beszél, 
nem a tömegkommunikációban alkalmazott 
érzékmodalitásokat vagy kontaktanyagokat 
tartja szem előtt, és rendszerint nem is bizo-
nyos szövegfajtákra vagy kódokra hivatko-
zik. Kétfajta jelrendszer mint „különböző 
tömegmédiumok" értékelésekor többnyire 
azok technikája alapján tájékozódunk, pél-
dául a nyomdatechnika alapján (sajtó), a 

filmtechnika alapján (film), a híradástechni-
ka alapján (rádió, tévé), vagy azok intézmé-
nyei alapján; például a kiadók alapján (a 
Bertelsmann mind újságokat, mind könyve-
ket, hanglemezeket, hang- és videokazettá-
kat, mind filmeket is árusít), műsorszoró 
szervezetek alapján (a ZDF csak tévéműsort 
sugároz, az ARD rádió- és tévéműsort), le-
mezcégek alapján (a Német Gramofon Tár-
saságnál nemcsak hanglemezek és kazetták 
találhatók, hanem koncerteket is szervez). 

Kevésbé határozták még meg a „multimé-
dia-jellegű" kifejezés használatát. Bizonyos-
nak látszik, hogy két kód kombinációja, pél-
dául egy francia idézeteket tartalmazó né-
met szövegben, vagy két szövegfajta kombi-
nációja, például egy tánc- és meselemezen, 
vagy két intézménytípus, például egy újság-
és egy könyvkiadó együttműködése még 
nem elegendő feltétele annak, hogy a kelet-
kező jelfolyamatokat multimédia-jellegűnek 
nevezzük. Problémás a szóhasználat a tech-
nológiai médiumfogalom vonatkozásában 
is: Egy koncertet nem tesz „multimédia-
jellegűvé" sem több különböző típusú hang-
szer, sem több különböző típusú hagszóró 
használata; és az sem érzi magát éppen egy 
multimédia-jellegű jelfolyamat részesének, 
aki szemüvegével az autója visszapillantó 
tükrében a mögötte jövő fénykürtjét látja. 
Az általánosan elfogadott konszenzus értel-
mében multimédia-jelleget csak a hangszóró 
és a filmvászon kombinációja hoz például 
létre a hangosfilmnél, vagy a hangszóró és a 
képernyő kombinációja a tévénél. 

Nehézségeink támadnak akkor is, ha azt 
gondoljuk, hogy két különböző érzékmoda-
litás vagy két különböző típusú kontakt-
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anyag egyidejű alkalmazása önmagában 
már multimédia-jelleget eredményez. Ha ez 
így volna, akkor nemcsak a tévét és a filmet, 
hanem a színházi és operaelőadásokat is 
multimédia-jellegűnek neveznénk, ami egye-
lőre nem szokásos. Instruktív határeset a 
diavetítés, amelynél egy kontaktanyagot egy 
természetes szervvel, az emberi hanggal mo-
dulálnak, miközben a másikon technikai 
eszközök: a diavetítő, a diapozitív és a vetí-
tővászon operálnak. Multimédia-show — 
általános nézet szerint — akkor lesz a diave-
títésből, ha közben egy zenekar játszik. Ha 
a szokásos szóhasználatot akarjuk követni, 
akkor a multimédia-jellegű kommunikáció 
elengedhetetlen feltételének kell tartani a 
technikai segédeszközök elektronikai beren-
dezések formájában történő alkalmazását. 

Megfontolandó továbbá, hogy több önál-
ló médium egyszerű kombinációja, illetve 
egy reklámanyag egyidejű terjesztése sajtó-
ban, plakátokon és a kereskedelmi ügynö-
kök révén, vagy a sajtó, a postai szóróanyag 
és a rádió együttes alkalmazása nem teszi-e 
ezeket már eredményükben multimédia-
jellegű vé. 

A „tömegmédium" és a "multimédia" 
szavak használatának ebből a szokásából az 
következik, hogy az érzékmodalitás, illetve 
a kontaktanyagok és az alkalmazott techni-
ka nagyobb súllyal esik latba a médiumok 
megítélésénél, mint az intézmények, a szö-
vegfajták és a kódok. 

Eljutottunk odáig, hogy a fejtegetéseink 
elején feltett utolsó kérdést is megválaszol-
juk: a nonverbális kommunikáció mindig 

Irodalom 

multimédia-jellegű is? Képzeljünk el egy em-
bert, aki látótávolságban, azonban hallótá-
volságon kívül akar kommunikálni valaki-
vel. Ha ehhez csak mikrofont és hangszórót 
vesz segítségül igénybe, akkor ez nem multi-
média-jellegű kommunikáció. Ha azonban 
elbújik egy házfal mögé, és egy videokamera 
közvetíti a képét, akkor ez a kommunikáció 
már multimédia-jellegű, mivel ebben már 
nemcsak két különböző érzékmodalitás (il-
letve különböző típusú kontaktanyag), ha-
nem két apparatív médium is részt vesz. 

A mai szóhasználatot mérvadónak tekint-
ve a nonverbális kommunikáció csak akkor 
nevezhető multimédia-jellegűnek, ha nem 
szemtől szembe történik, hanem legalább 
két érzékmodalitást bekapcsoló apparatív 
médiumok segítségével. 

Kérdéses még, vajon ez a szóhasználat 
megszilárdul-e, vagy idővel annyira alább-
hagy az elektronika vonzereje, hogy az ope-
rát és a színházat, a bálokat és a sportren-
dezvényeket annak alkalmazása nélkül is 
multimédia-jellegű tömegkommunikáció-
nak fogják tekinteni, és akként fogják ele-
mezni. Ez nemcsak a „multimédia" terminus 
meghatározását egyszerűsítené le, de meg-
könnyítené a fogalomképzést is a multimé-
dia-jellegű kommunikáció terén. Sok dolog 
szól egy ilyen fajta fejlődés mellett. 

Megjelent a „Zeitschrift für Semiotik" 
1985. évi 3. füzetében, a tübingeni Staujfen-
burg kiadónál. 
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ÚJ T E C H N I K A 

Diósi Pál 

Számítógépek és 
alkalmazásuk 
a városi, város környéki 
művelődési házakban 

Miközben a művelődési házak jelenlegi számítógépparkja még saját 
korlátozott lehetőségeinek teljes kihasználását sem teszi lehetővé, 
a gépek alkalmazása terén már a második korszak van kialakulóban: 
az „oktatási boom" után a lakossági információszolgáltatás. 

1988 júliusában annak tanulmányo-
zásával bíztak meg, milyen szerepet 

vállalnak a művelődési házak a számítás-
technikai kultúra közvetítésében. Fel kellett 
tárnom, hogy ennek milyen személyi és tár-
gyi feltételei állnak a művelődési házak ren-
delkezésére, milyen irányú alkalmazások ré-
vén, milyen tapasztalatok birtokába jutot-
tak. Arra is választ kellett adnom, hogy mi-
lyen együttműködési tapasztalataik vannak 
a számítástechnikai vállalatokkal, és milyen 
esélyeket látnak ilyen cégekkel való munka-
kapcsolatokra. 

A vázolt információkat a városi-város 
környéki hatókörrel működő intézmények 
körében postai terjesztésű, önkitöltős kér-
dőívvel láttam megszerezhetőnek. A kérdőív 
kidolgozása előtt, 1988 július—augusztus 
során strukturált szociológiai interjúkat ké-
szítettem hat művelődési ház igazgatójával, 
illetve számítástechnikai feladatokkal fog-
lalkozó munkatársaival. A szeptember vé-
gén 144 művelődési ház vezetőjének postá-
zott kérdőívből november elejére 88 érkezett 
vissza kitöltve. További hét intézmény arról 
tájékoztatott, hogy nem kívánnak válaszolni 
a kérdőívre. Miután az összes hallgatásba 
burkolózó házzal beszéltem telefonon, arról 
győződtem meg, hogy elsősorban azért nem 

reagálnak, mert nem használnak számítógé-
pet. 

A visszaérkezett kérdőívek közül 72 olyan 
intézményből jött, ahol van számítógép, 16 
helyen pedig sem saját, sem bérelt géppel 
nem rendelkeznek. A rendelkezésünkre álló 
válaszok nem jelentenek a szó szigorú értel-
mében vett mintát. Bizonyára „jobb" képet 
tükröznek, mint ami a kutatásunkkal felde-
ríteni kívánt teljes körben létezik. Pontosab-
ban: az általunk feltárható állapot mögött 
meghúzódik egy „teljesebb", ámde sivárabb 
valóság, amelyben a művelődési házaknak 
még kevesebb a tapasztalatuk, és még kisebb 
eséllyel vonhatók be a számítástechnikai 
kultúra terjesztésébe. 

Kutatásaim tapasztalataiból ebben a 
cikkben két olyan témakörre szorítkozom, 
amelyek bizonyára találkoznak a Jel-Kép 
olvasóinak érdeklődésével. A művelődési 
házak hardver ellátottságát és a rendelkezé-
sükre álló géppark alkalmazási területeit te-
kintem át. 

A géppark nagysága, szerkezete 

A kérdőívet visszaküldő 88 intézmény 82 
százalékában használnak számítógépet. 
A saját vagy bérelt gépet működtető 72 há-
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zon kívül egy olyat találtunk, amelynek ré-
szére a városi tanács számítógépén végeznek 
gépi adatfeldolgozást, de ennek csak ered-
ményével találkoznak, a feldolgozási mód-
ról nincsenek ismereteik. 

A 72 intézményre szűkített „minta" döntő 
többsége (97 százaléka) rendelkezik saját 
géppel, a fennmaradó 3 százalék csak bérelt 
gépet használ. Sajátos helyzetben, bérelt és 
saját géppel felszerelve 12 intézményt talál-
tunk, ami 17 százalékot tesz ki. 

Az egyes házak rendelkezésére álló gép-
park nagyságát döntően saját gépeik darab-
száma határozza meg, ez derül ki az alábbi 
adatokból. 

1. táblázat 

saját gépek 
(%, N = 72) 

bérelt gépek 
(%, N = 72) 

1 db 18 1 db 4 
2—3 db 28 2 db 7 
4—5 db 15 3 db 3 
6—10 db 25 3 db felett 6 

csak saját 
1 0 felett 11 gépük van 79 
saját gép 
nincs, de bérelt 
van 3 válaszhiány 1 

összesen: 100 összesen: 100 

A jellegzetesen 3 gépig terjedő bérelt gép-
park szerepe elsősorban arra korlátozódik, 
hogy kiegészítse a meglévő saját állományt; 
ezáltal a géphasználó intézmények többsége 
háromnál több gépet működtethet. Itt érde-
mes előrebocsátani, hogy a gépalkalmazás 
tipikus módja az oktatás, amit a csoportok 
létszáma miatt bajosan lehet két-három gép-
pel elfogadható szinten megoldani. Ez arra 
enged következtetni, hogy a gépbérlet a szá-
mítástechnikai oktatási boom terméke. 
A géphasználat kezdetének időpontja is ezt 
erősíti meg. (2. táblázat) 

1982-ig csak elvétve tettek szert számító-
gépre az intézmények, ezután négy „bősé-
ges" esztendő következett, majd 1987-től 
drasztikusan visszaestek a beszerzések. Az 
év végi költekezési hullám hatását is bekal-
kulálva — hiszen felvételünk 1988 októberi 

2. táblázat 

Mióta van számítógépe 
az intézményeknek? 

(%, N = 72) 

saját bérelt 
számítógép 

1980 előtt _ 
1980—1982 6 — 

1983—1985 54 7 
1986 24 7 
1987 11 3 
1988 1 1 
válaszhiány 1 1 

összesen: 97 19 

adatokat tükröz — sem valószínű e tenden-
cia visszájára fordulása. 

És itt a gépbeszerzések motivációjáról kell 
megjegyeznünk valamit. A vásárlások nem 
kizárólag a rendelkezésre álló források függ-
vényei. A gazdaságosság, a várható megté-
rülés ma már oly mértékben befolyásolja a 
házak gazdálkodását, hogy a rentabilitás 
reménye esetén valahogyan előteremtették 
volna a számítógép árát. De a lakossági 
gépvásárlások felfutása óta kevesebb bevé-
teles tanfolyamot lehet szervezni. Az alapis-
meretek zömét a géptulajdonosok egyre 
többféle forrásból — mikrogépes folyóira-
tokból, egyedi kiadványokból — sajátíthat-
ják el. Az alaptanfolyamok — Basic, C 64-es 
gépkezelői stb. — eladhatósága visszaesett, 
s ettől a gépvásárlás már nem olyan vonzó, 
mint pár évvel ezelőtt. Az IBM személyi 
számítógépek vagy inkább klónjaik megvá-
sárlása pedig a legtöbb ház számára elérhe-
tetlen. Sok helyről pályáznak ugyan köz-
ponti forrásokból megszerezhető személyi 
számítógépekre, de ezek gazdaságos haszná-
latának lehetőségeit nem ismerve saját vá-
sárlást nem igen kockáztatnak. 

Az összesen 380 darabos saját gépállo-
mány összetételét géptípus szerinti bontás-
ban a 3. táblázat mutatja. 

A géppark meghatározó típusai a Com-
modore gépekből tevődnek össze. Ezek ad-
ják az összes saját számítógép 64 százalékát. 
Ezen belül is a C 64 a „sztárgép", 129 dara-
bos állományával. Nem csupán azért, mert 
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a teljes géppark 34 százalékát teszi ki ez az 
állomány, hanem amiatt is, mert a saját gép-
pel rendelkező hetven művelődési házból 
hatvanban megtalálható egy vagy több 
C 64. Ez egyben azt is jelenti, hogy a géppel 
rendelkező intézmények döntő többsége ké-
pes „egy nyelven" beszélni. Vagy legalábbis 
képes lehet. 

Az egyes géptípusok kiépítettségének át-
tekintésekor arra törekedtünk, hogy az 
adott típussal rendelkező művelődési házat 
a típus legmagasabb fokú kiépítettségével 
jellemezzük. Figyelembe vettük a csak alap-
gépről szóló válaszokat, a magnó-dataset, 
illetve a lemezegység-háttértárolókat, vala-
mint a nyomtatókat. Nem számítottuk be a 
joystick-botkormány, interface stb. kiegészí-
tők előfordulásait. Additív kóddal nyolcféle 
kiépítettség vált jelölhetővé, de úgy gondo-
lom, hogy a táblázatszerű teljes adatközlés 
helyett jó kiemelést tesz lehetővé a tipikus 
konfiguráció gyakoriságának és a típuson 
belüli súlyának áttekintése. (4. táblázat) 

4. táblázat 

A legteljesebben kiépített típusok: a C 64, 
amelyből a legtöbb áll a házak rendelkezésé-
re, és a jelenleg legkisebb súlyú IBM szemé-
lyi számítógép. 

A C 64-re szinte már mindent kitaláltak, 
amit egy nagy adatállomány és hosszú re-

3. táblázat 

Az egyes géptípusok aránya a teljes 
gépállományban 

(gyakoriság, %, N = 380) 

db % 

1. C 64 129 34 
2. C 16 52 14 
3. C + 4 51 13 
4. Primo 40 11 
5. HT 27 7 
6. Sinclaire ZX 

és egyéb 29 7 
7. VT—TV/VTC 21 6 
8. Commodore 

egyéb, vagy 
jelöletlen típus 13 3 

9. IBM vagy 
kompatibilis 
személyi 
számítógép 5 1 
10. egyéb típusok 
együtt 17 4 

kordok kezelésére alkalmatlan gép „megtal-
palására" ki lehet találni. A hozzá képest 
korlátlan lehetőségűnek tekinthető IBM 
személyi számítógép a vizsgált intézmények-
ben karrierjének kezdetén tart. Az nyilván-
való, hogy alkalmazása csak ott kifizetődő, 

A géptípusok jellegzetes kiépítettsége és a konfiguráció súlya az ilyen géppel 
rendelkező intézményekben 

(%, N = típusonként eltérő) 

a konfiguráció 
típus N jellegzetes kiépítettség N-hez viszonyított 

aránya 

alapgép + lemezegység + 
1. C 64 60 nyomtató 52 
2. C 16 22 alapgép + magnó 41 
3. C + 4 17 alapgép + magnó 47 
4. Primo 16 alapgép + magnó 31 
5. Sinclaire ZX és egyéb 13 alapgép + magnó 38 
6. HT 11 nincs értékelhető adatsor 
7. Commodore egyéb, vagy 

jelöletlen típusok 10 alapgép + magnó 50 
8. VT—TV/VTC 7 alapgép + magnó 43 

alapgép + lemezegység + -
9. IBM vagy kompatibilis 4 nyomtató 75 
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ahol az utóbbi öt-hat évben kialakított gya-
korlattól lényegesen eltérő alkalmazásra tö-
rekszenek. 

A kiegészítők típustól független előfordu-
lása a géppark használhatóságának további 
megismerését teszi lehetővé. A 380 leírt gép 
kapcsán az alábbi kiegészítőket említették 
meg: 

magnó-dataset 80 db 
lemezegység 81 db 
nyomtató 54 db 
A gépek több mint feléhez semmilyen hát-

tértároló nem tartozik, és nyomtató alig 
több mint egynyolcadukra jut. Láttuk, hogy 
az intézmények többsége három, vagy több 
gépet működtet(het). A kiegészítők ismere-
tében nyilvánvaló, hogy az első gépek lehe-
tőségei sem teljesen kihasználhatóak, a má-

Az intézmények jelenlegi praxisában meg-
határozó súlyú az egyetlen területre kon-
centrált alkalmazás. Jelentős a kétirányú fel-
használás is, míg a háromcélú géphasználat 
alig fordul elő. 

További elemzést a három területet elkü-
lönítve áttekintő, de a pillanatnyi gyakorlat 
mellett a múltra és a tervekre is figyelő, 
dinamikus adatkezelés tesz lehetővé. (6. táb-
lázat) 

A jelentős lakossági szolgáltatás és a gya-
kori belső felhasználás (az utóbbi a tervek-
ben is figyelemreméltó súllyal jelenik meg) 
mellett szinte kiesik a praxisból a gazdálko-
dóknak végzett szolgáltatás. Ezt a jövőben 
is többnyire reménytelennek ítélik. 

sodikat már nyomtató nélkül használják, és 
a harmadiktól kezdve háttértároló is alig jut 
a gépekhez. Elmondhatjuk, hogy a meglévő 
géppark nagysága csalóka, közel sem képes 
azt nyújtani az alkalmazásban, amit — 
ugyan korlátozott — lehetőségei alapján 
nyújthatna. Hogy mégis mire használják a 
gépeket, azt a következőkben tekintem át. 

A számítógépek alkalmazása a művelődési 
házakban 

Három alkalmazási területet: a házak belső 
munkájában való felhasználást, a lakosság-
nak, illetve a gazdálkodó szervezeteknek 
végzett szolgáltatást elkülönítve vizsgál-
tunk, de egy összesített index révén együttes 
előfordulásukat is nyomon követtük. 

Első megjegyzésünk a már érintett oktatá-
si boom problémaköréhez kapcsolódik. 
A lakossági szolgáltatásnak ezt a területét a 
jelenlegi gyakorlat legsérülékenyebb elemé-
nek tekintem. Az intézmények felszereltsége 
és a növekvő lakossági gépállomány rövid 
idő alatt e tevékenység ellehetetlenülését 
okozhatja. 

A belső felhasználásban a tervek megva-
lósításának komoly akadályát látom a gép-
park összetételében. A manualitást az ügyvi-
teli munka egy részében kiválthatják a C 64 
alapú gépparkkal, de csak abban a körben, 
amelyben kis adatállományokat kell kezelni. 
A könyvtári és egyéb médiatári munka hat-
hatós segítését már alig remélhetik ilyen 

5. táblázat 

Az alkalmazási index értéke és tartalma 
(%, N = 72) 

index 
tartalma értéke % tartalma % 

0 16 van gépük, de egy alkalmazási területről sem írnak 16 
1 42 csak lakossági szolgáltatás 37 

csak belső feladatok 5 
2 35 lakossági szolgáltatási és belső feladatok 28 

lakossági és gazdálkodó szervezeteknek nyújtott szolgáltatás 7 
3 7 lakossági szolgáltatás, belső feladatok és gazdálkodó 

szervezeteknek nyújtott szolgáltatás egyaránt 7 

össz: 100 100 
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7. táblázat 

6. táblázat 

A három alkalmazási terület és a művelődési házak gyakorlata 
(%, N = 72) 

alkalmazási terület jelenlegi feladott 
praxis tervezik nem is 

tervezik 
válasz-
hiány össz. 

lakossági szolgáltatás 
az intézmény belső munkája 
szolgáltatás gazdálkodó 
szervezetek számára 

79 7 
40 4 

14 10 

6 
32 

7 

8 
14 

62 

10 

7 

100 
100 

100 

A lakossági szolgáltatások típusai a géphasználó művelődési házakban 
(%, N = 7 2 ) ' 

1. Jelöletlen fókuszú 7. Géptípus-fókuszú (többnyire 
számítástechnikai oktatás és C 64) oktatás 10 
„bevezető", „alapfokú" stb. 8. Gépbérbe-adás, -kölcsönzés, 
tanfolyamok 37 gépidő-értékesítés nem játék 

2. Az intézményről informáló céljára 10 
képújság 27 9. Információ közzététele 

3. Játék célú szolgáltatás nyomtatott hordozón 5 
(játékterem, gépidő bérbeadás 10. Nyelvoktatás segítése 
játékra stb.) 22 számítógéppel 4 

4. Más intézményekről informáló 11. Lakossági hirdetések 
képújság (többnyire kulturális közzététele képújságon 
információ) 17 (adásvétel, társkeresés stb.) 3 

5. Számítástechnikai klub. 12. Helyi televízió képújságjának 
szakkör, baráti kör, szerkesztése 3 
programcsere-alkalmak 13. Szövegszerkesztés lakossági 
szervezése. 14 bérmunkában 1 

6. Programnyelv fókuszú 14. Egyéb, típusba nem sorolható 
(többnyire Basic) oktatás 13 szolgáltatások 13 

hardverek mellett. Más, bonyolultabb fel-
adatok megoldását pedig csak fantazmagó-
riának, jobb (?) esetben időrabló játszado-
zásnak kell tekintenünk. 

Nézzük most a lakossági szolgáltatások 
összetételét, annak érdekében, hogy elkülö-
níthessük a jelentős súlyú tevékenységeket 
azoktól, amelyekre csak elvétve vállalkoz-
nak. (7. táblázat) 

A lakossági szolgáltatás középpontjában 
a számítástechnikai ismereteket közvetítő 

tanfolyamok és a feltehetően hasonló funk-
ciójú klub-, szakkör, baráti kör elnevezésű 
alkalmak állnak. Az információs szolgálta-
tások együttvéve majdnem minden második 
intézményben megtalálhatók. E két alapte-
vékenységet éles cezúrával követi a játék 
célú alkalmazás, és az összes többi szolgálta-
tást a „futottak még" címkével díszíthetjük. 

A kétféle alapszolgáltatás eltérő helyzetét 
akkor érthetjük meg, ha a statikus képet 
kiegészítjük az abbahagyott és a tervezett 

• Mivel a kérdőívek többségében egynél több lakossági szolgáltatást említettek, a válaszok aránya 
meghaladja a 100 százalékot. 
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8. táblázat 

A lakossági szolgáltatások dinamikája 
(%, N = 72) 

oktatás információ egyéb 
abbahagyott 
tevékenység 7 — 3 
tervezett 
tevékenység 17 3 

szolgáltatások adataival. így ennek az alkal-
mazási körnek a dinamikájába kapunk be-
tenkintést, ami az oktatás-információs szol-
gáltatás 73:49 arányához képest további 
megértést tesz lehetővé. (8. táblázat) 

A diagonális táblakép jól érzékelteti, hogy 
miről mondtak le, és mire készülnek az al-
kalmazásban a vizsgált intézmények. És en-
nek alapján nem túlzás azt állítani: forduló-
ponthoz érkezett a számítógépek lakossági 
szolgáltatásban való felhasználása. A ko-
rábbi helyzetben kézenfekvő bevételi forrás-
nak bizonyult oktatás visszaszorul, s egy új, 
szélesebb lakossági kört érintő tevékenység-
rendszer felé fordul a művelődési házakban 
dolgozók figyelme. 

Az információszolgáltatás jövőjét megjó-
solni igen kétes kimenetelű vállalkozásnak 
látszik, de néhány megjegyzésre így is vállal-
kozhatunk. Egyfelől azt kell mérlegelni, 
hogy mennyire képes talpon maradni az 
ilyen irányú alkalmazás. Gondolom, hogy 
ez gazdaságossá tételén múlik, mivel nyere-
ség nélküli „jószolgálatként" a mind mosto-
hább költségvetési feltételek mellett nem ké-
pes fenntartani önmagát. Célszerűnek lát-
szik, hogy megkeressék azokat az 
információtípusokat, amelyeknek közzéte-
vői, vagy igénylői számára értéket jelent, ha 
hírt adhatnak magukról, vagy hozzájuthat-
nak a számukra szükséges információhoz. 
Ezt feltehetően a vizsgált intézményi körben 
is érzékelik. Legalábbis erre utal a más intéz-
mények köréből a lakosságot célzó informá-
ciós tevékenység és a lakossági hirdetések 
megjelenése a jelenlegi gyakorlatban. 

Másfelől a géppark összetételén és kiépí-
tettségén kell elgondolkozni. Jól működő, 
sokoldalú információs rendszerek kiépítésé-
re a C 64 alapú géppark kevés esélyt nyújt, 
olyan korlátok jelentkeznek itt is, mint a 
könyvtári-médiatári munkában. A kiépí-
tettség jelenlegi szintje mellett azt sem lehet 
megvalósítani, ami pedig alapkövetelmény 
lenne, nevezetesen a keresett információ ki-
választása-megtalálása után a nyomtatott 
rögzítést. így azt kell mondanunk: a lakos-
sági szolgáltatások megújítása részben a 
hardverállomány megújításának függvénye. 

E szolgáltatásokról még azt kell bemutat-
nunk, hogy az elkülönítve figyelemmel kísért 
tizenhárom, és az elkülönítetlenül „egyéb" 
kategóriába sorolt tevékenységek közül egy-
egy intézmény hánnyal foglalkozik. Ennek 
jelzőszáma egy index, amely elvben 0—14 
közötti értékeket vehetett fel. (9. táblázat) 

9. táblázat 

A lakossági szolgáltatások szintetikus 
indexe 

(%, N = 72) 

index értéke % 
0 21 
1 28 
2 21 
3 17 
4 8 
5 4 
6 1 

ennél nagyobb — 

összesen 100 

A számítógépet használó művelődési há-
zak többsége (91 %) legalább kétféle lakossá-
gi szolgáltatásra vállalkozik. Ez azt jelzi, 
hogy az intézmények többségében nem érik 
be azzal, hogy a lakossági szolgáltatásban 
„valamire" használják a gépeket, keresik a 
meglévő hardver többirányú hasznosításá-
nak lehetőségét. És mint láttuk, jelentős ré-
szükben meg is találták ennek módját. 

ti The computer park of the culture homes established between 1983 and 86 is increasing only very 
slowly. The limited extension of the existing machinery can hardly provide as much as it possibly 

could. Nevertheless, culture homes keep expanding their computer services, where, besides education, 
an increasing role is played by information services for the population. 



S Z O N D A 

Növekedjék a „vitázó" parlament 
súlya 
Nézetek, ismeretek a politikai intézményrendszerről, 
az Országgyűlésről és a képviselőkről 9 

Az emberek szerint a párt és a kormány mellett növekedett az 
Országgyűlés szerepe a nemzet sorsának alakításában. Úgy vélik, hogy 
a parlament egyre élénkebb viták színterévé válik, ám a képviselők még 
mindig a politikai vezetők befolyása alatt állnak. 

A politikai intézményrendszerről, s ezen be-
lül kiemelten a parlamentről — mint legfőbb 
államhatalmi intézményről — a közvéle-
ményben kialakult képet, vélekedéseket 
több oldalról közelíthetjük csak meg. Az 
elmúlt néhány év, de különösen az utóbbi 
megingatta, a korábban kialakult hierarchi-
kus — és alig változó — megközelítés egyed-
uralmát, s úgy tűnik, egyre táguló tere van 
más megközelítéseknek. 

Intézményi hierarchia 

Arra a nyitott kérdésre, hogy „melyek azok 
a politikai szervek, intézmények, amelyektől 
leginkább függ, hogyan mennek a dolgok az 
országban"az emberek leggyakrabban a 
pártot említették (60 százalék). Lényegesen 
kevesebben beszéltek a szakszervezetről (30 
százalék), a kormányról (21 százalék), a mi-
nisztériumokról, országos hatáskörű szer-
vekről (12 százalék), a országgyűlésről (10 
százalék) és a HNF-ről (6 százalék). 

A kérdésre válaszolók átlagosan két intéz-
ményt említettek, s négyötödüknél a párt 
volt az egyik. Ebben az intézményi felsoro-
lásban a pártról beszélők a többieknél gyak-
rabban említették második szervként a szak-
szervezetet, és kevésbé az országgyűlést, a 
kormányt és a minisztériumokat. Ez a min-
dennapi gondolkodást — s az ebben fellelhe-

tő egyszerűsített modellt — tükröző megkö-
zelítés továbbra is egy alapvetően mozga-
lomuralta intézményrendszer képét mutatja. 

Amikor arra válaszoltak az emberek, 
hogy a kérdésben konkrétan megadott egyes 
intézmények mekkora befolyással vannak 
az ország ügyeinek alakulására (s itt egy 
ötfokú skálán helyezhették el az egyes intéz-
ményeket), a legnagyobb befolyást a kor-
mánynak (4,21) és a pártnak (4,19) tulajdo-
nították, de az országgyűlés súlyát is közel 
hasonlónak látták (3,99). Lényegesen kisebb 
befolyásúnak ítélték a szakszervezetet (2,73) 
és a Hazafias Népfrontot (2,67). 

A politikailag tájékozatlanabb rétegek (is-
kolázatlanabbak, idősebbek) ebben a meg-
közelítésben is fenntartották a mozgalmi jel-
leget: a szakszervezet és a HNF szerepét 
másoknál nagyobbnak látják. Ugyanakkor 
a politikailag tájékozottabbak nem ítélték a 
többieknél nagyobb súlyúnak az „államisá-
got" jelképező intézményeket sem. Az or-
szággyűlés, illetve a kormány szerepét a tele-
pülési hierarchiában lejjebb élők, valamint a 
nők tartották a többieknél magasabbra. 

Ebben a struktúrában tehát a — szokáso-
san — tájékozottabb rétegek nem abban 
különböztek a tájékozatlanabbaktól, hogy 
valamilyen típusú intézményt vagy intézmé-
nyeket másoknál jelentősebb befolyásúak-
nak tartottak, hanem abban, hogy vannak 

• 1988 májusában az MKI 1000 fős országos reprezentatív mintán vizsgálta a politikai intézmények-
kel, és kiemelten az Országgyűléssel kapcsolatos véleményeket. 
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olyan intézmények, amelyeket kisebb befo-
lyásúnak ítéltek. 

A kormány, illetve az országgyűlés befo-
lyásáról szólva az emberek egyértelműen 
úgy látták, ez a befolyás az utóbbi időben 
növekedett. A kormány esetében 68 száza-
lék, az országgyűlés esetében 66 százalék 
volt azon a véleményen, hogy szerepük az 
ország dolgainak alakításában nőtt. A töb-
biek változatlannak ítélték ezt a szerepet, és 
mindössze 4, illetve 3 százalék volt azok 
aránya, akik szerepcsökkenésről beszéltek. 

A párt, a szakszervezet és a Hazafias 
Népfront megítélésénél a domináns véle-
mény az volt, hogy szerepük változatlan (43, 
45, 53 százalék). Csökkenésről leginkább a 
szakszervezet kapcsán beszéltek (28 száza-
lék, kevesebben a Hazafias Népfrontnál (20 
százalék) és a pártnál (17 százalék), szerep-
növekedésről pedig leginkább a párt eseté-
ben (39 százalék), kevesebben a szakszerve-
zetnél és a Hazafias Népfrontnál (27-27 szá-
zalék). 

A diplomások a többieknél inkább beszél-
tek szerepnövekedésről a kormány, az or-
szággyűlés és a Hazafias Népfront esetében, 
szerepcsökkenésről a párt esetében, de nem 
különbözött a véleményük a szakszervezet-
ről. A középiskolát végzettek véleménye a 
parlamentről hasonló volt a diplomásoké-
hoz, míg a pártról hozzájuk képest kevésbé, 
de az iskolázatlanabbakhoz képest még 
mindig kritikusabban vélekedtek. A nyolc 
osztályt, vagy ennél kevesebbet végzettek a 
párt kapcsán domináns véleményként már a 
szerepnövekedést említették. 

A parlament megítélése 

Az emberek 45 százaléka mondta magáról, 
hogy nagyon érdekli az, ami a parlamentben 
történik, és 50 százalék vélte úgy, hogy ez 
általában így van a többi emberrel is. Ma-
gukról valamivel nagyobb arányban nyilat-
koztak úgy a kérdezettek, hogy az ott tör-
téntek „kicsit" vagy „egyáltalán nem" ér-
deklik őket (19 százalék), mint ahogy ezt az 
emberről feltételezték (7 százalék). Közepe-
sen érdeklődőnek 36, illetve 37 százalék mi-
nősítette magát, illetve az embereket. 

A parlament tevékenysége iránti érdeklő-
dés, súlyának, fontosságának megítélése 

szorosan összefügg azzal, hogy milyennek 
látják az emberek gyakorlati működését, 
mennyiben tekintik valódi, élő testületnek. 
A korábban érdemi viták nélkül működő 
országgyűlést az emberek ma már inkább 
„vitatkozó" testületnek látják; 47 százalék 
szerint a viták, 43 százalék szerint inkább az 
egyetértés jellemzi a parlamenti munkát. 
A többség azt is észlelte, hogy ez az elmoz-
dulás újabb eredetű: 66 százalék úgy vélte, 
hogy nőtt a viták száma az utóbbi időben, 
20 százalék változatlanságról, 8 százalék a 
viták csökkenéséről beszélt. 

A kérdezettek 56 százaléka azon a vélemé-
nyen volt: a jelenleginél több vitára lenne 
szükség a parlamentben (38 százalék ezzel 
ellentétes véleményt fejtett ki). A „vitatko-
zó" parlament iránti elvárásokat nem csök-
kentették az elmúlt év eseményei, miután 
egy évvel korábban is azonos arányban kí-
vántak több, illetve kevesebb vitát, azaz fel-
tételezhetjük, hogy az érzékelt változások a 
vizsgálat időpontjáig nem érték el azt a kü-
szöböt, amely kielégítette volna az érdemi 
működést várók igényeit. 

A vitát és az érdemi munkát az emberek 
összefüggésbe hozzák egymással. Minél in-
kább vitatkozónak látta a parlament mun-
káját valaki, illetve érzékelte, hogy a koráb-
biakhoz képest ebben elmozdulás van, annál 
inkább jelentősnek ítélte szerepét az ország 
dolgainak irányításában. 

Az „ellenőrző", „beszámoltató" testület 
képe is erősödött az emberek véleményei-
ben. 62 százalék elképzelhetőnek tartotta, 
hogy az országgyűlés „szavazással elutasítsa 
egy miniszter mondanivalóját", 28 százalék 
elképzelhetetlennek tartotta ezt. Egy évvel 
azelőtt még csak 49 százalék beszélt az el-
utasítás lehetőségéről. 

A képviselők 

Korábban az emberek országgyűlési képvi-
selőiknek elsősorban „kijáró", „intéző" sze-
repet szántak. Kevéssé tekintették őket poli-
tikusnak, s inkább beszéltek a helyi ügyek 
felsőszintű kezeléséről. A kép 1988-ra meg-
változott. 

1985-ben a kérdezettek 58 százaléka, 
1987-ben 50 százaléka, 1988-ban már csak 
42 százaléka volt azon a véleményen, hogy 
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egy országgyűlési képviselőnek tevékenysé-
ge során inkább az általa képviselt helység 
ügyeire kell helyeznie a hangsúlyt. Ezzel 
szemben a korábbi 34, illetve 39 százalékról 
48 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint 
a képviselőknek inkább az országos ügyekre 
kell figyelniük. A magasabb végzettségűek 
— de különösen a diplomások — korábban 
is, és 1988-ban is a többieknél fontosabbnak 
tartották a helyi érdekek érvényesülését. 

E változó szerepvárásnak azonban az em-
berek véleménye szerint nem igazán tudnak 
megfelelni a képviselők. Saját képviselőjét 
1987-ben a válaszolók 43 százaléka, 1988-
ban már csak 33 százaléka látta „politikusi" 
szerepre alkalmasnak. 

Nemcsak a szereppel kapcsolatos elvárá-
sok változtak, hanem megváltozott az em-
berek véleménye arról is, hogy milyen erők 
hatnak jobban vagy kevésbé a képviselőkre. 
A képviselőre ható számos tényező közül a 
köznapi gondolkodás számára az a legfon-
tosabb kérdés, hogy a hatalom vagy az ál-
lampolgárok befolyása az erősebb. De lé-
nyegesnek tartják a helyi, illetve az országos 
érdekek prioritásának kérdését is. 

Az emberek úgy érzik, hogy képviselőikre 
leginkább az országos politikai vezetők véle-
ménye hat (4,3), ezt a helyi politikai vezetők 
(3,9), a helyi tanácsi vezetők (3,6) és a helyi 

gazdasági vezetők véleménye (3,3) követi. 
A rangsor végén szerepel a többi országgyű-
lési képviselő (3,0) és a helyi lakosok, a vá-
lasztók véleménye (2,9). 

Az átlagok alapján azt mondhatjuk, hogy 
1988-ban a közvélemény a korábbiaknál 
erősebbnek érezte az országos politikai veze-
tés hatását, s úgy vélte, a választópolgárok 
amúgy sem erős befolyása a képviselőkre 
csökkent. 

A tényleges ismeret és tapasztalat hiánya 
erőteljesen megmutatkozik a konkrét or-
szággyűlési képviselővel kapcsolatos kérdé-
sekben. Az emberek többsége — mintegy 
kétharmada — semmi konkrétumot nem tu-
dott saját országgyűlési képviselőjéről. Az 
elmúlt évek során e tekintetben nem történt 
lényeges változás: 1971-ben az emberek 66 
százaléka, 1984-ben 67 százaléka, 1985-ben 
(röviddel a választások után) 58 százaléka, 
1987-ben 63 százaléka és 1988-ban 60 száza-
léka nem tudta megmondani, hogy ki az 
országgyűlési képviselője. 

Az emberek alig egyötöde (18 százalék) 
számolt be arról, hogy „hallott vagy tapasz-
talt valamit képviselője tevékenységéről, 
személyéről". A megélénkült parlamenti te-
vékenység ellenére ez az arány az egy évvel 
ezelőttihez képest változatlan volt. 

Tímár János 

§, It is believed that, besides the party and the government, the role of the Parliament has increased 
in the shaping of the nation's future. The Parliament seems to become the scene of increasingly 

lively debates, nevertheless representatives are still under the influence of political leaders. 



Életszínvonalból gyenge kettes 
Vélemények a Grósz-kormány tevékenységéről 

Miközben a kormány liberalizációs politikája egységes helyeslésre talált 
a közvéleményben, életszínvonalat érintő intézkedéseit erősen 
helytelenítették az emberek. * 
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Grósz Károly 1987 júniusától 1988 novem-
beréig töltötte be a miniszterelnöki posztot 
— 1988 májusától párhuzamosan a pártfő-
titkári tisztséggel. Kormányfői tevékenysé-
gének időszakára számos igen fontos, jelen-
tős esemény és intézkedés esett. A nevével 
fémjelzett periódust a politikai intézmény-
rendszer óvatos átalakításának megkezdése, 
egy új stílusú, nyitottabb külpolitika, ugyan-
akkor a gazdasági helyzet és a lakosság élet-
színvonalának gyorsuló ütemű romlása, a 
lakossági fogyasztás radikális visszafogása 
jellemezte. 

1988 novemberében a lakosság 61,5 szá-
zaléka nyilatkozott úgy, hogy „mindent egy-
bevetve" elégedett a Grósz-kormány tevé-
kenységével, de közülük csak 14 százalék 
mondta azt, hogy „nagyon elégedett". 
A kérdezettek egyharmada ugyanakkor elé-
gedetlenségének adott hangot, a többiek 
nem akartak, vagy nem tudtak ebben a kér-
désben nyíltan véleményt alkotni. 

A „nagyon elégedettek" körében az átlag-
nál nagyobb arányban képviseltetik magu-
kat az alacsony iskolai végzettségűek, a se-
gédmunkások, valamint az idősek (a „na-
gyon elégedettek" 62 százaléka maximum 
nyolc osztályt végzett, és ugyancsak 62 szá-
zaléka 60 évesnél idősebb). A középfokú 
végzettségűek a „kicsit elégedetlen", a diplo-
mások a „kicsit elégedett" kategóriában sze-
repelnek az átlagosnál nagyobb arányban. 

A fiatalok tendenciaszerűen elégedetleneb-
bek Grósz Károly kormányával, mint az 
idősebbek. Az „elégedetlenek" átlagosan 7,5 
évvel fiatalabbak, mint az „elégedettek", a 
„nagyon elégedetlenek" és a „nagyon elége-
dettek" közötti különbség pedig átlagosan 
már 13,4 év. 

Az emberek 52 százaléka szerint a Grósz 
Károly vezette kormány jobban, 16 százalék 
szerint ugyanúgy, 18 százalék szerint viszont 
kevésbé szolgálta az ország javát, mint a 
megelőző (Lázár György vezette) kormány. 
Erre a kérdésre a kérdezettek 14 százaléka 
nem tudott, illetve nem akart válaszolni. Az 
alacsonyabb iskolázottságúak, az alacso-
nyabb társadalmi státusúak, a falusi lakos-
ság, valamint a nők azok, akik tendenciasze-
rűen inkább úgy vélték, hogy a Grósz-
kormány és a Lázár-kormány között nincs 
különbség, illetve ha van, akkor az inkább 
a Lázár-kormány javára szól. Ezen demog-
ráfiai-társadalmi csoportok politikai érdek-
lődése, informáltsága az átlagnál jóval ala-
csonyabb. Véleményük alakulására elsősor-
ban az árak és bérek aránya van hatással. Az 
is igen valószínű továbbá, hogy e vélemény-
típus hátterében sokkal inkább a Grósz-éra 
kritikája, mintsem a Lázár-kormány dicsé-
rete rejlett. A politikailag érdeklődőbb és 
tájékozottabb rétegek, akik a katasztrofális 
gazdasági helyzet okait és előzményeit is 
képesek — legalábbis részben — átlátni, to-

• Az MKI 1988 novemberében 1000 fős, országos reprezentatív mintán felmérést végzett az időszerű 
politikai és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos közhangulatról. Ennek keretében arról is megkérdez-
ték az embereket, hogyan vélekednek a Grósz Károly nevével fémjelzett kormányzati periódusról. 
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vábbá álláspontjukat nem pusztán a bolti és 
piaci árak alapján alakítják ki, úgy vélték, 
hogy a Grósz-kormány a megelőző kor-
mánynál jobban szolgálta az ország javát. 
Tendenciaszerűen így vélekedtek a férfiak, a 
közép- és felsőfokú végzettségűek, valamint 
a szellemi és értelmiségi foglalkozásúak. 

A megkérdezetteknek mindössze 6 száza-
léka vélekedett úgy, hogy az 1988 novembe-
rét megelőző egy évben nem voltak olyan 
intézkedések, amelyek elégedetlenséget vál-
tottak ki az emberekből. A lakosság 30 szá-
zaléka szerint az elégedetlenséget kiváltó in-
tézkedések mellett olyanok is voltak, melyek 
elégedettséget váltottak ki, 52 százalék sze-
rint azonban elégedettséget kiváltó intézke-
dések egyáltalán nem voltak. Az utóbbi mó-
don vélekedők között túlsúlyban voltak az 
alacsony iskolai végzettségűek, a segéd- és 
betanított munkások, valamint a nők. 

A kérdezettek 67 százaléka szerint 1988 
novemberében az ország gazdasági helyzete 
rosszabb volt, mint egy évvel azelőtt. A la-
kosság 12 százaléka szerint ugyanolyan, 7 
százaléka szerint pedig jobb volt a gazdasági 
helyzet az egy évvel korábbihoz viszonyítva; 
a többiek nem nyilvánítottak véleményt. 

Az ország gazdasági helyzetének jellemzé-
sére a megkérdezettek 14 százaléka a „fejlő-
dés lelassulása", 22 százaléka a „megtorpa-
nás", 21 százalék a „visszaesés" megfogal-
mazást tartotta a legtalálóbbnak, 29 száza-
lék vélekedett úgy, hogy az ország „válság-
ban" van, 7 százalék szerint pedig „csőd" 
jellemzi az ország gazdaságát. A két utóbbi 
megfogalmazást választók között az átlag-
nál többen voltak a magasabb iskolai vég-
zettségűek, a szellemi és értelmiségi foglal-
kozásúak, a budapestiek és a fiatalok. Azok 
aránya, akik szerint nincs semmi baj a gaz-
daságban 1 százalék volt, a kérdezettek 6 
százaléka pedig nem tudott, vagy nem akart 
a kérdésre válaszolni. 

A vizsgálatba bevontaknak 53 százaléka 
vélte úgy, hogy Grósz Károly kormánya 
mindent megtett annak érdekében, hogy az 
ország mielőbb kijusson a nehéz gazdasági 
helyzetből, 32 százalék szerint azonban nem 
tett meg minden tőle telhetőt. A fiatalok, a 
diplomások, a magasabb társadalmi státu-
súak, valamint az értelmiségi és vezető be-
osztásúak az átlagnál gyakrabban vélték 

úgy, hogy a Grósz-kormány nem tett meg 
mindent a gazdasági nehézségek leküzdése 
érdekében. 

Novemberben a kérdezettek 60 százaléka 
vélekedett úgy, hogy a jelenlegi vezetés ké-
pes lesz kijuttatni az országot a nehéz gazda-
sági helyzetből. (Júniusban az így vélekedők 
aránya még 87 százalék volt.) A vezetés vál-
ságkezelő képességében leginkább a falusi 
lakosság és a legfeljebb nyolc osztályt vég-
zettek bíztak feltétel nélkül. A vezető beosz-
tásúak és az értelmiségiek jellemző választí-
pusa a „képessé válhat, ha . . . " kezdetű vá-
lasz. 

Az ország politikai helyzetét 41 százalék 
látta rosszabbnak, 14 százalék ugyanolyan-
nak és 31 százalék jobbnak, mint az egy 
évvel azelőtti állapotot. A kérdezettek 36 
százaléka szerint a politikai és a gazdasági 
helyzet egyaránt rosszabbodott, 5 százalék 
volt azok aránya, akik szerint mindkettő 
javult. Tendenciaszerűen az idős falusi la-
kosság vélekedett ez utóbbi módon. A la-
kosság 21 százalékát alkotják azok, akik 
szerint a gazdasági helyzet romlott, de a 
politikai helyzet javult. A gazdasági, illetve 
a politikai helyzet alakulását firtató kérdése-
inkre a kérdezettek 14 százaléka nem tudott 
vagy nem akart válaszolni. 

Az ország lakosságának politikai hangu-
latát a kérdezettek 7 százaléka minősítette 
jónak vagy nagyon jónak, 60 százaléka kö-
zepesnek, 23 százaléka rossznak és 4 százalé-
ka nagyon rossznak. Azok aránya, akik erre 
a kérdésre nem válaszoltak 6 százalék. Az 
ország vezetői és a lakosság viszonyát 4 szá-
zalék nagyon rossznak, 14 százalék rossznak 
tartotta. Közepesnek minősítette a kérdezet-
tek 64, jónak 15 százaléka, nagyon jónak 
mindössze 1 százalék nevezte ezt a viszonyt, 
a többiek nem válaszoltak. A kérdezettek 
egyharmada szerint a viszony rosszabb, 
mint egy évvel korábban volt, másik egyhar-
mad szerint nem változott, és csak alig több 
mint egynegyede a lakosságnak vélte úgy, 
hogy ez a viszony javult a kérdezést megelő-
ző egy év során. 

A lakosságnak csak 16 százaléka állította 
azt, hogy mindent összevetve a közérzete jó, 
illetve nagyon jó. 60 százalék közepesnek, 17 
százalék rossznak, 7 százalék nagyon rossz-
nak mondta a közérzetét. Az emberek 63 
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százaléka aggodalommal nézett 1988 no-
vemberében az 1989-es év elé, 29 százalék 
mondta azt, hogy reményekkel, 8 százalék 
pedig, hogy reményekkel és aggodalommal 
is gondol a következő évre. 

Figyelemre méltó, hogy tendenciaszerűen 
az idősebbek voltak azok, akik optimistáb-
ban ítélték meg a jövőt, és ezen belül a kö-
vetkező évet is. 

Azok, akik elégedettek voltak a Grósz-
kormány tevékenységével, inkább remé-
nyekkel gondoltak az 1989-es évre, közérze-
tüket jónak minősítették, valamint a politi-
kai és a gazdasági helyzetet is jobbnak ítél-
ték, mint az egy évvel korábbit. Tendencia-
szerűen úgy vélték, hogy nem voltak elége-
detlenséget kiváltó intézkedések, elégedett-
séget kiváltóak viszont voltak. Véleményük 
szerint a magyar gazdaságban legfeljebb „a 
fejlődés lelassulásáról" beszélhetünk, a kor-
mány különben is mindent megtett azért, 
hogy az ország mielőbb kijusson a nehéz 
gazdasági helyzetből. A lakosság és az or-
szág vezetői közötti viszonyt jónak tartot-
ták, és szerintük ez a viszony jobb volt, mint 
egy évvel korábban, a politikai hangulatot 
pedig kifejezetten jónak vélték az országban. 
Az e véleményegyüttest valló megkérdezet-
tek között döntő súllyal képviseltetik magu-
kat az alacsony iskolai végzettségű, 60 évnél 
idősebb falusi nők. Az ezzel ellentétes véle-
ménystruktúra leginkább a közép- és felső-
fokú végzettségű budapesti fiatalokra jel-
lemző. 

A Grósz-kormány tizenkilenc döntéséről, 
intézkedéséről, illetve politikai lépéséről kü-
lön-külön is érdeklődtünk. Arra kértük a 
válaszadókat, hogy — ahogyan az iskolá-
ban szokás — osztályozzák le egytől ötig az 
egyes intézkedéseket, döntéseket aszerint, 
hogy mennyire helyeslik, illetve helytelenítik 
azokat. 

A legtöbben az erdélyi menekültek befo-
gadásával kapcsolatban mondtak véle-
ményt, (96 százalék), a legkevesebben a tár-
sasági törvényről (68 százalék). A Grósz-
kormány belpolitikai döntései, intézkedései 
közül a lakosság leginkább a korábbinál 
jobb és nyíltabb tájékoztatást (4,5-es átlag-
osztályzat), az utazási könnyítéseket (4,4) és 
a vállalkozók lehetőségeinek növelését (4,1) 
értékelte pozitívan. A legnegatívabb megíté-

lése a 16-17 százalékos áremelkedéseknek 
(1,4-es osztályzat), a forint leértékelésének 
(1,6) és a személyi jövedelemadó bevezetésé-
nek (1,9) volt. Úgy látszik, a lakosság a 
politika iskolájában ezekben a „tantárgyak-
ban" megbuktatta volna, vagy legfeljebb 
„kegyelemkettessel" engedte volna felsőbb 
osztályba lépni a Grósz-kormányt. Ezek az 
„osztályzatok" arra is felhívják a figyelmet, 
hogy az ország lakossága az életszínvonal és 
a lakossági fogyasztás további csökkenését 
célzó intézkedések terén kezd türelme és tű-
rőképessége végső határához érni. 

A felsőfokú végzettségűek, az értelmiségi-
ek elfogadóbbak ezekkel az intézkedésekkel 
szemben, mint az átlag. Ennek vélhetően az 
az oka, hogy a többi társadalmi rétegnél 
jobban átlátják (vagy átlátni vélik) ezen 
döntések motívumait és kényszer szülte el-
kerülhetetlenségüket. A vezető beosztásúak 
és a párttagok körében az átlagnál szintén 
jóval elfogadottabbak ezek a gazdaságpoli-
tikai lépések. Ennél a két csoportnál a fenti 
szempont mellett a kormányzattal való na-
gyobb azonosulás tényezőjét is figyelembe 
kell vennünk. 

A külpolitikai lépések közül az amerikai 
vezetőkkel, illetve a Közös Piaccal folytatott 
tárgyalások nyerték el leginkább a közvéle-
mény tetszését (4,3-es, illetve 4,5-es osztály-
zat). A román, az izraeli, illetve az iráni 
vezetőkkel folytatott tárgyalások is viszony-
lag pozitív megítélésben részesültek (3,8-
3,7). 

A közvélemény az áremelkedések és a fo-
rint leértékelése kérdésében volt a leginkább 
egységes. A lakosság valamennyi társadal-
mi-demográfiai csoportja erősen helytelení-
tette ezeket az intézkedéseket. Hasonlóan 
egységes volt — de immáron pozitív előjellel 
— a közmegítélés az utazási könnyítések, a 
jobb tájékoztatás, valamint az USA-val és a 
Közös Piaccal folytatott tárgyalások kérdé-
seiben. A közvélemény a bős—nagymarosi 
vízi erőmű építésének folytatása, az utcai 
tüntetések engedélyezése, az új politikai 
szervezetek alapításának lehetősége, az er-
délyi menekültek befogadása és a román 
vezetőkkel folytatott tárgyalások kérdései-
ben a legmegosztottabb. Ezeknek a dönté-
seknek a közvélemény általi értékelését a 
mellékelt táblázatban közlöm (százalékban): 
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nagyon 
helytelen 

1 2 3 4 

nagyon 
helyes 

5 

az erdélyi menekültek 
befogadása 11 9 23 23 31 

tárgyalások a román 
vezetőkkel 9 6 16 25 37 

a bős—nagymarosi vízi 
erőmű építésének 
folytatása 19 12 20 16 20 

utcai tüntetések 
engedélyezése 32 13 22 13 14 

lehetőség új politikai 
szervezetek alakítására 8 9 23 21 24 

A lakossági válaszok alapján a Grósz-
kormány tevékenységének öt komponensét, 
összetevőjét különíthetjük el. Az első kom-
ponenst az életszínvonalat érintő intézkedé-
sek alkotják: a személyi jövedelemadó beve-
zetése, a 16-17 százalékos áremelkedés, vala-
mint a forint leértékelése. Ezeket a döntése-
ket a közvélemény erősen helyteleníti 
(átlagosztályzat: 1,6). A második komponens 
a külpolitikai lépések köre. Ide tartozik az 
amerikai, az izraeli és az iráni vezetőkkel 
folytatott tárgyalások, valamint a Közös Pi-
accal való szorosabb együttműködésről 
folytatott tárgyalások. Ezeket a lépéseket a 
közvélemény erőteljesen támogatta (átlag-
osztályzat: 4,1). A harmadik komponens a 
gazdaság liberalizálásának tárgykörébe tar-
tozó intézkedéseket tartalmazza. Ide a vál-
lalkozók lehetőségeinek növelése, a külföldi 
vállalatok működésének engedélyezése és a 
társasági törvény megalkotása tartozik. 
A közvélemény ezekben a kérdésekben is 
helyeslésének adott hangot (átlagosztályzat: 
4,0). A negyedik komponens a politikai nyi-
tottság, a pluralizmus és a jogállamiság felé 
tett lépéseket foglalja magába. Ide sorolódik 
az utcai tüntetések engedélyezése, a gyüleke-
zési és egyesülési jog alapelveinek kidolgozá-
sa, a lehetőség új politikai szervezetek, to-
vábbá független szakszervezetek megalakí-
tására, valamint — negatív előjellel — a bős 
—nagymarosi erőmű építésének folytatása. 
Az, hogy az utóbbi kérdéskör ebbe a kom-
ponensbe került, igazolja azt a korábbi meg-

állapításunkat, hogy a nagyberuházás kér-
dése ma már nem elsősorban gazdasági vagy 
környezetvédelmi kérdés, hanem „színtisz-
ta" politikai ügy. A közvélemény e kompo-
nens kérdésköreiben a legbizonytalanabb és 
a legmegosztottabb. A többség azonban — 
a tüntetések kivételével — támogatja a poli-
tikai liberalizáció irányába tett lépéseket, és 
átlagosan 3,5—3,9-es osztályzatokkal „ho-
norálja" a kormány ez irányba tett lépéseit. 
(A teljes komponens átlagosztályzata: 3,4.) 
Az ötödik komponens az általános értelem-
ben vett nyitottság irányába tett lépéseket és 
az erdélyi kérdést foglalja magába. Ide tar-
toznak az utazási könnyítések, a korábbinál 
jobb és nyíltabb tájékoztatás, az erdélyi me-
nekültek befogadása és a román vezetőkkel 
folytatott tárgyalások. Ezek a lépések a la-
kosság erőteljes támogatásával találkoztak, 
csak az erdélyi menekültek befogadásával 
kapcsolatban mutatkozik a többi kérdés-
körnél megosztottabbnak a közvélemény 
(3,6-os osztályzat). Az, hogy a román veze-
tőkkel folytatott tárgyalások ebbe a kompo-
nensbe kerültek, azt bizonyítja, hogy a köz-
vélemény ezt a kérdéskört nem a külpolitika 
tárgykörébe sorolja, hanem — mondhat-
nánk — a „belnemzeti politika" körébe, mi-
velhogy e tárgyalások fő tétje az erdélyi ma-
gyarság sorsa. (E komponens átlagosztály-
zata 4,1.) 

Az eddig leírtak után némileg meglepő, 
hogy a legtöbb politikusnak — az egyetlen 
Medgyessy Péter kivételével — valamelyest 
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megnőtt a népszerűsége szeptember vége és 
november vége között (a rokonszenvindex 0 
és 100 között mozoghat): 

szeptember november 
vége vége 

Kádár János 67,25 70,37 
Grósz Károly 69,50 70,94 
Németh Miklós — 66,40 
Pozsgay Imre 73,00 76,50 
Berecz János 69,75 72,79 
Medgyessy Péter 64,50 60,82 
Nyers Rezső 64,75 68,94 

Ennek oka elsősorban az lehet, hogy az 
egyre jobban aktivizálódó közélet, a na-
gyobb nyilvánosság, valamint a politikailag 
tagolt közvélemény kialakulása révén a poli-
tikusok neve egyre ismerősebben cseng a 
politikailag viszonylag tájékozatlanabb ré-
tegek fülének is. Arra pedig számos mód-
szertani kísérletünk is rávilágított, hogy a 
politikailag kevéssé érdeklődő és rosszul tá-
jékozott rétegekben a rokonszenvindex első-
sorban az ismertséget méri, és nem a tulaj-
donképpeni rokonszenvet. 

Kádár Jánost az átlagnál rokonszenve-
sebbnek találták a vidékiek, az alacsony is-
kolai végzettségűek, a nők, a segéd- és beta-
nított munkások és az irodai dolgozók. 

Grósz Károly a 60 évesnél idősebbek, a 
vezető állásúak és a párttagok körében volt 
az átlagosnál rokonszenvesebb. 

Németh Miklós rokonszenvindexe ten-
denciaszerűen a vidékiek, az idősebbek, a 

felső vezetők és a párttisztségviselők köré-
ben magasabb az átlagnál. 

Pozsgay Imre minden társadalmi-demog-
ráfiai csoportban a legnépszerűbb magyar 
politikus, csak a párttagok körében előzte 
meg őt Grósz Károly. A meglehetősen ma-
gas átlagnál is rokonszenvesebb azonban az 
időskorúak, a nők, a fizikai dolgozók, vala-
mint a felsőfokú végzettségűek körében. 
A párttisztségviselők szemében viszont fel-
tűnően kevéssé rokonszenves. 

Berecz János a falusi lakosok, a legfeljebb 
8 osztályt végzettek, a segéd- és betanított 
munkások és a vezető állásúak körében ro-
konszenvesebb az átlagnál. 

Medgyessy Pétert a vidékiek, az alacsony 
iskolázottságúak és a nők tartották rokon-
szenvesebbnek az átlagnál. Figyelemre mél-
tó, hogy a középkorúak — különösen a kö-
zépkorú férfiak — körében feltűnően ala-
csony a népszerűsége. (Ennek vélhetően az 
az oka, hogy a személyi jövedelemadót a 
közvélemény Medgyessy Péter nevével kap-
csolja össze.) 

Nyers Rezső a falusi lakosok, a középko-
rúak, az idősek, valamint a felső vezetők 
körében ért el az átlagnál magasabb rokon-
szenvindexet. 

Az iskolázatlanabbak, az alacsonyabb 
társadalmi státusúak körében a rokonszenv-
indexek rendszerint magasabbak. A politi-
kusokat tendenciaszerűen rokonszenve-
sebbnek mondják, mint a társadalmi hie-
rarchia magasabb szintjein lévő csoportok. 
Ezért különösen figyelemre méltó, ha vala-
mely politikus bizonyos felső státusú cso-
portok szemében az átlagnál rokonszenve-
sebb. 

Fischer György 

k The liberalization policy of the government is generally supported in public opinion, but measures 
p influencing life standard are disapproved. 



Bizonytalanság néhány új szervezet 
megítélését illetően 
Ismeretek az alternatív szervezetekről, 
vélemények működésükről, céljaikról * 
Az emberek egyre nagyobb része hallott és hall a megalakuló alternatív 
szervezetekről, bár ez főként a fővárosiakra érvényes. Érdekes, hogy 
a Magyar Demokrata Fórum és az Új Márciusi Front eleinte kedvező 
értékelése változott, bizonytalanná vált megítélésük. 
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Az általunk felsorolt szervezetek mindegyi-
ke ismertebb a fővárosban, mint a vidéki 
városokban. Ez valószínűleg a nyilvánosság 
szerkezeti sajátosságaiból (informális csa-
tornák léte, független lapok elterjedtsége 
stb.) adódik, illetve abból a tényből, hogy 
többnyire Budapesten alakultak meg, itt 
tartják összejöveteleiket. Ugyanakkor az al-
ternatív csoportok iránti ellenszenv-rokon-
szenv tekintetében nincs lényeges különbség 
lakóhely szerint. 

Legtöbben a történelmi hagyományokkal 
rendelkező Magyar Cserkész Szövetség 
megalakulásáról hallottak (a budapestiek 79 
százaléka, a vidéki városokban lakók 67 
százaléka). A cserkészekről tájékozottak 
többsége (Budapesten 74 százalék, a vidéki 
városokban 71 százalék) helyesli az újjászer-
veződést, 12-16 százalék ezt nem tartja he-
lyesnek, és 14—14 százalék nem tud dönte-
ni. 

Az 1988. szeptember elején alakult Ma-
gyar Demokrata Fórum (MDF) ismertsége 
az elmúlt hónapokban folyamatosan nőtt. 
Szeptemberben — a megalakulást követően 
néhány nappal — a budapestiek 51 százalé-
ka, november elején már 65 százaléka, no-
vember végére pedig 78 százaléka hallott az 
MDF-ről. A vidéki városokban élők kevés-
bé tájékozottak e tekintetben (58 százalékuk 
ismeri az MDF-t). 

A megalakulás helyeslése szeptember és 
november között nem változott lényegesen, 
azután viszont csökkent. A szervezet létre-

jöttét közvetlenül a megalakulás után a bu-
dapestiek 80 százaléka helyeselte, másfél hó-
nap múlva 83 százalék, két és fél hónap után 
pedig 66 százalék tartotta helyesnek. A vi-
déki városokban 65 százalék volt a helyeslők 
aránya. A csökkenés nem az ellenzők, ha-
nem az elbizonytalanodók arányának növe-
kedésével van összefüggésben. Első alka-
lommal a budapestiek 11 százaléka, másod-
szor 5 százaléka, harmadszor 9 százaléka 
nem támogatta a megalakulást. A korábbi 
9, illetve 12 százalék után november végén 
a megkérdezettek 24 százaléka nem tudja 
egyértelműen megítélni a Demokrata Fóru-
mot. A vidéki városok lakossága a budapes-
tiekhez hasonlóan vélekedett a MDF meg-
alakulásáról (65 százaléka helyeselte, 8 szá-
zaléka nem tartotta helyesnek, 27 százalék 
nem tudott dönteni ebben a kérdésben). 

Az elmúlt hónapokban alakult új ifjúsági 
politikai csoportok közül a legismertebb a 
Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz). Bu-
dapesten november elején és december ele-
jén is a MDF-fel azonos volt az ismertsége 
(65—65 százalék). Vidéki városainkban töb-
ben hallottak a megalakulásáról, mint a Ma-
gyar Demokrata Fóruméról (Fidesz: 63 szá-
zalék, MDF 58 százalék). 

A Fidesz megítélése Budapesten és vidé-
ken nagyon hasonló. A szervezettel rokon-
szenvezők aránya Budapesten 74, a vidéki 
városokban 72 százalék. Nem rokonszenve-
zik vele a kérdezettek 5—8 százaléka, s bi-
zonytalan 20—21 százalék. (Novemberben 

* Az MKI 1988. november 29. és december 1. között személyes megkeresésen alapuló közvélemény-
kutatást végzett 300 budapesti és 300 vidéki városi lakos körében, reprezentatív mintán. 
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a fővárosi lakosságnak a mostanival azonos 
többsége — 74 százaléka — helyeselte a 
megalakulást; akkor 12 százalék volt az el-
lenzők és 14 százalék a véleménynyilvánítás-
ra nem vállalkozók aránya.) 

Az elmúlt egy hónapban szintén nőtt az 
Új Márciusi Front ismertsége. November 
elején a fővárosiak 48 százaléka tudott e 
szervezet létrehozásáról, a hó végére már 55 
százalék ismerte ezt a tényt. A vidéki váro-
sok lakói körében még kevésbé terjedt el a 
híre (41 százalék tud róla). A hónap folya-
mán csökkent a budapestiek rokonszenve a 
szervezet iránt. November első napjaiban a 
megkérdezettek 68 százaléka tartotta helyes-
nek a megalakulást, a hó végén 56 százalé-
kuk. A nem támogatók aránya változatlan 
maradt (14, majd 13 százalék), de sokkal 
többen lettek azok, akiknek nem volt kiala-
kult véleményük az Új Márciusi Fronttal 
kapcsolatban: 18-ról 31 százalékra nőtt az 
arányuk. A vidéki városokban is — csak-
úgy, mint az eddig említett szervezeteknél 
— a fővárosiakhoz hasonlóan ítélték meg a 
szerveződést (a megalakulást helyeselte 53, 
helytelenítette 17, nem döntött 30 százalék). 

Más szervezetek — és a már említettek 
— december eleji ismertségét a százalékos 
említési arányt) a fenti táblázatban közöl-
jük: 

Az alternatív csoportokról tájékozottak-
tól megkérdeztük, hogy helyeslik vagy hely-

Budapest vidéki 
városok 

Magyar Cserkész Szövetség 79 67 
Magyar Demokrata Fórum 78 58 
Fiatal Demokraták 
Szövetsége 75 63 
TDDSZ 64 43 
Duna-kör 61 33 
Új Márciusi Front 55 41 
Bajcsy-Zsilinszky Társaság 46 29 
Független Kisgazdapárt 42 30 
Veres Péter Társaság 40 26 
Szabad Demokraták 
Szövetsége 38 33 
Nyilvánosság Klub 31 24 
Baloldali Alternatíva 
Egyesülés 24 18 
Münnich Ferenc Társaság 19 16 
Szárszói Front 19 11 
Szabad Kezdeményezések 
Hálózata 15 11 

telenítik az egyes szervezetek megalakulását. 
A „nem tudom" jellegű válaszok magas ará-
nya (14—53 százalék között) arra utal, hogy 
sokan még nem rendelkeztek azokkal a tám-
pontokkal, melyek segítenék a pluralizálódó 
társadalomban való eligazodást, illetve az 
egyes, alulról szerveződő alternatív politikai 
csoportok megítélését. A helyeslők százalé-
kos arányát egy másik táblázatban összegez-
tük: 

helyesli 

Budapest 

nem 
helyesli 

nem 
tudja 

vidéki városok 

h e l y e s , i helyesli 
nem 
tudja 

TDDSZ 80 4 16 72 9 19 
Fiatal Demokraták Szövetsége 74 5 21 72 8 20 
Magyar Cserkész Szövetség 74 12 14 71 15 14 
Nyilvánosság Klub 70 9 21 68 14 18 
Magyar Demokrata Fórum 67 9 24 65 8 27 
Duna-kör 65 12 23 56 20 24 
Szabad Demokraták Szövetsége 62 8 30 55 18 27 
Új Márciusi Front 56 13 31 53 17 30 
Független Kisgazdapárt 54 10 36 54 28 18 
Veres Péter Társaság 52 10 38 51 20 29 
Szárszói Front 51 11 38 43 18 39 
Bajcsy-Zsilinszky Társaság 49 7 44 43 22 35 
Szabad Kezdeményezések Hálózata 48 15 37 52 30 18 
Münnich Ferenc Társaság 36 18 46 37 21 42 
Baloldali Alternatíva Egyesülés 31 16 53 22 29 49 
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A Magyar Demokrata Fórummal és az Új 
Márciusi Fronttal rokonszenvezők csökke-
nése és ezzel együtt az elbizonytalanodók 
növekedése figyelemre méltó jelenség. Több 
vizsgálat szükséges annak megállapításá-
hoz, hogy ez a változás a magyar társadalom 
pluralizálódásának egyik jellegzetessége-e. 
Egyelőre csak feltételezéseink lehetnek ezzel 
kacsolatban. 

A két szervezet megalakulását követően 
az emberek az első deklarációkból, a de-
mokrácia céltételezéséből, a résztvevők, a 
tagok személyéből ítéltek. Szeptemberi 
adatfelvételünknél a megkérdezettek több-
sége — a célokat nem ismerve — az MDF 
feltételezett jellegéről beszélt. Az ezt követő 
két hónapban világosabbá váltak a szerveze-

tek céljai, programjai, a tömegkommuniká-
ciós nyilvánosság bővülésével az emberek 
pontosabb és több információval rendelkez-
nek. A feltételezések és az első szervezeti 
megnyilvánulások meghatározta kezdeti ro-
konszenv szembesült a reális programokkal, 
valamint a személyes tapasztalatokkal (egy-
re több MDF-csoport alakult, és az Új Már-
ciusi Frontnak is vannak nyilvános rendez-
vényei), s ez többeket elbizonytalanított. 
Ehhez hozzájárulhatott még az is, hogy az 
utóbbi egy-két hónapban a politikai alterna-
tívák bővültek, az alternatív csoportok szá-
ma növekedett, programjuk nyilvánosságra 
került, eltérő „színezetű" politikai csopor-
tok jelentek meg. 

Závecz Tibor 

More and more people are informed about the new alternative organisations, mainly true for 
Budapest residents. It is interesting to note, that the former positive judgement on the "Magyar 

Demokrata Fórum" and the "Új Márciusi Front" changed, and became uncertain. 

Tárgyalni kell velük 
Vélemények az ellenzékről • 

A többség szerint a tömegkommunikáció már többet, de még mindig 
nem eleget foglalkozik az ellenzék tevékenységével. 1984-hez képest 
jelentősen nőtt azoknak a száma, akik szerint az ellenzék nem 
a rendszer ellen lázít, hanem demokratizálásra törekszik. 

A tömegtájékoztatás először 1984-ben adott 
hírt ellenzéki csoportokról. Ez teremtett le-
hetőséget arra, hogy közvélemény-kutatás 
készülhessen, tudnak-e az emberek ezekről 
a csoportokról, s miként viszonyulnak hoz-
zájuk. Az 1984-es adatfelvételt 1987-ben, 
majd 1988 májusában megismételtük. 

Az 1980-as évekre a közvéleményben álta-
lánosabbá vált az a vélemény, hogy vannak 
olyan emberek, akik nem értenek egyet a 
párt és a kormány politikájával (1984-ben 
75, 1988-ban 85 százalék), de ezt az évtized 
közepén még kevéssé kapcsolták szervező-
désekhez, csoportokhoz. Míg 1984-ben csak 

• Az MKI 1988 májusában 1000 fős, országos reprezentatív mintán végzett felmérést az adott témá-
ban. 
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minden negyedik, 1988-ban már szinte min-
den második ember — aki elégedetlenke-
dőkről beszélt — úgy vélte, hogy olyan cso-
portok is vannak, amelyek nyíltan ellenzik 
a párt és a kormány politikáját. (A további-
akban kizárólag az ő válaszaikat elemez-
zük.) 

Az ellenzéki csoportok létéről a diplomá-
sok mindig tájékozottabbak voltak. Ebben 
— amellett, hogy ők általában jobban ér-
deklődnek a belpolitikai történések iránt 
— az is közrejátszhat, hogy ezek elsősorban 
értelmiségi szerveződésű csoportok. 1984-
ben a diplomások között négyszer, 1988-ban 
több mint háromszor annyian tudtak az el-
lenzéki csoportokról, mint a legkevésbé is-
kolázott csoportban. Ez év májusában ellen-
zéki csoportokról a nyolc osztálynál keve-
sebbet végzettek 18, az általános iskolát vég-
zettek 28, az érettségizettek 47, és a diplomá-
sok 61 százaléka beszélt. Idővel valamennyi 
iskolai végzettségi csoportban nőtt a tájéko-
zottak aránya — 1984-ről 1988-ra megdup-
lázódott. Az érettségizettek korábban csak 
alig voltak tájékozottabbak, mint az alacso-
nyabb végzettségűek, ebben az utóbbi évben 
azonban tájékozottságuk ugrásszerűen meg-
nőtt, és inkább közelített a diplomásokéhoz. 

Az emberek véleménye szerint idővel vál-
tozott a sajtó munkája az ellenzékkel kap-
csolatban. Míg 1984-ben több mint kéthar-
mad, 1988-ban már csak egyharmad látta 
úgy, hogy az ellenzék témaköre tabu a ma-
gyar sajtó számára. Ez a változás azonban 
nem jelenti azt, hogy az emberek elégedettek 
lennének a tájékoztatással: 65 százalékuk 
azon a véleményen volt, hogy a sajtó még 
ma is túl keveset foglalkozik az ellenzékkel, 
és csak 2 százalék látta úgy, hogy túl sokat. 

A kérdezés idején még csak nagyon korlá-
tozott mértékben jelentek meg ezek a cso-
portok a hivatalos nyilvánosság előtt, s ez 
azt eredményezte, hogy konkrét, néven ne-
vezhető csoportot vagy konkrét személyt 
mindössze 4 százalék említett. így csak köz-
vetett módon lehet közelíteni ahhoz, hogy 
ellenzékként kikről beszélnek az emberek. 

Körülhatárolható társadalmi csoporthoz 
a válaszolók kilenctizede kapcsolta őket, te-
vékenységükről, céljaikról pedig már csak 
kétharmaduk tudott valamit is mondani. 

Az emberek leginkább úgy vélik, hogy az 

ellenzéki csoportok érelmiségiekből, illetve 
diákokból állnak (1984-ben 41, 1988-ban 54 
százalék). Ez évre jelentősen nőtt azok ará-
nya, akik fizikai dolgozókhoz (is) kapcsol-
ják a csoportokat (5-ről 17 százalékra), vi-
szont csökkent azoké, akik lumpen elemek-
kel azonosítják őket (22-ről 10 százalékra). 

Mind a célok, mind a tényleges tevékeny-
ség megítélése kapcsán esetlegesség, bizony-
talanság volt tapasztalható a válaszokban. 
Ez a deklarált ismerethiányon túl abban is 
megmutatkozott, hogy markáns, nagy több-
séget vonzó választípus nem volt. 

A célok kapcsán a leggyakoribb válasz az 
volt, hogy a csoportokat a demokratizálás 
igénye, a hibák megszüntetésének szándéka 
vezérli (25 százalék). Úgynevezett 
„rendszerellenes" szándékokról 15 százalék 
beszélt, s azt, hogy az életszínvonal emelked-
jen, hogy „jobban éljünk", 8 százalék emlí-
tette az ellenzék céljai között. 

A négy évvel korábbi válaszokhoz képest 
nőtt a demokratizálásról beszélők aránya 
(akkor 16 százalék volt), és jelentősen csök-
kent azoké, akik rendszerellenes, célokról 
beszélnek (akkor 31 százalék). A csökkenés 
mögött nem elsősorban az húzódik meg, 
hogy kevesebben azonosítják lumpen ele-
mekkel az ellenzéket, hanem az, hogy az 
ellenzékiség általában ma nem kevésbé kap-
csolódik az emberek gondolkodásában a 
„rendszerellenesség"-hez. 

Az ellenzékről tudók egynegyede úgy véli, 
hogy a csoportok a nagyobb nyilvánosság 
előtt is tevőlegesen megjelennek (röplap, 
tüntetés stb.) — az így vélekedők aránya 
négy év alatt majdnem megduplázódott —, 
egyötödük saját összejövetelekről, egymás 
közötti véleménycseréről beszélt, s mindösz-
sze 3 százalék említi a szamizdatot mint te-
vékenységi formát. 

Az ellenzéki csoportokhoz való viszony 
megismeréséhez konkrét állítások segítségé-
vel is közelítettünk. Ez év májusában legjel-
lemzőbbnek azt a véleményt tartották az 
emberek, hogy „az ellenzéki csoportok 
olyan problémákra is felhívják a figyelmet, 
amelyekkel a kormányzat nem számol elég-
gé" (79 százalék). A nyilvánosság probléma-
körét érintő állítást is, miszerint „az ellenzé-
ki csoportok azt mondják ki, amit mások 
csak gondolnak", a többség igaznak tartotta 
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(58 százalék). Azt, hogy „az ellenzéki cso-
portok tevékenysége elősegíti a demokrácia 
kibontakozását", 42 százalék fogadta el. 

A leggyakoribb ellenvélemény az volt, 
hogy „az ellenzéki csoportok tevékenysége 
veszélyezteti az ország rendjét, nyugalmát" 
(56 százalék), és az, hogy „az ellenzék a 
nehézségek fokozódásából akar hasznot 
húzni" (53 százalék). Azzal a véleménnyel, 
hogy „az ellenzék tevékenysége katasztrófá-
ba sodorhatja az országot", 37, azzal, hogy 
tevékenységük „a nyugati hatalmak érdekeit 
szolgálja", 31 százalék értett egyet. 

A vélemények a négy évvel korábbihoz 
képest jelentősen elmozdultak. Az olyan ál-
lítások esetében, amelyek az ellenzéki cso-
portok hatásának negatív összefüggéseivel 
foglalkoztak, csökkent az egyetértők ará-
nya, míg a pozitívan értékelő állítások eseté-
ben nőtt. A negatívumok között 19 száza-
lékkal kevesebben beszélnek a nyugati ha-
talmak érdekeiről, 13 százalékkal keveseb-
ben gondolják úgy, hogy „az ellenzék a ne-
hézségek fokozódásából húz hasznot", illet-
ve hogy „katasztrófába sodorja az orszá-
got". Másrészről 14 százalékkal nőtt azok 
aránya, akik szerint létező problémákra is 
felhívja az ellenzék a figyelmet, és 21 száza-
lékkal azoké, akik a nyilvánosság szempont-
jából ítélik hasznosnak az ellenzéki tevé-
kenységet. 

Nem csökkent jelentősen azok aránya (7 
százalékkal), akik szerint az ellenzék az or-
szág rendjét és nyugalmát veszélyezteti. Azt 
lehet mondani, hogy ez a kérdés — „a rend 
és nyugalom megóvása" — az a sarkalatos 
pont, amelyen alapvetően áll vagy bukik az 
ellenzéki csoportokhoz való viszony. Mi-
közben sok szempontból elfogadóbbá vál-
tak az emberek az ellenzék irányában, a 
rend és nyugalom féltésével együtt az a meg-
ítélés, miszerint rossz dolog, hogy Magyar-
országon ellenzéki csoportok működnek, a 
közvéleményben szinte változatlanul tartja 
magát (1984-ben 52, 1988-ban 48 százalék). 
Ugyanakkor nőtt az ellenzéki csoportok lé-
tét általánosságban pozitívan megítélők ará-
nya (21-ről 37 százalékra) azáltal, hogy a 
korábban e kérdésben bizonytalanok egy 
része úgy véli: jó, hogy ellenzéki csoportok 
működnek Magyarországon. 

Az értékelés elmozdulása, a pozitívumok 
felértékelődése, a félelmek egy részének 
csökkenése eredményezhette, hogy 1988 má-
jusában az emberek kétharmada azon a vé-
leményen volt: az ország vezetésének tár-
gyalnia kell ezekkel a csoportokkal, és csak 
egynegyedük képviselte azt az álláspontot, 
hogy nem szabad velük szóba állni. 

Tímár János 

§According to the majority, mass communication covers the issue of the opposition better, but still 
not sufficiently. Compared to 1984, significantly increased the number of those who think, that 

the opposition is not inciting rebellion against the system but striving for democratization. 
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1988 folyamán az emberek egyre fokozódó mértékben támogatták az 
erdélyi menekültek befogadását. 

147 

1988 végén a magyar lakosság igen ambiva-
lensen érzékelte az ország politikai helyzeté-
nek és az emberek politikai hangulatának 
alakulását. Sokan voltak, akik rosszabbnak 
tartották az akkori politikai helyzetet, mint 
az egy évvel korábbit (42 százalék), de azok 
száma is jelentős volt, akik javulást észleltek 
e tekintetben (32 százalék). A politikai köz-
hangulatról pedig általában úgy vélekedtek, 
hogy az még a közepesnél is valamivel rosz-
szabb (egy ötfokú skálán átlagosan 2,74 
pontot ért el a minősítés). 

A meglehetősen kedvezőtlen politikai 
helyzetértékelés hátterében feltehetően az 
állt, hogy szinte mindenki (89 százalék) szá-
mon tartott olyan dolgokat, intézkedéseket, 
amelyek az elmúlt évben elégedetlenséget 
váltottak ki az emberekből, és jóval keveseb-
ben (33 százalék) tudtak csak elégedettséget 
okozó történésekről említést tenni. 
A Grósz-kormány romániai politikája, úgy 
tűnik, az éves mérleg pozitív oldalát erősítet-
te, mivel ezt elsősorban olyan lépésként em-
legették az emberek, amely megelégedéssel 
töltötte el őket (5 százalékuk utalt erre). 
Jószerivel senki nem sorolta ezt a kérdést az 
elégedetlenségre okot adó intézkedések kö-
zé. 

A román—magyar viszony általában fog-
lalkoztatja az embereket: egy ötfokú skálán 
mérve az érdeklődés szintje decemberben 
3,63 volt, ami a többi aktuális kérdés rang-
sorában középtájon helyezkedik el. A ro-
mán—magyar viszony iránt elsősorban a 

fővárosban élők, a magasabb iskolai vég-
zettségűek, az értelmiségiek és szellemi dol-
gozók, valamint a párttagok tanúsítanak 
intenzív érdeklődést. 

Az erdélyi menekültek befogadása egyéb-
ként azon politikai kérdések közé tartozik, 
amelyekről szinte az egész lakosságnak tu-
domása van. Már egy 1988 áprilisában vég-
zett felmérés során is a kérdezettek 99 száza-
léka nyilatkozott úgy, hogy hallott erről, s 
az augusztusi aradi találkozó kapcsán tör-
tént megkérdezéskor is 100 százalékos érte-
sültséget tapasztalhattunk. 

A lakosság egyre nagyobb része támogatja 
a menekültek befogadásáról szóló döntést: 
tavaly áprilisban 62 százalékuk értett ezzel 
egyet, augusztusban 68, decemberben pedig 
már 80 százalékuk. Az ellenzők tábora 20-
ról 17, majd 13 százalékra szűkült. (S lecsök-
kent azok száma is, akik nem tudtak állást 
foglalni ez ügyben, illetve akik csak fenntar-
tásokkal fogadták el a döntést.) 

Az 1988 végén folytatott felmérés során 
megkérdezettek egyrészt általánosságban 
nyilatkoztak arról, hogy „megfelelőnek tart-
ják-e vagy sem a magyar kormány politikáját 
Romániával kapcsolatban", másrészt konk-
rétan arról, hogy „egyetértenek-e vagy sem 
a kormánynak azzal a döntésével, hogy az 
ország befogadta az erdélyi menekülteket". 
Míg általánosságban a romániai politikáról 
igen megosztott és bizonytalan volt a közvé-
lemény (50 százalék tartotta megfelelőnek, 
38 százalék viszont nem megfelelőnek, 11 

• Az MKI 1988 novemberében 1000 fős, országos reprezentatív mintán végzett közvélemény-kutatást 
ebben a témában. 
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százalék pedig nem is tudott mit mondani 
erről), addig a konkrét kérdésben, vagyis az 
erdélyi menekültek befogadásának megítélé-
sében (amit feltehetően jobban és részlete-
sebben ismernek az emberek) elég egységes 
és határozott volt az álláspont. 

Az emberek függetlenül attól, hogy fér-
fiak-e vagy nők, idősek-e vagy fiatalok, vá-
rosban laknak-e vagy falun, vallásosak-e 
vagy sem, tagjai-e az MSZMP-nek vagy 
sem, tehát számos társadalmi-demográfiai 
tényezőtől függetlenül alakították ki állás-
pontjukat. A véleményeket csak a kérdezet-
tek foglalkozási státusa és valamelyest isko-
lai végzettsége differenciálta, utalva ezzel ar-
ra, hogy a kérdés megítélésének az érzelmi 
vonatkozásokon túl leginkább ismereti mo-
tívumai lehetnek. Vagyis: minél magasab-
ban helyezkedik el valaki a foglalkozási hie-
rarchiában, annál valószínűbb, hogy megfe-
lelőnek tartja a magyar kormány romániai 
politikáját, illetve annál inkább egyetért az 
erdélyi menekültek befogadásával, és minél 
alacsonyabb státust tölt be valaki, annál 
kritikusabban fogadja ezt a politikát. Míg az 
e kérdésekre érdemben válaszolók közül a 
vezető állásúak és az értelmiségiek inkább 
mondták azt, hogy megfelelő a kormány 
politikája (59 százalék), mint azt, hogy nem 
megfelelő (38 százalék), addig a szakképzet-
len fizikai dolgozók véleménye másképpen 
oszlott meg: köztük valamivel többen alkot-
tak negatív véleményt a kormány romániai 
politikájáról (52 százalék), mint ahányan 
kedvezően nyilatkoztak arról (47 százalék). 
Ugyanígy fokozatosan nő az erdélyi mene-
kültek befogadásával egyetértők aránya a 
legalacsonyabb foglalkozási csoporttól a 
kvalifikált szellemi munkát végzők felé (76-
ról 94 százalékra), és ezzel párhuzamosan 
csökken a befogadást ellenzők tábora (a be-
tanított és segédmunkát végző fizikaiak 22 
százalékáról az értelmiségiek mindössze 5 
százalékára). 

A menekültek befogadását támogató nagy 
többség 1988 áprilisában és decemberében is 
leginkább azzal indokolta álláspontját, hogy 
az áttelepülők is magyarok, itt tehát saját 
hazájukra lelnek, s hová is mehetnének más-
hova a falurombolás elől. Sokan azért tar-
tották ezt helyes politikai döntésnek, mert 
úgy látták, Romániában nagyon rossz a gaz-

dasági helyzet, nehéz a megélhetés. A he-
lyeslők egy része általános emberi kötelessé-
gekre, jogokra, illetve a szolidaritásra hivat-
kozott. 

Az a kisebbség, amely nem ért egyet az 
erdélyiek befogadásával, elsősorban azzal 
érvelt, hogy nálunk is rossz a gazdasági hely-
zet, a lakáshelyzet, nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy másokat segélyezzünk. 
Voltak, akik a munkahelyüket féltették az 
áttelepülőktől. Az is többször hangzott el, 
hogy ha már átjönnek, az erdélyi területet is 
ide kéne csatolni. Néhányan úgy látják, 
hogy az áttelepüléssel nem oldódik meg a 
probléma, ott helyben kellene megoldást ta-
lálni. Akadtak olyanok is, akik dacból elle-
nezték ezt az intézkedést, mondván: „Min-
ket se fogadnak be szívesen mások. Minket 
ki segít?". 

A lakosság túlnyomó részének már tavaly 
áprilisban és augusztusban is tudomása volt 
arról, hogy az ország vezetése tesz valamit a 
letelepülni szándékozó magyarokért (89, il-
letve 93 százalék). E tevékenység megítélése 
azonban valamelyest romlott a nyár végére, 
amennyiben a korábbi 65-ről 57 százalékra 
csökkent azok aránya, akik ezt megfelelő-
nek tartották, és 18-ról 30 százalékra nőtt 
azoké, akik kevésnek gondolják azt, amit a 
kormány ez ügyben tesz. Ez a kedvezőtlen 
véleményváltozás feltehetően részben annak 
az elégedetlenségnek tudható be, hogy az 
emberek jelentős része szerint az aradi csúcs-
találkozó nem hozott előrelépést számos 
konfliktuskérdésben, részben annak a töb-
bek által hangoztatott nézetnek, hogy ezt a 
problémát már nem lehet egyszerű tárgyalá-
sos úton megoldani. Feltehető az is, hogy a 
menekültek növekvő száma befolyásolta ily 
módon a véleményeket. 

Azok, akik a vezetés Romániával kapcso-
latos politikáját megfelelőnek tartották, illet-
ve akik helyeselték a menekültek befogadá-
sát, azok másoknál határozottabban állítot-
ták azt, hogy „a Grósz-kormány tevékeny-
sége jobban szolgálta az ország javát, mint 
az előző kormány" (a menekültek befogadá-
sát ellenzőknek csak 44, az azt támogatók-
nak 64 százaléka vélekedett így), s körükben 
a Grósz-kormánnyal való általános elége-
dettség is valamivel magasabb volt (az ötfo-
kú skálán mérve 2,8), mint azoknál, akik 
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nem értettek egyet ezzel az intézkedéssel 
(2,5). Az emberek a politikai közhangulat 
alakulását is összefüggésbe hozták a Romá-
niával kapcsolatos politikában tett lépések-
kel. Akik ez utóbbit megfelelőnek tartották 
és helyeselték, azok az ország politikai han-
gulatát is némileg kedvezőbbnek ítélték (az 
ötfokú skálán 2,8-ra), mint azok, akik nem 
értettek egyet a kormány külpolitikájának 
ezen részével (2,6). 

Az a kisebbség (38 százalék), amely nem 
tartotta megfelelőnek a Romániával kap-
csolatos kormánypolitikát, arról is nyilatko-
zott, hogy szerinte mit kellene a kormánynak 
máshogy tennie. A javaslatok igen sokfélék 
voltak, s hol radikálisabb, hol diplomatiku-
sabb színezetűek. Egy jelentős csoport arról 
beszélt, hogy a Grósz-kormány túlságosan 
engedékeny volt addig; most itt az ideje, 
hogy erélyesebben lépjünk föl Romániával 
szemben, akár kényszerítő erővel is, mivel a 
párbeszéd már nem elegendő. A kritikát 
gyakorlók egy másik része inkább diplomá-
ciai úton, tárgyalásokkal, a kapcsolatok ja-
vításával intézné el a problémát. Voltak, 
akik szerint ez már nem csak a két ország 
ügye, hanem szélesebb nemzetközi összefo-
gást kellene sürgetni, magasabb fórumok-
hoz (ENSZ, KGST) kellene segítségért for-
dulni. A radikálisabb javaslatok leggyak-
rabban Erdély visszavételére vonatkoztak. 

Ugyanakkor mások inkább a távolságtar-
tásra intettek: ott helyben intéztetnék el az 
erdélyiek problémáit, s úgy gondolják, nem 
kellett volna befogadni a menekülteket. Né-
hányan úgy vélték, korábban kellett volna 
cselekedni, most már túlságosan elfajult a 
helyzet. 

A romániai magyarok helyzetével kapcso-
latos érdeklődési szintet, úgy látszik, kellő-
képpen ki tudta elégíteni a hivatalos tömeg-
kommunikáció: az emberek többsége (60 
százalék) úgy vélte: a rádió, a tévé és az 
újságok „éppen eleget" foglalkoztak ezzel. 
A megkérdezettek egyötöde túl soknak is 
tartotta a tájékoztatást; elsősorban azok, 
akik a kérdés iránt kevés érdeklődést mutat-
nak. A másik közel egyötöd (18 százalék) 
viszont túl kevésnek tartotta a közvetített 
információt. Azokban alakult ki ilyen 
hiányérzet, akik aktív hírfogyasztók, tehát 
gyakran hallgatják, nézik a politikai műso-
rokat (168 óra, Tv-híradó, A Hét, hírek) és 
rendszeresen olvassák a politikai napilapo-
kat, valamint a Magyarországot és a 
HVG-t. A hazai tájékoztatással szemben 
megfogalmazott kritikájuk nyilván onnan is 
táplálkozik, hogy ők másoknál gyakrabban 
informálódnak külföldi hírforrásokból (pél-
dául a Szabad Európa Rádióból). 

Virágh Eszter 

In 1988, people increasingly supported the reception of transsylvanian refugees. 



Újabb tárgyalásokra van szükség 
A közvélemény a magyar—román viszonyról • 

Az emberek többségének megítélése szerint a magyar válaszlépés 
diplomatánk romániai kiutasítására — azaz egy hasonló beosztású 
román diplomata kiutasítása — megfelelő volt. A leggyakoribb az 
a vélemény, hogy a magyar—román konfliktus enyhítésére főképpen 
diplomáciai lépésekhez kell folyamodni. 
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1988 novemberének végén az egyébként is 
feszült magyar—román diplomáciai kap-
csolatokban eddig példa nélkül álló esemény 
következett be. Mint ismeretes, a román ha-
tóságok — a magyar fél szerint mindenféle 
alapot nélkülöző vádakra hivatkozva — egy 
bukaresti magyar diplomatát kiutasítottak 
Romániából. Erre válaszul a magyar kor-
mány egy hasonló beosztású román diplo-
matát kiutasított Magyarországról. Ezek az 
események indokolták, hogy kérdőívünkben 
néhány, erre a témára vonatkozó kérdést is 
megfogalmazzunk. Az alábbiakban az ezek-
re kapott válaszokat ismertetjük. (A zárójel-
ben közölt százalékos megoszlások a buda-
pesti, illetve a vidéki megkérdezettekre vo-
natkoznak.) 

Vizsgálatunk időpontjában a megkérde-
zetteknek szinte teljes köre (97, illetve 94 
százalék) tudott arról, hogy „nemrég egy 
magyar diplomatát kiutasítottak Romániá-
ból". A magyar kormány válaszlépése is 
meglehetősen közismert volt, bár ebben a 
tekintetben a budapestiek már viszonylag 
tájékozottabbaknak bizonyultak a vidékiek-
nél (88, illetve 81 százalék). Az általunk 
megkérdezettek többsége (66, illetve 74 szá-
zaléka) szerint a magyar kormánynak ez a 
válaszlépése „megfelelő" volt. A budapesti-
eknek 27, a vidékieknek pedig 20 százaléka 
a magyar fél válaszlépését „túl enyhének" 

találta. Valamennyi településen elenyésző 
azok aránya, akik a válaszlépést „túl szigo-
rúnak" tartották (7, illetve 6 százalék). 

A felmérésben szereplőktől — akár hal-
lottak a szóban forgó esetről, akár nem — 
megkérdeztük, hogy „ön szerint mit kellene 
tennie a magyar kormánynak, hogy megol-
dódjon a magyar—román ellentét?". Ebben 
a kérdésben a budapestiek 76, a vidéki vá-
roslakók 68 százalékának volt valamilyen 
álláspontja. Mindkét településtípuson az át-
lagosnál gyakrabban volt közölnivalójuk 
azoknak, akik a jelen konkrét esetben a ma-
gyar válaszlépést túl enyhének találták. 
A továbbiakban az egyes válaszelemek emlí-
tési gyakoriságát azok arányában közöljük, 
akik egyáltalán véleményt nyilvánítottak eb-
ben a kérdésben. 

A leggyakoribb vélekedés az volt, hogy 
tárgyalásokra, a konfliktusok enyhítésére 
törekvő diplomáciai lépésekre lenne szükség 
(25, illetve 39 százalék). Úgy tűnik, a vidéki 
városlakók a budapestieknél jóval „békülé-
kenyebbek", vagy talán optimistábbak e té-
ren. Valamennyi általunk vizsgált települé-
sen 10—13 százalék körüli arányban fordult 
elő az a vélekedés, hogy a román—magyar 
ellentét megoldódása nem rajtunk múlik, 
hanem a román vezetésen. Hasonló gyakori-
ságú volt az olyan típusú vélemény, hogy 
„nem szabad alkudni", „erélyesebben, hatá-

• Az MKI 1988. november 29. és december 1. között személyes megkérdezésen alapuló közvélemény-
kutatást végzett 300 budapesti és 300 vidéki városi lakos körében, reprezentatív mintán. 
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rozottabban kellene fellépni", „gazdasági el-
lenintézkedéseket kellene hozni". Viszony-
lag gyakori válaszelem volt még az, hogy 
nemzetközi fórumok (ENSZ, KGST stb.) 
segítségét kellene kérni (11, illetve 5 száza-
lék). A határrevízió igénye valamilyen for-
mában („Adják vissza Erdélyt!", „Bírálják 
felül a trianoni békeszerződést!") Budapes-
ten a válaszoknak 8, vidéken 6 százalékában 
fordult elő. Ezeken kívül — elenyésző 

arányban — a következő vélekedések for-
dultak még elő: meg kell szakítani a politi-
kai, gazdasági kapcsolatokat (mind Buda-
pesten, mind vidéken 5 százalék), nem kelle-
ne beengedni a (magyar vagy román nemze-
tiségű) menekülteket (4, illetve 3 százalék), 
jobban kellene segíteni mind az áttelepülő, 
mind az „ottmaradó" magyarokat. 

K. M. 

ff, \ccording to the majority, the Hungárián diplomatic reply to the expulsion of a Hungárián 
w ' diplomát from Rumania — that is, the expulsion of a Rumania diplomát of the same rank 

— was correct. The most frequent opinion holds that mainly diplomatic steps should be taken to 
smooth the Hungárián—Rumanian conflict. 



TALLÓZÓ KÖNYVEKRŐL 

DÁVID 
HALBERSTAM 

MERT 
ÖVÉK 

A HATALOM 

Rejtélyes kásahegy, 
türelmes olvasóknak 
Dávid Halberstam: Mert övék a hatalom — 
I — I I . kötet, Európa Könyvkiadó, 1988. 
583 + 483 oldal. Fordította: Félix Pál 

Dávid Halberstam könyve tizennégy évvel ezelőtt, 
1975-ben jelent meg először az Egyesült Államok-
ban. Csaknem 1100 oldalán négy hatalmas ameri-
kai tömegkommunikációs orgánum sztorija höm-
pölyög, a Los Angeles Times-é az 1880-as, a CBS 
rádió és tévétársaságé, a Time hírmagaziné és a 
Washington Post-é pedig az 1920-as évektől egé-
szen Nixon elnök 1974-es bukásáig. E hosszú idő-
szakok tömegkommunikáció történeti munkát 
sejtetnek, de Halberstam nem történész. A New 
York Times Pulítzer-díjas vietnami tudósítója di-
nasztikus sikertörténeteket szövegezett meg, ösz-
szesen 36 folytatásban, s a szinte végeérhetetlen 
— a magyar kiadás fülszövege szerint „monstruó-

zus" — írásmű igényesebb szappanoperákra emlé-
keztet. Mondjuk, a Forsyte Saga televíziós válto-
zatára, annak enyhe unalmával együtt. 

Halberstam világában két emberfajta játszik 
szerepet, s e két rassz viszonya, kapcsolatai és 
egymással vívott küzdelmei alkotják a drámai 
szüzsét, amelynek csúcspontja a Watergate-ügy. 
Az egyik fajta lapalapítókból, laptulajdonosok-
ból, nagy szerkesztőkből, tudósítókból és riporte-
rekből áll, s a vezéregyéniségek bemutatásában a 
szerző karakterábrázoló képességről tesz tanúsá-
got. Hőseinek másik csoportját politikusok teszik 
ki, jelesül Roosevelt, McCarthy szenátor, John 
Kennedy, Johnson és a megtestesült hitványság 
maga: Richárd Nixon. A dráma íve abban a hal-
berstami evolúcióban bontakozik ki, amelynek 
során az eredetileg jelentéktelen, provinciális, po-
litikusok által lenézett, ki- és felhasznált tömeg-
kommunikációs médiumokból országos hatalmú, 
politikusokat megfélemlítő, felemelő és megbuk-
tató intézmények lesznek. Happy ending (s egy-
ben egy újabb hosszú sorozat kezdetéhez kellő 
baljós jel) is van. E nagy vállalatok a Wall 
Street-en is jegyzett részvénytársaságokká lesz-
nek, avagy más módon integrálódnak a szolid, 
tisztes nagytőkébe. (A Time magazin például egy 
faipari konszern leányvállalatává válván.) Eddig 
a szappanopera, amiről nem volna érdemes recen-
ziót írni. Szerencsére Halberstam jó szemű, sokat 
tapasztalt újságíró és szelektálásra alig képes szer-
ző, s így kínálkozik egy második olvasat is. 

A tömegkommunikáció kritikai (s jórészt bal-
oldali) szemléletű szociológiájának botrányköve 
volt (s jórész maradt is) az a körülmény, hogy 
hiányzik egy nyilvánvalóan alapvető összefüggés-
rendszer igényes analízise. Hiányzik a tömegkom-
munikáció és a politikai hatalom, a tömegkom-
munikáció és a gazdasági hatalom közötti struk-
turális viszonyok komplex elemzése, különösen a 
piaci szabályozású (kommerciális) mass média 
rendszerekre vonatkozólag. (Ennek a botránykő-
nek számos ideológiai (v.ö. pl. vulgármarxizmus), 
tudományszociológiai (v.ö. paradigma, finanszí-
rozás stb.) komponense van, amikre itt nincs lehe-
tőség kitérni.) Annyi bizonyos, hogy az 1970-es 
években kicsíráztak olyan kutatási irányok, ame-
lyek felvillantották a szóbanforgó viszonyok vizs-
gálatának ígéretes lehetőségeit. Elsősorban a tö-
megkommunikáció területén végzett szervezet-, 
munka- és értékszociológiai kutatások, polit-
ökonómiai vizsgálatok eredményeire érdemes itt 
utalni. Ezek kapcsán (legalábbis átmenetileg) a 



KÖNYVEKRŐL 153 

kutatói érdeklődés körébe kerültek az angolszász 
szakirodalomból igencsak ismerős újságírói visz-
szaemlékezések, s a bennük rejlő megfigyelési, 
gondolati anyag is. (Csupán egyet említve: ilyes-
fajta anyagokat is tartalmaz Walter Lippmann 
klasszikus kötete, „A közvélemény", ami a Tö-
megkommunikációs Kutatóközpont fordíttatásá-
ban magyarul is hozzáférhető.) Ezek az újságírói 
memoárok — szigorú kritikával hasznosítva 
nélkülözhetetlen források, mert olyan jelenségek-
ről is informálnak, amelyek az empirikus szocio-
lógia számára egyébként hozzáférhetetlenek. 

Halberstam könyvében igen sok ilyen informá-
ció van elszórva. Mindenekelőtt a politikai hata-
lom és a tömegkommunikációs szervezetek közöt-
ti (részben kölcsönös) befolyásolási folyamatok 
dinamikájáról, hálózatairól, a különféle alkufo-
lyamatok lezajlásáról, a szubtilis és nyers cenzúra 
ilyetén érvényesüléséről stb. Gondolatébresztő 
megfigyelésekkel, ötletekkel találkozhat az olvasó 
az amerikai választási pártok működésének, hosz-
szabb távú szerepvesztésének és a televízió térnye-
résének összefüggéseiről. A szerkesztőségi belső 
hatalmi viszonyok érvényesülése, az újságírói 
szakmai értékrend átalakulása is felvillan a kiadó-
vállalat gazdasági pozíciójának vetületében. Ér-
zékletes és több ízben is meggyőzően ható példá-
kat lehet megismerni a könyvből arra, miképp 
használja a hatalom a közlési eszközöket a maga 
céljaira, miközben a tájékoztatás intézményes 
működési rendje nem hogy akadozna, hanem épp 
csúcsformában követi a rutinpályákat. A példá-
kat még hosszasan lehetne folytatni. Ugyanilyen 
töredékesen, mint eddig, ugyanolyan mozaiksze-
rűen, ahogyan a könyvben felbukkannak. 

Mindezek jól használhatóak — bizonyos szin-
ten — a meglévő teoretikus modellek tesztelésére, 
kiegészítésére. Ha van az olvasónak valamely teo-
retikus modellje. S ha elég türelmes, hogy a terjen-
gős, irreleváns részletekkel, elnagyoltságokkal 
terhelt szöveget végigrágja. 

S közben az olvasó elgondolkodhat e könyv 
hazai sorsának némely rejtelmein. Vajon miért 
épp Halberstam kötetét választották hazai megje-
lentetésre ráadásul ekkora késéssel? Vajon mi-
ért öltöztették a szöveget egy családregényt sejtető 
kötésbe, borítóba? S vajon milyen lehet Halber-
stam írásának mai fogadtatása (pardon, „recep-
ciója") nálunk, a tömegkommunikáció centrális 
irányításának lazulása idején, a sajtószabadsággal 
kapcsolatos oly sok reflektálatlan remény atmosz-
férájában? Hiszen a szerző időről időre ilyesfajta 
kiszólásokat enged meg magának: „a Time-ban 
körülbelül annyi volt az objektív cikk, mint a 
Pravdában". S ez nemcsak bon-mot, hanem Hal-
berstam szakmai ítéletének is kifejeződése. 

Jakab Zoltán 

T E L E V I S I O N • R E S E A R C H • M O N O O R A P H 

HOME VIDEÓ 
and the Changing 

Natureofthe 
Television Audiertce 

Mark Lsvy ind BarrteGunter 

öCuE 
HMM 

A videó Angliában 
Mark Levy—Barrie Gunter: Home Videó and 
the Changing Nature of the Television Audience. 
John Libbey, London, I988. 

Számos jel utal arra, hogy a nyolcvanas évek 
második felében a társadalmi kommunikáció új 
korszaka bontakozik ki hazánkban is. Amit a 
hetvenes években készült előrejelzések még bátor-
talanul vázoltak fel, mindaz nálunk is megvalósul. 
A kábeltelevíziózás, a műholdas vétel, a teletext, 
a videó ma már a köznapi érdeklődés tárgya. 

Különösen nagy az érdeklődés az otthoni hasz-
nálatra szánt képmagnók (home videó) iránt. 
Autókaravánok hozták Bécsből az ott olcsóbban 
beszerezhető készülékeket. Itthon új kiadók ala-
kulnak. Különösen a fiatalabb korosztályok szá-
mára nyújt divatos szórakozást az így-úgy meg-
szerzett videokazetta. A Magyar Közvélemény-
kutató Intézet munkatársaitól (Valkó Emőke, 
Rosner Imre) tudjuk, hogy a felnőttek (18 éven 
felüliek) közül már minden negyedik kapcsolatba 
került a videóval, hogy a családoknak körülbelül 
10 százaléka rendelkezik képmagnóval, és van 
már képünk arról is, hogy milyen rétegek mit 
néznek ezen az ördöngös készüléken. 
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A nyugat-európai kommunikációs kutatások 
számunkra mindig fontos tájékozódást biztosítot-
tak. Televíziózásunk körülbelül 10—15 évi késés-
sel sok olyan állomást futott be, amiről a nyugat-
európai elemzések már korábban beszámoltak. 
A külhoni tapasztalatok hasznos indítékokat ad-
tak terveink készítéséhez. 

Hasonló okból érdemel nagy figyelmet az a 
könyv, amely beszámol az angliai videózás első 
évtizedének tapasztalatairól. Tudni való, hogy 
Anglia a videóval legjobban ellátott európai or-
szág, tapasztalataik tehát képet adnak a más or-
szágokban is várható folyamatokról, a könyv 
szerzői (Mark Levy és Barrie Gunter) az IBA, 
kereskedelmi televízió kutatóintézetének megbí-
zásából készítették felmérésüket. Érdeklődésük 
ennek megfelelően elsősorban arra irányul, hogy 
felfedjék, hogyan befolyásolja az otthoni képmag-
nó a televíziózási szokásokat és ezen belül a reklá-
mok hatását. Közben pontos képet festenek a 
képmagnók terjedéséről, és hogy kik, mit, mikor 
és hogyan néznek készülékeik segítségével. 

Munkájukban — a nemzetközi szakirodalom 
mellett — mindenekelőtt az angol társadalmat 
reprezentáló 500 háztartásban végzett vizsgálatra 
építettek. Ezek a családok pontos naplót vezettek 
arról, hogy a megadott időszakban a négy csator-
na műsorából mit néztek, mit rögzítettek, mikor 
és mire használták a videokészüléküket. Az ada-
tokat interjúk egészítették ki. 

A könyv első fejezete a videó gyors terjedéséről 
számol be. Tizenkét év alatt a videó az angliai 
háztartásoknak már több mint felébe eljutott. 
„Nem ismerünk más olyan új kommunikációs 
technológiát, amely ilyen robbanásszerűen tört be 
a lakásokba" — állapítják meg a szerzők. 

Japánban is hasonló az arány, az Arab-öböl 
országaiban pedig a háztartások háromnegyede 
rendelkezik videóval. Ha másutt még jóval kiseb-
bek is ezek a számok, nyilvánvaló, hogy egy fon-
tos új kommunikációs jelenség bontakozik ki. 

A szerzők megkísérlik a videó meghatározását. 
Ezek szerint a videó nemcsak valami új technikai, 
hanem egyszersmind társadalmi, kulturális jelen-
ség. Az „otthoni videó" fogalma alatt ma Angliá-
ban a következőket értik: 

1. a házi képmagnó olyan berendezés, amely 
tévéműsorok felvételére és későbbi lejátszására 
alkalmas; 

2. lehetővé teszi a felvett műsorok otthoni tárá-
nak kialakítását; 

3. különböző műsoros kazetták hazai megte-
kintését. 

Egy-egy ország tömegkommunikációs ellátott-
sága, s annak minősége erősen meghatározza, 
hogy a készüléket mely funkcióra használják. A z 
Egyesült Államokban és Nyugat-Európában első-
sorban az „időbeli eltolás"-ra: az érdeklődésre 

számottartó műsorok felvételére és későbbi leját-
szására alkalmazzák, a harmadik világban pedig 
inkább a készen kapható műsoros kazetták leját-
szására. 

A kutatók ma már vizsgálják a videónak a 
társadalmi életre gyakorolt hatását is, bár egyelő-
re még szerény eredménnyel. Ahogy a szerzők 
írják: „a videó túl fontos ahhoz, hogy ne vegyük 
figyelembe, viszont még nem értjük teljes egészé-
ben". 

íme egy idézet az angliai helyzetről: „Az 1979-
ben még elhanyagolható mennyiséget képviselő 
képmagnóvásárlások után a nyolcvanas évek kö-
zepére a felnőttek több mint fele, az otthon élő 
gyermekeknek pedig 70 százaléka él képmagnóval 
ellátott háztartásokban." Szembetűnő a gyerek 
szerepe a videó terjedésében. Egy felmérés szerint 
1986-ban a gyerekes családok 58 százaléka, a 
gyermeknélküliek 33 százaléka vásárolt videóké-
szüléket. Úgy tűnik, a gyerekek léte erősebben 
ható tényező, mint a társadalmi rétegekhez való 
tartozás, Az ilyen irányú statisztika alig mutat 
különbséget a felsőbb és középrétegek között. 
A társadalom alsóbb körei természetesen kivételt 
képeznek. A videó használata iránti érdeklődést 
erősen meghatározza a korcsoporthoz tartozás: 

a 16—24 évesek korosztályának 55 százaléka, 
a 35—44 évesek korosztályának 60 százaléka, 
az 55—64 évesek korosztályának 38 százaléka, 
a 65 éven felülieknek csak 11 százaléka rendel-

kezik otthoni készülékkel. 

A videós otthonok különben a jól felszerelt 
háztartások között találhatók. A felmérésben sze-
replő háztartások háromnegyedében volt több 
mint egy tévékészülék (szemben az 50 százalékos 
országos átlaggal), s a háztartások egyharmadá-
ban volt személyi számítógép. 

A videóval rendelkezőket faggatták arról is, 
hogy más médiumokkal összehasonlítva, hová 
sorolják ezt az új eszközt. A szórakoztatást, a 
tájékoztatást és a tartalmi változatosságot illetően 
a következő válaszokat kapták: A leginkább szó-
rakoztató továbbra is a tévé, utána következik a 
videó, megelőzve a rádiót, mozit, újságokat, le-
mezjátszót. Tájékoztatóeszközként és a változa-
tosság szempontjából: tévé, rádió, újságok és vi-
deó a sorrend, megelőzve itt is a mozit és a hangle-
mezt. 

Az emberek ismerik a videó előnyeit. Különö-
sen sokra becsülik azt a viszonylagos szabadsá-
got, amelyet a sugárzott műsorokhoz és a mozi-
hoz képest a videó nyújt szórakozásuk tárgyának 
megválasztásában. Különösen a családi szórako-
zás előnyét emelik ki a 12 évnél fiatalabb gyerme-
keket nevelő családokban: olcsóbb és kevesebb 
gonddal jár mint a moziba járás. 

Az otthoni videózással kapcsolatos gondok kö-
zül legtöbben az időhiányt említik. N e m jutnak 
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hozzá, hogy a felvett műsorokat megnézzék, és 
nehéz a kölcsönzés megoldása is. 

A videóval rendelkező családok 80 százaléka 
állítja, hogy készülékét rendszeresen használja. 
A megkérdezettek kétharmada már kölcsönzött 
műsoros kazettát, de csak kevesen vásároltak kész 
műsort. 

A megvizsgált háztartások a felmérés két hete 
alatt átlagosan 3,5-4 videofelvételt készítettek, a 
felvett műsorokat hetenként átlag 2,5-szer játszot-
ták le. 

Hasonló eredményekre jutott egy amerikai ku-
tató (Levy, 1980). Szerinte a videós háztartások 
hetenként átlag négy műsort rögzítenek, három-
négy alkalommal játszanak le felvételt, ezenkívül 
egy kölcsönzött vagy vásárolt kazettát néznek 
meg. Az otthon rögzített műsorok között a soro-
zatok, filmek állnak az első helyen. A megkérde-
zettek legnagyobb része csak egy-két kedvelt mű-
sorfajtát játszott vissza. A visszajátszásokra első-
sorban az esti csúcsidőben kerül sor, de a reggeli 
megtekintés is gyakori. 

A reklámozók gondja, hogy a felvételnél vagy 
visszajátszáskor a reklámok nagyobb részét elke-
rülik a videózó családok. 

A videó a vizsgálat idején Angliában egyfajta 
individuális közlési eszköznek bizonyult. Bár a 
megkérdezettek gyakran említették a családi szó-
rakozás eszközeként, mégis a vizsgálat szerint 
ezekben a háztartásokban nem emelkedett a kö-
zösen eltöltött idő mennyisége. 

A szerzők utalnak itt egy a fiatalok videózási 
szokását vizsgáló kutatásra (Johnson—Smaragdi 
és Roe, 1986), amely viszont egyértelműen kimu-
tatta a videózásnak a társadalmi érintkezést meg-
könnyítő szerepét. Még elég keveset tudunk a 
videózás társadalmi hatásairól, könyvünk szerzői 
is újabb kutatások szükségességét hangsúlyozzák. 

Hogyan alakul a házi videotékák dolga? Erre 
a kérdésre is keresték a választ a kutatás irányítói. 
A képmagnóval rendelkező tíz háztartásból keve-
sebb mint egy nem őrzött meg semmiféle felvételt. 
Tízből durván négynek öt eltett felvétele volt, 
négyből egynek hat-kilenc, és ugyancsak ennyi 
helyen tíznél több felvételt őriztek: főként filme-
ket, de különböző tévéadásokat is. 

A kazetták használóit három csoportba sorol-
ták: 

54 százalék a gyorsan törlők közé, 
41 százalék az egy ideig megtartók, 

5 százalék a megőrzők közé tartozik. 
A fiatalok gyakrabban használják a kazettát fel-
vételre, az idősebbek többet őriznek meg. 

Érdekes, megfigyelés, hogy az idő múlásával 
változnak a videóval kapcsolatos szokások. Az új 
tulajdonosok szívesebben nézik a videót családi 
körben. A régebbi tulajdonosok inkább a baráti 
kört keresik. Az új tulajdonosok jobban meg van-

nak győződve a videó előnyeiről, ez a meggyőző-
dés 6-12 hónap után veszít erejéből, majd néhány 
év elteltével újra megszilárdul. A régebbi tulajdo-
nosok gyakrabban panaszkodnak a műsoroska-
zetta-kínálatra, illetve az időhiányra. A régebbi 
tulajdonosok inkább vásárolnak műsoros kazet-
tákat és ritkábban kölcsönöznek. Ők kevesebbet 
törölnek és inkább gyűjtik a számukra értékes 
felvételeket. 

A jövőt kutató fejezetben a szerzők nagyfokú 
óvatosságról tesznek tanúságot. Úgy vélik, a vi-
deó terjedésének üteme Angliában csökkenni fog. 
2000-ig a háztartások 60 százalékában állapodik 
meg majd a videoellátottság. Ezzel együtt a videó 
nagy hatással lesz a műsort készítő szervezetek 
alakulására, és a tömegkommunikációs rendszer 
fontos tényezőjévé válik. Ma még az otthoni mű-
sorrögzítés a legelterjedtebb videózási mód; ez is 
átalakul, mert a kész kazetták nagyobb számban 
és olcsóbban állnak majd rendelkezésre. Itt a kí-
nálat erős növekedése várható. 

Jelentős részt foglal majd el az egyre alacso-
nyabb áron forgalomba kerülő videokamerák ré-
vén a házi készítésű videoműsor. Természetesen 
mindez nem szünteti meg a tévécsatornák nyújtot-
ta kínálatot, de az arányok megváltoznak. Izgal-
mas kérdés: a videózás vajon növeli, vagy csök-
kenti a tévénézés idejét? 

Számos országban bebizonyosodott, hogy a 
kínálat növekedésével együtt nőtt a tévénézésre 
fordított idő. Ez a növekedés azonban egy adott 
ponton már nem mehet túl. 

A legutóbbi angliai felmérések szerint tíz meg-
kérdezettből négy állította, hogy naponta leg-
alább négy órát tölt tévénézéssel. Ezzel szemben 
a videózásra fordított idő ma még jóval kevesebb. 
Öt megkérdezettből egy nyilatkozott úgy, hogy 
napi átlagban több mint egy órát tölt videonézés-
sel. A videózok száma viszont folyamatosan nö-
vekszik. Megfigyelték, hogy 1985 óta az új kábel-
szolgáltatások csökkentették a hagyományos té-
vécsatornák nézettségét, bár egy felmérés szerint 
a kábeltelevíziós háztartásokban a tévénézésre 
fordított összidő is növekedett. 

Még többet használták a tévékészüléket ott, 
ahol videóval is rendelkeztek. Általános az a véle-
kedés, hogy „egy szolgáltatás részben helyt ad egy 
másiknak olyan esetekben, ahol ugyanabban a 
háztartásban többféle eszköz áll rendelkezésre (té-
vé, kábel, videó)". 

Mindenképpen tudomásul kell vennie minden 
médium működtetőjének, hogy a szélesebb kíná-
lat nagyobb versenyt jelent a nézőért. „Beléptünk 
a videózás korszakába, amely még a televíziózás 
természetét is visszavonhatatlanul megváltoztat-
ta." Ezzel a figyelmet érdemlő mondattal zárják 
a szerzők számunkra is sok tanulsággal szolgáló 
művüket. Sándor üyórgi 
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A Csernobil-ügy, vagy a 
híresztelések háborúja 
Yves Lecerf-Edouard Parker: L'affaire 
Tchernobyl. Presses Universitaires de Francé, 
1987. 

Kár tagadnunk: ahogy nagyszüleink még a sötét 
szobasarkokból leselkedő „mumustól" ijedeztek, 
úgy rettegünk mi „az atomtól", már-már kész-
akarva teremtve alkalmakat, hogy amúgy isten-
igazából megijedhessünk. Pedig világunk már so-
ha többé nem lesz teljesen atommentes — rémül-
dözés helyett jobban tesszük hát, ha nem csak 
elfogadjuk az immár nagy hagyományokkal ren-
delkező atomenergia áldásait, hanem minden 
részletre kiterjedően megvalósítjuk a civil életre 
vonatkozó atomprogramot is. Ez azt jelenti, hogy 
széles néptömegek számára kell elérhetővé tenni 
a sugárveszélyt elhárító szakemberek, kezelőorvo-
sok, tudósok és szakértők segítségét. Mert Hirosi-
ma szörnyűsége sem tántorította el a japánokat 
saját polgári atomprogramjuk megvalósításától, 
s ugyanígy a csernobili katasztrófa sem téríti le az 
emberiséget erről az útról. 

Akkor hát ki az, aki „ijesztget" bennünket? 
Honnan származnak a szóbeszédek? Mi az igaz-
ság a kockázatok körül? 

Vigyázz, intenek e könyv szerzői — akik ma-
guk is atomenergetikai mérnökökként kezdték, 
mielőtt jövőkutató társadalomtudósokká váltak 
volna —, csak amikor olcsón akarják megvenni 
a házadat, próbálják elhitetni veled, hogy ócska 
szobáit kísértetek látogatják. 

Könyvükben két, világosan elkülönülő, ugyan-
akkor egymást keresztező témával foglalkoznak 
behatóan. Az egyik egy olyan jelenség, amely 
meghatározó módon következik be a modern tár-
sadalmak életében: ez az iskolázott rétegek bizo-
nyos kategóriáinak túltermelődése. E jelenség 
azért jár különösen gyászos következményekkel, 
mert itt olyan, magasan kvalifikált embercsopor-
tokról van szó, amelyek vélhetőleg természetes 
hajlamot éreznek a mások fölötti uralkodásra, s 
e cél elérése érdekében a manipuláció eszközét 
sem vetik meg. Ez a fajta „értelmiség" arra is 
képes, hogy összeesküvést szőjön azért, hogy a 
hatalom gyeplőjét a kezébe ragadhassa. „Az intel-
ligencia bűnszövetkezeteinek" kedvelt fegyvere a 
mindenféle szóbeszéd, híresztelés, célzatos tájé-
koztatás. így jutunk el a számszeríjak, a golyós 
puskák, majd később a gazdasági manőverek há-
borúja után ma, a látszólagos béke állapotában „a 
híresztelések háborújához". 

Eme általános tézis konkrét érvényességét hi-
vatott illusztrálni a másik téma, „a Csernobil-
ügy", a maga monumentális és félelmetesen szem-
beszökő mivoltában. Mert az értelmiség egész kis 
vezérkarai kapaszkodtak fel a hatalom csúcsaira 
azáltal, hogy magasabbról s erősebben hallatták 
a hangjukat, mint a tudomány leghaladószelle-
mübb képviselői; s arra is szolgáltattak ijesztő 
példát, hogy az irracionalitás győzelmet arathat a 
szinte törvényen kívülre helyezett tudomány kép-
viselte értelem fölött. Es ezt annak köszönhették, 
hogy tudták, hogyan kell manipulálni a tömegek 
tudatalattiját, hogyan kell annak mélységeiből 
előhívni a félelem irracionális reflexeit. 

Ha a szerzők ragaszkodnak a hagyományos 
módszerhez, az általános felől közelítenek a sajá-
tos felé, s nem teszik azt, amit: azaz hogy egy 
sajátos eseten mutatják be az általánost. Ok — a 
téma szakértői — előbb feltárták, milyen rendkí-
vüli ereje volt a dezinformálásnak, melynek nyo-
mán bekövetkezett a szerencsétlenség Csernobil 
nukleáris központjában. A pánikkeltés ezt követő 
hadművelete olyan nyomot hagyott a közvéle-
mény tudatában, amely az egész emberiséget érin-
tő katasztrófaként őrzi az Ukrajnában 1986. ápri-
lis 26-án lejátszódott eseményt. Ma már persze 
tudjuk, hogy ez egy 31 halottat követelő baleset 
volt, melynek utóhatásai nem súlyosabbak az em-
berekre nézve, mint egy nikotinmérgezésé . . . 
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Ez magyarázza, miért kezdődik a könyv a 
„Csernobil-ügy" körüli híresztelések és a valóság 
közti eltérés aprólékos leírásával, majd folytató-
dik az atomenergiáról szóló információk és dezin-
formációk születési körülményeinek taglalásával, 
mely elvezet odáig, hogy a szerzőkben megfogal-
mazódhat a „híresztelések háborúja" fogalompá-
ros. 

De mivé válik az az információs rendszer -
teszik fel a szerzők végül a kérdést —, amelyben 
az embert már nem érdekli, hogy miféle különbsé-
gek vannak igaz és hamis között. És rögtön vála-
szolnak is, méghozzá — meglepő módon — Pi-
nokkió meséjével. Mi is ismerjük a történetet: a 
félig fabábu, félig gyerek Pinokkiónak reggeltől 
estig csak a szórakozáson járt az esze. ezért enge-
dett a csalárd róka csábításának, s elment vele egy 
olyan országba, ahol se tanulnia, se vizsgáznia 
nem kellett, mert itt a gyerekek örökké csak pi-
hentek. De sajnos alig telt el néhány hónap, Pi-
nokkiónak szamárfüle n ő t t . . . És az igaz és ha-
mis közötti különbségtevésről sem holmi unalmas 
hivatalnoki cenzúra gondoskodik, hanem a dol-
gok saját, belső törvényszerűsége. Ez pedig azt 
írja elő, hogy valahányszor a bábugyerek hazug-
ságot ejt ki a száján, mindig legyen valamicskével 
hosszabb az orra. Ma nincs ilyen mesebeli ország, 
talán ezért nincs Csernobilnak ilyen bűvös hatása 
— ha volna, egynémely jól ismert orrok bizony 
ma már több kilométer hosszúra nyúltak volna. 

F. Nagy Piroska 

Távközlés 
a fejlődő világban: 
robbanásszerű változás 
Developing World Communication. Grosvenor 
Press International, London, 1988. 

A fejlődő világban az utóbbi néhány év eseményei 
a távközlés és a kommunikáció területén újragon-
dolásra késztetnek bennünket olyan kifejezések 
értelmezésében, mint a globalizálódás, a globális 
hálózatok, multinacionális összefonódás. Ugyan-
akkor a fejlődő világ kifejezés sem azonos a ko-
rábbi szóhasználat szerinti harmadik világgal. 
A fejlődő világ a magasan fejlett országokkal 
szemben áll — ide értik az Egyesült Államokat, 
Nyugat-Európát és Japánt —, a fejlődő régió 
pedig a világ többi része. A hangsúly már nem a 
legszegényebb harmadik világbeli országokon 
van, az ő problémáik háttérbe szorulnak ebben az 
értelmezésben. A fejlődő világ ebben a fogalmi 
szembeállításban a gyorsan fejlődő délkelet-ázsiai 

országokat jelenti, az indonéziai szigeteket, 
Ausztráliát, valamint Indiát, Kínát, Afrika fejlet-
tebb országait, Brazíliát és valahol érintőlegesen 
a szocialista országokat — elsősorban Jugoszlávi-
át és a Szovjetuniót. A világnak ez az új értelmezé-
se a távközlés fejlődésének perspektívájából és 
a fejlett világ szempontjából nézve - elsősorban 
beláthatatlan méretű piacot jelent. Olyan piacot, 
amely a távközlés területén azonnal képes fogadni 
a rendelkezésre álló, piacképes legmodernebb 
technikát. A globalizálódás újraértelmezése pedig 
azt jelenti, hogy ezt a beláthatatlan méretű piacot 
a legfejlettebbek tucatnyi vezető cége felosztotta 
maga között, globális méretekben kiépíti hálóza-
tát, a maga érdekei szerint felhasználva a nemzet-
közi szervezetek szabványosító, ajánló-szabályo-
zó és támogató tevékenységét. 

Az utóbbi két-három évben a távközlés, a kom-
munikáció fejlődése ebben a térségben szinte alig 
követhető léptékben valósult meg. Ennek a rob-
banásszerű változásnak a dokumentuma ez a 
könyv. A pazar nyomdai kivitelezésű kötet kilenc 
témakörbe rendezve ötvennégy tanulmányt tar-
talmaz, és a számtalan reklámoldalon jelen van a 
világ távközlési iparának szinte valamennyi jelen-
tős képviselője. Kiegészítésként közli néhány vi-
lágméretű kereskedelmi hálózat címlistáját, vala-
mint egy húszoldalas táblázatot, amelyben gyárt-
mányok és kutatási területek szerint csoportosítva 
találhatók a legfontosabb távközléssel foglalkozó 
vállalatok, intézmények. 

A kommunikáció és a távközlés területének 
kibővítését, gyors ütemű változását talán a legjob-
ban az a kilenc témakör jelzi, amibe a szerkesztők 
összefogták a kötet tanulmányait. Az első fejezet-
ben globális távközlés címszó alatt az általános 
problémák, valamint a térség egészét áttekintő 
írások kaptak helyet. Miért kell a fejlődő világnak 
digitális hang? Ez már a címadó kérdése a Cable 
and Wireless című magazin munkatársa által köz-
zétett nyitó írásnak, amelyben a szerző utal a 
távközlés rendkívüli gazdasági jelentőségére. 
A fejlődő világ számára nem járható út a hagyo-
mányos, elavuló távközlési rendszerek meghono-
sítása, mert ezek rendkívül költség- és szaktudás-
igényesek, és bevezetésükkel csak növekedne a 
szakadék a fejlett és a fejlődő világ között. A leg-
modernebb digitális rendszerek, bár szintén költ-
ségesek, de rendkívül hatékonyak, megbízhatóak 
és öndiagnosztizáló képességgel rendelkeznek. Ez 
szinte feleslegessé teszi a nagyszámú, magasan 
képzett munkaerőt. 

A nemzetközi távközlési unió (ITU) főtitkára 
a szervezet céljairól szól: a koordináló feladatok-
ról és a liberalizálódó távközlési környezetben 
lehetséges mozgástérről. Az ISDN (szélessávú in-
tegrált digitális hálózat) fejlesztésekről, ezek gya-
korlati hasznáról azt tartja, hogy így első lépésben 
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kidolgozásra kerülnek a különböző elveken fel-
épített távközlési rendszerek együttműködésének 
szabályai, megvalósul ezen rendszerek együttmű-
ködésének gyakorlata. A z ENSZ fejlesztő tevé-
kenységének jelentőségét hangsúlyozza a fejlődő 
világ térségeiben, és szót ejt a távközlés finanszíro-
zásának, gazdaságosságának problémáiról is. Az 
utóbbi évek fejleményei alapján a távközlést már 
nem tekinthetjük csupán a szolgáltatások, beren-
dezésgyártók és felhasználók összességének, ha-
nem olyan integrált világméretű egységnek, amely 
információs rendszereket foglal magában, és az 
információkat jelentős hozzáadott értékkel látja 
el. Ezeknek a rendszereknek jelentős részét alkot-
ja a számítógépipar, illetve annak termékei. 

Az egyesült államokbeli Columbia egyetemen 
dolgozó Pyramid Research Inc. tanulmánya a 
nyilvános kapcsolt rendszerek megvalósításának 
stratégiáit foglalja össze Ázsiában, Afrikában és 
Latin-Amerikában. Gazdag adatanyaggal doku-
mentálja a fejlődést és a közeli jövő szinte belátha-
tatlan perspektíváit. Korea például a három év 
alatt 1,5 millió telefonvonalat állított üzembe, 
Kína 2,7 milliót, és ezt három év múlva 3,3 millió-
ra emeli. 2000-re pedig 34 millió vonalat kíván 
működésbe hozni. 

Az ITT, az Ericsson, az ATandT és a N E C 
azok a világcégek, amelyek a legélénkebben tevé-
kenykednek Dél-Ázsiában, Indonéziában és Kí-
nában. Ugyanakkor például Dél-Korea, Kína és 
India megkezdte saját fejlesztésű vagy licencekre 
alapozott, nagy teljesítményű digitális telefonköz-
pontok gyártását. A mikrohullámú láncokat 
gyártó ipar, valamint a kábel- és az üvegszáltech-
nika számára szinte korlátlan lehetőségek nyílnak 
a térség országaiban. Csak Kínában 1990-ig mint-
egy hatvanezer közepes teljesítményű digitális 
központra lesz szükség. A fejlődést jellemzi az is, 
hogy 1985—86-ban a helyi telefonforgalom 67 
százalékkal, a nagy távolságú forgalom pedig 31 
százalékkal növekedett, az előfizetők száma évi 
15,4 százalékkal gyarapodott. 

Külön írás foglalkozik az ENSZ fejlesztő tevé-
kenységével és koordinációs gyakorlatával, vala-
mint az ausztrál kormány távközlési politikájával, 
amelynek középpontjában a magas minőségű 
rendszerek előtérbe helyezése áll. A következő 
tanulmányból értesülünk 'Szaúd-Arábia 1970 és 
1975 között megvalósult látványos előrehaladásá-
ról és Törökország gyors felzárkózásáról. 

A második témakört a távközlés gazdaságban 
betöltött szerepének, a távközlés és az 
információcsere témájának szentelték. Két tanul-
mány körvonalazza az I S D N lehetőségeit, és rövi-
den kitér a technikai részletekre is. A digitális 
berendezések környezeti feltételeiről írottak némi-
leg részletproblémának tűnnek. Az egyre moder-
nizálódó telex a fejlődő világban is az egyik leg-

fontosabb információközlő eszközzé vált. Egy 
számítógép-szakértő szerző az adathálózatok és a 
hagyományos távközlés összefonódásával, a fel-
adatok átvállalásával, megosztásával foglalkozik. 
Az úgynevezett szövegkommunikáció — változá-
sát — a számítógépek gyors elterjedésének kö-
szönheti. Az üzleti világban elsődleges fontosságú 
a nyomtatott szó. A számítógépben tárolt és to-
vábbított szövegek gyors és hatékony híradást 
biztosítanak. Ma a világon mintegy másfél millió 
telexelőfizető használja a kapcsolattartásnak ezt 
a módját. Az úgynevezett elektronikus posta 
(E-mail) gyors sikereket ért el a szövegkommuni-
káció területén. 

A távközlési rendszerben két fő elem található: 
az adatátviteli vonal és a kapcsoló elem vagy 
központ. Mindkét témakörrel foglalkozik egy-egy 
írás. A kábelek, az adatátviteli csatornák fejlődése 
a sodort érpártól a koaxiális kábelen át az üveg-
szálakig vezetett. Ez utóbbiak néhány technikai 
jellemzőjét mutatja be a kötet egyik írása. A kap-
csolástechnika napjainkban szinte kizárólag digi-
tális elveken fejlődik és számítógép-vezérlésen 
alapul. A P A B X (priváté automatic branch ex-
change) központok kényelmes újrahívási lehető-
séget biztosítanak, tárolják a hívószámokat és az 
útvonalakat. 

A távközlés területén egyre fontosabbá válnak 
a szabványok. A nemzetközi érvényű ajánlásokat 
és szabványokat elsősorban két nemzetközi szer-
vezet, az ISO (International Standards Organisa-
tion) és a CCITT (International Telegraph and 
Telephone Consultative Committee) alkotja. 
Ezenkívül néhány más szervezet is közzétesz szab-
ványokat, amelyek elsősorban regionális jelentő-
ségűek, de gyakran világszabványokká is válnak. 
A távközlés területén egyre inkább általánossá 
váló szabványok hierarchikusan épülnek egymás-
ra. Ezek közül napjainkra a csomagkapcsolt adat-
átvitel módját leíró X25 elnevezésű szabványnak 
(ajánlásegyüttesnek) van a legnagyobb jelentősé-
ge. Az utóbbi években hozták létre az X400 azo-
nosítóval ellátott szabványcsoportot, amely az 
elektronikus, számítógépes kommunikáció leg-
magasabb szintjét szabályozza. A munka lényegét 
a Message Handling System (MHS), vagyis egy 
automatikus üzenetkezelő rendszer összetevőinek 
és működésének a leírása jelenti. Az X400 ajánlá-
sokat megvalósító rendszerek, amelyek először 
1985-ben a SICOB elektronikai világkiállításon 
tűntek fel, lehetővé teszik különböző elveken ki-
épített számítógép-hálózatok összekapcsolását, és 
így üzenetek küldését olyan módon, hogy a meg-
címzett üzenetek automatikus irányítással eljut-
nak a feladótól a rendeltetési helyre. Ezekkel a 
kérdésekkel a kötetben több cikk is foglalkozik. 
Az egyik inkább a szabványok összefüggéseire 
helyezi a hangsúlyt, egy másik részleteiben is be-
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mutatja az X400 ajánlásokat, míg egy harmadik 
fölvázolja a kialakulás körülményeit és az alkal-
mazás lehetőségeit. Ezeket a dolgozatokat, egy 
más szerkesztői szempont szerint, egyetlen cso-
korba is lehetett volna fűzni, kötetünkben több 
fejezetcím alatt, szétszórva találhatóak. 

A távközlés gyorsan fejlődő új ágát jelentik a 
mobil hálózatok és az úgynevezett rurál távköz-
lés. A gyengén fejlett országokban ritka népesség 
és nagy lakatlan területek esetében kitüntetett je-
lentősége van az olcsó és hatékony kommuniká-
ciós rendszereknek. A tanulmánykötetben két írás 
Ázsiában és Afrikában megvalósított rendszere-
ket mutat be, egy harmadik pedig a költségek 
csökkentésének módjaival, a minimális energia-
igényű, napenergiára alapozott berendezésekkel 
foglalkozik. 

A mobil kommunikáció többféle rendszert ta-
kar: az egyik legfigyelemreméltóbb az úgynevezett 
sejt rendszerű (cellular) rádióhálózat, amely a te-
lefon, a rádiós távközlés és számítógép-vezérlés 
integrációjával jött létre, és egy teljeskörű telefon-
infrastruktúra jelentős elemét képezi. A mobil 
kommunikációról kialakult első (reklám-) kép 
alapján sokan azt hiszik, hogy ez a gazdag embe-
rek luxus kedvtelése: arra szolgál, hogy autójuk-
ban is magukkal vihessék telefonkészüléküket. 
Elterjedésével és olcsóvá válásával azonban a ha-
gyományos CB-rádiózás és egyéb polgári célú rá-
diózás helyébe lép, és magával hozza a teljes körű 
telefonhálózat előnyeit is. 

Ugyancsak a mobil kommunikáció egyik terje-
dő,eszköze a személyhívó rendszer, amelynek in-
tegrált alkatrészeit a legújabb fejlesztések biztosít-
ják. Ezen új elképzelés szerint rövid, személyre 
szóló szöveges üzeneteket is sugározhatnak sze-
mélyhívó rendszerben. 

Az információs technológia című fejezetben a 
már említett MHS ismertetése mellett az I S D N 
kiépítésével kapcsolatos szabványosítási tevé-
kenységről értesülünk. De olvashatunk az egyre 
jobban terjedő hálózatokról és a papír nélküli 
üzleti tevékenységet lehetővé tevő (EDI) rendsze-
rekről is. Egy másik írásban szó esik az elektroni-
kus könyvtárakról, a nyilvános videotext szolgá-
latokról, a fejlett országokban kiépült rendszerek-
ről,' a francia Teletel-Minitelről, az angol Prestel-
ről, a német Bildschirmtextről, illetve a világ többi 
részén az ezekhez igazodó fejleményekről. 

A hálózatok működésének biztosítása, ellen-
őrzése az üzemeltetők, elsősorban a nemzeti pos-
ták feladata! Az egyre nagyobb mértékben terjedő 
új elektronikai eszközök őket is új feladatok elé 
állítják, de bonyolult vezérlő berendezéseik új le-
hetőségeket biztosítanak a diagnosztika, az öndi-
agnózis, a szolgálati kommunikáció s a monitoro-
zás céljaira. 

A modern elektronika új lehetőségeket teremt 

olyan hagyományosnak tartott területeken is, 
mint a műsorszóró rádió- és tévéadók, valamint 
a nagy teljesítményű berendezések áramellátását 
biztosító tápegységek tervezése, gyártása. Egy-egy 
fejezetben három, illetve öt írás foglalkozik ezek-
nek a területeknek az új fejleményeivel. A megbíz-
hatóság, a hatékony energiafelhasználás s az 
elektronikus vezérlés a fő ismérvek, amelyek a 
modern berendezéseket jellemzik. Egyre nagyobb 
szerep jut a távoli, felügyelet nélküli állomások 
üzemében a megbízható új akkumulátoroknak és 
a napcelláknak. 

A műsorszórással foglalkozó fejezetben talál-
hatunk írásokat a tévétechnika új fejleményeiről 
a HDTV-től (nagy felbontású tévé) az S-VHS 
videorendszerig, a CCD (töltéscsatolt elven mű-
ködő) kamerától a DBS műholdakig. Egy másik 
tanulmány a nagy teljesítményű adóállomások 
fejlesztési újdonságait tekinti át, a digitális vezér-
léstől az új elvű adócsöveken át a hatékony, új 
típusú antennákig. 

Természetesen külön fejezet foglalkozik a mű-
holdas távközlési rendszerekkel. A fejlődő világ 
számára a reális alternatívát a távközlési rendszer 
kiépítésében a műholdas hírközlési láncok létre-
hozása jelenti. Ez a felismerés számos országot 
indított műholdfejlesztő tevékenységre. India, In-
donézia ilyen irányú fejlesztése mellett szó esik a 
Szovjetunió, Kína, valamint Japán üripari tevé-
kenységéről és a francia Ariane növekvő szerepé-
ről is. A műholdas kommunikációs rendszerek 
újszerű alkalmazását keresik. Kanadában széles 
körű vásárlói hálózatot kívánnak erre a lehetőség-
re alapozni. Az Egyesült Államokban igen kismé-
retű (magán) műholdvevő berendezés kialakítását 
tervezik. A mobil kommunikáció a műholdas 
rendszerek természetes kiterjesztésének tűnik. 

A kötet záró fejezetében néhány berendezés-
csoport új termékeiről kapunk áttekintést. Min-
denekelőtt röviden ismertetik a digitális telefon-
kapcsolóközpontokat, a területen érdekelt világ-
cégek — AT&T, Ericsson, Mitel, Nixdorf, North-
ern Telecom, Philips, Plessey, Siemens — beren-
dezéseinek néhány műszaki adatát. 

Egy másik írás a számítógépek összekapcsolá-
sában alapvető jelentőségű L A N (lokális hálóza-
tok) szoftvereiről ad áttekintést. A számítógépes 
kommunikációs rendszerek lényeges elemei a mo-
demek. Ezek fejlesztési, szabványosítási és szoft-
ver problémáiról ad számot két tanulmány. Érte-
sülünk a fakszimile helyzetéről, s a különböző 
típusú terminálokról. Mindezek a termékek, ter-
mékcsoportok akár külön is kitöltenék egy-egy 
rövid ismertető kereteit. A könyv gazdagságáról 
talán a fentiek is adtak szerény áttekintést. Ennyi-
féle szerző és téma láttán természetesen nehéz 
lenne számon kérni az egyenletes színvonalat, az 
ismétlésektől, apró átfedésektől mentes szerkesz-
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tést. A kötetnek valószínűleg nem is ez volt a célja, 
inkább annak a gyorsan változó világnak a bemu-
tatása, ami a „fejlődő világ kommunikációja" 
címszó alatt egybegyűjthető és bemutatható. 

Ha valakinek módja volt mondjuk egy fél na-
pot eltölteni egy nagy nemzetközi elektronikai 
kiállításon, az érzékelni tudja azt a sokszínűséget, 
témagazdagságot és az élmények nyomán a szem-
lélőben támadó zavartságot, telítettséget, amit en-
nek a kötetnek az olvasása után is érezhetünk. 
A kommunikáció, a távközlés a modern világ 
zavarbaejtően gazdag és sokszínű területe, még 
akkor is, ha csak ipari, gazdasági, technikai 
komplexumait tekintjük. 
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Leonard Michaels 
& Christopher Ricks 

Pillanatkép 
a nyelv állapotáról 
Michaels Leonard—Ricks Christopher: The State 
of Language. University of California Press, 
1980. Berkeley—Los Angeles—London. 

A fenti cikkgyűjteményt az English Speaking Uni-
on Francisco Branch nevű intézmény segítségével 
jelentette meg a két közreadó. Előszavában Chris-

topher Ricks T. S. Eliot szavait idézi: „Nyelvünk 
és minden kiművelt nyelv olyan, mint a főnixma-
dár: saját hamvaiból mindenkor újjászületik." 

E mottószerű idézet utal a kötet jellegére: az 
angol nyelv jelenéről kívánnak pillanatképet adni 
az esszéíró szerzők, tudván tudva, hogy ez a pilla-
natnyi állapot egy-két év múlva már a múlté lesz. 
Ám arra is utal a nevezett mottó, hogy minden 
civilizált nyelvvel ez a helyzet: így — tehetjük 
hozzá — a magyarral is. A nevezett tanulmányok 
gazdag anyagában számos olyan pontot, kérdés-
felvetést fedezhetünk fel, mely saját nyelvünk felé 
képez párhuzamot. És még valami! Az a tény, 
hogy az előszó T. S. Eliot-ra hivatkozik kétszer is, 
jelzi, hogy számos irodalmi vonatkozása lesz a 
kötet anyagának. Ami nem is baj, hiszen nálunk 
Vörösmartytól kezdve Kosztolányi Dezsőn át 
egészen Karinthy Ferencig számos író tudomá-
nyosan is foglalkozott a nyelvvel és tett értékes 
észrevételeket. 

A kötet valójában öt részre oszlik, melyek tíz-
tizenkét tanulmányt foglalnak magukba. 

Az első rész címe: Jellegzetességek. Az ide tar-
tozó tanulmányok jelentékeny százaléka szocio-
lingvisztikai-természetü: sok szó esik bennük né-
gerek, zsidók, egyéb etnikai csoportok nyelvi vi-
selkedéséről. Ragadjunk ki egyet közülük; azt, 
amelyik a megszólításokkal foglalkozik. Az an-
golban igen sok lehetőség van arra, hogy a beszélő 
magával a megszólítással vonja magára a megszó-
lított figyelmét: chum (fickó), stranger (idegen), 
friend (barát), cock (faszi), mate (iskolatárs), old 
boy (öreg fiú Wodehoose regényei nyomán) 
stb. Tegyük fel — meditál a szerző, Janet Whitcut 
—, hogy Alice-nek egy kísérleti egeret kell meg-
szólítania. Ilyenkor egy csomó kicsinyítőképzős 
megszólítás jöhet számításba a magyarban is. Ám 
az angolban kicsinyítöképző nélküli alak is állhat 
(például Mr. Simkins, az egér). Más a helyzet, ha 
egy emberi csoportot kell megszólítanunk. Ekkor 
így kezdhetjük: dearly beloved (kedveseim), folk 
(népség), fans (srácok), gentleman (uraim), liste-
ner (kedves hallgatóim) stb. Mindezek figyelem-
felhívó jellegűek, de van a megszólításoknak tisz-
teletjellegű csoportja is. így: her magesty, his ma-
gesty stb. További megszólításcsoport akkor adó-
dik, ha a megszólított személyt gúnyolni akarjuk. 
Még a professzor úr megszólítással is gúnyt fejez-
hetünk ki adott szituációban, de az angol — s erre 
számos példát ad a tanulmány — igen gazdag a 
gúnyolódó megszólításokban. 

Az Azonosságok című rész sok-sok tanulmánya 
közül kettő lenne ígéretes olvasásra: Judy Dunn 
„Játékosság a nyelvben" és Alice Ostriker „A test 
nyelve: a test ábrázolása a nők költészetében" 
című munkája, bár egyik sem tömegkommuniká-
ciós nézőpontból. Az első kifejezetten gyermek-
pszichológiai tanulmány, és a kettőtől négyéves 
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korig terjedő életkorú gyerekek szülőkkel folyta-
tott párbeszédeiben előforduló „játékosságokat" 
elemzi, a másik nem a testmozgás kifejezéstanáról 
szól, hanem a nők költészetében megjelenő „testi-
ség-ábrázolásokról" és ha testmozdulatokról van 
szó, ezeknek nem jelző funkcióján, hanem eroti-
kus jellegén van a hangsúly. 

A Jel-Kép olvasóit az egész kiadványból bizo-
nyára a Tömegközlés és művészet című rész érinti 
a legközelebbről. 

E részben a második tanulmány (Dávid Reid 
tollából) arra utal, hogy az „Isten temploma" 
nevű szekta tagjainak tömeges öngyilkossága 
után milyen variációi jelentek meg a szörnyűség-
leírás szókészletének a sajtóban, rádióban, tévé-
ben. A „szövegkönyvírás"-ról szóló tanulmány 
(Ronald Harwood munkája) nem annyira a szö-
vegkönyvírás nyelvéről szól, mint inkább a szö-
vegkönyvírás nyelvi anyagának tagolásáról, be-
osztásáról, a kamera mozgásával párhuzamos le-
írnivalók megfelelő elválasztásáról. Elsősorban 
abban nyelvi vonatkozású az írás, hogy javaslato-
kat tesz a szövegkönyvírónak arra, hogyan lehet 
mindent távirati stílusban és mégis frappánsan 
kifejezni. 

A „filmszinkronizálásról" (Anthony Burgess) 
szóló tanulmány anyagához hasonlót Papp Fe-
renc írt húsz évvel ezelőtt Magyarországon. 
E dolgozatban nincs szó magyar vonatkozások-
ról, megtudhatjuk viszont, hogy egyes afrikai or-
szágokban rendkívül terhes feladatai vannak a 
szinkronizálásnak, lévén az országban beszélt 
nyelvek száma negyven-ötven vagy akár száz. 
Ugyanakkor arra is utal a szerző, hogy egyes 
skandináv államokban (például Svédországban) a 
fiatalság olyan szinten tud angolul, hogy egyene-
sen bosszantaná, ha egy angol film szinkronizált 
lenne: hallgatni akarja ugyanis a szereplő színész 
sajátos hangszínét, ami szervesen kapcsolódik a 
filmprodukcióhoz. Vannak persze olyan esetek 
— erre is hoz példákat a szerző - , amikor nem 
kell ilyen kiművelt nyelvkészség, hogy a szinkro-
nizálás hibáit érzékelje a néző. (Tegyük fel, hogy 
egy film első jelenete a nyílt tenger képét mutatja, 
és aláfestésül Baudelaire „Albatrosz" című verse 
hangzik el. Magyarul talán elmenne a vers fordí-
tása, de angolul nagyon sután fest.) Legnagyobb 
baj a rövid (igen — nem) szavak szinkronjával 
van, mivel e szócskának a történés drámai részei-
ben nagy a fontosságuk, ám az ajak sokszor más-
ként tátog más-más nyelvben (például a cowboy 
yah szavát nehéz visszaadni a magyar igen vagy 
a finn kyllá szóval). A tulajdonnevek szinkroni-
zálhatósága, valamint egy régi filmes feladat: a 
némafilmhez való utólagos hanganyagkapcsolás 
kérdései mind említést kapnak ugyan a tanul-
mányban, de mindezek a szakember számára ke-
vés újat nyújtanak. 

A következő szerző (Frederic Raphael) a „tévé 
nyelvével" foglalkozik. Esszé jellegű írásában alig 
érdemes elmélyedni, egy elvi megjegyzése azonban 
érdekes: „A tévé nem az az álomgyár többé, ami-
nek Hollywoodot nevezték egykor a szociológu-
sok, a tévé a valóság gyára. Hajlok rá, hogy azt 
higgyem, miszerint a konfesszió, az önvallomás 
lényeges szükséglete." 

„A regényismertetés nyelve" (Mary-Kay Wil-
mers tanulmánya) már nagyobb figyelemre tart-
hat számot. Nálunk, Magyarországon jóval rit-
kább a regényismertetés, mint az angol nyelvterü-
leten, nálunk inkább tanulmánykötetek ismerte-
tése, illetve lírai munkák, versgyűjtemények stb. 
ismertetése a megszokott. Miként indul a re-
gényismertetés? A szerző válasza, mondhatnánk 
tipológiája: 1. Az ismertetés is ugyanazokkal a 
szavakkal, vagy legalábbis gondolatmenettel in-
dul, mint maga a regény. 2. Egyes ismertetések 
azzal kezdik a regényismertetést, hogy jellemzik 
magát a regényt, s szinte értékelik azt. 3. Vannak 
olyan ismertetések is, amelyek nyomban a regény 
befejezésével kezdik szövegüket, mint egy olyan 
filmtörténet-elbeszélő, aki a kriminek mindjárt a 
végével kezdi. — Az ismertetésindításból valósá-
gos kis karakterológiát lehetne kidolgozni az is-
mertetőről. Sajnos ezt a karakterológiát a szerző 
nem dolgozza ki, ugyanakkor tipológiája sem filo-
lógiai megalapozottságú. 

Ami a regény bemutatását illeti, megfigyeli, 
hogy jó néhány ismertetés szépírói alkalom: „Wil-
liam Trevor regényének alakjai. . . úgy tűnik, 
mintha állandóan a Georgia állam egén lassan 
át-átszűrődő délutáni napfény bágyadtságában 
élnének". Aki ismeri Határ Győző könyvismerte-
téseit a BBC magyar adásaiból, felismeri, hogy 
nála is uralkodik az ismertetéseknek ez a „költői-
sége". Sajátos típust képvisel az a könyvismertető, 
aki az ismertetett regényalakok életútját agyon-
részletezve mutatja be. Sokszor az ismertető arra 
vállalkozik — s ez is a tárgyalás egy típusa —, 
hogy a sorok közül előhámozza mindazt, amit az 
író rejtve akart hagyni, vagy csak sejtetni kívánt 
volna. Egyes olvasók azután — ha a könyvismer-
tetésjói megfogalmazza a regény mondanivalóját 
— már magát a regényt el sem olvassák. A tár-
gyalás módszerének e típusai csak esszé jellegű 
tipológiát alkotnak a tanulmányban, mely végül 
a sztereotípiákkal foglalkozik a szóban forgó mű-
fajon belül. 

Nathan Silvernek az építészeti elmélkedések 
stílusáról írt eszmefuttatása legfőképpen nyelvi 
jellegű. Hasonlójellegű az értekező próza stílusát 
érintő további két dolgozat is, így Marina Vaizey-
nek a művészettörténeti próza nyelvéről és Leon 
Bottsteinnek a zenei kritika nyelvéről írt írása. 

Az „Értékek a nyelvben, avagy hová tűnt a 
jóság, az igazság és a szépség?" című dolgozat. 
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melyet Josephine Miles állított össze, olyanféle 
témát vet fel, amit Magyarországon Vértes 0 . 
András elemzett egy nyelvtudományi társasági 
előadásában: századunk során általánosan bizo-
nyos érzelmi elszegényedés figyelhető meg (gon-
dolata nyomtatásban a Magyar Nyelv 1986. évf. 
1—3. számában). Miles is nosztalgiával ír a szép 
értékek (jóság stb.) elmaradásáról társadalmunk-
ban, és számos költői idézetet vonultat fel állításá-
nak igazolására („What sould I say, Since faith is 
dead" — a. m. „Mit mondhatnék én, Ha már a 
hit halott"). 

A következő nagyobb rész címe: Utak és meg-
oldások. Itt az első tanulmány azt állítja, hogy „a 
tudás az egyénre magára hat vissza", és ebből a 
gondolatból kiindulva tulajdonképpen azt állapít-
ja meg, hogy egyre gyakoribb napjainkban a 
nyelvre visszaható beszéd, tehát az úgynevezett 
metanyelv. Azt, hogy a nyelvre vonatkozó nyelvi 
szöveg (például a grammatika) metanyelv, ezt 
már R. Jakobson rendszerezéséből tudjuk; hogy 
minden idézet valójában metanyelv, már ehhez a 
gondolathoz is hozzászoktunk, de a jelen szerző 
arra is utal, hogy egy adott szöveg fordítása való-
jában az adott szöveg metanyelvi változata. Az 
elmélkedés odajut el, hogy nagyon sok szó valójá-
ban szépítés vagy csúnyítás, így tehát úgymond: 
„they beguile as well as inform". Dwight Bolinger, 
a szóban forgó tanulmány szerzője a fenti meta-
lingvisztikai eszmefuttatás után a nyelvművelőket 
hibáztatja, akik mondatelemzéseik tömegét vé-
gezve már-már elfelejtik a szavakkal, a monda-
tokkal való építkezés módját, jelentőségét. 
A „szavakhoz" való visszatérés és a „két beszélő 
közötti" beszédhez való fordulás, illetve visszafor-
dulás ürügyén a szerző ezután tulajdonképpen 
különféle beszédmodorokról ad jellemzést. Ilyen 
például az ún. kettős értelmű beszéd, mely nálunk 
sem ismeretlen „a királynőt m e g g y i l k o l n i . . . " 
kezdetű ismert érseki levélszöveg óta. Egy másik 
beszéd-, sőt írásmodort képviselnek a zsargonnal 
teletűzdelt megnyilatkozások. Erre egy orvosi je-
lentést közöl példaként. Számos egyéb beszédmo-
dor említése után a szerző a következő sommázat-
tal fejezi be írását: „Mindezek azt jelentik, hogy 
informált emberként való megmaradás — mond-
hatnánk életben maradás — érdekében a polgá-
rok és a választók azt követelhetnék, hogy a nyel-
vészeti tudás sokkal általánosabbá váljék a jövő-
ben, mint valaha volt." 

Egy másik kiemelkedő dolgozat Enoch Powell 
tanulmánya a politika nyelvéről. Négy politikus: 
Gladstone (1886), Campbell-Bannermann (1906), 
Aneurin Bevan (1946) és Edward Heath (1971) 
egy-egy szövegét vizsgálta; a zárójelbe tett évszá-
mok a szöveg elhangzásának évszámai. Magyar 
kutatók (pl. Kassai Ilona) idevágó munkáiban a 
magyar beszéd bizonyos felgyorsulását látták. Itt 

előttünk áll a tény, hogy az angol is — még a 
politikai beszédek tükrében is — meglehetősen 
felgyorsult. Gladstone beszédéről persze nem ma-
radt hangszalag, de beszédének hosszúságát perc-
re pontosan feljegyezték, és így a szövegében sze-
replő szavak számát az időtartammal osztva a 
szerző megkapta eredményül azt, hogy e politikus 
percenként száz szót ejtett ki; Bevan 1946-ban 
viszont már 123 szót mondott ki percenként; 
Heath ismét gyorsabban beszélt: ő 136 szót ejtett 
ki percenként. Talán kevés a minta; véletlen is 
lehet, hogy a modern korhoz közeledve gyorsul a 
politikus beszéde, de könnyen lehet, hogy tényle-
gesen ez a valóság. 

A szerző felteszi azt a kérdést is, hogy el lehet-e 
egyáltalán különíteni a politikus beszédét a köz-
ember beszédétől. A tanulmány kínál bizonyos 
fogódzókat az elkülönítéshez. Megállapítja példá-
ul, hogy politikusok nagyobb arányban használ-
nak metaforákat, mint az átlagember. Az ún. „kli-
sék" is, amelyek sokszor metaforákra épülnek, 
vagy ezekkel párosulnak, gyakoriak a politikusok 
beszédében. A vizsgált politikusok által használt 
mondatok hosszúságáról a szerző azt állítja, hogy 
átlagosan huszonnyolc szóból állnak. Mindent 
összevéve megállapítja: „nehéz lenne úgy érvelni, 
hogy a nyelvi változás a műveltebb ember beszéde 
felől kiindulva halad a kevéssé művelt emberek 
felé". 

A szórakoztató detektívregények nyelvét elem-
zi D. A. Miller. Gazdag anyagot merít Agatha 
Christie regényeiből, és azt a meglepő véleményét 
hangoztatja, hogy a detektívregény nyelve a köz-
beszéd, a társalgási nyelv legőszintébb, igazság-
centrikus formája. 

A kötet utolsó nagy részének címe: Társadalmi 
közösségek. 

Az első írás, Dávid Lodge-nak a kaliforniai 
nyelvről írt dolgozata nem annyira helyi jellegű 
témát érint, mint első pillanatra látszik. Itt, Kali-
forniábanjelent meg egy sorozat, melynek részkö-
teteit ismerteti a szerző eljutva egyhez, melynek 
címe „Psyhobabble: Fast Talk and Quick Cure in 
the Era of Feeling" (Pszichogügyögés: gyors be-
széd és gyors gyógyítás az érzelem területén). 
Szlengjelenségekről van itt szó, olyan szlengese-
désről, mely a mindennapi élet, a kultúrszövegek, 
az irodalmi művek talaján burjánzik. Felesleges 
lenne példák felsorolása; megnyugtató viszont, 
hogy a magyar középrétegeknél ilyen fokú szlen-
gesedés még nem indut el. 

A tudatosság a modern nyelvben című dolgo-
zat is érdekes. Nem „nyelvi tudatosságról" érteke-
zik a szerző, hanem arról a szókészletről, mely a 
lelki megvilágosodás, a lélek mélységei felé való 
irányulás, a pszichés öntudatra ébredés szakiro-
dalmában fordul elő. Arról, hogy miként szapo-
rodnak a különböző kiadványokban az olyan té-
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mák, mint például az akupunktúra, a buddhiz-
mus, a keresztény misztika, a hinduizmus, az em-
beri potenciál, az eltűnt kultúrák, a meditáció, az 
új közösségek, a természetes élelmiszerek, a pira-
midális energia, a kvantumfizika, a sugárzástan, 
a tudományos fantasztikus irodalom, a szufizmus, 
a taoizmus, az UFO-k, a vegetarianizmus, a jóga, 
a zen-buddhizmus stb. 

Számos dolgozatot átugorva mondjunk még 
néhány szót az utolsó előtti írásról, Róbert M. 
Adams Hitelességkódok — őszinteségkódok című 
tanulmányáról. Ebben valójában az olvasóra tett 
hatás módozatairól esik szó. Olyan társadalmak-
ban, mint amilyen a mienk — írja az angol viszo-
nyokról a szerző —, nem bízhat az író abban, 
hogy az ő államilag hitelesített felfogása, nemes 
eszmerendszere eleve tiszteletet fog ébreszteni 
mondanivalója iránt. Sőt, tudja jól: írhat, ágálhat, 
ahogy akar, az olvasó úgy fogja fogadni szavait, 
ahogy éppen akarja. Sokszor csak a stílus szug-
gesztív eszközeivel lehet az olvasóra hatni. Ilyen 
például, ha az író eliminálja írásából a manipuláció 
elemeit, vagy legalábbis eléri azt, hogy az olvasó 
elhiggye: az az írás, amelyet olvas, mentes a mani-
pulálás szándékától. Ez már maga tekintélyt sze-
rez. De más módozatok is vannak: „az utóbbi 
száz év nagy í r ó i . . . nyughatatlan elmék . . . vol-
tak", s az emberiség egyes ideáljairól kimutatták, 
hogy ezek valójában halott, destruktív eszmény-

képek. íme, egy másik tekintélyszerzési lehetőség 
az olvasó előtt, aki immár nem az a fotelben ülő 
romantikus olvasó, akit csak tudósítani és szóra-
koztatni kell, mint ezt a „Spectator" vagy nálunk 
a „Hadi és Más Nevezetes Történetek" című fo-
lyóirat tette. A tudományos-fantasztikus iroda-
lom ezt a leleplező irányzatot más régióba lendí-
tette a legutóbbi századfordulóban: az olvasó vá-
gyának, azaz az összefüggések „megértésének" 
irányába, és az olvasó „kínzására", idegeinek mi-
nél izgatóbb feszítésére irányuló írói törekvés 
újabb ideált teremtett, ahol tekintélyt az szerez, 
akinek e feszültségkeltés leginkább sikerül (példá-
ul Agatha Christie-nek). 

Vannak non-konformista jellegű tekintélyszer-
zési lehetőségek is. Ilyen például, ha a regényben, 
elbeszélésben szereplő hősök mások „jóságát", 
„szépségét", „tudását" stb. kezdik gúnyolni, le-
szólni — ilyen párbeszédek alkotása a jópofaság 
tekintélyét szerzi meg az írónak. Ujabb non-
konformista fogás a durva beszéd, a darabos, 
kaszárnyai stílus alkalmazása. A felvetett rejté-
lyek, talányok, kérdések okos gondolatmenettel 
való megoldása is lehet non-konformista, leg-
alábbis nyelvileg, mivel a megoldatlan lelki visz-
szásságok, önmarcangolások nyelvileg szótáro-
zatlan, kitalált „szakszavakkal" kerülnek elénk. 

Büky Béla 



TALLÓZÓ LAPOKBÓL 

J ó vételt! 
Mindmáig csak néhány gazdagabb amatőrnek 
volt lehetősége arra, hogy közvetlenül fogja azt a 
mintegy harminc tévéadást, melyet — igaz, gyen-
ge teljesítménnyel — a különféle műholdak köz-
vetítenek. 

Az 1989-ben beinduló új műholdak hozzáfér-
hetőbbek lesznek az átlagember számára. De fi-
gyelem! Nem biztos, hogy mindenki számára. 

Egy saját rendszerű műholdas vétel több össze-
tevőből áll. Először is kell egy antenna, egy fém 
vagy fémmel bevont parabola. Franciaországban 
a T D F 1 adóhoz elegendő egy 40 cm átmérőjű, a 
német TV SAT-nál már kb. 50 cm-essel, a luxem-
burgi Astránál pedig 60-90 cm-essel kell számolni, 
ily módon biztosíthatjuk állandóan a megfelelő 
vételi lehetőséget. Ezt az antennát a műhold felé 
kell irányozni, kiküszöbölve minden akadályt 
közte és az égbolt között, és betartva természete-
sen az urbanisztikai szabályokat. 

Szükség van továbbá egy az antennára helye-
zett konverterre vagy hiperfrekvenciás fejre. E fej 
ára attól függően változik, hogy milyen frekvenci-
ával működtetett műholdat akarunk fogni. Példa-
képpen: a TDF 1 vételéhez egy antenna és egy fej 
együttes ára 2000 frank körüli lesz — jelentették 
be a tervezők. 

Ezek után az antennát — egy vagy több kábel-
lel — be kell kötni a dekóder- és a csatornaelosztó 
dobozba, amely vagy a televízióba lehet beépítve, 
vagy a Péritel csatlakozóval van abba bekötve. 
Ha ez a doboz magában foglal egy dekódert a D2 
Mac Paquet normára (amelyet a TDF 1 és a TV 
SAT is használ), az ára kb. 4000 frank. Tehát egy 
vevőberendezés csak a T D F l-hez kb. 6000 frank-
ba kerül, amiben nem szerepel az üzembe állítás. 

Ahhoz, hogy több műhold adását is vehessük, 
több antennát kell felszerelni, vagy motorizálni 
kell az antennát, s több irányba mozgatni: egy 
többfrekvenciás fej, vagy több vevőfej kábelezése 
révén igazi vevőkészülékhez jutunk. A Donatec 
által bejelentett ár erre az együttesre 22 500 frank. 
Kisebb berendezések esetén az antenna és a kábe-
lezés költségeit meg lehet osztani a lakások kö-
zött. Az üzembe állításhoz szükséges önköltségi ár 

így lakásonként 4000 frankra csökkenhet, feltéve 
ha minden lakó beleegyezik . . . 

A vevőberendezésekkel és antennákkal foglal-
kozó szakkatalógusokban nemsokára szerepelni 
fognak e rendszerek. Ezek után már csak egy 
választásunk marad: megismerni a különféle su-
gárzott programokat. Az Astra által bejelentett 
nyolc csatorna (a tizenhat lehetséges közül) ango-
lul beszél (kivéve egy sportadást). A TDF 1 a 
hetedik kulturális csatornán francia nyelven fog 
sugározni. 

Mielőtt még kísértésbe esnének, ellenőrizzék, 
hogy a választott rendszer táwezérelhető-e, (ellen-
kező esetben elég sportosnak kell lennünk, hogy 
minden egyes adóátváltásnál felkeljünk a székről); 
értesítsék a berendezés forgalmazóját; ellenőriz-
zék, hogy az önök tévékészüléke befogadja-e azon 
adók normáit, amelyeket fogni akarnak; és ne fe-
ledjék el, hogy a műholdas adók száma folytono-
san nő, áraikkal együtt, s így összehasonlíthatják 
más kollektív vevőberendezésekkel, például a ká-
beltelevízióval. (1989. január 9.) 

The democratic 

Journa l i s t 
„Sziporká '-ból bomba? 
Az „Ogonyok" számai általában hónapokig ott 
porosodtak az újságstandokon, legfeljebb a 
vasútállomáson várakozók vették meg olykor, 
hogy keresztrejtvényeivel agyonüssék az időt. 
1986-ban azonban új főszerkesztő került a lap 
élére: Vitalij Korotics, s hirtelen minden megvál-
tozott. 

Személyében tulajdonképpen egy költőt tisztel-
hetünk, de nem a hagyományos szovjet tucatpoé-
ták egyikét. Saját bevallása szerint a Szovjetunió-
ban a költészet nem művészeti ág, hanem intéz-
mény volt. Semmiben sem különbözött egy ügyin-
téző hivataltól vagy minisztériumtól — a költők 
megcsalt feleségektől kaptak leveleket, hogy hoz-
zák helyre házasságukat, vagy elkeseredett embe-
rektől, akiknél beázott a tető. 

1965-ben egy hat hónapos észak-amerikai ösz-
töndíj azonban ráébresztette Koroticsot, hogy az 
igazi költészet nem egészen ezen a talajon terem. 
Hazatérve Kijevbe először a rádióban, majd a 

I 
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televízióban beindította nagy feltűnést keltő mű-
sorát: ebben nem hangzottak el az ismert jelsza-
vak, nem idézte a marxizmus klasszikusait, csu-
pán a mindennapok dolgairól beszélt — közvet-
len, emberi hangon. 

1969-ben magasabb szinten is színt kellett val-
lania: nem volt hajlandó látatlanban aláírni kü-
lönböző feljelentőleveleket — „úgy néztek rám, 
mint egy született idiótára", emlékezik vissza —, 
így azután lemondatták az írószövetség titkári 
posztjáról. Ezután Korotics visszavonult, írt egy-
két — egyébként elismerést kiváltó — könyvet, 
szerkesztőként dolgozott egypár folyóiratnál, és 
várt. S nem hiába: amikor 1986-ban fölajánlották 
neki az Ogonyok főszerkesztői tisztét, már nem is 
érte váratlanul. A peresztrojkáért már ő is szíve-
sen dolgozott. „Teljesen nyilvánvaló: ez az egyet-
len járható út, egyébként összeomlik az ország. 
Egy nyugati újságíró megkérdezte tőlem, mit ten-
nék, ha a peresztrojka csődöt mondana. Egy szó-
val tudtam felelni: semmit. Akkor már semmit 
sem lenne érdemes tenni, akkor minden elve-
szett." 

Első dolga volt, hogy megtisztította a szerkesz-
tőséget a besúgóktól és a naplopóktól. A munka-
bért nem a beosztás, hanem a teljesítmény után 
fizeti. A munkamegbeszéléseken teljesen nyílt lég-
kör uralkodik. „Gondoljuk csak meg, kikből is 
állt Lenin idejében a politikai bizottság: Sztálin, 
Trockij, Rikov és Buharin. Nem lehet rájuk fogni, 
hogy azonos nézeten lettek volna, de egyazon ügy 
érdekében dolgoztak." Korotics olyan elismert 
személyiségeket vett be csapatába, mint Jurij Ni-
kulin, a bohóc, Szvjatoszlav Fjedorov sebész és 
Nyikolaj Zlobin építész. 

A stáb lelkesen támogatja a sztálinizmus áldo-
zatainak emlékét ápoló szervezetet — anyagilag 
is és úgy is, hogy gyűjti az idevágó dokumentumo-
kat. „Nemrégiben egy levélírónk kifejtette: az 
mind nagyon szép, hogy most utólag rehabilitál-
tuk Buharint és visszavettük Paszternákot az író-
szövetségbe. De ilyen erővel ma adhatnánk Kutu-
zovnak is érdemrendet, és visszavonhatnánk azt 
a határozatot, amely megfosztotta Csernyisevsz-
kijt polgárjogától. Csakhogy nem a történelmi 
tények utólagos tisztára mosására van szükség, 
hanem hogy igenis arra emlékezzünk: ezeket az 
embereket igazságtalanság érte, s most föl kell 
derítenünk, hogy ezért ki volt a felelős, s le kell 
vonnunk a következtetéseket." 

A következő számban a Csurbanov-per anya-
gát akarják közzétenni, sőt interjút készítettek 
magával Csurbanowal és Galina Brezsnyevával 
is, s a továbbiakban is szeretnének tudósítani a 
Brezsnyev-korszakban elkövetett visszaélésekről. 

Szenzációs cikk jelent meg a lapban (1988. 20. 
szám) Borisz Gyakovról „A kaméleon színeválto-
zása" címmel. (Borisz Gyakov „A múltam törté-

nete" című ismert könyvében megírta egy sztálini 
koncentrációs táborban megélt viszontagságait. 
Azonban most kiderült, hogy annak idején bizony 
ő is följelentett néhányat bajtársai közül). „Ő per-
sze hevesen reagált a cikkre, mondván, kényszerí-
tették a dologra. De hát sok embert kényszerítet-
tek, és mégsem írtak ártatlanok ellen feljelentést 
— s nekünk ezt kell szem előtt tartanunk. így 
bármilyen fájdalmas és borzasztó is sokak számá-
ra, föl kell tárni ezeket a szégyenletes tényeket." 

Most például Korotics egy munkatársnőjével a 
hóhérokról forgat filmet. „Csupán beszélgetni 
akarunk velük, megtudni, mit is csinálnak otthon 
munka után, hogyan játszanak a gyermekeikkel, 
miről szoktak álmodni. Persze lehet, hogy nincse-
nek is rémálmaik, előfordulhat, hogy nyugodt 
lélekkel végzik egyszerű, de az államnak oly fon-
tos munkájukat. Majd kiderül." (1989. 1. szám) 

RUNDFUNK 
UND FERNSEHEN 

Kontinens-dilemma 
Óvatos szakemberek az amerikaiasodást egyre 
inkább „kommercializálódás" vagy „modernizá-
lódás" néven nevezik, de ez a kifejezés mára „ge-
ográfiai orientáció" helyett „vizuális grammati-
ka" lett, amely kevésbé kötődik egyetlen ország 
(az USA) nemzeti adottságaihoz, sokkal inkább 
a modern kultúra megtestesülését, a személyi-
ségstruktúra és a magatartási viszonyok univerzá-
lis átalakulását látják benne. 

És az „európaizálódás"? Sokan úgy tesznek, 
mintha az audiovizuális termelés növekedése és az 
európai belső piac megnyitása képes volna önma-
gában megteremteni az európai integrációt a tele-
vízió számára, és így lehetőség nyílna az „európai 
sokszínűség" megvalósítására. A valóság az, hogy 
a megnövekedett műszaki lehetőségekkel, a meg-
növekedett nézői igényekkel a műsorkészítés sem 
mennyiségében, sem karakterében nem képes lé-
pést tartani, s az így támadt űrt törvényszerűen 
töltik be szórakoztató műsoraikkal az amerikai 
„médiummultik". Ez a folyamat törvényszerű kö-
vetkezménye annak, hogy az „intelligens és krea-
tív munkahelyek" az USA-ban jöttek létre, és nem 
Európában, így hamarosan a műsorkínálók nem-
zetközi hatalma is az amerikaiak kezébe kerül. 
Különösen áll ez a filmiparra, amelynek példátlan 
teljesítményével az európai filmgyártás a „legszi-
gorúbb minőségi alapon" sem képes felvenni a 
versenyt, nem képes megtölteni az egyre sokasodó 
televíziós csatornákat. 
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Más megközelítés szerint az európai identitás 
egyik alapeleme, kulturális tradíciója éppen a he-
terogenitás. Az „európaizálás" érdekében han-
goztatott egyik érv szerint ezt a „sokhangú hagyo-
mányt" kell megvédeni az amerikai „konfekció-
áru konformista nyomásával" szemben. Erre 
azonban a szabad televíziók szabad piaca teljes-
séggel képtelen, csak a szabályozott (magántársa-
ságok által élénkített, de közjogiak által ellenőr-
zött) piac alkalmas. 

Pedig régóta folynak próbálkozások az „ameri-
kaiasodás" és az „európaizálódás" fogalmak azo-
nos elemeinek, történelmi mozgatórugóinak, va-
lamiféle közös „nyugati" eszmerendszernek a ki-
dolgozására. Nehéz ez azonban addig, amíg 
mindkét fogalmat negatív tartalommal töltve 
használják: Európában „triviális amerikanizáló-
dásról" beszélnek, Amerikában „elitszemléletű 
európaizálódást" emlegetnek. Ez az „elitszemléle-
tű" elutasítás az új világgal szemben olyan való-
ban káros szemléleti következménnyel is járt, 
amely figyelmen kívül hagyta az amerikai filmmű-
vészet valóban színvonalas alkotásait, és lebecsül-
te a „trivialitás, illetve a szórakoztatás" iránti 
igényt. Pedig a második világháború után az U S A 
filmipara komoly pozíciókat nyert Európában, ez 
tovább növekedett, amikor megindult a televíziós 
sorozatok gyártása (1987-ben az NSZK-beli 
ZDF-televízió játékfilmkínálatának közel negy-
ven százaléka, a sorozatoknak pedig a fele szár-
mazott az USA-ból). 

A nyugat-európai sorozatok szerényebb jelen-
léte egymás film- és televíziós piacán elsősorban 
pénzkérdés. Az amerikai film a hatalmas hazai 
piacon hamar amortizálódik, így más országok-
ban minden konkurenciát le tud törni alacsony 
áraival. Különösen érvényes ez Európa kis orszá-
gaira, amelyek csak ritkán képesek „hasznot ho-
zó" terméket előállítani. A hasznot az jelentené, 
ha olyan filmeket, televíziós sorozatokat készíte-
nének, amelyek más európai piacon is értékesíthe-
tők lennének. Az „európaizálódás" mai feladata 
éppen az volna, hogy visszaszorítsa azt az ameri-
kai mintát, amely már a sikerre számító európai 
sorozatokat is át- meg átjárta. A legtöbb amerikai 
sorozatnak elkészült a hazai megfelelője, sőt ezek 

gyakran sikeresebbek, mint az amerikai mintaké-
pek — és sajnos gyakran „amerikaiasabbak" is 
azoknál. 

Más szakértők viszont a kooperációban látják 
az európai film és televízió sikeres útját, még ha 
ez az út fáradságos is. Az Európai Közösség már 
komoly piac az ilyen tudatosan támogatott, közös 
termékek előtt. Maga a szervezés azonban nehéz-
kes, mind a finanszírozás, vagy a szereplők idő-
egyeztetése, mind a nyelvi együttműködés megva-
lósítása terén. Ugyanakkor az egyszer megszerve-
zett keretek már továbbra is fenntarthatók, vagy 
a többnyelvű adaptáció is jobban megvalósítható. 
Viszont az angol koprodukcióknál ismét kísért 
„az angol — világnyelv" veszélye, és ismét kiala-
kulóban van egy angol elbeszélő és cselekményke-
zelési minta. 

A nyolcvanas évek európai deregulációs politi-
kája, ezzel összefüggésben a magánkereskedelmi 
műsorkínálat megjelenése egy magasabb szintű 
„szórakoztató-szoftver" kialakításának az igé-
nyével lép fel. A műsorkoncepcióban elmaradt az 
„európai forradalom", megszületett ugyan (a mű-
holdak jóvoltából) az európai méretű televíziózás, 
de hiányzik az „európaias" műsor — ez utóbbit 
talán csak a francia „La Sept" kulturális csatorna 
közelítette meg. 

A feladat minden nehézségét magán viselte az 
Európa TV; kudarca jó példa volt a módszerek 
alkalmatlanságára, de továbbra is vonzó az általa 
vállalt célok tartalma és színvonala. Ugyanazok 
a politikusok, akik az ilyesfajta közös vállalkozás 
eszmei értékét hangoztatták, nagyon keveset tet-
tek saját országukban az anyagi támogatásért, a 
művek megvalósításáért vagy az engedélyezésért. 
Tény, hogy a hibák gyermekbetegségként követ-
keztek be az Európa TV rövid történetében: jogi 
rendezetlenség, a műsorelvek kidolgozatlansága, 
a pénzügyi források bizonytalansága. 

Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy a 
műszaki-civilizációs infrastruktúra nagy léptékű 
fejlődése során a televízió társadalmi-kulturális 
funkciója láthatóan háttérbe szorult. A televízió 
is egyre inkább gazdasági tevékenységgé kezd vál-
ni, amelytől „túlzott kulturális eszmélés" aligha 
várható el. (1988. 4. szám) 
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• Az új év új tervekkel indult Angliában is, ahol 
harminc év után a legnagyobb szabású progra-
mot hirdette meg az angol belügyminisztérium 
fehér könyve. Több tucat televízió- és többszáz 
rádióműsor közül ígérnek választási lehetősé-
get az előfizetőknek. 1993-ban indul meg az 
ötödik televízióműsor (a BBC 1 és 2, valamint 
az ITV és a Channel 4 mellett), sőt már a hato-
dikon is gondolkoznak. Ehhez társulna két új 
műholdas program, sőt egy „körzeti csatorna" 
kizárólag a harminc helyi műsor sugárzására 
fog szolgálni. 

Medien Bulletin 

• A „délideji műsorlyukak" már régen gondot 
okoznak az NSZK televíziós müsorszerkesztői-
nek is. A 13 és 15 óra közötti időt „családbarát" 
műsorokkal 1989 január közepe óta kezdik ki-
tölteni: sorozatok játékfilmek (de főleg ismétlé-
sek), napközi fecsegések (Talktáglich), gyer-
mekhíradó és tarka világtükör alkotja a kétórás 
kora délutáni műsorszünet anyagát. 

Fernseh-Informationen 

• Az Eureka-program már 1992-re lehetőséget lát 
a HDTV (nagy felbontó képességű televízió) 
elterjedésére. Jelenleg 30 európai cég vesz részt 
a fejlesztésben. A nagyméretű, éles képeket to-
vábbító, nyolc hangcsatornás készülékek azon-
ban a stúdió- és a közvetítési technikában is új 
normákat igényelnek. 

Die Presse — Spectrum 

• „Kisebbségek műsora" megalakítását tervezi az 
osztrák televízió. Elsősorban a szlovén és a 
horvát kisebbségre, valamint az országban élő 
török származásúakra gondolnak. A műsor 
részletes híreket adna Jugoszlávia és Törökor-
szág belső életéről, erősíteni kívánja a kisebbsé-
gek ausztriai identitását, segítséget ad a máso-
dik és harmadik nemzedékek öntudatának 
megtartásához. 

Medien Bulletin 

• Emelkedett a kábeltelevízió előfizetési díja az 
NSZK-ban, a korábbi 9 márka helyett 1989 
januárjától 12.90 a tarifa. Az intézkedés nem 
vonatkozik Nyugat-Berlinre, ahol — mint a 
tartományi postaigazgatóság közölte — csak 
1990-től emelik a díjakat, mert akkor fog befe-

jeződni a több éve megindított kábeltervkísér-
let. 

Fernseh-Informationen 

• Kína felzárkózott a színes televízió gyártásában 
az U S A és Japán mögé a harmadik helyre. 
1988-ban 10,27 millió készüléket állítottak elő. 
Ez a szám tíz évvel ezelőtt mindössze 3800 da-
rab volt. A kínai családok közül ma 25 millió 
rendelkezik színes televíziókészülékkel. 

Die Presse 

0 Külön nőknek szóló csatorna kialakítását terve-
zi W. H. Smith úr, akinek már van földi újság-
és könyvkereskedelmi hálózata, és az övé az 
Astra-műholdon az egyik sportcsatorna. A di-
cséretes angol vállalkozás megindítását 1989 
februárjára tervezik, de a műsorelképzelésekről 
nem érkezett hír. 

Medien Bulletin 

• 4,6 millió NSZK-beli háztartás csatlakozott 
1988 folyamán a Német Szövetségi Posta vala-
melyik kábelrendszeréhez. Ez a szám 1,4 millió-
val (44 százalék) több mint az előző évben volt. 
A kábelezés országosan megközelíti a 40 száza-
lékot, ami 1,7 millió háztartást jelent (az NSZK 
25,7 millió összháztartásából). Műholdas mű-
sorokkal a bekábelezett háztartások 97 százalé-
kát lehet ellátni. 

Fernseh-Informationen 

9 „Bright Star", azaz Fényes Csillag a neve annak 
a műsorszóró műholdnak (egyébként a Reuter-
hírügynökség leányvállalkozása), amelyen ke-
resztül az amerikai CBS-társaság hírei napi 30 
perces átjátszásban Európába érkeznek. Itt az-
tán Münchenből a Tele 5 magántelevíziós mű-
sor sugározza tovább. 

Medien Bulletin 

• Reklám csak egyszer szakíthatja félbe ezután a 
francia televízióban a játékfilmeket, televíziójá-
tékokat és a sorozatokat — fogadta el a nem-
zetgyűlés az új törvényt. A magánadók tilta-
koznak, jövedelemkieséstől félnek, a TF eddig 
is csak egy reklámot sugárzott filmenként. 

Fernseh-Informationen 

• A 200 ezer bécsi kábeltelevíziós háztartás szá-
mára egy sor új műsor jelent kínálatot. 1989 
februárjától az Astra műhold működtésének 
megindulásával a Sky és az Arts Channel közös 
szórakoztató műsorát kínálják, márciustól a 
kísérleti sportműsor adásai kezdődnek. Hét-
főnként a közös NSZK—svájci fizető-televízió 
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műsorai peregnek havi (viszonylag) új 25 játék-
filmmel. Az utóbbi előfizetési díja 200 schilling. 

Die Presse 

• Kétszeresére emelte a Svájci Rádió és Televízió 
(SRG) a rétoromán nyelvű televízióműsor 
adásidejét. Az ország legkisebb ősi népcsoport-
jának nyelvén most havonta kétszer 45 percen 
keresztül szólal meg a „Svizra Rumontscha" 
című magazinműsor. Ez az adásidő az eddigi 
dokumentumműsorok mellett most kvíz- és já-
tékműsorok, élő riportok sugárzására is lehető-
séget ad. 

Medien Bulletin 

• Öt százalékkal kevesebb bérleti díjat kell fizetni 
az NSZK-ban annak a rádiónak, amely csak 
egy programot működtet, és ebben a zene rész-
aránya nem haladja meg a 80 százalékot. 

Fernseh-Informationen 

• Másodikként az NSZK-ban (Oldenburg után) 
Kaiserslautern városa indította meg előfizetéses 
televízió-hálózatát (pay-TV). A müncheni Te-
leclub kábeltársaság szakemberei 1988 novem-
berében állították üzembe a rendszert, amelyet 
kizárólag az előfizetők tudnak fogni — dekóder 
közbeiktatásával. A csatorna bérleti díja havi 
34 márka, ezért napi 4-7 játékfilmet nézhetnek 
az előfizetők. Az első negyedévben sugárzott 
180 film döntő többsége olyan amerikai film, 
amelyet az NSZK televízióban még nem mutat-
tak be. 1989-ben 14 darab hasonló pay-TV 
rendszer szervezését tervezik. 

Medien Bulletin 

• A Luxemburgi Nagyhercegség szolgálati érdem-
rendjével tüntették ki Rudolf Gemmecke ren-
dezőt, az SWF (Dél-Nyugati Rádió, N S Z K ) 
politikai és tájékoztató részlegének vezetőjét a 
hinzerti koncentrációs táborról szóló televízió-
filmjéért. A táborban több luxemburgi ellenálló 
szenvedett és halt meg a nácizmus idején. 

Fernseh-Informationen 

• A Maria című mexikói újság nyerte el legutóbb 
a holland Helffer-Kootkar alapítvány nemzet-
közi díját. Az újságot mexikói háziasszonyok 
szerkesztik „házilagos" módszerekkel, s a szer-
kesztőség célja az, hogy elősegítse a nyomorú-
ságos körülmények között élő latin-amerikai 
nők összefogását. 

Action 

• Nepál 17 milliónyi lakosságának alig egynegye-
de tud írni-olvasni. 1982 előtt az országban 
mintegy nyolcvan újság jelent meg, de a lapala-
pítási engedélyek kiadásának liberalizálása óta 

az újságok száma meghatszorozódott. Az új 
lapok persze csak néhány száz, legfeljebb né-
hány ezer példányban jelennek meg, és a szer-
kesztőségek létszáma is olyan kicsi, hogy alig-
alig közölnek eredeti riportokat. 

IOJ Newsletter 

• Négy nagy nyugat-európai napilap, az angol In-
dependent, a nyugatnémet Süddeutsche Zei-
tung, az olasz La Republica és a spanyol El Pais 
együttműködési megállapodást kötött. Eszerint 
rendszeresen közlik egymás híreit, riportjait 
— s ami nem kevésbé fontos: hirdetéseit. 

IOJ Newsletter 

• Az Izvesztyija tudósítója, V. Lapszkij volt az 
első szovjet állampolgár, aki beléphetett a Har-
madik Birodalom nyugat-berlini archívumába. 
Az archívum, a náci időkből származó 25-30 
millió dokumentumot őriz, s ezek jó része még 
feldolgozatlan. 

IOJ Newsletter 

• Az erőszakos tévéjelenetek hatásával foglalkozó 
svéd vizsgálat szerint a napi két óránál többet 
televíziózó gyerekek jóval agresszívebbek a 
képernyő előtt kevesebbet ülő kortársaiknál. 

IOJ Newsletter 

• A görög a huszonkettedik nyelv, amelyen a 
Szovjetszkij Szojuz című képes moszkvai folyó-
irat megjelenik. Ez a népszerű magazin jelenleg 
a világ százhúsz országába jut el. 

IOJ Newsletter 

• Rádióműsorok közvetítésére szolgáló műholdas 
rendszert építenek ki a Szovjetunióban. A Ra-
dikal—3V rendszer segítségével az ország euró-
pai területét sugározzák be, mintegy húsz csa-
tornán. Szibéria, Közép-Ázsia és a Távol-Kelet 
műsorellátását már korábban megoldották az 
Orbita műholddal. 

World Broadcast News 

• Mexikó Nyugat-Európa „meghódítására" ké-
szül. A Televisa SA magántelevíziós társaság 
műhold segítségével juttatja el spanyol nyelvű 
műsorait Európába. A műsoroknak mintegy 
hetven százaléka élő adásból áll majd, de köz-
vetítenek híreket, kulturális műsorokat, s rend-
szeresen sugározzák a mexikói filmművészet 
klasszikus alkotásait is. 

World Broadcast News 

• Start előtt a kanadai Parlamenti Televízió. 
A CBC, a kanadai műsorszóró társaság és a 
kábeltelevíziós társaság megállapodott, hogy új 
televíziós csatornát működtet, amint tervüket 
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az ország rádió és televízió bizottsága jóvá-
hagyja. A Parlamenti Televízió csatornája nem-
csak a parlament munkájával foglalkozik majd, 
hanem a képviselők életével, kortesbeszédeivel, 
általában a közélet minden területével, mégpe-
dig angol és francia nyelven egyaránt. Ha a 
jóváhagyó döntés megszületik, az adások fél 
éven belül elkezdődhetnek. 

World Broadcast News 

• A politikai cenzúra megszüntetését követeli az 
izraeli újságírók szövetsége. Fő érvük az, hogy 
az érvényben lévő cenzúratörvény nem a nem-
zetbiztonságot, inkább egyes csoportok politi-
kai érdekeit szolgálja. 

World Broadcast News 

• Svéd nyelvű programot sugároz Finnországba a 
svéd televízió, az ott élő svéd nemzetiségű né-
zők számára. 1990-ig kiépül az a hálózat, amely 
egész dél és dél-kelet Finnország területén lehe-
tővé teszi ezeknek a műsoroknak a vételét, s a 
hálózat kiépítésében részt vesz a finn állami 
rádió és televízió társaság is. 

World Broadcast News 

• Meglepő, hogy az angol televíziónézőknek 
mindössze 47 százaléka tud egyáltalán a műhol-
dak létezéséről és a műholdas műsorokról. Er-
ről a meghökkentő eredményről az IBA televí-
ziós társaság közvélemény-kutatása ad hírt. 

Fernseh-lnformationen 

• A Szabad Rádiók Európai Közössége (FERL) 
Bécsben február közepén egy Tavasz Rádió 
(Radio Frühling) nevű kalózadót helyezett 
üzembe. Az ORF ultrarövid hullámhosszán je-
lentkező adóban a „zöldek" kerekasztal-beszél-
getésen követelték az európai államok rádiós 
monopóliumának a megszüntetését és a rádiók 
liberalizálását. A beszélgetéshez olyan szemé-
lyiségeket sikerült megnyerni, mint Dietmar 
Schönherr és Friedrich Dürrenmatt. Az adót 
ugyan néhány perc után a posta és a rendőrség 
lefoglalta, de ugyanezen a napon és hullám-
hosszon egy másik szabad adó (Radio Notwehr 
— Önvédelmi Rádió) is hallatta a hangját 20 
percen keresztül. 

Die Presse 

• Három nyelvű televíziós hírszolgálatot sugároz 
a Super Channel 1989 február vége óta napi 30 
percen keresztül. A műsor anyaga a Visnews 
hírügynökség anyagaira épül, majd műsorát 
áprilistól műholdon át „Világhírek" címen kí-
vánja közvetíteni. Az adás nyelve angol, német 
és holland, de már készülnek a francia program 
tervei is. , . , 

Fernseh-lnformationen 

• Jön az Európai, vagyis „The European", Ró-
bert Maxwell többnyelvű napilapja. A május 
9-én meginduló „nulladik szám" 7 millió pél-
dányban fog megjelenni Londonban és Párizs-
ban. A 12 nagy oldalas újság döntően európai 
kulturális és politikai témákat ígér. Az első 
számban szerepel a párizsi Pantheon, Helmuth 
Kohl és Francois Mitterrand, a kölni érsek és 
Henry Kissinger, a glasznoszty és helyzetkép az 
európai fővárosokból. 

Die Zeitung 

• A British Airway London—New York járatá-
nak utasai számára új szolgáltatás, hogy a repü-
lőút során műholdon keresztül a világ bármely 
városával beszélhetnek telefonon. A telefonálás 
díja 9,5 dollár percenként. A „skyphone"-nak 
nevezett szolgáltatást jelenleg még csak hitel-
kártyával lehet igénybe venni. 

Die Presse 

• Öt francia televíziós csatorna kötött egyezséget 
a televíziós erőszakábrázolás visszaszorítására. 
Az Antenne 2, az FR3, a Canal Plus, a La Cinq 
és az M6 (kivéve tehát a TF 1-et) közös maga-
tartási kódex kidolgozását sürgeti az erőszakos 
és horrorjelenetek ellen. A kódex különösen 
szigorúan ítéli meg azokat a műsorokat, ame-
lyeket gyerekek is néznek. 

Fernseh-lnformationen 

• A SAT 1 nyugatnémet műholdas műsor napi 
programszerkezete: 19 órakor a „Szerencseke-
rék" (Glücksrad) című kvízműsorral indul az 
esti műsor, 19.30 és 20.30 a két esti sorozat 
kezdő időpontja (közben időjárás-jelentés). 
21.30-kor hírek (Blick), majd esti játékfilm, 
23.30-tól éjszakai játékfilm. A szombat esti kí-
nálat: 19-től film majd videomagazin. Maguk a 
szerkesztési elvek: tömör és rövid hírek, pergő 
műsorvezetés és sok képanyag. 

ORF- Medienreport 

• A finn állami rádió ( YLE) korábbi szívós ellen-
állása ellenére most úgy tűnik, sikerül az Oy 
Mainos kereskedelmi televíziónak szövetségre 
lépnie a TV 3-mal. Az előbbinek csak napi 
3-4 órányi sugárzásra volt pénze, az utóbbi csak 
az ország 4 déli nagyvárosában működött, 
most kettejük szövetsége sikerrel kecsegtet. 

Fernseh-lnformationen 

• A II. világháború kitörése ötvenedik évforduló-
jának televíziós megemlékezését vezeti be az a 
tízrészes sorozat, amely 1939 ausztriai történe-
téről ad „történeti eposzt". Hugó Portisch igen 
sok új filmet, képet és dokumentumot használ 
fel, amelyek legújabban szabadultak fel az ar-
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chívumokból. Az Ausztriából kiinduló Hitler-
és Goebbels-féle békepropaganda természete-
sen a háborús készülődés eltusolására szolgált. 
Az első rész címe: „A békét hirdették, a háborút 
csinálták". 

Die Presse 

• Hitvallása a rövidség, megjelenik napi 1,5 millió 
példányban, az USA-n kívül Hongkongban, 
Zürichben, Londonban és Új-Delhiben nyom-
ják. Az újság címe: „USA Today", az Egyesült 
Államok legkeresettebb napilapja. Négy rovata 
van: hír-, életmód-, gazdasági és sportrovat. 
A USA Today tudatosan a „jó híreket" teszi 
közzé. 

Die Zeitung 

• A dél-koreai Goldstar televíziógyártó cég most 
a kínai Csu-Hai-ban készül új televíziógyárat 
felépíteni, mintegy 15 millió dollár értékben. Az 
építkezés 1989 februárjában indul, felépülése 
után a gyár 51 százalékban a Goldstar tulajdo-
na lesz, 49 százalékban pedig kínai cégeké. 

Fernseh-Informát ionén 

• Az első belga fizető-televíziós csatorna (Canal 
Plus Belgique) 1989 szeptemberében indul, célja 
a francia nyelvű lakosság minél nagyobb részét 
elérni (a tervek szerint kezdetben a 84 százalé-
kát). Célját filmekkel, sorozatokkal és sport-
adásokkal kívánja elérni. A csatorna tulajdon-
jogán a francia Canal Plus, a belga RTBF és 
egy holdingtársaság egyenlő arányban oszto-
zik. 

Fernseh-Informationen 

• Az El Salvador-i „ Venceremos" elnevezésű adó 
bővíteni kívánja nemzetközi kapcsolatát: 1989 
márciusától Nyugat-Berlinben nyit irodát, 
amelyet „saját gazdasági erejéből" és a Hein-
rich Böll-alapítványból kíván fenntartani. 

Fernseh-Informationen 

0 Ankara után még ez évben a másik két török 
nagyváros (Izmir és Isztambul) is megkezdi ká-
beltelevíziója kiépítését. Az első évben mind-
össze 200, illetve 300 háztartást kívánnak elér-
ni. Az előfizetők a két török műsoron kívül 
műholdas programokat is foghatnak. 

Fernseh-Informationen 

• Tancsadói szerződést kötött a szovjet Gosztele-
radio az angol Saatchi and Saatchi reklámügy-
nökséggel. Ez az angol cég szervezi a nyugati 
reklámok sugárzását a szovjet rádióban. 
Moszkvában hasonló tárgyalásokat már hosz-
szabb ideje folytatnak az olasz Berlusconi rek-
lámcégével, a Publitaliá-val. 

Fernseh-Informationen 

• Ted Turner televíziótársasága, a C D N (Cable 
News Network) világszerte hét irodát kíván 
nyitni, ahonnan műsorainak gazdasági és rek-
lámügyeit intézze. Európán kívül Santiago, 
Manila és Szöul a központok, Európában pedig 
Genf, Brüsszel, Athén és Madrid. 

Fernseh-Informationen 

• Három országos magán televízióműsor megindí-
tását tervezik Spanyolországban. A miniszter-
tanács pályázatot írt ki az 1990-re tervezett 
műsorok bérletére. A feltételek a következők: 
a műsorajánlónak spanyol nemzetiségűnek és 
spanyolországi lakosnak kell lenni, minimáli-
san 15 millió márkányi tőkével kell rendelkezni, 
amelynek legfeljebb egynegyede lehet külföldi 
tőke. Az adóhálózatot úgy építik ki, hogy 1995-
re elérje a háztartások 80 százalékát (ez a szám 
ma 35 százalék körül mozog). 

Fernseh-Informationen 

• Nincs hivatalos adat, csak becslés a távmásoló 
berendezések ausztriai jelenlétéről. A bejelen-
tett készülékek száma az év végén kereken 34 
ezer körül mozgott. A berendezések döntő 
többségét — mintegy 23 ezer készüléket — 
1988-ban hozták be Ausztriába. Az előrejelzé-
sek szerint ez a szám ebben az évben akár meg 
is duplázódhat. 

Die Presse 

• A takarékosság és a növekvő nyilvánosság kettős 
jegyében hirdette meg éves műsorfejlesztési 
programját az ORF főintendánsa, T. Podgors-
ki. A Bécs—budapesti világkiállítás idejére mű-
holdas tájékoztató műsort terveznek „a világ-
méretű osztrák tájékoztatási deficit" csökkenté-
sére. Megindulnak az előkészületek az osztrák 
millennium 1996-os megünneplésére (1000 Jah-
re Österreich). Elhalasztják viszont a reggeli 
televízió tervezett bevezetését. A 30 millió schil-
ling tervezett megtakarítást a személyzet átszer-
vezésével kívánják elérni. 

Medien Bulletin 

• Műholdakkal a gólyák védelmében — lehetne az 
akció címe, amelynek során NSZK-beli rádió-
sok és ornitológusok közösen szerkesztik azt a 
mini-rádióadót, amely a gólyát nem zavarja 
repülésében, de a TVB—SAT 1 műhold segítsé-
gével állandó tájékoztatást ad a madár életéről 
és tartózkodási helyéről. A „Satelliten—Tele-
metrie" nevű programot a tesztelés után 1990-
ben indítják útjára, amelytől a kihalástól veszé-
lyeztetett fehér gólyák megmentésének jó lehe-
tőségét váiják. 

Die Presse—Spectrum 
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• Svájc a téli sportok országa, erre mutat a nagy 
televíziós sportközvetítések népszerűségi listája 
is: mindkét nemnél az első helyen a „Sky alpin" 
című műsor szerepel. Amíg a második helyen a 
nők eddig „férfipártiak" voltak és a futballt 
meg az autóversenyzést díjazták, 1988-ban már 
a műkorcsolyára szavaztak. 

Medien Bulletin 

• „Szezám utca" elnevezéssel külön televíziós csa-
tornát terveznek Indiában a gyerekek számára. 
Az adás fele a hagyományos indiai kultúrára 

épül, másik fele szinkronizált amerikai műso-
rokból áll majd. 

World Broadcast News 

• „Szélesvásznú" televíziót terveznek Nagy-
Britanniában. A brit műholdas műsorszóró tár-
saság elképzelései szerint a kilencvenes évek 
elejére elkészülnek azok a speciális vevőkészülé-
kek, amelyeknek képernyője az eddigi 4:3 he-
lyett 16:9 arányú lesz, így a nézők teljes egészé-
ben élvezhetik a televízióban sugárzott széles-
vásznú filmeket. 

World Broadcast News 





Az ember — és üzenete 

A CBC Enterprises filmet készített Marshall McLuhanről. A filmet 
a közeljövőben a magyar televízió is bemutatja. Az alábbiakban az 
eredeti forgatókönyvet közöljük. 

Tom Wolfe: Ez a Wychwood Park 
Torontóban, és ez az a ház, ahol 

1965-ben Marshall McLuhan lakott. Ebben 
az évben vált McLuhan néhány hallgatóval 
rendelkező angoltanárból egy csapásra az 
1960-as évek látnokává. Elárulom, hogy ezt 
kissé én is elősegítettem azzal a cikkemmel, 
amelyben fölvetettem: tegyük fel, hogy 
McLuhannek igaza van, s ő a legjelentősebb 
gondolkodó Newton, Darwin, Freud, Ein-
stein és Pavlov óta. Tény, hogy az Egyesült 
Államok néhány nagy üzleti vállalata 
ugyancsak elgondolkodott ezen. És hirtelen 
a szó kimondatott, s ez az ismeretlen kana-
dai annak az elképesztő változásnak a váte-
sze lett, amelyet a televízió okoz. Az IBM, 
a General Electric, a Bell Telephone mind 
istenként tekintett rá. Megzavarodva, de lel-
kesen hallgatták Marshall McLuhant, az 
elektronikus korszak első orákulumát. 

Marshall McLuhan: Az eszköz maga az 
üzenet — ez a meghökkentő állítás egyben 
figyelemfelkeltő is. A cím arra akarja irányí-
tani a figyelmet, hogy az eszköz nem semle-
ges dolog, hanem tesz valamit az emberek-
kel. Megragadja és befonja őket, s mindnyá-
jukat meggyúrja csontkovács módjára. 
A világméretű falut nem a motorizáció, 
mégcsak nem is a repülőgép alakította ki, 
hanem az elektronikus információk állandó 
áramlása. Ez a világméretű falu egyszer csak 
olyan hatalmas lett, mint a földgömb, és 
olyan kicsi, mint egy kisváros, ahol minden-
ki kajánul azzal van elfoglalva, hogy beleüs-
se az orrát mások dolgába. Olyan világ, 
amelyben nem a harmóniára törekszenek, 
hanem állandóan a mások dolgaival foglal-
koznak. Olyan, mint egy nagy pletykalap. 
Ennek a világnak a lényege a reklám — 

helyettesíti még a terméket is, amely csupán 
egy szám lesz valahol egy kartotékon. 

A hideg beavat, a forró nem. A mozi forró 
médium és kedveli az erőszakos eseménye-
ket, akárcsak az újság, amelyik szintén forró 
és erőszakkedvelő. De a tévé mint eszköz, 
úgy avat be a képernyőjén sugárzott adásba, 
hogy hűvös marad. Es ha a háborúról vagy 
a háború viszontagságairól van szó, a kö-
zönséget oly módon avatja be, hogy annak 
alapján a háború teljesen elképzelhetetlen. 
Az eszköz teljes részvételt kíván, a szemet is 
fülként használja. A televízió valójában nem 
is vizuális, hanem akusztikus médium. En-
nélfogva a befogadása olyan, mint a zenéé, 
s nem mint a látványé. A látvány elkülönít: 
hátrább húzódsz és szemlélődsz. De tévéné-
zéskor nem húzódsz hátra és nem szemlé-
lődsz: a tévében benne vagy. 

(Most Woody Allén Annié Hall című film-
jéből játszanak be egy részletet, ahol egy 
mozipénztár előtt maga McLuhan is látha-
tó.) 

Egy férfi a mozipénztár előtti sorból: Ez a 
televízió hatása. Marshall McLuhan szemlé-
letes meghatározásával: ez a legteljesebb in-
tenzitás. Érti? A forró médium, amint szem-
benáll.. . 

Woody Allén: Fogja be a pofáját! Inkább 
azt mondja meg, maga mit tenne, ha egy 
ilyen alakkal a háta mögött elakadna a sor-
ban? 

Egy férfi...: Várjon egy pillanatra! 
Miért ne mondhatnám el a véleményemet? 
Ez egy szabad ország. 

Woody Allén: Azt mond, amit akar, dc 
muszáj ilyen hangosan? Ilyen nagyképűen? 

173 
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És az a legviccesebb a dologban, hogy fogal-
ma sincs Marshall McLuhan munkásságá-
ról. 

Egy férfi...: Na ne mondja! Én történe-
tesen a Columbia Egyetemen tanítok a tele-
víziós kultúráról, és úgy gondolom, McLu-
hannel kapcsolatban igazam van. 

Woody Allén: Valóban? Ennek nagyon 
örülök, mert történetesen McLuhan éppen 
itt van. Tessék . . . Jöjjön ide egy pillanatra. 

Marshall McLuhan. Igen, minden szavát 
hallottam. Maga semmit nem ért az én mun-
kásságomból. Honnan vette ezeket a sza-
márságokat? És egyáltalán, hogy taníthat 
maga bármit is? 

Woody Allen:¥mk, ha az életben minden 
ilyen gyorsan menne! 

Norman Mailer: Meg kell mondanom, so-
ha nem tudtam: szeretem és elfogadom őt, 
vagy nem szeretem és elutasítom. S amikor 
találkoztam vele, akkor sem tudtam eldön-
teni. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy ő 
volt az egyetlen ember, aki nálam gyorsab-
ban beszélt. Persze tiszteltem őt a gyors ész-
járása és a kreativitása miatt. 

Pierre Trudeau: Gondolatai nem voltak 
kimondottan politikai jellegűek, de mindig 
arra törekedett, hogy megmagyarázza, ho-
gyan alakul az emberi viselkedés az új tech-
nológiák hatására. Úgy gondolom, bizo-
nyos meglátásai egyszerűen zseniálisak. 

Jonathan Miller: Személy szerint kedvel-
tem őt, részben a különcsége miatt. Bizo-
nyos mértékig ő volt a Fehér Lovag. Úgy 
éreztem, a médiumok sötét erdején át lova-
golva, találmányaival körülvéve érkezett. 

Tom Wolfe: Tulajdonképpen a többi tu-
dós azért volt kissé zavarban McLuhannel 
kapcsolatban, mert abban a pillanatban, 
amikor a kommunikációs eszközökről szóló 
gondolatai a nagyközönséghez eljutottak, 
maga is a médiumok egyik jelenségévé vált. 
Egyébként McLuhan volt az, aki a médium 
terminust kitalálta. Körülbelül egy fél év 
alatt — 1965 végétől 1966 elejéig — Kanada 
történetének három leghíresebb alakja közé 
került: Mackenzic Kinggel és Pierre 
Trudeau-val egy sorba. De soha nem viselke-
dett úgy, mint egy híres ember. Elejétől végig 

monomániás gondolkodó maradt. Persze 
biztosan élvezte a nyilvánosságot, és a hat-
gyermekes tanárként eltöltött szűkös évek 
után nem bánta, hogy a gazdagok és a hatal-
masságok elismerték, s hogy szerepel a tele-
vízióban és az újságok címlapjain. De annyi-
ra rögeszmés volt, hogy a saját publicitását 
is a maga elmélete érdekében használta fel. 
Amikor a McLuhanről szóló cikkemen dol-
goztam, megbíztak azzal, hogy írjak egy San 
Franciscó-i topless • étteremről. Az az ötle-
tem támadt, hogy meghívom McLuhant egy 
ilyen étterembe. Émlékszem, Herb Kane tár-
caíróval és Howard Gossage reklámszakem-
berrel mentünk oda. (Gossage többek kö-
zött a Beethoven-trikók kitalálója.) Belül 
egy barlangban találtuk magunkat, tömve 
szürke öltönyös üzletemberekkel, akiket két 
tucat meztelen, csupán ágyékkötőt és tűsar-
kú cipőt viselő pincérnő vett körül. Kane-
nek, Gossage-nek és nekem elállt a szavunk, 
McLuhané bezzeg nem. Azonnal azt kérdez-
te: „Miért nem teljesen pucérok?" Meghök-
kenve mondtam: „Miért, talán nem azok?" 
Erre ő: „Természetesen nem. Bennünket vi-
selnek." Hát ez volt McLuhan! Szellemessé-
ge soha nem volt alpári. Humora tudós ked-
venceinek egyikétől, James Joyce-tól szár-
mazott. 

Tom Wolfe: Új rajongói akadémiai érte-
kezéseit — a Gutenberg galaxist és az Értsük 
meg a közlési eszközöket — rejtvényszerű-
nek és metaforikusnak találták. Ezek való-
ban nehezen emészthetőek. McLuhan gon-
dolatai még a hírmagyarázataiban is komp-
lex rendszert alkotnak, mely rendszert egy 
másik kanadai, Harold Innes munkáiból 
merítette. Ennek egyik alaptétele, hogy a 
társadalom nem csupán használja az új tech-
nológiákat, hanem azok visszavonhatatla-
nul meg is változtatják a társadalmat. En-
nek a folyamatnak a részeként az európai és 
az amerikai gyerekek harmadik világbeliek-
ké válnak. 

Marshall McLuhan: Tulajdonképpen mi 
vagyunk az első írásbeliség utáni nemzedék. 
Azaz meghaladtuk a hardver írott világát és 
a bal agyfélteke lineáris működésmódját. 
Meghaladván ezt, most ismét a teljes rend-

* A felszolgálónők felsőtestükön nem viselnek semmilyen ruhadarabot. 
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szer felé mozgunk, amely a jobb agyfélteke, 
a harmadik világ embereinek a holisztikus 
világa. S azt látjuk, hogy a gyermekeink is 
egyre inkább harmadik világbeliekké vál-
nak. 

Riporter: Mit jelent ez? 
Marshall McLuhan: Ez azt jelenti, hogy 

érzéseik sokkal inkább törzsiek és egyívású-
ak, mintsem egyéniek vagy célorientáltak. 
A mi korunkban a nagy fricskák egyike az, 
hogy a hangsúly a szemről a fülre helyező-
dött. Bár a legtöbben vizuális világban nőt-
tünk fel, most hirtelen szembe találjuk ma-
gunkat azzal a problémával, hogy akuszti-
kus világban élünk, amely valójában az egy-
idejű információk világa. Segíthet, ha megis-
merjük az írás, a civilizáció és a racionalitás 
eredetét, mert a 20. században elértünk az út 
végéhez. S ennek a forradalomnak — a fo-
netikus írásbeliség 2500 évének — csupán a 
végét ismerjük. A fonetikus ábécé egyik kü-
lönös folyománya az egyéni identitás is. 
A fonetikus írásbeliség előtt nem volt egyéni 
identitás, kizárólag törzsi csoport létezett. 
Homérosz még semmit sem tudott az önazo-
nosságról. Akusztikus epikájának a világa a 
memorizált bölcsesség törzsi enciklopédiája 
volt, amelyet Eric Havelock oly találóan 
jellemzett az Előszó Platónhoz című művé-
ben. 

A homéroszi eposzok részét képezték an-
nak az akusztikus bölcsességnek, amely 
megelőzte az írásbeliséget, és amelyet az 
írásbeliség túlhaladott. Homéroszt elsöpör-
te az írásbeliség, pedig évszázadokon ke-
resztül ő volt a görög műveltség sarkköve. 
Az számított művelt görögnek, aki kívülről 
tudta Homéroszt, és elő is tudta adni kö-
zönség előtt, saját gitárján vagy hárfáján 
kísérve. Ez számított nemes, szabad görög-
nek. Azonban megjelent a fonetikus ábécé, 
és Platón lecsapott rá, mondván: Felejtsük 
el Homéroszt és alkalmazzuk a racionális 
nevelést! Platón nem a költészet ellen har-
colt, hanem a szájhagyomány útján történő 
nevelés ellen. Manapság mindenkit az orális 
nevelés új formája alakít. Egyelőre még az 
írásbeliség a nevelés hivatalos módszere és 
alapja, de nem hivatalosan nagyon gyorsan 
felülkerekednek a szóbeli formák. Ebben áll 
a rock jelentősége is. A rock az orális ha-
gyományokon, az akusztikus tapasztalato-

kon alapul, teljesen idegen az írásbeliségtől. 
Ha Homéroszt, az írásbeliség szorította ki, 
akkor az írásbeliséget a rock szoríthatja ki. 
Mi most a régi történetet visszafelé játszuk 
le, de azt nem ártana tudni, kik az ellenfe-
lek. Itt a civilizáció áll szemben a törzsiség-
gel, a hordákkal, az egyéni identitás a testü-
leti identitással. Az egyéni felelősség áll 
szemben a csoport- vagy törzsi megbízatás-
sal. 

Úgy kezdődött, hogy felfigyeltem arra, az 
amerikaiak kivonulnak a természetbe, hogy 
egyedül legyenek, behúzódnak, hogy embe-
rekkel találkozzanak. Az összes többi kultú-
rában, például a hinduknál, az oroszoknál, 
a japánoknál, az angoloknál vagy általában 
az európaiaknál az emberek kimennek, hogy 
emberek között legyenek. Ők az otthonon 
kívül élnek társasági életet, kávéházakban, 
kocsmákban, éttermekben találkoznak, esz-
nek, beszélgetnek. Majd hazamennek, hogy 
teljesen egyedül legyenek. Nem hívnak ide-
geneket az otthonukba. Amerikában más-
ként van, az otthon nem magánterület, szí-
vesen fogadják az idegeneket. 

Egyébként most itt az adásban nincs fizi-
kai valóságunk. Ha telefonálunk, rádióban 
vagy televízióban szerepelünk, akkor nincs 
fizikai testünk, csak képmások vagyunk az 
éterben. Ha nincs tested, akkor nem vagy 
hús-vér ember. így a viszonyod más lesz a 
körülötted levő világhoz. És úgy vélem, ez 
az elektronikus korszak nagy hatásainak 
egyike. Az embert valójában megfosztotta 
az egyéni azonosságától. 

Tom Snyder: Mi történne, ha harminc 
napra kikapcsolnánk a televíziót egész Ame-
rikában? 

Marshall McLuhan: Ez elvonási tüneteket 
okozna, mert a televízió erős szenvedély, 
függőséget kialakító médium. És ha megvo-
nod a televíziót, akkor jelentkezik a függő-
ség összes tünete. Ez igen kellemetlen. De ezt 
már kipróbálták, emlékszik? Két vagy há-
rom évvel ezelőtt fizettek az embereknek, 
hogy néhány hónapig ne nézzék a televíziót. 

Tom Snyder: Nem emlékszem, de biztos 
vagyok abban... i 

Marshall McLuhan: Az NSZK-ban és 
Nagy-Britanniában történt. És kiderült, 
hogy a kábítószerfüggőség összes, elvonás-
kor jelentkező tünete megjelent. És nagyon 
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kellemetlen volt. Minden megvonással 
együtt járó trauma megjelent. A tévé nagyon 
magához láncol, a belső utazás formájaként 
éljük át, és emiatt nagyon hiányozhat. 

Tom Snyder: Elképzelhető, hogy a har-
mincnapos szünet után egy csomó ember azt 
kérné, ne is kapcsolják vissza a televíziót? 

Marshall McLuhan: A kamaszok nagy 
része abbahagyja a televíziónézést. Ők már 
telítődtek. A telítődés elképzelhető. De a 
tévé jövőbeni visszaszorulásában kételke-
dem. Hacsak nem következik be a telítődés. 
De a tévé követelőző és andalító, s mérhetet-
len energiát kíván tőlünk. Nem rendelke-
zünk a leválasztódás szabadságával sem. 

Tom Snyder: Most a lc«j;i!:ipvetőbb tévé-
műsorokról van szó. 

Marshall McLuhan: Nos, a tévé egyik jel-
lemző vonása, hogy megszünteti az emberek 
egyéni identitását. A televíziónézéssel testü-
letileg válnak hasonszőrűekké. Már nem ér-
dekli őket, hogy egyéniséggel rendelkező 
egyedek legyenek. Ez egyike a televízió rej-
tett s talán legármányosabb hatásainak. Ha 
valaki a periférián él és nincs identitása, 
akkor egy senki. Éppen ezért nagyon megke-
ményedik. Ha be kell bizonyítanod, hogy 
vagy valaki, akkor nagyon erőszakossá kell 
válnod. Vagyis az identitás mindig erőszak-
kal párosul. Ez paradoxonnak tűnik, igaz? 
Hiszen a hétköznapi embernek akkor van 
szüksége erőszakra, ha elveszti az identitá-
sát. Az embert már identitásának fenyege-
tettsége erőszakossá teszi. A terroristák, az 
emberrablók — identitásnélküli emberek. 
Őket az vezérli, hogy foglalkozzanak velük, 
a címlapra kerüljenek, valamilyen módon 
figyeljenek rájuk. Szerintem a hírek egyik 
funkciója éppen az, hogy akkora feltűnést 
keltsenek, hogy újsághír legyen belőlük. Ez 
felszabadít a túlzott nyomás alól. Hiszen 
gyakorlatilag feloldjuk a nyomást, ha maxi-
mális teret biztosítunk nekik. Ez egyik szem-
pontból nagyon kiábrándító, viszont bizto-
sítja a túlélést. 

Riporter: És nem túl riasztó ez az embe-
reknek? 

Marshall McLuhan: Ez nem, de a rémhír 
igen. Amikor célozgatnak, utalgatnak vala-
mire. A sajtóbotrány viszont lehetővé teszi 
az emberek számára, hogy élvezzék a cso-
portélmény egy fajtáját. Akárcsak egy fut-

ballmeccsen. Azt hiszem, ez döbbentett rá, 
hogy a sajtócikkek minisztériumának egyik 
kulcsa, hogy képes enyhíteni a feszültségeket 
és a nyomást. Feltaláltuk az egysoros tréfá-
kat, mert senkinek sincs ideje arra, hogy 
végighallgasson egy viccet. Az túl hosszú. 
„Ugyan már, a kritikusok — mondta Sam 
Goldwyn — arra sem érdemesek, hogy sem-
mibe vegyük őket!" Ilyen egy egysoros. Az 
egysoros azoknak való, akik csak nagyon 
rövid ideig képesek összpontosítani a figyel-
müket. Nem fognak ott ácsorogni, amíg el-
meséled a történetet. Gyorsan kell előad-
nod, találóan rögtönöznöd, többször egy-
más után. Valahogy így működik a dolog. 
Itt van például egy egysoros Zeuszról, aki 
azt mondja Narcissusnak: Ügyelj magadra! 

Korunk nagy erőszaktevőinek egyike a 
rádió. Hitler igazi rádiós és törzsi ember 
volt. 

Riporter: És mit tesz a televízió egy ilyen 
törzsi emberrel? 

Marshall McLuhan: Szerintem Hitler nem 
szerepelhetett volna sokáig a televízióban. 
Akárcsak Joe McCarthy szenátor, ő is ne-
vetségesen hatott volna. Nagyon forró ka-
rakter volt, akárcsak Nixon. Nixon nagyon 
rosszul festett a képernyőn, mert túlságosan 
forró jellem volt. Sokkal jobb volt a rádió-
ban és a moziban. Igen, a vásznon nem volt 
rossz, az elbírja az egészen forró karaktere-
ket. De Nixonnak a tévében semmi esélye 
nem volt. 

(Most a képen a következő felirat szere-
pel: Carter—Ford vita, 1976.) 

Akik megrendezték ezt a vitát és a forga-
tókönyvben rögzítették minden mozzana-
tát, nem értették meg; hogy a tévé nem vitá-
ra termett médium. Úgy vezették le a vitát, 
mintha az újságban jelenne meg, vagy a rá-
dióban hangzana el. Nem ismerték a tévé 
természetét. így üzemzavar keletkezett, és a 
közönség akcióba lépett. 

Riporter: S ha olyan emberek rendezték 
volna ezt a vitát, akik az ön nézeteit vallják, 
hogyan csinálták volna? 

Marshall McLuhan: Egy ideig eltartana, 
amíg megmagyaráznám, mindenesetre sok-
kal közelebb állna ahhoz, amit itt most ép-
pen csinálunk. Lazán, szabadon, beszélge-
tünk, forgatókönyv nélkül, és arra figye-
lünk, amit mondunk. Amit azok az emberek 
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tegnap este csináltak, csupán arra volt jó, 
hogy a nézőközönséget a képernyő előtt 
tartsák. A látvány volt a fontos, ez tartotta 
a képernyőn a figyelmet. 

Riporter: Az ön álláspontja szerint a tele-
vízió hideg médium. 

Marshall McLuhan: Igen. 
Riporter: Az elnökjelölteket tegnap este 

nagyon gondosan felkészítették a műsorra: 
felöltöztették, kikészítették őket. 

Marshall McLuhan: Érdemi politikai 
megnyilvánulásukkal lerombolták volna a 
róluk kialakított képet. 

Riporter: Televíziós szempontból hide-
gebb karakter volt az egyik, mint a másik? 

Marshall McLuhan: Nem, mindketten a 
rémült dermedtség állapotában voltak. Ál-
landóan attól rettegtek, hogy valamit rosz-
szul csinálnak, és ez be is jött. 

Riporter: Persze hogy rettegtek. Végül is 
el kellett viselniük egy televíziós vita összes 
velejáróját, miközben a legmagasabb posz-
tért versengtek. 

Marshall McLuhan: Amikor zavar kelet-
kezett, a legteljesebb mértékben lelepleződ-
tek mindazok, akik a forgatókönyvet írták. 
Óriási műgonddal összeraktak egy vásári 
mutatványt olyan emberek, akiknek fogal-
muk sincs arról, milyen eszköz is a tévé. 

Riporter: Az tehát a véleménye, McLuhan 
professzor, hogy a jelöltek jobban tették vol-
na, ha le sem ülnek vitatkozni? 

Marshall McLuhan: Természetesen. 
A sajtóban megjelenhettek volna akár hor-
dónadrágban is, mégis megbízható felöltős 
uraknak hatottak volna, mivel a sajtó az 
elképzelhető legforróbb típusú médium. 
A televízióban ugyanis minden, amit a for-
gatókönyvírók és a szerkesztők csináltak, 
sütött a forróságtól. Fogalmuk sem volt ar-
ról, hogy milyen tömegkommunikációs esz-
köz a tévé. 

Egy dolgot biztosan tudok, gondolom 
mások is, hogy amikor egy politikus szerepel 
a képernyőn, akkor karizmatikusnak kell 
látszania, különben vége. Néhány ember at-
tól karizmatikus, hogy olyan, mint a legtöbb 
mindennapi ember, például Cronkite ilyen 
volt. Ha megerősíted az embereket azzal, 
hogy olyannak mutatkozol, mint ők s a töb-
biek, akiket ismernek és elfogadnak, akkor 
lesz karizmád. De ha nem hasonlítasz a tár-

sadalmilag elfogadott emberekhez, akkor 
jobb, ha távol tartod magad a politikától, 
mert úgyis kiesel belőle. 

Riporter: Úgy gondolja, azzal, hogy írás-
tudók vagyunk, jobban védve vagyunk a 
televíziótól, min t . . . 

Marshall McLuhan: Igen, én azt hiszem, 
hogy az ember kap egy bizonyos fajta immu-
nitást éppúgy, ahogy az írástudók védettek 
a korhelységgel szemben. Az írástudó ember 
magával hordozhatja az italát, a törzsi em-
ber nem. így a muzulmán világban vagy a 
természeti népeknél az alkoholizmus kizárt, 
mert ezekben a kultúrákban ez a démon 
mesterkedése. Ámbár az írásbeliség nagyon 
fogékonnyá tett bennünket a különféle esz-
mék és a propaganda iránt. Az írástudó 
ember a propaganda természetes balekja. 
A propaganda nem képes hatni egy benn-
szülöttre. Becsaphatod őt csecsebecsével, 
hókuszpókuszokkal, de eszmékkel soha. 
Ezért lett a propaganda a mi Achilles sar-
kunk, a mi gyenge pontunk. Mi akkor ve-
szünk be valamit, ha hozzátartozik egy jó 
adag átverés is. Vagyis a propaganda a leg-
nagyobb szégyenfolt az írástudó ember 
sminkjén. 

Tom Wolfe: McLuhan nagyon találóan 
jellemezte a saját elméletét. Először is, soha 
nem állította, hogy elmélet lenne. Útkeresés-
nek nevezte. Olyan úttörőnek tartotta ma-
gát, aki bekalandozza a jelenkori tudatunk 
külső peremén található szűz területeket. 
Úgy törte fel a vadont, hogy a későbbi tele-
pesek, akik már határozottabbak lesznek, 
nagyobb rendet teremthessenek. De mind-
azok számára, akik tanulmányozzák a mun-
kásságát, kézenfekvő, hogy valójában egy 
teljesen kimunkált és a lehetőségekhez ké-
pest messzeható elméletet alkotott. Például 
megjósolta, hogy az új eszközök, különösen 
a tévé, megváltoztatják a korszak fiatalságá-
nak érzékelési egyensúlyát. Nos, az ideggyó-
gyászat akkori szintjén ez nem volt bizonyít-
ható tétel, de megcáfolni sem tudták. így 
McLuhan szabadon, a szíve szerint játsza-
dozhatott, ösvények után kutatva az isme-
retlenség földjén. És ma már kezdjük felis-
merni, hogy kalandozásai zavarták a kriti-
kusait, még ha merészsége és eredetisége ha-
tással volt is rájuk. 
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Norman Mailer: Munkáit olvasván úgy 
éreztem, ő az az értelmiségi, művész, gon-
dolkodó, akivel sosem tudtam dűlőre jutni. 
És soha nem voltam képes eldönteni, hogy 
barát vagy ellenség. Ötletei egy részét ked-
veltem, míg a másik részét utáltam. . . . A 
hatvanas években eléggé felfuvalkodott vol-
tam, és titokban azt képzeltem, hogy olyan 
ragyogó elme vagyok, mint senki más. De 
amikor találkoztam McLuhannel, azt kellett 
mondanom: nem, nem, az én agyam legfel-
jebb negyed olyan gyors, mint az övé. 
A leggyorsabb észjárású volt, akivel csak 
találkoztam, és soha nem tudtam eldönteni, 
hogy amit mond az lényeges, vagy sem. Hí-
res mondásai, mint például az eszköz maga 
az üzenet, vagy a világméretű falu, nagysze-
rűek. Az eszköz maga az üzenet a leghaszno-
sabb észrevételek egyike, amit a huszadik 
században papirra vetettek. Ezekkel egyet-
értek, ezek figyelemreméltóak. De ugyan-
akkor felszínesek is. Csak arra volt képes, 
hogy metaforákban gondolkodjék, és emiatt 
akkor is gyártotta őket, amikor semmi szük-
ség nem volt rájuk. Mindig ontotta őket, 
kényszeres metaforagyártó volt. Mindig ott 
motoszkált a fejemben a kérdés: vajon ez az 
ember zseni, vagy intellektuális sarlatán. De 
el kell ismernem, hogy az észjárása briliáns 
és vakmerő. 

Jonathan Miller: Úgy gondolom, az elsők 
egyike volt, legalábbis a nagyközönség sze-
mében, akik felhívták a figyelmet, hogy az 
eszköz rátelepszik annak a szerkezetére, 
amit képvisel, és ezzel meg is változtatja azt. 
Persze, ezt abba a kissé leegyszerűsített kife-
jezésbe sűrítette össze, hogy az eszköz maga 
az üzenet, de nem hiszem, hogy valaha is 
teljesen így gondolta volna. Mégis ilyen for-
mában terjedt el. Úgy gondolom, azt értette 
ezen, amit visszatekintve ma már mindenki 
úgy fogalmazna meg, hogy az eszköz for-
málja az üzenetet. Az epigrammatikus stílus 
egy őrjítő válfaja jellemezte őt. Cikázott az 
agya, gyorsan döntött, hirtelen és gyakran 
megalapozatlanul általánosított. Néha majd 
megőrültem a stílusától, máskor az okfejté-
sétől. De elfogadtam őt akkor is és most is, 
mert felnyitotta az emberek szemét és fülét, 
így döbbentek rá arra, milyen is az, ha lát-
nak és hallanak. 

Richárd Salant — a CBS News volt elnö-

ke: Szerintem amikor McLuhan azt mond-
ta, hogy az eszköz maga az üzenet, akkor 
ezen azt értette, hogy a tartalom nem lénye-
ges. De hát bárki számára, aki az újságírás-
ban dolgozik, az alaptétel, hogy a tartalom-
ra kell összpontosítani. Tehát számunkra 
az, hogy az eszköz az üzenet, nem igaz, mert 
nekünk a tartalom az üzenet. Vagy McLu-
hannél maradva: az üzenet maga az üzenet. 
Bár létezik egy kompromisszum aközött, 
hogy az eszköz az üzenet, és az üzenet maga 
az üzenet. De amit én a saját tapasztalataim-
ból és McLuhantől tanultam az az, hogyan 
jut el az üzenet a stúdióba, majd onnan a 
nézőhöz és a hallgatóhoz. És ebben a vonat-
kozásban az eszköz maga az üzenet. De ezt 
a kifejezést, vagy ha úgy tetszik, ezt a kihívó 
állítást, nem kell szó szerint érteni. Inkább 
arra kell emlékeztetnie bennünket, hogy 
mindaddig nem végeztük el a munkánkat, 
amíg nem értettük meg, amire rábukkan-
tunk. Azt is meg kell értenünk, hogy mit tesz 
az eszköz az üzeneteinkkel, és hogyan juttat-
ja el azokat a befogadóhoz. 

I f j . Arthur Schlesinger — történész: Egyik 
okfejtése történelmi indíttatású volt. Ugyan-
is alapjában véve helytálló marxi tétel, hogy 
a termelési mód változásai határozzák meg 
a történelem menetét, Marshall McLuhan 
pedig azt mondta, hogy a kommunikáció 
fajtáiban bekövetkezett változások határoz-
zák meg a történelem mozgását. Ez a felfe-
dezése forradalmi volt, de hóbortosán adta 
elő. Valahol azt írtam egyszer, hogy nagyon 
intelligens és komoly ember, de saját céljai 
érdekében néha úgy viselkedett, mint egy 
sarlatán. Meg vagyok győződve, hogy a 
nyomtatás korából az elektronikus korszak-
ba való átmenet egy sor, eddig még ismeret-
len hatással lesz látás-, megértés-, érzékelés-
és viselkedésmódunkra. Henry Adams óta 
Marshall McLuhan volt az első, aki minder-
re érdekfeszítően és izgalmasan tudta fölhív-
ni a világ figyelmét. 

Pierre Trudeau: Emlékszem, egyszer kap-
tam tőle egy levelet, amelyben arról írt, hogy 
nekem hűvös tévéképmásom és testületi 
maszkom van. Abban a pillanatban még 
nem ébredtem rá, hogy ez egy fontos ember, 
akit érdekel, hogyan is mutatok a televízió-
ban. De elkezdtünk levelezni, és ennek során 
különböző gondolatok merültek fel. Feltett 
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valamilyen kérdést, és én válaszoltam neki, 
amit éppen arról a dologról gondoltam. 
Ezek olyan típusú kérdések voltak, hogyan 
lehet a dolgokat összeegyeztetni. Aztán el-
kezdtem vele találkozni. Mindig azt mond-
ta, hogy ne aggódjak az ellentmondások 
miatt. Ezekre úgy tekintsek, mint útkeresés-
re, és ne próbáljam kiküszöbölni a konflik-
tusokat. Felszabadító élmény volt, sokat se-
gített nekem. Ő birtokában volt azoknak a 
mesterfogásoknak, amelyekkel nyilvánosan, 
értelmező válaszokat lehet adni a környezet 
vagy a politika kihívásaira. Emlékszem, ho-
gyan magyarázta el, hogy az infláció politi-
kailag miért káros. Ezáltal ugyanis szinte 
mindenki valamilyen módon megrövidül, 
értékét veszti, devalválódik. Kimutatta, 
hogy milyen veszélyes jelenség lehet ez, poli-
tikai szempontból. Vajon ugyanaz a McLu-
han lett volna, ha nem Kanadában születik 
és nevelkedik? Mint minden kanadai, ő is 
olyan társadalomban nőtt fel, amelyik nem 
éli át mélyen a saját identitását, de kutatja 
azt. Talán ez is hozzásegítette ahhoz, hogy 
kísérletezzen az új technológiákra vonatko-
zó elméletekkel. Emellett a kanadai hősök-
kel és sikeres gondolkodókkal szemben táp-
lált fenntartásai is hozzásegítették, hogy 
meglehetősen szabadon gondolkodjék. Nem 
is Kanadában lett először híres, hanem 
Amerikában és Franciaországban, még az-
előtt, hogy a kanadaiak észbe kaptak volna: 
lám-lám itt van valaki, akit mások már 
régen olvasnak. Talán ha először Kanadá-
ban válik híressé, esetleg intézménnyé lett 
volna. 

Tom Wolfe: Marshall McLuhan 191 l-ben 
Edmontonban született, és olyan tipikus, 
faszerkezetű, skót-ír házakban nőtt fel — 
Edmontonban, majd Winnipegben —, ame-
lyeknek féloszlopú obeliszkjei tartják a tetőt 
a tornác fölött. Nagyon kanadai volt, s talán 
épp emiatt vált kozmopolita entellektüellé. 
Apja, Herbert McLuhan, ingatlanügynök 
volt, Nyugat-Kanadából származott, skót-ír 
családból. Anyja, Elsie Hall McLuhan, mű-
velt keleti volt, angol ősökkel; jó nevelést 
kapott, és ismert volt színházi, irodalmi mű-
veltsége. Mindkét McLuhan — ő és öccse, 
Morris is — értelmiségi karrierre vágytak, 
talán az anyjuk hatására. Legalábbis ez a 
benyomásom Morris McLuhan beszámoló-

ja alapján, aki jó néhány évig presbiteriánus 
lelkész volt. 

Morris McLuhan: Marsnak hívtam őt. 
A Marshallt rövidítettem. Elég érdekes, 
hogy egy neves Marshall-típusú, magasfokú 
szellemi aktivitással rendelkező embert a há-
ború istenének nevével, Marsnak lehet hív-
ni. Fiatalabb korunkban nagyon nehéz volt 
együtt élni a szüleinkkel. Anya nem volt 
könnyű személyiség. A régi iskola fegyelme 
ívodott bele, s ezt a kemény fegyelmet köve-
telte mindkettőnktől. De hát könnyebb volt 
olyan gyerekekkel élni, akiket látni lehetett, 
de hallani nem. Nem úgy, mint ma! S anya 
levezethette a fáradtságát s a gyakori kudar-
cai miatti pszichikai feszültségeit rajtunk, 
amelyikünk éppen közelebb volt hozzá. 
Marshall, amennyiben ő volt a szenvedő 
alany, magától értetődően keresett egy bűn-
bakot. Én voltam a fiatalabb, és . . . üthetett, 
mint a répát. Már mint nyolc- vagy tízéves 
fiúcskának úgy tűnt nekem, hogy Marshall 
tudja hol a helye, mit kell csinálnia. 

Tom Wolfe: McLuhan Manitoba egyete-
mén diplomázott 1932-ben, majd ösztöndí-
jat kapott Cambridge-be, ahol le is dokto-
rált. Az 1930-as évek Angliában a lázas, 
intellektuális újdonságok időszaka volt. 
A fiatal írástudók elkezdtek rajongani az 
alsóbb osztályokért; néhányan mint szocia-
listák, mások mint a népszerű kultúra, a 
mozi, a reklám, a rádió lelkes hívei. Wynd-
ham Lewis azt állította, hogy ez az új nyelv. 
McLuhanre a divatos, brit katolikus értel-
miségiek hatottak: többek között G. K. 
Chesterton, Hillaire Belloc és Gerald Manly 
Hopkins. Kortársához, az oxfordi Evelyn 
Waugh-hoz hasonlóan, maga is áttért a ka-
tolikus hitre. 1939 nyarán találkozott Co-
rinne Lewisszal, aki a dráma tanszakon ta-
nult Kaliforniában, a Pasadena Színházban. 
McLuhan tulajdonképpen az anyját ment 
meglátogatni, aki ott drámatörténetet taní-
tott. Végül ottmaradt, hogy Corinne-nak 
udvaroljon. 

Corinne McLuhan: Marshall hat láb és két 
hüvelyk (körülbelül 188 cm) rendkívül vé-
kony férfi volt, keskeny kis bajusszal. Na-
gyon zárkózott és nagyon angolos, sajátos 
kanadai akcentussal. Azt hiszem, ő volt a 
legfurcsább alak, akivel életemben találkoz-
tam. Az egyetlen olyan személyiség, aki pon-
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tosan fel tudta mérni képességeit, és ha tu-
dott valamit, mereven ragaszkodott igazá-
hoz. Nem kereste a középutat, nem szépí-
tett, nem manipulált. Azt mondta, hogy 
Cambridge-be kell mennie, legyek a felesége 
és tartsak vele. Én beleegyeztem, de olyan jó 
volt otthon is. így azt javasoltam, levelez-
zünk, és a következő nyáron, amikor vissza-
jön, majd meglátjuk. Nem, vagy vele me-
gyek, vagy felejtsük el az egészet. Én nem 
szoktam ehhez a bánásmódhoz, nem is értet-
tem, miért ilyen. Végül összeházasodtunk, s 
csak ezután táviratoztam a családomnak. 
A hadüzenet előtti éjszaka Londonba repül-
tünk, majd lementünk Cambridge-be. Az 
első háborús évet, 39-től 40-ig ott töltöttük. 
Az egyetemi negyed közelében éltünk. 
Marshall szeretett csónakázni és evezni, így 
gyakran jártunk a folyóhoz. Ő teljesen más 
volt, mint akiket addig ismertem. A reakciói 
voltak mások. Nagyon tartózkodóan visel-
kedett. Ösztökélnem kellett, hogy udvarol-
jon — de a bókoktól zavarba jött. Az agya 
huszonnégy órán át dolgozott mindennap. 
Gyakran felkelt az éjszaka közepén, és leírt 
valamit, vagy olvasott. Nem tehetett róla, 
képtelen volt másként viselkedni. Erősen in-
tellektuális beállítottságú volt. És nagyon 
pontosan tudatában volt a saját értékeinek. 
Soha nem kételkedett magában. Nagyon, 
nagyon vallásos ember volt. Azt hiszem, ez 
segítette át azon a tizenöt hónapon, amíg 
még élt a rohama után. De ez volt a lényege, 
ez a szilárd vallásosság. 

Tom Wolfe: Marshall és Corinne McLu-
hannek hat gyereke volt: Eric, az ikrek: Ma-
ry és Terry, valamint Stephanie, Elizabeth és 
Michael. Itt McLuhan látható egy az 1940-
es évekből származó családi amatőrfilmen, 
amint átadja magát az apaság izgalmainak. 
De azért inkább általában a hátsó udvaron 
álló pingpongasztalon dolgozott, kimene-
külvén a zsúfolt házból. 

Corinne McLuhan: Családszerető volt, el-
méletben. Azonban annyira sok munkája 
volt, hogy ki nem állhatta a gyermekek 
okozta zűrzavart. Az érzékszervei nagyon 
élesek voltak. A hallása legalább kétszáz 
százalékos volt, a látása kivételes. Képes 
volt olyan jeleket is elolvasni, amelyeket én 
észre sem vettem. Minden érzékszérve kifi-
nomult volt, állandó izgalomban élt. így 

aztán nehéz lett volna egy átlagos, önelégült, 
szívélyes apaként viselkednie. 

Michael McLuhan: Minden este azzal lé-
pett be: nagyot haladtam előre. Óriási felfe-
dezéseket tettem. Ezt meg ezt csináltam. És 
beszélt valami nehezen érthető információ-
ról, amely egyáltalán nem érdekelt bennün-
ket, gyerekeket. Emiatt aztán ritkán mond-
tunk el neki bármit is, általában anyával 
beszélgettünk. Elegünk lett a mcluhaniz-
musból, hisz kora gyermekségünktől azon 
nevelkedtünk. így mindazt, amit mások 
nagyszerűnek véltek, mi egyszerűen köz-
helynek tartottuk. Amikor nyolcéves voltam 
és harmadik osztályba jártam, földrajzból 
Dél-Amerika fővárosait tanultuk. És mint 
tudjuk, Brazília fővárosa Brasília. Apám ab-
ban a korban nőtt fel, amikor Rio de Janeiro 
volt Brazília fővárosa. A nappaliban ültünk, 
és szokás szerint együtt néztük az esti tévé-
műsort. Talán egy reklám ment, amikor 
megkérdezte miről tanultam. Elmondtam, 
hogy Brazília fővárosáról. Elmeséltem, hogy 
egészen új város épült, s milyen bámulatba-
ejtő, hogy a dzsungelt kiirtották és megpró-
bálták fejleszteni Brazília belsejét. Ő erre azt 
mondta: „Tévedés." Én pedig: „De hát ép-
pen most tanultuk az iskolában." „Az isko-
lád téved" — válaszolta. Ekkor arra kértem, 
várjon egy percet. Elmentem az enciklopé-
diáért, kikerestem és megmutattam neki, 
hogy Brazília fővárosa Brasília. De ő azt 
mondta: „Az enciklopédia is téved. Rio de 
Janeiro Brazília fővárosa." Úgy emékszem, 
itt feladtam. 

Tom Wolfe: 1937-től McLuhan katolikus 
intézetekben tanított, köztük a Torontói 
egyetemhez tartozó Szent Mihály főiskolán. 
A kis épület csakúgy roskadozott a név sú-
lya alatt, amit McLuhan adott neki: Kultu-
rális és technológiai központ. 

Fr. John Kelly — a Szent Mihály főiskola 
volt elnöke: Katolikus létére tisztában volt 
azzal, hogy ő a teremtő által alkotott világ 
egy kis pontja. Ő ebben a világban az emberi 
tényezőt tanulmányozta, azt, hogy a társa-
dalmi és a műszaki fejlődés milyen társadal-
mi változásokat eredményez, s nem csupán 
helyi, hanem világméretekben. Soha nem 
mulasztott volna el egy misét sem. Ha el is 
merült valamilyen beszélgetésben, a tizenkét 
órai istentiszteletre hívó csengő szavára 
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megszakította a társalgást: „Én megyek a 
misére. Velem tart?" Ez mélyen gyökerezett 
a személyiségében. Egyébként ez idő tájt 
nemigen értett egyet az egyetem elöljáróival. 
Egy kicsit forradalmárnak tekintették, aki 
felkavarja a dolgokat, nem a megszokott 
vonalat követi. De ráhagyták, tegyen, amit 
akar. Senki sem próbált beleavatkozni, hogy 
mit tanítson. Azt hiszem, hogy egyetlen do-
log, amit elvártak tőle, hogy megjelenjen az 
óráin. Nem írták elő neki a tantervet. Rád 
nézett volna, és azt mondja: „Az előadáso-
mon rögtön az első alkalommal megadom 
az olvasmányokat, de utána inkább az angol 
irodalommal foglalkozom." Azt hiszem, le-
hetetlen lett volna nem kedvelni McLuhant. 
Nem mindig értett egyet az emberrel, olykor 
félbeszakított, hogy nincs igazad. Bár soha-
sem volt támadó. Csupán egyszer vagy két-
szer láttam őt kiborulva. Ez akkor fordult 
elő, ha olyan egyetemi professzorral került 
kapcsolatba, aki megváltoztatta korábbi vé-
leményét. Az ilyet a sárba tiporta. De általá-
ban könnyed ember volt, kedves, nyájas, 
nagylelkű. Nagyon sok emberre volt ideje, 
amikor más professzornak vagy oktatónak 
semmire se futotta. 

Tom Wolfe: Az 1950-es években a főisko-
la körülrajongott alakja volt. Híresek voltak 
a reklámról, képregényről, újságról tartott, 
diákkal illusztrált előadásai. Felfedezte — 
ahogy ő nevezte — az ipari kor emberének 
a folklórját. Ez lett első könyvének, A gép-
menyasszonynak az anyaga. Tanítványainak 
az egyike volt Tom Cooper is. 

Tom Cooper: Ha beadtál egy dolgozatot 
McLuhannek osztályzásra, nem fűzött hoz-
zá százmillió csípős, pontokba szedett meg-
jegyzést. Bár én a tanításnak azt a formáját 
is kedveltem. Ehelyett a dolgozatot úgy kap-
tam vissza, hogy a jobb felső sarokban egy 
kis ceruzával írt szám volt, amely azt jelen-
tette: 3 új gondolat, 2 új gondolat, 1 új gon-
dolat stb. Hétfő esti szemináriumnak neve-
zett órái eseményszámba mentek. Mágnes-
ként vonzotta az embereket. Néha heves 
viták robbantak ki, máskor McLuhan csőbe 
húzta a hallgatóit, majd érvelésével sarokba 
szorította őket. Előfordult, hogy a hallgatók 
körében nagy zűrzavar uralkodott, és 
Marshall egy teljes órát töltött azzal, hogy 
megértesse velük, mi lenne a téma helyes 

megközelítési módja. És ezt variálta hétről 
hétre. Az ő zsenialitása abban rejlett, hogy 
képes volt hódítani. Egyeseket fokról fokra, 
másokat azonnal, s nemcsak szélesebb táv-
latot nyitott, hanem nagyon szenvedélyesen 
kereste az igazságot is. Lehet, hogy nem 
tárta fel a teljes igazságot, de belénk ültette 
a szenvedélyt, hogy kutassunk utána, pró-
báljuk megtalálni. 

Tom Wolfe: McLuhan legszorosabb ba-
rátja, York Wilson, a Wychood parkban is 
a tőszomszédja volt. 1978-ban a következő-
ket mondta: 

York Wilson: Egy alkalommal megjegyez-
tem, hogy mennyi barátja van. Mire azt vá-
laszolta: „sok az ismerősöm, de kevés a ba-
rátom." Aztán még hozzátette: „neked több 
a barátod, mint nekem." Azt hiszem, telje-
sen igaza volt. Nem akartam tőle semmit, és 
valószínűleg én voltam az egyetlen, aki nem 
akart tőle semmit. Talán éppen emiatt vol-
tunk barátok. 

Tom Wolfe: Rögeszméi sokszor akadá-
lyozták McLuhant baráti kapcsolataiban, 
sőt még apaszerepében is. Mint például eb-
ben a jelenetben, amikor megpróbál elmél-
kedni az apaságról éppen a lányának, Mary-
nek esküvője előtt. Aztán érezvén előgomo-
lyogni az intellektuális badarság ködét, ab-
bahagyja. 

Marshall McLuhan: Az apaság tulajdon-
képpen furcsa dolog. Az emberek inkább az 
anyaságról beszélnek. Van egy hatalmas 
szakadék azon események között, amelyek 
az apaság kezdetét és megvalósulását jelen-
tik. Az apaság nagyon rövid időre korláto-
zódik, összehasonlítva az anyasággal, amely 
nagy periódusokat ölel fel. Az apaság össze-
függéstelen, aforisztikus ügy. Egyszerűen 
mellékes dolog. 

Egyébként van egy sajátos olvasási szoká-
som, amit az utóbbi években alakítottam ki. 
Ha egy komoly könyv van a kezemben, (sak 
a jobb oldali lapokat olvasom el. Ha viszont 
könnyű, szórakoztató, akkor minden szót. 
A komoly könyvből azért olvasom el csak a 
jobb oldalt, mert rájöttem, hogy ezekben a 
könyvekben sok az ismétlés. Egyébként ez-
zel a módfeerrel sokáig ébren tudom tartani 
magam, mert a második, kihagyott oldalt 
nekem kell kitalálnom. 

Ha a kritikusaim ítéleteiben megbíznék, 
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akkor kétségbeesnék és felkötném magam. 
De mindig találtam bizonyos örömöt eddigi 
elfoglaltságaimbam, s a legélvezetesebb szá-
momra a felfedezés folyamata volt. Ez telje-
sen kielégített. De soha nem voltam elége-
dett, ha újra átolvastam azt, amit egyszer 
leírtam. 

Szívesen élnék egy olyan korban, amikor 
az emberek békén hagyják a dolgokat egy 
időre, és azt mondják: menjünk, felejtsük el. 
Az egyetlen választási lehetőség: megérteni 
minden történést, s azután amennyire csak 
lehet, semlegesíteni a dolgokat. Annyi gom-
bot kikapcsolni, amennyit csak lehet. Hatá-
rozottan szembenállók minden újítással, 
minden változással, de arra törekszem, hogy 
megértsem, ami történik. Nem akarok ülve 
maradni és hagyni, hogy a könyörtelenül 
pusztító erő átgázoljon rajtam. Sok ember 
azt gondolja, ha valaki az újdonságokról 
beszél, egyszersmind kedveli is őket. Ponto-
san az ellenkezője igaz az én esetemben. 
Bármi, amiről beszélek, majdnem biztos, 
hogy olyan dolog, aminek az esküdt ellensé-
ge vagyok. Egyben úgy tűnik, az ellenkezés 
a legjobb út a megértéshez, mert így ismerem 
föl, mikor kell kikapcsolni a gombot. 

Tom Snyder: Elnézést, de megkérdezte 
már valaki öntől, hogy miért olyan nehéz 
megérteni, amit mond? 

Marshall McLuhan: Mert én a jobb agy-
féltekém használom, ők meg a balt. 

Tom Snyder: Rendben, akkor térjünk 
vissza a . . . 

Marshall McLuhan: Az emberek, a min-
dennapi emberek arra vannak beállítva, 
hogy próbálják követni a mondandódat, és 
ezt hozzákapcsolják ahhoz, amit utoljára 

- hallottak. Ugyanis nincsenek felkészítve rá, 
hogy használják az eszüket. Egy korábban 
fölszedett gondolatot próbálnak egy másik-
hoz kapcsolni. így, ha egy változó irányú 
helyzetben vagy, ahol használnod kell az 
eszed és a felfogóképességed, képtelenek kö-
vetni. Előfeltevéseik vannak, és ez mindig 
kizökkenti őket. Hát ez a balfélteke. Én 
jórészt a jobbféltekém használom, ami az 
érzékelés világa, nem a fogalmi gondolko-
dásé. . • 

Tom Snyder: Értem. És nem próbálja ösz-
szekapcsolni a dolgokat, csak hagyja a jobb-
féltekét uralkodni. 

Marshall McLuhan: Igen, és arra figyelek, 
mi történik. Ez ahhoz kapcsolatos, mint 
ahogy a morzsában benne van az egész süte-
mény. Nem tudod, milyen lesz a sütemény, 
de figyeled, a morzsákat. 

Tom Wolfe: Marshall McLuhan 1980-
ban, 69 éves korában halt meg. Több agy-
vérzés után, amikor már egyre nehezebbé 
vált számára az olvasás, az írás és a beszéd. 
Mint felesége, Corinne elmondta, vallásos 
hite segítette át ezen a szörnyű időszakon. 
Vallásos hite, katolicizmusa magának a 
mcluhanizmusnak is a magja. McLuhan sok 
szempontból olyan volt, mint Freud. Mind-
ketten régi vágású, 19. századi gondolkodók 
voltak, akik számára csak egy tekintély volt 
— a tudomány. Bölcs dolgokat műveltek. 
Éjjel bevezették meglátásaikat az akadémia 
hátsó bejáratán, majd nappal kivezették 
őket a főbejáraton, mint tudományos felfe-
dezéseket, vagy kísérleteket. McLuhan kul-
turális és technológiai központja „A jövő 
2001-ben" elnevezéssel úgy hat, mint egy 
ujfundlandi horgásztanya. Es McLuhan kli-
nikai kutatásai, akárcsak Freudé, nem ve-
zettek sehová, csupán a saját fejükbe. Tulaj-
donképpen mindketten triviális dolgokkal 
foglalkoztak. Freud a szexszel, McLuhan a 
tévével, és azt mondták a világnak: ti úgy 
hiszitek, hogy ez az életeteknek csupán kis 
része, mi pedig azt mondjuk, éppenhogy a ti 
életetek ennek a része. Freud szexuálelméle-
te azon a meggyőződésen alapult, hogy az 
ember gyarló. Nos, McLuhan és Freud eb-
ben nem egyeztek. A tévében, a számítógé-
pekben, a távközlési műholdakban, az űrha-
jókban McLuhan szerint olyan szellemi po-
tenciál van, amelyek kiemelik az emberisé-
get a közvetlenül hallható, látható és tapint-
ható kommunikáció világából. Talán abban 
hitt, hogy az ember megtalálta annak a 
módját, hogyan lehet elérni az évezredes ka-
tolikus álmot: valamennyi emberi lélek egy-
ségét, a Szentlélek közvetítésével. Mint írva 
vagyon, az eszköz maga az üzenet. McLu-
han — éppúgy, mint Freud — felismerte, 
hogy butaság lenne vallásos köntösben be-
mutatni az elméletét. Taktikája az volt, hogy 
az olvasóit és a hallgatóit arra kényszerítet-
te, magukban töltsék ki az egész drámai 
teret. Ó volt Nitzsche óta az, aki a legtöbb 
hasonlattal és aforizmával ajándékozta meg 
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az emberiséget. A világméretű falu. Az esz-
köz maga az üzenet. A televízió hűvös médi-
um, ami nem tűri a forró dolgokat. Az em-
berek nem olvassák a reggeli újságokat, ha-
nem belecsusszannak, mint egy kád forró 
vízbe. A terrorizmus olyan találmány, mely-
nek segítségével bármely épkézláb ember át-
veheti — a tulajdonosok lelkes közreműkö-
désével — az egész televíziós iparág irányítá-
sát. Az erkölcsi megbotránkozás a hagyo-

mányos módszer arra, hogy az idióta méltó-
ságra tegyen szert. Az ember, akitől ezek a 
gondolatok származnak, elsődlegesen esszé-
ista és filozófus volt. De úgy fogunk rá emlé-
kezni, ahogy ő szerette volna. Vagyis, mint 
olyan felfedezőre, aki felnyitotta azt a rejtett 
ajtót, amelyik a kommunikációt magasztaló 
korunk tudatalattijába vezet. 

Fordította: Szilágyi Erzsébet 
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