
tanulói tevékenység
tanári tevékenység – szükséges idő

munkaforma – rögzítésre kerülő ismeretek módszertani megjegyzések

Az óra címe: Szól a rádió - tömegkultúra és rádióhatás
Az óra célja: A kultúrafogyasztás alapfogalmainak bevezetése, a tömegkultúra vonzó, közösségépítő oldalának bemutatása
Szerző: Jéga-Szabó Krisztina

Szórakozás vagy kulturálódás?
3 perc: 
A tanuló meghallgatja az idézetet, majd 
jegyzetet készít a válaszához.
2 perc: 
Kicseréli véleményét a párjával.
1 perc: 
Meghallgatja a tanár összefoglalóját.

Páros megbeszélés egyéni felkészülési szakasszal
3 perc: A tanár felolvas egy idézetet és megfogalmazza a hozzá kapcsolódó feladatot.
„A rádió olyan fontos és nagyszerű eszköze a zene és a kultúra terjesztésének, amilyenről nem 
is oly régen még nem is álmodhattunk.” Bartók Béla 

Tanári kérdésfeltevés: 
- Szerinted igaza volt-e a híres zeneszerzőnek abban, hogy többen ismerték meg Bartók mű-
veit a rádió révén? Válaszodat legalább két érvvel támaszd alá!

2 perc: A tanár felszólítására a diákok  megosztják párjukkal  véleményüket és ismertetik 
érveiket!
1 perc: A  tanár elmondja a téma összefoglalóját.

A páros megbeszélés során a tanár körbejár, belehallgat a beszélgetésekbe.

A témára való ráhangolódást és a diákok 
előzetes tudásának feltérképezését 
célozza ez a feladat. Egyúttal a kereske-
delmi-közszolgálati média témájára való 
visszautalást is jelent.
A felolvasás ez esetben a ráhangolódás 
része lehet, hiszen a rádió témaköréről 
van szó.
Szükség esetén többször megismételhető 
a szöveg.

A hallgatottsági statisztikákat vezető 
kereskedelmi rádiókban szinte egyáltalán 
nem jelenik meg a magas kultúra, tehát 
Bartók zenéje kevéssé hallható, ugyan-
akkor a rádió így is valószínűleg többek-
hez juttatta el a magas kultúrát, mint 
amennyien korábban, a tömegmédiumok 
születése előtt abból részesültek.

A „tömeges” fogalma
2 perc: 
A tanulók szabadon, tetszőleges sorrend-
ben mondják asszociációikat.

Pókháló ábra 
Tanári kérdésfeltevés:
2 perc: Mi jut eszetekbe a „tömeges” fogalomról? 
A tanár az ábra szavainak felírásával és a kapcsolatok feltüntetésével koordinálja a szabadon 
elhangzó megjegyzéseket.

Az ábra lényege, hogy az egy fogalomhoz 
kapcsolódó megjegyzések közötti kap-
csolódásokat is összekötő vonallal jelzi, 
így pókhálószerű ábra jön létre. Elárulja a 
diákok prekoncepcióit.
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Tömegkultúra
10 perc: 
A diákok jegyzetelnek, vázlatot készítenek

10 perc: Tanári előadás
A tömeg fogalmának létrejötte XX. századi jelenség. A 19. század nagy ipari fejlődését népességnövekedés is kíséri. Mindezek eredménye-
ként jönnek létre a nagyvárosok, elsősorban Nyugat- és Közép-Európa valamint az Egyesült Államok területén, ahol immár koncentráltan 
minden eddiginél több ember él együtt.

A telefon, a rádió, a mozgókép, az egyre nagyobb példányszámot lehetővé tevő nyomtatási technika tökéletesedése létrehozza az első 
tömegmédiumokat. A tömegmédia olyan eszköz, ami üzeneteit sok emberhez, viszonylag olcsón juttatja el folyamatos sorozatgyártás ered-
ményeként. A tudományok fejlődése, számos találmány, a modern gyáripar és a tömegtermelés hozzák létre őket.

A rádió a sajtó mellett az első tömegmédium, hatása azért lesz alapvetőbb, mert nem kell hozzá olvasni. A mindenkihez egyformán eljutó 
kultúra elnevezése a tömegkultúra kifejezés. A tömegkultúra egyik fontos jellemzője, hogy a viszonylag tanulatlan, műveletlen rétegek is 
könnyebben fogyaszthatják.

A tömegkultúrát más néven népszerű kultúrának is nevezzük. Előzményei közé sorolják az ókori cirkuszi játékokat, ahol szintén a látvá-
nyosságra és a drámai hatásra törekedtek az ókori nagyváros lakóinak szórakoztatásával. A népszerű kultúrának a nyomtatással egyidős 
formája a ponyva, amit ma best-sellernek hívunk, és a sokakat érdeklő, izgalmas történetet tartalmazó, olcsó kiállítású könyvet értjük rajta.

Angolul a népszerű=populáris, innen a pop-kultúra kifejezés, amelynek elterjedése a 60-as évektől jellemző. 

A tömegkultúra ellentétét elit vagy magas kultúrának nevezzük, és a társadalom vékony rétegéhez, a kifejezetten tanult és művelt 
közönséghez szól.  Ez egybeeshet a társadalom vezető rétegeivel, de gyakran az underground kultúra hordozza magában. Az elit kultúrához 
tartoznak az egyedi műalkotások, alapvetően az egyéni és újító művészeti tevékenységek, amelyek, ha idővel kanonizálódnak, bekerülhet-
nek a tananyagba, például az iskolákban közvetített irodalmi követelmények darabjai közé is.

A tömegkommunikációs eszközök, - mint például a rádió - tehát nagyban hozzájárultak a tömegkultúra kialakulásához, és döntően 
befolyásolták koruk gondolkodását, meghatározták életérzését, befolyásolták a divatot és a nyelvhasználatot. A XX. század elejének híres 
szerzője, a népszerű történelmi regényeket író Herczeg Ferenc ezt jósolta 1923-ban: „A rádió idővel jobban át fogja alakítani az életet, mint 
Amerika felfedezése”.      
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Közös szokások – közös kultúra
A tanulók csoportokba rendeződnek
4 perc

4 perc : Közös filmnézés
Woody Allen: A rádió aranykora (Radiodays), az 1940-es évek Amerikájában játszódik New York 
külvárosában, Brooklynban. (ld. példatár Woody, tömegkommunikáció, umw) 

Érdemes már a filmnézés előtt a csoport-
munkához átalakulni, hogy a hosszú elmé-
let után egy kis mozgással, helyezkedéssel 
felfrissüljenek a diákok. A címmel érdemes 
foglalkozni egy pár szó erejéig, különösen 
az angollal, hiszen jobban kifejezi a film 
témáját, vagyis a rádiónak a hétköznapi 
élet narratíváját megformáló hatását.

Bűn-e a rádióhallgatás? (10 perc)
Válaszoljatok a kérdésekre először szóban, 
majd készítsetek róla írásos jegyzetet! 
Minden kérdést közösen beszéljetek meg!

1. Mi a különbség a két szomszéd világné-
zete között?
Vajon miért zavarja a családot valójában, 
hogy a szomszédban a zsidó szombaton is 
szól a rádió?
Van-e jele annak, hogy ők is elégedetlenek 
a hagyományos szombati szokásokkal?

2. A „sóbálvánnyá válik” bibliai eredetű ki-
fejezést jeleníti meg a jelenetbe beékelődő 
kis pletyka-mese a kórházba szállított 
néniről. Milyen előítélet jelenik meg ebben 
a történetben?

3. Hogyan segít a rádió abban, hogy alap-
vető ellentéteken felülemelkedjenek az 
emberek?

4.Hogyan formálja át a nyelvhasználatukat
ez a kis esemény?

10 perc: Csoportmunka (3-4 fő)
A tanár körbejár és belefülel a párbeszédekbe, ha segítségül hívják, akkor bele is szólhat, 
véleményt nyilváníthat. Esetleg, ha igény van rá, néhány háttér- információt szolgáltat a zsidó 
vallási szokások, az USA és a SZU ideológiai ellentétének témájával kapcsolatban.

 A vallását tartó zsidó család számára a szombaton is tevékenykedő, tehát a vallási szokások-
hoz mereven nem ragaszkodó szomszédos zsidó család jelenléte azért felháborító leginkább, 
mert szól náluk a rádió, amit ők nélkülözni kénytelenek. A fiatalabb generáció türelmetlenebb, 
a fiatal lány már-már odaugrik, hogy bekapcsolja a készüléket.

A fehér társadalom rasszizmusának kifigurázása jelenik meg a „szabad szerelem” kifejezés-
ben, ami napjainkban és a film készítésekor sem egy szolid, első csókolózást jelentett. A fehér 
néni azért kövült meg, mert valami iszonyúan szentségtelent látott, ez utal ennek az előíté-
letnek a régi, meghaladott voltára az elbeszélő nézőpontjából. Az a tény, hogy a hitetlenekhez 
átmenő Barney nem változott sóbálvánnyá, hanem inkább jóllakott és megváltoztatta nézete-
it, jelzi a rádió jótékony hatását, vagyis, hogy az előítéletek átalakulhatnak.  

Komikusan példázza ez a történet, hogy az emberek elvei mennyire gyorsan befolyásolhatóak, 
mennyire a kényelem és a szokások hatalma uralkodik rajtuk. Az éhséget még csak elviselné 
az ember fia, de hogy ne hallgathasson rádiót, ha a szomszédban is hallgatnak, akkor inkább 
szögesen ellentétesre cseréli meggyőződését. A hétköznapi szokások uralnak minket és 
ehhez igazítjuk meggyőződésünket.

A férfi, miután visszajött a szomszéd családtól, idegen szavakat használ (transzcendens erő) 
az általuk addig ismert isten szó helyett. Illetve egy teljesen új gondolkodásmódot, a kommu-
nista ideológiát fújja szakszerű kifejezésekkel, a vallásosságot teljesen átértékelve.

A témába sokkal mélyebben is bele lehet 
menni, a diákok érdeklődésének megfele-
lően. A groteszkbe hajló ábrázolásmód ön-
magában is több kérdést fölvet. Érdemes 
azokat az irányokat követni, amit a diákok 
gondolkodása, kérdésfeltevése jelöl ki.

A tömegkultúra összeköt: egy tradícióit 
őrző zsidó gondolkodás és a - materialitás 
felől közelítő - szocialista gondolkodás 
kerül itt egy nevezőre. A tömegkultúra 
bizonyos közösségi tudatot formál azzal, 
hogy közös témákat teremt, de ezt nem 
egy elmélyült világnézeti szinten teszi, 
hanem felületes fogyasztói szinten. 
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A rádió összeköt
5 perc: Csoportonként egy tanuló beszámol. 
7 perc: A diákok szabadon hallgathatják, 
nem kell jegyzetelniük.

Mit tudtok az aranykor-mítoszról, honnan 
származik? Milyen jelentéseket kapcso-
lunk az arany szóhoz?

5 perc: Beszámoló

7 perc: Tanári felvezetés, közös filmnézés
A rádió tehát alapvetően össze is köt, például a családot, a szomszédokat, erre láttunk példát 
a filmrészletben. Közösség teremtő hatása érvényesült egy család és egy nemzet szintjén 
is. Ugyanakkor már könnyedén át lehetett lépni a nemzeti határokon. A televízióhoz képest 
a rádió azért is tűnik a személyes kommunikációt kevésbé korlátozó hatásúnak, mert csak 
hallható, így meghagy más kommunikációs csatornákat, a tekintetet, a testbeszédet stb. A 
zene és az emberi hang fizikai hatása, valamint az együtt meghallgatni valamit élménye nagy 
varázslat volt a huszadik század első felében. A szórakozásra való felbujtás, a más valóságok 
felkínálása, az eseményekhez való közeljutás illúziója még az újdonság erejével hatott, ezért 
is kapcsolódik a rádiózáshoz az aranykor pozitív képe.

A filmben az aranykor a gyerekkor idilli világához is kapcsolódik. 
Nézzünk meg egy újabb jelenetsort a filmből!
Woody, képregény wmv a példatárban

Először az első kérdésről mondja el a 
véleményét minden csoport képviselője 
és így tovább.

Megpróbáljuk érzelmileg is motiválni a 
diákokat.

A személyes kommunikáció-metakommu-
nikáció témákat magyar nyelvből a diákok 
már ismerik.

Kalandregény (10 perc)
Válaszoljatok közösen a kérdésekre és 
készítsetek hozzá jegyzeteket.
1.Kicsoda Biff Baxter? Milyen kitalált 
hősökhöz hasonlít? Felveheti-e a versenyt 
a német haditechnológiával? Miért nem re-
álisan ábrázolták a háborút, bomba, gránát 
géppuska zajokkal?
Van-e esély szerinted arra a II. világháború-
ban, hogy Brooklynt a japánok lebombázzák 
vagy német tengeralattjáró jelenjen meg?
2. Hogyan mossa össze a rádió a gyerekek
fejében a valóságot és a kitalált világot?
3. A folytatásos kalandregény a gyerekeket 
folyamatos fantáziavilágban tartja, sze-
rinted ez jó vagy rossz, érvekkel támaszd 
alá véleményed, idézd fel saját hőseidet, 
akikkel te azonosultál!

Csoportmunka (10 perc)

Egy képregény-figurához hasonló hős, aki felveszi a harcot a németekkel. A rádiójátékban egy 
idealizált, kalandregényhez kapcsolódó harc jelenik meg.

A folytatásos történet egy összefüggő valóság képét kelti fel bennük, ami néhány ponton 
kapcsolódik a felnőttek világához, például abban, hogy a főhős is a németek és a japánok ellen 
harcol.

Ha a diákok komolyan elkezdenek vitat-
kozni erről a témáról, és nem egyértelmű-
en elutasítják, akkor már ők is bekerültek 
a filmbeli gyerekek fikciós világába, ezt a 
megbeszélés során tudatosítani kell ben-
nük. A média valóság illúziókeltő hatásá-
nak szép példája.

Remélhetőleg ez a téma mozgósítja a diákok-
nak a saját gyerekkorukból vett élményeit, 
amire már életkorukból kifolyólag rálátás-
sal rendelkeznek. Valamint korábbi média 
fogyasztási szokásaikra reflektálnak saját 
nemzedéki tapasztalataik felidézésével.
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Médiatudatossági próba 
10 perc: Minden csoport egy képviselőt 
választ a konferenciába, lehetőleg ne 
ugyanaz legyen, aki az előző csoportmun-
kában a beszámolót tartotta. A képviselő 
összefoglalja a csoport érveit a 3. kérdés-
hez és vitatkozik a többi konferenciasze-
replő nézetével. A többiek közönségként 
működnek, beleszólási joggal.

2 perc: A tanulók jegyzetelés nélkül 
figyelnek.

Milyen rádiós műfajokat hallgatnak a fel-
nőttek, melyek kapcsolódnak a fantáziá-
jukhoz és melyek a valósághoz?
Milyen műsortípusokat hallgatnak a 
felnőttek? 

A tábláról a füzetbe másolnak.

Mennyire valószerű a baseballjátékos 
története? 

10 perc: Konferencia és vitakör összekapcsolása a 3. kérdéshez kapcsolódóan
A tanár koordinálja, adja meg a formulákat, de a megszólalás és a vita rendjében a diákokkal 
alakuljon ki konszenzus a külső közbeszólás lehetőségéről is.

2 perc: Tanári kiegészítő előadás
A világjobbító képregényhősök többsége a XX. század szülötte. A képregény maga is a film 
elterjedésének korszakához kötődik. Superman és Batman a legidőtállóbb változatai ezeknek a 
hősöknek. A tömegkultúrában a művek szerzőinél fontosabb a hős megalkotása, aki azután szinte 
szó szerint önálló életre kel, filmes adaptációk és újabb változatok sora kapcsolódik hozzá, mo-
dern mítoszokat hozva létre. Senki sem emlékszik, hogy ki az alkotója, az első Batman-sztorinak, 
mint ahogyan ez évszázadokig a népmesével történik. Kivéve, hogy itt egy egész iparág mun-
kálkodik azon, hogy minél jövedelmezőbb történetek szülessenek, egy figuráról minél több bőrt 
lenyúzzanak. Ugyanakkor a hősök a kor fontos kérdéseihez kapcsolódnak, kifejezik az emberek 
problémáit, mint ahogy Biff Baxter is erősíti a nácikkal harcban álló amerikaiak öntudatát, rajta 
keresztül a gyerekek is átélik a maguk módján a háborút, és leküzdik félelmeiket. Ne felejtsük el, 
hogy a gyerekek készülék előtt tartása a rádió intézményének egyik fő célkitűzése, hiszen a jövő 
fogyasztóit nevelik ki ezáltal. A gyerekek felfokozott fantáziaműködése az életkoruknak megfe-
lelő tulajdonság, a reális és az elképzelt határai még összemosódnak a fejükben. A jelenet végén 
megjelenő német tengeralattjáró ezért is egyértelműen a fantázia világához tartozik.

A továbbiakban térjünk rá a felnőttekre tett hatásra, vajon ők kevésbé dőlnek be a rádió keltette 
illúzióknak?

15 perc: Közös filmnézés és közös megbeszélés (Woody, műfajok, umw ld. a példatárban)

Párhuzamos vázlatkészítés, a tanár a gyerekek megoldásait felírja a táblára.

- sportlegendák - a fantáziához is szól az eleve abszurd humorral tálalt történet és bemutat-
ja, hogy a felnőtteknek is kellenek a hősök. Az érzelmes amerikai sztereotípia: a lényeg, hogy 
a helyén van a szíve – elv szó szerint értése, kifordítása a vicc alapja.

Az eseményen való részvétel a diákok 
számára motiválóbb, ha saját jeleket, 
saját szabályokat találhatnak ki.

Az előzetes szempontrendszer szerinti 
filmnézés fejleszti a tudatosságot és a 
szövegértést.

Folyamatos párhuzamokat találunk a mai 
televíziós műfajokkal, amiről a diákoknak 
rengeteg a háttérismerete. Az erre vonat-
kozó asszociációkat érdemes mederben 
tartani.
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Milyen a hősökkel kapcsolatos várakozást 
figuráz ki?
Egyetértetek-e a férj véleményével? 
Mennyire számít ez a közönség becsapá-
sának?

A lányok is a fantáziavilágukban élő el-
képzelt lovagot várják? Miért nem az őket 
figyelő fiúkkal barátkoznak szerintetek?

Valóban elhangozhatott ilyen mondat a 
hasonló showműsorokban, hogy: „megér-
demlitek egymást”?

- hasbeszélő kabaré, a kabaré a mai napig a rádiózással egyidős, nagyon sikeres műsortípus. 
A hasbeszélő a cirkuszi látványossághoz kapcsolható; teljesen abszurd és közönségcsaló a 
róla való rádiós közvetítés. A fantázia világához tartozik.

- érzelmes slágerek, most kezdődik a zenei műsorok korosztályok, esetleg stílusok szerinti 
szétválása, differenciálódása. A zene ezen kívül a generációs fíling alapja, a fiatalok többé nem 
azt a zenét hallgatják, mint a szüleik. „A miről álmodik a lány és a hófehér paripás királyfi” is 
kapcsolható az amerikai mítoszhoz.

- tanácsadás hétköznapi emberi problémákra, a kibeszélő-showk korai elődje a hétköznapok, 
a realitás világáról szól, ugyanakkor mégis csak a botrányra, a cirkuszra, a szórakoztatás 
hatására épít.

- vetélkedőműsor, ma is meghatározó műsortípus

Számos, ma a televíziózásból ismert műsortípust kitaláltak már a rádiózás hőskorában, vala-
mint a tévére jellemző alapvető hatásmechanizmusok is működtek. 
A film mégis a humor eszközeivel alapvetően az embereket összekötő, közös nyelvet és szo-
kásokat teremtő eszközként ábrázolja.

Házi feladat (ok):
1.Csoportosítsd az alábbi műfajokat, műveket aszerint, hogy az elit vagy a tömegkultúrához tartoznak-e!
opera, eposz, népmese, nóta, Szabadság-szobor, graffiti, Mona Lisa, Batman, Rómeo és Júlia, rap, Nemzeti Múzeum épülete, krimi
2.Szerinted az internet elterjedése felszámolja-e az előítéleteket? Véleményedet érvekkel és példákkal alátámasztva fejtsd ki legalább 5 mondatban!

Felhasznált irodalom:
Lukácsy Sándor: A Szabó család Amerikából,1990/4, www.filmvilág. hu
Csepeli György:…et circenses, Filmvilág 1982/10, www.filmvilág. hu

A képek és film forrásai:
Woody – tömegkommunikáció wmv
Woody – képregény wmv
Woody – műfajok wmv
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rádió
7-8. évf.
„b" óraterv
jav. időtartam:
90 perc
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