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AlapMert fontos, hogy jól döntsön!

Andy Ruddock

Ifjúság és média

Bárhogy használják a fiatalok a médiát, 
vagy jelennek meg a fiatalok 
a médiában, mindenképpen érdemes 
ezt a témát tanulmányoznunk, 
mivel megmutatják, hogy a média 
hogyan strukturálja azon ismereteinket, 
melyeken keresztül jelentést tulajdonítunk 
a világnak. Ma az ifjúság már önálló 
identitásként létezik, és korántsem 
azonos a fiatalsággal; az ifjúság egy 
szerep, amelyet sokan eljátszanak 
a média segítségével.
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Köszönetnyilvánítás

Itt� szeretnék�köszönetet�mondani� azoknak� a� társszerzőknek� és� a� szerkesztőknek,�
akikkel�különböző�projektekben�dolgoztam�együtt,�mivel�fontos�segítséget�nyújtot-
tak az Ifjúság és média�című�kötetben�felmerülő�gondolatok�kifejtésében.�Különö-
sen sokat jelentett számomra a Brett Hutchinsszal és David Rowe-val való együtt-
működés� lehetősége,�és�hatalmas�köszönettel� tartozom�James�Nichollsnak,�aki�az�
alkohollal�kapcsolatos�kutatásokban�nyújtott�segítséget.�Virginia�Nightingale,�Jim�
Shanahan,�Michael�Morgan,�Nancy�Signorelli,�Helena�Bilandžić,�Geoffroy�Patriarche, 
Paul�Traudt,�Johanna�Sumiala,�Glenn�Muschert�és�Lemi�Baruh�szintén�felbecsül-
hetetlen�segítséget�nyújtottak�írásomhoz.�Nagyra�becsülöm�a�közös�munkára�fordí-
tott idejüket.

Ugyancsak�szerencsés�vagyok,�hogy�szakértő�szemek�fésülték�át�a�vázlataimat,�
ezért� köszönet� jár� Nick�Couldry,� Jukka� Jouhki,� Graham�Meikle,� James� Stanyer,�
Andrys�Onsman� és� Philip� Flavin� segítségéért.�Külön� köszönet� Jamesnek,� amiért�
az�elsők�között�ismerhettem�meg�remek�könyvét.

A�könyv�megírása�nehéz�volt,�de�sokkal�egyszerűbb,�mint�egy�császármetszés,�
vagy�az�életed�első�két�hete�egy�inkubátorban,�csövekkel�az�orrodban.�Köszönet�és�
hála�jár�a�mindig�bátor�Jian�Shinak�és�a�mi�kis�Zhenninünknek.�Köszönet�és�hála�
Zhang�Chen�Xiangnek,�Shi�Qin�Qunnak�és�Christine�Ruddocknak,�amiért�mindig�
ott voltak nekem, amikor szükség volt rájuk.

Végül, mint mindig, ajánlom ezt a könyvet David Ruddock emlékének, aki éle-
tének� 57� évéből� 39� esztendőt� a� korona� és� az� ország� szolgálatában� töltött,� és� aki�
nélkül ez az írás nem jöhetett volna létre.





1. fejezet

Miért éppen az ifjúsági média?

Miért média, miért ifjúság, miért kutatás?

2012-ben�az�Invisible�Children�elnevezésű�szervezet�globális�kampánnyal�igyeke-
zett� felhívni�a�figyelmet�az�afrikai�gyermekbántalmazásokra,�amikor�a�YouTube-on 
közzé tették a Kony 2012�című�dokumentumfilmet.�A�videó�névadója�Joseph�Kony,�
aki egy ugandai, félkatonai lázadó csoport, az Úr Ellenállási Hadseregének (Lord’s 
Resistance�Army,�a�továbbiakban�LRA)�a�vezetője.�Az�1980-as�évek�végére�az�LRA�
számos�emberi� jogi�bűncselekményért�volt� felelős,� több�afrikai�országban.�Az�ál-
dozatok gyakran gyermekek voltak, közülük több tízezer kényszerült katonai szol-
gálatra�(BBC�News�Africa,�2102).

Bár� Konyt� a� Nemzetközi� Büntetőbíróság� háborús� bűnökért� körözte,� a� Kony 
2012�megjelenéséig�csak�kevesen�ismerték.�A�YouTube�megjelenés�után�négy�nap-
pal�már�50�millió� ember� látta� a�dokumentumfilmet,� sok�híresség� lelkesen�buzdí-
totta�a� rajongóit,�hogy�nézzék�meg�a�filmet,�és�az�Obama-kormány� is�elismerően�
szólt arról a több ezer amerikairól, akik segítettek abban, hogy a hadvezér és az 
általa� elkövetett� bűncselekmények� a� figyelem� középpontjába� kerüljenek� (Molloy,�
2012.).�A�videó�a�középiskolásokat�célozta�meg�(Curtis,�2012),�és�a�13–17�évesek�
között�volt�a�legnézettebb�(Shaughnessy,�2012).�Úgy�tűnt,�hogy�a�közösségi�média�
fiatal�felhasználói�lesznek�azok,�akik�a�világot�majd�jobb�hellyé�teszik.

Úgy�tűnt,�hogy�a�Kony 2012 képes megmutatni a média pozitív oldalát: olyan-
nak�tudja�ábrázolni�a�világot,�amilyen�az�a�maga�valójában,�képes�rávenni�a�fiata-
lokat,�hogy�az�igazságtalanságokkal�foglalkozzanak,�és�bátorítani�tudja�őket�abban,�
hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyek megakadályozzák azt, hogy az ilyen bor-
zalmak� valaha� is�megismétlődjenek.�Ugyanakkor� sok� kritikus� óvatosságra� intett.�
A Kony 2012-t� sokan� azzal� vádolták,� hogy� túlontúl� leegyszerűsíti� az� afrikai� tör-
ténelmet,�megkérdőjelezték�az�Invisible�Children�indítékait,�és�kinevették�a�közös-
ségi�média�fiatal�felhasználóit,�amiért�azok�azt�gondolták,�hogy�az�online�anyagok�
megosztása és lájkolása megváltoztathatja a világot.

Bármilyen érdemei is legyenek, az biztos, hogy a Kony 2012 érdekes vitákat 
generált a média hatásaival kapcsolatban. Milyen célokat szánunk a médiának a 
világunkban? Milyen gyakorlati problémákat vet fel az, hogy a médiát a jó érdeké-
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ben használjuk? Milyen hatásai vannak a médiának? Hol és mikor kellene keresni 
ezeket? Például lehetett-e bárkinek olyan elvárása a Kony 2012-vel szemben, hogy 
az közvetlenül képes legyen megváltoztatni a világot? Mi van akkor, ha napjaink 
„álaktivista”�fiataljai�már� legalább�elkezdtek�gondolkozni�azon,�hogy�a�világ�más�
részein is vannak társaik? Milyen eredményei lehetnek egy efféle érzékenységnek 
a�jövőben?�Mindez�három�fontos�kérdéstől�függ:�Miért�fontos�a�média?�Hogy�lehet�
az,� hogy� ez� a� kérdés� elsősorban� a� fiatalokat� mozgatja� meg?� Milyen� különböző�
�módokon� értelmezik� és� kutatják� a� tudósok� a� média� hatásait� a� fiatalok� körében?�
A könyv ezekkel a kérdésekkel foglalkozik.

Média, ifjúság, társadalom

Ez� a� könyv� tehát� a� média� társadalmi� hatásainak� értelmezéséről� és� kutatásáról�
szól,� különös� tekintettel� arra,� hogy� a� fiatalok� hogyan� tapasztalják�meg� a� világot�
 fiatalokként. Amikor „a média hatásáról” beszélünk, nagy a kísértés, hogy azokra 
a�különböző�módokra�koncentráljunk,�ahogyan�a�média� tönkreteszi�a� társadalom�
szerkezetét.�Jól�ismert�az�az�elképzelés,�miszerint�a�média�rossz�hatással�van�a�tár-
sadalomra,� és� hogy� a� fiatal� közönség� különösen� sérülékeny� ebben� a� tekintetben.�
Gyakran� okolják� a� médiát� azért,� hogy� a� fiatalok� antiszociálisan� gondolkodnak�
és� cselekszenek.� Amikor� a� dél-afrikai� gyilkosságok� száma� 130� százalékkal� nőtt�
abban az évtizedben, amelyben a televíziós programok sugárzását 1976-ban be-
vezették,�a�kritikusok�az�ország�első� televíziós�generációját�hibáztatták� (Beresin,�
1999). Az USA-ban a hadsereg egykori pszichológusa, David Grossman, apokalip-
tikus�hangnemben�hívta� fel� a�figyelmet�a�filmek�és�a�videojátékok� szörnyű�hatá-
sára,� amely� a� fiatal� közönség� elméjében� már� olyan� hatékonyan� rövidre� zárta� az�
erőszakkal� szembeni� természetes� emberi� idegenkedést,� hogy�a�helyzet� önálló� tu-
dományos területet biztosít magának – „gyiloktan” néven. Stop Teaching Our Kids 
to Kill: A call to action against TV, movie and video game violence (Ne tanítsuk 
a gyerekeket gyilkosságra: Tegyünk az erőszakos tv, mozi és a videojátékok ellen) 
(1999)�című�szövegében�Grossman�és�Degaetano�azzal�érveltek,�hogy�a�videojáté-
kok�nemcsak�az�erőszakot�dicsőítik,�hanem�meg�is�tanítják�a�tizenéveseknek,�ho-
gyan�legyenek�benne�jók.�Írásukat�Michael�Carneal�ihlette,�egy�14�éves�középisko-
lás diák Kentuckyból, aki egy lopott fegyverrel nyolc társát sebesítette meg nyolc 
lövéssel, annak ellenére, hogy állítása szerint csak videojátékokon gyakorolta a lö-
vészetet.

A média hatásainak kérdése persze annál sokkal összetettebb, mint ahogyan 
az említett tanulmányok leírják. Ez nem jelenti azt, hogy a média ne befolyásolná 
azt,�hogy�a�fiatalok�miképp�gondolkodnak�a�társadalmi�valóságról,�és�hogyan�élik�
meg�azt.�Éppen�ellenkezőleg:�a�média�hatásainak�szélesebb�körű�értelmezése�arra�
enged következtetni, hogy a média jóval fontosabb, mint ahogyan azt Grossman és 



131. fejezet: Miért éppen az ifjúsági média?

Degaetano� pozíciója� sugallja.�Az� ő� hatással� kapcsolatos� értelmezésük� korlátait� a�
2. fejezetben ismertetem. Ezzel szemben ez a könyv a média hatásainak egy alter-
natív megközelítését kínálja, politikai, történelmi és hétköznapi hatások kérdése-
ként. 

A média politikai befolyásának megértését négy ponton keresztül mutatom be, to-
vábbra�is�a�fiatalokra�összpontosítva:
–  Az ifjúság médiában való megjelenítése sokat elárul azokról a társadalmi atti-

tűdökről�és�félelmekről,�amelyek�bizonyos�történelmi�korszakokat�jellemeznek.�
Ez lehet az alapja annak, hogy a média hatásairól politikai értelemben beszél-
jünk.

–� �A�médiahatások�politikai�értelmezését�támogatja�a�médiaműveltségről�szóló�nem-
zetközi�vita� is.�A�médiaműveltség�a�média�megértésének�és�használatának�ké-
pessége,�s�így�a�részvételi�demokrácia�előfeltétele.

–� �Az,�hogy�a�fiatalok�hogyan�használják�a�médiát�a�mindennapokban,�fontos�jelö-
lője�a�társadalmi�részvételnek.

–� �Az�ifjúsági�szubkultúrák�(fiatalok�csoportjai,�akik�a�divatot�és�a�zenét�használ-
ják arra, hogy megtalálják helyüket a világban) tanulmányozása megállapította, 
hogy� az� átlagos� fiatalok� hosszú� ideje� használják� a�média� forrásait� arra,� hogy�
politikai nézeteket és identitásokat közvetítsenek.

Ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy a média hatása csak kultúrtörténeti kon-
textusban�értelmezhető.�Az�ilyen�tanulmányok�kritikái�fontos�módszertani�és�elvi�
kérdéseket vetnek fel azzal összefüggésben, miképp tanulmányozzuk az ifjúságot 
és�a�médiát.�Annak�eldöntése,�hogy�kiket�tanulmányozunk,�hogyan�gyűjtünk,�ho-
gyan értelmezzük és hogyan mutatjuk be az adatokat, azt jelenti, hogy a média 
tanulmányozása nemcsak a reprezentáció politikáját vizsgálja, hanem magában 
foglalja magát a politikai reprezentációt is. A kutatási politika fontos gyakorlati 
szempont a kutatás megtervezésében.

Média, hétköznapi fiatalok és társadalomtörténet

Bárhogy�használják�a�fiatalok�a�médiát,�vagy�jelennek�meg�a�fiatalok�a�médiában,�
mindenképpen érdemes ezt a témát tanulmányoznunk, mivel megmutatják, hogy 
a média hogyan strukturálja azon ismereteinket, melyeken keresztül jelentést tulaj-
donítunk a világnak. Ma az ifjúság már önálló identitásként létezik, és ko rántsem 
azonos�a�fiatalsággal;�az�ifjúság�egy�szerep,�amelyet�sokan�eljátszanak�a�média�se-
gítségével.�A�korábbi�brit�miniszterelnök,�David�Cameron,�például�úgy�kezdte�fel-
építeni�politikai�személyiségét�a�nemzet�potenciális�vezetőjeként,�hogy�40�évesen�
„fiatalos”� politikusként� határozta�meg� önmagát.� Erre� az� esettanulmányra� később�
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fogunk kitérni. A lényeg tehát az, hogy a média hatással van a társadalomra akkor, 
amikor�megalkotják�és�megosztják�egymással�a�fiatalság�eszméjét,�mivel�az�embe-
rek ezeket az ideálokat használják, amikor meghatározzák önmagukat vagy a tár-
sadalmat, amelyben élnek.

Most azonban az a feladatunk, hogy bemutassuk, hogyan történik mindez a 
gyakorlatban�úgy,�hogy�közben� jelentős�–�és� felismerhető�–�politikai�eredmények�
születnek. A fejezet ezt egy angol tinédzser, Ryan Florence történetén keresztül 
járja körbe, aki 2007-ben vált ismertté azzal, hogy felvétel készült róla, amint el-
játssza�Cameron�megölését.�Florence� tréfája�mediatizált�politikai�eseménnyé�vált,�
mert� az� ügy�magába� sűrítette� a� fiatalokkal� kapcsolatos� politikai� vitákat,� és�mert�
Cameron�arra�törekedett,�hogy�újradefiniálja�a�Konzervatív�Pártról�a�közvélemény-
ben�kialakult�képet.�Ezt� a�mozgalmat�ő�maga�vezette� azáltal,� hogy�olyan�ember-
nek�mutatkozott� a� nyilvánosság� előtt,� aki�megérti� a�fiatalokat.�Ez� a� nem� szándé-
kosan� létrehozott�médiaesemény�–� amelyet� egy�olyan�fiatalember� állított� elő,� aki�
nem akart politikai nyilatkozatokat tenni – a brit valóság indikátora lett 2007-ben. 
Az� esemény� jól� megvilágítja,� hogy� a� fiatalok�médiabeli� ábrázolása� hogyan� kelti�
életre a társadalmi valóságot. Ennek a kérdésnek a feltárása a médiatudományt a 
nagy hagyományú társadalomtörténettel köti össze.

A Florence–Cameron-eset

2007�januárjában,�egy�téli�délutánon,�David�Cameron�éppen�egy�manchesteri�lakó-
telepen�sétált,�miközben�a�fegyveres�bűnözés�témáját�tárgyalta�meg�a�helyi�közös-
ség�vezetőivel.�Az�újonc�politikust�annyira�lefoglalta�a�beszélgetés,�hogy�alig�vette�
észre�azoknak�a�fiatal,�tizenéves�fiúknak�a�csoportját,�akik�mellett�elhaladt.�Miért�
tette�volna?�Mindegyik�az�ismerős�fiatalos�stílus�szerint�volt�felöltözve:�edzőcipő,�
melegítőnadrág�és�persze�„kapucnis�felső”,�ami�a�brit�tizenévesek�igazi�egyenruhá-
jává�vált.�Természetesen�akkor�sem�Cameron,�sem�kísérete�nem�vette�észre,�hogy�
az�egyik�fiú,�Ryan�Florence,�megfordult,�a�jobb�kezéből�pisztolyt�formált,�majd�vi-
gyorogva�belelőtt�egy�sorozatot�a�mit�sem�sejtő�politikusba.�A�szerencsétlen�„me-
rénylet”�képei�az�egész�világot�bejárták,�annak�világos�bizonyítékaként�–�Cameron�
is�többször�érvelt�ezzel�–,�hogy�Nagy-Britannia�egysége�megbomlott,�és�ez�a�társa-
dalomba� beivódott� udvariatlansággal� függ� össze.� Cameron� számára� az� esemény�
teljesen�váratlan�volt.�A�2005-ös�kampányban�a�Konzervatív�Párt�vezetőjeként�in-
dult,�és�azt�ígérte,�hogy�fiatalos�lendülete�fordíthat�a�párt�egy�évtizedes�választási�
vereségein:

 
Egy�olyan� korban,� amikor� a� gazdasági� stabilitás� és� a� jólét� egyre� inkább� biztosnak� tűnik,�
a�fiatalabb�generációkat�ugyanúgy�foglalkoztatják�az�életminőséggel�kapcsolatos�aggodal-
mak�–�a�környezet,�a�városi� tér,�a�kultúra�és�szabadidő�–,�mint�azok�a�hagyományos�poli-
tikai�kategóriák,�amelyekben�a�vitáink�folynak.�Tudom,�hogy�a�fiatalok�ezt�érzik,�mert�én�is�
így�érzek�(Cameron,�idézi�Sparrow,�2005).
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Cameron� egy� sor� olyan� médiaeseményt� generált� (pl.� videovignettek� formájá-
ban),�amelyek�azt�mutatták�be,�ahogyan�fiatalokkal�társalog.�Cameron�ezekkel�pró-
bálta� eladni� az� „együttérző� konzervativizmus”� márkáját.� Lehetséges,� hogy� az�
egész�csak�a�véletlen�műve�volt,�de�Florence�esete�volt�az�első�a�hasonló,�fiatalok-
ról� szóló� történetek� sorában.� Ezekkel� Cameron� számos� helyen� arra� buzdította� a�
hallgatókat, hogy a londoni R&B állomást hallgassák azért, hogy „képben legye-
nek”� (BBC�News,�2005).�A�kampányba�bevonták�a�19�éves,�olimpiai�ezüstérmes�
bokszolót,� Amir� Khant� is,� aki� az� ifjúsági� közmunkát� népszerűsítette� (Pascoe-
Watson, 2007) és egy tizenéves tréfacsinálót, aki gusztustalan zöld ragacsot kent 
Cameron� hátára� (Peterkin,� 2008).� Előfordulhat,� hogy� ezek� a� mutatványok� nem�
minden�esetben�közvetítették�a�megfelelő�üzenetet,1 de Florence esete a politikus-
nak� kedvező� fordulatot� jelentett.� A� vádak� szerint� a� tinédzser� bolondot� csinált�
Cameronból,�illetve�sokan�Cameron�képmutatását�hangsúlyozták,�aki�bár�odaadó-
an�beszél�a�fiatalok�iránti�elkötelezettségéről,�egyszerűen�elsétál�azok�mellett,�aki-
ket�elsősorban�szolgálni�akar.�A�konzervatívok�szóvivője�ezekre�a�vádakra� így�rea-
gált: „Ez a kép éppen annak az antiszociális viselkedésnek a problémáját és a 
pozitív�példaképek�szük�ségességét�illusztrálja,�amiről�David�beszélt.”�(Hoodie�pic�
„proves�Cameron�point”,�2007)�A�választók�bizonyosságot�nyerhettek�arról,�hogy�
Cameron�megértette,�a�probléma�teljes�összefogást�igényel,�mivel�láthatták,�ahogy�
nevetségessé� válik,� és� ahogy� fiatalok� fenyegetik,�miközben� a� céljaiért� küzd.�Kis�
időre�egy�különös�manchesteri�fiatal�vált�az�összes�brit�probléma�szimbólumává.

Florence, Cameron és társadalomtörténet

Nem�véletlen,�hogy�ez�a�könyv�egy�olyan,�tizenéves�által�elkövetett�furcsa�tréfával�
kezdődik,�amit�történetesen�egy�kamera�is�rögzített.�A�társadalomtörténészek�egy�
olyan�példaértékű�esetet�helyeztek�a�figyelem�középpontjába,�amin�keresztül�a�hét-
köznapi emberrel kapcsolatos társadalmi vélemények megfogalmazhatóvá válnak, 
és�amelyhez�hasonlókat� a� történelem�általában�figyelmen�kívül�hagy.�Vic�Gatrell�
The Hanging Tree (Akasztófa)�(1994)�című�könyve�a�14�éves�John�Amy�Bird�Bell�
1832-es felakasztása kapcsán például arra ad magyarázatot, hogy a tizenkilence-
dik század közepén az angol közvélemény miért fordult hirtelen a nyilvános kivég-
zések�ellen� (ami�figyelemre�méltó�változás� az� igazságossággal� és� a� civilizációval�
kapcsolatos�attitűdöket�illetően).�Gatrell�azzal�érvel,�hogy�Bird�kivégzése�jelenték-
telen� esemény� volt,� amely� végül�mégis� elképesztő� változásokat� eredményezett� a�
halálbüntetés� megítélését� illetően.� Provokatív� módon� Gatrell� azt� is� megjegyzi,�
hogy� amilyen� visszataszítóan� hat� a�mai� társadalomra� egy�fiatal� nyilvános� kivég-
zése, olyan idegen lett volna ennek a „természetes” együttérzésünknek a kifeje-
zése a korai tizenkilencedik század köztudatában. A mai természetes undor, amit 
egy�halott�tizenéves�bitófán�lógó�teteme�vált�ki,�szokatlannak�tűnt�volna�1832-ben.�
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Az ellenszenv és a szánalom érzése szóba sem jöhetett addig, amíg a politikusok 
ezt fel nem vetették, és nem próbálták az újságokon keresztül megváltoztatni a 
közvélemény álláspontját arról, hogy milyen a világ.

A�legmegdöbbentőbb�dolog�Bell�kivégzésében�az,�hogy�1832-ben�sem�a�bűne,�
sem�pedig�a�büntetése�nem�volt�különösebben�szokatlan;�legalábbis�elsőre.�Anglia�
halálbüntetéssel�kapcsolatos�véres�törvényei�főleg�a�parasztságot�és�a�munkásosz-
tályt�sújtották,�mivel�az�általános�álláspont�szerint�a�bűncselekményeket�szegények�
követik el. Tehát az az elképzelés, hogy az egyik gyerek szándékosan leszúrt egy 
másikat�némi�készpénzért,�nem�volt�különösebben�meglepő.�Mindez�nem�sértette�
a�fiatalok�ártatlanságáról�szóló�elképzeléseket,�mert�ilyenek�nem�léteztek�(Gatrell,�
1994).� A� Bellékhez� hasonló� szegény� emberek� kivégzése� ésszerű� eszköznek� tűnt�
a� társadalmi� rend� fenntartásának� érdekében.� Bármennyire� is� szörnyűnek� tűnik�
ez�ma,�semmi�olyan�különös�dolog�nem�volt�John�Amy�Bird�Bell�életében�és�ha-
lálában,�ami�szükségszerűvé�tette�volna,�hogy�történelmi�alakká�váljon.�Csak�azért�
válhatott azzá, mert az egykori írók az igazságszolgáltatással kapcsolatos jelké-
pet� alkottak�belőle.�Tehát� ahogyan�Gatrell� ezt� a� kivégzést� kezeli,� azt�mutatja� be,�
hogy a hétköznapi eseményeket hogyan tölti fel tartalommal a tudományos munka. 
Eközben Gatrell az esettanulmányok kiválasztásának módszerét kidolgozta, s ezt 
nekünk is érdemes követnünk.

Nem�Bell�volt�az�első�tinédzser�vagy�gyerek,�akit�Angliában�felakasztottak;�ez�
valóban viszonylag gyakori eljárás volt a tizennyolcadik században (Gatrell, 1994). 
De�ez�volt� az� első� alkalom,� amikor� egy�közönséges�haláleset� szenvedélyes� ellen-
állást� eredményezett� a� nyilvános� kivégzésekkel� szemben,� ami� végül� jelentős� al-
kotmányos� változásokkal� járt.�A�politikus�Edward�Gibbon�Wakefield� szívfacsaró�
beszámolót� írt�a�fiú�utolsó�pillanatairól,�amiben� leírta,�hogy�a�gyermeki�kinézetű�
Bird még a hóhér szívét is összetörte, amikor az a hurkot az elítélt nyakára tette. 
Wakefield�beszámolója�a�melodramatikus,�népszerű�politika�megjelenését� jelezte,�
ahol� a� hétköznapi� emberek� szenvedéseiről� szóló� történeteket� átitatják� a� politikai�
diskurzusok�és�az�új�érzelmi�regiszterek.�Gatrell�Wakefieldet�az�egyik�első�olyan�
politikusnak�tartja,�aki�megértette,�hogy�„egy�élményszerűen�megfogalmazott�[…]�
s�főleg�egy�ismeretlen�fiú�kivégzéséről�szóló�elbeszélés�hogyan�közvetítheti�és�kor-
bácsolhatja fel az érzelmeket” (1994, 2.), miközben mindvégig arra a közfelhábo-
rodásra koncentrál, ami a változásokhoz vezethet.

Gatrell azt hangsúlyozza, hogy ezek a „röpke” történelmi pillanatok megmu-
tatják, ahogy a hatalom hatalommá válik a hétköznapokban. Ebben az értelemben 
azt�mondhatjuk,�hogy�Florence�az�volt�Cameronnak,�ami�John�Amy�Bird�Bell�volt�
Edward�Gibbon�Wakefieldnek;�egy�szegény�fiatalember,�aki�bizonyította,�hogy�mi-
lyen civilizálatlanná vált a világ. Akárcsak Bird, Florence is egy jelentéktelen ifjú, 
aki� akaratán� kívül� került� a� politikai� reflektorfénybe.�Ugyanakkor� a� helyzet�még-
sem�teljesen�azonos,�és�ebben�a�médiának�jelentős�szerepe�van.�Ellentétben�Birddel, 
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Florence� átlátta� a� helyzetet,� amelyben�megjelenítették,� válaszaiból� egyértelműen�
kitűnt�azoknak�a�fiataloknak�a�médiaműveltsége,�akik� tudják,�hogy�figyelik�őket.

Ezek� alapján� tehát� a� kiindulási� pontunk� az� lehet,� hogy� fiatalsággal� kapcsola-
tos témákon keresztül a társadalmak már régóta dramatizálják a félelmeiket és tö-
rekvéseiket.� Ezek� az� esetek� olyan� előzményeknek� tekinthetők,� amelyekben,� ha� a�
sors� úgy�hozza,� sok� „erőforrásokban� szegény”�fiatal� jelenik�meg.�Mindebből� kö-
vetkezően� az,� hogy� a�fiatalok�hogyan� jelennek�meg� a�médiában� és� hogyan�hasz-
nálják azt, szerves része a demokrácia társadalomtörténetének. Ezért mondhatjuk: 
a�média�hatása�politikai�jellegű.�Florence�története�lehetővé�teszi�számunkra,�hogy�
meghatározzuk azt a három módot, amiért ez így történik. Ahogyan a személyét 
felhasználták,�és�ahogyan�ő�maga�reagált�tettére,�nyilvánvalóan�jól�tükrözi,�hogy�a�
fiatalok�médiában�való� ábrázolása�mindig� ideológiai� színezetű.�Kevésbé� nyilván-
való,�hogy�az�a�tény,�hogy�Florence-nek�lehetősége�volt�reagálni,�láthatóvá�tette�a�
médiaműveltség� jelentőségét�–�mit� tudnak�a�fiatalok�a�médiáról,�és�mihez�kezde-
nek�ezzel�a�tudással�–,�ahol�a�„műveltség”�olyan�kulcsfogalom,�amelyben�a�média�
és a demokrácia összekapcsolódnak. Még kevésbé nyilvánvaló, hogy a történet le-
hetőséget� ad� arra,� hogy�a�médiatudomány�mint�diszciplína�politikai� aspektusaira�
reflektáljunk.�A�médiahatások�és�a�fiatalok�vizsgálata�abban�az�értelemben�politi-
kai,�hogy�bizonyos�fiatalok�és�események�bizonyos�módszerekkel�történő�tanulmá-
nyozását�választjuk,�ami�hatással�van�azokra�a�fiatalokra�és�azokra�a�médiaélmé-
nyekre, amelyek a tudományos beszámolókon keresztül nyilvánossá válnak. Azaz, 
ha�a�fiatalokat�és�a�médiát�tanulmányozzuk,�fontos�figyelembe�venni�a�kutatás�ha-
tásait� is,�mert�ezek�a�társadalom�fiatalokról�kialakított� tudását�alakítják,�s� így�azt�
is, hogy mit teszünk velük és értük.

Ifjúság és demokrácia

Florence� története� elsősorban� arról� szól,� hogy� a� fiatalok� hogyan� tudnak� meg-
birkózni azokkal a szituációkkal, amelyekben a média teljes hatalmával kerül-
nek�szembe�–�és�ennek�megértése� sokkal�könnyebb,�mint�azt�elsőre�gondolnánk.�
Florence esete véletlenül éppen olyan kérdéseket vetett fel, amelyek széles nemzet-
közi tudományos és politikai vita tárgyát képezték az elmúlt negyed században 
arról,�hogy�a�fiatalok�miképpen�boldogulnak�egy�mediatizált�világban.�Egy� ilyen�
világban� lényeges�kérdés,�hogy�a�fiatalok�hogyan�értelmezik�a�médiát� és�hogyan�
értelmezik a saját helyzetüket olyan állampolgárokként, akiknek jogaik és 
kötelezett�ségeik�vannak.�Ezek�között�a�tényezők�között�nyilvánvalóan�szoros�ösz-
szefüggés�van.�A�vita�ténye�azt�mutatja,�hogy�a�média�fiatalokra�gyakorolt�hatásá-
nak kérdése gyakran a demokrácia természetével van összefüggésben.
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Florence� korántsem�az� első� volt,� aki� szórakoztatónak� találta� a� nyilvánosságot,�
és�azok�a�dolgok,�amire�a�fiatalok�a�médiát�használják,�nem�ritkán�más�fiatalokat�is�
reflektorfénybe� helyeznek.� Például� a� videojátékok� fiatal� hívei� heves� alkotmányos�
csatározások�közepén� találták�magukat.�Az� erőszakos� és� szexuális� tartalmú� játé-
kok kiszorításának ügye komoly jogi vitákhoz vezetett az USA-ban arról, hogy az 
Első� Alkotmánykiegészítésben� szereplő,� a� szólásszabadsággal� kapcsolatos� jogok�
hogyan� egyeztethetőek� össze� a� változó�média� viszonyaival� (Collier� et� al.,� 2008).�
A�különböző�médiával�kapcsolatos�gyakorlatok,�mint�például�a�videojáték,�hatás-
sal vannak a társadalmi kapcsolatokra azáltal, hogy meghatározzák, az emberek 
mit�gondolnak�az�ifjúságról,�mit�érdemelnek,�és�hogyan�kezelje�őket�a�kormány�és�
a� szülők� (Coleman� és�Dyer-Witheford,� 2007).�Amikor� a� szülők� és� gyermekeik� a�
videojátékokról alkudoznak, a vita arról is folyik, hogy a kapcsolatuknak miképpen 
kellene�működnie� (Nikken�et�al.,�2007).�Ebben�az�értelemben�a� játék�olyan� tevé-
kenység,�amely�létrehozza�a�fiatalok�valóságát.

Egy� másik� megközelítésmód� szerint� azt� mondhatjuk,� hogy� a� fiatalok� média-
használati� szokásai� olyan� gyakorlatok,� amelyekben� jelentős� politikai� ideológiák�
működnek�mikroszinten.�Például�Henry�Giroux�szerint�a�fiatalok�médiahasznála-
tára�és�médiajogosultságára�vonatkozó�kérdés�alapvetően�a�demokráciával�kapcso-
latos kérdés:

 
„Sok�tekintetben�az�ifjúság�nemcsak�szimbolikusan�fejezi�ki�a�modernitás�fejlődéssel�kap-
csolatos�igényének�jelentőségét,�hanem�a�társadalmi�szerződés�liberális,�demokratikus�ha-
gyományainak�értékrendjét� is�erősíti.�Ebben�a�szülők�felelőssége�az,�hogy�hajlandóak�har-
colni�a�gyermekek�jogaiért,�hogy�olyan�változásokat�szorgalmaznak,�amelyek�az�ő�jövőjüket�
fektetik le, és hogy olyan oktatási feltételeket teremtenek, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy� a� fiatalok� kihasználhassák� a�megszerzett� szabadságjogokat,�miközben�megtanulják,�
hogyan váljanak kritikus polgárokká.” (2003, 141.)

Ifjúság és médiaműveltség

Az�UNESCO� egyetért.� 1982-ben� a� szervezet� a� „Nemzetközi� Szimpózium� a�Mé-
diaoktatásról”� elnevezésű� rendezvényén� vitatta� meg� az� úgynevezett� Grünwald�
Nyilatkozatot.�A�nyilatkozat� központi� szerepet� szánt� a�médiaoktatásnak� az� egye-
temes politikai szabadságjogok programjában, mivel az emberek nagy része ma 
már átmediatizált világokban él. „Ahelyett, hogy bírálnánk vagy támogatnánk a 
média kétségbevonhatatlan hatalmát – olvasható a szövegben –, tényként kell elfo-
gadnunk�jelentős�[...]�az�egész�világot�érintő�penetrációját.”�A�médiára�úgy�kell�te-
kintenünk� „mint� eszközre� [...]� amely� az� állampolgárok� társadalomban� való� aktív�
részvételét�teszi�lehetővé”.�A�médiaoktatás�kulcsfontosságú.�Egyszerűen�elképzel-
hetetlenné vált, hogy úgy gyakoroljuk a polgári jogainkat, hogy nem értjük a mé-
dia folyamatait.
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A� Grünwald� Nyilatkozat� kiadásának� 25.� évfordulóján� jelent� meg� Carlsson�
Empowerment  through Media Education  (Fejlődés  a médiaoktatás  révén) (2008) 
című�munkája,�amely�azt�vizsgálta,�hogyan�alakultak�1982-óta�a�globális,�média-
műveltséggel� kapcsolatos� programok,� különös� tekintettel� a� fiatalokra� és� a�média�
hatásaival�kapcsolatos�eltérő�nézetekre.�A�könyv�jól�érzékeltette�a�konfliktust�azok�
között, akik úgy érezték, hogy a legkritikusabb kérdés a médiaipar hatalmának 
kezelése,� szemben� azokkal,� akik� az� ifjúság� pozitív� módon� történő� médiaforrás-
használatával�foglalkozó�vizsgálatok�jelentőségét�hangsúlyozták.�Az�egyik�oldalon�
ott�volt�az�érv,�hogy�a�médiaoktatás�csak�akkor�működik,�ha�sikerül�áthidalni�azt�a�
szakadékot,�amely�a�fiatalok�média�ízlése�és�a�formális�iskolai�oktatás�között�húzó-
dik� (Buckingham,� 2006).�Ezt�Abdul�Waheed�Khan,� az�UNESCO� főigazgató-he-
lyettese a kommunikációs és információs tevékenység területén végzett szolgálat 
alapjaként� fogadta� el� (2008).� Másrészről� a� könyv� szerkesztői� és� Davinia� Frau-
Meigs (2008) azzal érveltek, hogy a médiaoktatás még soha nem volt ennyire fon-
tos,�mert�a�médiaipar�még�soha�nem�volt�olyan�erős,�és�a�nemzeti�kormányok�még�
soha nem voltak ennyire elkötelezve a szabályozás mellett. Frau-Meigs szerint a 
globális médiaiparágakról szóló minden objektív tanulmány az önszabályozás irá-
nyába való elmozdulás tendenciáját mutatja, amit most kikezdett az, hogy egyesek 
elkezdtek� a� fiatal� közönség� kapcsán� az� „erőszakos� és� egyéb� káros� tartalmak”�
(2008,�170.)�témájával�házalni.�Így�például�Carlsson�is,�aki�azzal�érvelt,�hogy�a�fia-
talokat�magukra�hagyták.�Carlsson�szerint�a�fő�kérdés�az,�hogy�a� felnőttek a mé-
diaiparral� közreműködve� hogyan� segítsék� a� fiatalok� választásait� úgy,� „hogy� az�
utóbbi�vállalja�a�fiatalok�iránti�felelősségét”�(2008,�21.).

Az�előző�álláspontot�Sanjay�Asthana�próbálta�ellensúlyozni�azzal,�hogy�a�fiata-
loktól nem lehet elvárni a politikai elkötelezettséget addig, amíg „problémának”, 
vagy�olyan�„fejlődésben�lévő�személyeknek”�tekintjük�őket�(2008,�146.),�akiknek�a�
médiahasználati�szokásait�ellenőrizni�kell.�Cary�Bazalgette�(2008)�arra�figyelmez-
tetett,� hogy� alapvetően� téves� az� az� álláspont,� amely� ellenségesen� viszonyul� egy�
olyan�gyakorlathoz,�amit�a�fiatalok�élveznek.�A�médiakutatások�elkerülhetetlenül�a�
„hiánymodelleket”�erősítik,�mivel�arra�fókuszálnak,�hogy�a�fiatalok�mit�nem�tud-
nak, ahelyett, hogy azzal a tudással és médiajártassággal foglalkoznának, amelye-
ket� a� fiatalok� saját� médiahasználati� gyakorlataik� során� alakítanak� ki.� Ahogy�
Asthana�és�Bazalgette�rámutatnak,�minél�közelebb�kerülnek�a�kutatók�a�fiatal�mé-
diafelhasználókhoz, annál optimistábbak a mediatizált demokrácia kérdéseit ille-
tően,�és�azzal�kapcsolatban,�hogy�a�média�milyen�változatos�módokon�lehet�a�fia-
talok segítségére.

A� nyilvánvaló� nézeteltérés� egyrészről� Frau-Meigs� és� Carlsson,� másrészről�
Asthana és Bazalgette között beláttat egy lényeges igazságot a médiakutatással 
összefüggésben;�nevezetesen�azt,� hogy�a�médiakutatás�önmagában� is� reprezentá-
ciós�formának�tekinthető.�Vagyis,�ahogy�a�médiakutatók�a�fiatal�médiafelhasználó-
kat� kutatják� és� leírják,� hatással� van� arra� is,� hogy� a� fiatalok� hogyan� hallatják� a�
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hangjukat�és�hogyan�jelennek�meg�a�társadalomban.�Ebből�a�nézőpontból�az�elmé-
let� és� a�módszer�megválasztása� sokkal� többről� szól,�mint� hogy� érvényes� és/vagy�
megbízható�adatokat�gyűjtünk�a�média�hatásairól.�Tehát�bizonyos�mértékben�ma-
guk a tudósok alkotják meg elemzésük tárgyát, s ilyen szempontból felületesség az 
ifjúsági médiahasználatot úgy tárgyalni, hogy a kutatásra és az oktatásra nem tel-
jes jogú kulturális gyakorlatként tekintünk. Ma már világosak a média és a kul-
turális�politika�oktatásának�kihívásai�olyan�fiatalok�esetében,�akik�a�tantermen�be-
lül és kívül is társadalmi, faji, nemi és szexuális problémákkal szembesülnek (lásd 
például:�Cooks,� 2003).�Bell�Hooks� a� populáris� kultúra� tanulmányozásának� azt� a�
radikális potenciálját emelte ki, ami a tanárt és a diákot a társadalomkritika közös 
projektjében� köti� össze.�Ugyanakkor� arra� is� figyelmeztetett,� hogy� ez� a� potenciál�
gyakran elvész, mivel a tudósok a populáris kultúra „opportunista” okokból elkö-
vetett, „voyeurista kannibalizációja” mellett kötelezik el magukat (1994, 4.). Hooks 
szerint a médiatudomány akkor tévesztett irányt, amikor a tudósok nem amellett 
kötelezték el magukat, hogy a világot a diákok szempontjából értsék meg. Hooks 
ezzel�egyértelműen�arra�céloz,�hogy�lehetetlen�úgy�foglalkozni�a�média-�és�a�társa-
dalmi�hatalom�kérdéseivel,�hogy�közben�nem�vesszük�figyelembe�a�kutatás�politi-
kai aspektusait.

Térjünk�most�vissza�John�Amy�Bird�Bellhez.�A�szegény�fiút�kétszer� is�„exhu-
málták”.�Először�Edward�Gibbon�Wakefield,�majd�Gatrell�is.�Bizonyos�értelemben�
Gatrell� társadalomtörténete� önmagában� is� reprezentációnak� tekinthető;� amennyi-
ben az eseményeknek olyan értelmezését adja, amely speciális jelentést társított 
Bell�történetéhez,�ami,�amint�arra�Gatrell�rámutatott,�jelentősen�különbözött�attól,�
ahogyan�a�valóságot�abban�az�időben�megtapasztalták.�Bizonyos�szempontból�egyre 
kevésbé volt fontos az, hogy Bell valójában milyen volt, és egyre lényegesebb lett 
az,� hogy�miért� kell� rá� emlékeznünk.�Ugyanez�mondható� el� Florence� esetéről� is,�
amely�egyben�arra�is�rávilágít,�hogy�miért�szükségszerű,�hogy�a�médiakutatás�fia-
talokkal�kapcsolatos�érdeklődésére� reflektáljunk.�Az�UNESCO�médiaműveltséget�
érintő�álláspontja�azt�próbálta�megértetni�és�lehetővé�tenni,�hogy�a�médiának�biz-
tosítania�kell� a�megfelelő� feltételeket� ahhoz,�hogy�a�fiatalok�hallathassák�a�hang-
jukat a közvéleményben. De a médiakutatás nem pusztán csak ezzel foglalkozik. 
Maga�a�médiakutatás�is�olyan�erővé�vált,�amely�a�kutatásokkal,�a�használt�módsze-
reken�keresztül�és�az�elért�csoportok�által� is�közvetít�bizonyos�hangokat.�Nagyon�
fontos arra is rákérdeznünk, hogy a tudósok által az ifjúság és a média tanulmá-
nyozásához választott ideológiák és módszerek hogyan befolyásolják a következ-
tetéseket.� Ebből� a� szempontból� Florence� története� különösen� figyelemre� méltó,�
mert betekintést nyújt az ifjúsági média tanulmányozásának egy lényeges vitájába, 
a�szubkultúra-kutatás�örökségébe,�amely�az�1970-es�években�jelentős�szerepet�ját-
szott�abban,�hogy�a�kutatók�eltávolodtak�a�médiahatás�kérdéseitől.
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Hétköznapi fiatalok kutatása:  
szubkultúrák és a módszertan politikája

Gatrell�kivégzésről�szóló�műve�azt�üzeni,�hogy�nem�újdonság�az,�ahogy�a�média�a�
fiatalokon� keresztül� nyilatkozik� a� társadalom� állapotáról� –� és� ez� a� megfigyelés�
nemzetközileg is érvényes. Az 1650-es évek során a holland sajtóban a háborút és 
dögvészt� úgy� értelmezték,� mint� isteni� megtorlást� a� szexőrült� tinédzserek� ellen,�
akik nem tartották meg a Szombatot (Roberts és Groenendijk, 2005). Egyes véle-
mények szerint az angol közvélemény már az 1850-es évek óta aggódik a munkás-
osztálybeli�fiatalokért�(Yeo,�2004).�A�huszadik�század�fordulója�és�az�I.�világhábo-
rú� között� a� dánok� azokért� a� fiatalokért� aggódtak,� akiket� magával� ragadott� az�
alkohol,�a�dohány,�a�ponyvaregények�és�a�filmek�élvezete�(Coninck-Smith,�1999).�
Dél-Karolinában�az�1920-as�években�az�újságok�egy�csapat�fiatal�női�gyújtogatóra�
hívták�fel�a�figyelmet,�akik�egy�teljes�generáció�deviáns�fiataljait�reprezentálták,�és�
akiket�a�vidékitől�a�városi�élet�felé�történő�elmozdulás�fertőzött�meg�(Cahn,�1998).�
Ezekben�a�történetekben�a�fiatalok�a�média�és�a�politikai�kampányok�áldozataiként�
jelennek meg, akiknek csekély befolyása volt az események menetére. A médiatu-
domány�hozzájárulása�a�témához�az�lehet,�hogy�feltárja,�a�fiatalok�miképpen�viszo-
nyulnak ezekhez a keretezési folyamatokhoz (framing processes), akár a közönség 
tagjaiként, akik a média üzeneteit a saját társadalmi tapasztalataik alapján értel-
mezik,� akár� olyan� „cselekvőkként”,� akik� a�média� forrásait� felhasználva� épí�tenek�
jelentőségteljes� életeket.�Vagyis� azzal,� hogy�Ryan�Florence�megragadta� az� alkal-
mat, hogy megzavarjon egy jól koreografált médiaeseményt, azt a régi hagyo-
mányt�követte,�ahogy�a�fiatalok�a�saját�környezetükkel�kapcsolatos�jelentések�meg-
alkotásában a médiát használják.

A brit szubkultúra-kutatásnak éppen ez volt az egyik legfontosabb kérdése. 
Hebdige nagy hatású, Subculture: The meaning of style (Szubkultúra: A stílus je-
lentése)� című� könyvében� a� szubkultúrákat� úgy� határozta� meg,� mint� azoknak� az�
„alárendelt csoportoknak a kifejezésformái és rítusai (...), akiket gyakran elutasíta-
nak,� elítélnek� és� kanonizálnak”� (1979,� 2.).�Hebdige� azokról� a� különböző� ifjúsági�
mozgalmakról�írt,�amelyek�a�háború�utáni�brit�zenei�élet�körül�tűntek�fel.�Ő�és�más�
szociológusok is úgy látták, hogy ezeknek a csoportoknak a tanulmányozása visz-
szahozhatja a hétköznapi ifjúság hangját a történelembe, a háború utáni brit kul-
túra�sorsdöntő�pillanatában.�Elsősorban�az�érdekelte�őket,�hogy�a�fiatalok�hogyan�
használták a médiát egy olyan világban, amely tele van jelentésekkel (beleértve az 
öltözködést, a társadalmi tereket, történelmi olvasmányokat, kábítószereket). Annak 
magyarázata, hogy miért érdemes az ifjúsági csoportok jellegzetes zenei ízlésével 
vagy ruházkodásával foglalkozni, az volt, hogy a II. világháború utáni társadalmi 
változások�(mint�a�közoktatási�rendszer�fejlesztése,�a�növekvő�bérek�az�iparban�és�
a� bevándorlás)� függővé� és� képlékennyé� tették� az� olyan� identitáskonstrukciókat,�
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mint� az� osztály,� a� faj� és� a� nem.�Amikor� a�fiatalok� zenei�műfajokhoz� kapcsolódó�
stílusokat�vettek�át,�szokásaik�többé-kevésbé�tudatos,�kvázi-politikai�erőfeszítése-
ket� tükröztek,�amelyek�azt� fejezték�ki,�hogy�mit� jelent�brit�fiatalnak� lenni� (Hall–
Jefferson,�1978;�Hebdige,�1979).�Hebdige�arról�ír,�hogy�amikor�az�1960-as�években�
a modok* öltönyt húztak, robogót vásároltak, jamaikai ska zenét hallgattak és am-
fetamint� szedtek,� megerősítették� azt� a� multikulturális,� társadalmilag� mobilis� fo-
gyasztói�társadalmat,�amivé�Nagy-Britannia�vált.�Ezzel�szemben�Clarke�(1978)�írása�
az�1960-as�években�megjelenő�skinheadeket�olyan�„ellenforradalmárokként”�hatá-
rozza meg, akik a munkásközösségnek azokat a korábbi formáit igyekeztek vissza-
állítani, amelyeket éppen a modok által képviselt mozgalmak fenyegettek.

A szubkultúrák mindkét esetben kétféle módon kapcsolták össze a média és a 
politika�világát.�Először�is�bemutatták,�hogy�a�fiatalok�hogyan�élték�meg�a�kulturá-
lis�változásokat�a�különböző�médiaforrások�használatán�keresztül.�Másodszor�arra�
is�rámutattak,�hogy�a�médiaipar�hogyan�használta�fel�a�fiatalok�képeit�arra,�hogy�a�
közönséget a társadalmi anarchiáról szóló történetekkel riogassa, ezzel feltüzelve 
azoknak� az� embereknek� a� fantáziáját,� akik� körül� jelentős� társadalmi� változások�
zajlottak. A modokhoz hasonló csoportokból a média „mumusokat” (folk devils) 
gyártott.�A�kifejezést�a� szociológus�Stanley�Cohen�alkotta�meg�1972-ben.�A�mu-
musok�olyan�fiatalok�voltak,�akik� jól�megkülönböztethető�stílus� szerint�öltözköd-
tek,�és�akiket�a�média�„vizuális� jelölőként�használt�annak�kifejezésére,�hogy�mik�
ne legyünk”. A mumusokkal kapcsolatos képek megalkotása és terjesztése egy 
régóta�megfigyelhető�történelmi�folyamat�felerősödését�tükrözte:

 
„A�fiatalok�viselkedése�és�morálja�rendszerint�nyugtalanságot�okoz�a�társadalomban.�A�mé-
dia�pedig�gyakran�közreműködik�az�ezzel�kapcsolatos�félelmek�gerjesztésében.�A�fiatalság�
»negatív sztereotípiáin« keresztül a média félelmetes képek sorát alkotta meg, amelyek szé-
lesebb�társadalmi�feszültségek�szimbólumaiként�működtek�–�a�média�a�társadalmi�hanyat-
lás�távolabbra�mutató,�szomorú�jeleiként�mutatja�be�a�fiatalkori�bűnözést,�az�erőszakot�és�a�
szexuális szabadosságot.” (Osgerby, 2004, 71.)
 

Ezek a „mesterségesen gerjesztett szorongások” a hagyományos értékek megerő
sítését szolgálták a politikai közgondolkodásban. Ahogy a társadalmak egyre me-
diatizáltabbá�váltak,�úgy�szaporodtak�a�John�Amy�Bird�Bell�esetéhez�hasonló�tör-
ténetek.�Egyre�általánosabbá�váltak�azok�a�fiatalokkal�kapcsolatos�képek,�amelyek�
azt�tanították,�hogy�milyen�a�világ,�vagy�milyennek�kellene�lennie.�Ez�később�már�
arra� is�hatással�volt,� ahogy�a�fiatalok�azonosították�magukat�azokkal�a�képekkel,�
amelyeket�saját�magukról�láthattak�a�médiában�(Cohen,�1972).

* A modok a brit munkásosztály fiataljai voltak.
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A szubkultúra-kutatástól a médiakutatásig

Az ifjúság szubkulturális megközelítésmódja általánosságban is hasznos lehet a 
médiakutatás számára, mivel a fogalom olyan jelentésekkel telített, amelyek széles 
körben�alkalmazhatóak�különböző�emberekre�és�gyakorlatokra.�Egyes�vélemények�
szerint�például�az�„ifjúság”�olyan�fontos�jelölőjévé�vált�az�emberek�médiahaszná-
lat�általi�identitásalkotó�tevékenységének,�hogy�a�kifejezés�már�nem�is�egyszerűen�
csak�arra�vonatkozik,�hogy�a�fiatalok�mit�csinálnak.�Így�tehát

 
„az ifjúsági�kifejezés�már�nem�feltétlenül�és�közvetlen�módon�kapcsolódik�a�fiatalság�álla-
potához�(…)�a�mai�fiatalokra�gyakran�úgy�tekintenek,�mint�akik�nem�rendelkeznek�a�felfor-
gatás�és�az�ellenállás�olyan�potenciájával,�ami�a�fiatalok�korábbi�generációira�volt�jellemző�
(…)� számos� olyan� vonást,� amelyet� korábban� a�fiataloknak� tulajdonítottak,�ma� a� korosztá-
lyok�sokkal�szélesebb�rétegeiben�figyelhetünk�meg.”�(2007,�23.)
 

Ebben az értelemben az ifjúság a társadalommal kapcsolatos folyamatos politikai 
elköteleződést� jelenti.� Bennett� szerint� például� a� fiatalság� azzal� függ� össze,� hogy�
mit�teszünk,�nem�azzal,�hogy�mennyi�idősek�vagyunk�(2007).

A szubkultúra-kutatások tehát két lehetséges választ is adnak arra a kérdésre, 
hogy�miért� érdekes� az,� hogy�mi� történt,� amikor�Ryan�és�David� találkoztak.�Elő-
ször� is,�a�fiatalok�a�médiát�és�a�nyelvi�stílusokat�arra�használják,�hogy�kifejezzék�
történelemi�hovatartozásukat.�Másodszor,�a�fiatalok�nyelvhasználata�általános�vonz-
erővel�bír.�A�jellegtelen�lakótelepen�rögtönzött�leszámolás�esete�mindkét�elképze-
lést�dramatizálta.�Az�egyik�szinten�Florence�volt�Cameron�John�Amy�Bird�Bellje�
azzal,� ahogy� a� tory� vezető�megragadta� a� lehetőséget,� hogy� politikai� tőkét� ková-
csoljon� abból,� hogy� egy� fiatal� szerepét� játszotta.� De� ellentétben� azzal,� ahogyan�
Wakefield� felhasználata�Birdöt,�Cameron�stratégiája�Ryan�Florence-nek� is�hangot�
adott.� John�Amy�Bird�Bell�életének�és�halálának�a� felelevenítésével�Gatrell�bizo-
nyítékot� talált� arra,�hogy�Wakefield�beszámolója� a� tágra�nyílt� szemű�ártatlan�fiú-
ról� megkérdőjelezhető,� és� arra� figyelmeztetett,� hogy� kevés� bizonyíték� van� arról,�
hogy az ifjú gyilkos valójában milyen lehetett. Florence motivációiról pontosabb 
képet alkothatunk, mert számos interjút készítettek vele az országos sajtóban. 
A brit bulvárlapban, a The Sunban Florence kifejtette: „A poénkodás és a felhajtás 
miatt csináltam. Azt gondoltam, hogy vicces lesz egy kis színjáték a haveroknak, 
ezért mentem mögé, és tettem úgy, mintha meghúznám a ravaszt.” (Patrick, 2007.) 
Még ha Florence nem is sejthette, hogy a közvéleményt érdekli a viselkedése, 
a�kapucnis�fiú�pillanatok�alatt�otthonosan�mozgott�a�reflektorfényben,�magabizto-
san�hozta�összefüggésbe�a�tettét�David�Cameron�politikai�napirendjével�és�a�man-
chesteri� fiatalok� társadalmi-kulturális� státuszával.� Később� a� BBC� ezt� közvetítte:

 
„A�tinédzser,�akit�lencsevégre�kaptak,�miközben�játékból�fegyvert�fogott�David�Cameronra,�
azt�állítja,�hogy�a� tory�vezető�nem�hallgatta�meg�a�helyieket�egy�manchesteri� lakótelepen�
tett� látogatása� során� (…)� Ryan,� aki� az� úgynevezett� Benchill� Mad� Dogs� banda� tagja,� el-
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mondta, hogy a politikusok nem sokat tettek a környékért. »Mit tesznek értünk errefelé? 
Semmit«� –� mondta.� (…)� »David� azt� mondja,� azért� jön� közénk,� hogy� megakadályozza� a�
�bűnözést,�de�mit�tesz�ezért�valójában?«”�(BBC�News,�2007b.)
 

Még�ha�figyelmen�kívül�is�hagyjuk,�hogy�Florence�tettei�és�érvelése�sokszor�össze-
függéstelenek,� őszintétlenek� és� közhelyesek,� akkor� is� kitűnik,� hogy� a�média� ha-
tására hogyan szaporodnak azok a helyek és emberek, ahol és akik a politikát a 
�fiatalságon� keresztül� dramatizálják� úgy,� hogy� közben� a� fogalom� olyan� csatatérré�
változik, ahol a hatalmat egyesek megszerzik, mások elveszítik. A tudományos 
munka, mint például a szubkultúra-kutatások, segíthetnek annak megértésében, ho-
gyan és miért történik ez, annak ellenére, hogy hatalmas változások mentek végbe 
a médiakultúrában azóta, hogy ezek az írások az 1970-es években megszülettek.

Médiapánikok és a mindennapi élet: A mumusok élete

Florence�története�már�csak�azért�is�érdekes�lehet,�mert�az�ilyen�esetek�olyan�fiata-
lok számára is jelentéssel bírnak, akik hasonló körülmények között élnek. Florence 
esete rámutat, hogy mennyire váltak valóságossá a mediatizált „kapucnis páni-
kok”,�amelyekkel�az�átlagos�fiataloknak�is�meg�kellett�küzdeniük,�amikor�kiléptek�
az� utcára.�Médiaeseményként� a� történetet� részemről� két� tényező� határozta� meg:�
a saját ifjúsági kutatással kapcsolatos eredményeim és az antiszociális viselke désre 
vonatkozó bizonyítékok azok között, akik „kapucnisoknak” tartották magukat. 
Ezek� az� eredmények� alátámasztják� azt� az� elképzelést,� hogy� a� fiatalok� tisztában�
voltak a nemzeti média velük szemben táplált aggodalmaival, és hogy a Florence 
esetéhez hasonló történetek hatással voltak a saját társadalmi tapasztalataikra az-
által,�hogy�félelmet�és�gyanakvást�szültek�a�közösség�felnőtt�tagjai�között.�Vessük�
össze Osgerby korábbi leírását a morális pánikról szóló alábbi idézettel, amely egy 
16� éves� fiatallal� 2006-ban� Liverpoolban,� vagyis�Manchestertől�mintegy� harminc�
mérföldre rögzített interjúból származik:

 
„Korábban annak a társaságnak a tagja voltam, amit »kapucnisoknak« neveznek. A trend-
nek�megfelelően�feketében�jártunk,�és�valami�olyasmiben,�ami�eltakarta�az�arcunkat.�Ami-
kor�az�emberek�ránk�néztek,�azt�gondolták,�hogy�persze,�ő� is�csak�egy�»kapucnis«.�Pedig�a�
lelked mélyén tudtad, hogy te nem vagy az. Te csak egy olyan ember vagy, aki barátkozni 
próbál, és igyekszik megtalálni a közös hangot az emberekkel.” (Ruddock, 2008, 252.)
 

Ez�az�idézet�Terrytől,�egy�olyan�fiataltól�származik,�aki�bekapcsolódott�az�azt�fel-
tárni� igyekvő� kutatásba,� hogy� a� média� negatív� történetei� hogyan� befolyásolták�
azoknak� a� tizenéveseknek� az� életét,� akik� részt� vettek� a� Merseyside� Tűzoltó� és�
Mentő�Szolgálat�üzemeltetőjének�tűzvédelmi�oktatásán.�A�tanfolyam�célja�a�tűzol-
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tók�és�a�fiatalok�kapcsolatának�javítása�volt�egy�olyan�városban,�ahol�nem�ritkaság,�
hogy�az�előbbit�az�utóbbi�megtámadja.�Tűzoltó� tisztek�aggodalmukat� fejezték�ki,�
hogy a helyi sajtó félreértelmezheti a kurzus célját. Véleményük szerint a média 
túlzott� mértékben� támaszkodott� a� nemzeti� sajtóban� megjelenő,� az� elvadult� ifjú-
sággal kapcsolatos pánikra. Különösen problémás volt az azt állító történet, hogy a 
programban�résztvevő�összes�diákot�bűncselekmény�miatt�ítélték�el.�Mindez�jelen-
tős�mértékben�akadályozta�a�tűzoltóság�közösségért�tett�erőfeszítéseit,�mivel�ezek�
a�vélemények�a�diákokat�támadták,�arról�nem�is�beszélve,�hogy�a�szülők�és�a�taná-
rok is elutasították a programban való részvételt, ami azzal a kockázattal járt, hogy 
a�gyermekeket/tanulókat�nyilvánosan�rágalmazzák.

Nem�meglepő�tehát,�hogy�Terry�a�médiáról�kialakított�véleményét�is�kifejtette,�
s ezzel stilisztikai értelemben Ryan Florence-hez igazodott. Terry kifejtette, hogy 
társaságra vágyott, valamint azt is, hogy a mediatizált kapucnis pánikok hogyan 
nehezítették�meg� számára,� hogy� a� szokásos,� tinikre� jellemző,� barátkozással� kap-
csolatos�konfliktusait�kezelje.�Terry�„mókázása”�azonban�nagyon�is�komoly�üggyé�
vált.�Egy�interjúban�egy�korábbi�diák�világossá�tette,�hogy�a�tűzoltók�ellen�elköve-
tett korábbi támadások némelyike nem volt rosszindulatú, csak azzal volt össze-
függésben, hogy éppen nem volt jobb dolguk. A diák azt állította, hogy a helyi 
�ifjúság� és� a� tűzoltók� között� általában� az� illegális� tábortüzek�miatt� volt� súrlódás.�
A�fiatal�férfi�elmondta,�hogy�a�fiatalok�ezt�csak�a�móka�kedvéért�csinálták.�Miután�
részt� vett� a� tűzvédelmi� képzésen,�megértette,� hogy�miféle� veszélyt� jelentenek� az�
efféle�tábortüzek.�Azonban�amikor�fiatalabb�korában�megérkeztek�a�tűzoltók,�hogy�
szétszedjék�vagy�eloltsák�a� tábortüzeket,�amiket�ő�és�a�barátai�napokon�keresztül�
építettek,� a� tűzoltóság� is� csak� egy� olyan� felnőtt� intézménynek� tűnt,� amely� azt� a�
csekély�örömöt� is� el� akarta�venni,� amit� az�ő�unalmas�környékük�nyújtani� tudott.

A „móka” volt tehát a gyújtópont a Merseyside-i ifjúsági és helyi intézmények 
kapcsolatában. A média persze ezt is átpolitizálta oly módon, hogy maguk a diákok 
váltak�a�politika�témájává.�A�fiatalok�kriminalizációja�valós�veszélyt�jelentett,�füg-
getlenül attól, hogy ebben mekkora szerepe volt a médiának. A tanfolyam során a 
diákok csak ritkán voltak hajlandóak a kérdés tényleges megvitatására, többnyire 
azért,�mert�főleg�azzal�voltak�elfoglalva,�hogy�jól�érezzék�magukat.�A�diákok�fel-
vehették� a� tűzoltók� ruháit,� beülhettek� a� tűzoltóautókba� és�megtanulták� a� tűzoltó�
berendezések�használatát.�De�mivel�a�helyi�sajtóban�a�fiatalok�képviselték�a�„gaz-
embereket”,�akiket�meg�kell�büntetni,�egyes�hatalommal�rendelkező�felnőttek�úgy�
gondolták, hogy a tanfolyam haszontalan gyerekeket jutalmaz. Amikor az embe-
rek�a�médiában�azt�látták,�hogy�a�fiatalok�jól�érzik�magukat,�lépéseket�tettek�azért,�
hogy�ez�a�jókedv�eltűnjön.�Úgy�gondolták,�hogy�csak�a�rossz�híreknek�lehet�valódi�
hatása�a�fiatalokra.�Akár�tetszik,�akár�nem,�a�diákok�a�média�játékszerei�lettek,�és�
az egyetlen választásuk az volt, hogy belemenjenek a játékba. Így a kapucnisok 
példája világosan mutatja, hogy a Ryan Florence-hez hasonló személyek média-
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reprezentációi�mindennapi�problémaként�jelentkeznek�a�fiatalok�életében,�s�legye-
nek ezek akár jók, akár rosszak, mindenképpen politikai hatást gyakorolnak rájuk. 
Ez teszi a mediatizált ifjúság fogalmát az egész társadalomra hatással bíró kultu-
rális üggyé.

Hétköznapi fiatalok kutatása:  
szubkultúrák és a társadalmi nem politikája

Az�utolsó� tényezőt,� ami� a� kapucnis� kultúrát� a� szélesebb� értelemben�vett� ifjúság-�
és médiakutatás számára is relevánssá teszi, azok az emberek jelentik, akiket nem 
lehet� „énceleb� lányoknak”� (it-girls)� nevezni.�Az�ő� hiányuk�újabb�kutatáspolitikai�
kérdéseket vet fel. A korai brit szubkultúra-kutatásokat gyakran érte az a kritika, 
hogy�azt�felnőtt�férfiak�írták�fiatal�férfiakról�(McRobbie�és�Garber,�1978).�A�tény,�
hogy� ez� a� könyv� is�Ryan�Florence� történetével� kezdődik,� aligha� oldja�meg� ezt� a�
problémát.�Angela�McRobbie,�a�szubkulturális�hagyomány�egyik�vezető�kritikusa�
rámutatott,� hogy�az� aktív�fiatal� férfiak� tanulmányozása�megteremtette� azt� a�gya-
korlatot, ahogy a média hatalma behatolt a mindennapi élet területére – viszont 
nem�foglalkoztak�azzal,�hogy�ez�mekkora�közhely,�mert�figyelmen�kívül�hagyták�a�
nők�tapasztalatait.�Szubkultúra-kutatás�pedig�nem�lehet�teljes,�amíg�ezt�a�hiányos-
ságot nem sikerül pótolni. Ez a kérdés egy sokkal összetettebb problémát is felvet: 
ki az, aki az ifjúság- és médiakutatás területére lép, és ki az, aki nem. Mindez 
egyre� fontosabbá� válik,� ahogy� a� tömeges,� nemzetközi� felsőoktatási� intézmények�
hatására�egyre�sokszínűbbé�válnak�a�hallgatói�csoportok.�Fennáll�annak�a�veszélye�
is,� hogy� mivel� McRobbie� intéseit� nem� kellő� komolysággal� vettük� figyelembe,�
a�média-,�a�kommunikáció-�és�a�kultúrakutatás�a�faji�és�nemi�előítéletekkel�együtt�
intézményesül�(McLaughlin,�1995;�Cooks,�2003;�Maras,�2007).�De�akkor�mi�értelme�
van, hogy a kapucnisok történetét megosszuk a nemzetközi közönséggel? Erre két 
lehetséges magyarázat adható.

Először�is,�a�kapucnisok�tipikus�példái�a�„mumusoknak”,�de�egyszersmind�el�is�
térnek� tőlük,� mivel� a� nemzetközi� ifjúság� szélesebb� rétegeit� érintette� a� jelenség,�
akik�így�fontos�erőforrásokhoz�férhettek�hozzá.�2008�áprilisára�a�kapucnisok�glo-
bális� szimbólumává�váltak�mindannak,� ami�Nagy-Britanniában� rossz�volt.�Florence 
képe� az� egész� világot�meghódította.�Egy� évvel� később,� a�Time magazin nemzet-
közi�kiadásának�április�7-ei� számában�egy�olyan�fiatal� férfi� fényképe� jelent�meg,�
aki� szintén� ezt� a� ruhadarabot� viselte,� háttérben� a� Union� Jackkel.� A� cikk� címe�
„Mi�a�baj�a�brit�fiatalokkal?”�volt�(Time,�2008.�április�7.).�A�fiatalok�körüli�szimbo-
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likus harcokat ekkor még mindig csak a médiában vívták, azon a nyelven és abban 
a�stílusban,�amit�Cohen�és�Hall�munkái�alapján�jól�ismerünk.�Ám�a�„kapucnisok”�
témája� arra� is� lehetőséget� ad,� hogy� kiderítsük,� a�média�milyen� különböző� hatást�
gyakorol�különböző�emberekre,�különböző�kontextusokban.�Akár�kíváncsi�felnőt-
teknek�mesélnek�az�eseményekről,�akár�a�barátaikat�szórakoztatják�azzal�a�várat-
lan�lehetőséggel,�hogy�velük�foglalkozik�a�média,�a�kultúra�és�a�média�olyan�terü-
letek,�ahol�a�fiatalok�aktív�szerepet�vállalnak.

Másodszor, az esettanulmány felveti a kérdést, hogyan készülnek a tudományos 
munkák, és a hallgatók mit várhatnak el jogosan az oktatástól. A média és a mé-
diakutatás�egyformán�fontos�szerepet�játszik�abban,�hogy�a�„fiatalság”�jelentésteli�
kategóriává�váljon�(Cooks,�2003),�és�ennek�gyakorlati�következményei�is�vannak�a�
kutatásszervezés területén:

 
„Az� első� ismeretelméleti�megfigyelésünk� ez� lehet:� a� társadalmi� és� szimbolikus� világokat�
nem�valamilyen�meghatározott,�merev�logikai�módszerrel�ismerhetjük�meg�(…)�ezeket�úgy�
tárhatjuk�fel,�hogy�a�cselekvések�különböző�szintjeit�vizsgáljuk�abból�a�szempontból,�hogy�
melyik jelentés milyen társadalmi és kulturális térben jön létre.” (Gray, 2003, 22.)
 

Ahogy Ryan Florence-t az ifjúságkutatások szimbólumává tesszük, önmagában is 
olyan akadémiai gyakorlat, amely jelentéseket hoz létre. Florence nem volt a ka-
pucnis�kultúra�képviselője,�míg�a�média�azzá�nem� tette;� és�ez�éppúgy� igaz,�mint�
hogy nem volt a média, a szubkultúra vagy a politika eszmetörténetének megtes-
tesítője�sem,�míg�nem�az�elmélet�és�a�kutatás�útján�szerzett�tapasztalat�eszközeivel�
közelítettünk�hozzá.�A�módszertani�elv�itt�igazán�egyszerű.�Nem�az�a�feladatunk,�
hogy�bebizonyítsuk�Florence� fontosságát,� hanem�hogy�a�megfelelő� empirikus�bi-
zonyítékokkal� és� elméleti� eszközökkel� úgy� tegyük� az� esetet� meggyőzővé,� hogy�
közben�a�fiú�jelentőségét�is�a�lehető�legjobban�kiemeljük.�Ennek�a�folyamata�is�le-
írható.�Ha�felfedezünk�valami�figyelemreméltó�dolgot�a�médiában,�akkor�végigfut-
tathatjuk a kutatás tervét, ami az alábbi lépésekkel írható le:
–  tudományos szövegek olvasásával tegyük magunkat fogékonnyá arra a témára, 

amiről�az�esettanulmányunk�szólhat;
–  döntsük el, hogy milyen bizonyítékokra lesz szükségünk (és milyeneket tudunk 

megszerezni)�ahhoz,�hogy�az�esetet�le�tudjuk�írni;
–  döntsük el, hogy milyen esetet tudunk leírni a rendelkezésre álló bizonyítékok 

alapján;
–� �az�elméletet�és�a�gyakorlatot�úgy�fűzzük�össze,�hogy�az�meggyőzze�az�olvasót�

az�írás�jelentőségéről.
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Ezt a folyamatot az 1.1. ábra szemlélteti.
 

1.1. ábra: A média kutatása és leírása: egy hatlépcsős modell

Ugyanez a folyamat a jelen fejezet esetén úgy néz ki, ahogyan azt az 1.2. ábra mu-
tatja.

Csak�úgy�érthetjük�meg,�hogy�a�média�milyen�módon�formálja�a�fiatalok�életét,�
ha kijelöljük azokat az általános alapelveket, amelyek meghatározzák, hogy hogyan 
értelmezzük�és�tanulmányozzuk�a�médiát.�Bárki,�aki�e�sorokat�olvassa,�a�fiatalságot 
jelentésekkel telített fogalomnak tekinti, tehát ezen a ponton egy pillanatra meg-
állhatunk�és�elgondolkozhatunk�a�következő�kérdéseken:�Hol�kezdjek�neki?�Kiről�

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Miért érdekes ez?

Vonatkozó irodalom. 
Milyen korábbi írások 
születtek a témában?

Eredmények. 
Mit mondhatunk az 
eredmények alapján?

A média hatásaival 
kapcsolatos tanulságok. 
Ez azért érdekes, mert…

Példaértékű 
esettanulmány. 

Milyen esettanulmányt 
használhatunk 

az ötleteink kifejtéséhez?

Kutatási kérdés. 
Igen, ez izgalmas!



291. fejezet: Miért éppen az ifjúsági média?

szeretnék beszélni? Mely fogalmakkal kezdjem? És persze, miért éri ez meg az 
erőfeszítést?�E�könyv�minden�egyes�fejezete�igyekszik�választ�adni�ezekre�a�kérdé-
sekre.

 
1.2. ábra: A morális pánikok kutatása

Továbblépés: A könyv felépítése

A� könyv� első� részében� a�média� hatáskutatásaihoz� kapcsolódó� jelentősebb� fogal-
makat�és�módszertani�lehetőségeket�tisztázzuk.�Ez�a�fejezet�lényegében�a�kritikai�
kultúrakutatás atyjának, Raymond Williamsnek az útmutatásait követi. Williams 

Kutatási kérdés. 
Miért kedveli a média 

a fiatalokkal kapcsolatos 
negatív híreket?

Példaértékű 
esettanulmány. 

Ryan Florence találkozása 
David Cameronnal.

A média hatásaival 
kapcsolatos tanulságok. 

Florence esete megmutatja, 
hogy miért politikai 

a média hatása, illetve 
milyen előnyökkel járhat 

a történelmi nézőpont 
beemelése a médiakutatásba.

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Hogyan konkretizálja 
a média a társadalom 

állapotával kapcsolatos 
félelmeket?

Eredmények. 
A fiatalokat arra használják, 

hogy politikai tőkét 
kovácsoljanak belőlük; 

a hétköznapi média 
lehetőséget ad arra, hogy 
a fiatalok megjelenjenek 

a történelemben.

Vonatkozó irodalom. 
Társadalomtörténet, 

médiaműveltség, 
szubkultúra-elméletek, 
a szubkultúra-kutatások 

kritikája.
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azzal érvelt, hogy a kultúra legfontosabb hatásait azokban a mindennapi gyakorla-
tokban kell keresnünk, amelyekkel az emberek szimbolikus rendet teremtenek és 
jelentést adnak a hétköznapi életüknek (1961). Az aktuális „hétköznapi” történetek 
tanulmányozása�a�kvalitatív�médiakutatás�egyik�alapvető�kérdése,�mivel� a�média�
hatalma sokszor csak akkor válik láthatóvá a valóságban, amikor az emberek hasz-
nálni�kezdik�a�médiát.�Ezt�a�hagyományt�követve,� a�könyv�első�öt� fejezete�azzal�
foglalkozik, hogy miként kerülhetünk közelebb a média hatásának alaposabb meg-
értéséhez�azáltal,�hogy�a�hétköznapi�fiatalok�hétköznapi�médiahasználati�szokásait�
vizsgáljuk.�A�kérdés�tárgyalása�a�második�fejezettel�kezdődik,�ahol�a�„hétköznapi”�
emberek�jelentőségét�világítjuk�meg�a�médiahatások�társadalomtudományos�értel-
mezésének szempontjából. A médiatudományban a „médiahatás” kifejezés rend-
szerint olyan vizsgálatokkal összefüggésben jelenik meg, ahol a kvantitatív adatok 
kísérletekből� vagy� kérdőíves� vizsgálatokból� származnak.� Ezek� a� kutatások� főleg�
azzal foglalkoznak, hogy a média hatásának kitett emberek hogyan gondolkoznak 
és cselekszenek. A médiahatások kutatói szerint nem minden hatás negatív, és az 
sem�feltétlenül�igaz,�hogy�ezekkel�szemben�a�fiatalok�sérülékenyebbek.�A�hatásku-
tatók�azt�vizsgálják,�hogy�a�média�és�más� társadalmi�erők� interakciója�általános-
ságban�hogyan�mozdítja�előre�a� társadalom�egyes�csoportjait.�Az�efféle� tanulmá-
nyok�többnyire�az�átlagos�közösségekről�szólnak,�a�kutatók�ugyanis�olyan�összetett�
hatásokat�keresnek,�amelyek�„hétköznapi”�fiatalok�között�jelentkeznek,�akik�átlát-
ják,�hogy�a�média�mire�akarja�használni�őket,� és�hajlandóak� is�alávetni�magukat�
ennek. Ezt a megközelítésmódot a rapzenét hallgató iraki katonák (átlagos embe-
rek, akik extrém nyomás alatt élnek) vizsgálatán keresztül lehet illusztrálni.

A harmadik fejezet a közösségi média adatbázisai és a társadalmi elégedetlen-
ség példáján keresztül magyarázza, hogy miért tekinthetjük „hétköznapinak” a kö-
zösségi�média�hatásait�abban�az�értelemben,�hogy�azok�elősegítik�a�már�meglévő�
médiaformák�és�kulturális�gyakorlatok�fejlődését.�Ezt�az�elképzelést�egy�olyan�tör-
ténet illusztrálja, amely azt mutatja be, hogy a közösségi média, a helyi újságírók 
és� a� tüntetéseken� résztvevő� hallgatók� hogyan� tudták�megváltoztatni� a� rendfenn-
tartással� kapcsolatos� gyakorlatokat� a� floridai� Tallahassee� városában.� Nem� nehéz�
visszatérni a „közvetlen hatások” modelljéhez, amikor olyan új jelenségek bizonyí-
tékaival szembesülünk, mint például a közösségi hálózatok, amelyek radikálisan 
átalakították�a�fiatal�médiafelhasználókkal�kapcsolatos�kockázatokat,�illetve�koráb-
ban� soha�nem� látott� lehetőségeket�biztosítottak� számukra,�hogy� részt�vegyenek�a�
nemzeti és a nemzetközi politikában. Ebben a fejezetben azt az ellentmondást is 
leleplezzük,�miszerint�a�médiával�kapcsolatos�„régi”�elméletek�manapság�is�műkö-
dőképesek,�mivel�a�mai�médiának� történelme�van,�ugyanakkor�a� jelen�kor�viszo-
nyai új irányokba is terelik ezt a történetet. A harmadik fejezet ezt a témát foly-
tatja azzal, hogy körbejárja a kérdést: mi nem új a digitális médiában. A fejezet 
ezen kívül azzal is foglakozik, hogy a technológiai változások hogyan stabilizálják 
és terjesztik ki� a�különböző�médiaformátumok�életét;� a�már� létező� szokásokat� és�
gyakorlatokat. A fejezet a közösségi média és az ifjúsági mozgalmak témáját tör-
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ténelmi perspektívába helyezi azáltal, hogy a tüntetéseket és a tömegek történeté-
nek problémáját a társadalomtörténész E. P. Thompson munkái szerint értelmezi. 
Thompson kifejlesztett egy módszert, amely segít meghatározni a hétköznapi embe-
rek�nagy�történelmi�változások�során�játszott�szerepét;�például�az�ipari�forradalom-
ban.�Thompson�módszerét�használva�megérthetjük,�hogy�a�fiatal�médiafelhasználók�
milyen szerepet játszanak a közösségi média, a mobilmédia és a politikai változá-
sok összekapcsolásában.

Mire eljutunk idáig, sikerül megalapoznunk a média hatásaival és technológiá-
jával kapcsolatos társadalmi és történelmi megközelítés lényegét. A negyedik fejezet 
ezt a keretet alkalmazza a nemzetközi médiafolyam leírásához, amikor a közönsé-
gekkel kapcsolatos elméleteket alkalmazva értelmezi, hogy a kínai valóság-tele-
víziózás�hogyan�árulkodhat�a�globális�médiatrendekről.�Ebben�a�megközelítésen�a�
„hétköznapit” az alapján értelmezzük, hogy azok a konvergens médiaplatformok, 
amelyek� az� apolitikus� médiahasználati� módokat� népszerűsítik� a� fiatalok� között,�
hogyan enyhíthetik a feszültséget Kína és a nemzetközi médiaformátumok között. 
Ezek� a� szokások� nagy� jelentőséggel� bírnak,� mivel� magyarázatot� adhatnak� arra,�
hogy�a�nemzetközi�médiaipar�makropolitikája�hogyan�kapcsolódhat�a�fiatalok�sza-
badidős�tevékenységeihez.

Az� ötödik� fejezet� a� fiatal� lányok� és� a� mobiltelefonok� példáján� keresztül� tár-
gyalja, hogy a média hogyan befolyásolja a társadalom szerkezetét azáltal, hogy 
meghatározza a magánszféra és a nyilvános szféra határait. Ugyancsak a hétköz-
napiság témájából kiindulva azt is vizsgáljuk, hogy a politika és a kulturális ha-
gyományok hogyan befolyásolják, hogy a saját szobáikban a lányok mire használ-
ják�a�mobiljukat.�Mindebből�kiderül�majd,�hogy�ezek�a�magánszférában�létrejövő�
személyes� pillanatok� miért� válhatnak� a� média� politikai� jelentőségének� legfonto-
sabb bizonyítékává. Ez különösen akkor válik majd világossá, amikor azt tisztáz-
zuk, hogy a média hogyan befolyásolja a testünket „politikai szövegként”. A prob-
lémát�az�úgynevezett�lánykutatások�(girl�studies)�már�korábban�tematizálták;�ezek�
az elméletek alkotják az ötödik fejezet teoretikus hátterét. Továbbá az ötödik feje-
zet részletesen foglalkozik a performativitás és az identitás kérdéseivel. Feminista 
szerzők�lányokkal�foglalkozó�elméleti�és�empirikus�munkáiból�kiindulva�a�fejezet�
igyekszik kiszélesíteni az állampolgárság és a politika értelmezését, ami különö-
sen fontos, ha a média és a politika viszonyát próbáljuk részletesebben feltárni.

A könyv második részében ezeket az alapelveket alkalmazva kapcsoljuk össze a 
„hétköznapi”�fogalmát�a�kutatási�gyakorlattal.� Itt�a�médiakutatás�népszerű� témáit�
vesszük� sorra:� a�médiaerőszakot,� a� reklámokat,� a� politikai� kampányt� és� a� híres-
ségeket (utóbbiakat a média és a sport nagyítóján keresztül nézve). Ezeknek a fe-
jezeteknek�elsősorban�az�a�céljuk,�hogy�új�megközelítésmódokat�kínáljunk�a�mé-
diakutatás�hagyományos�kérdéseinek�vizsgálatához.�A�fejezet�kitüntetett�figyelmet�
szentel�annak,�hogy�a�digitális�korszakban�hogyan�változott�meg�a�fiatalok,�az�üz-
let�és�az�állam�kapcsolata.�Néhányan�ma�már�azt�javasolják,�hogy�ne�közönségről,�
hanem a média felhasználóiról beszéljünk. Ennek a fogalmi váltásnak azonban az 
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a� legnagyobb� veszélye,� hogy� alulértékeli� a� részvétel� jelentőségét� a� korábbi� kor-
szakokban�(Napoli,�2010),�és�eltereli�a�figyelmet�azokról�a�szerepekről,�amelyeket�
a� fiatalok� a�médiakultúrában� játszanak:� előadók,�munkások,� kutatók� és� újoncok.�
Könnyen�elképzelhető,�hogy�a�társadalom�„mediatizációját”�éppen�a�fiatalok�szor-
galmazzák.�Általánosságban� azt�mondhatnánk,� hogy� a� „mediatizáció”� arra� a� fo-
lyamatra vonatkozik, mely által a politika, a kultúra és a társadalom egyre inkább 
függő�viszonyba�kerül�a�médiától�(Livingstone,�2009�és�2012).�Elemzői�szempont-
ból�ez�a� függőség�azt� jelenti,�hogy�a�fiatalok,�akik�a� legkülönbözőbb�meglepő�és�
kreatív dolgokra használják a médiát, egy sokkal átfogóbb, általános folyamat 
�je�lölői� lehetnek� annak,� ahogyan� a� társadalom� gondolkodásmódját� a� „média� logi-
kája” meghatározza. A könyv második része olyan esettanulmányokat mutat be, 
ahol�ez�a�lehetőség�kerül�előtérbe.

A hatodik fejezet az iskolai lövöldözések példáján keresztül érvel amellett, hogy 
a�médiaerőszak�azért� lehet� továbbra� is� fontos�kérdés,�mert�egyes�kommunikációs�
helyzetekben ez a téma stratégiai értéket képvisel. Itt az is kiderül, hogy ugyan-
olyan� fontos� kérdés,� hogy� a�fiatalok�miért� tekintik� a�médiaerőszakot� a� kulturális�
környezetük hétköznapi velejárójának, mint az, hogy egyeseket hogyan ösztönöz 
ez�valós�erőszakos�cselekmények�elkövetésére.�Az�sem�mellékes� továbbá,�hogy�a�
közösségi� médiával� összefüggésben� a� tartalom� előállításának� demokratizálódása�
azt�a�morális�problémát�is�felveti,�mit� jelent�hasznot�húzni�a�média�erőszakos�ké-
peiből.� A� kérdés� a� közvéleményt,� a� film-,� a� televízió-� és� a� zeneipart� ugyanúgy�
érinti,�mint�a� játékgyártókat.�Ez�a�Virginia�Technél�és�a�finnországi�Jokelában�és�
Kauhajokiban�elkövetett�gyilkosságokkal�kapcsolatban�válik�világossá.�Az�előbbi-
nél� valóban� úgy� tűnt,� hogy� Cho� Seung-Huit� a� hírek� ösztönözték� az� elkövetésre,�
míg�az�utóbbi�esetben�a� lövöldözés�híre�előbb�kezdett� elterjedni�a�közösségi�mé-
diában, mint ahogy a hivatásos újságírók feldolgozták a történteket. Az iskolai 
�lövöldözések� a� digitális� médiarendszerek� általános� működési� logikáját� tükrözik,�
mert minél több jelölés jön létre (vagyis minél több ember tudja elmesélni a történ-
teket), annál paradoxabbá válik a médiaesemény. Így az elbeszélt történetek köre 
egyre� inkább�beszűkül,�és�a�fiatalok�általában�a�mainstream�média� történeteit� is-
métlik.� Tehát� azok� az� aggodalmak,� amelyek� a� nyilvánosan� elérhető�médiatartal-
mak kapcsán fogalmazódnak meg, nem feltétlenül változnak, ha a tartalmat nem a 
médiaipar�állítja�elő,�hanem�a�média�átlagos�felhasználója.�A�médiának�ezek�a�fia-
tal felhasználói sok olyan elképzelést is újrafogalmaznak, amelyek a digitális érát 
megelőzően�foglalkoztatták�a�médiakutatókat.

A hetedik fejezet ezen az elképzelésen keresztül vizsgálja, hogy az alkohol-
gyártók hogyan alkalmazták a közösségi média felhasználóit az alkoholfogyasztás 
népszerűsítésében.�A�kortárs� alkoholmarketingről� szóló� esettanulmány� az�új�mé-
diatechnológiák potenciálját vizsgálja abból a szempontból, hogy ezek menyiben 
képesek�együttműködni�a�már�létező�kultúrával�(ahogyan�azt�a�harmadik�fejezet-
ben kifejtettük). Amikor alkoholfogyasztásról van szó, a gyártók mindig szívesen 
próbálkoznak azzal, hogy a közönséggel dolgozzanak, és kisajátítsanak egyes kul-
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turális gyakorlatokat. Az egyetemista alkoholfogyasztók közösségi hálózatokon 
történő� elérése� csak� a� legutóbbi� fejleménye� ennek� az� évszázados� gyakorlatnak.�
Akárcsak az iskolai lövöldözések, ez is fontos példája lehet annak, ahogy a jelen-
tésadás�gyakorlatának�elterjedése�és�nyilvánvaló�„demokratizálódása”�egyszerűen�
újraalkothatja�az�ismerős�és�problémás�médianarratívákat,�csak�a�korábbiaknál�na-
gyobb léptékben. Ugyanakkor ezeknek az általános vonzereje is nagyobb, mivel 
ezek� az� információk� látszólag� a� társadalom� felől� érkeznek,� nem� pedig� a�média-
iparból. Ugyanakkor a fejezet azt is feltárja, hogy a médiatartalom, a kulturális 
hagyományok és a társadalmi tér összekapcsolásával diákok a saját hétköznapi 
környezetükből� is� fontos� információkat� szűrhetnek� le� azzal�kapcsolatban,�hogy�a�
médiatársadalomban�hogyan�működik�a�média�hatalma.

A nyolcadik fejezet a 2008-as elnökválasztással összefüggésben alkalmazza az 
üzenetküldő� rendszerek� és� a� kulturális� formák� evolúciójának� elméletét.� Barack�
Obama�választási�győzelme�sokak�szerint�annak�tudható�be,�hogy�felismerte�a�kö-
zösségi�média�jelentőségét�abban,�hogy�a�fiatal�szavazókat�meggyőzze.�Ma�már�a�
tudósok is azt gondolják, hogy ez az esemény csak úgy jöhetett létre, hogy alap-
vető� változások� történtek� a� politikai� kommunikáció� területén� és� abban,� ahogy� a�
választók�a�politikai�élethez�viszonyulnak.�Ebben�az�értelemben�Obama�győzelme�
azt�demonstrálja,�hogy�a�fiatalok�médiahasználati�módjai�általános�és�fontos�válto-
zásokat tükröznek a médiakultúrában. Ezt a jelenséget a nyolcadik fejezet az egyre 
nagyobb� jelentőséggel� bíró� „intimitás”� kérdésén� keresztül� vizsgálja� a� politikai�
kommunikációban,� mivel� ez� a� konvergens� médiakultúrákban� működik� (Stanyer,�
2012).

A�kilencedik�fejezet�azt�vizsgálja,�hogy�a�celebkultúra�miért�tűnik�vonzónak�a�
fiatalok�számára.�Tesszük�mindezt�egy�olyan�globális�híresség�példáján�keresztül,�
aki� tudatosan�épít�a�fiatalok�narrációira.�A�kérdéses�celeb�az�utcai�gördeszkásból�
lett�Jackass-sztár,�Bam�Margera.�Margera�hírneve�sok�szempontból�arra�vezethető�
vissza,� hogy� sikeresen� csinált� karriert� abból,� hogy� felnőttként� is� még� mindig� a�
gyermekkori barátaival „lóg”. Az olyan MTV sorozatok, mint a Viva La Bam és a 
Bam’s Unholy Union�alapvetően�arról�szólnak,�hogy�Margera�szülei�és�menyasszo-
nya hogyan próbálják sikertelenül megakadályozni abban, hogy minden idejét gör-
deszkázással,� italozással� és� rafinált,� durva� viccek� kieszelésével� töltse,� tizenéves�
barátainak�társaságában.�Margera�rádióműsora,�amit�a�Sirius�műholdas�rendszeren�
sugároz a saját házi stúdiójából, alig több, mint a banda kalandjainak végtelen so-
rozata.� Azonban,� ha� a� jelenséget� Graeme� Turner� hírességekről� szóló� munkáin�
(2004,� 2010),� Ellis� Cashmore� David� Beckham� celebkarrierjéről� írt� elemzésein�
(1999) vagy David Rowe „a médiasport mint kulturális komplexum” elméletén 
(2004a) keresztül értelmezzük, akkor Margera karrierje arról tanúskodik, ahogy a 
sport a változó médiaplatformokhoz vonzza a közönséget. A Viva La Bam nyitó 
epizódjának� végén� Margera� kijelenti,� hogy� „ő� kurvára� azt� csinálhat,� amit� csak�
akar”. Ez még igaz is lehet, de Margera autonómiája csak úgy valósulhatott meg, 
hogy a gördeszkázás látványos sporttá vált a médiában azáltal, hogy az MTV vál-
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toztatott�a� tartalom-előállítási� fókuszán.�Sirius�ugyanis�úgy�döntött,�hogy�az�ext-
rém� sport� csillagain� és� a� hírességek� (celebek)� növekvő� népszerűségén� keresztül�
fogják�meghatározni�a�csatorna�imázsát,�ezzel�meghódítva�a�különböző�médiaplat-
formok�közönségét.�Ily�módon�Margera�alakján�keresztül�lehetőségünk�nyílik�an-
nak�kiderítésére,�hogy�a�média�milyen�hatást�gyakorol�a�fiatalokra�az�élettel�kap-
csolatos elvárásaikkal összefüggésben.

A tizedik fejezet abból a szempontból foglalja össze a könyvet, hogy melyik 
hatásmodell lehet a legalkalmasabb a globális médiakultúra leírására, ahol a „meg-
osztott tartalmak létrehozása olyan hálózatos és participációs környezetben zajlik, 
amely�lebontja�a�határokat�a�termelők�és�a�fogyasztók�között,�és�az�összes�a�részt-
vevő� számára� lehetővé� teszi,� hogy� felhasználóként� és� termelőként� is� részt� vehes-
senek�az�információ�és�a�tudás�előállításában”�(Bruns,�2007).�Egyes�tudósok�attól�
tartanak,�hogy�ennek�a�népszerű,�széles�körben�elterjedt�kreativitásnak,�amit�Axel�
Bruns produsage-nek*�nevez,�a�jelentőségét�eltúlozzák,�és�hogy�a�„termelők�és�fo-
gyasztók�közötti�határok”�erősebbek,�mint�valaha�(pl.�Bird,�2011).�Valójában�ez�a�
vita�könyvemnek�a�média�hatalmával�kapcsolatos�alapvető�tézisét�érinti.�Én�a�mé-
diát olyan üzenetrendszerekként értelmezem, amelyek hatalma abban a képesség-
ben�rejlik,�hogy�bizonyos�kifejezési�formákat�ösztönöz.�Ennek�politikai�jelentősége�
is van, mivel számos, az ifjúságot és a média hatását tárgyaló vita valójában a tár-
sadalmi�valóság�egymással�versengő�ideológiáiról�szól:�azokról�az�elképzelésekről,�
hogy�mit�kell� tennünk�most�és�a� jövőben.�Ez�az�üzenetrendszerekkel�kapcsolatos�
megközelítésmód� lehetővé� tesz�egy�olyan,� a�média�hatalmáról� szóló�beszélgetést,�
amelyben a média hagyományos termelési gyakorlatai befolyásolják azt, hogy ki 
beszélhet,�mit�mondhat,�és�főleg�azt,�hogy�ki�hallhatja�őket.�Bruns�hangsúlyozza,�
hogy�ennek�a�párbeszédnek�az� irányítása�sokkal�nehezebbé�vált�a� tartalom-előál-
lítás�lehetőségeinek�bővülésével,�ami�azoknak�az�embereknek�a�számát�is�növelte,�
akiknek� lehetőségük�van� részt� venni� a�valóság� alakításában.�Térjünk�vissza�még�
egyszer�a�Florence–Cameron-esetre.�David�Cameron�a�médiát� és� az� ifjúság�kon-
cepcióját felhasználva alkotta meg azt a benyomást, hogy valami nincs rendben 
Nagy-Britanniában,�és�hogy�ő�a�megfelelő�ember�arra,�hogy�ezeket�a�problémákat�
megoldja.�Azonban�egy�sokszínű�híriparban,�amit�számos�résztvevő�és�egy�olyan�
erőteljes�tabloid�média�határoz�meg,�amelyet�a�szórakoztató�hírek�dominálnak,�ezt�
a�nagyon�is�komoly�tervet�nem�lehetett�a�maga�komolyságában�kezelni.�Így�Came-
ron értelmezési kerete sem lehetett az egyetlen és kizárólagos megközelítés. Még 
egy dolog van ebben a történetben, ami felkeltheti a kíváncsiságunkat. Florence 
csak azért tudott megszólalni, mert az újságírók felkeresték. Ha az eset csak egy 

* A „produsage” kifejezést Axel Bruns alkotta a „termelés” és a „használat” szavak összevonásá-
val,�a�szó�a�szerző�Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage�című�
könyvében vált ismertté.
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pár� évvel� később� történik,� Florence-nek� nem� lett� volna� szüksége� újságírókra.�
A gonosz tréfát nyilván az egyik barátja rögzítette volna a telefonjával, és a jelenet 
felkerült�volna�a�YouTube-ra.�Éppen�ez�a�„populáris�kreativitás”�(popular�creativity)�
lényege: bár a média bizonyos mértékig mindig is teret engedett a tartalmak és az 
események� különböző� értelmezésének� és�megvitatásának,� a� „váratlan� társadalmi�
események” gyakorisága és hatása egyre nagyobb lett a digitális korszakban, a na-
gyobb�népszerűség�elérésének�érdekében.�De�vajon�mennyire�egyszerű�a�fiatalok-
nak kreatív módon használni a médiát úgy, hogy jobbá tegyék a saját életüket, és 
ha így tesznek, ki jár ezzel a legjobban? Hogyan érvelhetünk amellett, hogy az új 
médiakörnyezet,�ahol�a�fiatalok�több�tartalmat�hoznak�létre�és�osztanak�meg,�mint�
korábban�bármikor,�valójában�megerősíti�a�médiahatalom�egyes�formáit?�Továbbá�
hogyan érvelhetünk amellett, hogy ez egy lényeges kérdés? Ezeket a kérdéseket az 
összegzésben tárgyalom, ahol azzal foglalkozom, hogy a média termelési folya-
matai hogyan kapcsolódnak a társadalmi jólét kérdéséhez a gyermekkatonák és az 
erőszak�áldozataivá�vált�fiatalok�esetében�Nigériában,�Sierra�Leonéban�és�Kolum-
biában.�Olyan�hátrányos�helyzetű�csoportokról�és�erőforrásokban�szegény�fiatalok-
ról esik majd szó, akiknek valóban fontos lenne, hogy a médián keresztül hall-
hassa a hangjukat a nyilvánosság. Érvelésem szerint ezek a tapasztalatok magukba 
sűrítik� azokat� a� legfontosabb� kérdéseket,� amelyek� a� média� hatáskutatásának� új�
korszakában merülnek fel.

Összefoglalás

–� �Az� ifjúsági�média�vizsgálata� lényegében�a�médiahatások� társadalmi� jellemzői-
nek�kérdéseivel�foglalkozik.�Általánosságban�elmondható,�hogy�ez�a�hatás�a�tár-
sadalmi valóság kereteinek megalkotását jelenti, amely mögött politikai motivá-
ciók állnak, és amelynek politikai következményei vannak.

–  Ez a pozíció nem determinisztikus és nem is negatív. A „motivációk” és az 
„eredmények” sokféle (gyakran ellentmondó) formában jelenhetnek meg, és be-
láthatatlan következményeik lehetnek. A legfontosabb felismerésünk itt az lehet, 
hogy�a�fiatalok�médiahasználata�az�egyik�legfontosabb�tényező�annak�meghatá-
rozásában, hogy a médiának pontosan milyen társadalmi hatása lehet.

–� �Amikor�arról�beszélünk,�hogy�a�fiatalok�reprezentációja�hogyan�befolyásolja�az�
emberek saját világukról való gondolkodását, fel kell ismernünk, hogy az ifjú-
ság�és�a�média�tudományos�kutatása�is�„reprezentációnak”�minősül.�Akárcsak�a�
médiatartalom esetében, a tudományos kutatás értékelésekor is fel kell tennünk 
a�kérdést,�hogy�a� tanulmányok�miért�úgy� íródtak,�ahogy;�miért�használnak�bi-
zonyos�elméleteket,�módszereket�és�esettanulmányokat.�Ennek�az�a�jelentősége,�
hogy�az�egyes�területeken�hozott�különböző�döntések�különböző�válaszokat�ad-
nak�arra,�hogy�a�médiának�milyen�hatása�van�a�fiatalokra.

–  Mindenesetre az ifjúság és a média irodalma fontos kérdéseket vet fel a média-
kutatás�múltjáról�és�jövőjéről.
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Jegyzetek

 1� A� „legyél� képben”� (keep� it� real)� kifejezés� volt� Sacha�Baron�Cohen� „Ali�G”�
karakterének�is�a�szavajárása.�Ali�G�figuráját�az�teszi�viccessé,�hogy�egy�kö-
zéposztálybeli�fiúról�van�szó,�aki�a�hiphopkultúrán�keresztül�keresi�kétségbe-
esetten�a�népszerűséget.�Egyes�kommentátorok�ezért�egy�jó�adag�iróniával�ke-
zelték,�amikor�Cameron�is�átvette�a�kifejezést.



2. fejezet

Médiatartalmak – A médiahatások 
társadalmi és kulturális megközelítése

 
 

Kutatási kérdés. 
Erőszakossá tehet-e 

az erőszakos rapzene?

Példaértékű 
esettanulmány. 

Háborúban lévő katonák, akik 
rapzenét hallgatnak – még 
akkor is, ha nem szeretik. 

A média hatásaival 
kapcsolatos tanulságok. 

A hatáskutatók egyetértenek 
abban, hogy a média hatása 
olyan társadalmi jelenség, 

amely fiatalok 
csoportjait célozza.

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Mi a különbség a média 

hatásának kvantitatív 
és kvalitatív vizsgálata között, 

illetve ezek a különböző 
megközelítésmódok 

kiegészíthetik-e egymást?

Eredmények. 
A fiatalok időnként tudatosan 
teszik ki magukat a negatív 
hatásoknak – habár nem ők 

irányítják azokat a feltételeket, 
amelyek erre ösztönzik őket.

Vonatkozó irodalom. 
A hatáskutatások kritikai 

megközelítése a hatáskutatók 
értelmezésében.
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A kvantitatív módszerek alkalmazása a médiahatások tanulmányozásában, illetve 
ezeknek�a�módszereknek�a�kapcsolata�a�kvalitatív�adatgyűjtési�és�elemzési�techni-
kákkal, már többször képezte viták tárgyát a médiakutatás története során. A média-
hatásokkal kapcsolatos nyilvános viták – mint például az, hogy a rapzene szerepet 
játszhat a valós agresszió megjelenésében – gyakran szelektív és nem reprezen-
tatív módon merítenek a kvantitatív hatáskutatásokból. Médiakutatóként lényeges 
tisztázni,� hogy� a� kvantitatív� módszerektől� mit� várhatunk,� illetve� hogy� ezek� az�
eredmények hogyan viszonyulnak azokhoz a kutatói kérdésekhez, amelyek a kva-
litatív�kutatásokra� jellemzőek.�Ez�az�alapvető�módszertani�kompetencia�az�alapja�
minden�olyan�médiahatásokkal�kapcsolatos�diskurzusnak,�amelyekben�bővelkedik�
a mai közélet.

Tehát, amikor azzal a kérdéssel szembesülünk, hogy a rapzene hogyan illesz-
kedik�az�erőszak�valós�világába�–�ami�jellemzően�olyan�statisztikai�módszerekkel�
kutatott�téma,�mint�például�a�tartalomelemzés,�a�raprajongók�kérdőíves�vizsgálata�
és�olyan�kísérletek,�amelyek�azt�vizsgálták,�hogy�mi� történik,�amikor�a�fiatalokat�
rapzenének�teszik�ki�–,�az�első�dolog,�amit�meg�kell�kérdeznünk,�hogy�hogyan�le-
het�különböző�módokon�értelmezni�és�„mérni”�a�hatásokat,�illetve�a�kvantitatív�és�
kvalitatív megközelítések hogyan egészíthetik ki egymást. Ez minden médiahatás-
sal�kapcsolatos�vitában�alapvető�kérdésnek�számít.�A�fejezet�úgy�tesz�eleget�ennek�
a� célkitűzésnek,� hogy� áttekinti� a� hatáskutatás� történetével� és� legfontosabb� ered-
ményeivel kapcsolatos kritikai írásokat. Ezek az írások azt sugallják, hogy a hatás-
kutatók eddigi eredményei rámutatnak a kvantitatív módszerek korlátaira, és meg-
erősítik,�hogy�a�média�hatását�nem�lehet�csak�kísérleti�és�kérdőíves�módszerekkel�
megvilágítani.�Ezután�a�fejezet�azt�tekinti�át,�hogy�a�kvalitatív�módszerek�–�fiatal�
raprajongókkal készített interjúk, amelyek a rap befogadását a rajongó élettörténe-
tének kontextusába helyezik – hogyan egészítik ki a hatáskutatásokat annak bemu-
tatásával,�hogy�a�rap�hatása�miképp�„működik”�valódi�emberek�és�valós�szituációk�
esetében. Mindent összevetve, a kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok között egyet-
értés� van� arról� (a� médiakutatók� a�módszereiktől� függetlenül� egybehangzóan� ezt�
állítják), hogy míg a társadalmi viták a média tartalmára fókuszálnak, amit a hét-
köznapi� emberek� nem� tudnak� befolyásolni,� addig� a� fiatalok� életében� a� tényleges�
kockázati�tényezők�a�társadalmi�környezetben�rejlenek,�s�ezekkel�a�fiataloknak�ön-
hibájukon kívül kell megküzdeniük. Továbbá a médiatartalmak csak akkor válnak 
problematikussá,�ha�súlyosbítják�azt�a�„káros�hatást”,�amit�alapvetően�a�társadalmi�
környezet vált ki.

Azáltal, hogy ezekre a szakszövegekre és erre az esettanulmányra esett a vá-
lasztásunk, kritikusan értelmezhetjük a hírekben gyakran felbukkanó, a média ha-
tásával kapcsolatos vitákat. Ezek a botrányok gyakran összpontosítanak arra, hogy 
a kutatások mit „bizonyítottak” a média hatásairól. De ennek a fejezetnek az el-
olvasása�után�mi�már�tudni�fogjuk,�hogy�az�első�dolog,�amit�meg�kell�kérdeznünk,�
amikor a média hatásával kapcsolatos bizonyítékokkal szembesülünk, hogy a ku-
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tatás�hogyan�határozta�meg�a�„hatások”� fogalmát,�hogyan� történt�az�adatgyűjtés,�
és�az�eredményeket�hogyan�kell�úgy�értelmezni,�hogy�a�különböző�kutatási�mód-
szerek�előnyeit�és�hátrányait�is�figyelembe�vesszük.

A médiakutatás kezdetei és a fiatalok

1931�márciusában� a� Samarcand�Manor� nevű,� észak-karolinában� található,� fiatal-
korú� női� bűnelkövetők� részére� fenntartott� javítóintézet� büntető� szárnya� a� lángok�
martalékává vált. Tizenhat, 13 és 19 év közötti foglyot vádoltak a gyújtogatással, 
akiknek�az�élete�forgott�kockán�a�tárgyalás�során.�Az�eset�lebilincselő�beszámoló-
jában�Cahn�(1998)�leírja,�hogy�az�ügy�hogyan�tüzelte�fel�a�nyilvánosság�képzeletét,�
és� hogy� az� emberek� hogyan� őrlődtek� a� szánalom� és� a� félelem�között.� Szánalmat�
érezhettek�a�fiatalokért,�akik�egyértelműen�nem�voltak�„rosszak”,�mivel�akkoriban�
a�lányok�olyan�ügyekkel�is�börtönbe�kerülhettek,�amelyek�valójában�nem�voltak�bűn-
cselekmények,� így� például� azzal,� hogy� szexuális� úton� terjedő� betegségük� (STD)�
volt,�vagy�egyszerűen�csak�problémás�volt�a�magatartásuk.�Ezzel�egy�időben�a�fé-
lelem� is� megjelent� az� új� generációs� női� bűnözők� kapcsán,� akik� a� déli� államok�
�urbanizációjával�és�iparosodásával�együtt�tűntek�fel.�Végül�a�szánalom�diadalmas-
kodott:� a� tárgyalás� szörnyű� részleteket� tárt� föl� a� Samarcandban� rendszeresen� al-
kalmazott�kegyetlen,�szadista�büntetési�módokról.�A�halálbüntetés�lehetőségét�vé-
gül elvetették, és a leghosszabb kiszabott büntetés öt év volt.

Egy másik lehetséges ok, amiért a samarcandi lányok kivívhatták a közvélemény 
szimpátiáját, hogy a reformerek, a jogalkotók és a kutatók éppen az esettel egy 
időben�kezdték�kutatni�azt�a�kérdést,�hogy�a�tömegmédia�elronthatja-e�a�jó�gyere-
keket. Az I. világháború idejére ugyanis már komoly aggodalomra adott okot a 
filmek�hatalmas�népszerűsége�a�kamaszok�körében�(Pietilä,�2005).�1928-ban�WW�
Charterst,� az�Ohio�State�University� oktatással� foglalkozó� professzorát� kérték� fel,�
hogy�állítson�össze�egy�kutatást�arról,�hogy�a�filmek�milyen�hatással�vannak�a�fia-
talok� világnézetére� és� viselkedésére.� A� kutatást� a� Payne� Fund� elnevezésű� jóté-
konysági�szervezet�finanszírozta,�amely�korábban�is�számos�kutatást�végzett�a�fia-
talok� körében� (Charters,� 1932;� Pietilä,� 2005).� A� Payne� Fund� vizsgálatai� kutatási�
mérföldkőnek�számítanak,�mert�a�vizsgálat�olyan�kérdéseket�vetett�fel,�amelyek�a�
mai napig meghatározzák a médiakutatást: vajon a kvalitatív vagy a kvantitatív 
módszerek alkalmasabbak arra, hogy megtudjuk, a média hogyan befolyásolja a 
társadalmat.�Charters�pszichológusokból�és�szociológusokból�álló�csapatot�állított�
össze,�akiknek�azt�a�feladatot�adta,�hogy�a�filmek�hatásával�kapcsolatos�feltétele-
zéseket kutatható kérdések és bizonyítékokon alapuló válaszok formájában fo-
galmazzák meg. A pszichológusok túlsúlya azt jelentette, hogy a kutatást a társa-
dalomtudományos�orientáció�uralta,�s�ebből�kifolyólag�csak�a�mérhető�hatásokkal�
foglalkoztak. Egyes kutatók „elektromos galvanométert” használtak, egy olyan 
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eszközt,�amit�a�kutatás�alanyaira�lehetett�csatolni,�miközben�azok�filmet�néztek,�és�
aminek� a� tűje� elmozdult,� amikor� a� néző� megijedt� vagy� izgatottá� vált� (Charter,�
1932).� Peterson� és� Thurstone� (1932)� kérdőíves� vizsgálatokkal� igyekeztek� kiderí-
teni,�hogy�a�filmek�milyen�hatást�gyakorolnak�az�etnikai�kisebbségekkel�kapcso-
latos� attitűdökre.� A� kutatás� elhíresült� eredményei� megállapították,� hogy� D.� W.�
Griffith�Egy  nemzet  születése  (The Birth  of  a Nation)� című,� az� amerikai� polgár-
háborút�követő�időszakban�játszódó�drámájának�hatására�nőtt�a�rasszista�attitűdök�
aránya�a�fiatal�fehér�közönség�köreiben.�A�film�a�Ku-Klux-Klant�hősies�szervezet-
ként�ábrázolta,�amely�megmentette�a�déli�államokat�a�felszabadított,�bűnözővé�vált�
rabszolgáktól.

A szociológus Herbert Blumer (1933) úgy gondolta, hogy sokkal eredményesebb 
lehet,�ha�a�médiummal�való�találkozás�autobiográfiai�beszámolói�alapján�vizsgálja�
azt,�hogy�a�filmek�hogyan�váltak�fontossá�a�fiatalok�életében.�Tehát�ahelyett,�hogy�
potenciálisan�veszélyes�tartalmaknak�tette�volna�ki�a�fiatalokat,�majd�azt�vizsgálta�
volna, hogy milyen pszichológiai vagy véleménybeli változások következtek be, 
Blumer�több�mint�1000�főiskolai�hallgatót�beszéltetett�arról,�hogyan�és�miért�kezd-
tek�moziba�járni;�hogyan�integrálták�a�filmek�karaktereit�és�történeteit�a�gyermek-
kori� játékaikba;�milyen� szerepet� játszottak� a� filmek� az� álmaikban;� hogyan� befo-
lyásolták�a�szerelemről�és�a�romantikáról�alkotott�elképzeléseiket;�és�kivel�mentek�
volna moziba a legszívesebben. Blumer hitt abban, hogy ezek a bizonyítékok – ame-
lyekben�a�fiatalok�saját�szavaikkal�fejthették�ki�a�filmek�iránti�rajongásukat,�miköz-
ben valós élményeket idéztek fel – éppen olyan fontosak lehetnek, mint a Peterson 
és�Thurstone�által�kísérleti�módszerekkel�gyűjtött�adatok.

Áttekintve�a�Payne�Fund�tanulmányait�(PFS),�Pietilä�(2005)�azzal�érvelt,�hogy�a�
projektre� tévesen�emlékszünk�bukott�vállalkozásként,�amely�a�filmekkel�szemben�
tanúsított erkölcsi elfogultság, illetve a kvantitatív és kvalitatív kutatói megkö-
zelítésmódok� összeegyeztethetetlensége� miatt� hiúsult� meg.� Charterst� és� csapatát�
három�ok�miatt�értették�félre.�Először� is,�soha�nem�kaptak�lehetőséget�arra,�hogy�
a� filmekkel,� hatásokkal� és� besorolásokkal� kapcsolatos� megállapításaikat� kong-
resszusi meghallgatáson ismertessék. Másodszor, azok, akik azzal érveltek, hogy a 
filmeknek� káros� hatásuk� van� a� fiatalokra,� szelektíven� használták� fel� a� kutatások�
eredményeit, ezzel azt sugallva, hogy a kutatók bizonyítékot találtak a közvetlen 
hatások esetére. Ugyanakkor az eredmények alapos elemzése kimutatta, hogy a 
kutatók� sem� feltételezték,� hogy� a� filmek� önmagukban� rossz� hatással� lennének� a�
viselkedésre. Harmadszor, akár kvantitatív vagy kvalitatív kutatásokról volt szó, 
a�PFS�kutatók�egyetértettek�abban,�hogy�a�filmek�bár�fontos�szerepet� játszanak�a�
fiatalok�életében,�azok�hatását�a�szociális�háttér�és�a�társadalmi�hálózatok�is�befo-
lyásolják�(Pietilä,�2005).

A Payne Fund tanulmányai sok tanulsággal szolgálnak, amikor a kortárs hatás-
vizsgálatokra�gondolunk,�amelyek�továbbra�is�kiemelt�figyelmet�fordítanak�a�fiata-
lokra.�Ha�például�azt� feltételezzük,�hogy�a� rapzene�az�erőszakot�dicsőíti,� és�átte-
kintjük, hogy a hatáskutatók mit gondolnak a témáról, a PFS kutatások alapján a 
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következő� tanulságokat� fogalmazhatjuk� meg:� történelmi� szempontból� a� hatásku-
tatók�soha�nem�hittek�a�közvetlen�hatások�modelljében;�a�kutatók�megállapításait�
politikai�okokból�súlyosan�félreértelmezték�a�nyilvános�vitákban;�valamint�a�kvan-
titatív és a kvalitatív megközelítések között közel sem olyan éles a határ, mint azt 
elsőre�gondolnánk.�Sőt,�a�PFS�azt�javasolta,�hogy�a�kísérleti�és�naturalista�megkö-
zelítések� együttműködhetnek� a� média� hatalmának� társadalmi� környezetben� való�
leírásában. Tehát visszatérve a rap és a hatások kérdéséhez, a téma kutatása során 
végig� szem� előtt� kell� tartanunk,� hogy� a� hatáskutatók� valójában�mit�mondanak� a�
média�hatalmáról,�és�találnunk�kell�egy�olyan�esettanulmányt,�amelyben�a�fiatalok�
maguk�fogalmazhatják�meg,�hogy�a�hatások�hogyan�működnek�bizonyos�élethely-
zetekben.

Médiahatások: egy átfogó áttekintés

Ha�csak�arra�összpontosítunk,�hogy�a�filmek,�a�televízió,�a�játékok�tartalma�és�az�
ízlés� hogyan� ösztönöznik� a� fiatalokat� arra,� hogy� antiszociálisan� viselkedjenek,�
�azzal� elfedünk� egy� sor� egyéb� tényezőt,� amelyekkel� a� média� hozzájárul� ahhoz,�
hogy�a�világ�az,�ami.�A�média�jelentőségének�megértéséhez�sokkal�előnyösebb�azt�
figyelembe�venni,�hogy�a�tartalom�hogyan�alakíthatja�az�olyan�hétköznapi�fiatalok�
valóságérzékelését, akiket semmilyen nyilvánvaló vagy látványos módon nem ma-
nipulál az, amit látnak, hallanak, olvasnak, vagy amivel játszanak. Amikor a David 
Grossmanhoz hasonló kutatók ragaszkodnak ahhoz, hogy a média hatása a legvi-
lágosabban�a�Michael�Carnealhez�hasonló�(lásd�1.�fejezet)�tinédzserek�által�elköve-
tett,�megdöbbentő,�erőszakos�cselekedeteken�keresztül�ragadható�meg,�akkor�nem�
véletlen, hogy a hatáskutatók többségét leginkább az érdekli, hogyan eredményez-
hetnek�a�média�üzenetei�alig�észrevehető,�de�mégis�jelentős,�általános�hatásokat�az�
ifjúság körében. Ezeket a hatásokat nehezen vesszük észre, mert csak ritkán hívják 
fel�magukra�a�figyelmet.�A�legtöbb�hatáskutató�úgy�véli,�hogy�a�médiaerőszak�ha-
tásai� csak� hosszú� távon� jelentkezhetnek;�még� a� viselkedésbeli� apró� változások� is�
összetett folyamatok, a társadalmi tanulás eredményei (Bandura, 2009). A hatás-
kutatók úgy vélik, hogy a médiának társadalmi hatásai vannak, mivel maga a mé-
dia is a társadalmi valóság része: azaz, a média hatalma a média használatának 
kontextusától függ. Ugyanakkor ezzel a megállapítással nem akarom a médiaha-
tások� jelentőségét�másodlagos� tényezővé�csökkenteni.�Ehelyett� azt� szeretném�be-
mutatni, hogy ennek a hatalomnak az elemzése mennyire független attól, hogy ta-
lálunk-e�olyan�eseteket,�ahol�a�média�önmagában�felelős�a� társadalmi�folyamatok�
előidézéséért.� A� média� hatásai� opportunista� módon� működnek:� a� média� azáltal�
befolyásolja�a�fiatalokat,�hogy�könnyen�hozzáférhetővé�teszi�a�társadalmi�szükség-
letekre�és�a�társadalomban�felmerülő�feszültségekre�vonatkozó�válaszadások�lehe-
tőségét.
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Az érvelés alátámasztása érdekében a fejezet szembeállítja Grossmannak a mé-
diaerőszak� fiatal� közönségre� gyakorolt� hatásáról� szóló� nézeteit� Jonathan� Pieslak�
vizsgálatával�–�utóbbi�azzal�foglalkozott,�hogy�a�második�iraki�háború�alatt�a�fiatal�
katonák miért hallgattak rapzenét, amikor színházban voltak. Pieslak kutatása 
(2007,� 2009)� bemutatja,� hogy� a�média� hogyan� fejt� ki� erőteljes� hatást� a�fiatalokra�
még akkor is, ha azok pontosan tisztában vannak azzal, hogy éppen mi történik 
velük. Pieslak azt szemlélteti, hogy a kvalitatív kutatási módszerek különösen al-
kalmasak� arra,� hogy� a�hatások�gyakorlati�működését� azoknak� a� részvételével� ér-
telmezzük,�akik�ki�vannak�téve�ezeknek�a�hatásoknak.�Ez�a�megállapítás�alapvető�
jelentőséggel�bír�a�diszciplína�szempontjából,�ugyanis�azt�sugallja,�hogy�a�hatásku-
tatás�(amely�többnyire�kísérleteket,�kérdőíveket�és�kvantitatív�módszerek�használ)�
és�a�média�kulturális� tanulmányozása�(amelynek�kvalitatív�módszerei� lehetőséget�
adnak� arra,� hogy� fiatalok� a� saját� szavaikkal� beszéljenek� a� médiahasználatukról)�
jelentős�ontológiai�hasonlóságot�mutatnak�a�média�hatásaival�kapcsolatos�kijelen-
téseiket� illetően.�A�média�hatásainak�efféle�opportunista megközelítse az ezt kö-
vető� fejezetekben�magyarázatot� adhat�arra,�hogy�a�média�miként�késztethet�mér-
téktelen italozásra, hogyan alakíthatja át az iskolai lövöldözéseket látványos, 
kulturális� eseményekké,� hogyan� ösztönözheti� választásra� a� fiatalokat� a� politikai�
kampányokban,�és�hogyan�bírhatja�rá�őket,�hogy�részesei�legyenek�a�celebek�vilá-
gának. A fejezet:
–  bemutatja a hatáskutatások lényegét, és hogy miért szükséges minden média-
kutatónak�jártasságot�szereznie�az�irányzat�legfontosabb�irodalmaiban;

–  a hatáskutatások hagyományain keresztül megmagyarázza, hogy a hatásvizsgá-
latok�miért�„ifjúsággal”�kapcsolatos�kérdéseket�vetnek�fel;

–� �vázolja�a�hatástudományokkal�kapcsolatban� felmerülő�politikai�és�módszertani�
kifogásokat;

–� �feltárja�a�hatáskutatások�egyik�jelentős�irányzatát,�amely�elismeri�a�médiahatás�
társadalmi komplexitását, és elutasítja azt az elképzelést, hogy a médiatartalom 
önmagában�is�felelős�lehet�a�fiatalok�gondolataiért�és�tetteiért,�függetlenül�attól,�
hogy�kik�ezek�a�fiatalok,�vagy�hol�vannak;

–  kiemeli Pieslak tanulmányát mint a médiakutatás olyan példáját, amelyben kitün-
tetett�hangsúly�kerül�a�médiakultúra�fiatalok�által�megélt�élményeire,�és�amely�
egyben�meggyőző�bizonyíték�arra,�hogy�a�médiaipar�hogyan�tudja�kihasználni�a�
szociálisan� veszélyeztetett� fiatalokat� akkor� is,� ha� a� fiatalok� pontosan� tudják,�
hogy mi történik velük.

Mi a hatáskutatás, és miért kell ismernünk?

A könyv elején lelepleztük azoknak az elképzeléseknek a téves voltát, amelyek 
túlzott�mértékben�leegyszerűsítik�a�média�hatásainak�értelmezését.�Azonban�fon-
tos leszögezni, hogy hatáskutatók közül csak kevesen azonosulnak az efféle néze-
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tekkel.�Ezért�mielőtt� tovább� lépnénk,� lényeges� áttekinteni,� hogy� a� legtöbb�hatás-
kutató hogyan vélekedik a média és a társadalom kapcsolatáról, és azt is, hogy a 
fiatal�médiahasználók�kutatása�milyen�szerepet� játszott�az�ezzel�kapcsolatos�gon-
dolkodásmód kialakításában.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a „hatáskutatás” hagyományosan 
kísérletek� és� kérdőívek� segítségével� szerzett� adatok� kvantitatív� elemzését� jelenti,�
célja pedig annak vizsgálata, hogy a gondolatainkat és a tetteinket hogyan befolyá-
solja�a�média�(Gunter,�2008;�Sundar,�2009).�Az�elmúlt�évtizedben�az� így�szerzett�
adatok alapos vizsgálata rendre azt mutatja, hogy az agresszív médiatartalmak 
erőszakos� irányba� befolyásolják� a� közönséget,� rövid� és� hosszú� távon� egyaránt�
(pl.�Brown� és�Hamilton�Giachristis,� 2004;�Anderson� et� al.,� 2010).�Nem�meglepő�
tehát, hogy az ifjúság és a média témakörében született legtöbb kutatás valamilyen 
módon a „hatások” problémájára fókuszál. Még azok a tanulmányok is az alat-
tomos� és� káros�médiaüzenetek� koncepciójának� lebontásával� kezdődnek,� amelyek�
az�ifjúsági�médiahasználat�pozitív�aspektusaival�foglalkoznak.�Ebből�kifolyólag�a�
hatáskutatásokat mindenkinek ismernie kell. Következésképpen ez a fejezet a kor-
társ hatáskutatásokkal foglalkozik és megmagyarázza, hogy a „hatások” kérdése 
miért számít „ifjúsági” problémának, továbbá bemutatja azt, hogy a hatáskutatá-
sok és a kultúrakutatás hogyan egészíthetik ki egymást. Érvelésem leglényegesebb 
pontja�szerint�a�hatáskutatás�nem�ad�magyarázatot�arra,�hogy�néhány�fiatal�miért�
utánozza�a�képernyőn�látható�erőszakot.�A�hatáskutatás�ehelyett�azzal�foglalkozik,�
hogy�mit�jelent�egy�olyan�társadalomban�élni,�ahol�a�média�alapvető�hatást�gyako-
rol� a� társadalom�egyes� csoportjaira.�Az� efféle� kutatásokban� az� elsődleges�kérdés�
az, hogy hétköznapi körülmények között hogyan befolyásolja a média a „normális” 
embereket.�A�kérdés�feltételezi,�hogy�a�hatások�társadalmi�jellegűek,�mert�azokat�
társadalmi� körülmények� idézik� elő,� nem� pedig� egyéni� pszichológiai� folyamatok.�
Ennek a megközelítésnek az eredménye az a felismerés lehet, hogy lehetséges úgy 
beszélni�a�média�hatásairól,�hogy�nem�feltételezzük,�hogy�a�fiatalok,�akikre�való-
ban hatást gyakorol a média, naivak vagy sérülékenyek.

Az egyik axiómánk az lehet, hogy a média hatásával kapcsolatos félelmek hosz-
szabb múltra tekintenek vissza, mint a hatások tudományos vizsgálata.1 A témá-
ban született írásokban mutatkozó „körkörösség” azt bizonyítja, hogy az elmúlt 
40�év�alatt�nem�történt�jelentősebb�előrelépés�a�területen.�Míg�a�társadalomtudósok�
továbbra� is� olyan�vizsgálatokat� végeznek,� amelyek� egyértelműen� azt� bizonyítják,�
hogy� a� videojátékok,� a� horrorfilmek� és� a� hasonló� tartalmak� erőszakossá� teszik� a�
fiatalokat,� addig� a� humán� értelmiség� ezeket� a� bizonyítékokat� megbízhatatlan-
nak�tekinti.�Úgy�tűnt,�hogy�ez�a�nézeteltérés�csak�tovább�fokozódik�az�új�évezred�
elején.�A�hatásvizsgálatok�új�bizonyítékokkal�álltak�elő,�és�új� lendületet�kaptak�a�
változóban�lévő�technológia,�az�új�módszerek�és�a�tudósok�által,�akik�az�eredmé-
nyeikkel� kapcsolatos� kritikákra� csaknem� egy� évszázad� alatt� összegyűjtött� adat-
mennyiség birtokában válaszolhattak. A kritikus kutatók ekkor már évek óta azt 
hangsúlyozták, hogy a kísérletek túlságosan manipulatívak ahhoz, hogy bármi ér-
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demi dolgot kiderítsenek a média hatásáról. Arról beszéltek, hogy a kísérletek ki-
emelik� a� felhasználót� a� hétköznapi� környezetből,� olyan� tartalmakat�mutatnak� be�
nekik� egy� idegenekből� álló� nagyobb� társaság� jelenlétében,� amelyeket� különben�
nem�néznének�meg,� illetve�hiteltelen�közvetítőket� alkalmaznak� életszerű�kapcso-
latok helyett.2

Mindazonáltal�az,�hogy�a�hatáskutatók�is�érdeklődnek�a�médiahasználattal�kap-
csolatos élmények és tapasztalatok iránt, azt mutatja, hogy a kvalitatív és a kvan-
titatív�vizsgálatok�között�sokkal�több�a�hasonlóság,�mint�elsőre�gondolnánk.�S�va-
lóban, Pieslak következtetései jól egybevágnak a hatásmechanizmusokról szóló 
kortárs�beszámolókkal.�Ezeknek�a�vitáknak�a�központjában�a�fiatalok�állnak,�mivel�
jellemzően�ők�a�kutatások�alanyai,� továbbá�a�fiatalok�résztvevőként� történő�meg-
jelenése a hatáskutatások kultúrájában� alapvetően�meghatározza,� hogy�mit� gon-
dolunk�a�média�hatásairól.�A�fiatalok�viszonylag�könnyen�„elérhetőek”�a�kísérletek�
és�felmérések�számára,�egyszerűen�azért,�mert�nagy�számban�ott�ülnek�a�tudósok�
előtt,�akik�a�hatásokat�szeretnék�tanulmányozni.�Azonban�számos�bizonyíték�van�
arra,�hogy�a�hallgatók�között�végzett�kutatások�következtetéseit�jelentősen�torzítja 
az,�hogy�a�fiatalok�pontosan�tudják,�mit�akarnak�„csinálni”�velük.�Arra�is�találunk�
bizonyítékot,�hogy�a�fiatalok�tudatosan�vizsgálják�a�rájuk�ható�tényezőket.�Ezek�a�
felismerések fontos szerepet játszanak egy olyan, a média hatásaira vonatkozó 
komplexebb�modell�felállításában,�amely�túlmutat�az�„injekciós� tűk”�egyszerű�el-
képzelésén, miszerint a médiát vádolhatjuk azért, mert rossz gondolatokat fecs-
kendez�az�egyébként�ártatlan�fiatalok�fejébe.�Így�a�fiatalokkal�kapcsolatos�hatásku-
tatások fontos tanulságokat hordoznak azok számára, akik a médiakutatás kritikai 
olvasatára törekszenek.

A�kortárs�hatáskutatások�már�nem�abból� a� feltételezésből� indulnak�ki,� hogy�a�
média úgy befolyásolja a közönséget, hogy ezzel szemben a közönség tehetetlen. 
Ennek�felismerése�lehetőséget�ad�arra,�hogy�tovább�tudjunk�lépni�az�egyre�össze-
tettebb és érdekesebb hatásmodellek felé, amelyek a módszertan tekintetében sok-
kal szélesebb teret nyitnak a kutatók számára. A jeles szociálpszichológus, Albert 
Bandura,�a�társadalmi�tanulásról�alkotott�elméletében�azzal�érvelt,�hogy�a�fiatalok�
szándékosan� tanulnak�a�médiából,� s� ez� sok�esetben� teljesen�ésszerű�választásnak�
tűnik� (2009).3� A� hatáskutatások� területe� dinamikus� és� változatos,� amely� lehető-
séget� ad� arra,� hogy� a� kíváncsiságunkat� megfelelően� strukturált� vizsgálatokká�
 alakítsuk, még akkor is, ha nem statisztikai módszerekkel szeretnénk dolgozni. 
A hatáskutatásokról mindenkinek tudnia kell, akit érdekel a médiakutatás, mivel a 
médiakutatókat gyakran felkérik, hogy olyan társadalmi aggodalmakat vélemé-
nyezzenek,�amelyek�a�kísérleti�vizsgálatok�által�igazolt�eredmények�félreértéseiből�
indulnak ki.4�A�kapcsolódó�szakirodalom� tekintetében�a�következő�szempontokat�
kell hangsúlyozni:
–� �A�legújabb�hatáskutatások�nem�zárják�ki�a�társadalmi�és�kulturális�tényezőket,�
valamint� a� kutatás� résztvevőit� nem� tekintik�meghatározott� pszichológiai� voná-
sokkal�rendelkező�egyéneknek.
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–� �A� hatáskutatásokat� azért� is� érdemes� tanulmányozni,� mert� egyértelműen�meg-
mutatják, hogy a gyakorlati módszertani döntések hogyan befolyásolják az ada-
tokat és a következtetéseket. Még ha nem is akarunk hatásvizsgálatokat vé gezni, 
a módszertan megértése olyan fontos készségeket jelent, amelyek a saját kutatá-
saink megtervezésekor is fontosak lehetnek.

–� �A� kvalitatív� és� kvantitatív�módszerek� különböző� típusú� tudást�mozgatnak,� de�
mindkét irányzat ismerete pontosabb képet alkothat a média társadalmi szerepé-
ről.�Jó�példa�lehet�erre�Pieslak�kutatási�modellje,�amely�azt�vizsgálja,�hogy�a�fia-
talok hogyan és miért vonják magukra tudatosan a média negatív hatásait.

Azonban�először�azt�kell�tisztáznunk,�hogy�a�hatásokkal�kapcsolatos�viták�elsősor-
ban�miért�a�fiatalokkal�foglalkoznak.

Miért foglalkozik a hatáskutatás a fiatalokkal?

A hatáskutatással kapcsolatos viták nagyrészt arról szólnak, hogy miként jön létre 
a tudás intézményesült keretek között. Erre pontos választ kaphatunk, ha megvizs-
gáljuk,�hogy�a�fiatalokat�hogyan�használják�ezekben�a�kutatásokban.�A�fiatal�hall-
gatók ugyanis oly mértékben túlreprezentáltak a hatásvizsgálatokban, hogy az 
�jelentősen� befolyásolhatja,� mit� gondolunk� a� média� hatásairól.� Ezek� alapján� vi-
szont újra arra a megállapításra juthatunk, hogy a média parazitaként jelenik meg 
a� fiatalok� életében.�Azonban,� ha� optimista�módon� közelítünk� a� kérdéshez,� azt� is�
mondhatjuk,� hogy� ez� lehetőséget� ad� arra,� hogy� kritikai�módon� reflektáljunk� tár-
sadalomtudományi� alapelvekre.�A� hatásvizsgálatoknak� bizonyítaniuk� kell� „külső�
érvényességüket” (external validity) – azt, hogy a kísérletek során a mérés tárgya 
mennyiben tükrözi a világ egyéb dolgait. A hatásvizsgálatok hitelességét megkér-
dőjelezik�a�hallgatói�minták.�Az�érvényességről�Barry�Gunter�megjegyezte:

 
„Továbbra� sem� sikerült�meggyőzően� bizonyítani� azt,� hogy� a� kísérletekben� résztvevők� la-
boratóriumi körülmények között mutatott agresszív motivációi pszichológiailag hasonlíta-
nak�az�iskolában�verekedő�gyermekek,�a�feleségüket�bántalmazó�férjek,�az�alkoholos�befo-
lyásoltság�alatt�álló�éjszakai�rendbontók,�a�rablások�és�fegyveres�rablások�elkövetői�vagy�a�
közlekedési�erőszakot�(road�rage)�elkövető�sofőrök�indítékaihoz.”�(2008,�1111.)
 

George� Comstock� akkor� vált� jelentős� alakká� a� médiahatások� kutatásában,� ami-
kor�1972-ben�az�amerikai�egészségügy�vezetőjének�tudományos�tanácsadó�bizott-
ságában dolgozott, és a televízió társas viselkedésre gyakorolt hatását vizsgálta. 
Ez�a�kutatás�jól�példázza�a�fent�említett�problémát,�mivel�Comstock�hallgatói�pon-
tosan� tudták,� hogy� mit� kéne� tenniük� a� vizsgálat� során,� hogy� „megfelelő”� ered-
mények�szülessenek.�Képzeljük�el� a�következő�szituációt:� egyetemi�hallgatók�va-
gyunk egy nagy kommunikációs tanszéken, és az oktató megkér, hogy vegyünk 
részt egy kísérletben. Az osztályunkat két csoportra osztják. Elküldenek egy mo-
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ziba,�megnézünk�egy�filmet,� amelyben�egy� férfi�megüti�az�őt�kigúnyoló�nőt.�Ez-
után�megkérnek� arra,� hogy� egy�másik� hallgató� közreműködésével� végezzünk� el�
egy általános ismeretekre vonatkozó tesztet. Vicces, hogy már korábban is talál-
koztál�ezzel�a�diákkal�–�ő�az,�aki�udvariatlanul�szólt�hozzád�a�vetítés�előtt.�Enge-
délyt kapunk arra, hogy minden alkalommal enyhe áramütéssel büntessük ezt a 
diákot,� amikor� hibás� választ� ad.� Csak� rajtad� múlik,� hogy� mennyi� ideig� tart� az�
elektromos sokk. Kommunikáció szakos hallgatóként könnyen felismered ezt a ha-
gyományos�frusztráció/agresszió�tesztet�(Anderson�és�Murphy,�2003;�Kirsh,�2007),�
és még azt is tudod, hogy olyan ingernek voltál kitéve, ami haragot vált ki. Ez a 
forrása az érvényességgel kapcsolatos problémának: pontosan tudod, hogy mi tör-
ténik. Lehet, hogy hosszabb ideig sokkolod az alanyt, mert tudod, hogy ezt várják 
el� tőled.�Vagy� lehet,� hogy� egyáltalán�nem�vagy�hajlandó� sokkolni� a� társad,�mert�
tudod, hogy az oktató az ilyen helyzeteket keresi. Akárhogy is, a válaszod nem 
reprezentatív a nagyközönség vonatkozásában.

Comstock� magyarázata� az� érvényességgel� kapcsolatos� kérdésre� azt� mutatja,�
hogy a hatáskutatók pontosan tudják, hogy a munkájuk még akkor is társadalmi 
jellegű,�ha� a�módszerek�célja� az,� hogy�a�médiafogyasztást� leválasszák�a� társada-
lomról. A tudósoknak itt nagyon óvatosnak kell lenniük a hipotézis és a következ-
tetés� megkülönböztetésekor.� Néhányan� ellenzik� az� olyan� kísérleti� megközelíté-
seket, amelyekben az embereket egyéni, pszichológiai karakterekként értelmezik, 
s nem társadalmi és kulturális lényként. Ezek a megközelítések az alanyokat úgy 
kezelik, mintha azok csupán mentális vonások és impulzusok halmazai lennének, 
amelyek�a�tudományos�vizsgálatok�által�elkülöníthetőek,�manipulálhatóak.�Ennek�
a� kritikának� csak� a� fele� igaz.�Korai� hatáskutatásaikban�Defleur� és�Ball-Rokeach�
(1989)�kifejtették,�hogy�az�első�kísérleti�módszerekkel�dolgozó�médiatudósok�való-
ban a pszichológiai vonásokat hangsúlyozták. Manapság pedig a hatáskutatások 
azért� fontosak� továbbra� is,�mert� a� tudósok�még�mindig� annak� az� előnyeit� hang-
súlyozzák, amikor a hatásokat olyan körülmények között vizsgálják, ahol az ala-
nyokat kiemelhetik az átlagos médiahasználatuk kontextusából (Murray, 2008). 
Ugyanakkor mégis helyénvalóbb azt mondani, hogy hatáskutatók tisztában vannak 
azzal, hogy a társadalmi aspektusok hatással vannak a kutatási eredményekre. 
Comstock�felhívta�a�figyelmet�arra,�hogy�a�hatáskutatásokkal�kapcsolatban�felhal-
mozott�tudás�adatai�egyetemi�hallgatóktól�származnak,�akik�feltehetően�pontosan�
tudják,�hogyan�„manipulálják”�őket,�és�ennek�megfelelően�válaszolnak.�Bizonyos�
értelemben tehát ezek a vizsgálatok azt „mérik”, hogy a hallgatók mennyire szoci-
alizálódtak a tudományterülethez.

Tehát a média hatásairól szóló viták valójában arról szólnak, hogy hogyan jön 
létre�a�tudás,�ki�hozza�létre,�illetve�hogy�milyen�mértékben�hagyták�figyelmen�kí-
vül�a�fiatalok�szerepét�a�diszciplína�alakulásában.�A�fenti�érv�alátámasztására,�áll-
jon�itt�a�következő�feladat:�tegyük�fel,�hogy�egy�média�és�kulturális�tanulmányok�
szakos�hallgatót�2010�végén�felkértek,�hogy�a�pornográfia�és�az�erőszak�jól�ismert�
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témái alapján írjon esszét a média hatásairól. Tegyük fel azt is, hogy az említett 
diák� a� szakirodalmi� kutatást� a�Communications�&�Mass�Media�CompleteTM adat-
bázisában kezdte, amely a diszciplínához kapcsolódó, lektorált cikkeket tartalmaz. 
Végül�tételezzük�fel,�hogy�a�keresés�az�„erőszak�és�hatások”�és�a�„pornográfia�és�
hatások”� kifejezéseket� tartalmazta,� a� 2000–2010-es� évekre� szűkítve� a� kutatást.5 
A diák 120 darab empirikus kutatást talált volna. Az eredmények forráshely sze-
rinti csoportosítása a 2.1., 2.2. és 2.3. ábrákon látható.

 
2.1. ábra: Médiahatással foglakozó kutatások a vizsgálat helyszíne szerint
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2.2. ábra: A hatásvizsgálatok helyszíne
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2.3. ábra: A minta kor szerinti megoszlása
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Ez a kísérleti „metaanalízis” azt mutatja, hogy miközben a nyilvánosság médiaha-
tásokkal�kapcsolatos�aggodalmai�főleg�a�gyermekekre�és�a�tizenévesekre�irányul-
nak,� addig� a� kutatások� jellemzően� fiatal� felnőtteken� tesztelik� az� elképzeléseket.�
Tehát bárki, aki többet akart tudni a médiahatással kapcsolatos vizsgálatokról 2010 
végén,�az�nagy�valószínűséggel,�észak-amerikai�egyetemistákkal�végzett,�inger-vá-
lasz� típusú�kísérletekről� olvashatott,� amelyek� az� erőszak,� a� pornográfia� és� a�való�
életben felbukkanó agresszió viszonyát akarták feltérképezni.

Mindezek� alapján� a�médiahatások� kérdése� alapvetően� az� ifjúságot� érintő� kér-
dés.�Ráadásul� gyakran�nyomós�oka� is� van� annak,� hogy� éppen� a�fiatalokat� kutat-
ják.�Bár�az�egyetemi�hallgatók�nem�feltétlenül�fiatalok,�ha�a�kutatások�mégis�jelez-
ték�a�résztvevők�életkorát,�akkor�annak�középértéke�mindig�19�és�21�év�közé�esett.�
Egyes� esetekben� tudatos� volt,� hogy� a� mintába� fiatalokat� válogattak� be.� Eyal� és�
szerzőtársai� egy� tanulmányukban� a�médiaerőszak� és� az� agresszív� politikai� véle-
mények�kapcsolatát�kutatták.�A�tanulmányban�a�szerzők�meg�is� indokolják,�hogy�
miért� fiatalokat� választottak� a� vizsgálathoz:� „a� korai� felnőttkor� különösen� fontos�
időszak�a�politikai�attitűdök�kialakulásában”�és�„a�fiatal�felnőttek�különösen�gyak-
ran�fogyasztanak�erőszakos�médiatartalmakat”�(2006,�404–405.).

Még egyszer hangsúlyozom: az ifjúság központi szerepet játszik a kutatási gya-
korlatban.�A�mintán�belül� a� vizsgálatok�75� százaléka�különböző� egyetemeken� és�
iskolákban�történt.�Feltételezve,�hogy�az�egyetemi�kutatásokban�főleg�fiatal�felnőt-
tek vettek részt (ez ugyanis minden esetben igaz, ahol információnk van a részt-
vevők� életkoráról),� akkor� a� 18–25� éves� korosztály� (és� főleg� a� 18–21� évesek)� az,�
amiről�szó�van.�A�fiatalok�központi�szerepet�játszanak�a�hatáskutatásokban,�mivel�
a�tudósok�ebből�a�korcsoportból�szerzik�a�média�működésével�kapcsolatos�ismere-
teiket.
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Miután�megállapítottuk,�hogy�a�hatáskutatás�alapvetően�a�fiatalokat�érintő�kér-
dés, ideje tisztáznunk azt, hogy a hatáskutatók lényegében hogyan is vélekednek a 
média hatásáról. Ehhez az alábbi kérdéseket kell megválaszolnunk:

 
–  Mit szeretnének kideríteni a hatáskutatók?
–  Hogyan értelmezik az általuk létrehozott ismereteket?
–  Milyen kritikákat fogalmaznak meg ezzel szemben a kvalitatív módszerekkel dolgozó 

kutatók?
–  Miért védik ennyire szilárdan a hatáskutatók az álláspontjukat?
–� �Mit�árulhatnak�el�a�kísérletek�és�a�kérdőíves�kutatások�a�kultúra�és�a�társadalom�kapcso-

latáról a 20. század elején?

A kísérlet mint társadalmi gyakorlat

Úgy�tűnik,�áthidalhatatlan�szakadék�van�a�média�hatásával�kapcsolatos�társadalmi�
aggodalmak és azok között a kutatások között, amelyekkel a tudósok a kérdést 
vizsgálják. Ez azért van így, mert az empirikus kutatásoknak olyan bonyolult fo-
galmakból�kell�egyértelműen�meghatározható,�kódolható�és�mérhető�kategóriákat�
alkotni, mint az „agresszió”. Azonban a „társadalmi” és a „kísérleti” között hú-
zódó szakadékot nem szabad eltúlozni.

Vegyük példának Erica Scharrer tanulmányát arról, hogy az 1980-as évek zsaru 
sorozata, a Miami Vice, hogyan váltott ki agresszív reakciókat az egyetemisták-
ból� (2001).� Scharrer� a� klasszikus� vizsgálati� csoport/kontrollcsoport� módszert� al-
kalmazta.�A�mintát�két�csoportra�bontotta.�Az�egyik�ezt�a�műsort�követte,�míg�a�
másik� egy� erőszakmentes� programot� látott.� Később� mindkét� csoport� kapott� egy�
kérdőívet,� ami� a� hallgatók� agresszivitására� kérdezett� rá.� Scharrer� a� szokásos� kö-
vetkeztetésre� jutott:�miután�fiatal� amerikai� egyetemisták� egy� csoportját� a�média-
erőszak� hatásának� tettek� ki,� azt� találta,� hogy� azok,� akik� a�Miami Vice-t nézték, 
�jóval� nagyobb� valószínűséggel� számolnak� be� agresszióról,� mint� azok,� akik� más�
műsort�láttak.�Azonban�Scharrer�tisztában�volt�azzal,�hogy�ez�a�jelentős�különbség�
csak értelmezés kérdése. Scharrer kutatása jó példa arra, hogy a hatáskutatók ho-
gyan�igyekeznek�megfoghatóvá�tenni�társadalmi�jelenségeket;�Scharrer�például�azt�
akarta kideríteni, hogy a média hogyan befolyásolhatja a nemiséggel kapcsolatos 
performanszokat.� Hipotézise� szerint� a� médiaerőszak� a� férfi� nézőket� arra� tanítja,�
hogyan�kell�férfiként�viselkedni.�Azért�választották�a�Miami Vice-t kutatási inger-
ként,�mert�Scharrer�azt�gondolta,�hogy�a�műsorban�látható�erőszak�identitás-narra-
tívákat�konstruál.�A�kutatás�során�az�erőszak�helyett�sokkal�inkább�ez�a�kapcsolat�
vezetett�ahhoz�a�hipotézishez,�miszerint�az�efféle�tartalmaknak�jelentős�hatása�lehet:

 
„Maguk�a�főszereplők�is�megnyerő�és�vonzó�karakterek,�ezáltal�csodálat�tárgyai�lehetnek,�
vagy�elindíthatják�az�azonosulás�(identification)�folyamatát�a�közönség�tagjaiban.�Az�erőszak�
a�»jó�fiúk«�és�a�»rossz�fiúk«�esetében�is�elnyeri�jutalmát:�a�gazdag�környéket�a�pénzügyi�si-
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kert�és�a�női�karakterek�szerelmét.�Ezek�a�tényezők�könnyedén�kibillenthetik�a�válaszadót,�
amikor�a�saját�agressziószintjéről�kell�beszámolnia,�s�ezt�az�eredményt�már�a�neo-asszocia-
nizmus�is�előrejelzi.”�(2001,�167.)
 

Ez�tovább�bonyolítja�azt�a�kritikai�nézőpontot,�miszerint�a�kísérletek�elképzelt�ha-
tásokat�azonosítanak.�Scharrer�azt�akarta�kideríteni,�hogy�a�„vonzó”�erőszak�–�ami�
szerethető�férfiak�nemes�ügyekért�folytatott�küzdelmében�nyilvánul�meg�–�hogyan�
befolyásolja�a�fiatal�nézőket,�amikor�azok�a�saját�agresszív�viselkedésükről�beszél-
nek. A kutatás így sokkal inkább performatív identitásokról szólt, mintsem olyan 
ösztönös megnyilvánulásokról, amelyeket az alanyok nem értettek és befolyásolni 
sem�tudtak.�A�kérdések�megválaszolása�önmagában�is�performansznak�tekinthető,�
amennyiben elfogadjuk, hogy az alanyok végiggondolhatták, milyen válaszokat 
adjanak� férfiként� és� nőként,� akiknek� éppen� nemi� identitással� kapcsolatos� visel-
kedésmodelleket mutattak. Ezzel kapcsolatban tehát az a lényeg, hogy míg a kí-
sérleteket gyakran éri az a kritika, hogy azok megpróbálják leválasztani a médiát 
a társadalomról, addig a legfontosabb tanulság az lehet, hogy a Scharreréhez ha-
sonló�kísérletek�önmagukban�is�társadalmi�eseménynek�tekinthetőek.

A�fenti�tanulmány�nagyon�is�találó�abból�a�szempontból,�hogy�Scharrer�a�fiata-
lokkal�kapcsolatos�hatások�szakértője.�A�Mazzarella�által�szerkesztett�20 Questions 
about  Youth  and  the Media  (20  kérdés  az  ifjúságról  és  a médiáról)� (2007)� című�
könyvben�Scharrer�azzal�érvelt,�hogy�a�médiaerőszak�sokféle�formában�valósulhat�
meg,� és� ezek� gyakran� nehezen� felismerhetőek.� Bár� általában� a� viselkedés� miatt�
aggódunk�a� legjobban,�a�médiaerőszak�az�emberi�szenvedés� iránt� is�érzéketlenné�
teheti�a�közönséget,�vagy�előidézheti�azt�a�félelmet,�hogy�a�világ�sokkal�erőszako-
sabb� hely,�mint� valójában.� Röviden� tehát,� a�médiaerőszak� leglényegesebb� hatása�
az,� hogy�befolyásolja� a�fiatalok� gondolkodásmódját� a� világ�működéséről.�Ezért� a�
Miami Vice-szal�kapcsolatos�kutatás�a�médiaerőszakot�olyan�narratívaként�kezelte,�
amely� azáltal� válik� vonzóvá� a� fiatalok� számára,� hogy� élményekkel� teli,� erőteljes�
identitásmintákat kínál fel. Röviden, a hatáskutatók elfogadják, hogy a hatásokkal 
kapcsolatos kérdések mélyen gyökereznek a kultúrában.

Más�kérdés�a�kutatások�és�a�társadalom�működése�közötti�távolság�felismerése,�
és megint egy másik az, ha arra a következtetésre jutunk, hogy a kísérleti alapon 
történő� médiakutatásban� nem jelenik meg� a� társadalmi� nézőpont,� és� ezekből� az�
eredményekből�semmit� sem� tudhatunk�meg�arról,�hogy�a�fiatalok�hogyan� tapasz-
talják meg a világ dolgait.6 Ha más nem is, az biztosan kiderül a kísérleti kuta-
tásokkal�kapcsolatos�gyakorlati�kérdésekből,�hogy�miért�nehéz�jelentőségteljes�ku-
tatást� végezni� a� fiatalok� körében.� Steven� Kirsh� azon� az� alapon� kelt� a� kísérleti�
módszerek védelmére, hogy azok „inkább csak közelebb hozzák, nem pedig utá-
nozzák a valós agressziót” (2007, 17.). Tévedés azt állítani, hogy a kísérleti környe-
zet semmiben sem hasonló a való világhoz, az agressziót ugyanis mindkét esetben 
hasonló elvek mozgatják. Pofon vágni valakit nem ugyanaz, mint színlelt áram-
ütést� okozni,� de� mindkét� esetben� a� helyes� és� a� helytelen� megítéléséről� van� szó.�
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Visszatérve�Scharrer�tanulmányához,�egy�korábbi�erőszakos�eseménnyel�kapcsola-
tos�kérdőív�megválaszolását�befolyásolhatja�az,�hogy�a�válaszadó�mit�gondol�arról,�
hogy mit kell mondania egy olyan helyzetben, ahol a válaszadás a személyes gon-
dolatainak és történeteinek a közzétételét jelenti. Amit itt „mérünk”, az valójában 
az� agresszió� elfogadása.� Azok,� akik� többször� szembesülnek� a� médiaerőszakkal,�
elfogadóbbak, mint akik csak ritkán. A Kirsh véleménye szerint ez azt jelenti, 
hogy a kísérletek során mért agresszió közel esik a valósághoz. A vizsgált mód-
szerek�védelmében�azonban�ennél�erősebb�érvek�is�felmerülnek,�amelyek�bizonyí-
tékokon�s�nem�csak�érvelésen�alapulnak.�Ezekkel�később�foglalkozunk.�Most�az�a�
legfontosabb, hogy megértsük, a kísérletek és a való világ közötti szakadék nagy-
ságát�jelentősen�eltúlozzák.

A hatáskutatás mint politikai gyakorlat

A hatáskutatásokkal szemben politikai kifogások is felmerülhetnek. Ez azért van, 
mert a hatáskutatások szelektív olvasata megkönnyíti, hogy bizonyos bonyolult 
társadalmi� problémák� okát� a� médiában� keressük.� James� Anderson� (2008)� meg-
jegyezte, hogy 1970 óta az észak-amerikai társadalomtudósok lelkesen jelentek 
meg�az�amerikai�kongresszus�előtt,�hogy�bizonyítsák�a�„tény”:�a�média�káros�ha-
tást�gyakorol�a� társadalomra.�Craig�Anderson�megjegyzi,�hogy�a� játék�volt�a� leg-
utóbbi� példa:� „A� gyerekek,� akik� sok� erőszakos� médiatartalommal� találkoznak,�
ezekből� olyan� tanulságokat� vonnak� le,� amelyek� agresszív� emberré� teszik� őket.”�
(C.�A.�Anderson�kongresszusi�meghallgatását�J.�Anderson�idézi,�2008.)�Az�utóbbi�
időben�született�tanulmányok�metaanalízise�után�James�Anderson�arra�a�következ-
tetésre�jutott,�hogy�ezek�az�érvek�azért�maradhattak�fenn,�mert�célszerűek.�Az�ál-
lam�és�a�vállalati�világ�továbbra�is�finanszírozta�Craig�Anderson�és�társainak�kuta-
tásait,�mert� a� társadalmi� konfliktusokért� egyszerűbb� a�médiát� hibáztatni,�mint� a�
munkanélküliséget, az iskolázatlanságot és a teljes szociális kilátástalanságot. 
Ez�azoknak�a�tudósoknak�is�kényelmes�volt,�akik�szakmai�előmenetele�hagyomá-
nyos� kérdésektől� függött,� függetlenül� a� problémák� társadalmi� relevanciájától.�
James�Anderson�úgy�vélte,�hogy�a�hatáskutatások�nézőpontja�eredendően�konzer-
vatív�volt,�mert�figyelmen�kívül�hagyta�az�arra�vonatkozó�bizonyítékokat,�hogy�a�
valós�erőszak�legfőbb�oka�valamilyen�veszteségben�keresendő.�Valójában�a�hatás-
kutatás alig volt több, mint egy olyan „háziipar”, ahol a tudósok összejátszottak a 
vállalati�és�az�állami�finanszírozás�szereplőivel�azért,�hogy�a�tudást�önző�érdekek�
mentén újrahasznosítsák (2008, 1276.). Ez akkor válik politikai témává, amikor a 
behaviorista aggodalmakat annak igazolására használták fel, hogy miért szükség-
szerű� beavatkozni� abba,� hogy� a� fiatalok� számukra� kedves� tartalmakhoz� férjenek�
hozzá� (Jenkins,� 2006b).�Bár� lehetséges,� hogy� a�hatáskutatást ezeknek az antide-
mokratikus tendenciáknak a támogatására használták fel, a hatáskutatók mégsem 
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gondolják,� hogy� a� munkájuk� feltétlenül� cenzúrázáshoz� vezetne.� Szükségszerű,�
hogy ezeknek a vádaknak a megfogalmazása után felülvizsgáljuk, hogy a hatásku-
tatók mit is állítanak valójában.

Anderson esszéje az American Behavioral Scientist�című�tudományos�folyóirat�
különszámában�jelent�meg,�amely�egyértelműen�kijelöli�a�hatáskutatások�helyét�a�
huszonegyedik század elején, és azonosítja az irányzattal kapcsolatos politikai kri-
tikák� tévedéseit� is.� John�Murray� (2008)�a�kísérleti�módszereket� alkalmazó�hatás-
kutatókat�a�munkájuk�újszerűségét�vitató�vádakkal�szemben�védte�meg.�Murray�és�
a�hozzá�hasonló�tudósok�számára�a�képernyőn�látható�erőszak�és�a�valós�agresszió�
közötti stabil összefüggések felfedezése inkább rejtvény volt, mintsem megalapo-
zott�tény.�Így�történhetett,�hogy�az�irányzat�szociálpolitikai�jelentősége�továbbra�is�
nyitott kérdés maradt.

Craig� Anderson,� egy� videojátékokkal� foglalkozó� írás� társszerzőjeként� ugyan-
erre�a�következtetésre�jutott;�habár�az�erőszakos�játékok�és�az�agresszív�személyi-
ség� közötti� összefüggés� bizonyítékai� hosszú� távon�már�megalapozottnak� tűnnek,�
ez nem jelenti a cenzúra általánossá válását, mert a kutatók más típusú hatásokat 
is�keresnek,�beleértve�azt�a�lehetőséget,�hogy�a�játék�akár�hasznos�is�lehet�egyesek�
számára�(C.�Anderson�et�al.,�2010).�Ha�James�Andersonnak�igaza�volt�abban,�hogy�
Craig�Andersont� a� huszonegyedik� századi� hatáskutatás� ikonikus� alakjaként� azo-
nosította, akkor lényeges, hogy az utóbbi elismerte a kutatási eredmények félreért-
hető� társadalmi� következményeit.�Craig�Anderson� bármennyire� is�meg� volt� győ-
ződve�a�hosszú�ideig�tartó�játék�negatív�hatásairól,�ugyanennyire�biztos�volt�abban�
is,�hogy�a�játék�társadalmi�hatásai�általában�jóval�sokszínűbbek.

George�Comstock�(2008)�rámutatott,�hogy�a� televíziós�erőszak�és�az�agresszió�
témájával�foglalkozó�kísérletek�és�kérdőíves�kutatások�eredményeinek�felülvizsgá-
lata�azt�jelzi,�hogy�nagy�mennyiségű�erőszakos�médiatartalom�fogyasztása�hosszú�
távon az agresszió növekedéséhez vezethet. Ugyanakkor az adatok azt is kimu-
tatták,�hogy�ezek�a�negatív�hatások�a�szegények,�az�alacsony�iskolai�végzettségű�és�
a� társadalom� perifériájára� szorult� emberek� között� voltak� a� legszembetűnőbbek.�
Más�szóval,�a�médiaerőszak�olyan�emberek�számára�jelenti�a�legnagyobb�kockáza-
tot,�akiknek�különben�sem�könnyű�az�élete.�A�felmérések�azt�bizonyították,�hogy�a�
társadalmi�csoportok,�és�nem�az�egyének�sebezhetőek�a�hatások�által�(Comstock,�
2008).�Comstock�szerint�a�legizgalmasabb�kérdés�az,�hogy�a�médiaerőszak�hogyan�
válthat ki agressziót, ha azt bizonytalan szociális körülmények katalizálják. Mind-
ez annak elismeréséhez vezetett, hogy további kutatásokra van szükség azoknak 
a�társadalmi�feltételeknek�a�tekintetében,�amelyek�elősegítik,�hogy�a�médiaerőszak�
valós tettekhez vezessen.

Barry Gunter szerint (2008) a hatásokkal kapcsolatos kritikák egy része inkább 
gyakorlati� jellegű� volt,� mint� politikai,� hiszen� az� értékelések� felismerték,� hogy� a�
�felelős�kutatók�kénytelenek�alternatív�magyarázatokat�keresni� a� feltárt� bizonyíté-
kokkal kapcsolatban. Bármilyen hiányosságai vannak az egyetemistákkal végzett 
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laboratóriumi� vizsgálatoknak,� a� hatások� természetes� körülmények� között� történő�
kutatása is problémás, mert a valós vizsgálatok alapján nem tudunk ok-okozati 
�következtetéseket� levonni.� Ennek� alátámasztására� Gunter� Phillips� és� Carstensen�
1986-os�felmérésére�hivatkozott,�amely�a�médiában�megjelenő�öngyilkos�tizenéve-
sek és a „utánozáson alapuló” viselkedés kapcsolatát vizsgálta. A kutatás arra kér-
dezett rá, hogy a statisztikák alapján kimutatható-e, hogy a történetek bemutatását 
követően�emelkedett�az�öngyilkosság�aránya�a� tizenévesek�körében.�Gunter�meg-
jegyezte, hogy ha ez így is történt, képtelenség kideríteni, hogy azok, akik el-
dobták az életüket, valóban látták, olvasták vagy hallották ezeket a történeteket. 
Ennek ellenére Gunter úgy vélekedett, hogy a hatáskutatók lényeges felfedezéseket 
tettek�azzal�kapcsolatban,�hogy�a�fiatalok�hogyan�tanulnak�a�médiából,�és�ugyan-
ezek a kutatók azt is tudták, hogy a hatások szoros összefüggésben állnak a kultú-
rával,�a�narratívával�és�értelmezéssel.�A�médiából� történő�tanulás�összetett� folya-
mat,�amely�ellenáll�az�egyszerű,�ok-okozati�összefüggéseknek:

 
„A�médiaerőszak�kognitív�feldolgozásának�tehát�több�szakasza�van.�A�nézőknek�tisztában�
kell� lenniük� az� erőszak� felbukkanásával,�meg� kell� érteniük� az� okát� a� narratíva� szélesebb�
kontextusában,�értékelniük�kell�a�szerepét,�a�célját�és�kimenetelét�a�résztvevők�szempontjá-
ból, és a tanulságokat be kell építeniük a társadalomról alkotott tudásukba, ahol az új ta-
pasztalatokat más élményekkel vetik össze, miközben ezek módosulhatnak is a folyamat 
során.” (2008, 1089.)
 

Ebbe azokat a hatásokat is beleértjük, amelyek a tartalmak és a közönség attri-
bútumai�által�magukat�a�„hatásokat”�befolyásolhatják.�A�médiaerőszakra�adott�vá-
laszreakciókat�meghatározza,�hogy�az�erőszak�mennyire� tűnik�„valósnak”�a�néző�
számára,�hogyan�mutatják�be�az�erőszak�következményeit�(ha�egyáltalán�bemutat-
ják),�hogy�az�erőszak� indokolt-e,� illetve�a�nézők�hogyan�viszonyulnak�azokhoz�a�
karakterekhez,�akik�az�erőszakot�elkövetik.�Végül�az�összes�eddig�említett�ténye-
zőt�befolyásolja�az,�hogy�mi�ösztönzi�az�embereket�arra,�hogy�erőszakos�játékok-
kal játsszanak, vagy hogy ilyen tartalmakat nézzenek. Gunter észrevételeinek nagy 
hasznát vehetjük Pieslak hatásokkal kapcsolatos eredményeinek értelmezésében.

Comstock� és� Gunter� írásait� tekintve,� illetve� ezeket� Craig� Anderson� játékkal�
kapcsolatos munkáinak pozitív olvasatával kiegészítve, azt találjuk, hogy a hu-
szonegyedik század elején a hatáskutatások a hatások társadalmi jelenségként tör-
ténő� leírása�mellett� kötelezték� el�magukat.�Azt� is� belátták,� hogy�megállapításaik�
politikai� következményei� szembe� mennek� az� egyszerű� következtetésekkel� azzal�
kapcsolatban,�hogy�mi� a� teendő;� az� egyetlen�dolog�amit� sikerült� kideríteni,� hogy�
a hatáskutatóknak még rengeteg feladatuk van. Az eredmény, miszerint a média-
erőszak�az�agresszió�különböző�formáihoz�vezethet,�valójában�tovább növeli a mé-
dia� társadalmi� hatásaival� kapcsolatos� kutatások� jelentőségét.� Az� agresszió� és� az�
erőszak�nem�azonosak�egymással,�és�az�az�elképzelés,�hogy�a�médiának�általános�
hatása van, nem jelenti azt, hogy ezek a hatások egységesek, és mindenkit ugyan-



54 Ifjúság és média

abba�az� irányba�befolyásolnak,�a�körülményektől� függetlenül.�Ebből�következően�
a� hatásvizsgálatok� alapvetően� nem� vetik� el� a�médiahasználat� kulturális� vonatko-
zásainak�jelentőségét�a�fiatalok�esetében.

A média hatásának összetett társadalmi magyarázata melletti elkötelezettség 
2008-tól vált egyre meghatározóbbá, ahogy ezt Bryant és Oliver Media Effects: 
Advances in Theory and Research (Médiahatások: Elméleti és kutatási előrelépé-
sek)�(2009)�című�kötetének�harmadik�kiadása�is�jelzi.�A�kötet�alapvetően�öt�olyan�
pozíciót jelöl meg a hatáskutatások területén, melyek a kultúrakutatás számára 
is� hasznosak� lehetnek.� Először� is,� senki� sem� hisz� a� média� közvetlen� hatásában.�
Oliver�és�Krakowiak�így�fogalmaznak:�„az�elképzelés,�miszerint�a�média�erőteljes,�
közvetlen� hatással� van� az� egyénekre,� vitathatatlanul� népszerűbb� a� közvélemény-
ben, mint a hatáskutatók körében” (2009, 517.). Másodszor, a média hatását gyak-
ran a közönség és a felhasználók motivációja határozza meg. Petty és társai egy 
olyan modellt fejlesztettek ki, amely következetesen feltérképezni, hogy a médiá-
ból� származó� ingerek� milyen� válaszokat� eredményeznek� a� közönség� részéről.�
A� kutatók� állítása� szerint� „a� legutóbbi� attitűdváltozással� kapcsolatos� vizsgálatok�
azt�mutatják,�hogy�a�meggyőzés�tekintetében�nem�az�információ�mennyisége�vagy�
iránya a leglényegesebb, hanem az emberek információra adott egyedi reakciói” 
(2009,�126.).�Harmadszor,�az,�hogy�a�fiatalokat�a�média�befolyásolja,� teljesen�ész-
szerű�folyamat�egy�olyan�világban,�ahol�a�média�általános�forrásként� jelenik�meg�
„a�nem�csak� reflexív,�de�önreflexív,�önfejlesztő,�proaktív�és�önszabályozó�szemé-
lyiségek� számára”� (Bandura,� 2009,� 94.).�Negyedszer,� jó�okunk�van� azt� gondolni,�
hogy� a� fiatalok� tetteire� hatással� vannak� azok� az� iparágak,� amelyek� a� társadalmi�
valóságot� ideológiákkal� terhelt� módon� ábrázolják.� Például� a� fiatal� lányokat� egy-
folytában�vékony,�hiperszexuális�női� testekkel�bombázzák,� így�mindenképpen�ér-
demes feltenni azt a kérdést, ez vajon hogyan befolyásolja önértelmezésüket 
(Levine�és�Harrison,�2009;�Smith�és�Granados,�2009).�Ötödször,�a� társadalomtu-
domány�módszereit�szelektíven�és�értelmező�módon�kell�alkalmazni;�a�hatáskuta-
tóknak fel kell elismerniük, hogy a módszereik olyan jelenségekre irányulnak, 
amelyeket nem lehet a hagyományos értelemben vett tudományos eszközökkel ta-
nulmányozni.

Az�utolsó�megfontolásra�Sparks�és�társai�hívják�föl�a�figyelmet�azzal,�hogy�el-
magyarázzák� a� statisztikai� és� a� társadalmi� jelentőség� közti� különbséget� (2009).�
A� hatáskutatók� magabiztossága� abból� adódik,� hogy� a� kísérletek� és� a� kérdőívek�
�kicsi,�de�statisztikailag�szignifikáns�különbséget�találnak�az�emberek�között,�akik�
ki� vannak� téve� az� erőszak� és� a� pornográfia� hatásainak,� illetve� azok� között,� akik�
nem. Ugyanakkor statisztikai szempontból olyan sok ember férhet hozzá olyan 
sok�erőszakot�és�szexualitást�tartalmazó�tartalomhoz,�hogy�szinte�képtelenség�azt�
feltételezni, hogy ezeknek ne lenne valamilyen hatása. Így a kutatók által talált 
kis� eltérések� érdektelenek,�mert� szükségszerűek.� Röviden� tehát,� a� statisztikailag 
szignifikáns� eredmény� nem� azonos� a� társadalmilag� szignifikáns� eredménnyel.�
Másrészt�ennek�az�ellenkezője�is�igaz�lehet.�A�„kis”�hatásoknak�pusztító�következ-
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ménye�lehet;�Levine�és�Harrison�(2009)�például�ezt�világítják�meg,�amikor�azt�az�
óriási hatást tárgyalják, amit tinédzserekre irányuló, „tökéletes testeket” ábrázoló 
képek áradata válthat ki. Még ha szám szerint�nem�is�jelentős�azoknak�a�tiniknek�a�
száma, akik a képek hatására ténylegesen elkezdenek a tökéletes testre vágya-
kozni, valójában sokkal többen fogják ezek miatt kényelmetlenül érezni magukat. 
A következtetés tehát az lehet, hogy az adatok soha nem állhatnak önmagukban, 
minden�esetben�társadalmi�kontextusba�kell�helyezni�őket.

A hatáskutatók állításai segítségünkre lehetnek abban is, hogy megértsük, mi-
lyen�összetett�módon�működik�a�média�hatalma.�A�hatáskutatók� társadalmi�vála-
szokat keresnek a felméréseikben és a kísérleteikben rendre felbukkanó agresszív 
reakciók mintázatának megértéséhez. A kutatók az agressziót olyan jelenségként 
értelmezik, amelynek a megjelenési formái és eredményei sajátos módon változnak, 
attól� függően,� hogy� kikre� irányul� a� hatás.� Felismerve� azt,� hogy� a�mintában� sze-
replő� népesség� körében� a�médiaerőszak� az� agresszió� általános� növekedését� ered-
ményezte, a hatáskutatás olyan kutatási programot hozott létre, amely azt vizs-
gálja,� hogy� a� különböző� csoportokra� hogyan� gyakorol� eltérő� hatásokat� a�média.�
Ebben az esetben a médiahatások kulturális magyarázatát már semmi sem aka-
dályozza.�Sőt,�ennek�éppen�az�ellenkezője� igaz;�ezt�pedig�a� rapzene�antiszociális�
hatásairól folyó vitákkal tudjuk illusztrálni.

Hatáskutatás a gyakorlatban: háború és rap

Amikor� a�médiaerőszak� a� nyilvánosságban� zajló� viták� tárgya,� gyakran� azt� érez-
hetjük, hogy a közvetlen hatások kérdését vagy elfogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk, 
mintha�a�kettő�között�semmi�sem�létezne�(Jenkins,�2006b).�Miután�gyakran�hall-
hatunk� szenzációhajhász� történeteket� fiatalokról,� akik� szörnyűséges� dolgokat� tet-
tek� zenehallgatás� után,� csábító� elidőzni� azon� a� kérdésen,� vajon�mi� lehet� a�média�
szerepe�a�szóban�forgó�tragédiákban.�Raymond�Belknap�és�James�Vance�családjai�
például� a� Judas� Priest� elnevezésű� heavy�metál� bandát� perelték� be� azzal� vádolva�
őket,� hogy� az� általuk� írt� egyik� dal� bátorította� fiaikat� arra,� hogy� gyilkosság/ön-
gyilkosság�egyezséget�kössenek.�A�védelem�érvelése�szerint�a�fiúk�depresszióban�
szenvedő�alkohol-� és�kábítószerfüggők�voltak,� akik�kilátástalannak� látták� jövőjü-
ket,�a�zene�és�a�tragédia�közötti�összefüggés�tehát�csak�a�véletlen�műve�volt.�Persze�
ennek ellenére felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen erre az albumra esett a vá-
lasztás az adott szituációban.

A� probléma� felvetése� nem� sugallja� azt,� hogy� a� zenészek� felelősek� lennének�
azért, hogy a dalaikat mire használja a közönség. De maga az a tény, hogy a tech-
nológia�által�a�zene�manapság�a� legszokatlanabb�helyeken� is�elérhetővé�válik,� re-
levánssá teszi a kérdést, hogy az emberek miért hallgatnak nemkívánatos, meg-
rázó�helyzetekben�bizonyos�műfajokat.�Persze�azt�sem�hagyhatjuk�figyelmen�kívül,�
hogy�a�zene�hatással�van�a�fiatalokra,�hiszen�ezt�maguk�a�fiatalok�állítják.�Mind-
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azonáltal az általam vázolt hatásmodell különbözik attól, ami a nyilvánosságban 
zajló�vitákban�megjelenik.�Ennek�bemutatásához,�szembeállítom�az�Insane�Clown�
Posse� (ICP)� nevű,� zavaros� hátterű� rapduót� Pieslak� tanulmányával,� amelyben� a�
szerző�arról�ír,�hogy�milyen�jelentősége�van�a�rapzenének�a�háborúban.

Képzeljük�el,�hogy�véleményt�kell�formálnunk�a�detroiti�ICP-ről.�Ahogyan�arra�
az�elnevezésük�is�utal,�a�páros�tagjai�–�a�színpadi�néven�Violent�J�(Erőszakos�J)�és�
Shaggy� 2�Dope� (Drogtól� Zavaros)� –� bohóc� arcot� festenek�maguknak,� amit� a� ra-
jongóik kemény magja, az úgynevezett „juggalók” (juggalos) utánoznak is. Web-
oldaluk�szerint�az�ICP�„a�korai�kilencvenes�évek�detroiti�underground�zenei�szcé-
nájának� sötétjéből� tűnt� fel”,� és� azóta� is� egy� multimediális� kulturális� mozgalmat�
inspirál�(Insane�Clown�Posse,�2010a).�A�mai�ICP�élmény�„a�zene,�a�filmek,�a�bir-
kózás�és�a�fesztiválok�világát�öleli�fel”.�Az�ICP�működésének�csúcspontja�az�éven-
ként�megrendezésre�kerülő�„Juggalo�Találkozó”,�egy�négy�napos�karnevál,�amely�a�
közelmúltban�ünnepelte�fennállásának�10.�évfordulóját.�Az�ICP�soha�sem�volt�szé-
gyenlős�az�elképzelt�erőszak� iránti� rajongásukat� illetően.�Miután�a�„Sötét�Karne-
vál”� Birodalmának� részeként� megalapították� a� „Juggalo� Birkózó� Bajnokságot”,�
Violent� J� és� Shaggy� 2�Dope� a� következőt� bejelentést� tették� 2010� decemberében:

 
„Úgy�tűnik,�a�JCW�szupersztárjai�úgy�érezték,�hogy�az�ünnepi�szezonban�két�nagyon�fon-
tos dolog hiányzott: a brutalitás és a vérontás! Ezért úgy döntöttek, hogy ezt azzal orvosol-
ják, hogy ezt és egyéb dolgokat is beemelnek a Michigan állambeli Southgate-ben decem-
ber�22-én�sorra�kerülő�»The�Modern�Exchange«�elnevezésű�zenei�eseményre,�egy�»VILENT�
[sic]�NIGHT!«-nak�nevezett�rendezvényként.”�(Insane�Clown�Posse,�2010b.)
 

Dalszövegeikben gyakran ördögi fantáziákat taglalnak. Az Another Love Song 
című� számukban�Violent� J� egy� olyan� férfi� szerepét� alakítja,� aki� a� barátnőjét� be-
zárja kocsijának csomagtartójába, és miközben a gyilkosság helyszíne felé hajt, azt 
mondja neki, hogy le fogja szúrni.

2001-ben� az� ICP-vel� riportot� készített� egy� amerikai� konzervatív� televíziós�
�műsorvezető,� Bill� O’Reilly.� O’Reilly� figyelmeztette� a� szülőket,� hogy� kezdhetnek�
aggódni,�ha�a� tinédzser�korú�gyerekük�az� ICP�zenéjét�hallgatja,�mert� a�pároshoz�
képest� más� rapperek� „Shirley� Temple-nek� tűnhetnek”.7 Az interjúban O’Reilly 
�kérdőre�vonta�Violent�J-t�azért,�hogy�filmre�vette,�ahogy�azt�tanácsolja�egy�14�éves�
rajongójának,�hogy�„menjen�haza,�és�szívjon�valamit”.�Az�ICP�azzal�érvelt,�hogy�a�
rajongóik sokkal inkább a földön járnak, mint ahogyan azt O’Reilly képzeli. A ti-
nédzserek okosabbak annál, mint hogy komolyan vegyenek bohócokat. Különben 
is, ha valaki itt gazember volt, akkor az minden bizonnyal a saját kiadójuk, aki 
miközben�egyetért�azzal,�hogy�a�zenéjük�sértő�és�káros,�mégis�folytatja�a�terjesz-
tést.

Egy�évtizeddel�később�a�zenekarral�szembeni�aggodalom�felerősödött,�mert�az�
ellen-kulturális törekvéseik sikeresek voltak. 2009. március 9-én Martin Bashir az 
ABC�Nightline�című�műsorában�egy�olyan�gyilkosságsorozatról�számolt�be,�ame-
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lyet� összefüggésbe� lehetett� hozni� az� ICP� ihlette� „horrorcore-ral”,� vagyis� a� rap/�
horror� fantasy�szubkultúrával.�A� rendőrség�a�„juggalókat”�bűnözői�csoportoknak�
nyilvánította Arizona és Pennsylvania egyes részein. Bashir nem gondolta, hogy 
az�ICP�zenéjétől�valaki�gyilkossá�válik,�vagy�hogy�minden�„juggalo”�pszichopata;�
egyszerűen�csak�arra�volt�kíváncsi,�vajon�milyen�közvetett�felelősség�terheli�a�zene-
kart�a�gyilkosságok�kapcsán.�A�Bashir-interjú�heves�tiltakozással�zárult.�Violent�J�
azt�mondta,�hogy�a�gyilkosságok�elkövetői�sok�minden�mással�együtt�történetesen�
ICP-t� is� hallgattak,�majd� határozottan� kijelentette:� „Nem�hiszek� azoknak� a� bizo-
nyítékoknak,�amelyekről�beszél.”

A� rap� hatásaira� vonatkozó� kísérleti� vizsgálatok� azt� az� érvelést� erősítik,� hogy�
önmagáért vagy önmagában a zene nem képes rávenni embereket arra, hogy bizo-
nyos dolgokat megtegyenek. Ugyanakkor az eredmények kiterjesztik annak az ál-
lításnak a hitelességét, miszerint azoknak az embereknek, akik minden évben 
 dollármilliókat hozó, látványos szórakoztatást nyújtó élményt kreálnak, hatalmuk-
ban�áll�befolyásolni�fiatal�rajongóikat.�Hiszen�vitathatatlanul�képesek�kisajátítani�a�
fiatalok� idejének� és� pénzének� egy� jelentős� részét.� Összességében� tehát� lényeges�
lenne,�hogy�a�hatásokról�végre�ne�leegyszerűsítő�módon�gondolkodjunk.�Ez�azzal�
a� felismeréssel� is� kezdődhetne,� hogy� a� hatáskutatásnak� semmi�köze� az� olyan�ki-
rívó� esetekhez,� mint� hogy� az� ICP� valóban� gyilkosság� elkövetésére� ösztönöz-e.�
A hatásoknak azt kell feltárniuk, hogy az agresszív viselkedésformák általános 
 növekedése mit jelenthet a népesség egészében, illetve azon belül a hátrányos hely-
zetű� csoportok� esetében� (Comstock,� 2008).�A� különbség�megértéséhez� nézzük� a�
következő�esetet:�mi�történik,�ha�megváltoztatjuk�azt�a�kérdést,�hogy�„A�rap�gyil-
kossá tehet-e valakit?”, arra a kérdésre, hogy „A zenehallgatási szokások hogyan 
illeszkednek�az�erőszak�kultúrájához?”

Vajon�elképzelhető-e,�hogy�egy�az�Another Love Songhoz hasonló dal olyan ér-
zéseket� generál,� amelyek� valamilyen�módon� erőszak� elkövetéséhez� vezethetnek?�
Jonathan� Pieslak� Irakban� szolgáló� amerikai� katonák� zenehallgatási� szokásaival�
foglalkozó�kutatása�azt�találta,�hogy�vannak�ilyen�esetek.�Ugyanakkor�a�szerző�azt�
is elmagyarázza, hogy mennyire összetett folyamatok állnak a jelenség mögött 
–�és�ez�a�kutatás�valódi�eredménye.�A�hatáskutatások�hagyományainak�megfelelő-
en� Pieslak� interjúi� a� katonák� általános�médiahasználati�mintáinak�megfigyelésén�
alapult, amelyben az agresszív zene félhivatalos fegyverként jelent meg a háború-
ban.�Pieslak�megállapítja,�hogy�„mivel�a� technológia� lehetővé� teszi,�hogy�a�kato-
nák a zenét sokkal gyakrabban és sokkal változatosabb környezetben hallgassák, 
beleértve�a�katonai� járműveket� is,�harci� inspirációként�a�zene�szerepe�erősebbnek�
tűnik,� mint� a� korábbi� háborúkban� […],� szinte� minden� megkérdezett� katona� azt�
mondta,�hogy�zenét�hallgatott,�mielőtt�a�katonai�bázist�elhagyva� járőrözni� indult.�
Ebben� a� környezetben� a� metal� és� a� rap� tűnik� uralkodó� zenei� műfajnak”� (2007,�
127.).�Egy�másik� népszerű� dal,�Eminem�Go  to  Sleep  (Menj  aludni)� című� száma,�
ami�szintén�a�gyilkosság� témájával� foglalkozik,�a�következő�sorokat� tartalmazza:�
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„Halj�meg,�köcsög,�halj�meg,�viszlát,�köcsög,�viszlát!”�Egy�fiatal�veterán�erről�így�
beszélt:

 
„A�háború�olyan�rossz�és�undorító…�Természetellenes,�hogy�az�emberek�megölik�a�másik�
embert. Ez valami olyasmi, amit senkinek sem lenne szabad megtennie, de sajnos vannak, 
akik megteszik. És történetesen mi vagyunk azok, akik ezt néha megteszik. Így a zenehall-
gatás�mesterségesen�idézi�elő�az�agressziót…�Amikor�szükségem�van�arra,�hogy�agresszív�
legyek, felteszek valami agresszív zenét.” (Pieslak, 2007, 140.)
 

Gunter (2008) óva intett attól, hogy az asszociációkat összetévesszük az ok-oko-
zati összefüggésekkel. Pieslak adatai azt mutatják, hogy a Go to Sleep hatásának 
kevés köze van a dal szövegéhez, vagy bármilyen más vágyakozáshoz, ami a fan-
tázia szüleménye. Egyes interjúalanyai valójában nem is kedvelték a rapzenét, til-
takoztak�a�nyelvezete�ellen,�és�nem�tudták�elviselni�a�tűzvonalon�kívül.�Talán�még�
ennél is érdekesebb, hogy azt is megjegyezték, hogy a zene agresszív hatásának 
semmi köze sem volt a dalszövegekhez. A heavy metál zenét gyakran használták 
az� iraki� őrizetesek� kihallgatásakor.� Ebben� az� esetben� „[m]inden�más� tényezőhöz�
képest� leginkább�a� torzított�gitár�és�az�énekhang�artikulációja� tűnik�a� leghatéko-
nyabb eszköznek az elvárt frusztráció és irritáció elérésében” (Pieslak, 2007, 144.).

Pieslak a Gunter által 2008-ban leírt hatásfolyamatok kulturális magyaráza-
tát�adja,�néhány�jelentős�változtatással.�A�hatások�szerinte�is�valósak,�de�nagyban�
függenek�a� társadalmi�környezettől�és�a�fiatalok�szükségleteitől,�akik�a�„befolyás�
hatása�alá�akarnak�kerülni”.�A�katonák� tudták,�hogy�a� rap�gyakran� idéz�elő�erő-
szakos fantáziákat, de az „erre vonatkozó, átfogóbb narratíváknak” több köze van 
a katonák saját� történeteihez,�mint� ahhoz,� amiről� a�Go to Sleep szól. A rapzene 
hallgatása pedig csoportigényeket tükrözött, nem az egyes személyek vágyait és 
örömét. A katonák tudatosan vonták magukra Eminem „negatív hatását” nem álta-
luk választott extrém körülmények között. Továbbá különbséget kell tenni aközött, 
amikor� fiatalok� öngyilkossági� eseteiről� beszélünk,� és� az� olyan� szituációk� között,�
amelyekben�több�ezer�fiatal�keres�valami�fogódzkodót,�ami�átsegítheti�őket�a�szer-
vezett�politikai� erőszak�borzalmain,�miközben�az�amerikai�külpolitika� személyes�
következményeivel kell szembesülniük. Arról a politikáról van itt szó, amit nem 
ők� teremtettek,� és� amely� olyan� nemzetközi� helyzetet� eredményezett,� amelynek� a�
megoldását rájuk bízták. Hogy ezzel képesek legyenek megbirkózni, olyan zenét 
hallgattak, ami éppen azt a pillanatnyi elmezavart váltotta ki, amire szükségük 
volt,�hogy�szörnyű�dolgokat�kövessenek�el.�Ebben�az�esetben�a�médiahatások�kér-
dése�nem�azt� a� problémát�veti� fel,� hogy� a�fiatalok� a�média� szerencsétlen�drogfo-
gyasztói, vagy hogy olyan felvilágosult aktorok lennének, akik tudatosan kontrol-
lálják a média világát.

Pieslak bemutatta, miért nem képes sem a „közvetlen hatások”, sem pedig az 
„egyéni értelmezés” vagy „választás” diskurzusa elégséges magyarázatot adni 
arra,�hogy�mitől�válik�a�rap�olyan�jelenséggé,�amely�„tesz�valamit”�a�világban.�Pél-



592. fejezet: Médiatartalmak

daként azokat a zavaros szorongásokat hozta fel, amelyek O’Reillyt és Bashirt mo-
tiválták – felidézve, hogy Bashir nem tudta pontosan megfogalmazni, hogy mi volt 
a problémája –, és egy olyan vizsgálatot végzett el, ami pontosan feltárta azokat a 
körülményeket,�amelyek�a�rapzenét�és�a�valódi�erőszakot�összekapcsolják.�Pieslak�
óvatos volt azzal, hogy a hatásvizsgálatok érvényességi feltételeivel fog lalkozzon: 
vagyis hogy kapcsolatba hozza a kitettséget (exposure) a cselekvéssel. Pieslak leg-
fontosabb eredménye az, hogy létrehozott egy komplex kulturális narratívát, ami 
megmagyarázza a Gunter által leírt folyamatokat. A rap esetében ez magában fog-
lalja� a� viselkedés� performanszként� történő� meghatározását,� azt� kutatva,� hogy� a�
performanszokra�milyen�hatást�gyakorolnak�a�politikai�erőviszonyok�és�a�kulturá-
lis történetek.

A jó hatásvizsgálatok arra ösztönöznek, hogy a média kockázataival kapcso-
latos nyilvánvaló félelmek mögé lássunk, alternatív magyarázatokat keresve arra, 
hogy� a� hatások�hogyan� jönnek� létre,� és� elfogadva� azt,� hogy� ezek�különböző� for-
mákban jelennek meg, továbbá a médiának adott esetben pozitív hatása is lehet. 
A rap tartalmával és hatásaival kapcsolatos kvalitatív vizsgálatok elvetik az 
O’Reilly� és�Bashir� esetében� is� felmerült� behaviorista� nézőpontokat.�A� hagyomá-
nyos� hatásvizsgálatok� a� rap� és� az� erőszak�megértésnek� jelentőségét� a� tárgyiasult�
gender-viszonyok összefüggésében értelmezik. A hatáskutatások és a kultúraku-
tatás� is� egyetért� abban,� hogy� nem� tehetünk� egyszerű� megállapításokat� a� rap� és�
az� erőszak� összefüggéseiről,�mivel� a� rap� összetett�művészeti� forma,� amelynek� a�
jelentése�sokszor�homályos,�abban�az�értelemben,�ahogy�a�művészek�használják�és�
abban az értelemben is, ahogy a közönség értelmezi. A rapzenét mindkét megkö-
zelítés�olyan�műfajnak�tekinti,�amelyben�sajátos�módon�keveredik�az�üzlet,�a�kul-
túra,�az�erőszak�és�a�performansz.�A�továbbiakban�azt�fogom�megvilágítani,�hogy�
ez a keveredés miként adhat magyarázatot Eminem iraki szerepére, amit „fegy-
verválasztásként” lehetne meghatározni. A rap kvantitatív tartalom- és hatásvizs-
gálata a kultúrakutatás számára is hasznos lehet, amennyiben segít megérteni a 
rap� társadalmi� jelentőségét.�Ezeket�az� irodalmakat�kombinálva�megmagyarázhat-
juk azokat a „hatásokat”, amelyeket Pieslak vizsgált. A magyarázat érdekes párhu-
zamot�teremt�az�előadóművész�és�a�hallgató�között.

Léteznek a rapzene hallgatásának negatív hatásait kimutató tanulmányok, de 
ezek�attitűdökről,�s�nem�a�viselkedésről,� illetve�az�erőszak�helyett�a�szexről�szól-
nak. Kistler és Lee (2010) elvégeztek egy kísérletet, amelyben – nem nehéz kita-
lálni�–�egyetemista� férfiakkal�dolgoztak.�A�kutatás�azt� találta,�hogy�azok�a�fiatal�
férfiak,�akik�rendszeresen�ki�vannak�téve�a�rapvideók�intenzív�szexuális�tartalmá-
nak,�nagyobb�valószínűséggel�használnak�szexista�sztereotípiákat,�és�sokkal�elfo-
gadóbbak�a�nemi�erőszakkal�szemben�a�poszttesztek�eredményei�alapján.�Más�ku-
tatók�azonban�amellett�érveltek,�hogy�a�rapben�megjelenő�erőszak�különbözik�más�
műfajoktól.�Egy�203�videót�tartalmazó�minta�tartalomelemzése�után�Jones�(1997)�
több�erőszakot�fedezett�fel�a�szövegekben,�mint�a�cselekményben.�Jones�vizsgálatai�
azért� jelentősek,� mert� szorosan� kapcsolódnak� a� rap� kulturális� magyarázatának�
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központi témájához, amelyek a rapet szóbeli narratív performanszként határozzák 
meg. Erre hamarosan még visszatérünk.

Más kutatások a rap kereskedelmi hatásait hangsúlyozták. A rapperek ugyanis 
sajátos történeteket mesélnek el a gazdaság és az élettapasztalatok közötti kapcso-
latról. Schener és munkatársai (2008) úgy vélekedtek, hogy a rapvideók több ter-
mékelhelyezést� tartalmaznak,� mint� erőszakot.� Ebből� kifolyólag� vizsgálataikban�
azzal� foglalkoztak,� hogy� a�közönség�hogyan�közvetített� pozitív� és�negatív� attitű-
döket a rapperek felé azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyek a videókban 
szerepeltek� (mint� például� a�Courvoisier� konyak).�De�Gregorio� és� Sung� szintén� a�
termékelhelyezést vizsgálták 1954 és 2002 közötti, 3476 slágerlistás dalban (2009). 
A�kutatók�azt�találták,�hogy�a�rap�a�legnépszerűbb�műfaj�a�promóció�tekintetében.�
Ezek a vizsgálatok a rapzenét a kereskedelem és a fogyasztás ünnepléseként hatá-
rozták meg. Azonban a kutatók szerint ezek nem közvetlenül befolyásolják a kö-
zönséget,�hanem�a�termékek�értékelése�az�előadóval�kapcsolatos�attitűdöktől�függ.�
A kutatás következtetései az „összetett hatások” elvét tükrözik, miszerint a közön-
ség a tartalmat úgy értelmezi, hogy az látszólag összezavarja azt, amit a nyilván-
való tartalom jelent.

Például�a�rapben�megjelenő�nőgyűlölet�gyakran�felmerülő�kérdés.�Ugyanakkor�
Dixon és társainak (2009) felmérése, amelyben 141 afro-amerikai egyetemista vett 
részt, azt találta, hogy a rapzene hallgatása pozitívan befolyásolja az önbecsülést, 
és� hogy� a� rap� rajongói� kisebb� valószínűséggel� tartják� a� műfajt� nőgyűlölőnek.8 
Ez�nem�jelenti�azt,�hogy�néhány�rapper�ne�lenne�nőgyűlölő,�de�a�hatáskutatás�bi-
zonyítékot ad arra, hogy a rap befolyását nem lehet nyilvánvaló dolgokból egysze-
rűen� levezetni,� például� abból,� hogy� az� erőszakos� szexizmust� dicsőíti.� Még� ha� a�
rappereknek van is „preferált olvasata” – olyan dolgok, amelyeket ténylegesen el 
akarnak mondani, meg akarnak értetni –, ezek irrelevánsak lehetnek a közönség 
számára.�Ezzel�összefüggésben�Bill�Yousman�(2003)�megjegyezte,�hogy�a�rap�nép-
szerűsége� a�fiatal� fehér� hallgatók� körében� sokszor� együtt� jelenik�meg� a� rasszista�
attitűdökkel.

A�rap�sok�esetben�az�üzletről�szól.�Kvalitatív�kutatók�gyakran�használják�ezt�a�
megfigyelést�annak�bizonyítására,�hogy�feltárják�a�performatív hatások elvét. Pél-
dául�sokan�érvelnek�amellett,�hogy�a� férfi� rapperek�macsó�pózolása�azt� fejezi�ki,�
hogy önmagukra vállalkozóként tekintenek. A tudósok itt egyetértenek Violent 
J-vel;� a� legfontosabb�a�zeneipar,� és�nem�az,�hogy�mi�hagyja�el�a� rapperek�száját.�
Sköld� és� Rehn� a� rap�műfajt� olyan� narratívaként� határozták�meg,� ami� arról� szól,�
hogy a vállalkozói életformát hogyan lehet megélni az üzleti iskolák és a menedzs-
ment szakirodalmában leírt vállalati környezet világán túl:

 
„Ha�»a�kisstílű� szélhámost«� (hustler)� egy� sajátos� szóbeli� hagyomány�vállalkozói�figurája-
ként�kezeljük,�lehetőségünk�nyílik�megvilágítani,�mennyire�tarthatatlan�a�»vállalkozói�lét«�
hagyományos�definíciója,�ahogy�az�a�gyakorlat�is,�hogy�bizonyos�helyszínek�teljesen�kívül�
esnek a vállalkozások tanulmányozásán.” (2007, 53.)
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A rap hencegése vállalkozói stratégia, amely beleillik a retorikai készségek nyil-
vánosság�előtt�történő�rögtönzött�bemutatására�épülő�művészeti�formába.�Sköld�és�
Rehn szerint ez az oka annak, hogy a sikeres rapperek éppen annyit verselnek a 
pénzről,�mint�az�erőszakról�és�a�szexről.

Azonban�a�raphez�fűződő�üzleti�ambíciók�összeütközésbe�kerülhetnek�azzal�az�
elvárással,�hogy�a�rapperek�„képben�legyenek”:�azaz�maradjanak�hűek�a�közösség-
hez,� kötődjenek� hozzá,�még� akkor� is,� ha� valójában� szeretnének� onnan� sikeresen�
kiemelkedni.� A� „hustlerek”,� vagyis� az� olyan� művészek,� mint� Jay-Z,� 50� Cent� és�
Ice-T,�akik�bevallják,�hogy�kereskedelmi�érzéküket�a�bűnözés�világában�csiszolták�
ki, csak virtuális karakterek. Sköld és Rehn ez alatt azt értik, hogy a „hustler” rap-
perek�hitelessége�attól�függ,�hogy�milyen�előadók,�nem�pedig�attól,�hogy�mit�tesz-
nek vagy tettek korában.

 
„A rap líraiságával kapcsolatos ellentmondásos diskurzusra úgy tekinthetünk, mint arra 
az� ideológiai�mozgalomra,�amely�a�nem�létező�szubjektumot�akarja�stabilizálni.�Ebben�az�
értelemben�a�valóság�nem�a�valósághű�ábrázolás�kérdése� (…)�és�nem� is� a�megkérdőjelez-
hetetlen igazsághoz való közelebb jutás, hanem annak a kereskedelmi virtuális valóságnak 
az� elismerése,� amelyben� meseszerű� hősök� jelennek� meg,� (…)� köztük� azok� a� vállalkozó-
ként� vagy�ügyeskedőként� feltűnő� rapperek,� akik� ezeket� az� árukat� becsomagolják� és� elad-
ják.” (2007, 73.)
 

A sikeres rapelőadó olyan médiaszemélyiséget hoz létre, amely két világot köt 
�össze,�és�amely�a�„bűnözői�tőkét”�fogyasztási�termékké�alakítja�–�olyan�termékké,�
amely� vonzó� lehet� a� vállalati� világ� számára.�Az� erőszakos� rap� az� egyiket� a�má-
sikká�alakítja.�A�kérdéses�átalakulás�legfontosabb�hatásai�feltehetően�politikai�jel-
legűek.�Balaji�(2009)�azzal�érvel,�hogy�a�sikeres�rapperek�fausti�alkut�kötnek,�ami-
nek�végül�negatív�hatása�van�a�faji�politikára.�Végső�soron�a�rapperek�súlyos�testi�
sértéseinek eladhatónak kell lenniük, hiszen erre vannak kitalálva. Azonban bár-
mennyire�is�„igaziak”�a�művészek�tapasztalatai,�ezek�csak�akkor�értékesek,�ha�be�
lehet�őket�csomagolni,�és�el�lehet�őket�adni�ismerős�médianarratívaként.�Ennek�az�
egyik lehetséges kimenetele az lehet, hogy bizonyos körökben a rap kiegészíti a 
fiatal�fekete�férfiak�egyéb�negatív�reprezentációit:

 
„A�fekete�férfiak�Másikként�történő�értelmezése�gazdasági�előnyöket�jelentett�a�vállalatok-
nak,� amelyek� kihasználták� a� fekete� férfiak� »bandita� vonzerejét«� a� rapzenében,�miközben�
segítettek legitimálni olyan politikai döntéseket – mint például a jóléti intézkedések hatá-
lyon kívül helyezése, a pozitív diszkrimináció felszámolása, valamint az oktatás és a mun-
kahelyi�képzés�finanszírozásának�visszavágása�–,�amelyek�negatív�hatással�voltak�az�afro-
amerikai közösségre.” (Balaji, 2009, 23.)
 

Ezért� olyan� sokatmondó� Violent� J� észrevétele,� miszerint� a� rap� hatásának� valódi�
kérdése�az,�hogy�az�ipar�hogyan�teszi�az�ellentmondásos�üzeneteket�népszerűvé�a�
nyilvánosságban.� Tetszik� vagy� sem,� az� ICP� tagja� a� rapperek� elitjének,� akik� épp�
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úgy� értenek� az� üzlethez,� mint� a� művészethez,� de� akik� elkerülhetetlenül� antago-
nisztikus�küzdelembe�keverednek�a�vállalati�főárammal,�amellyel�kölcsönösen�arra�
törekszenek,� hogy� kizsákmányolják� egymást.� Ha� a� hatáskutatások� az� erőszakot�
úgy vizsgálják, hogy megpróbálják „felderíteni az okát egy szélesebb narratívá-
ban, értékelni a szerepét, a célját és a kimenetelét azoknak a szempontjából, akik 
érintettek, s végül ezt a társadalmi tudás részévé akarják tenni” (Gunter, 2008), 
akkor�ebből�az�következik,�hogy�az�ipari�érdekek�relevánsak,�mert�elsősorban�azt�
magyarázhatják�meg,�hogy�az�erőszakos� rap�miért�kerül�a�közönség�figyelmének�
középpontjába.

Ezek után térjünk vissza az Irakban szolgáló katonákhoz, akik Eminemet hall-
gatnak,�mielőtt�csatába�mennek.�Amikor�a�hatások�szerepét�magyarázzuk,�hason-
lóságokat� fedezhetünk� fel� Eminem� előadói� személyisége� és� a� katonák� által� leírt�
„pillanatnyi� elmezavar”�között.�Eminem�a�zeneipar� és� a� rap�mint�művészet� ellen�
megfogalmazott�kulturális�előítéletek�miatt�értelmezhető�az�erőszakos�inspirációk�
eszközeként.� O’Reilly� és� Bashir� is� elutasította� az� ICP� védekezését,� miszerint� ők�
csak�szórakoztató�fikciókat�nyújtanak�a�közönségnek,�nem�pedig�szó�szerinti�uta-
sításokat adnak azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenniük. A rap kreativitásának 
ily�módon� történő�elutasítása�kulcsfontosságú� tényező�annak�megértésében,�hogy�
a�műfaj�miért�ennyire�ellentmondásos�a�kulturális�politika�számára.�Gil�Rodman�
(2006)� ezt� a� kérdés�vizsgálja�Eminemről� írott�munkájában,�melynek� segítségével�
megérthetjük,�hogy�az�ICP�vitának�mi�köze�lehet�Pieslak�tanulmányához.�Ugyanis�
van valami közös Eminemben és a katonákban: mindannyian jól ismert nyilvános 
szerepeket játszanak.

Nyilvánvaló,� hogy� Pieslak� katonái� azért� hallgatták� Eminem� zenéjét,� mert� ő�
minden� idők�egyik� legnépszerűbb�rap�előadója.�Gil�Rodman�(2006)�szerint�a� rap�
mint erőszakinjekció�hírneve�a�kulturális�előítéletekből�származik.�Rodman�meg-
figyelte,� hogy� a� kritikusok�milyen� lelkesen� elfogadják,� hogy�Bob�Dylan� és� John�
Lennon�szerepet�játszik�akkor,�amikor�az�emberölésről�énekelnek.�Ugyanakkor�azt�
feltételezik,�hogy�a�rapperek,�mint�Eminem,�mindenről�csak�első�személyben�tud-
nak�nyilatkozni.�Amikor�Tom�Jones� jajgat� („Miért,�miért,�miért,�Delilah?”),�miután 
leszúrta� a� barátnőjét,� tudjuk,� hogy� a� walesi� szexszimbólum� igazából� soha� sem�
 tenne ilyet. De amikor Eminem ugyanezt a képet festi le, néhányan azt hiszik, 
hogy komolyan is gondolja. Rodmant ez a reakció jobban zavarja, mint bármelyik 
egyértelműen�sértő�dolog,�amit�Eminem�megfogalmaz:

 
„Az a széles körben elterjedt vélemény, miszerint Eminemet nem lehet szerzőnek, művész-
nek vagy előadóművésznek�tekinteni,�kulturális�előítéletekben�gyökerezik.�Ezek�pedig�leg-
alább�olyan�nyugtalanítóak,�mint�a�legvéresebb�zenei�fantáziák:�olyan�előítéleteken�alapuló�
elfogultságról�van�itt�szó,�mely�meg�van�arról�győződve,�»egyesek«�teljességgel�képtelenek�
a�magasabb�szintű�gondolkodásra�és�a�művészi�kreativitásra�–�az�ilyen�emberek�képessége�
korlátozott�abban�a�tekintetben,�hogy�»fikciót«�alkossanak,�így�csupán�kendőzetlen�szemé-
lyes tapasztalataikon eszközölnek apróbb változtatásokat.” (2006, 105.)
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Rodman�saját�megfigyeléseit�használja�a�faji�kérdések�tárgyalásakor,9�de�ettől�most�
szeretnék�eltérni.�Az�a�gondolat,�hogy�Eminem�élvezi�a�céltalan�erőszakot,�és�hogy�
ez a tartalom akadály nélkül jut el az emberek elméjébe, akik gyakorlatias módon 
ezt arra használják, hogy harcias hangulatba kerüljenek, alaposan alábecsüli a 
hallgatók� performanszainak� összetettségét.� Sőt,� ez� az� állítás� összhangban� van� a�
hatáskutatások és a kultúrakutatás koncepcióival és bizonyítékaival is.

Rodman� értelmezése� szerint� Eminem� dalszövegei� kifejezik� azt,� hogy� ő� való-
jában egy „virtuális” karakter, akinek a performanszát felkapta a közönség, így 
már nincs felette irányítása. A The Way I Am (Ilyen vagyok)�című�dal�arról�szól,�
hogy�lehetetlen�az�ipar�és�a�különböző�közönségek�kedvében�járni,�és�hogy�milyen�
frusztrációt jelent a folyamatos nyomás, hogy felfedje a „valódi” Eminemet (az a 
tény, hogy a nyilvánosságban három nevet használ, azt jelzi, hogy ez a „valódi” 
nem is létezik). Elkeseredett következtetése, ha van ilyen: akárki lehetek, akit csak 
szeretnél (I am whoever you say I am). Eminem, Slim Shady és Marshall Mathers 
egy�olyan�férfi�különböző�maszkjai,�aki�csak�szeretné�felnevelni�a�lányát,�azt�tenni,�
ami jól esik (Rodman, 2006). Itt felfedezhetünk egy párhuzamot Pieslak katonái-
val,�akik�szintén�nyilvános�szerepet�játszanak.�Csakúgy,�mint�amikor�Eminem�azt�
mondja:�„Nem�az�vagyok,�akinek�mondtok”,�a�katonák�is�igyekeznek�távol�tartani�
magukat az „embertelen és undorító” dolgoktól, amiket meg kell tenniük. Végül is 
a külpolitika miatt kell gyilkolniuk. Akkor miért is hallgatnak Eminemet?

Az elemzések alapján amellett érvelhetünk, hogy a Go to Sleep� című�dal�úgy�
vált hatásossá, hogy a rapzene a „valóság” kifejezéseként tárgyiasult, nem pedig a 
képzelőerő� által� létrehozott� művészeti� formaként,� és� a� zene� így� válhatott� széles�
körben� használt� fegyverré� a� háborúban.� Sőt,� egy�másik� párhuzamot� is� felfedez-
hetünk abban, ahogy a rapperek különbséget tesznek saját életük és a dalokba kó-
dolt� életek� között.� A� katonák� tetteiről� szóló� beszámolók� is� különbséget� tesznek�
aközött, amit katonaként tesznek, és aközött, amit civilként. Vagy legalábbis úgy 
tűnik,� hogy� ez� valóban�megtörténhet.�Vajon� azért� vonzó� a� rap,�mert� általánosan�
ismert� a�műfaj� képessége,� hogy� létrehozza� azokat� a� különbségtételeket,� amelyek�
nélkülözhetetlenek�a�katonák�számára,�hogy�megőrizzék�a�józan�ítélőképességüket�
és az önbecsülésüket? Ez inkább csak kérdés és nem következtetés. Ugyanakkor 
van helye a szakirodalomban, mert azt mutatja, hogy továbbra is sok a megvála-
szolatlan�kérdés�a�médiaerőszak�működésmódjáról.

Következtetés: a hatások kultúrája

Az� ICP� botrány� és� Pieslak� tanulmányának� összevetése� annak� bemutatását� szol-
gálta,� hogy�a� sajtó� előbbivel� szembeni� aggodalmai�nem�veszik�figyelembe� sem�a�
hatáskutatás,� sem�pedig�a�kultúrakutatás�eredményeit,� ráadásul�elterelik�a�figyel-
met azokról az összetett folyamatokról, amelyek magyarázatot adnak a médiahatá-



64 Ifjúság és média

sok�legdrámaibb�eseteire.�Egyértelmű,�hogy�a�médiaerőszak�jelentős�erőt�képvisel�
a� társadalomban.� Fontos� szerepe� van� és� előidéz� dolgokat,� de� hogy�miért,�mit� és�
hogyan, az továbbra is tisztázatlan. Ebben a kvalitatív és a kvantitatív kutatók is 
egyetértenek.

Lényeges, hogy ismerjük a hatáskutatás eredményeit, amennyiben tudományo-
san�szeretnénk�vizsgálni�a�médiában�gyakran�megjelenő,�fiatalokat�érintő�esemé-
nyeket.�Fontos�megérteni�azt�is,�hogy�a�hatáskutatások�alapvetően�nem�ellenségei�
annak, hogy a média befolyásáról árnyaltabb képet fessünk annál, mint ahogy 
O’Reilly�és�Bashir�teszik.�Ennek�éppen�az�ellenkezőjéről�van�szó:�a�hatáskutatások�
különböző�társadalmi�csoportok�esetében�vizsgálják�a�médiahasználat�kevésbé�lát-
ványos következményeit, és a hatásokra társadalmi magyarázatokat keresnek. Így 
a� hatáskutatás� nem� kerül� ellentmondásba� a� fiatalok� médiahasználatának� kultu-
rális�jelentőségéről�szóló�érvekkel.�A�rap�esetében�a�hatáskutatások�megelégszenek�
azzal�a�magyarázattal,�hogy�a�hatás�inkább�gazdasági�értelemben�jelentős,�vagyis�
nincs�köze�az�őrült�előadókhoz�és�a�megtébolyodott�közönséghez.

A� hatáskutatások� és� kultúrakutatások� egyaránt� az� „átlagos”� fiatalok� iránt� ér-
deklődnek.�Ahhoz,�hogy�a�média�hatását�világosabban�értsük,�kevesebbet�kell�fog-
lalkozunk a kóros esetekkel, s ehelyett azon érdemes elmélkednünk, hogy a mé-
diához�való�hozzáférés�milyen� sokféle�hatást� idézhet� elő�a�fiatalok� sokféleségétől�
függően.�Amikor� a� rap� és� az� erőszak� kerül� szóba,� világos,� hogy� a� legtöbb�fiatal�
esetében�sokkal�fontosabb�azzal�foglalkozni,�hogy�a�rap�erőszakos�műfajként�törté-
nő�olvasatát�hogyan� támogatják�rapzenével�kapcsolatos�előítéletek.�Ezek�ráadásul�
egyszerre�jelennek�meg�azokkal�a�kereskedelmi�igényekkel,�amelyek�az�előadókat�
hipermaszkulin� performanszokra� ösztönzik� a� közönség� előtt.�Az� elképzelés,�mi-
szerint a hatások hétköznapi performanszokként (ordinary performances) jelent-
keznek, segíthet leírni, hogy globális kontextusban hogyan válasszuk ki vizsgála-
tunk tárgyát az ifjúság médiahasználatával kapcsolatos esetek közül. A negyedik 
fejezet�ezzel�a�témával�foglakozik.�De�először�is�olyan�történelmi�nézőpontból�kell�
megértenünk�a�média�hatásait,�amely�több�figyelmet�fordít�a�technológiára,�mint�a�
tartalomra.

Összefoglalás

–  A médiahatásokat vizsgáló felmérések és kísérletek értékes belátásokkal szol-
gálnak az ifjúsági médiahasználattal foglalkozó kulturális és kvalitatív megkö-
zelítések számára.

–  A hatáskutatókat az érdekli, a média hogyan befolyásolja a társadalmi csopor-
tokat.

–  A hatáskutatók a viselkedést olyan cselekvésként határozzák meg, amelyeket a 
médiaüzenetek és a társadalmi kontextus�közötti�kölcsönhatás�idéz�elő.
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–  A hatások�kutatói�a�fiatalokat�aktív résztvevőnek tekintik a médiahatások létre-
hozásában;�a�fiatalokra�időnként�hatással�van�a�média,�mert�azt�akarják,�hogy�a�
média hasson rájuk.

–� �Ez� nem� jelenti� azt,� hogy� a� fiatalok� ellenőrzésük� alatt� tartják� a�média� hatásait,�
mert� a�médiahasználatuk� gyakran� olyan� társadalmi� tényezők� által�meghatáro-
zott,�amelyeket�nem�tudnak�befolyásolni;�az�Irakban�rapzenét�„használó”�ameri-
kai katonák példája is egy ilyen eset, amely azt a helyzetet írja le, amelyben a 
fiatalok�vonakodva�ugyan,�de�magukra�vonják�a�média�negatív�hatásait.

–� �Negatív�médiahatások�alatt�főleg�azt�kell�érteni,�amikor�a�hatásokat�a�társadal-
milag veszélyeztetett csoportokra terjesztik ki.
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 8� Például�Tyree’s�(2009)�azt�az�ellentmondást�értelmezi,�hogy�a�férfi�rapelőadók,�
akik szeretik és tisztelik az anyjukat, elutasítják és értéktelennek tartják a 
�szexuális� partnereiket.� Conrad� és� szerzőtársainak� (2009)� tartalomvizsgálata�
pedig�azt�találta,�hogy�a�nők�sokkal�többször�szexualizáltak�a�videókban,�mint�
a�férfiak.

 9� Rodman� szerint� Eminemet� az� teszi� ellentmondásossá,� hogy� fehér� férfiként� a�
feketék kulturális repertoárjába helyezi el magát. Rodman ezért azzal érvel, 
hogy�Eminem� jelentősen�különbözik� az� 1990-es� évek� szenzációjától,�Vanilla�
Ice-tól,�aki,�ahogy�azt�a�neve�is�sugallja,�a�fehérségére�hívta�fel�a�figyelmet.





3. fejezet

A médiatechnológia hatásai –  
Ifjúság, elégedetlenség,  
közösségi média és a társadalomtörténet 

 

Kutatási kérdés. 
Mit árul el a médiatechnológia 

hatásáról a közösségi média 
szerepének vizsgálata a fiatalok 

által vezetett ellenállási 
mozgalmak esetében?

Példaértékű 
esettanulmány. 

Rachel Hoffman halála: 
a történelmi és a gazdasági erők 
hogyan ösztönzik a médiaipart 

és az ifjúságot arra, hogy 
a közösségi médián keresztül 

találjanak egymásra.

A média hatásaival 
kapcsolatos tanulságok. 
A technológiai kérdések 

a kultúrtörténet 
szerves részét alkotják. 

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Miért hasznos 

a médiakutatásra 
mint a társadalomtörténet 
egyik formájára gondolni?

Eredmények. 
A közösségi média 

a médiaipar 
és a közönség 

médiahasználati 
gyakorlatainak 

összekapcsolásán 
keresztül „működik”.

Vonatkozó irodalom. 
Társadalomtörténet 
(E. P. Thompson); 

a közösségi médiát használó 
ellenállási mozgalmak kritikai 

kutatása; a különböző 
médiaformák társadalmi 

jelentősége 
(leleplező újságírás).
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Ez� a� fejezet� történelmi� nézőpontból� foglakozik� a� médiatechnológiák� hatásaival.�
Amikor� a� 2011-es� arab� tavasz� jelentőségét� próbáljuk�megítélni,�melynek� során� a�
fiatalok�a�mobil�médiát�használták�a�politikai�hatalommal�való�szembeszegülésre,�
érdemes meghatározni a mobil eszközök kulturális és történelmi szerepét – külö-
nösen azzal összefüggésben, hogy a hétköznapi emberek hogyan igyekeztek ezek 
segítségével beleszólni a közéletbe. A tömegtüntetések a társadalomtörténet gya-
kori témái, és világos, hogy az ilyen események egyre inkább a médiától függe-
nek.�Ebből�a�felismerésből�kiindulva�érdemes�lehet�a�történelemtudomány�és�a�mé-
diatudomány interdiszciplináris kapcsolataival foglalkozni. 

A� fejezet� ezt� három� lépésen�keresztül� valósítja�meg.�Először� is�megfogalmaz-
zuk� a� társadalomtörténet� főbb� kutatási� kérdéseit.� Másodszor,� bemutatjuk,� hogy�
ezek�a� témák�hogyan�befolyásolták�a�kritikai�médiakutatás�fiatalokkal,�közösségi�
médiával és elégedetlenséggel kapcsolatos kérdéseit. Harmadszor, kiválasztunk 
egy esettanulmányt, ahol az ifjúsági ellenállás sajátos formáit nem az intézményes 
média, hanem a digitális források aktivizálták – ezzel illusztráljuk, hogy az ifjúsá-
gi ellenállás pontos megértésében milyen elengedhetetlen szerepet játszik a törté-
nelem és a médiatörténet.�A�floridai�hallgató,�Rachel�Hoffman�gyilkossága�körül�
folyó� nyomozásokból� és� tüntetésekből� kiindulva� a� fejezet� bemutatja,� hogy� az� ál-
lamfőváros,�Tallahassee�helyi�újságírói�hogyan�hergelték�a�fiatal�aktivistákat�a�kö-
zösségi�médián� keresztül� a� „leleplező� újságírás”� (muckraking� journalism)� husza-
dik�században�kiváltképp�nagy�hatású�amerikai�műfaját�használva.�

A�Hoffmannal�foglalkozó�kutatás�egy�egyszerű�összefüggést�világít�meg�a�tör-
ténelemtudomány és a médiatudomány között. A társadalomtörténet azt vizsgálja, 
hogy a társadalmi változásokra milyen hatással van az, ahogyan a kultúra és a 
különböző� intézmények� kapcsolatot� teremtenek� az� emberek� között� az� azonos� ér-
deklődés� és� a� közös� cselekvés� által.�A�fiatal� tüntetők� és�Hoffmann� esettanulmá-
nyának tárgyalása bemutatja, hogy a médiahasználattal kapcsolatos gyakorlatok és 
médiaintézmények hogyan vették át ezt a szerepet. Ezen keresztül fogjuk bebizo-
nyítani, hogy a médiatechnológia hatásainak megértéséhez a legjobb módszer 
azoknak�a�társadalmi�és�szervezeti�tényezőknek�a�tanulmányozása,�amelyek�meg-
határozzák, hogy a kérdéses eszközöket hogyan használjuk. Így végül képesek le-
szünk magyarázatot adni arra a kérdésre, hogy a médiakutatás számára miért 
ugyanolyan fontos a történelem, mint a történelem számára a médiakutatás. 

Miért lehet káros a közösségi média a világ számára? 

2012�áprilisában�az�ENSZ�főtitkára,�Pan�Gimun�a�Google+�Hangouts�alkalmazását�
használta� arra,� hogy� a� világ� fiataljaival� beszélgessen� a� legkülönfélébb� témákról,�
úgymint a biztonság, az emberi jogok és a médiatechnológiák szerepe az oktatás-
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ban.�Az�ENSZ�vezető�tisztségviselője�azt�mondta,�hogy�„a�közösségi�média�eszkö-
zét akarja arra használni, hogy kapcsolatba léphessen az emberekkel és meghall-
gathassa�az�ötleteiket”�(Egyesült�Nemzetek�Rádió,�2012).�Eközben�Pan�egy�ismerős�
utópisztikus�elképzelést� is�kifejtett:�a�közösségi�média�műszaki�kapacitása�azt� je-
lenti,�hogy�első�alkalommal�a�fiatalok�a�szó�szoros�értelmében�együtt�„lóghatnak”�
az�emberekkel,�akik�meghatározzák�a�jövőjüket.�

Pan� akciói� az� ENSZ� azon�meggyőződéséből� születtek,� hogy� a�médiához� való�
szabad�hozzáférés�az�igazságos�világ�előfeltétele.�Ezt�az�elkötelezettséget�fejezi�ki�
az�ENSZ�Emberi�Jogok�Egyetemes�Nyilatkozatának�19.�cikke,�amely�így�szól:

„Mindenkinek�joga�van�a�szabad�véleménynyilvánításhoz;�ez�a�jog�magában�foglalja�a�be-
avatkozás nélküli véleményalkotást, és az információk keresését, vételét és továbbítását 
bármilyen�médiában,�határoktól�függetlenül.”�(United�Nations,�1948.)

Mivel�a�Google+�képes�kiküszöbölni�az� idő�és�a� tér�által� támasztott�kihívásokat,�
úgy�tűnik,�megfelelő�eszköz�ahhoz,�hogy�a�19.�cikk�valósággá�váljon.�Ugyanakkor�
nagyjából�ugyanabban�az�időben,�amikor�az�ENSZ-ben�megfogalmazták�ezeket�az�
alapelveket� az� 1940-es� években,� a� kanadai� közgazdász,�Harold� Innis� arra� figyel-
meztetett, hogy ha mást nem is, a történelem azt biztosan megtanította, hogy a 
gyorsabb, széles körben elterjedt kommunikációs technológiák valójában kevésbé 
demokratikus hellyé teszik a világot:

„A hatalmas fejlesztések a kommunikáció területén csak megnehezítették a megértést. Még 
a tudomány, a matematika és a zene is, mint a nyugati gondolkodásmód utolsó menedéke, 
a� gépesített� köznyelv� bűvöletébe� estek.� Az� üzleti� gondolkodásmód� új� monopóliumokat�
 követel a nyelvben és új nehézségeket teremt a megértésben.” (Innis, 1947.)

Ha�Innis�képes�lett�volna�beszélni�Pannal,�figyelmeztethette�volna,�hogy�a�globális�
kommunikáció�magántulajdonú�társaságokba�történő�kiszervezése�feltehetően�nem�
oldja meg a globális demokrácia problémáit. Innis úgy vélte, hogy a technológia 
kérdése valójában nem technológiai, hanem történelmi: népek, kultúrák, birodal-
mak és vállalkozások története. Tehát, ha a 2011-es arab tavaszhoz hasonló esemé-
nyeket�tekintjük,�ahol�a�fiatalok�példátlan�szerepet�vállaltak�a�politikai�változások�
elősegítésében,�miközben�nyilvánvalóan�támaszkodtak�a�közösségi�média�segítsé-
gére�abban,�hogy�azonnal�magukra�vonják�a�világ�figyelmét,�fontos�megkérdezni,�
hogy�bizonyos�médiaműfajok�és�vállalkozások�miért�vonódnak�be�a�fiatalok�bizo-
nyos�mozgalmaiba,�bizonyos�okok�miatt,�bizonyos� időkben.�Ebben�az�értelemben�
az a kérdés, hogy a közösségi média hogyan változtatta meg a világot, továbbra is 
a�társadalomtörténet�problémakörébe�tartozik;�meg�kell�értenünk,�hogy�a�társadal-
mi rendellenesség hátterében a kultúra áll. 

Hogy igazoljuk a médiatechnológiák történelmi megközelítésének értékét, a fe-
jezet megvilágítja a társadalomtörténet legfontosabb kérdéseit, majd ezeket a té-
mákat összeköti a közösségi média és a hallgatói ellenállás szakirodalmával, végül 
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bemutat�egy�esettanulmányt,�amelyen�keresztül�érthetővé�válik,�hogy�az�újságki-
adás�mint�üzlet�történeti�fejlődése�hogyan�nyitott�teret�a�különböző�elégedetlenségi�
mozgalmakban megmutatkozó sajátos elkötelezettségeknek. 

Technológia és médiahatás

A�hatásvizsgálatokról�szóló�második�fejezet�főleg�arra�koncentrált,�hogy�a�fiatalo-
kat hogyan befolyásolhatják a médiatartalmak. Láthattuk, hogy a hatások attól 
függenek,�milyen�kontextusban�találkozunk�velük;�a� technológia�kérdése� így�vál-
hat� jelentős� tényezővé,� hiszen� a� használat� kontextusa� nagyban� függ� attól� az�
�eszköztől,� amely� a� tartalmat� elérhetővé� teszi� a� különböző� társadalmi� terekben.�
Mindenesetre, amikor a médiatechnológiák társadalomra gyakorolt hatásával fog-
lalkozunk,�a�médiahatások�társadalmi�és�politikai�értelmezése�az�első�és�a�máso-
dik fejezetben kifejtett módon azt jelenti, hogy hasznos lehet Innis tanácsát követ-
ni�a�technológiák�történelmi�megközelítését�illetően.�

A� technológia� kérdése� azért� lényeges,� mert� az� teszi� lehetővé� a� médiahaszná-
latot. A kifejezés azt írja le, hogy „mit csinálnak az emberek a médiával össze-
függésben� különböző� helyzetekben� és� kontextusokban”� (Couldry,� 2004,� 119.).�
Az elképzelés azt is érzékelteti, hogy a médiatechnológiák a társadalom „ritmus-
szekcióját” adják. Amikor egy zenei bemutatót nézünk, hajlamosak vagyunk csak 
az�énekeseket�vagy�a�szólógitárost�nézni,�pedig�a�basszus�nélkül�az�egész�előadás�
szétesik, akkor is, ha csak ritkán vesszük a fáradságot, hogy valóban azt hallgas-
suk, mit is játszik a basszus. Hasonlóképpen, ha a tiltakozás és a politikai változá-
sok esetét nézzük, azt gondolhatnánk, hogy az eseményeket a társadalmi problé-
mák vagy befolyásos személyiségek irányítják azzal párhuzamosan, ahogy a 
társadalom egyre mediatizáltabb, és a média használata a mindennapi rituálék ru-
tinjává válik. Ezeknek a törekvéseknek és személyiségeknek ugyanígy szükségük 
van „ritmusszekcióra”, hálózatra, amely a kérdéses probléma kommunikációját ko-
ordinálja.�Ebben�az�értelemben�a�mobil�média�és�a�használatukat�alakító�tényezők�
„hatása” az, hogy „tartják az ütemet”. Ebben a formában ez történelmi kérdés, 
ezért�lényeges�megfogalmaznunk,�hogy�mik�ezek�a�tényezők,�és�hogyan�állnak�elő�
bizonyos társadalmi körülmények között.

A�különböző�technológiák�nem�véletlenszerűen�tűnnek�fel�a�laboratóriumokból,�
és hatásuknak gyakran kevés köze van a technológiai kapacitáshoz vagy a terve-
zett felhasználáshoz (Williams, 1974). Elfogadva a médiatechnológiák történeti 
megközelítésének� jelentőségét,� érdemes� összekapcsolni� a� 2009–2011� terjedő� idő-
szakban�felmerülő,�a�közösségi�médiával,�az�ifjúsággal�és�a�politikai�ellenállással�
kapcsolatos kérdéseket a híres társadalomtörténész, E. P. Thompson nyilvános el-
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lenállással foglalkozó munkáival. Thompson Az angol munkásosztály születése 
(Budapest,�Osiris,�2007�[1963])�című�úttörő�jelentőségű�írása�a�kultúra�átpolitizá-
lásával foglalkozik az ipari forradalom idején. Thompson úgy látta, hogy tanulmá-
nya a kultúra és a hatalom összefüggéseivel kapcsolatos olyan problémákat vetett 
fel, amelyek a média hatásvizsgálatainak szempontjából is relevánsak. Munkájával 
világossá tette, hogy a társadalomtörténet és médiakutatás egymáshoz szorosan 
kapcsolódó tudományágak. Ez azért van így, mert Thompson kultúrával és hata-
lommal kapcsolatos kutatásai a médiatechnológiákat olyan eszközökként jelenítik 
meg, amelyek a társadalom és a média változásait szintetizálják úgy, hogy gyakran 
nehéz elképzelni az egyiket a másik nélkül. 

Amennyiben�a�fiatalságot,�az�ellenállást�és�a�közösségi�médiát�Thompson�kuta-
tásának folytatásaként határozzuk meg, akkor a technológiát az alapján értelmez-
hetjük, hogy az új médiaeszközök hogyan „tartják a ritmust” azáltal, hogy a közös 
célokon és érdekeken keresztül közösségeket hoznak létre. Ez azért fontos, mert ha 
ezt a kérdéskört történelmi keretben tárgyaljuk, a technológiai szempont miatt a 
társadalomtörténetet�többé�nem�lehet�úgy�tárgyalni,�hogy�ne�vennénk�figyelembe,�
hogyan jön létre a nyilvánosság akkor, amikor az emberek a médiát használják. 

Ez az oka annak, hogy Hoffman története sokkal több, mint egy tragikus gyil-
kosság.� 2009-ben� a� floridai� Tallahassee Democrat� című� lap� úgy� akarta� elérni� a�
közönséget,� a�nagyobb�profitot� és� a� társadalmi�változásokat,� hogy�a� leleplező�új-
ságírás amerikai hagyományát a közösségi médiába ültette át. Az újságnak úgy 
sikerült átszerveznie a kereskedelmi bevételeit, hogy egyetemistákat ösztönöztek 
arra� az� állam� fővárosában,� hogy� politikai� reformok� mellett� kampányoljanak.�
Rachel Hoffmant, aki a Florida State University hallgatója volt, egy elhibázott ká-
bítószer-rajtaütés�során�lőtték�le.�Az�esetet�a�Tallahassee Democrat újságírói vitat-
ható módon arra használták, hogy a közösségi médián keresztül kihasználják a 
hagyományos médiakonvenciókat és társadalmi kapcsolatokat. A Hoffman-féle 
esettanulmány� két� nagyon� fontos� szempontot� világít� meg.� Először� is,� a� kutatás�
 empirikus bizonyítékot ad arra, hogy a technológia és a hagyományos médiahasz-
nálati gyakorlatok pontosan hogyan könnyítették meg a hatékony tiltakozást a 
�közösségi�médián� keresztül.� Ezzel� olyan� nézőpontot� jelölünk� ki,� amelyben�meg-
különböztetett szerepet tulajdonítunk a médiának a társadalmi változások folya-
matában.�Másodszor,�a�tanulmány�kidomborítja�a�technológia�kitűnő�„kutathatósá-
gát”,�ami�a�következőképpen�alakul:�míg�az�arab�tavaszhoz�hasonló,�mérföldkőnek�
számító� globális� eseményeknek� a� mai� napig� méltán� nagy� figyelmet� szentelnek�
–�bár�ezek�olyan�komplex,�még�folyamatban�lévő�történelmi�események,�amelyek-
nek a jelentése még évtizedekig tisztázatlan maradhat –, addig a technológiával, a 
történelemmel és a társadalmi változásokkal kapcsolatos kérdéseket kisebb lépté-
kű�esettanulmányok�segítségével�is�kutathatjuk.
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A�médiatechnológiák� történeti� megközelítése,� amit� a� fiatalság,� a� média� és� az�
ellenállás témáin keresztül fejtünk ki, az alábbi lépéseket foglalja magában. A feje-
zet: 
–  foglalkozik azzal, hogy a médiahatások társadalmi megközelítése egy sor kér-
dést�vet�fel�a�kultúráról�mint�politikai�erőről;

–  megmagyarázza Thompson elképzeléseit a kultúra és az elégedetlenség össze-
függéseit�illetően,�és�azt,�hogy�miért�gondolta,�hogy�a�médiakutatásban�a�törté-
nelmi�megközelítésnek�hangsúlyosabb�szerepet�kell�kapnia;

–� �megmutatja,�hogy�a�közösségi�médiát�és�a�politikai�felkeléseket�elemző�média-
tudomány hogyan válaszol Thompson kritikáira – tudatosan, vagy nem tudato-
san;

–  a Hoffman-esettanulmány segítségével megmagyarázza, hogy a közösségi mé-
dia�hogyan�vesz�részt�a�kizsákmányolásban�és�a�változásban;

–� �a�társadalomtörténet�és�a�médiatudomány�helyzetére�mint�társterületekre�reflektál.

Médiahatás: a társadalmitól a történelmiig 

A technológiák történeti megközelítése arra összpontosít, hogy a médiaeszközök 
miképpen�hoznak�létre�„politikai�akciótereket,�amelyekben�a�fiataloknak�lehetősé-
gük�van�arra,�hogy�a�társadalmi�helyzetük�jelentésére�reflektáljanak,�és�amennyi-
ben� a� körülmények� megfelelőek,� változtassanak� is� ezeken.� Pieslak� háborúról� és�
zenéről�szóló�munkája�azt� illusztrálja,�hogy�a�médiatartalom,�a�médiatechnológia�
és a történelem közösen teszik ezeket a helyeket valóságossá. Például nem sok ér-
telme van azzal foglalkozni, hogy a katonák miért hallgatnak rapzenét Irakban, ha 
előbb�nem�tesszük�fel�a�kérdést,�hogy�egyáltalán�miért�vannak�ott.�Így�mielőtt�az-
zal� foglalkoznánk,�hogy�a� technológia�hogyan� teszi� lehetővé�azt,�hogy�a�katonák�
számukra� bármikor� hozzáférhető,� hatalmas� zenei� könyvtárakat� vigyenek�maguk-
kal a háborúba, meg kell tudnunk, hogy miért kerültek olyan helyzetbe, amelyben 
kötelességüknek érezték így tenni. Ezzel együtt azt is megállapíthatjuk, hogy a 
zene fontos szerepet játszott a háborús élmények alakításában, mivel Pieslak kato-
náinak önmagukról alkotott képét meghatározta, hogy egyben a rap közönsége is 
voltak.�A�rap�úgy�segítette�a�katonákat�a�különböző�helyzetekben,�hogy�egy�sajá-
tos nyelvezetet biztosított, amelyen keresztül kifejezhették az érzéseiket. Egy jól 
átgondolt lejátszási lista összeállítása, majd annak elvitele a harctérre komoly tech-
nikai eredmény, de egyben jelentésekkel teli cselekvés is – olyasmi, ami képes ki-
fejezni egy világképet. Így a médiatechnológiák nem attól fontosak, amire képe-
sek,� hanem� azért,� mert� ezek� a� lehetőségek� olyan� tereket� hoznak� létre,� ahol� az�
emberek� a� saját� helyzetükre� reflektálhatnak.�A�médiára�mint� történelmi� képződ-
ményre�kell�tekintenünk,�de�azt�is�meg�kell�vizsgálni,�hogy�ezek�a�képződmények�
hogyan�működnek� anyagi� tényezőkként� –�olyan� eszközökként,� amelyek�nemcsak�
létrehozzák�azt�a�teret,�ahol�a�változásokat�meg�lehet�vitatni,�hanem�amelyek�elő�is�
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idézik�a�változásokat.� Itt� fedezhetjük�fel�az�első�kapcsolatot�Thompsonnal;�a�kul-
túra�mint� a� politikai� változás� hajtóereje� volt� Thompson� tanulmányának� egyik� fő�
témája azzal összefüggésben, hogy a hétköznapi emberek hogyan befolyásolták az 
ipari forradalom társadalompolitikai és politikai eredményeit. 

E. P. Thompson: ki volt ő, miről írt és miért lényeges  
a munkássága a médiakutatás számára? 

Thompson Az angol munkásosztály születése (1963)�című�írása�a�huszadik�század�
egyik� legjelentősebb� társadalomtörténeti� munkája,� ami� azt� a� kérdést� vizsgálja,�
hogy a kultúra hogyan képes kifejezni a társadalmi változás igényét. Thompson 
életműve� a� nyilvános� tiltakozás� történetével� foglalkozik� a� késő�XVIII.� és� a� kora�
XIX.�században.�Ezek�az� írások�segítségünkre� lehetnek�a�médiatechnológiák� tör-
ténelmi�megközelítésének�felvázolásában,�mivel�lehetővé�teszik�a�fiatalokkal,�a�kö-
zösségi médiával és az elégedetlenségi mozgalmakkal kapcsolatos kortárs viták 
sajátos értelmezését. Thompson szövegei azt a kérdést járják körbe, hogy a média-
technológiák vizsgálata hogyan terjesztheti ki annak a jelenségnek a megértését, 
ahogy�a�kultúra�politikaivá�válik�azáltal,�hogy�az�embereket�különböző�eszmék�és�
cselekvések mellé állítja. 

Thompson�főleg�az�olyan�intézmények�és�kulturális�tevékenységek�iránt�érdek-
lődött,� amelyek� egységessé� kovácsolták� a� szegény�munkások� tömegeit.�A� szerző�
érvelése szerint a munkások csak akkor ébredhettek rá közös tapasztalataikra és 
érdekeikre, amikor a munkahelyeken, az iskolákban, a templomokban és a szak-
mai� szervezetekben� összegyűltek.� Ennél� is� fontosabb,� hogy� a� „munkásosztály”�
csak�akkor�alakulhatott�valódi�politikai�erővé,�amely�később�az�egész�történelmet�
megváltoztatta, amikor a munkások elkezdték a közös tapasztalataikat és érdekei-
ket szervezetten kommunikálni. Thompson, aki az 1960-as években írta tanulmá-
nyát, úgy vélte, hogy az éppen csak formálódó médiakutatásban lényeges lehet 
annak megértése, hogyan jött létre a munkásosztály a kultúra segítségével. A szer-
ző�hitt�abban,�hogy�az�ipari�forradalom�és�a�munkásosztály�tudatának�kialakulása�
megalapozta�a�kultúra�politikai�megközelítésének�lehetőségét.�Thompson�az� ipari�
forradalomra mint kulturális metamorfózisra tekintett, amely megváltoztatta azt, 
ahogy a hétköznapi emberek gondolkodtak a jogaikról. A tizennyolcadik század 
végén� a� jelentős� gazdasági� átalakulások� korábban� nem� tapasztalt� módon� politi-
zálták át a kultúrát: mindent, ami a dolgozó emberek életéhez hozzátartozott 
–�az�evés,�az�alvás,�a� játék,�az� iskolába�és� templomba� járás,� sőt�a�különösebb�ok�
nélkül folyó zavargások is –, az éppen csak formálódó kapitalista rendszer politi-
kai�konfliktusaira�lehetett�visszavezetni.�Thompson�meg�volt�győződve�arról,�hogy�
ezek� a� változások� megelőzik� azokat� a� kérdéseket,� amelyeket� a� médiakutatók� az�
1960-as években kezdtek el vizsgálni. Thompson így fogalmazott:
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„Azok�a�mai�szerzők,�akik�–�egyébként�nagyon�helyesen�–�kimutatják�a�tömegkommuniká-
ciós�eszközökkel�való�kereskedelmi�visszaélésből�fakadó�emberi�értékveszteséget,�érzésem�
szerint�arányt�tévesztenek,�amikor�nem�veszik�figyelembe�a�korai�tömegoktatás�mértékét�és�
jellegét.” (2007, 422., 61. lj.)

Thompson�kultúrafelfogása�marxista�nézeteket�tükröz;�úgy�gondolta,�hogy�össze-
függés�van�a�lét�és�a�tudat�között,�azaz�a�kultúra�közvetítő�szerepet�játszik�aközött,�
ahogyan az emberek léteznek, és ahogyan értelmezik a létezésüket. Mindezt 
Pieslak�munkáin�keresztül�is�kibonthatjuk:�az�elképzelés,�hogy�a�rapben�megjelenő�
erőszak�performanszként� fogható� fel,� segített�Pieslaknak,� hogy�megértse� a� távol-
ságot aközött, hogy a katonák valójában kik voltak, illetve hogyan cselekedtek. 
E�képzelőerő�segítségével�egy�sor�ellentmondást�összeegyeztethetővé�tudtak�tenni.�
Azonban ez a képzelet csak ennyire volt elég, mivel végül, ahogy a katonák meg-
fogalmazták, „a háború mégiscsak undorító” volt. Az efféle kijelentések jól mutat-
ják a kultúra mint entitás ellentmondásos természetét, amely egyszerre tartalmaz-
za� és� elő� is� idézi� a� zavart.� Egyrészt� a� zene� funkcionalista� szerepet� játszott� a�
katonák�életében�a�terepen�(és�az�amerikai�külpolitikában).�A�rap�erőt�adott,�kien-
gesztelt,�múlatta� az� időt,� és�még� fegyverként� is� szolgált� a� csatatéren.�Másrészről�
olyan ellentmondásokkal szembesítette a katonákat, amelyeket szinte lehetetlen 
megmagyarázni („Miért hallgatok olyan dolgokat, amiket soha nem hallgatok ott-
hon, mert igazából nem is szeretem különösebben a rapzenét? Miért kell nekem 
embereket ölnöm, amikor valójában nem akarok?”). A valódi kérdés itt az, hogy a 
populáris kultúra meddig reprezentálja a világot olyannak, amilyen („a rapben az 
erőszak� csak� színlelés,� de� átmenetileg� fel� tud� pörgetni,� segít� eltölteni� az� időt,� és�
elvégezni a munkát”), és mikor kezdi arra ösztönözni az embereket, hogy tovább 
már ne álljanak be a sorba, hanem változtassák meg a világot („Ez nem helyes, ez 
nem én vagyok”). Máshogy fogalmazva azt mondhatnánk, hogy a média hatását 
az befolyásolja, hogy a médiahasználat – ahogy az emberek az életüket a média 
viszonyában megélik – hogyan illeszkedik azokhoz az ellentmondásos folyama-
tokhoz, amelyek egyes embereket megbékítenek a dolgok aktuális állásával, máso-
kat pedig változtatásra ösztönöznek. 

Ez történelmi kérdés, mert Thompson például úgy vélekedett, hogy az efféle 
élmények, amelyekben a hétköznapi emberek számára a kultúra saját életük értel-
mének ellentmondásaiban nyilvánul meg, csak az ipari forradalom idején jelentek 
meg.�A�társadalmi�változások�gyökere�ebben�az�időszakban�azt�jelentette,�hogy�az�
embereket� a� történelem� során� először� ösztönözték� arra,� hogy� elgondolkodjanak�
azon,�az�élet�hogyan�vált�végzetesen�reménytelenné.�Thompson�megfigyelte,�hogy�
a�vallás�volt�az�egyik�olyan�hely,�ahol�az�embereknek�a� lehetőségük�és�az�eszkö-
zeik is adottak voltak arra, hogy ezekre a kérdésekre választ találjanak. Ezért 
Thompson a vallást olyan kulturális gyakorlatként fogta fel, amely létrehozott egy 
olyan nyelvet, amelynek segítségével a hétköznapi emberek jelentést adhattak a 
világuknak. A médiakutatás szempontjából Thompson munkásságának relevanciá-
ját�abban�kell�látnunk,�ahogy�a�vallást�politikai-kulturális�erőként�értelmezi.�
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Thompson konfliktussal és ellenállással kapcsolatos nézetei 

Ebből�a�megközelítésből�elmondható,�hogy�Thompson�írásaiban�a�kultúra�konflik-
tusközpontú modelljét dolgozta ki. A vallás Thompson szerint mindig politikai 
erővel�bírt,�de�az�ipari�forradalom�során�a�populáris�kultúra�prototípusává�is�vált.�
Például� a� dolgozók� körében� rendkívül� népszerű� volt� a�metodista� irányzat,� amely�
olyan eszméket és kulturális folyamatokat alapozott meg, amelyek magukban fog-
lalták a korszak igazságtalanságai felett érzett széles körben elterjedt haragot 
amellett,�hogy�megteremtették�a� lehetőségét�és�a�nyelvezetét�annak� is,�hogy�ez�a�
düh elmérgesedjen. Thompsont különösen izgatta az a kérdés, hogy a metodista 
irányzat�hogyan�nevelhette�ki�jelentős�szocialista�gondolkodók�egész�sorát,�annak�
ellenére, hogy a törekvései éppen ezzel ellentétesek voltak. Thompson a metodista 
irányzatot a „lelki kizsákmányolás” politikailag hasznos formájaként határozta 
meg (2007, 419.). A metodisták elszántan próbálták megfejteni az üdvözülés folya-
matát,�és�ez�a�törekvés�elvonta�a�figyelmet�a�korszak�kétségbeejtő�szegénységéről�
és a kizsákmányolásról. A metodistákat ellenforradalmi irányzatnak tekinthetjük, 
mert ahogy az élet egyre elviselhetetlenebbé vált a dolgozó emberek számára 
(hosszabb�munkaidő,�kibírhatatlan�feltételek,�rövidebb�élettartam�és�a�paternalista�
jóléti�intézkedések�eltűnése,�amelyek�megvédték�a�mezőgazdaságban�dolgozókat),�
az egyház arra ösztönözte a szegényeket, hogy a túlvilágra koncentráljanak. A me-
todista� iskolák� arra� tanították� a�fiatalokat,� hogy�megérdemlik� a� szenvedést,�mert�
bűnösek,�és�csak�a�néma�vezeklés�által�üdvözülhetnek.

Thompson� úgy� gondolta,� a� metodisták� elősegítették� a� kapitalista� ipari� rend�
fenntartását,�mert�azáltal,�hogy�a�bölcsőtől�kezdve�szándékosan�istenfélőnek�nevel-
ték�a�gyerekeket,�a�metodista�prédikátor�és�a�tanárok�olyan�attitűdöket�erősítettek�a�
fiatalokban,�amelyek�később�azokat�segítették,�akik�megtagadták�a�munkásosztály�
politikai� képviseletét.� A� metodista� iskolák� a� fiatalokba� sulykolták,� hogy� az� élet,�
ami�előttük�áll,�könyörtelen�vesződség.�John�Wesley,�az�egyház�alapítója�elrendel-
te, hogy a metodista tanárok a szabad véleménynyilvánítás legapróbb jeleit is irt-
sák�ki�a�fiatalokból:

„»Idejekorán�törd�meg�akaratukat.�(…)�Tanulja�meg�a�gyerek�egyéves�korától�félni�a�pálcát,�
és�tanuljon�meg�halkan�sírni;�(…)�Törd�meg�az�akaratát�most,�és�lelke�élni�fog,�és�valószí-
nűleg�örökké�áldani�fog.«”�(idézi�Thompson,�2007,�419.)

De�a�metodizmus�népszerű�politikai� irányzatokat� is� ösztönzött,� pusztán� csak� az-
által,� hogy� olyan� helyeket� hozott� létre,� ahol� a� dolgozó� emberek� összegyűlhet-
tek megbeszélni a materiális világ dolgait – és hogy mit lehetne kezdeni vele. 
Thompson úgy gondolta, hogy ez a magyarázata a karizmatikus evangélisták nép-
szerűségének�a�metodista�gyülekezetekben�a�tizennyolcadik�század�végén.�A�me-
todisták olyan jól összpontosítottak a túlvilági életre, hogy amikor a próféták meg-
jelentek�a�munkásközösségekben,�hogy�a�közelgő�ítélet�napjáról�prédikáljanak�(erre�
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utalt�például�az�elképzelés,�hogy�a�francia�császár,�Napóleon,�sátáni�erővel�bírt,�és�
a�napóleoni�háborúk�a�jó�és�a�rossz�végső�összecsapását�jelentették),�ez�tömeghisz-
tériát okozott – az emberek azon örvendeztek, hogy véget érhetnek szenvedéseik. 
Látva a tömegek feletti hatalmukat, néhány prédikátor a politika mezejére lépett. 
Johanna�Southcote,�aki�több�tízezer�metodista�követőt�gyűjtött�maga�köré�az�idők�
végezetéről� szóló� vízióival,�megrótta� a� földbirtokosokat,� amiért� a� nagyobb� profit�
érdekében�emelték�a�kenyér� árát:� „[S]zörnyű� ítélettel� sújtom�őket� itt� a� földön,�ha�
a� bőség� közepette� éhen� veszejtik� a� szegényeket.”� (idézi� Thompson,� 2007,� 431.)�
�Törekvései� ellenére� a�metodizmus�kulturális� formaként� történő� fejlődése� implicit�
és explicit módon is megteremtette az elégedetlenség kollektív megnyilvánulási le-
hetőségét,�mivel�egyértelműen�reflektált�arra�a�káoszra�és�kétségbeesésre,�amit�az�
iparosodás�kényszerített�a�munkásosztályra�a�fejlődés�nevében.�

Thompson úgy vélte, hogy ez a tény szorosan összefügg azzal, hogy a metodis-
ták�végül�vezető�szerepet�játszottak�a�XIX.�századi�munkásosztályhoz�kapcsolódó�
politikai mozgalmakban. Úgy gondolta továbbá, hogy a metodizmus olyan politi-
kai cselekvési tér, ami a hétköznapi kultúra új, politikai meghódítását jelenti. 
A metodizmusnak nem volt határozott politikai programja, de végül komoly, két 
irányban kibontakozó politikai hatást ért el: egyeseket megbékített, másokat arra 
ösztönzött, hogy a társadalmi igazságosságért harcoljanak. Mindenesetre létrejött 
egy olyan tér, ahol az emberek találkoztak, és törvényszéki részletességgel vitat-
hatták� meg� a� bűn� természetét.� Ez� a� tér� a� politikai� világnézetek� kifejezésének�
 eszközévé is vált, így az, hogy az emberek mit csináltak a szabadidejükben, csak-
hamar�központi�szerepet�kapott�a�társadalom�működésében.�A�nélkülöző�metodis-
táknak�két� tényező�határozta�meg� az� életét:� a� kizsákmányolás� tapasztalata,� vala-
mint egy médium, amelyen keresztül úgy tudták kifejezni a kizsákmányolás 
tényét, hogy az radikális reformokat követelt. A metodizmus biztosította a nyelvet 
és a teret a teljes társadalmi átalakulás igényének megfogalmazásához, amelyben a 
történelem�során�először�a�hétköznapi�emberek�szava�is�számított.�Ebben�az�érte-
lemben ez az eset jól példázza a kultúra politikai szerepét, s megalapozhatja a 
média hatalmának tanulmányozását. 

Thompson a médiakutatásról

Thompson úgy vélekedett, hogy az ehhez hasonló események jelezték a hirdeté-
sekkel�és�a�bulvársajtóval�kapcsolatos�érdeklődés� fokozódását.�A�média�hatalmá-
val kapcsolatban Thompson ellentmondásos nézeteket vallott. Egyrészt, mint azt 
korábban már említettük, úgy gondolta, hogy a tömegmédia sokkal kevésbé haté-
kony, mint a társadalmi kontroll korábbi formái. Másrészt azt gyanította, hogy a 
média megakadályozta a további társadalmi reformokat az Egyesült Királyságban 
azzal, hogy gyarmatosította a nemzet populáris képzeletvilágát, és meghatározta 
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azokat� a� fogalmakat,� melyeken� keresztül� a� valóság� kifejezhetővé� válik.� Kritikai�
észrevételeit� elsősorban� az� ifjúsági� közönség� kapcsán� fogalmazta� meg.� Míg� a�
metodizmus�a�metodisták�számára� lehetővé� tette,�hogy�egy�gyökeresen�más�vilá-
got képzeljenek el maguknak, addig az ifjúság reakciói a tömegmédiával kapcso-
latban� sokkal� konzervatívabbnak� tűnnek:� „a� kritikus� fiatalabb� generáció� egyik�
paradoxona az, hogy az ember minden oldalról a reklámokat és a központosított 
médiát�elítélő�hangokat�hallhat,�de�olyat�nem,�amely�hozzátenné:�egyesülnünk�kell�
ahhoz,�hogy�termelhessünk,�finanszírozhassunk�és�eladhassunk�egy�független�la-
pot” (1961, 28.). Ami ennél is rosszabb, Thompson úgy hitte, hogy kortárs média-
elemzésekben�a�történelmi�részletek�figyelmen�kívül�hagyása�azt�a�látszatot�keltet-
te,� hogy� a� „központosító� erők”� bizonyos� „személytelen� erők”� elkerülhetetlen�
következményei, nem pedig az ellentétes érdekcsoportok egymás elleni küzdelmé-
nek eredményei. Ez azt jelenti, hogy Thompson úgy gondolta, a média hatalmát 
nem�lehet�úgy�kutatni,�hogy�figyelmen�kívül�hagyunk�bizonyos�embereket�és�fel-
tételeket, amelyek bizonyos médiahasználati módok bizonyos eredményeit létre-
hozták. 

Hallgatói mozgalmak és „Twitter-forradalmak”

Thompson úgy gondolta, hogy munkássága a médiakutatás szempontjából is rele-
váns,�akkor�is,�ha�alapvetően�nem�a�médiával�foglalkozik.�Érvelése�szerint�a�törté-
nelemtudomány�és�a�médiatudomány�is�alapvetően�arról�szól,�hogy�a�kultúra�ho-
gyan segíti vagy gátolja a hétköznapi embereket abban az igyekezetükben, hogy a 
saját�életüket�uralhassák.�Ha�például�a�fiatalságról,�a�közösségi�médiáról�és�az�el-
lenállásról� szóló�kortárs�viták� tétjét� tekintjük,�könnyű�felfedezni�azokat�az�esete-
ket, amikor Thompson kultúrával kapcsolatos elképzelései segíthetnek a média és 
a politika körüli ellentmondások megértésében. Az Egyesült Királyságban 2011-
ben kitört ifjúsági zavargásokat nyilvánvalóan a Twitteren és a Blackberry 
 Messengeren szervezték. Óriási nyilvános vita volt arról, hogy ami eszeveszett 
fosztogatásnak� tűnt,� a� mögött� volt-e� bármilyen� politikai� motiváció,� és� hogy� az�
azonnali� üzenetküldő� rendszerek� anarchikus� gyülekezéseket� segítő� potenciálja�
meddig�fokozhatta�az�eseményeket.�A�miniszterelnök,�David�Cameron�azzal�kom-
mentálta a mobil médiának a zavargásokban betöltött állítólagos szerepét, hogy 
nyilvános vitát kezdeményezett egy jogszabályról, amely a hatóságok számára le-
hetővé� tette�volna,�hogy� tömeges�zavargások�esetén� leállítsák�az�olyan�oldalakat,�
mint� a� Facebook� és� a� Twitter� (Halliday� és�Garside,� 2011).� Cameron� ugyanakkor�
egy�olyan�Facebook-oldalt�is�dicsőített,�amelyet�a�zavargókkal�szembeszálló�rend-
őrök�támogatására�szerveztek�(David Cameron: The fightback is underway, 2011). 
Bárki, aki olvasta Az angol munkásosztály születését, tudta, hogy Thompson már 
felajánlott egy hasznos perspektívát „értelmetlen” zavargások megértéséhez. 
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Thompson rámutatott, hogy az angolok évszázadok óta részt vettek olyan zavargá-
sokban, amelyeknek nem értették az okait, de ezek az irracionális felkelések (mint 
például�a�katolikusok�elleni�zavargások�népszerűsége�a�késő�tizenhetedik�század-
ban azok között, akik gyakorlatilag semmit sem értettek a katolicizmus és a pro-
testantizmus�közötti�politikai�és�teológiai�különbségekből)�mindig�az�egyenlőtlen-
séggel�kapcsolatos�valódi�feszültségeket�tükrözték.�De�Cameron�közösségi�hálókra�
vonatkozó� ellentmondásos� kijelentése� jól� tükrözi� Thompson� egyik� legalapvetőbb�
észrevételét: a történelem során azok a kulturális formák, amelyek összehozták az 
embereket – legyenek azok az egyházak, a szakszervezetek vagy a Twitter –, egy-
részről�rendet�ígértek,�másrészről�a�káosszal�fenyegettek.�Ez�az,�amiben�a�kultúra�
jelentősége� tetten� érhető,� és� ez� az�oka� annak� is,� amiért�Thompson�úgy�gondolta,�
hogy� a� médiatudománynak� szüksége� van� a� történelmi� nézőpont� megjelenésére,�
mivel�annak�révén�meg�tudja�különböztetni�a�média�hatalmának�jelentőségét�más�
kulturális formáktól. Ha azokat a kritikai tanulmányokat vesszük szemügyre, 
amelyek�a�közösségi�médiának�a�fiatalok�politikai�ellenállását�támogató�szerepével�
foglalkoznak,� azt� találjuk,� hogy� sok� szerző� követte� Thompsont.� Ők� a� Twitter� és�
más� alkalmazások� demokratikus� potenciálja� felett� érzett� eufóriát� erősítették,� né-
hány olyan józanabb elemzéssel, amelyek bizonyos „forradalmak” bizonyos törté-
neteivel� foglalkoztak,� amelyekben� a� közösségi�média� fiatal� felhasználói� látszólag�
képesek voltak hatással lenni a politikai változásokra. 

Ahogy�a�huszonegyedik�század�második�évtizede�beköszöntött,�könnyű�volt�a�
médiával kapcsolatban olyan véleményekkel találkozni, amelyek azzal érveltek, 
hogy a Twitter és a hasonló programok azonnali megoldást kínálnak a politikai 
részvétel több évszázados problémájára. 2010. december 9-én több ezer angol 
egyetemista�gyűlt�össze�Londonban�az�új�koalíciós�kormány�azon�terve�ellen�tilta-
kozva, hogy háromszorosára növeljék a tandíjat. A demonstrációkat ellentmondá-
sos� erőszakhullám� jellemezte,1� de� a� közösségi�média� lehetővé� tette,� hogy� a� tün-
tetők� azonnal� nyilvánosságra� hozzák� azt� a� nézetet,� miszerint� a� rendőrség�
súlyosbította az aznapi rendbontást.  Laurie Penny, az ifjúsággal kapcsolatos kér-
désekre szakosodott újságíró a New Statesman� című� lapnál� azzal� érvelt,� hogy� a�
twitterező�diákok�bebizonyították,�hogy�a�rendőrség,�a�hatóságok�és�a�média�már�
nem�gyárthatnak�megkérdőjelezhetetlen�történeteket�a�rendbontó�fiatalokról:

„December�9-én�a�Parliament�Square-en�voltam,�a�rendőri�bekerítésnél�(kettling),2 ahol ép-
pen�Jody�McIntyre�mellett�álltam,�amikor�a�rendőrök�elkezdték�bottal�ütlegelni�őt�és�testvé-
rét,� aki� a� lány� kerekesszékét� tolta.� Másodperceken� belül� elővettem� a� telefonom,� és�
twitterezni�kezdtem,�hogy�mit�látok;�az�első�visszajelzések�percek�múlva�befutottak,�ahogy�
a felháborodott polgárok szerte az országban bizonyítékokat láthattak a támadásra, és el-
kezdték egymással tudatni, hogy mi történt. Mire hazaértem, véresen és sebesülten a to-
vábbi� rendőri� agressziótól,� a� Jody�elleni� támadás�esete� elérte� az�országos� sajtót.� 2010�de-
cemberére biztosan úgy fogunk emlékezni, mint arra a hónapra, amikor a globális uralkodó 
osztály elvesztette az információk feletti monopóliumát.” (Penny, 2010.)
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Az� elképzelés,� hogy� a� közösségi� hálózatok� soha� nem� látott� lehetőséget� adnak� az�
emberek�kezébe,�hogy�ők�maguk�irányítsák�a�történelmet,�akkor�kapott�újabb�glo-
bális� lendületet�2011-ben,�amikor�Tunézia,�Egyiptom,�Líbia,�Bahrein,� Jordánia�és�
Szíria polgárai az utcára vonultak, hogy rendszerváltást követeljenek. Egyiptom-
ban a tiltakozásoknak volt egy határozott ifjúsági és közösségi média jellege 
(Kirkpatrick és Slackman, 2011). Az Egypt Independent (2011) beszámolt arról, 
hogy ifjúsági csoportok vonultak Hoszni Mubárak elnök palotájához, hogy a had-
sereget arra kényszerítsék, álljon át az oldalukra. Amikor Mubárak Egyiptomhoz 
és�a�világhoz� intézett� február�11-i�beszédében�a�nemzet�fiataljainak� támogatására�
szólított�fel,�megidézte,�hogy�saját�fiatalkori�tapasztalatai�miképp�alakították�elnö-
ki pályafutását. Az egyiptomi válsággal kapcsolatos egyik fehér házi sajtótájékoz-
tatón Barack Obama felszólította Mubárak elnököt, hogy állítsa vissza az internet-
hez� és� a� közösségi� hálózatokhoz� való� nyilvános� hozzáférést� (YouTube,� 2011),� és�
valóban igaz volt, hogy még iskolás gyerekek is olyan kijelentéseket tehettek, ame-
lyekre�felfigyelt�a�világ,�köszönhetően�a�közösségi�hálózatok�által�elérhetővé�tett�új�
információáramlási módoknak. Florence tettéhez képest sokkal átgondoltabb ese-
mény�volt�az,�amikor�egy�egyiptomi�iskolás�lány�félelmetesen�tömör�figyelmezte-
tést küldött Mubáraknak, amit az egész világon megosztottak az emberek:

„Régóta�ismerjük�az�egyiptomiak�humorérzékét�–�és�ma�a�Tahrír�téren�is�kaphattunk�belőle�
némi� ízelítőt� (...)�A�viccek�most�arra� irányulnak,�hogy�Mubárak�elnök�kezdje�el�összecso-
magolni�a�holmiját.�Egy�fiatal� lányt� láttunk�egy�kitűzővel,�amely�sürgeti�az�elnököt,�hogy�
mindezt�gyorsan�csinálja.�»Ne� tartson�soká�–�állt�a� jelvényen.�–�Ez�már� történelem,�és�az�
egészet be kell magolnunk az iskolában!« És a piramisok földjén, azt hiszem, már így is túl 
sok�minden�történt,�amit�a�gyerekeknek�meg�kell�tanulniuk.”�(Johnston,�2011.)

Kezdetben az események tudományos elemzése a digitális aktivizmus iránti lelke-
sedést egyfajta szédült, hamis tudatként ábrázolta. Például a moldovai és az iráni 
diákokról szóló tanulmányok Thompson arra a megállapítására épültek, hogy a 
változások bizonyos kifejezésformákat és�megfelelő�anyagi�feltételeket�követelnek.�
Ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy a forradalmak hogyan „buknak el”, amikor 
a�közösségi�média�nem�erősíti� az�empátiát�a� feloldhatatlan�politikai�és�gazdasági�
megosztottság miatt. 2009 áprilisában középiskolások és egyetemi diákok együtt 
vonultak utcára egyes aktivista csoportokkal, akik az állítólagos választási csalá-
sok ellen tiltakoztak, amelyek újra hatalomra segítették a kormányzó Moldovai 
Köztársaság�Kommunistáinak�Pártját�(PCRM)�abban�az�évben�(Mungiu-Pippidi�és�
Munteanu, 2009). Ez volt a legutóbbi tiltakozás az úgynevezett „színes forradal-
mak”�sorában,�amelyek�végigsöpörtek�Kelet-Európán.�Az�elsőre�Szerbiában�került�
sor 2000-ben, amikor az OTPOR! (a 25 éves Srdja Popovic által vezetett, a szerb 
diákmozgalomból�kiemelkedő�szervezet)�sikeresen�kampányolt�Slobodan�Milosevic��
tekintélyelvű�rendszerének�megdöntése�mellett�(Stack,�2010).�Popovic�médiastraté-
giája�példaértékűvé�vált� bizonyos� ellenállási�mozgalmak� számára,� amelyek�olyan�
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rezsimek ellen irányultak, amelyek megfélemlítéssel, médiamanipulációval és 
láncszavazásokkal tartották fenn a hatalmukat a volt szovjet államokban, Litvániá-
ban,�Grúziában,�Kirgizisztánban� és� végül�Moldovában.�A�moldovai� volt� az� első�
alkalom, amikor Twittert használtak, de Mungiu-Pippidi és Munteanu elemzése 
szerint (2009) nincs annyi demokráciát óhajtó Twitter-üzenet, amennyi le tudná 
győzni� a� komoly� gazdasági� érdekeket.�Mungiu-Pippidi� és�Munteanu� azzal� érvel-
tek, hogy a diákok azért nem tudták elérni a közvetlen céljaikat, mert a gazdasági 
és�a�politikai�tényezők�megakadályozták�a�generációkon�átívelő�valódi�szövetsége-
ket;� az� angliai� diákoktól� eltérően� a� moldovai� diákok� nem� tudták� meggyőzni� az�
idősebb�moldovaiakat�arról,�hogy�az�érdekeik�azonosak.�Az�idősebb�emberek�attól�
tartottak, hogy az orosz befolyás tönkre fogja tenni a gazdaságot az állig felfegy-
verzett szakadár állam, a Dnyeszteren Túli Köztársaság segítségével, így nem osz-
tották� a�fiatalok� ellenszenvét� a�Kommunista�Párttal� szemben.�A�Twitter� ezeket� a�
gazdasági� és� katonai� tényezőket� nem� tudta� befolyásolni,� s� ez� végzetes� következ-
ményekkel járt Európa legszegényebb nemzetének tiltakozásaira (Mungiu-Pippidi 
és Munteanu, 2009).

Jevgenyij�Morozovnak� az� iráni� „Twitter-forradalomról”� szóló� munkája� (2009)�
még élesebb képet alkotott a „Twitter-cinizmusról”. 2009-ben az emberek kivonul-
tak Teherán utcáira, hogy az országos választási eredmények ellen tüntessenek. 
Úgy�vélték,�hogy�a�hivatalban�lévő�Ahmadinezsád-rendszer�földindulásszerű�győ-
zelme választási csalás eredménye volt. A Washington Times a tiltakozást „Twitter-
forradalomként” aposztrofálta, mivel

„Irán�egy�digitális�írástudó�társadalom,�sok�bloggerrel�és�hackerrel.�A�hackerek�elsősorban�
abban voltak aktívak, hogy nyitva tartsák a csatornákat, miközben a hatalom blokkolni 
akarta�őket,�illetve�a�működő�proxy�portálok�hírét�is�ők�terjesztették.�Állítólag�a�hackerek�
feltörték Ahmadinezsád úr honlapját is egy »cyber-elégedetlenségi« akció (cyber disobe-
dience) keretében.” (Washington Times, 2009.)

Morozov azzal érvelt, hogy még ha igaz is, hogy az irániak körében magas volt a 
digitális írástudók aránya, azok az emberek, akik nyugatról követték az eseménye-
ket,� nem� voltak� ennyire� felkészültek.� Ennek� eredményeként� a� tüntetők� előtt� álló�
kihívásokat csak súlyosbította a nemzetközi ifjúsági közönség beavatkozása, akik 
nem értették annak a politikai térnek a természetét, amelyet a Twitter biztosított. 
Morozov úgy gondolta, hogy a közösségi média nemzetközi felhasználói akaratla-
nul�is�Ahmadinezsád�kormányát�segítették,�és�ezt�követően�a�közösségi�média�ér-
tékesebb�volt�a�nemzetközi�hírügynökségek�számára,�mint�a�tüntetőknek.�Morozov�
elítélte a „slactivistákat” (a közösségi hálózatok olyan felhasználóit, akik több kárt 
okoznak, mint hasznot), mert nem értették meg azokat az ipari és politikai ténye-
zőket,� amelyek� a� közösségi� média� működését� meghatározták� Iránban.� A� slac-
tivisták�nem�igazán�próbáltak�mély�társadalmi�kapcsolatokat�kiépíteni�a�tüntetők-
kel, és ezért nem látták át, hogy a közösségi média sokkal értékesebb volt a 
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nyugati� újságírók� számára,� mint� a� fiatal� irániaknak,� akik� megpróbáltak� mindig�
egy lépéssel a Baszidzs3�előtt�járni.�Morozov�úgy�gondolta,�hogy�a�helyi�bloggerek�
a külföldi tudósítók életét könnyítették meg – a blogok segítették az újságírókat 
abban,�hogy�az�ujjukat�az�események�ütőerén�tartsák.�A�Twitter�még�mindig�jobb�
volt, mert a blogoszféránál hatékonyabban ragadta meg a történések lényegét. 
A�tüntetőknek�viszont�sokkal�nagyobb�problémákkal�kellett�megküzdeniük.�A�baj�
az volt, hogy Ahmadinezsád is fenn volt a Twitteren, és a tiltakozók távoli digitális 
támogatói�valójában�azt� segítették�elő,�hogy�a�hálózat� felügyeleti�eszközként�mű-
ködjön.�Egy�Facebook-oldal�lájkolása�vagy�egy�tüntető�Twitter-üzenetének�tovább-
küldése azonnal a hatóságok radarjára helyezte az adott személyt. A hivatalos 
�iráni� honlapok� ellen� irányuló,� „a� szolgáltatás� megtagadása”� jellegű� támadások�
az egész nemzeti rendszert lelassították. Tehát amennyiben a diákok a közösségi 
médiát szervezkedésre használták, annak komoly következményei is lehettek 
(Morozov, 2009).

Áttérve�a�2011-es�arab�tavasz�témájára,�Jack�Bratich�azzal�érvelt,�hogy�a�közös-
ségi média egyiptomi aktivizmusban játszott szerepének alapos elemzése tovább 
erősíti� a�médium�„bevonó”� erejéről� alkotott� elképzeléseket.�Bratich� témával� kap-
csolatos munkája azért fontos, mert kiemeli, hogy azok a képek, amelyeket a tele-
víziós közönség nagy része Mubárak megbuktatásáról láthatott, hamis képet köz-
vetítettek a valóságról azzal összefüggésben, hogy az események során kik voltak 
a hatalom birtokosai. Bratich (2011) arra a történetre alapozta érvelését, hogy a 
Google�fiatal�egyiptomi�vezetője,�Wael�Ghonim�hogyan�vált�a�Mubárakkal�szem-
beni ifjúsági ellenállás arcává. A Time magazin�„tipikus”�egyiptomi�fiatalként�ün-
nepelte Ghonim személyét, aki ügyesen használta fel a közösségi médiát arra, 
hogy megragadja saját generációjának hangulatát.

„Wael� Ghonim� azokat� a� fiatalokat� testesíti� meg,� akik� az� egyiptomi� társadalom� többségét�
alkotják�–�egy�fiatalember,�aki�felemelkedett,�és�a�Google�vezetője�lett,�de�mint�a�generáci-
ójából� sokan,� ő� is� apolitikus� maradt,� mert� elveszítette� a� reményét� abban,� hogy� a� dolgok�
megváltozhatnak egy olyan társadalomban, amelyet évtizedek óta a félelem kultúrája hatott 
át.� Az� elmúlt� néhány� év� során� a�most� 30� esztendős�Wael� alternatív� eszközökkel� kezdett�
azon dolgozni, hogy a társai megértsék, csak a tömeg ereje képes valódi változást elérni. 
Nagyon�gyorsan�megértette,�hogy�a�közösségi�média,�különösen�a�Facebook�vált�a�leghaté-
konyabb kommunikációs eszközzé, amellyel lehetséges a mozgósítás és az új ideológiák 
megalkotása.” (Baradei, 2011.)

Bratich cáfolta, hogy Ghomin hírneve ne függött volna a közösségi médiához való 
hozzáféréstől;�de�azt�hangsúlyozta,�hogy�az�valójában� jóval� inkább� függött� a�kö-
zösségi média rendszergazdáihoz való�hozzáférésétől.�Ez�akkor�válik�világossá,�ha�
figyelembe�vesszük,�hogy�a�Facebook�hogyan�kölcsönzött�soha�nem�látott�támoga-
tást Ghonim számára:
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„Amikor� az� első� oldala� leállt,�mert� nem�megfelelő� e-mail� címet� használt,�Richard�Allan,�
a Facebook európai igazgatója egy kiskaput biztosított számára, hogy megoldhassa a patt-
helyzetet. Allan is megjegyezte, hogy a Facebook »az összes fontosabb oldalt különleges 
védelem� alá� helyezte«� úgy,� hogy�Mubárak� erői� azokat� ne� tudják� blokkolni.� A� titokzatos�
Ghonim elismerte, hogy »nyílt vonalú« kommunikációs kapcsolata volt a Facebookkal vé-
gig a 18 napos felkelés ideje alatt. Míg a Facebookon sokan köthetnek barátságokat, csak 
kevesen lehetnek a Facebook barátai úgy, mint Ghonim.” (Bratich, 2011.)

Bratich érvelése szerint Wael Ghonim látszólag spontán felbukkanása a helyi ifjú-
sági tiltakozások arcaként, minden tekintetben csak illúzió volt. A Facebook volt 
Ghonim� „ritmusszekciója”.�Valójában� ő� sem� alternatív� eszközöket� használt,�mert�
ekkorra a Facebook bevett kommunikációs formának számított, ahogy a lájkolás 
új, hatékony módjává vált a média és a politikai hatalom közötti szövetségeknek. 
Ghonim�hozzáférése�a�rendszergazdákhoz�nem�volt�véletlen;�ez�azoknak�a�szándé-
kos�amerikai�erőfeszítéseknek�volt�a�végeredménye,�amelyek�arra�irányultak,�hogy�
a közösségi médiát külpolitikai eszközként használják. A Ghonimhoz hasonló em-
bereket� az� Ifjúsági�Mozgalmak�Szövetsége� (AYM)� látta� el� a�megfelelő� tanácsok-
kal,�ami�a�Google�vezetőjének,� Jared�Cohennek�volt�az�ötlete.�Amíg�az�amerikai�
külügyminisztériumnak� dolgozott,� Cohen� a� munkáltatója,� az� Obama-admi-
nisztráció,�valamint�az�MTV,�az�NBC,�a�CNN,�a�Google�és�a�Facebook�segítségé-
vel�alapította�meg�az�AYM-t.�A�szervezet�„ingyenes”�tanácsokat�nyújtott�a�közös-
ségi� médián� keresztül� történő� mozgalomszervezéssel� kapcsolatban,� például�
ötleteket� adtak� arra,� hogyan� lehet� megelőzni� az� online� akciók� hivatalos� blokko-
lását.� Az� ilyen� jellegű� műveleteknek� Ghonim� volt� az� egyik� kedvezményezettje�
(Bratich, 2011).

Bratich�aktívan�hozzájárult�az�egyiptomi�fiatalok�képének�kialakításához,�akik�
a�közösségi�média�segítségével�egy�önállóan�irányított�politikai�erőt�alkottak�meg,�
egy�olyan�mítoszt,�amely�ötletesen�leplezte�az�állami�és�a�vállalati�hatalom�újszerű�
együtműködését.�A�Facebook�által� irányított�egyiptomi�ifjúsági�lázadás�alapvető-
en a médiavállalkozások és a kormányzatok médiahasználati módjairól szólt. 
Ghonim legfontosabb felismerése a médiakultúra „bevonó” erejével van összefüg-
gésben. A lázadás hatékony, új formái váltak lehetségessé, mivel a közösségi mé-
dia jól álcázta a digitális médiavállalkozások és az amerikai katonai-ipari érdekek 
ijesztően�bonyolult�összefonódását.�Az�új�média,�a�régi�média�és�az�állam�együtte-
sen�azt�a� látszatot�keltették,�hogy�az�alulról� szerveződő�mozgalmak�spontán�mó-
don jönnek létre, holott valójában az olyan szervezetek, mint a Google, az ameri-
kai külügyminisztériummal és számos más partnerrel összehangolt módon 
működnek,� hogy� a�megfelelő� helyeken� elősegítsék� az� elégedetlenségi�mozgalma-
kat.�Ebben�a�tekintetben�Bratich�tanulmánya�megerősítette�Thompson�korai�felté-
telezését,�miszerint�a�médiaipar� legfőbb�hatása�az,�hogy�elhiteti�a�fiatalokkal�azt,�
hogy�a�meglévő�vállalati�médiastruktúra�az�egyetlen�járható�útja�a�nyilvános�véle-
ménynyilvánításnak. 
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Ha a közösségi médiával és az elégedetlenségi mozgalmakkal kapcsolatos tudo-
mányos�írásokat�tekintjük�át,�két�dolog�válik�nyilvánvalóvá.�Először�is,�a�tudósok�
azonosultak Thompson ajánlásával abból a szempontból, hogy pontosan fókuszál-
nak,� amikor� egyes�médiafelkelésekkel�kapcsolatos� történetéről� írnak.�Másodszor,�
Bratich� részletgazdag�beszámolója�után�egyértelmű,�hogy�már�nem� lehetséges�az�
elégedetlenségi�mozgalmak�materialista�történelmének�megírása�úgy,�hogy�figyel-
men kívül hagyjuk, hogy az állam és a hétköznapi felhasználók médiahasználati 
gyakorlatai miképpen avatkoznak be a médiaesemények történelmi kimenetelébe. 
A�különbség�az,�hogy�míg�Thompson�szerint�a�kultúra�olyan�erő,�amely�időnként�
elrejti, máskor feltárja a tényleges kizsákmányolást, a közösségi média és az elége-
detlenségi mozgalmak kutatása azt mutatja, hogy maguk a médiához kapcsolódó 
gyakorlatok�is�kizsákmányoló�módon�működnek.�Ezek�is�részét�képezik�a�politikai�
és�gazdasági�egyenlőtlenségeknek,�amelyek�az�elégedetlenségi�mozgalmakat�gene-
rálják. Thompson legfontosabb kérdése végül az, hogy a munka megszervezése 
hogyan befolyásolja a tudatot. A közösségi média használata ugyanis gyakran nye-
reségtermelő�munka.�Morozov�arra�figyelmeztetett,�hogy�a�Twitter�demokratikus�
potenciálja� iránti� lelkesedés� figyelmen� kívül� hagyta,� hogy� a� technológia� hogyan�
könnyítette meg a hírügynökségek életét. A közösségi hálózatok a kizsákmányolás 
új�eszközeit� teremtették�meg:�ahol�a�fiatalok�szó�szerint� ingyen�dolgoztak�az�ese-
mények�mélyére� hatolni� képtelen� hírügynökségeknek.�Az� ingyenes�munkaerő� az�
egyik legfontosabb eleme a közösségi médiával kapcsolatos félreértéseknek, ami-
ről� sokan� úgy� gondolkodnak,� hogy� az� a� digitális�média� szükségszerű� velejárója.�
A�közösségi�hálózatok�privatizálják�a�közösség�kreativitásának�profitját;�a�fiatalok�
a�médiavállalkozások�költségeit�csökkentik�azáltal,�hogy�tartalmakat�állítanak�elő,�
majd ezeknek a jogait ingyen átruházzák olyan szervezetekre, mint a Google, ame-
lyek�a�tartalmakat�hirdetőknek�adják�el�(Van�Dijck,�2009).�Bratich�ennél�is�baljó-
sabb képet festett: a Közel-Keleten a közösségi média az aktivistákból gyakorlati-
lag titkos ügynököket faragott az amerikai külügyminisztérium számára.

De így még nem teljes a kép. Thompson nem volt könyörtelenül pesszimista. 
Úgy vélte, hogy a munkásosztály történelme igazolta a radikális társadalmi válto-
zás� lehetőségét.�Ezenfelül�hitt�két�másik�olyan�dologban� is,� amelyeknek�nagy� je-
lentősége�van�akkor,�ha�az�ifjúsággal,�a�közösségi�médiával�és�az�elégedetlenségi�
mozgalmakkal�foglalkozunk.�Először�is,�meg�volt�győződve�arról,�hogy�a�munkás-
osztály� történelme� nem� lehet� teljes� anélkül,� hogy� figyelembe� ne� vennék,�milyen�
rövid� életű,� meggondolatlan,� átgondolatlan,� sőt� reakciós� mozgalmak� segítették� a�
munkásosztályt abban, hogy az munkásosztályként határozza meg önmagát:

„Én�viszont�megpróbálom�megmenteni�az�utókor�lesajnáló�vállveregetésétől�a�szegény�ha-
risnyakészítőt,�a�luddita�posztónyírót,�az�»ósdi«�kézi�szövőgépen�dolgozó�takácsot,�az�utó-
pista�kézművest,�de�még�Joanne�Southcott�rászedett�követőjét�is.�Lehet,�hogy�mesterségeik�
és�tradícióik�tényleg�halódtak.�Lehet,�hogy�gyűlöletük�az�iparosodás�új�korszakával�szem-
ben maradiság volt. Lehet, hogy kommunisztikus elképzeléseik agyszülemények voltak. 
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Lehet,�hogy�lázadó�összeesküvéseik�meggondolatlanok�voltak.�De�ők�átélték�ezeket�a�társa-
dalmi�nyugtalanságtól� terhes� időszakot,�mi� pedig�nem.�Törekvéseik� a� saját� tapasztalataik�
szempontjából�érvényesek�voltak�(…).”�(Thompson,�2007,�11.)

Ezt� az� idézetet� figyelembe�véve� logikus� azt� feltételezni,� hogy�Thompson�óvatos-
ságra�intette�volna�azokat�a�hétköznapi�fiatalokat,�akik�úgy�érezték,�hogy�hatalmat�
kaptak a kezükbe a közösségi média által: „Törekvéseik a saját tapasztalataik 
szempontjából érvényesek voltak.” (2007, 11.) Ha Thompson napjainkban alkotna, 
talán�már� kevésbé� lenne� elítélő� a� „slactivistákkal”� szemben,� vagy� azokkal,� akik�
hittek Wael Ghonimben. Még ha a slactivisták több kárt is okoztak, mint hasznot, 
hozzájuk�kapcsolódik�az�az�elképzelés,�hogy�a�fiataloknak�törődniük�kell�a� társa-
ikkal a távoli kultúrákban is. Tegyük fel, hogy Laurie Penny beszámolója empiri-
kus�elferdítése�volt�annak,�ahogyan�a�Twitter�2010-ben�több�alkalommal�is�műkö-
dött;� ez� nem� változtat� azon� a� tényen,� hogy� a� társadalomban� elfogadottá� vált� az�
elképzelés,�hogy�a�fiatalok�a�közösségi�médiát�használják�a�változások�befolyásolá-
sára.� Összehasonlítva� Thompson� elképzelését� a� metodizmusról� Bratich� példa-
értékű� munkájával� a� Facebookról� és� az� egyiptomi� fiatalokról,� az� előbbi� azzal� a�
 ta nulsággal szolgál az utóbbi számára, hogy bár az egyiptomi események tovább-
lendíthették�az�új�digitális�média/katonai-ipari�együttműködés�érdekeit,�nem�lehe-
tünk biztosak abban, hogy ez minden, ami történt. 

Esettanulmány: regionális hírek, digitális média és ifjúság

Ebből� a� szempontból� azért� problémás� Moldova,� Irán� és� az� arab� tavasz� példáját�
használnunk�ahhoz,�hogy�általános�érvényű�állításokat�fogalmazzunk�meg�a�digi-
tális�aktivizmus�politikai�szerepéről,�mert�a�tüntetők�elképzelései�rendkívül�ambi-
ciózusak voltak, de a tevékenységük eredményei sokfélék, és nem hónapok, hanem 
csak évek alatt fognak kiteljesedni. Egy másik módja annak, hogy végiggondoljuk, 
hogy�a�fiatalok�és�a�közösségi�média�hogyan� tudja�megváltoztatni� a� társadalmat,�
az� olyan�kisebb� léptékű�példákkal� való� foglalkozás,� amelyek� esetében� a� digitális�
aktivizmus hosszabb történeti távlatokból vizsgálható. Rachel Hoffman esetét ép-
pen�ez�teszi�jelentőssé,�lévén�egy�olyan�ügyről�van�szó,�amit�az�újságírás�történeté-
nek hosszabb perspektívájából lehet értelmezni. Az eset ezen kívül alkalmas 
Thompson észrevételeinek beemelésére is azzal összefüggésben, ahogy a média-
rendszer hatalma magába szívja az esetleges kritikákat azáltal, hogy úgy tünteti fel 
magát, mintha az egyetlen lehetséges helye lenne a társadalmi valóság kifejezésé-
nek, nagyrészt olyan szervezeti struktúrákkal a háttérben, amelyek már régóta lé-
teznek. 

Hoffman�a�Floridai�Állami�Egyetem�22�éves�diákja�volt,� aki� rendőrségi� infor-
mátorként� működött,� és� akit� egy� kábítószerekhez� köthető,� elhibázott� rendőrségi�
rajtaütés közben öltek meg 2009-ben. Hoffmant korábban kábítószer birtoklása 
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miatt�letartóztatták,�majd�vádalku�keretében�megállapodtak�vele,�hogy�rendőrségi�
informátorként� dolgozzon.� Később� megbízták� azzal,� hogy� vásároljon� drogot� két�
feltételezett�dílertől,�de�a�művelet�közben�az�irányítói�nyomát�vesztették.�Hoffmant�
agyonlőtték.�A�floridai�Tallahassee Democrat (TD) a közösségi hálózatokat hasz-
nálta� arra,�hogy�a�helyi�diákok�figyelmét� az�esetre� irányítsa.�Az�újság�úgy�vélte,�
hogy�a� történet� érdekelheti� a�város�hallgatói� közösségét;�Hoffman�közéjük� tarto-
zott,�és�arra�számítottak,�hogy�a�tragikusan�végződő�rekreációs�droghasználat�tör-
ténete nagy visszhangra talál a diákok körében (Thompson, 2009). A TD a történet 
segítségével elérhette a hallgatókat mint olyan olvasó közönséget, amit máskülön-
ben�nem�tudott�megszólítani.�Megérezvén�a�történetben�rejlő�lehetőségeket,�az�új-
ságírók�létrehozták�a�történet�honlapját�(Rachel�Hoffman�Case,�2009a),�egy�ahhoz�
kapcsolódó�Facebook-oldalt�(Rachel�Hoffman�Case,�2009b)�egy�YouTube-csatornát�
(RachelHoffmancase’s� Channel,� 2009d)� és� egy� Twitter-fiókot� (Rachel� Hoffman�
Case,�2009c).

Hoffman története új megvilágításba helyezte Thompson médiakritikai megkö-
zelítését. Egyrészt a „bevonódás” jellegzetes példájaként tekinthetünk az esetre, 
amelyben az igazságosság iránti vágy a kereskedelmi igényeknek is megfelelt. 
Másrészt az ügy jó példa lehet arra is, hogy a hagyományos újságírás, a közösségi 
média� és� a�közösségi� felháborodás�kombinációja� egy�egyértelműen� igazságtalan-
nak� tűnő� incidens�esetében�hogyan�eredményezhet� jelentős�változásokat�a�közös-
ségi élet megszervezésében. Az eset továbbá megfontolásra kínálja, hogy a külön-
böző� médiaformák� és� közösségi� szervezetek� kombinációja� létrehozhat-e� olyan�
helyzeteket,� ahol� a�kereskedelmi�média� a� társadalmi� igazságosság�közvetítője� le-
het.

Ez a történet jól példázza, a közösségi média hogyan tudja kiterjeszteni Thomp-
son észrevételeit azzal összefüggésben, milyen módon jönnek létre azok a terek, 
ahol�ellentétes�erők�és�történetek�találkoznak�egymással,�többek�között�azt�is�elő-
segítve, hogy valódi változásokat elindító, új szövetségek jöjjenek létre olyan kény-
szerítő� körülmények� között,� ahol� a� materiális� feltételek� és� a� kifejezési� formák�
együttműködése�is�megvalósulhat.�Ahogy�a�helyi�diákok�Hoffman�halála�felett�ér-
zett�felháborodásuknak�hangot�adtak,�sok�szempontból�kifejezhető,�mert�jól�igazo-
dott a helyi sajtó céljaihoz. Ezen kívül alkalmas volt arra is, hogy elérje a közös-
ségi�médiát�és�igazodjon�a�leleplező�újságírás�hagyományához,�ami�több�mint�egy�
évszázad óta nagy hatást gyakorolt az amerikai újságírásra. 

Mindez�nem�tekinthető�a�média�összeesküvés-típusú�megközelítésének;�inkább�
empirikus�nézőpontról�van�szó.�A�metodistákkal�foglalkozó�esettanulmány�hátte-
rében�már�ott�volt�az�az�elképzelés,�hogy�egy� látszólag�apolitikus�célt� szem�előtt�
tartó kulturális gyakorlatnak végeredményben mélyreható politikai hatásai lehet-
nek. Ebben az esetben a vallás és a lélek túlvilági élete felett érzett aggodalom 
 végül hatással volt az ipari társadalom kapcsolataira. Hoffman esete mindehhez 
annyiban hasonlít, hogy a kereskedelmi érdekek által motivált történet befolyásolta 
a közösségi aktivizmust. Tegyük hozzá még azt is, hogy itt ráadásul egy olyan 
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példával állunk szemben, ahol mindez a média által létrehozott terekhez kapcsoló-
dik, amelyek a termelési gyakorlatok és a technológiák kölcsönhatásának eredmé-
nyeként jönnek létre. Ez az „új” stratégia összhangban volt az amerikai újságírás 
történelmével, különösen azáltal, hogy a leleplezések korszaka továbbra is megha-
tározza, hogy az újságírók mint társadalmi kommentátorok hogyan értelmezik 
szerepüket.�Hoffman�története�következésképpen�lehetőséget�nyújt�annak�átgondo-
lására�is,�hogy�a�„régi”�és�az�„új”�hogyan�egyesülnek�a�digitális�előállítás�korsza-
kában.

A leleplezés a magazin-újságírás stílusaként a vállalati és politikai korrupció 
felderítése�mellett� kötelezte� el�magát,� s� ezzel� rendkívül� népszerűvé� vált� a� 1901–
1912-ig� terjedő� időszakban� (Feldstein,� 2006;� Reaves,� 1984;� Stein,� 1979).� Ez� idő�
alatt a magazinok – pl. a McLures, a Harper Weekly, az Arena és a Lady Home 
Journal (Thornton, 1995) – olyan témákkal foglalkoztak, mint a vállalati túlkapá-
sok, a kormányzati korrupció és az olyan dolgozó emberek sorsa, akik kénytelenek 
voltak nyomorúságos városi körülmények között élni és dolgozni. A leleplezés 
(muckaring) kifejezést Theodore Roosevelt elnök alkotta meg 1906-ban, amikor 
azt a fanatikus törekvést bírálta, amely a politika „szennyét” akarta feltárni bármi 
áron, függetlenül attól, hogy ez milyen következményekkel járt az országra nézve 
(Feldstein,� 2006).�Azonban� a� leleplezés�műfajának� története� azt� sugallja,� hogy� a�
stílust az a kereskedelmi ambíció ihlette, hogy minél több olvasót sikerüljön meg-
szólítani. A TD stratégiája ugyanígy a lelkiismeret és a kereskedelem kombináció-
jára�vezethető�vissza.

Bár�a�leleplezés�műfajának�újságírói�ugyanolyan�lelkesek�voltak�a�korrupció�ül-
dözésében,�mint�Johanna�Southcote,�a�motivációikat� illetően�már� találhatunk�kü-
lönbségeket.�Annyi�bizonyos,�hogy�ösztönzőleg�hatott� rájuk�a�nagyvárosi�olvasó-
közönség,� amely� hajlandó� volt� fizetni� a� botrányokért.� Sokan� vannak� azon� a�
véleményen,�hogy�a�leleplezés�csupán�egy�eszköz�volt�ahhoz,�hogy�új�érdeklődési�
területek�szülessenek,�amit�aztán�egy�olyan�időszak�követett,�amikor�ugyanezek�a�
magazinok már azoknak a vállalkozóknak a rendkívüli sikertörténeteit írták meg, 
akiket korábban hevesen támadtak (Endres, 1978). Az továbbra is kérdéses, hogy 
ezek az írók valójában milyen mértékben akartak megreformálni bármit is (Reaves, 
1984), ahogy az is kétséges, hogy a közönség politikai okokból olvasta-e ezeket a 
történeteket� (Thornton,� 1995).� Akárhogy� is,� a� leleplezés� műfajának� korszaka�
Woodrow Wilson megválasztásával és az Amerikai Szocialista Pártnak mint jelen-
tős�politikai�erőnek�az�1912-ben�bekövetkező�összeomlásával�véget�ért.�Mindazon-
által�ez�az�időszak�fontos�vitákat�váltott�ki�a�közérdekű�újságírásról,�ami�nagyban�
meghatározta azt, hogy ma hogyan értelmezzük az oknyomozó újságírást (pl. Fee, 
2005). A Hoffman-eset is ezt a hagyományt tükrözi. Azonban a tudatos szakmai 
motivációkkal� és� a� közösségi� média� működési� törvényszerűségeivel� nem� lehet�
pontosan�meghatározni�azt�a�jelentést,�„amiről”�az�esettanulmány�szólt�–�és�ez�az,�
ami a hatások történeti szemléletmódjának a lényege. 
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Ezek alapján nem lehet túl nagy meglepetés, hogy a TD�fő�weboldalán�található�
egy,� a� Hoffman-esettel� kapcsolatos� történeteket� összegyűjtő� archívum,� továbbá�
egy�fórum�azoknak,�akik�szeretnék�megvitatni�a�történteket�–�mindez�fizetős�for-
mában�(Rachel�Hoffman�Case,�2009a).�A�nyitó�oldalon�a�történet�jól�összeszedett�
bevezetője�található,�továbbá�az�azzal�összefüggésben�felmerülő�problémák�és�az,�
hogy az ügy milyen szélesebb értelemben vett jogi és a társadalmi igazságossággal 
kapcsolatos kérdéseket érint. Az oldal témák szerint van felosztva: Mi történt? 
Ki� a� felelős?� Milyen� jogi� érvek� merültek� fel� az� állítólagos� gyilkosokkal�
�összefüggésben?�Hogyan�kell�kezelni�a�rendőrségi�informátorokat?�Milyen�felelős-
sége� van� a� rendőrségnek� az� informátorok� védelmével� kapcsolatban?�Azonban� ha�
egy�olvasó�rákattintott�az�egyik�linkre,�hogy�többet�is�megtudjon,�azonnal�egy�fi-
zetési�oldalra� irányították� át,� és� lehetőséget�biztosítottak� arra,� hogy�előfizessen�a�
TD magazinra egy napra vagy egy hónapra, amelynek költsége 2 $ vagy 9,95 $ 
volt.

A fenti megállapítások ellenére az, hogy a TD támogatta Hoffman ügyét, nem 
csupán� egyszerű,� cinikus� manipuláció� volt.� Azok,� akik� a� „Rachel� törvényéért”�
 vonultak fel, ténylegesen megértették a szóban forgó kérdéseket (ellentétben a 
munkásosztállyal, amelynek tagjai a tizenhetedik században anélkül tiltakoztak a 
pápaság ellen, hogy tudták volna, valójában a katolicizmus ellen protestáltak). 
Az, hogy a TD a közösségi média felé fordult, részben reaktív fordulatnak tekint-
hető.�A� tárgyalás�előtti�büntetőeljárás� folyamata�a�megvádolt�gyilkosok�elleni�hi-
vatalos�bizonyítékokkal�zárult,�így�a�rendőrség�nem�adta�ki�a�részleteket�az�újság-
íróknak. A helyi újságírók csak ekkor fordultak a Hoffman barátai által létrehozott 
Facebook megemlékezési oldalhoz, amelynek segítségével új szempontból közelít-
hettek a történethez. A TD stratégiája tehát az volt, hogy kiaknázza azokat a dol-
gokat, amelyeket a helyi diákok már megtettek a közösségi hálózat segítségével 
(Thompson, 2009). 2009 májusában Tallahassee digitális ifjúsági közönsége így 
vált�„valóságossá”�a�„Rachel-törvény”�támogatásán�keresztül�a�floridai�törvényho-
zás székhelyén. A közösség úgy mutatta ki összetartozását, hogy a lila színt együtt 
viselték� a�Hoffmanra� emlékeztető� pólókkal.� Ezek� jelenléte� hozzájárult� a� törvény�
elfogadásához, és hogy fegyelmi eljárás induljon néhány tiszt ellen, akik részt vet-
tek�a�tragédiában.�Az�eset�azt�mutatja,�a�leleplezés�műfaja�hogyan�él�tovább�a�nyil-
vános újságírásban, ami szintén arra törekszik, hogy közösségeket hozzon létre 
bizonyos témák körül azzal a céllal, hogy azok hatással legyenek a változásokra 
(Fee, 2005).

A�Hoffman-eset� azt� az� összefüggést� erősíti,� hogy� a� kortárs�média� témáinak� a�
gyökereit�a�XIX.�században�találjuk.�A�TD�újságírói�Hoffman�esetét�jó�lehetőség-
nek�tartották�arra,�hogy�elérjék�a�fiatal�olvasókat,�de�ez�csak�a�mellékes�velejárója�
annak a ténynek, hogy a regionális hírek mindig versenyben voltak a nemzeti tu-
dat�irányába�való�törekvéssel,�amit�először�a�vasút�és�távíró�erősítettek�(Feldstein,�
2006). Pozitívumként elmondható, hogy a Hoffman-eset kapcsán az újságírók tö-
rekvései�a�„leleplező�műfajra”�jellemző�számos�tulajdonságot�hordoztak:�az�elhatá-
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rozás,�hogy�leleplezzenek�egy�igazságtalan�esetet�azzal�a�céllal,�hogy�elérjék�a�fi-
zető� közönséget,� és� elősegítsék� a� társadalmi� változásokat.� Ebben� az� értelemben�
nem lehet pontosan meghatározni, hogy az eset mennyiben függ össze az ifjúság-
gal és a technológiával anélkül, hogy fel ne tennénk a kérdést, a történet mennyi-
ben�szól�egy�olyan�műfaj�evolúciójáról,� amely�–�a�vele�kapcsolatos�összes�ellent-
mondás� ellenére� –� továbbra� is� jelentős� hatást� gyakorol� az� amerikai� sajtóra� és� a�
tudományos értekezésekre egyaránt. 

Következtetés: miért van szüksége a történelemnek  
a médiatudományra

Az a mód, ahogy a TD�a�Hoffman-ügyet�és�későbbi�következményeit�kezelte,�arra�
emlékeztet bennünket, hogy az újmédia felhasználói gyakorlatainak történelme 
van. Az eset továbbá azt is megvilágítja, hogy az újmédia-technológiáknak jól be-
azonosítható társadalmi hatásai vannak, amennyiben segítik meghatározni azokat 
a pontos formákat, amelyeket a politikai cselekvés terei felvesznek. Így az, hogy 
Hoffman tragédiája olyan médiaeseménnyé vált, amely segített a társadalmi akti-
vistáknak céljaik elérésében, összekapcsolja azokat a kérdéseket, hogy a közösségi 
média hogyan befolyásolja az elégedetlenségi mozgalmak társadalomtörténetét, és 
hogy a média hogyan válik ennek a történetnek a részévé. 

Abban, hogy a Hoffman-eset hírré válhasson, szerepet játszott az amerikai új-
ságírás�hagyománya,�a� regionális�újságírás�előtt�álló�általános�kereskedelmi�kihí-
vások és a diákok közösségi hálózatok iránti rajongása. A Hoffman-ügy kulcsa az 
új technológiák közötti kölcsönhatásban, a hagyományos termelési és üzleti gya-
korlatokban, valamint lokalizált, tapasztalatokon alapuló, politizálható érzelmek-
ben�keresendő.�A�történet�azt�mondja�el,�hogy�a�médiatechnológiák�hogyan�válnak�
hatékonnyá, amikor valós embereket és társadalmi trendeket új koalíciókban kap-
csolnak össze. A TD mozgalmat és közönséget épített fel egymásba fonódó digitá-
lis�források�alkalmazásával.�Megértette�azokat�a�problémákat,�amelyek�a�fiatalokat�
foglalkoztatták,�és�azt�a�médiumot,�amelyen�keresztül�a�fiatalok�kapcsolatba�léptek�
egymással. 

Tisztán kell látnunk azt, hogy a TD�sokkal�többet�tett�annál,�mintsem�egyszerű-
en�csak�megszólított�már�eleve�létező�társadalmi�csoportokat.�Ahol�azt�feltételez-
nénk,�hogy�egy�regionális�lap�meglévő�földrajzi�közösséghez�és�közösségért�szól,�a�
digitális regionális újságírás az emberek, szervezetek és vállalkozások összekap-
csolásával olyan közösségeket hoz létre, amelyek még nem állnak egymással kap-
csolatban;�a�fő�ereje�éppen�abban�rejlik,�hogy�létrehozza�a�közügyekben�való�rész-
vétel�tereit.�Ebben�az�esetben�a�média�a�történelmet�alakító,�változásokat�elősegítő�
tényezővé�válik.�Ez�mindenhol�igaz:�Tallahasseeben,�Kairóban,�Kisinyovban,�Lon-
donban és Teheránban is.
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Az említett esetekben a kommunikáció koalíciókat létrehozó ereje a közös té-
nyező;�éppen�úgy,�ahogy�E.�P.�Thompson�szerint�(1963)�a�megváltással�kapcsolatos�
kérdések nyilvános megvitatása végül a szegény sorsú munkások jogaiért folyta-
tott agitációhoz vezetett. A technológiák és társadalmi használatuk általában nem 
releváns kérdések az elégedetlenséggel kapcsolatos vizsgálatokban, ehelyett a poli-
tikatörténészek�a�konfliktusokkal�és�a�változásokkal�foglalkoznak.�Arról�lehet�vi-
tázni, hogy a közösségi hálózatok milyen szerepet játszottak Londonban, Iránban, 
Egyiptomban�és�Moldovában,�de�arról�a�tényről�nem,�hogy�a�Twitter�és�a�hasonló�
eszközök�meghatározó�tényezői�annak,�hogy�ezekre�az�eseményekre�hogyan�emlé-
kezünk,�és�hogy�ezek�hogyan�befolyásolják�a�jövőt.�Ezt�pedig�könnyebben�megért-
hetjük, ha a kommunikációs technológiákra mint történelmi gyakorlatokra tekin-
tünk.

Mindezt most már úgy állíthatjuk, hogy 2010 áprilisában az amerikai Kongresz-
szusi Könyvtár bejelentette, hogy elkezdett összeállítani egy Twitter-archívumot. 
Ezzel együtt azt is kijelentették, hogy a történelemírás ma már elképzelhetetlen a 
média történelme nélkül:

„Annak ellenére, hogy a tweetek – így nevezzük a Twitteren írt üzeneteket – csak 140 ka-
rakter�hosszúságúak� lehetnek,�az�archiválandó� információk�mennyisége� jelentős.�Naponta�
hozzávetőlegesen�50�millió�tweet�íródik,�és�az�összes�tweet�száma�ma�már�jócskán�megha-
ladja� a�milliárdos� nagyságrendet.� A�Kongresszusi�Könyvtár� azt� tervezi,� hogy� a� »gyűjtés�
tudományos�és�kutatási�vonatkozásaira«�fog�koncentrálni.�Nyilvánvaló,�hogy�emberek�mil-
lióinak hétköznapi gondolatai kiváló forrásai lehetnek a szociológiai kutatásoknak.” (Hope, 
2010.) 

Azonban az ehhez hasonló törekvéseknek, amelyek rámutatnak, hogy a történe-
lemtudománynak miért van szüksége a médiatudományra, veszélyesek is lehetnek. 
Belátva�azt,�hogy�napi�50�millió�tweetet�lehetetlen�kezelhető�kutatási�eszközzé�ala-
kítani, a Kongresszusi Könyvtár kijelentette, hogy csak azokra az üzenetekre fog 
összpontosítani,� amelyeknek� világos� történelmi� jelentőségük� van� –�mint� például�
amikor�Obama�elnök�2008-ban�a�Twitteren�adta�hírül�választási�győzelmét�(Hope,�
2010). Ez nyilván újból felveti a kérdést: a kutatók milyen alapon döntik el, 
hogy mire érdemes emlékezni. Ugyanakkor felbukkan itt egy technológiai és szo-
ciológiai� tényező� is,� s�ezzel�összefüggésben�mielőtt�azon�gondolkodnánk,�hogy�a�
tweeteket�érdemes-e�megőrizni,�először�arra�kell�rákérdeznünk,�ezek�hogyan�tud-
ják�megragadni�a�polgárok�figyelmét.

A médiatudósok már korábban kritizálták azt, hogy a történészek hajlamosak 
olyan eszközként tekinteni a médiára, amely csak rögzíti a történelmi eseményeket 
ahelyett, hogy olyan jelenségnek tartanák, amely részt vesz az eseményekben, és 
befolyásolja is azokat (O’Malley, 2002). Amikor megírják az arab tavasz története-
it, azoknak tartalmazniuk kell, hogy mit tett a média, és mit gondolnak az embe-
rek arról, hogy a média mit tett. Ahogy a Kongresszusi Könyvtár projektje is mu-
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tatja,� a� média� jelenléte� is� befolyásolja� azokat� a� tényezőket,� amelyekre� a� jövő�
történészei a megállapításaikat alapozzák. Más szóval, a média befolyásolja, hogy 
a történelem miképpen konstruálja meg a múlt valóságát. 

Mindez� tovább� erősíti� azt� az� elképzelést,� hogy� a� történelem-� és� médiatudo-
mányra� mint� rokon� területekre� tekintsünk,� mert� mindkettő� aziránt� érdeklődik,�
hogy�a� társadalmi�valóságról� szóló�versengő�elbeszélések�hogyan�befolyásolják�a�
politikai�konfliktusokat.�James�Curran�(2002)�szerint�a�legtöbb�médiatudós�a�társa-
dalmi�konfliktusok�genezisének�történeteiből�merített;�különösen�nagy�jelentősége�
van� a� radikális� és� populista� történetek� összevetésének,� ahol� egyes� szerzők� arra�
koncentrálnak, hogy a kapitalizmus hogyan téríti el a média demokratizáló törek-
véseit, míg mások inkább azt részletezik, hogy a hétköznapi emberek hogyan 
használták arra a populáris kultúrát, hogy az a saját érdekeiket szolgálja. O’Malley 
(2002) szerint a médiatudomány és a történelemtudomány nagyrészt elmulasztotta 
a�közös�nevezőre�jutás�lehetőségét,�mert�az�1960-as�években�a�médiatudósok�úgy�
gondolták, hogy a történelemtudósok túl keveset foglalkoztak azzal, hogy mi a 
történetírás célja. Könnyen belátható, ez a kritika E. P. Thompsonra nem vonatko-
zik.�Azonban�Thompson�már�1963-ban�arra�figyelmeztetett,� hogy�médiatudósok-
nak�nagyobb�figyelmet�kell� fordítaniuk�a� történelemre,�ahogy�az� is� igaz,�hogy�az�
elégedetlenségi mozgalmak történészeinek nagyobb gondot kell fordítaniuk arra, 
hogy a médiaipar, a technológiák és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok hogyan 
tudnak hangot adni az elégedetlenségnek. E szerint a média hatáskutatásának tör-
ténelmi� dimenziói� lehetőséget� adnak� arra,� hogy� megfontoljuk,� a� technológiák�
 hogyan játszanak kiemelt szerepet a történelem és a társadalom befolyásolásában. 
A�következő�fejezet�éppen�ezt�a�hatást�tárja�fel�az�ifjúság,�a�nemzetközi�média�és�
propaganda vonatkozásában.

Összefoglalás

A� médiatechnológia� hatalmát� csak� akkor� lehet� megfelelően� értékelni,� ha� a� tör-
ténetét�a�kultúra,�a�hatalom�és�a�konfliktus� történetének�kontextusában�értelmez-
zük. A médiatechnológiák tanulmányozása lényegében az emberek és a média fel-
használói� gyakorlatak� történetének� vizsgálatát� jelenti.� Úgy� tűnik,� a� közösségi�
hálózatokkal� új� korszakába� lépett� a� globális� ifjúsági� aktivizmus,� ahol� a� fiatalok�
csoportjai tudatosan igyekszenek beavatkozni a nemzeti politikába a Twitterrel, 
a�Facebookkal�és�a�hasonló�alkalmazásokkal�magukra�vonva�a�globális�figyelmet,�
s�ezzel�erősítve�a�pozíciójukat.�Ezeknek�a�mozgalmaknak�a�természetét�és�jelentő-
ségét az elégedetlenségi mozgalmak korábbi formáinak kontextusában kell értékel-
ni. Ha a médiatudományt és a történelemtudományt társdiszciplínáknak tekintjük, 
az segíthet megmagyarázni a médiatechnológiák hatását, miközben elkerülhetjük, 
hogy a technológiai determinizmus hibájába essünk: ne gondoljuk azt, hogy az új 
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technológiák megváltoztatják a világot pusztán csak abból kifolyólag, mert rendel-
keznek�a�tér�és�az�idő�meghódításának�technológiai�képességével�(Williams,�1974).�
Mielőtt�beazonosítanánk�azokat�a�tényezőket,�melyeken�keresztül�az�új�médiatech-
nológiák� befolyásolják� a� társadalom� működését,� először� azt� kell� megértenünk,�
hogy a médiakutatás és a történelemtudomány hogyan viszonyulnak egymáshoz – 
a� következő� fejezetben� ezt� a� kérdést� tesszük� fel� a� fiatalok� és� a� kínai�média� kap-
csán.

Jegyzetek

 1� Tüntetők�megtámadták�a�kincstár�épületét�és�egy�királyi�autót,�ami�éppen�Ká-
roly�herceget�és�Camilla�Parker-Bowlest�szállította�a�színházba.�A�tizennyolc�
éves�Edward�Woollard�32�hónapra�börtönbe�került,�mert� egy� épület� tetejéről�
ledobott�egy�tűzoltó�készüléket,�ami�kis�híján�eltalált�egy�rendőrt.

 2� A�bekerítés�(kettling)�az�a�rendőrségi�taktika,�amikor�a�tüntetőket�egy�kisebb�
zárt helyen hosszabb ideig közrefogják.

 3� Iráni�katonai�csoport,�amely�támadássorozatot�intézett�a�tüntetők�ellen.





4. fejezet

A globális médiaipar –  
Valóságtelevíziózás és médiakormányzás 
Kínában

Kutatási kérdés. 
Miért népszerűek 

és egyben ellentmondásosak is 
a kínai tehetségkutató 

reality műsorok?

Példaértékű 
esettanulmány. 

Super Girl: Miért népszerű 
a közönség körében? 

Miért nem kedveli az állam? 
Mi késztette az államot arra, 

hogy megváltoztassa 
a műsorral kapcsolatos 

álláspontját?

A média hatásaival 
kapcsolatos tanulságok. 

A Super Girl magyarázatot 
ad arra, hogy a közönség 

médiafogyasztása miért lehet 
jelentőségteljesebb, mint az, 

hogy az emberek hogyan 
értelmezik a médiatartalmakat. 

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Mi köze van a médiatartalmak 

nemzetközi áramlásának 
a nemzetközi politikához 
és a nemzeti identitáshoz?

Eredmények. 
A közönség részvétele 

a Super Girlben a konvergens
médiaplatformok 
által biztosított, 

a liberalizált médiapolitika 
területén folytatott, 

államilag irányított kísérlet 
mozzanatait idézi meg.

Vonatkozó irodalom. 
Közönségelméletek, 
a média és kulturális 

imperializmus kutatása,
 kínai médiakutatás



94 Ifjúság és média

A�globális�populáris�média�termékei�–�kasszasikernek�számító�filmek,�gyermekek-
nek� szóló� rajzfilmek,� főműsoridőben� vetített� szappanoperák,� televíziós� valóság-
show-k és társaik – régóta képesek kiváltani a nemzetállamok aggodalmát. Ezek a 
félelmek�legutóbb�a�kínai�tehetségkutató�reality�műsorok�körül�kialakult�vitákban�
öltöttek testet azzal összefüggésben, hogy mi történik, ha egy kultúra történetei, 
gondolatai�és�képei�egy�másik�kultúrában�válnak�népszerűvé.�Az�ezzel�kapcsolatos�
félelem�az�volt,�hogy�ezek�a�gondolatok�és�képek�a�forráskultúra�értékeit�népszerű-
sítik, és ez különösen akkor válik súlyos problémává, ha a tartalom olyan országok 
között cirkulál, amelyek ellentétes politikai nézeteket vallanak. 

Tehát amikor a Super Girlhöz�hasonló�tehetségkutató�reality�műsorokat�a�fiatal�
kínai� közönség� kitörő� lelkesedéssel� fogadta,� ez� azt� a� nyugati�médiatartalmakkal�
kapcsolatos, régóta ismert félelmet is újjáélesztette, miszerint ezek a tartalmak a 
világ�más� részein� aláássák� a� nemzeti� identitásokat.�Ez� a� folyamat� lehetőséget� ad�
arra, hogy a globális populáris kultúrát politikai szempontból, a kulturális imperi-
alizmussal foglalkozó irodalmat tekintetbe véve értelmezzük. Mindez azt is lehe-
tővé�teszi�számunkra,�hogy�feltárjuk,�a�globális�média�hatásai�hogyan�változnak�a�
közönség értelmezése és médiahasználata szerint – ami a kínai közönség méretét 
és összetettségét tekintetbe véve különösen izgalmas kérdésnek számít. A fejezet 
végére�megérthetjük,�hogy�egy�meglehetősen� triviális�médiatartalom�hogyan�vál-
hat� kiemelkedő� jelentőségű� üggyé� a� nemzetközi� kapcsolatok� világában;� hogy� a�
globális média hogyan függ az üzleti vállalkozások és a kormányok közötti bonyo-
lult�megállapodásoktól;�és�hogy�a�közönségkutatók�elképzelése�a�média�befolyásá-
ról hogyan változott az elmúlt évszázad során.

Hogyan válik a valóságtelevíziózás politikai kérdéssé?

2011-ben a kínai állami médiafelügyelet úgy döntött, hogy a Super Girl�című,�Pop 
Idol�stílusú�televíziós�show-t�be�kell�tiltani,�mert�a�műsor�túl�hosszú.�Sokan�politi-
kai�motívumokat�sejtettek�a�háttérben.�A�műsort�a� félig�autonóm�Hunan�Satellite�
Television (HSTV) fejlesztette ki, és néhányan úgy gondolták, hogy a felügyelet 
megirigyelte� a� műsor� hatalmas� ifjúsági� közönségét� –� ami� sokkal� nagyobb� volt,�
mint�amekkorát�bármely�hivatalos�állami�csatorna�képes�volt�a�képernyő�elé�ültet-
ni.�Mások�azzal�érveltek,�hogy�a�kifogások�ideológiai�jellegűek�voltak;�a�hivatalos�
vélemény szerint a Super Girl a fogyasztói individualizmus közönséges ünnepelé-
se�volt,� ami�összeegyeztethetetlennek� tűnt� az�állami�eszmékkel.�A�HSTV� termé-
szetesen úgy reagált, mintha az utóbbi állítás igaz lenne. Azt ígérték, hogy a 
show-t�építő�jellegű�műsorokkal�váltják�fel,�például�egy�olyan�programmal,�amely�
a�házimunkák�megfelelő�elvégzésével�foglalkozott�(Bristow,�2011).
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Nyilvánvaló,�hogy�az�eset�különösen�jó�példa�a�populáris�kultúrával�kapcsolatos�
politikai�félelmek�okaira,�különösen�azért,�mert�a�program�a�fiatalok�körében�volt�
népszerű.�Amikor�Yang�Lei,� 2007�győztese,� kacarászva� adta� elő� az�America the 
Beautiful� (freeflowingwind,� 2008)� című� dalt,� nagy� volt� a� kísértés,� hogy� az� ese-
ményt�a�nyugati�kereskedelmi� televíziózás�győzelmének�tekintsék�Kína�felett�ab-
ban az ideológiai médiaháborúban, amely 1949-óta tartott. A HSTV talán éppen 
ezért hozta meg azt a hatékony döntést, hogy a bimbózó popsztárocskák álmait 
polcra�teszik,�és�helyette�a�vasalást�veszik�elő.�Annyi�bizonyos,�hogy�a�Super Girl 
a tartalom és a technológia interaktív hatásait mutatta. A populáris kultúra mögöt-
tes üzeneteivel kapcsolatos félelmek állandósulnak, ha a tartalmakat az egész vilá-
gon forgalmazzák. 

Azonban a Super Girl esetének alaposabb vizsgálata – hogyan jöhetett létre a 
műsor�Kína�médiarendszerében;�milyen�tényezők�tették�elképesztően�népszerűvé�a�
műsort�a�fiatal�közönség�köreiben;�és�különösen�az,�hogy�a�közönség,�az�állam�és�a�
médiaipar szükségletei hogyan kapcsolódnak egymáshoz – azt mutatja, hogy a 
globális�média�sokkal�több,�mint�pusztán�csak�ideológia.�Sőt,�a�műsor�története�azt�
a�nyugtalanító�lehetőséget�is�felveti,�hogy�az,�amit�a�fiatalok�gondolnak�a�médiáról,�
közel sem olyan fontos, mint azt sokan képzelik. Az bizonyos, hogy a Super Girl a 
nemzetközi médiamenedzsment változásait is megjeleníti, mivel a program olyan 
időszakban�vált�népszerűvé,�amikor�Kína�globális�médiahatalomként�próbálta�újra-
definiálni� szerepét.� Ahhoz,� hogy� megértsük� a� Super Girl� jelentőségét,� meg� kell�
vizsgálni, hogy a zenés valóságtelevíziózás hogyan illeszkedik a propaganda, 
a globális média és a közönség szakirodalmába.

A Super Girl tudományos kontextusa

A közösségi média és az ifjúsági aktivizmus témája azt jelzi, hogy a médiatechno-
lógiák úgy fejtik ki hatásukat a társadalomra, hogy az emberek csoportjait a mé-
diaszervezetek�céljainak�megfelelő�módon�hozzák�létre.�Különös�figyelmet�fordít-
va a valóságtelevíziózás sikeres nemzetközi formátumaira, a fejezet a fent említett 
észrevételen keresztül magyarázza, hogy a globális médiaiparágak hogyan vonz-
zák�be�a�fiatal�közönséget,�miközben�a�különböző�kultúrák�politikai�érzékenységét�
is tematizálják. A közelmúlt valóságtelevíziózással kapcsolatos kínai tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a médiatechnológiák nemzetközi hatásukat azzal fejtik ki, hogy 
a� kormányok� és� vállalkozások� számára� hozzáférhetővé� teszik� a� médiahasználók�
mindennapi�rutinját.�Kínában�a�változó�technológiák,�műfajok,�üzleti�modellek�és�
politikai�filozófiák�lehetővé�tették�az�állam�és�a�médiaipar�számára,�hogy�kiaknáz-
zák�azokat�az�örömöket,�amelyeket�a�fiatal�közönség�a�részvételen�alapuló�média-
eseményekben talál. Így a kínai valóságtelevíziózás témája olyan médiatechnológi-
ai�megközelítést� tesz�lehetővé,�ami�azzal�foglalkozik,�hogy�a�hétköznapi�emberek�
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hogyan� csinálhatnak� történelmet.� Jelen� esetben� ez� azt� jelenti,� hogy� a� fiatal� kínai�
televíziós közönség hogyan teszi teljessé a globális média körfolyamatait, amikor 
SMS-ben szavazhatnak a kedvenc valóságshow sztárjukra. Az ilyen „hétköznapi” 
események valóban csillapítják a kínai állam és a nyugati médiaformátumok kö-
zötti történelmi feszültségeket.

Ezt a felvetést azok a kínai médiakutatások és közönségelméletek is alátámaszt-
ják, amelyek a Super Girl� közismertségének� titkát� próbálják�megfejteni.�A� fiatal�
közönség�körében�rendkívül�népszerű�Super Girl szinte azonnal kiváltotta az álla-
mi�műsorszolgáltató,�a�Kínai�Központi�Televízió�(CCTV)�és�a�Rádió,�Film�és�Tele-
vízió�Állami�Szabályozó�Testületének�(SARTF)�haragját,�amelyek�mélységes�gya-
nakvásuknak adtak hangot – legalábbis nyilvános közleményeikben – az erkölcsi 
károkat� okozó� globális� valóságtelevíziózás� formátumai� kapcsán� (Zhong,� 2007).�
Végső� bukása� ellenére� a� műsor� kezdetben� azért� maradhatott� fenn,� mert� fontos�
tesztlehetőséget�biztosított�az�állami�tulajdonban�lévő,�de�üzletbarát�módon�műkö-
dő� médiamenedzsment� új� módszereihez� (Zhong,� 2007,� 2010;� Huang� és� Chitty,�
2009).� Ebben� a� rajongók� szokásai� voltak� a� legfontosabb� tényezők.� A� tudósok�
egyetértenek� abban,� hogy� az� SMS-ben� elküldhető� szavazatok� gyakorlata,� és� az�
olyan események megszervezése, amelyek másokat is erre a tettre bátorítanak, ösz-
szefüggésben�állnak�a�fiatalok�vágyaival,�hogy� részt�vehessenek�a� társadalmi� fo-
lyamatokban, valamint az államnak és az üzleti világnak azon törekvésével, hogy 
ezt�a�vágyat�funkcionális�irányba�tereljék�(Zhong,�2007;�Huang�és�Chitty,�2009).

Mindennek�nagy�jelentősége�volt�egy�olyan�országban,�ahol�a�fiatalság�mindig�
is a politikai változások frontvonalában jelent meg (Weber, 2008). Abban az or-
szágban,�ahol�a�fiatalok,�néhány�megfigyelő�szerint,�átfogó�megállapodást�kötöttek�
az állammal a társadalmi szabadság kérdésében (Donald, 2011), és ahol a konver-
gens� médiaplatformoknak� köszönhetően,� a� változó� médiapiaci� megállapodások�
 kínálta politikai térben a nyilvános véleményalkotás új formái is elfogadhatóak. 
A tudósok nem értenek egyet abban, hogy mi volt a Super Girl politikai hatása, de 
osztják�azt�a�nézetet,�hogy�bármi�is�a�műsor�eredménye,�Kína�komplex�médiagaz-
daságának� jelentősége�végső�soron�abban�ragadható�meg,�hogy�a�hétköznapi�em-
berek�mit�csinálnak�akkor,�ha�szórakozni�akarnak�(Yu,�2011).�Így�a�Super Girl azt 
a�nézőpontot�képviseli,�hogy�a�média�hatalma�csak�akkor�válik�láthatóvá,�ha�a�kö-
zönség részese a médiának. 

A Super Girl a nemzetközi média hatalmával kapcsolatos érdekes esettanul-
mány,�mert�egy�fontos�változást,�a�konfliktustól�a�kooperáció� felé� történő�elmoz-
dulást�jelzi�Kína�és�a�kereskedelmi�média�viszonyában.�A�műsor�a�kínai�televízió�
történetében olyan példa nélküli multimédiás esemény volt, amely stratégiai part-
nerséget�hozott�létre�a�felek�között,�akik�egyébként�jelentős�politikai�különbségeket�
mutattak. Az eset feltárja, hogy ezek a partnerségek hogyan kapcsolják össze a 
Super Girlt,�a�valóságtelevíziózás�műsorait�és�a�kínai�fiatalokat�a�propaganda�esz-
metörténetével, a transznacionális médiával és médiahasználat hatásaival, amelyek 
a nyilvánosságot a média közönségévé formálják. A Super Girl egyben azt a köl-
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csönhatást is jelölte, hogy a közönségelméletek és a kínai médiakutatás interakció-
ja hogyan teremt új távlatokat arra vonatkozóan, hogy a hatalom hogyan áramlik 
az olyan nemzetközi médiahálózatokon keresztül, amelyekben a részvételen ala-
puló közönség modellje megjelenik. 

A fejezet:
–  kifejti, hogyan vált a Super Girl� jelenséggé� (különös� figyelmet� fordítva� Yong�
Zhongnak�a�kínai�televízió�politikai�gazdaságáról�szóló�munkájára);

–� �a�műsort�esettanulmányként�használja�annak�kiderítésére,�hogy�a�kínai�média-
kutatás milyen új megközelítéseket használ a média hatalmának értelmezéséhez 
(különös�figyelemmel�Haiqing�Yunnak�az�„anti-funkcionalista”�hatalommal�fog-
lalkozó�munkájára);

–  mindezt a propagandakutatás történetében kontextualizálja, és azzal kapcsolja 
össze,�hogy�a�zenei�csatornák�milyen�szerepet�játszottak�az�előbbi�történetében;

–  megmagyarázza, hogy a Super Girl hogyan hoz létre új közönségelméletet azál-
tal, hogy a közönség szokásainak a fókuszba helyezését szorgalmazza (ellentét-
ben�a�viselkedéssel,�a�hittel�és/vagy�a�performanszokkal).

A Super Girl története 

A Super Girl� egy� egyedülálló� televíziós� vállalkozás� sikertörténete.� A� műsor� a�
Hunan Satellite Television (HSTV), egy regionális televízióállomás megbízásából 
készült�2004-ben,�annak�az�erőfeszítésnek�a�részeként,�hogy�megvessék�a�lábukat�
a� piacon,� amit� a� CCTV,� a� kínai� állam� többségi� tulajdonában� lévő� adó� dominált�
(Zhong,� 2010).�Azóta� a�HSTV�és� a�Super Girl a piacbarát állami médiahatalmat 
testesítette�meg.�Az�első�évadban�a�Super Girlre�150�000�versenyző� jelentkezett,�
míg� maga� a� műsor� óriási� közönséget� hódított� meg,� melynek� figyelmét� rekord�
�sebességgel� „értékesítették”� a� hirdetőknek� (Zhong,� 2007).�Amikor� a�HSTV�hon-
lapján� bejelentették,� hogy� a� 2004-től� 2006-ig� futott� eredeti� show� a� valaha� látott�
legsikeresebb kínai televízióprogram – amit több mint 400 millió ember követett 
figyelemmel,�akik�a�műsor�ideje�alatt�60�millió�mobiltelefonos�szavazatot�küldtek�a�
régióból (Hunan TV, 2007) –, ez valójában egy rendkívül szerény megfogalma zása 
volt annak, hogy a Super Girl�milyen�fontos�médiatörténeti�mérföldkőnek�számít.�
A Super Girl nem kevesebb volt, mint annak a paradigmája, hogy a siker érdeké-
ben a nemzetközileg elismert médiaformátumok hogyan küzdhetnek meg az egyes 
piacokra�jellemző�politikai�kihívásokkal.�

A�show�két�szempontból�mutatott�rá�a�médiatechnológiák�hatalmára.�Először�is,�
a� médiaplatformok� sokszínűsége� bonyolulttá� tette� a� termelést,� mivel� egyre� több�
érdekelt jelent meg a folyamatban. Így a Super Girl végül az állam és a televízió, 
illetve a mobiltelefon és az online médiaipar kereszttüzébe került. Másodszor, 
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a technológia abban segített, hogy az egymással rivalizáló szervezetek egy olyan 
semleges helyet jelöljenek ki, amely képes az ellentétes érdekek befogadására. 
A Super Girl így az enyhülés egy érdekes kísérletévé válhatott, ami azért lett elfo-
gadható,� mert� a� valóságtelevíziózás� technológiai� architektúrája� lehetővé� teszi� az�
apolitikus cselekvési terek létrejöttét, amelyek a kormány érdekeit és a privát üzle-
ti érdekeket egyaránt kielégítik, nem úgy, mint Kína, ami az állam érdekeit támo-
gatja�azáltal,�hogy�egyre�szorosabban�kötődik�a�médiapiacokhoz.

Ez� a� stratégia� azonban� nem�mindig� volt� sikeres;� 2006-ban� a� CCTV� azzal� tá-
madta a Super Girlt,� hogy� a�műsor� erkölcsileg� korrumpálja� a�fiatal� kínai� közön-
séget� (Zhong,� 2010).� Ugyanakkor� ez� a� vita� nem� csak� a� show-ról� vagy� a�
valóságtelevíziózásról szólt, hanem azokról a médiaüzleti megállapodásokról is, 
amelyek� a�műsor� létrejöttét� lehetővé� tették.� 1989� óta�Kína� arra� törekedett,� hogy�
„újramárkázza”�önmagát�azáltal,�hogy�a�saját�politikai�érdekeinek�megfelelően�ki-
egyezik�a�nemzetközi�kereskedelmi�médiával.�Azonban�a�művelet�sikeressége�nem�
volt� egyértelmű,� mert� kompromisszumokra� mindig� szükség� volt.� A� Super Girl 
ugyanis a központilag irányított, piacosított médiarendszer kísérleti mintapéldá-
nyának� tekinthető.� A� kísérlet� szándékait� és� következményeit� csak� nehezen� lehet�
megítélni, mert ezek a folyamatosan változó érdekszférák közötti egyeztetések tár-
gyát�képezték,�ahol�senkinek�sem�állt�hatalmában�előírni�azokat�a�nézeteket,�ame-
lyek� egyértelműen�meghatározhatnák,� hogy�milyennek� kell� lennie� a� „megfelelő”�
szórakoztatásnak� a� Kínai� Népköztársaságban� (Zhong,� 2010).� Ez� a� képlékenység�
azonban a legcsekélyebb mértékben sem veszélyeztette az állam érdekeit. 

Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy 2011-ben a kínai online televíziós portál, a 
PPTV Live bejelentette, hogy a kuainv.pptv.com weboldal, a HSTV és az EE Me-
dia�számítógépes�cég�közreműködésével�újraéleszti�a�Super Girlt. A honlap a né-
zőknek�24�órás�hozzáférést�biztosított�az�előadókhoz,�PC-n,� iPaden�és�mobiltele-
fon.�A� show�módosított� formában� történő� internetes� feltámasztása� számos� olyan�
kreatív� lehetőségeket� biztosított� a� kereskedelmi� alapon�működő�médiapiacoknak,�
ahol� a� tartalom� továbbra� is� állami� ellenőrzés� alatt� állt,� és� ahol� a� termelőknek� a�
nemzeti�értékeket�kellett�kielégíteniük.�Kínában�ezzel�kapcsolatban�az�vált�elsőd-
leges�kérdéssé,�hogy�mi�a�tartalom,�hogyan�működik�a�szabályozás,�és�melyek�az�
éppen� aktuális� értékek� (Zhong,� 2010).� A� Super Girl történetének megértése azt 
�jelenti,�hogy�meghaladjuk�az�egyszerű,�központosított�médiahatalom�modelljét.

Hunan Satellite Television

A sors iróniája, hogy a Super Girl kizárólag a miatt az autonómia miatt vált ellent-
mondásossá az állam számára, amit maga az állam biztosított a HSTV-nek. 
A HSTV azért tudott agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatni, mert bár „álla-
mi” cég volt, lévén a legnagyobb részesedés a Tartományi Rádió és TV Irodáé 
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(PRTVB)�volt,� az� üzletrészek�79� százaléka� a�magántőke� és� az� egyéni� befektetők�
érdekszférájába�tartozott.�Eközben�Yong�Zhong�a�showműsoron�keresztül�vizsgál-
ta� a� kínai� médiaiparágak� legújabb� fejleményeit� (2007,� 2010).� Zhong� megjegyzi,�
hogy a Super Girl�népszerűsége�sokat�lendített�a�CCTV�helyzetén,�ami�„a�pártál-
lam�elsődleges� szócsöve� lett”� (2010,�653.).�Ugyanekkor�a�propaganda� tisztviselők�
csúcstalálkozót�hívtak�össze,�ahol�a�műsort�„gonosznak”�kiáltották�ki,�és�ahol�az�
állami�műsorszolgáltató�elhatározta,�hogy�saját�tehetségkutató�műsort�indít�Dream 
China  (Kínai  álom) címmel, amely az „egészséges” társadalom érdekeit tükrözi. 
A�CCTV�vezetői�a�Super Girlt Pearl Harbor japán megtámadásához hasonlították. 
Ezek a félelmek 2007-ben váltak politikai üggyé, amikor a Rádió, Film és Televí-
zió�Állami�Szabályozó�Testülete� törvényben�korlátozta� a� valóságshow-k� termelé-
sét,�műsorszolgáltatókként� egy�műsorra,� és� betiltották� az� élő� közönséggel� felvett�
események�közvetítését�a�testület�engedélye�nélkül�(Zhong,�2010).�

Zhong�úgy�hitte,� hogy�a�Super Girl azért volt megosztó, mert létrehozott egy 
olyan� teret,� ahol� a� fiatal� közönség� el� tudta� képzelni,� hogy�milyen� lenne,� ha� na-
gyobb beleszólása lenne a közügyekbe (2007). Azonban közigazgatásilag ez egy 
nem tervezett eredménye volt egy megtervezett kísérletnek, amelyben a HSTV 
�engedélyt�kapott�arra,�hogy�kereskedelmi�vállalatként�működjön,�amit�kevésbé�for-
mális�kapcsolatok�fűznek�az�államhoz,�mint�ami�a�kínai�televíziókra�általában�jel-
lemző.�Zhong�első� lényeges�megállapítása� szerint�a�kínai� televízió�gyors�növeke-
dése� azt� jelenti,� hogy� a� szabályozás� túlnyomó� része� reaktív� módon� működik.�
A�televíziós�politika�alapvető�hajtóereje�az,�hogy�Kína�képes� legyen�a�multi-plat-
form részeként használni az eszközt, a hatalmas nemzeti és nemzetközi közönség 
eléréséhez.�A�tartalom�és�ellenőrzés�kérdéseit�gyakran�tudatosan�csak�a�később,�az�
események� bekövetkezése� után� vetik� fel.� A� CCTV� egy� állami� tulajdonú� vállal-
kozás,� amit� a�Rádió,� Film� és�Televízió�Állami�Szabályozó�Testülete� által� kijelölt�
vezető� irányít,� és� amit� egy� kifinomult,� vertikálisan� integrált� vállalkozásként� fej-
lesztettek ki. Az adó 17 csatornát sugároz 120 országban, angol, spanyol és francia 
nyelven,�valamint�számos�kínai�nyelvjárásban�(Zhong,�2010).�A�vállalat� termelési�
kapacitása�hatással�van�a�filmstúdiókra,�a�berendezéseket�lízingelő�cégekre,�a�mé-
diatervezéssel foglalkozó szervezetekre, a közlekedésre és még egy vidámparkra 
is.� Zhong� hangsúlyozta,� hogy� egy� ilyen� összetett� munkához� szétszórt� „vezetői”�
modellre van szükség, mivel az egész folyamat bonyolult munkamegosztáson ala-
pul.�Általánosságban�elmondható,�hogy�ez�egyet�jelent�azzal,�hogy�míg�a�struktúra�
alapjai�továbbra�is�politikai�alapon�működnek,�a�napi�működés�elválasztja�egymás-
tól� a� politikai� vezetést� és� a�kereskedelmi� fejlődést� azért,� hogy�kiszélesítsék�Kína�
nemzetközi médialábnyomát.

Ily módon a Super Girl� körül� kialakult� „zűrzavar”� valószínűleg� kiszámítható�
fejlemény�volt.�Zhong�szerint�(2010)�a�show�körüli�nagy�felhajtás�miatt�túlbecsül-
ték�azt�a�politikai�kihívást,�amit�a�műsor�jelentett.�A�Kína�liberalizált�médiagazda-
ságára�jellemző�változatos�állami�tulajdonviszonyok�miatt,�a�HSTV�felforgató�ere-
jével� kapcsolatos� elképzelések� mindig� is� inkább� teoretikus� jellegűek,� mintsem�
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tényszerűek�voltak.�Bár�a�HSTV�legtöbb�részvényese�nem�állami�szervezetek�kö-
zül� került� ki,� Zhong� rámutatott,� hogy� a� legtöbb� ilyen� cég� továbbra� is� hivatalos�
megállapodásban állt a kormánnyal. A részvényesek elméletileg egyesíthették vol-
na�az�erőiket�a�PRTVB-vel�szemben,�de�a�gyakorlatban�szinte�lehetetlen�lett�volna�
úgy� koordinálni� ezeket� a� különböző� érdekeket,� hogy� sikerüljön�megállapodni� az�
államhatalom�ellen� irányuló�akcióról� (Zhong,�2010).�Zhong�érvelését� támogatta�a�
HSTV gyors lépése, amellyel visszautasították azokat a vádakat, melyek szerint a 
Super Girl�romboló�hatást�gyakorolt�a�fiatalokra.�Érvelésüket�például�azzal�igazol-
ták,� hogy�a�meghallgatásokat� az� iskolai� oktatási� időn�kívül� tartották,� hogy�elejét�
vegyék a lógásoknak. Tehát a Super Girlről�szóló�vita�csak�az�állam�által�megszer-
vezett, a kereskedelmi televíziózás területén megvalósított kísérlet okán bontakoz-
hatott ki. Az eset leginkább azt bizonyította, hogy az állam folyamatosan féken 
tartja a liberalizált médiaterületeket, miközben egyensúlyt keres a politikai elvek 
és a közönség igényeinek kielégítése között. A valódi kihívást itt az jelentette, 
hogy mindezt úgy valósítsák meg, hogy közben ne harapódzón el a káosz. 

A kínai médiakutatás és az ifjúság

A kínai médiamenedzsment sajátos jellege az egyik oka annak, hogy a kínai mé-
diakutatás� saját� jogán� válhatott� önálló� diszciplínává.� Lehetséges,� hogy� a� CCTV�
vészjósló�figyelmeztetései�a�Super Girl alattomos implicit üzenetei kapcsán valójá-
ban egy ravasz stratégia részét képezték, amely a propaganda nyelvét használva 
próbálta védeni a piaci részesedést azon az egyre versenyképesebb televíziós pia-
con,�amely�megpróbálta�kihasználni�a�kínai�közönség�által�kínálkozó�óriási�lehető-
ségeket. Mindenesetre az biztos, hogy a kínai média, a társadalom és a politikai 
kultúra túl bonyolult ahhoz, hogy azokat propaganda-modellekkel magyarázzuk 
(Khoo, 2011). Mégis, ahhoz hogy ezt az esetet megfejtsük, meg kell magya-
ráznunk,�melyek�ezek�a�modellek,�a�kínai�médiakutatók�miért�utasították�el�őket,�
és hogy a médiakutatás számára egyáltalán miért lényeges ez a kérdés.

Nagy�a�kísértés,�hogy�Kína�működésére�egyszerűen�csak�úgy�gondoljunk,�mint�
a�Kínai�Kommunista�Pártnak� (KKP)�a�közbeszéd�ellenőrzésére� törekvő�ambíció-
jára.�Ez�a�megközelítés�azonban�nélkülözi�a�médiaipar� tényleges�működési�folya-
matainak�empirikus�kutatását�(Yu,�2011).�Haiqin�Yu�szerint�Kína�annak�az�általá-
nos�elképzelésnek�a�paradigmája,�hogy�az�„állami�ellenőrzés”�nem�magyarázható�
a funkcionalizmus, a centralizmus és a spektakularitás fogalmaival. A funkciona-
lizmus� az� az� elképzelés,� miszerint� a� média� mindig� a� már� meglévő� társadalmi�
egyensúly� fenntartásában�érdekelt;� a� centralizmus�az�a�gondolat,� hogy�az�egyen-
súly� fenntartása�a�már�hatalmon� lévők�érdekeinek�a�kivetülése;� és�hogy�ezeket� a�
folyamatokat� leginkább� a� jelentősebb� médiaeseményeken� keresztül� lehet� megra-
gadni, mint amilyen például az olimpia (spektakularitás). 
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Végeredményben� ez� a� paradigma� a� közönségről� és� a�mindennapi� életről� szól,�
mert�a�„propaganda”�modellje�figyelmen�kívül�hagyja,�hogy�a�mobil�média�milyen�
jelentőséggel�bír�az�egyszerű�kínai�emberek�számára�akkor,�amikor�ennek�segítsé-
gével szórakoztatják magukat olyan hétköznapi helyeken, mint a „pályaudvarok, 
aluljárók,�taxik,�munkahelyek,�kollégiumi�és�turisztikai�övezetek”�(Yu,�2011,�71.).�
Ami�nem� jelenti� azt,� hogy� az� állam�hatalmát� a� közönség�meg� tudná�kerülni.�Yu�
szerint�a�kínai�állam�médiapolitikája�attól�működik,�hogy�nem függ teljes mérték-
ben a pártpolitikától. A Super Girl�első�online�visszatérése�kapcsán�a�hivatalos�ál-
láspontok�megoszlottak,� részben�azért,�mert�a�műsor�hatalmas�siker�volt,�aminek�
tagadhatatlan volt a vonzereje. 

A kínai médiapolitikát jobbára úgy kell értelmezni, mint egy bonyolult egyen-
súlymutatványt,�amelyben�az�ellentétes�erők�a�média�napi�működése�során�kényte-
lenek egyességre jutni. Ilyen esetekben a pragmatikus törekvések sokszor háttérbe 
szorítják�a�politikai�érdekeket.�Mielőtt�rátérnénk�a�médiapolitikára,�meg�kell�emlí-
tenünk Olivia Khoo észrevételét, aki rámutat arra, hogy Kína olyan multikulturá-
lis társadalom, amelynek a politikai struktúrája óriási változásokon ment keresz-
tül, s ennek eredményeként a „nemzeti érdekek” kérdése is tematizálódik:

„Felejtsük el a nemzetállam gondolatát, és helyette összetett államokról beszéljünk, mint 
ahogy�a�Kínához�visszatérő�Hongkong�az�»egy�nemzet�két�rendszer«�sémáját�alkalmazza,�
vagy� ahogy� Kína� és� Tajvan,� Tibet� vagy� Hszincsiang� kapcsolata� működik� –� vagyis� egy�
olyan�gondolkodásmódról�van� itt�szó,�amely�figyelembe�veszi�a�kisebbségeket,�valamint�a�
nemzetállam�perifériáin�élő�és�azon�kívül�eső�tagokat�is.”�(Khoo,�2011,�134.)

Stephanie�Donald�(2011)�szerint�az�említett�feltételek�mellett�a�fiatal�kínai�közön-
ség is összetett „megállapodást” kötött az állammal, ahol a változás iránti heves 
vágyakat�az�a�felismerés�hűti,�hogy�a�kínai�ifjúság�számos�olyan�kiváltságot�élvez,�
amely�a�szülők�számára�még�elérhetetlen�volt.�Ezt�a�„megállapodást”�az�Európá-
ban, az USA-ban és Ausztráliában tanuló diákok állampárti tüntetései jelezték glo-
bális szinten. Donald kitér a nyugati kommentátorok hitetlenkedésére azzal kap-
csolatban,�hogy�a�nyugati�média�hatása,�sőt�a�nyugati�médiakutatás�befolyása,�arra�
ösztönözné� a� tengerentúli� kínai� fiatalokat,� hogy� egyre� nacionalistábbak� legyenek�
ahelyett, hogy egyre kritikusabban viszonyulnának a kínai államhatalomhoz.

„Ifjúsági elidegenedés és elégedetlenség valóban létezik, ahogy a gondosan irányított mé-
diagazdaság� elsöprő� eredményei� is� valósak;� egy� jól� irányított� rendszerről� van� szó,� amely�
olyan�ésszerű�szabályokat�fogad�el,�mint�a�nemzeti�növekedés�tisztességes�ára�és�a�jólétte-
remtés. A tengerentúlon tanuló diákok pedig éppen annak a csoportnak a tagjai, akiket 
nagyban segített az újonnan megszerzett jómód.” (Donald, 2011, 60.)

Mindebből�azt�a�következtetést�vonhatjuk�le,�hogy�a�Super Girl anarchiájáról szóló 
vészjósló retorika mögött a populáris kultúra szerepével kapcsolatos összetettebb 
politikai�vita�húzódik�meg,�ahol� tulajdonképpen�az�állam�profitált�abból�a�káosz-
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ból,�amely�a�műsort�nyilvánosan�elítélte.�Ennek�értékeléséhez�fel�kell�tárnunk�azt,�
hogy�a�politika�hogyan�mozdul�el�a�propaganda�felől�a�szórakoztatás�irányába,�és�
hogy a zenés televíziózás hogyan válhatott ennek az átalakulásnak az eszközévé. 

Propaganda: a meggyőzéstől az MTV-ig

A Super Girl�egy�nemzetközi�műfaj�és�a�21.�századi�kínai�politika�kifejtésére�volt�
gyakorlati példa. A nemzetközi médiahatás elemzése három dologra terjed ki: a 
globális� technológia,� a� tartalom�és�az�ötletek�áramlásának�megfigyelésére;�annak�
vizsgálatára, hogy a médiaipar, a nemzeti kormányok és a médiaközönség közötti 
alkuk�milyen�módon� befolyásolják� ezeket� a� folyamatokat;� és� legfőképpen� annak�
megértésére,� hogyan� működnek� ezek� a� folyamatok� egészként.� A� kínai� fiatalok�
�zenei�televíziózásba�való�bevonódásának�módját�firtató�kérdés�annak�kifejeződése,�
hogy a „globalizáció és a »transznacionalitás kérdése« túlmutatnak az elméleti 
megközelítés és a régi imperializmuselmélet látókörén, így kényszerítve minket, 
hogy�szereplők�és�területek,�ellentmondások�és�konfliktusok�új�szövetében�gondol-
kodjunk” (Khoo, 2011, 282.).

„A régi imperializmuselméleten való túllépés” annak elfogadását jelenti, hogy a Super Girl 
egy történelmi ív végén helyezkedik el, ahol a média, a technológia és a politika kölcsönha-
tásba�lépnek.�Teszi�ezt�azért,�hogy�a�viszály�egy�nemzetközi�kommunikációs�együttműkö-
dési modell irányába mozduljon el, ahol a közönség aktívan részt vesz a látott esemény 
gyártási�folyamatában.�A�történelem�és�a�modell�a�következőképpen�írható�le.�Propagandá-
val, és a kínai, illetve általánosságban a szocialista világon belüli elégedetlenséget tápláló 
amerikai törekvésekkel indulva, a kulturális elnyomás eszközeként a tömegkultúra politi-
zálódása�felé�mozdul,�amelyben�a�„meggyőzés”�szórakoztatásba�csomagolva�érkezett,�korai�
példa�erre�a�Disney.�A�modell�ezt�követően�a�zene�és�a�televízió�irányába�mozdul,�ahogyan�
Ázsiában� a�Disney� szerepét� az�MTV�veszi� át,� és� felismeri� azt,� ahogyan� az�MTV-élmény�
Kínában óriási változást hozott, mivel a piacosítással a kínai állam további nemzeti célokat 
támogatott.�Végül�azt�mutatja,�ahogyan�a�valóságra�építő�zenei�televízió�működése�a�politi-
kai� szabadgondolkodás�helyzetét� teremti�meg,�ahol�a�különböző�csoportok�olyan�politikai�
különbségek nélkül képesek egymásra hatni, amelyek továbbra is megosztják azokat.

Ezt�az�átmenetet�magyarázhatjuk�egy�dél-koreai�műre�gondolva.�A�szöuli�Koreai�
Háborús Múzeum egyik üvegtárlójában egy ártalmatlan papírdarab található. Raj-
ta�egy�rajz:�Joszif�Sztálin�tolja�Mao�Ce-tungot;�Mao�pedig�egy�kínai�katonát�tol�a�
Koreai Háború lángjai felé. Az üzenet, amit valamikor 1950 és 1953 között szórtak 
a kínai csapatokra, az volt, hogy a csapatok Sztálinért harcolnak. Az üzenet azt 
igyekezett cáfolni, hogy a kínai katonák saját népükért hoznak áldozatot. A szóró-
lap�annak�bizonyítéka,�hogy�egy�időben�az�Egyesült�Államok�megpróbálta�a�kínai�
embereket� a� kommunizmussal� szembe� fordítani.� Noam�Chomsky� (1997)� szerint,�
az�amerikai�médiarendszer�működésének�alapelve�a�kommunizmusellenesség�volt,�
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az arra való törekvés, hogy aláássa a szocializmust, bárhol is üti fel a fejét otthon 
vagy külföldön. Manufacturing Consent című�könyvükben�(1988)�Edward�Herman�
és�Chomsky�azzal� érveltek,�hogy�az�antikommunizmus�egy�„propagandamodell”�
ötödik� „szűrője”� volt,� ahol� az� amerikai� média� rendszeresen� kiállt� a� kapitalista�
 szabadpiaci elvek mellett a nemzetközi politikai vonatkozású megjelenésekben. 
Ez nem azért volt így, mert a médiavállalatok nagy üzletet képviseltek, hanem 
azért, mert ezek maguk voltak a nagy üzlet:

„Az� NBC� és� a�Warner� Csoport� televíziós� és� kábelvállalakozásai� esetében� tulajdonosaik,�
a GE és a Westinghouse voltak azok a vállalatóriások, amelyek igazgatóságaiban vállalati 
és�banki�vezetők�ültek�meghatározó�tagokként.”�(1988,�8.)

Tehát,�ha�a�CCTV�és�a�SARFT�vezetői�azzal�érveltek,�hogy�a�Super Girl alattomos 
terve a párt elveinek megdöntése volt, akkor a média nyugati politikai gazdaságai-
ban sokkal több támogatásra lelhettek volna. 1945 után az új amerikai nemzetközi 
média azt a célt állította maga elé, „hogy a kapitalista »amerikai életformát« nép-
szerűsítse.� (…)�Az� eredmény� egy� »elektronikus� csábítás«� volt,� ami� különösen� a�
világ déli részén azzal fenyegetett, hogy aláássa a hagyományos kultúrákat és a 
fogyasztói társadalom értékeit hangsúlyozza a közösségi értékek rovására.” 
(Thussu,�2006,�48.)�Ebben�az�esetben�a�szórakoztatást�egyszerűen�be� lehetett�he-
lyettesíteni�a�nyílt�propaganda�helyére,�mivel�a�meggyőző�üzenetek�akkor�voltak�a�
leghatékonyabbak,� ha� nem� tűntek�meggyőző�üzeneteknek.�Dorfman� és�Mattelart�
latin-amerikai képregényekkel foglalkozó tanulmánya arra a következtetésre jutott, 
hogy�a�Disney�igazi�úttörő�volt�ezen�a�területén:

„Még ha néhány külföldi ország, mint Kuba vagy Vietnam, nyíltan szembe merne is szállni 
az� Egyesült� Államokkal,� (…)� a� Disney� rendre� elveri� rajtuk� a� port� a� magazinok� piacán.�
A�gyilkosságnak�két�formája�van:�a�géppuska�és�a�szacharin�(…).�A�Disney�szerint�az�elma-
radott�népek�olyanok,�mint�a�gyerekek,�és�úgy�is�kell�kezelni�őket,�ha�pedig�ezt�a�szerepet�
nem hajlandóak elfogadni, akkor le kell húzni a nadrágjukat, és alaposan el kell verni a fe-
neküket.” (1984, 48.)

MTV: konfliktustól az együttműködésig 

Az�1990-es�évekre�úgy�tűnt,�mintha�az�MTV�ugyanezt�a�stratégiát�követné�(Banks,�
1997).�Kihasználva�a�kábeltelevíziózás�nemzetközi�terjedése�által�teremtett�lehető-
ségeket és a deregulációs folyamatok globális térnyerését, az MTV a kulturális 
imperializmus� (akkori)� legújabb� megtestesítőjének� tűnt,� amely� túlnyomórészt�
amerikai� és� brit�művészeket�mutatott� be,� vagy�olyan�nemzetközi� előadókat,� akik�
az amerikai stílust utánozták. A csatorna, amelyet a Star TV több mint 40 ország-
ban�kínált�vételre,�nyugati�előadókat�részesített�előnyben,�miközben�jelentős�hirde-
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tési�bevételekre� tett� szert�olyan�vállalatoktól,�mint� a�Nike.�Ugyancsak�a� csatorna�
számlájára írható, hogy Whitney Houston I Will Always Love You�című�dala�min-
den�idők�leggyorsabban�fogyó�ázsiai�kislemeze�lett�(Banks,�1997).�Az�MTV�lénye-
gében a nyugati médiatermékek reklámjának kiterjesztését jelentette, s e mögött az 
a szándék húzódott meg, hogy a közönséget rábeszéljék a fogyasztás „globális 
konszenzusára” (Banks, 1997). Az ifjúsági stílus és propaganda megnyilvánulásai 
„a� piac� kommunikációs� hegemóniáját� képviselik,� [és]� a� kommunikáció� átalaku-
lását olyan hatékony eszközzé teszik, amely az egész világon segíti a kultúrák 
–� etnikai,� nemzeti� vagy� helyi� –� piaci� szférába� történő� belépését� és� kilépését”�
(Martin-Barbero, 2006, 279–280.).

Mégis,�az�MTV�ázsiai�sikere�nem�a�véletlen�műve�volt.�A�japán�televíziós�háló-
zatok az 1990-es években szüntették meg az MTV sugárzását, mert a közönség a 
japán�énekeseket�preferálta.�A�helyi�tartalmak�jelentőségére�rámutató�korai�tanul-
ságot�azonnal�alkalmazták�a�kínai�piacokon.�Az�MTV�sokszínűbb�lett,� létrehozta�
az MTV Mandarint és az MTV Asiat. Az MTV Mandarin felkarolta Teng Hsziao-
ping�»szellemi�civilizáció«�(spiritual�civilisation)�elnevezésű�mozgalmát,�amelynek�
az volt a célja, hogy integrálja az individualizmust, a konfucianizmust és a szocia-
lizmust (Weber, 2003). Az MTV körül így azért nem jöttek létre különösebb fe-
szültségek,�mert�olyan�együttműködés�született,�amely�egykor�elképzelhetetlen�lett�
volna:�»Úgy�tűnik,�hogy�a�hatóságok�(…)�különleges�engedélyt�adnak�egy�kísérleti�
együttműködésre� a�globális� tőkével� rendelkező�vállalkozásoknak,�hogy�azok�egy�
új típusú ifjúsági kultúrát hozzanak létre, amely egyesíti a kínai identitást a min-
den� egyértelmű� politikai� tartalomtól� megfosztott� nyugati� modernitással.«� (Fung,�
2006,�77.)�Igazság�szerint�az�MTV�Mandarinnak�a�CCTV-vel�kellett�együttműköd-
nie;�a�CCTV�viszont�hajlandó�volt�erre,�mert�a�»külföldi�globális�tőke«�lehetőséget�
adott arra, »hogy a nemzet képét és kultúráját támogassák« (2006, 85.). A 2004-es 
CCTV–MTV�Music�Awards�ennek�az�együttműködésnek�az�egyik�legjobb�példá-
ja.�A�show-nak�egyszerre�kellett�jellegzetesen�MTV-stílusúnak�és�kínai�jellegűnek�
lennie.�A�díjakat�kínai�hírességek�adták�át.�A�kínai�előadók�mindenben�elsőbbsé-
get� élveztek.� A� hiphopot� az� MTV� közvetítőnyelveként� szívesen� látták,� de� csak�
apolitikus formában.” (Fung, 2006.)

Ez�a�példa�azt�mutatja,�hogy�az�MTV�nemzetközi�zenei�és�stílusnyelve�lehetővé�
tette a kínai témák és identitások megjelenítését az egész világon, így ezek a man-
darin� és� kantoni� nyelvet� beszélő� emberek� közönségét� globális� szinten� érték� el�
(Zhu,�2008).�A�színész�és�énekes�Wang�Lee�Hom,�aki�a�hiphopot�a�„chinked�out”�
irányzatban ötvözte az ázsiai zenékkel, jól példázza azt az elképzelést, hogy az 
MTV tartalmai valami olyasmit kínálnak, ami képes a kínai nemzeti érdekeket 
szolgálni. Wang döntése, hogy a stílusát „chinked outként” írja le, jól illeszkedik 
egy olyan nemzet képéhez, amelynek eltökélt szándéka, hogy nemzetközi média-
formákon keresztül fejezze ki saját identitását:
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„A�»chinked�out«�kifejezés� történetileg� a� rasszista� szitokszóból,� a�»chinkből«� származik,�
amely a kínai emberek lealacsonyítására használatos. A »chinked out« kifejezés újra bir-
tokba veszi ezt a szót, és kifordítja annak negatív konnotációit, ezzel adva lendületet egy új 
zenei� irányzatnak.�A�kifejezés�olyan�erőfeszítést� írt� le,�amely�új,�egyszerre�nemzetközi�és�
kínai hangzásvilágot szeretne létrehozni. Úgy döntöttem, hogy ezen az albumon Kína leg-
értékesebb,� ugyanakkor� legkevésbé� kiaknázott� erőforrásait� fogom� használni;� ez� pedig� a�
»Shao�shu�min�zu«�vagy�az�etnikai�kisebbségek�zenéje.�(…)�Ez�nem�az�úgynevezett�»világ-
zenei«�CD-k�egyike.�Ez�egy�R&B/hiphop�album,�amely�olyan�új�hangzásvilágot�hoz�létre,�
amit az egész világ kínaiként tud azonosítani.” (Wang, 2004.)

A nyugati médiatartalmak iránti elkötelezettség az új kínai nemzeti identitás meg-
konstruálásának eszközévé vált, mivel Kína arra törekszik, hogy „újramárkázza” 
magát nemzetközi szinten. Azonban ez a kérdés nem csupán a média elitjét érinti, 
hanem�a�fiatal�kínai�közönség�életének�is�a�részévé�vált.�

Kína és a globális MTV: kitekintés a közönségre 

A propaganda és a nemzetközi médiapolitika kutatása mindeddig csak az „elitre” 
összpontosított:�a�médiavállalatokra,�a�kormányokra�és�az�előadókra.�De�ne�feled-
kezzünk�meg�a�fiatal�kínai�katonákról,�akik�1950-ben�egy�rókalyukban�reszkettek�
Koreában.� A� nemzetközi� média� mindig� is� igyekezett� hatást� gyakorolni� a� fiatal�
médiafelhasználók� gyakorlataira,� ezért� fontos,� hogy� a� globális�médiaműfajok� té-
máját� a� közönség� szemszögéből� is� vizsgáljuk.�Ez� annál� is� inkább� így�van,�mivel�
Wang által a nemzeti identitás „újraalkotására” tett kísérlet olyan folyamatot ír le, 
amelyben� a� fiatal� közönség� többsége� rendszeresen� részt� vesz.� 1999-ben� a�média�
közönségéről�írt�könyvükben�Abercrombie�és�Longhurst�amellett�érveltek,�hogy�a�
mediatizált� társadalmakban�a�médiaforrások�kifinomult�kombinációja�az� identitá-
sok megalkotásában a hétköznapi élet általános gyakorlatának számít. Munkájuk 
egy�egyszerű�megfigyelésen�alapult:�a�médiumokkal�átszőtt�társadalmakban�mind-
annyian a közönség részét alkotjuk, szinte állandóan, akkor is, ha éppen nem va-
gyunk közvetlen kapcsolatban egyetlen médiummal sem. A mediatizáció azt jelen-
ti, hogy a közönség állandóan „ügyeletben” van, mivel azok az emberek, akikkel 
napközben találkozunk, gyakran utalnak valamilyen médiatartalomra, miközben a 
nyilvános identitásukat megjelenítik.

A lényeget azonban egy másik koreai példa illusztrálja. A United Service 
Organizations�(USO)�által�a�koreai�demilitarizált�zónába�(DMZ)�szervezett�utakon�
a turistáknak azt tanácsolják, hogy ne viseljenek „buggyos, gengszter stílusú ruhá-
zatot”, mivel azt az észak-koreaiak provokatívnak tartják. A tanácsokat elolvasva 
az�is�kiderül,�hogy�DMZ�látogatóit�arra�kérik,�hogy�képzeljék�magukat�a�globális�
hiphop stílus nagykövetének, és gondolják végig, hogy milyen identitást szeretné-
nek�megjeleníteni.�Ez�az�egyszerű�kérés�–�kérjük,�ne�viseljen�buggyos� farmert�–�
megköveteli,�hogy�az�egyszerű�turisták�egy�forgalomban�lévő�globális�médiakép-
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ként�tekintsenek�önmagukra,�olyan�előadóművészként,�aki�lehet,�hogy�egy�váratlan�
hiphopelőadást� rögtönöz�az�észak-koreai�katonák�közönségének,�akiket�a�nyugati�
médiakultúra hatása eltéríthet a kötelességük ellátásától. Az ilyen pillanatok meg-
mutatják, hogy Abercrombie és Longhurst (1998) szerint a média befolyásának ta-
nulmányozását miért azzal a kérdéssel kell kezdeni, hogy a nyilvánosság hogyan 
és�miért�játssza�el�a�média�üzeneteit;�tételezzük�fel,�hogy�valaki�mégis�a�fent�leír-
tak szerint szeretne felöltözni a demilitarizált zónában, hogy aztán kiderítse, a szi-
tuáció kimenetele hogyan alakul, és hogy ennek mi köze lehet a médiához. 

Azonban Abercrombie és Longhurst arra is emlékeztetnek minket, hogy ez a 
fajta�„hatás”�más�jellegű,�mint�amit�a�koreai�háborús�propagandisták�szerettek�vol-
na�elérni.�Az�az�elképzelés,�hogy�egy�meggyőző�szórólap�képes�olyan�gondolatot�
ültetni az emberek fejébe, amely azonnal megváltoztatja a viselkedésüket, szoro-
san�kapcsolódik�a�közönségkutatások�„első�korszakához”.�A�huszadik�század�má-
sodik� felében� a� legnagyobb� erejű� médiaüzenetek� nem� üzenetek� voltak,� hanem�
olyan események, amelyekben a közönség azért vett részt, mert azok tartalmát 
képlékeny� társadalmi� erőforrásokként� mutatták� be,� amelyek� segíthettek� abban,�
hogy a közönség tagjai azzá váljanak, amivé akarnak. Abercrombie és Longhurst 
azzal érveltek, hogy bár a globális média továbbra is szeretné irányítani a közönsé-
gét, ez a törekvés már nem alkalmaz olyan sajátos üzeneteket, amelyek meghatáro-
zott válaszokat váltanak ki. 

Amikor Abercrombie és Longhurst (1998) közönségelméletét szeretnénk hasz-
nálni, a Super Girl körül kialakult vitákat két okból is érdemes megemlíteni. 
Az� első� az,� hogy� a� show� körüli� félelmek� azt� illusztrálják,� hogy�médiatartalmak�
közönségre�gyakorolt�hatását�különböző�módokon�lehet�értelmezni,�s�ennek�meg-
felelően�a�közönségkutatások�három�„korszakát”�tudjuk�megkülönböztetni.�A�má-
sodik pedig az, hogy a show rajongói által mutatott reakciók kapcsán esetleg érde-
mes fontolóra venni, hogy a közönségkutatások „negyedik korszakáról” beszéljünk. 
Ennek�középpontjában�az�a�politikai�és�gazdasági�tőke�áll,�amely�a�közönség�szo-
kásaiból� és� abból� az� alapfeltevésből� vezethető� le,�miszerint� sokkal� fontosabb� az,�
hogy a közönség mit csinál, mint az, hogy mit gondol. Abercrombie és Longhurst 
paradigmája�korukat�jócskán�megelőző�kutatási�kérdések�sorát�vetette�fel.�Ez�leg-
inkább�a�valóságtelevíziózás�megjelenésével�vált�egyértelművé,�míg�az�észrevéte-
leik�jelentőségét�a�Super Girl esete csak tovább növelte. Ez az oka annak, hogy a 
Super Girl a globális televíziózás történetének egyik mérföldköve lehet.

A Super Girl és a közönségelméletek kölcsönös megértése 

Abercrombie és Longhurst (1998) közönségkutatásokkal kapcsolatos „korszako-
lása” minden esetben megjelöl egy nagy hatású gondolkodót, a legfontosabb kuta-
tási� kérdést,� a� legfőbb� kutatási� eredményt� és� egy� általános� politikai� pozíciót.�
Ha megnézzük, hogy Kínában a Super Girlt�miért� tartották� lenyűgözőnek,�olyan�
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válaszokat kapunk, amelyek beleillenek ezekbe a kategóriákba. Ezen kívül olyan új 
kérdések is felmerülnek, amelyek új irányokat jelölnek ki a közönségkutatás terüle-
tén, s ezek egyre lényegesebbé teszik a közönség szokásainak politikai megértését. 

A�közönségkutatások�első�korszakát�a�behaviorista�éra�határozta�meg�(azokról�a�
kísérletekről� és� felmérésekről� van� szó,� amelyeket� a� második� fejezetben� érintet-
tünk), ami olyan rövid távú és azonnali hatásokat keresett, amelyeket a média idé-
zett� elő�a�közönség�attitűdjeiben�és�viselkedésében� (Abercrombie�and�Longhurst,�
1998).� Abból� a� meggyőződésből� kiindulva,� hogy� az� amerikai� tömegtájékoztatás�
elősegítheti�a�demokratikus�viszonyokat,�a�kutatás�azt�a�célt�tűzte�ki,�hogy�támo-
gassa az üzleti és a kormányzati szféra céljainak és értékekeinek minél haté-
konyabb nyilvános kommunikációját (lásd még Ruddock, 2001). A behaviorista 
paradigma Lasswell Propaganda Technique in World War I (Propaganda az 1. vi-
lágháborúban)  (1971)� című� írásával� jelent�meg.�Lasswell� a� propagandát� arra� irá-
nyuló tudatos kísérletként határozta meg, hogy a média által közvetített üzenetek 
megváltoztassák� a� célcsoportok� gondolkodását� és� viselkedését.�Később� ez� vált� a�
korai kísérleti hatáskutatások meghatározó vonásává, és ezzel összefüggésben az 
1940-es�években�Carl�Hovland�a�kommunikációt�úgy�definiálta,�mint�„az�a�folya-
mat, amelyben az egyén egy ingert továbbít azért, hogy egy másik egyén viselke-
dését megváltoztassa” (1948, 371.). Ez éppen akkor történt, amikor Sztálin és Mao 
röpiratait�ledobták�a�kínai�csapatokra�Koreában;�a�behaviorista�paradigma�itt�arra�
összpontosított, hogy az ilyen üzenetek hogyan tudtak azonnali, rövid távú hatáso-
kat kiváltani azzal összefüggésben, hogy a közönség mit vásárolt, kire szavazott, 
illetve�mitől�és�kitől�tartott.”�(Defleur�és�Ball-Rokeach,�1989.)

Kétségtelen, hogy a SARTV-nek a Super Girl kapcsán felmerült aggodalmai 
– és a HSTV intézkedései, hogy ezeket az aggodalmakat eloszlassa – a behavioris-
ta�gondolkodásmódot�helyezték�előtérbe.�Amikor�a�HSTV�ígéretet� tett�arra,�hogy�
nem� tart�meghallgatásokat� tanítási� időben,� ezzel� akadályozva� a� fiatalok� lógásait,�
tulajdonképpen�a�show�negatív�hatásait�definiálták�a�behavioristák�közvetlen,�rövid�
távú hatásokkal kapcsolatos nézetei alapján. Ez az intézkedés az állam számára a 
behaviorizmus�gyakorlati�vonzerejét�jelentette,�mivel�az�egy�hibás�működés�felett�
igyekezett befolyást gyakorolni. 

A� behaviorizmussal� szemben� a� beépülés/ellenállás� (incorporation/resistance)�
paradigma (IRP) kvalitatív módszerekkel tanulmányozta a média hosszú távú ide-
ológiai hatásait. Az IRP azt feltételezte, hogy a média általában azoknak az érde-
keit tükrözi, akik már eleve hatalmon vannak, és ez különösen igaz a konzervatív 
politikai�érőkre�és�a�nagy�üzleti�érdekekre.�A�megközelítés�tehát�jellemzően�a�kö-
zönség� oldalán� állt.� Stuart� Hall� kódolás/dekódolás� modelljétől� kezdve� (1980)� az�
irányzat�legfontosabb�kérdése�az�volt,�a�média�hogyan�konstruál�kifinomult,�mégis�
erőteljes�politikai�üzeneteket,�illetve�a�közönség�hogyan�értelmezi�ezeket�az�üzene-
teket azáltal, hogy a tartalmakról esztétikai és politikai ítéleteket hoz.1 Ha a Super 
Girlt ebben a modellben értelmezzük, akkor az az elképzelés, hogy a show a társa-
dalmi értékek elleni burkolt támadás volt, és ebben az értelemben részt vett a kínai 
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állam ellen zajló ideológiai hadviselés hosszú távú kampányában, akkor könnyen 
belátható,� hogy� ez� a� téma� miért� volt� kulcsfontosságú� a� CCTV� 2006-ban� tartott�
csúcstalálkozóján. A „kulturális Pearl Harbor” megnevezés pedig jól érzékeltette 
azt az elmozdulást, amelynek eredményeképpen a média hatalmának szempontjá-
ból�az�ideológia�lényegesebbé�vált�a�meggyőzésnél.�

Eredetileg az IRP azt feltételezte, hogy a média és a közönség érdekei általá-
nosságban� ellentétesek� (mivel� a� média� megerősíti� azokat� az� egyenlőtlenségeket,�
amelyek a közönség nagy részének az életét megkeserítik), tehát az „aktív” közön-
ség, amely örömöt és biztatást talált a média üzeneteiben, lényegében az „árral 
szemben”�úszik,�vagyis�a�termelők�szándékaival�ellentétesen�cselekszik.�Ez�a�meg-
közelítés összefügg azzal, hogy a modell születésének idején intenzív osztályharc 
folyt� az� Egyesült� Királyságban:� mivel� a� konzervatív� politikai� erők� igyekeztek�
megnyerni a közvélemény támogatását a munkásmozgalom ellen szervezett táma-
dásokban (Glasgow University Media Group, 1976). Ez a politikai projekt a kódo-
lás/dekódolás� folyamatában� nyilvánult� meg,� mivel� a� brit� televízió� jellemzően� a�
nemzeti érdekeket a középosztály érdekeiként értelmezte, így a siker attól függött, 
hogy�a�néző�a�médiáról�és�a�világról�való�ismereteinek�segítségével�képes-e�„dekó-
dolni” ezt a politikai üzenetet.2 

Abercrombie és Longhurst szerint (1998) ebben az összefüggésben ez azt je-
lenti,�hogy�az�IRP�még�mindig�a�„transzmisszió”�modelljéből�indult�ki,�ahol�a�ha-
talom� az� ipar� felől� áramlik� a� közönség� felé,�még� akkor� is,� ha� időközben� esetleg�
akadályokba ütközik, vagy kissé megváltozik. A Super Girl éppen ezeket a bi-
zonytalanságokat példázza, mivel a show a képlékeny médiapolitika kontextusá-
ban semmit sem „képvisel”. A Super Girl�két�különböző�hatalmi�érdek�kölcsönha-
tásaként született: az egyik a nemzetközi valóságtelevíziózás, a másik pedig egy 
államilag�szabályozott�médiarendszer,�hatalmas�termelési�erőforrásokkal�és�hason-
lóan nagy, globális közönséggel. A show politikai jelentésével kapcsolatos kérdé-
sek is valójában arról szóltak, hogy a közönség mire volt hajlandó azért, hogy a 
show részese� lehessen;� lógjon� az� iskolából� a� meghallgatások� ideje� alatt,� vegyen�
részt�a�kedvenc�előadóikért�aktívan�kampányoló�rajongói�csoportokban,�vagy�egy-
szerűen�csak�költekezzen�azért,�hogy�minden�héten�a�műsor�részese�lehessen.�Eb-
ben az értelemben a Super Girl leginkább Abercrombie és Longhurst „spektáku-
lum/teljesítmény”� paradigmájába� (SPP)� illeszkedik,� amely� elsősorban� a� növekvő�
számú médiaeseményekre fókuszál, amelyek esetében a közönség a látványosság 
nélkülözhetetlen részévé válik. Az „SPP” esetében sokkal fontosabb, hogy az em-
berek mit csinálnak, mint az, hogy mit gondolnak. Azonban itt a „csinálni” inkább 
a „performansz” formájában jelent meg, nem pedig „viselkedésként” (behaviour), s 
ez�a�közönség�cselekvéseinek�értelmezésében�a�tudást�hangsúlyozta�a�külső�kény-
szer helyett. Az elképzelés lényege az volt, hogy a nyilvánosság a média segítségé-
vel� nyilvános� identitásokat� jelenít� meg� a�maga� saját� előadásaiban,� s� ezzel� képes�
magára�vonni�a�média�vagy�más�emberek�figyelmét.�Ez�a�megközelítés�továbbra�is�
a�közönség�pozícióját�erősítette,�amennyiben�a�legfontosabb�kérdés�az�volt,�hogy�a�
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nyilvános kultúrában való részvételt mennyiben uralták azok a feltételek, amelye-
ket a médiaipar ajánlott fel a részvételért cserébe. Abercrombie és Longhurst el-
gondolását�az�a�megfigyelés�vezérelte,�hogy�a�fogyasztás�és�a�szabadidő�tekinteté-
ben az embereket egyre inkább közönségként kezelték, mint hogy „a közönség 
tagjának lenni lényegében egyet jelent a személy megalkotásával” (1998, 37.). 
Ez az elképzelés a politikai ellenállás minden formáját visszafogta, hiszen minden 
cselekvés egy „elképzelt” világ része volt, amelynek határait a médiagyakorlatok-
hoz� való� hozzáférés� határozta�meg.� Ez� a�megfigyelés� alapvető� fontosságú� annak�
megértésében, hogy a Super Girl rajongóinak „nyugtalanító szokásai” miért hoz-
hatók összefüggésbe Kína azon törekvésével, hogy az ország még több politikai 
tőkére�tegyen�szert�a�globális�média�által.

Abercombie és Longhurst a tipológiájukat egy diagramon foglalták össze (1998, 
37.), amelyet a Super Girl alapján módosítani is lehet. A 4.1. ábrán azt látjuk, hogy 
az�egyes�paradigmákra�jellemző�félelmek�visszatükröződnek�azokban�az�aggodal-
makban, hogy a Super Girl mit „tehet” a közönséggel. Azt is látjuk, a közönség 
médiaeseményekben� való� részvételével� kapcsolatos� gondolkodásmód� jelentős� fej-
lődést�mutat,�amit�abban�érhetünk�tetten,�hogy�egyetlen�paradigma�sem�képes�át-
fogni a show összes lehetséges „hatását”.

Közönségek: a viselkedéstől a szokásokig 

A�performansz�és�a�látványosság�irányába�történő�elmozdulás�azt�implikálja,�hogy�a�
hatások olyan identitásokon és politikai törekvéseken keresztül jelennek meg, ame-
lyek a médiahasználat terében találkozó emberek, csoportok és szervezetek közötti 
viszonyoktól� függenek.� Ebben� a� megközelítésben� a� közönségtipológiák� fejlődését�
„antifunkcionalista” hatalmi modellként kell értelmeznünk. Ez azt jelenti, hogy bár 
a médiaipar irányítói nagyon fontos szerepet játszanak, de a sikerük vagy kudarcuk 
kizárólag a hétköznapi emberek médiahasználatától függ. Abercrombie és Longhurst 
tipológiája�a�viselkedés�felől�a�jelentések�és�a�performanszok�irányába�mozdul�el,�s�
ezekre�értelemmel�átszőtt�viselkedésként�kell�tekintenünk.�A�Super Girl értelmezé-
se felkínálta negyedik szakasz vonatkozásában olyan médiahasználati szokásokra 
gondolhatunk,�ahol�a�viselkedésnek�értelemmel�átszőtt�eredménye�van.�

A legfontosabb itt az, hogy a hatalom értelmezésének kiindulópontja ne az le-
gyen, hogy az emberek mit gondolnak arról, amit csinálnak, függetlenül attól, 
hogy a közönség tagjai vagy olyan befolyásos emberek, akik arról döntenek, hogy 
milyen tartalmak készüljenek és kik láthatják ezeket. Valójában a korai propagan-
dakutatásoknak ez volt az egyik alapfelvetése. Lasswell hangsúlyozta, hogy a pro-
pagandaüzenetek�céljai�nem�mindig�egyértelműek�és�következetesek,�így�azok�ha-
tása�kiszámíthatatlan,�sőt�kontraproduktív�is�lehet.�Lasswell�nem�hitt�abban,�hogy�
funkciókat redukálhatjuk arra, hogy a döntéshozók mit gondolnak, hanem az egész 
médiarendszerre vonatkozó viszonyrendszert vázolt fel:
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4.1. ábra: A Super Girl „hatásának” elemzése

Kutatási kérdés. 
Lehet-e a médiának
 közvetlen hatása 
a cselekedetekre 

vagy a gondolatokra? 

Kutatási kérdés. 
Hogyan segíti elő a média 

a társadalmi egyenlőtlenség 
elfogadását, miként áll ellen 

a közönség a politikai 
üzenetek elutasításával 
és újraértelmezésével? 

Kutatási kérdés. 
Hogyan válik a média 

az identitások 
nélkülözhetetlen forrásává, 

s ez hogyan törli el 
a különböző típusú 

identitások közti határokat 
(fogyasztó/állampolgár/

közönség)? 

Politikai kérdés.
A világháború után 

milyen amerikai aggodalmak 
merülnek fel a propaganda 
hatalma és a kommunizmus 

megjelenése kapcsán? 

Politikai kérdés.
Vajon a brit televíziózás 

kiszolgálja-e 
a középosztály 

szakszervezet-ellenes 
igényeit? 

Politikai kérdés.
A mindennapi élet 

átpolitizálása; folyamatosan 
politikai üzeneteket 

„olvasunk”, „válaszolunk 
meg” és „állítunk elő” – 

hogyan valósul meg mindez? 

Antiszociális viselkedés. 
Az, hogy részben autonóm

tv-állomások nyugati 
formátumokat importálhatnak, 

azonnali veszélyt jelent-e 
a társadalmi rendre?

 

Politikai ellenállás. 
Az, hogy részben autonóm

tv-állomások nyugati 
formátumokat importálhatnak,

 hosszú távon fenyegetést 
jelenthet-e a társadalmi 

értékrendre?
 

Performansz. 
Az, ahogy a kínai közönség
 megvalósítja a fogyasztói 
performansz gyakorlatát, 

hatással van-e 
az állampolgársággal 

kapcsolatos performanszokra? 
 

Behaviorista 
paradigma

Beépülés/ellenállás 
paradigma

Látványosság/performansz 
paradigma

Bizonyíték. 
A félelem, hogy a tizenévesek 

a meghallgatások miatt 
lógnak az iskolából. 

 

Bizonyíték.
A Super Girl 

„Pearl Harbor”-ként történő 
értelmezése.

 

Bizonyíték.
Cselekvés: „a Super Girl 

kapcsán a civilek hatalmas 
»nem kormányzati 

politikai teret« hoztak létre, 
amely új lehetőségeket 

biztosított a gondolkodás 
és a cselekvés területén. 

Ez új kapcsolatokat 
szervezett a közönségben,
és a közönség új típusú 

funkcióit is megteremtette.”
(Zhong, 2007.)

Super Girl-kérdés Super Girl-kérdés Super Girl-kérdés

Forrás: Abercombie és Longhurst (1998, 37.) táblázatának átdolgozása 
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„Megfelelően� értelmezve,� a� propaganda�megszervezésének� problémája� túlnyúlik� a� propa-
gandaszerveknek�a�politikai�kommunikáció�előállításában�alkalmazott� formáin�és�mecha-
nizmusain. Magában foglalja azokat a kormány által tett, de a kormányon kívülre irányuló 
erőfeszítéseket�is,�amelyek�úgy�kapcsolnak�össze�csoportokat�és�magánszemélyeket,�hogy�a�
propaganda a lehetséges legnagyobb hatást érje el az egész társadalmi rendszerben vagy a 
megszólított csoportban. A háborús célok propagandája bármely más tartalmi kategóriánál 
hatékonyabban tölti be a transznacionális politikai akciók katalizátorának szerepét.” (1971, 
XXIV.)

Lasswell propagandával kapcsolatos észrevételei valójában azt írják le, miért volt 
képes a Super Girl�túlélni�azokat�a�hivatalos�törekvéset,�amelyek�a�műsor�bukását�
akarták elérni. A show által keltett általános megdöbbenés „kormányon kívüli esz-
közként” jelent meg, ami az állami médiamenedzsment új módszereinek társadal-
mi� jóváhagyását� segítette� elő.� A� technológia� itt� jelentős� szerepet� játszott� abban,�
hogy�a�figyelem�a�közönség�gyakorlataira�koncentráljon�az�ideológiai�kérdések�he-
lyett.

Ez�éppen�az�az�észrevétel,�amit�Huang�és�Chitty� tettek�a�Super Girl sikerével 
összefüggésben. A Super Girl kapcsán felbukkanó „performanszok” többnyire azt 
jelentették,� hogy� a� nézők� online� érdek-képviseleti� közösségek�köré� szerveződtek.�
Ezeket� olyan�gyorsételeket� forgalmazó� cégekről� nevezték� el,� amelyek� azáltal� ter-
melték�és�vonzották�be�a�tőkét,�hogy�a�saját�sztárjaikra�szavaztak,�illetve�másokat�
is�erre�ösztönöztek.�Ezek�a�közösségek�alapvető�változást�jeleztek�a�kereskedelmi�
médiában, ahol az üzlet kommunikációja vált a kommunikáció üzletévé (Huang és 
Chitty,�2009).�A�Super Girl�azonnal�kihasználta�a�461�millió�távközlési�előfizető-
ben� rejlő� pénzügyi� lehetőséget� azáltal,� hogy� magához� vonzotta� a� közönséget,�
melynek�figyelmét�ezután�eladta�a�hirdetőknek.�Pontosabban�ennek�a�hatalmas�pi-
acnak a jelenléte azt jelentette, hogy HSTV a Linktone vezeték nélküli szolgáltató-
val partnerségben meg tudott felelni annak a „hagyományos” szolgáltatási követel-
ménynek,�hogy�a�közönséget� rekord�áron�értékesítse�a�hirdetőknek,�miközben�az�
előadók� és� a� helyszíni� közönség� arra� ösztönözte� a� televízió� előtt� ülőket,� hogy� a�
szavazatokért� kifizetett� összeg� által� ők� maguk� is� részt� vegyenek� a� műsorban.�
Ahogy�a�szerzők�fogalmaznak:

„A�média�újradefiniálta�a�közönség�értékét�azáltal,�hogy�a�részvétel�lehetőségét�adja�el�ne-
kik.�A�hagyományos�stúdióalapú�műsorszórásban�a�hirdetők�a�célközönséget�a�vásárlóerő�
alapján bírálják el, vagyis az alapján, hogy a közönségnek milyen szükségletei és vágyai 
vannak�vásárlóként.�A� tranzakciós�műsorszórásban�a� stúdió�kiterjesztett� tranzakciós� teré-
ben�a�részvétel�árucikké�alakul�át,�amely�szavazatonként�1�jüanba�kerül.”�(Huang�és�Chitty,�
2009, 131–132.)

Ezért� jelentős� különbséget� kell� tenni� aközött,� hogy� egy� a� jelenleginél� is� liberáli-
sabb�médiagazdaság� elvileg� hogyan�működhetne�Kínában,� és� hogy�milyen�mér-
téktartó� elemzések� születtek� a� kínai� média� liberalizációjának� működésmódjáról�
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(Zhong,�2010).�A�Super Girl� esetében�nem�volt� szükségszerű�ellentmondás�a�kö-
zönség�vágyaira�épülő�valóságshow�és�a�társadalmi�felfordulás�elkerülésére�törek-
vő�politikai�rendszer�között.�A�közönség�tagjainak�fizetniük�kell,�ha�szóhoz�akar-
nak jutni, és ha így tesznek, „a megnyilvánulás tartalma nem azonos azzal, amit 
egyébként� a�nyilvános� szférával� azonosítanánk;� tehát�míg�a� részvételnek�modali-
tása�van,�(…)�a�részvétel�maga�apolitikus.”�(Huang�és�Chitty,�2009,�131.)

Huang�és�Chitty�észrevétele�az�volt,�hogy�a�kedvenc�énekesre�leadott,�SMS�kül-
déssel�történő,�egyszerű�szavazás�a�Super Girl rajongóját a modern média hálóza-
tába� kapcsolta� be,� amely� a� propaganda� kapcsán� kialakult� évszázados� konfliktus�
eredménye�volt,�és�amely�független�a�felhasználók�motivációitól�és/vagy�örömeitől�
– akárcsak a buggyos farmer esetében a 38. szélességi körnél. A szavazás öröme 
itt nem irreleváns kérdés, de volt egy másik lényeges szempont is azzal kapcsolat-
ban,�hogy�ez�a�„szokás”�hogyan�alakulhatott�ki�a�politika�és�a�technológia�fejlődé-
séből.�Az� SMS-ben� küldött� szavazatoknak� gazdasági� funkciói� is� vannak� a� kínai�
médiagazdaságban, s ennek kevés köze van az SMS feladója által tapasztalt örö-
mökhöz. 

Valójában nincs különösebb okunk arra, hogy az eseményeknek ezt az olvasatát 
olyan�„tényként”�fogadjuk�el,�amely�Zhong�sokkal�pozitívabb�olvasatát�a�részvételi�
demokrácia fantáziájaként kezeli – ehhez sokkal több kutatásra lenne szükségünk 
azzal kapcsolatban, hogy a szavazók hogyan értelmezik a cselekedeteiket, és ez 
később�milyen�hatással�van�az�identitásukra.�Azonban�a�leglényegesebb�az,�hogy�a�
fiatal� közönség� performanszai� nem� akadályozták� az� állam� vagy� a� kereskedelem�
érdekeit, még akkor sem, ha a közösségek pontosan el tudták képzelni, hogy a sza-
vazás�ebben�a�formában�milyen�üzenetet�közvetíthet�másoknak�az�örömeikről.�Eb-
ben�az�értelemben�a�technológiák�olyan�teret�hoztak�létre,�ahol�a�hatalmat�az�„idő-
ben� lehetett� megosztani”.� Ez� újraalkotta� a� közönség� cselekvésének� „kényszerű”�
aspektusát, amit korábban a behavioristák hangsúlyoztak, s ezzel ismét fontosabbá 
vált az, hogy a közönség mit csinál, mint az, hogy mit gondol. Így értelemmel át-
szőtt�cselekvések�helyett,�értelemmel�rendelkező�szokásokról�beszélhetünk.�

Ifjúság és nemzetközi kommunikáció: cselekvéstől a gondolatig  
és a szokásokig

Az� előző� fejezet� feladata� az� volt,� hogy� a� médiatechnológiák� különböző� hatásait�
„kulturális� tényezőkként”� (cultural� drivers)� értelmezzük,� olyan� jelenségekként,�
amelyek�más�tényezőkkel�együttesen�társadalmi�változásokat�segítenek�elő.�Ennek�
az�egyik�módja�az,�hogy�azokkal�a�sikeres�nemzetközi�műfajokkal�foglalkozunk,�
amelyek� a� közönség�mobiltechnológiákon� keresztül� történő� elérését� aknázták� ki.�
Erre kevés jobb példát találhatunk, mint a kínai Super Girl. A Super Girl olyan 
különböző� érdekek� közötti� együttműködést� hozott� létre,� amelyek� más� körülmé-
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nyek között egymással ellentétesek – és a médiatechnológiák hozzájárultak ahhoz, 
hogy�ezek�a�körülmények�különbözzenek�a�korábbi�lehetőségektől.�Ez�technológiai�
kérdés, vagyis az adott platformkonvergencia körülményei között Kína általános 
„hatalmi tereket” hoz létre, amelyek nemzetközi kereskedelmi érdekeket és nem-
zeti� politikai� célokat� szolgálhatnak,� mivel� egyik� érdekcsoporthoz� sem� kötődnek�
kizárólagos módon. A technológiák és gyakorlatok együttesen teremtik meg az al-
ternatív ideológiákat befogadni képes tereket, ami rendkívül hasznos lehet Kína 
számára, amennyiben az állam a médiapolitika átalakításán keresztül szeretné új-
radefiniálni�önmagát.�A�Super Girlt nyíltan bírálták, amiért a show azzal fenyege-
tett,�hogy�a�kínai�fiatalok�„megmérgezésével”�letéríti�a�nemzetet�a�fejlődés�helyes�
útjáról�(Zhong,�2007).�A�show�példátlan�kereskedelmi�sikerének�megmentése�érde-
kében a HSTV végül lépéseket tett azért, hogy a Super Girl megfeleljen az állami 
elvárásoknak�(Zhong,�2007).�Ettől�eltekintve�a�show�még�hosszú�ideig�túlélt�a�kon-
vergens� technológiák� segítségével,� amelyek� még� közelebb� férkőztek� a� közönség�
mindennapi szokásaihoz anélkül, hogy bármilyen konkrét üzenetet közvetítettek 
volna. 

Tulajdonképpen itt arról a hatalomról van szó, ami a média terében kordában 
tartja�a�közönséget,�és�ahol�sokkal�nagyobb� jelentősége�van�azoknak�a�szokások-
nak, amelyek a teret létrehozzák, mint azoknak a tartalmaknak a jelentése, ame-
lyeket a tér hordoz. Ebben a megközelítésben fontosabb az, hogy a közönség mit 
gondol, mint az, hogy mit csinál, s így ez a negyedik „álláspontot” jelöli a közön-
ségelméletek területén. A Super Girl a „vertikális márkázás” gyakorlatát követte 
(Huang�és�Chitty,�2009),�ami�azért�a� transzmisszió�egyik�sikeres�formája,�mert�a�
kínaiak�hétköznapi�életének�minden�területét�átjárja;�a�politikától�kezdve�az�állami�
irányítással zajló médiaeseményeken át az ifjúság tapasztalataiig. 

A valóságtelevíziózás kínai tapasztalatai azt mutatják, hogy a médiatechnológi-
áknak� politikai� hatásuk� van,�mert� lehetővé� teszik� az� olyan� erős� érdekek� közötti�
együttműködést,� amelyek� különböző�módokon� tudják� kihasználni� a� fiatal� nézők�
médiahasználati gyakorlatait. A Super Girl�versenyzőire�történő�szavazás�egyszer-
re�termel�profitot,�erősíti�a�liberálisabb�politikai�rendszerbe�vetett�hitet,�és�ezen�kí-
vül ellátja a politikai „hordozó” funkcióját is. Ez a három cél csak azért jelenhet 
meg�egy�időben,�mert�a�fiatal�kínai�közönség�nincs�tisztában�cselekedetei�jelentő-
ségével;�motivációik�és�tetteik�politikai�és�gazdasági�tőkét�kovácsolnak�mások�szá-
mára.

Fontos�megérteni,�hogy�a�média�hatalma�akkor�is�létrejön,�ha�a�fiataloknak�nem�
lehet�megmondani,�mit�gondoljanak,�miben�higgyenek;�ez�a�marketing�és�a�reklám�
befolyását is segíthet megmagyarázni, ahogyan azt a mértéktelen italozásról és a 
közösségi médiáról szóló fejezetben látni fogjuk. A kínai zenés valóságtelevíziózás 
az állam és az üzlet képlékeny összefonódásaként úgy aknázza ki a technológiák 
által� nyújtott� lehetőségeket,� hogy� közben� ez� a� közönség szokásainak társadalmi 
következményeire is hatással van. Ez jelenti a negyedik lépést annak megértésé-
ben,�hogy�a�média�hogyan�befolyásolja�a�nyilvánosságot:�a�viselkedéstől�az�ideoló-
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giai eszméig és a performanszig, majd a szokásokig olyan kulturális tevékenysé-
gekről�van�szó,�amelyek�a�média�struktúráját�vonzóvá�és�átláthatóvá�teszik.

Ezek�a�hatások�azért�lehetnek�erősek,�mert�apolitikusak:�a�hétköznapi�szokások�
kultiválása olyan stratégia, amely nem kapcsolódik semmiféle meghatározott poli-
tikai érdekhez. Ezért annak tanulmányozása, hogy a médiatechnológiák hogyan 
tették�lehetővé�az�ellentétes�érdekek�kibékítését�Kínában,�az�egész�diszciplína�szá-
mára fontos tanulságokat hordoz. Az alapgondolat tehát az, hogy a média telített-
sége�médiahasználati�szokásokat�hoz�létre,�amelyek�rugalmas�erőforrásokat�jelen-
tenek,�mivel� számos�módon� lehet�hasznosítani�őket.�Ez�a� rugalmas�modell�pedig�
képes annak megvilágítására, hogy a média hogyan szolgálhatja a kulturális törek-
vések céljait a médiaesemények, a marketinggyakorlatok, a politika és a celeb-
kultúra esetében.

Összefoglalás

–  A tehetségkutató valóságshow-kkal kapcsolatos kínai tapasztalatok a nemzetkö-
zi�médiafolyamatokban�zajló�alapvető�változásokat�példázzák.

–  Ezek a változások magukban foglalják a propagandától a populáris kultúra- és a 
médiahasználati�gyakorlatok�politikája�felé�történő�elmozdulást.

–� �A�közönségelméletek� jelentős�haszonnal�kecsegtetnek,�amennyiben�az�állam,�a�
médiavállalkozások és a nyilvánosság közötti összefüggéseket szeretnénk meg-
érteni.

–  A közönség szokásainak kutatása arra utal, hogy a médiatartalmak jelentésének 
megértésénél sokkal fontosabb az, hogy az állam, az üzlet és a közönség között 
hogyan jönnek létre interakciók a médiahasználati gyakorlatok során. 

–  Ezek alapján a nemzetközi média hatalmát a média telítettségében kell keres-
nünk, nem pedig az egyes ideológiákban.

–  A Super Girl körüli „vita” kiszámítható következménye volt azoknak a törekvé-
seknek, amelyek globális médiahatalomként akarták megjeleníteni Kínát.

Jegyzetek

 1 Egy hasznos tipológia tekintetében lásd Michelle (2007).
 2 A társadalmi osztály befogadásban játszott szerepének különösen érzékletes 

leírását adta David Morley The  Nationwide  Audience  (A  Nationwide  nézői) 
(1980)�című�munkájában.



5. fejezet

Médiahasználók –  
Lányok, mobiltelefonok, identitások

Kutatási kérdés. 
A fiatalok hogyan alkotnak 

identitásokat 
a média használatával?

Példaértékű 
esettanulmány. 

Fiatal nők mobilhasználatának 
etnográfiai vizsgálata 
személyes terekben.

A média hatásaival 
kapcsolatos tanulságok. 

Annak a kérdésnek a vizsgálata, 
hogy a fiatal lányok miért 
használják a mobiljukat, 

amikor magányra vágynak, 
bemutatja, hogy a feminizmus 

hogyan értelmezte újra 
a szubkultúrákban felfedezhető 

„defenzív tér” elméletét 
a mobil médiumokkal 

kapcsolatos kutatások számára. 

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Hogyan hoz létre a média 

jelentésekkel telített tereket 
és jelentésekkel telített 
életmódokat ezekben 

a terekben?

Eredmények. 
A vizsgálatok rámutatnak arra, 

hogy a személyes 
médiahasználat válasz 

lehet a nemi identitások 
szabályozásával kapcsolatos 

formális és informális 
intézkedésekre.

Vonatkozó irodalom. 
Feminista médiakutatás 

és szubkultúra-kutatások. 
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Bár�az�utolsó�fejezet�a�„nagy”�identitásokról�szólt�–�a�széles�körű�szabályozó�funk-
ciókat�ellátó�nemzeti�identitásokról�–,�azt�is�érintettük,�hogy�a�fiatalok�hogyan�ta-
lálkoznak� ezekkel� az� identitásokkal� és� hogyan� használják� őket� a� saját� céljaikra.�
Ebben�az�értelemben�az�identitások�olyan�dolgok,�amelyeket�a�fiatalok�megtapasz-
talnak�és�érezhetnek.�Az�a�mód,�ahogy�a�fiatalok�megtapasztalják�vagy�akár�meg�
is határozzák az identitásukat a médiahasználaton keresztül, a médiakutatás egy 
másik állandó témája. A kutatók mindig is azt állították, hogy a médiatechnológi-
ák�egyik�fő�„hatása”�abban�mutatkozik�meg,�hogy�a�társadalmak�olyan�eszközök-
ként�használják�őket,�melyeken�keresztül�a�köz-�és�magánszféra�viszonyát�vitatják�
meg. A központi gondolatunk itt az lehet, hogy a médiumok személyes terekben 
(otthon,�hálószoba)�történő�használatát�mindig�külső�erők�strukturálják,�például�a�
szociálpolitika. Ebben az esetben a témát a szubkultúra-kutatás jelölte ki, amely 
megállapította,� hogy� annak� vizsgálata,� hogy� a� fiatalok� hol használják a médiát, 
legalább olyan érdekes, mint hogy mire használják azt. Ezt a megközelítést a femi-
nista médiakutatók dolgozták ki, akik abból a megállapításból indultak ki, hogy a 
médiahasználat legérdekesebb formái gyakran a legintimebb terekben jelennek 
meg, amikor a média felhasználói úgy vélik – vagy legalábbis azt remélik –, senki 
sem�figyeli�őket.

A fenti meglátás a mobil médiakutatások kiindulópontja lehet, amelynek alap-
jait�az�azzal�foglalkozó�lenyűgöző�etnográfiai�írások�fektették�le,�hogy�a�fiatal�nők�
hogyan és miért használják a mobiltelefonokat, illetve hogy ennek milyen jelen-
tőséget� tulajdonítanak.� A� fejezet� végére�majd� az� is� kiderül,� a� feminizmus�miért�
képes megújítani azt, ahogyan a médiahasználat és az identitás kapcsolatát értel-
mezzük és tanulmányozzuk. Ennek során látni fogjuk, hogy a mediatizált identi-
tásalkotás milyen változatos társadalmi környezetekben valósulhat meg. 

Miért van az, hogy lányok csak szórakozni akarnak? 

Időnként�az�újságírók�megkérdezik�a�médiakutatóktól,�mi�a�véleményük�a�média-
kultúráról – ez általában akkor történik meg, amikor látványos események 
tematizálják a médiahatások kérdését a nyilvánosságban. Eddig a legtöbb ilyen jel-
legű�kérdést�akkor�kaptam,�amikor�az�X-Faktor-győztes�fiúcsapat,�a�One�Direction�
Ausztráliába látogatott 2012-ben. A sztárokra várva tizenéves lányok tömegei töl-
tötték� az� éjszakát� Sydney� repülőterén� csak� azért,� hogy� a� zenekar� köszönésre� se�
méltassa� őket� a� távozáskor.� Vajon� a� lányok� úgy� érezték,� hogy� becsapták� őket?�
�Vajon�miért�pazaroltak�ennyi�erőfeszítést� és�érzelmet�egy�csapat�átlagos,�közöm-
bös külföldi popsztárra? Vajon ezzel eljött annak az ideje, hogy a lányok felismer-
jék�azt�a�cinikus�manipulációt,�ami�a�zeneipar�legkommerciálisabb�ágára�jellemző?�
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Ezek�a�kérdések� fogalmazódtak�meg�bennem�azon�a�héten.�Később�két� rádió-
műsorba�is�meghívtak,�ahol�a�műsorvezetők�azt�szerették�volna�kideríteni,�hogy�a�
korabeli� „rendezők”� vajon� miét� viselkedtek� máshogy� nagyanyáinkkal,� akik� az�
1960-as�években�a�Beatlest,�majd�az�1970-es�években�a�Bay�City�Rollerst�fogadták�
könnyes�szemekkel.�Mindkét�banda�hasonló�zűrzavart�keltett�az�ausztráliai�turné-
juk�alatt.�Ebből�a�szempontból�a�One�Direction�rajongói�létező�hagyományt�követ-
tek, ami felvetette azt az izgalmas kérdést, hogy a tizenéves lányok hisztériája mi-
ért� visszatérő� jellemzője� a� kulturális� történelemnek.� Tulajdonképpen� ez� volt� a�
lényege annak, amit a rádiósok ki akartak deríteni.

Azonban a bulvársajtó egyik riportere ennél sokkal harciasabb volt. Vajon nem 
voltak�veszélyben�a�lányok�a�repülőtéren?�Nem�kellett�volna�megvédeni�őket�saját�
maguktól? Végül nem fogják magukat ezért rendkívül kényelmetlenül érezni, ha 
felnőttek�lesznek?�Képzeljük�csak�el,�hogy�40�évesen�mit�gondolnánk�arról,�ahogy�
15 évesen Harry frizurájáról áradoztunk. 

Ez�az�aggodalom�erősen�megdöbbentett.�Azzal�érveltem,�valójában�nem�is�szá-
mított, hogy a lányok nem találkoztak a zenekarral, hiszen önmagában az is szóra-
koztató volt, hogy a barátaikkal lóghattak egész éjjel – s ez nem túl gyakori a ti-
zenéves� lányok� körében.�Ami� a� későbbi� sajnálkozást� illeti,� nők� generációi� tették�
már túl magukat azon a „szégyenen”, hogy sikítva rajongtak egy popsztárért. To-
vábbá� a� One� Direction� együttest� köszöntő� lányok,� úgy� tűnik,� pontosan� tudták,�
hogy�a�figyelem�középpontjába�ők�kerültek;�a�legtöbben�képesek�voltak�a�megfele-
lő�pillanatban�elájulni,�mintha�csak�sejtették�volna,�a�felnőttek�világa�hogyan�akar-
ja� látni� őket.�Amikor� a� szerkesztői� cikk�megjelent� –� nagyjából� két� oldal� terjede-
lemben,�amelyben�szerepelt�egy-két�saját�idézet�tőlem,�néhány�hosszabb�vélemény�
más� hírességektől� és� sok-sok� kép� magáról� a� zenekarról� –,� a� pejoratív� hangnem�
félreérthetetlen volt: a One Direction tagjai tehetségtelen klónok, akik rossz dalo-
kat énekelnek, és a rajongó lányoknak végre rá kellene jönniük, hogy a banda nyil-
vánosan� bolondot� csinált� belőlük.�Az� újságokban�megjelenő� cikkek� számát� látva�
enyhe�csúsztatásnak�tűnik�az�érvelés,�hogy�a�rajongók�túl�nagy�felhajtást�csináltak�
egy olyan együttes miatt, amelyik nem éppen a zenei nagyság csúcsait ostromolja. 

A One Direction rajongói fogadtatása Ausztráliában néhány érdekes tendenciá-
ra�mutatott�rá.�Először�is,�a�tizenéves�lányok�láthatóan�belenyugodtak�abba�a�tudat-
ba, hogy a nyilvánosság mohón ráharapott a hisztériájukra. Másodszor, a hírügy-
nökségek� rengeteg� időt� és� teret� szántak� a� „hisztéria”� bemutatásának,� amit� arra�
használtak, hogy a médiakultúra más aspektusainak negatív hatásaival kapcsolat-
ban tegyenek kritikai észrevételeket. Mindenesetre a vita egy sajátos paradoxonra 
mutatott rá: a társadalmat élénken foglalkoztatják azok a lényegtelen dolgok, ame-
lyeket a „buta” lányok csinálnak az ostoba médiával.

Tulajdonképpen� ez� sokkal� logikusabb,� mint� amilyennek� elsőre� látszik.� A� fo-
gyasztás�központi�részévé�vált�a�fiatal�lányok�identitásának,�és�az�azzal�foglalkozó�
kutatás, hogy a tizenéves lányok hogyan használják a médiát arra, hogy tizenéves 
lányokká váljanak,� meggyőző� megállapításokat� tesz� azzal� kapcsolatban,� hogy� a�
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média�egyre�jelentősebb�szerepet�játszik�a�társadalmi�szerepek�meghatározásában.�
Ez különösen azért igaz, mert a lányok rendkívül változatos társadalmi szituációk-
ba vannak beágyazódva. Valójában a lányok és a mobil média összefüggéseinek 
tanulmányozása�magába�sűríti�a�feminizmus�lényegét,�amennyiben�azzal�foglalko-
zik, hogy az identitások hogyan támaszkodnak a médiára. Ez a kutatás azt sugall-
ja,�hogy�a�One�Direction�megérkezéséhez�hasonló�események�azért� tűnnek�értel-
metlennek, mert a társadalmi identitások jelentései rendszerint a hétköznapi 
helyeken zajló médiahasználati gyakorlatoktól függenek. 

Feminizmus és mobil média 

A legutóbbi fejezetben azt láttuk, hogy Kínában egy realitysztárra leadott SMS-
szavazat�olyan�gyakorlatot�takar,�amely�magában�foglalja�a�fiatal�közönség�nyilvá-
nos identitásmegjelenítését. Ugyanakkor a mobiltelefon is fontos, bár kevésbé fel-
tűnő�kiindulópontja�lehet�a�társadalmi�identitásoknak.�Ennek�megfelelően�a�mobil-
telefonok� kutatásának� jelentős� tudományos� hagyománya� van.� Ez� a� fejezet� a�
feminizmus és a szubkultúra-kutatások segítségével vázolja, hogy a „személyes” 
terekben�történő�mobiltelefon-használat�milyen�szerepet�játszik�a�különböző�iden-
titások�megalkotásában.�Ebből� a� nézőpontból� úgy� tűnik,� a�mobiltelefonok� szoro-
sabbra�fűzik�a�fiatalok�és�a�társadalom�kapcsolatát,�még�akkor�is,�ha�éppen�egye-
dül szeretnének lenni. 

Más� szóval� azt� mondhatjuk,� hogy� amikor� a� fiatal� lányok� a� mobiltelefonjukat�
használják, bizonyos értelemben a társadalom- és politikatörténeti vonatkozások-
kal is bíró nemi identitásukat jelenítik meg, még akkor is, ha egyedüllétre vágy-
nak.�Végső�soron�ez�a�kérdés�megvilágítja,�hogyan�válik�a�média�annak�a�fizikai�
világnak a befolyásos részévé, amelynek struktúráját és dimenzióit politikai dönté-
sek irányítják.

A lányok és a mobiltelefonok kérdése hangsúlyozza a feminista médiakutatás 
jelentőségét�a�média,�a�szociálpolitika,�az�ifjúság�és�identitás�vizsgálatában.�Ami-
kor a lányok arra használják a mobiltelefonokat, hogy a saját világukba menekülje-
nek,�az�arra�hívhatja�fel�a�figyelmet,�hogy�a�személyes�tereket�a�szociálpolitika�és�a�
kulturális konvenciók szabályozzák, illetve manapság a médiatechnológiáknak 
egyre� nagyobb� szerepük� van� abban,� hogy� ezek� a� terek� hogyan�működnek.� Szá-
munkra ez most azért fontos, mert a feminista médiakutatás számos elméleti és 
módszertani�megközelítést� dolgozott� ki� a� „személyes”,� „nem� létező”� helyek� és� a�
társadalmi struktúrák összekapcsolására. A feminista tudósok az 1970-es években 
kezdték kutatni az úgynevezett „hálószobai kultúrákat” (például a tinimagazinok 
olvasását és a lemezhallgatási szokásokat). A feministák ezekre a „passzív” tevé-
kenységekre úgy tekintettek, mint a háború utáni szociálpolitika nemi identitással 
kapcsolatos elvárásainak reakciójára (McRobbie és Garber, 1978). Ez a kutató-



1195. fejezet: Médiahasználók

munka�alapozta�meg�azt�a�lehetőséget,�hogy�a�„mobilidentitások”�politikai�jelentő-
ségére a média, a politika, a tér és az identitás összefüggéseinek vizsgálatából 
�kiindulva�reflektálhassunk.�Lényegében�ez�az�oka�annak,�hogy�a�mobil�média-kul-
túra�működését�nem� lehet�megérteni� a� feminista�médiaelmélet�nélkül,�különösen�
azért, mert az irányzat a tizenéves lányok médiahasználatának problémái körül 
alakult ki. A téma vizsgálata az alábbi pontokat fogja érinteni: 
–  a szubkultúra-kutatásokhoz visszatérve elmagyarázzuk, hogy a „defenzív tér” 
gondolata�hogyan�keltette�fel�az�érdeklődést�a�média�és�más,�az�anyagi-társadal-
mi�környezet�jelenségei�közötti�kölcsönhatásokat�illetően,�és�hogy�ezek�hogyan�
ösztönzik�a�társadalmi�jelentéssel�bíró�cselekvések�megjelenését;

–  kifejtjük, hogy a hálószobai kultúrák tanulmányozásán keresztül a feminista tu-
dósok hogyan dolgozták ki a média, a tér és az identitás kapcsolatának értelme-
zését;

–� �megmagyarázzuk,� hogy� a� jelentős� feminista� kutató,� Angela� McRobbie� miért�
gondolta�azt,�hogy�a�korai�brit�szubkultúra-kutatás�máig�alapvető�tanulságokkal�
szolgál�a�média,�a�kultúra�és�a�politikai�valóság�kapcsolatának�megértését�illető-
en� egy� olyan� világban,� ahol� a�média� továbbra� is� támogatja� a� nők� folyamatos,�
globális�kizsákmányolását;

–� �bemutatunk�olyan�vizsgálatokat,�amelyek�a�fiatal�női�mobiltelefon-felhasználók-
ból kiindulva összekapcsolják a médiahasználat tapasztalatait a szociálpolitiká-
val és a társadalomtörténettel.

A szubkultúra-kutatások és a defenzív tér elmélete 

A feminista médiakutatás az ifjúsági médiakutatás történetének legjobb példáit 
nyújtja arra, hogyan lehet megmagyarázni a médiahasználat, a kultúra és az iden-
titás közötti kapcsolatot. A feminista médiakutatók különös érzékenységet tanúsí-
tottak�az�olyan�„személyes”�terek�jelentősége�iránt,�mint�például�a�hálószoba,�ami�
egyre fontosabb szerepet játszik a mobilmédia-kultúra kutatásában. A feministák a 
szubkultúra-kutatás�jelentőségét�abban�látták,�hogy�a�terület�összekapcsolja�a�fiatal�
médiafelhasználók vizsgálatát az anyagi kultúra szélesebb értelmezésével. Továb-
bá a szubkultúra-kutatás alapozta meg azt az elképzelést, hogy az ifjúsági identitá-
sok olyan társadalmi terekben jönnek létre, amelyek a történelmet, a hagyományt, 
a szociálpolitikát és a gazdasági változásokat tükrözik. A feministák úgy tartották, 
ezeket�a�megközelítéseket�csak�úgy�érthetjük�meg,�ha�nagyobb�figyelmet�fordítunk�
azokra a dolgokra, amelyekben a lányok örömüket lelik.

A�brit�szubkultúra-kutatások�abból�az�elképzelésből�indultak�ki,�hogy�a�zene�és�
a�divat�különösen�nagy�hatással�volt�a�brit�fiatalokra�a�második�világháború�után.�
A divat „kreatív” válaszként született meg azokra a drámai változásokra a nemzet 
életében, amelyeket a változó társadalomföldrajz és különösen a hagyományos 
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munkásközösségeknek az iparban és a várostervezésben bekövetkezett átalakulá-
sok�eredményeként�végbement�felbomlása�okozott.�Ezeket�a�téziseket�Hall�és�Jef-
ferson fogalmazták meg a legvilágosabban Resistance Through Rituals (Ellenállás 
a rítusok révén)�(1978)�című�munkájukban.�Ők�azzal�foglalkoztak,�hogyan�alkot�az�
ifjúság olyan identitásokat, amelyek kifejezik a történelemben és a világban elfog-
lalt helyzetük megértését. A tedek, modok, rockerek, skinheadek, glam rajongók, 
punkok�és�az�új�romantikusok�talán�máshogy�néztek�ki,�sőt,�akár�még�gyűlölhet-
ték is egymást, de mindegyik irányzat arról szólt, hogy értelmet adjanak egy olyan 
világnak, ahol az osztállyal, a fajjal, a nemmel és a szexualitással kapcsolatos ko-
rábbi szabályok képlékennyé váltak. A szubkultúrák azokat az állandó szükségle-
teket tükrözik, hogy „az emberek kifejezési formákat találjanak társadalmi és 
anyagi� létükre� (…)�A� társadalmi� és� gazdasági� feltételek� »határt� szabnak«� annak�
(…),�hogy�a�társadalmi�csoportok�hogyan�élnek�és�termelik�újra�a�társadalmi�létü-
ket”,�ugyanakkor�egy�„történelmi�archívumot�is�létrehoznak�–�tehát�a�lehetőségek�
olyan�eleve�létező�teréről�van�szó,�amelyet�a�csoportok�birtokba�vesznek,�átalakíta-
nak és tovább fejlesztenek” (1978, 11.). 

A�szubkultúrák�azt�bizonyították,�hogy�a�fiatalok�különböző�identitásokkal�kí-
sérleteznek,� mert� a� megváltozott� szociálpolitika� és� az� átalakulóban� lévő� infra-
struktúrák�erre�kényszerítették�őket.�A�munkásosztálybeli�fiatalokat�ezek�a�folya-
matok különösen érzékenyen érintették, mert a háború után a városok megújulása 
fizikailag� változtatta� meg� a� közösségeket.� 1939� előtt� a� munkásosztályba� tartozó�
emberek ugyanazon a területen éltek, dolgoztak és szórakoztak, így a hétköznapi 
terekben�való�mozgásuk�folyamatosan�a�kollektív�identitásukra�emlékeztette�őket.�
Később�ez�már�nem� igaz.�A�fiatalok�máshol�kezdtek�dolgozni,�és�amikor�hazaér-
tek, olyan közösségekbe kerültek, amelyek nem igazán voltak közösségek, mert 
nem�voltak�közös�tereik,�ahol�az�emberek�összegyűlhettek�volna�és�megoszthatták�
volna�egymással�a�napjukat�(Hall�és�Jefferson,�1978).

A Resistance through Rituals�olyan�erőfeszítésekként� tekintett�a�szubkultúrák-
ra,�amelyek�ezeket�a�változó�körülményeket�próbálták�kezelhetővé�tenni.�A�fiatalok�
zenével és divattal kapcsolatos döntései valamilyen módon azt fejezték ki, hogy az 
ifjúság hogyan vélekedett a társadalomról. Például a skinhead stílust olyan törek-
vésként� lehet� olvasni,� amely� a� hagyományos�munkásosztályra� jellemző�megjele-
nést� próbálta�megőrizni,� szembeszállva� azzal� a� történelmi� folyamattal,� ami�min-
denkit arra bátorított, hogy a középosztály tagja legyen. Ugyanakkor Hall és 
Jefferson�azt�gondolta,�hogy�ezek�a�gyakorlatok�lényegében�önbecsapásként�értel-
mezhetőek.�Ugyanis�meglehetősen� nevetségesnek� tűnik� az� az� elképzelés,� hogy� a�
borotvált fej, a nehéz bakancsok és a nadrágtartók hatékony ellenszerei lehettek a 
munkásközösségek felbomlásának és a nehézipari munkahelyek megszüntetésé-
nek. Viszont azok is tévedésben éltek, akik azonosulni tudtak a társadalmi mobili-
tás jelenségével. Így például az 1960-as években a modok, akik boldogan váltották 
le�a�csizmákat�és�a�nadrágtartókat�öltönyökre,�nyakkendőkre�és�olasz�cipőkre,�ez-
zel szintén egy téves elképzelést materializáltak – azt, hogy a jólét új korszakába 
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lépve�minden�fiatalból�bármi�lehet,�miközben�az�osztálykülönbségek�éppen�olyan�
mélyek�és�kibékíthetetlenek�voltak,�mint�korábban�(Hall�és�Jefferson,�1978).

A� feministák� egyetértettek� abban,� hogy� a� média� fiataloknak� szánt� örömei� az�
anyagi kultúrát és a politika történetét tükrözik. A probléma az volt, hogy a 
Resistance through Ritualshoz� hasonló� írások� nem� voltak� kellően� alaposak� azt�
�illetően,� hogy� a� médiával� kapcsolatos� örömöket� a� társadalmi� terekben� kon�tex-
tualizálják,�mivel�a�szerzők�csak�az�identitások�nyilvános�megjelenítésével�foglal-
koztak. Ezzel szemben a feminista médiakutatók úgy gondolták, hogy a média 
leginkább�az�„otthonokban�fejti�ki”�hatását.�A�Birminghami�Egyetemen�működő,�
nagy hatású Kritikai Kultúrakutatási Központ feminista kutatócsoportja úgy érez-
te, a lányok szubkulturális identitásainak vizsgálatára korábban nem fordítottak 
kellő�figyelmet,�s�ez�vezethetett�ahhoz�a�hibához,�hogy�senki�sem�foglalkozott�az-
zal, hogy a személyes terek miképpen termelik újra a társadalmi struktúrákat. 

„Történetileg�az�otthon�terének�megkülönböztetését�olyan�osztályspecifikus�ideológiák�ha-
tározták�meg,�mint�az�otthonosság,�a�nőiesség�és�a�magánélet,�s�ezek�hozzájárultak�ahhoz,�
hogy az otthont olyan privát szféraként reprezentáljuk és értelmezzük, amelyre nincs hatás-
sal�a�kapitalista�termelési�rendszer.”�(CCCS�Women’s�Studies�Group,�1978,�39.)

A�szubkulturális�megközelítés�alapgondolata�–�miszerint�a�fiatalok�szabadidős�te-
vékenységei összefüggésben vannak azokkal a gazdasági és jogi struktúrákkal, 
amelyek�megteremtették�a�szórakozás�tereit�–�logikusnak�tűnt.�A�probléma�az�volt,�
hogy a hangsúly a nyilvános terekre mint a kultúra és a hatalom helyeire került, és 
figyelmen� kívül� hagyták� azokat� a� gazdasági� terheket,� amelyek� a� házi�munkákat�
végző�nőket� sújtották.�A�hatalom�és�a� személyes� terek�összekapcsolásával� a� cso-
port� amellett� érvelt,� hogy�a�fiatal� lányok�körében�a� tinimagazinok�népszerűségé-
nek oka az 1970-es években az volt, hogy a lányok élvezték, hogy a magazinokat a 
saját szobájukban olvashatják, ott, ahol a háború utáni szociálpolitika a helyüket 
meghatározta. Ezt jól példázza a háború utáni Munkáspárt kezdeményezésére be-
vezetett „családi pótlék” esete, amit a szakszervezetek is lelkesen támogattak, és 
aminek a célja az volt, hogy a munkásosztályba tartozó családokat azáltal támo-
gassák,�hogy�fizetést�biztosítanak�a�háztartási�munkákért.�Az�1942-es�Beveridge-
jelentésen�alapuló�családipótlék-rendszer�egyértelművé�tette�a�munkaerő�nemi�ala-
pon� történő� megkülönböztetését� azzal,� hogy� az� otthon� egyértelműen� a� nők�
munkavégzésének a helyévé vált. 

Ahogy�maga� a� jelentés� is�megállapította,� „a� következő� 30� évben� a� háziasszo-
nyoknak anyaként a legfontosabb feladatuk az volt, hogy biztosítsák a brit nemzet 
jövőjét�és�folytonosságát”.�Ugyanakkor�a�virágzó�ipar�is�úgy�tekintett�a�nőkre�mint�
a�„tartalék-munkaerőt�biztosító�hadseregére”,�amely�készen�áll�betölteni�a�gazda-
sági növekedés generálta üres álláshelyeket. Sokak szerint olyan körülmények tet-
ték� lehetővé� a� brit� feminizmus�megjelenését,�mint� „a� központilag� létrehozott� el-
lentmondás�a�nők�szerepei�között�(fizetett�munkások,�háztartási�alkalmazottak�és�a�
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reprodukcióért� felelős� társadalmi� csoport),� míg� a� részmunkaidős� foglalkoztatás�
növekedése� önmagában� is� felerősítette� a� nők� harciasságát”� (CCCS� Women’s�
Studies Group, 1978, 53.).

Angela McRobbie: a hálószobai kultúrák és a mobil média 
összekapcsolása

Az otthoni terek társadalmi aspektusainak feminista értelmezése két szempontból 
lényeges:�egyrészt�rámutat�arra,�hogy�a�személyesnek�tűnő�médiahasználati�prefe-
renciák�gyakran�nyilvánosságban�zajló�folyamatokat�tükröznek;�másrészt�az�ottho-
ni környezetet olyan helyként határozták meg, ahol a feminista politika „defenzív 
pozícióban” jelenik meg. McRobbie és Garber (1978) amellett érveltek, hogy a lá-
nyok azért nem szerepeltek a korai szubkultúra-kutatásokban, mert az irányzat 
olyan�helyszíneken�végezte� a�kutatásokat,� amelyek� iránt� a� lányok� sem�fizikailag,�
sem érzelmileg nem voltak elkötelezve. A lányok marginális szerepet játszottak a 
nyilvános kultúrákban, éppen azért, mert a privát szféra megteremtésében játszot-
tak központi szerepet, így az otthon volt az a hely, ahol helyt kellett állniuk. 
McRobbie�és�Garber�ezekből�a�felismerésekből�kiindulva�alapozták�meg�a�feminis-
ta „hálószoba-tanulmányok” irányzatát, amely arra kívánt magyarázatot adni, 
hogy�a�fiatal�lányok�médiahasználati�gyakorlatai�mit�árulnak�el�arról�a�társadalom-
ról, amelyben élnek. 

McRobbie és Garber meg akarták változtatni a szubkultúra-kutatások impli-
cit�kulturális�hierarchiáját,�amelyben�kizárólag�azoknak�a�szubkultúráknak�a�fiatal�
tagjai számítottak, amelyek nyíltan szembeszálltak a társadalmi normákkal. 
Az 1970-es években a lányok nem szubkultúrák tagjai voltak, hanem rajongók. 
A� tizenéves� lányok,� akik� úgy� tűntek,� hogy�megmagyarázhatatlan� módon� bálvá-
nyozzák�az�aktuális�„pin-up”�popsztárokat,�a�kezük�ügyében�lévő�eszközöket�fel-
használva alkottak jelentéseket (tinimagazinok, lemezek, televízió) olyan elkülöní-
tett terekben, a hálószobáikban, ahol azt csinálhatták, amihez csak kedvük volt. 
A�lányok�kultúrája�sokkal�inkább�a�gyűjtögetésről�és�a�rendszerezésről�szólt,�mint�
a�nyilvánosság�előtt�történő�szereplésről,�ha�másért�nem,�azért,�mert�sokkal�keve-
sebb�lehetőségük�volt�megjelenni�a�nyilvánosság�előtt,�mint�a�fiúknak.�Bár�a�kedv-
teléseik legtöbbször romantikus fantáziákra irányultak, amely a szerelemmel és a 
házassággal�kapcsolatos�hagyományos�normák�megerősítéséhez�vezettek,� ez�nem�
akadályozza meg azt, hogy ezen a példán keresztül mutassuk be, hogy a populáris 
kultúra hogyan képes megszólaltatni a feminista törekvéseket. 

McRobbie hitt abban, hogy ezek a vizsgálatok továbbra is relevánsak, amennyi-
ben�a�kortárs�médiát�szeretnénk�megérteni.�Meg�volt�győződve�arról,�hogy�a�digi-
tális, nemlineáris mobilkultúráknak továbbra is megkülönböztetett ideológiai 
�hatásuk�van,�amely�elkendőzi�a�női�munkaerő�világgazdaság�által�történő�kizsák-
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mányolását. Meglátása szerint a globális szexista kizsákmányolást elfedik azok az 
ismétlődő�történetek�a�médiában,�amelyek�olyan�nőkről�szólnak,�akik�azzá�válhat-
nak, amivé csak akarnak. A korai huszonegyedik század lánykultúráit értékelve, 
McRobbie a „plus ça change, plus c’est la même chose” (minél több dolog válto-
zik, annál több dolog marad ugyanaz) elvét vallotta. Egyes lányok manapság job-
ban� láthatóak,�míg�mások� továbbra� sem�–�különösen�azok�a� fejlődő�világban�élő�
lányok, akiknek vagy idejük, vagy pénzük nincs arra, hogy az identitásokkal 
�kísérletezzenek,�mert� teljesen� lefoglalja� őket� az,� hogy� olcsó� fogyasztási� cikkeket�
állítsanak� elő� azoknak,� akik� rendelkeznek� elegendő� idővel� és� tőkével.�McRobbie�
elismerte, hogy manapság sokkal könnyebb olyan lányokat találni, akik kultúrát 
állítanak�elő,�és�egyre�gyakrabban�találkozhatunk�olyan�feltörekvő�fiatal�nők�képé-
vel� a�médiában,� akik� képesek� a� saját� sorsukat� irányítani� egy� lehetőségekkel� teli�
világban.�McRobbie�ugyanakkor�észrevette,�hogy�az,�ami�„alkotásnak”�tűnt,�való-
jában�csak�„újraalkotás”�volt,� és�ugyanazoknak�az�egyenlőtlenségeknek�a�megis-
métlése, amelyek a feminista médiakutatás kialakulásához vezettek az 1970-es 
években.�A�szabadidő�eltöltésének�említett�változatai�a�nemek�szerinti�munkameg-
osztáson� és� a� női� testen� alapultak.� Így� a� családi� pótlékkal� kapcsolatos� esettanul-
mány� logikája� egy� új,� globális,� „szexuális� megállapodásban”� ismétlődik� meg,�
amely

„lehetővé� teszi�a�nemek�közötti�egyenlőtlenség�újbóli� intézményesülését�és�a�nemi�hierar-
chia�megerősítését�azáltal,�hogy�generációspecifikus�hangnemben�szólítja�meg�a�nőket,�és�
kijelöli�a�nekik�szánt�lehetőségeket.”�(McRobbie,�2007,�718.)

McRobbie�úgy�gondolta,�ez�sokkal�inkább�a�„lehetőségekről”,�mint�a�megvalósult�
cselekvésekről� szól� (2008).�A�„lehetőségekkel”�kapcsolatos�elképzelés�azt�a�véle-
ményt� fejezi� ki,� hogy� a� nők,� akik� látszólag� bármit� megtehetnek,� valójában� igen�
csak rossz üzletet kötnek egy olyan világban, amely példátlan gazdasági és társa-
dalmi terheket ró az életükre. Eközben a média ideológiai szerepet tölt be azokkal 
a�történetekkel,�amelyek�lehetőségekként�ábrázolják�a�nők�kötelességeit.�Az�olyan�
műsorok,�mint�a�Szex és New York, azt a benyomást kelthetik, hogy manapság a 
nők� is� bármit� elérhetnek,� pedig� a� valóság� az,� hogy� a� világgazdaság� kényszeríti�
őket�arra,�hogy�„mindent�elérjenek”.�Azok�a�médiaimidzsek�pedig,�amelyek�olyan�
nőket� ábrázolnak,� akik� már� „mindent� elértek”,� sok� fiatal� nőt� meggyőztek� arról,�
hogy�a�nemek�közötti�egyenlőtlenség�már�a�múlté.�Ez�azonban�nem�igaz:�sok�nő,�
különösen�a�fejlődő�világban,�ugyanazzal�a�megkülönböztetéssel�szembesül,�ami�a�
feminista médiakutatás kiindulópontja volt. McRobbie ezért úgy gondolta, hogy a 
fiatal�nők�esetében�a�média�ugyanazt�a�legitimációs�szerepet�játszotta,�mint�amit�a�
szubkultúra-kutatások� is�kritizáltak�–�vagyis�olyan�fiatal�nőkről� szóló� történetek-
kel leplezik a gazdasági elnyomást, akik bármit elérhetnek azáltal, hogy kedvükre 
vásárolhatnak. A feladat ezek után is az volt, hogy megértsék, a média és a hét-
köznapi� kifejezésformák� hogyan�működnek� közre� abban� a� politikai� törekvésben,�
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ami�úgy�akarja�fenntartani�az�egyenlőtlenségeket,�hogy�közben�azt�a�látszatot�kel-
ti, hogy a kultúra képes ezeket megoldani. McRobbie hangot adott azon álláspont-
jának, hogy az ifjúság valójában egyfajta hamis tudat, amely olyan képzeletbeli 
megoldásokat nyújt materiális ellentmondásokra, amelyek valójában csak tovább 
súlyosbítják�a�körülményeket.�Mivel�az�1970-es�évekről�beszélünk,�a�valódi�prob-
léma a patriarchátus és a kapitalizmus összeérésének kérdése volt. 

A�feminista�projekt�szövetséget�akart�létrehozni�a�„tehetős,�nyugati,�új�»karrier-
lány«�(…)�[és]�a�gyári�munkás�»globális�lány«�között,�aki�gyorsan�iparosodó,�sze-
gény országokból, az úgynevezett harmadik világból származik” (McRobbie, 
2007,�718.).�Azonban�ez�nehéz�feladat,�ha�az�előbbi�a�fogyasztás�és�a�test�választá-
sainak�valóságában� él.�Ezeket� a� cselekvéseket�két� dolog� teszi� lehetővé:� az�utóbbi�
izzadságos munkája, valamint a választás–fogyasztás kapcsolat folyamatos ünnep-
lése a populáris kultúrában. McRobbie tehát úgy érezte, a populáris kultúra örö-
mei� olyan� érdekeket� erősítettek� meg,� amelyek� csak� tovább� mélyítették� a� nemek�
közötti�különbségeket.�Így�végül�a�szubkultúra-kutatások�analitikus�terében�a�fia-
tal�nők�ugyanazt�a�helyet�foglalhatták�el,�mint�a�fiatal�férfiak,�annak�ellenére,�hogy�
közben�a�korszak�és�a�technológiák�is�jelentősen�megváltoztak.�Ez�a�kritika�lénye-
ges� kérdéseket� vet� fel� a�módszerekről,� és� különösen� a�médiakultúrát� a� fiatal� fel-
használók�nézőpontjából�vizsgáló�kvalitatív�módszerek�szerepéről.

Individualizáció és módszer 

A lányok médiahasználati szokásainak friss kvalitatív vizsgálatai azt világítják 
meg, hogy a média hatására hogyan változnak meg a lányok identitásával kapcso-
latos� fizikai� tapasztalatok,� más� külső� tényezőkkel� összefüggésben.� Rebecca�
Coleman� szexualizált� imidzsek� hatásával� foglalkozó� tanulmánya� (2008)� ezeket� a�
képeket az „értelemmel bíró tárgyak” világába helyezi, amelyeket a lányok arra 
használnak,�hogy�értelmet�adjanak�a� testüknek.�Coleman� tizenéves� lányokat�kért�
fel életrajzuk megírására és történetek elmesélésére arról, hogy milyen testeket áb-
rázoló�képekkel� találkoznak�a�hétköznapokban.�A�biográfiák�megerősítik,�hogy�a�
mediatizált� képek� miatt� a� lányok� időnként� „kényelmetlenül� érzik� magukat”,� de�
csak�ahhoz�képest,�hogy�milyen�egyéb�aggodalmaik�vannak�saját�fizikai�megjele-
nésük�kapcsán.�Ugyanis�a�kereskedelmi�forgalomban�lévő�képeket�gyakran�köny-
nyebb�elutasítani,�mint�a�családi�portrékat.�Coleman�válaszadói� tisztában�vannak�
azzal,�hogy�még�a�magazinokban�szereplő,�csillogó�hirdetésekben�feltűnő�model-
lek sem rendelkeznek a valóságban a képeken látható testtel. Ennek ellenére az 
ilyen�felvételek�továbbra�is�aggodalomra�adnak�okot;�de�nem�jobban,�mint�azok�a�
családi� fényképek,� amelyeken� a� lányok� előnytelen� pózokban� szerepelnek,� vagy�
olyan korszakokban, amikor szégyellték a megjelenésüket. 
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Sokan�érveltek�már�azzal,�hogy�a�média�egyre�nagyobb�mobilitása�felerősítette�
a�női�test�árucikké�válását,�tekintetbe�véve azoknak a képeknek a hatalmas töme-
gét,� amellyel�a�nőknek�naponta�meg�kell küzdeniük. A pornóipar az egyik olyan 
tényező,� amely� a� kérdést� a� helyek� problematikájához� köti.�Anne�Reading� (2005)�
megállapítja,�a�pornográfia�ma�már�nem�korlátozódik�a�nagyvárosok�sötét�sikáto-
raira,�mivel�a�műfaj�maximálisan�kiaknázza�az� internet�és�a�digitális�média�által�
nyújtott�lehetőségeket,�valamint�a�szabadidőiparral�történő�összeolvadását.�

Rámutatva�a�nők�és�az�általuk�pornográfiaként�értelmezett�műfajok�közötti�sajá-
tos viszonyra, Beth Eck amellett érvel (2001), hogy a szexualizált képeknek az el-
múlt�években�egyre�nagyobb�lett�a�jelentősége,�hiszen�a�pornográfia�már�nem�csak�
olyan magazinokban és videókban jelenik meg, amelyeket el lehet rejteni, hanem 
beszivárgott a reklámokba is – ahol olyan kontextusban jelenik meg, ami egyre 
agresszívebbé�teszi.�Más�szóval,�a�szexualizált�képek�a�nők�mindennapi�materiális�
kultúrájának�a�részeivé�váltak.�Erre�a�bizonyítékra�alapozva�Coleman�arra�a�követ-
keztetésre jut, hogy a szexualizált képek azért fontosak, mert befolyással vannak a 
nők�ön-�és�világértelmezésére.�A�szerző�továbbá�azt�állítja,�csak�úgy�tudjuk�meg-
érteni� azt� a� befolyást,� amely� azokban� a� történetekben� érhető� tetten,� amelyeket� a�
lányok�a�„kellemetlen�érzéseikről”�mondanak�el,�ha�a�„testekre�és�képekre�úgy�te-
kintünk, mint amelyek összefonódnak egy konstitutív viszonyrendszerben” (2008, 
174.). Ez azt jelenti, hogy a hatalom szerepét leginkább egy olyan világon keresz-
tül ragadhatjuk meg, amelyben a lányok szexuális állampolgárokként folyamato-
san�„készültségben�vannak”,� és� ahol� az� identitásalkotás� folyamatát� elsősorban�az�
befolyásolja,�hogy�a�test�nem�csak�megjelenik�ebben�a�folyamatban,�de�előtérbe�is�
kerül mint kulturális szöveg, ami folyamatosan íródik és újraíródik az identitás 
alakulásának függvényében. 

Ennek�a�pozíciónak�a�nyilvánvaló�politikai�következményeit�felfedezhetjük�a�fi-
atal�muzulmán�nők�vizsgálatában;�a�„mértékletesség”�szerepében�a�multikultura-
lizmussal� kapcsolatos� európai� vitákban;�valamint� abban� az� értelmezésben,� ami� a�
mobiltelefonokat olyan eszközöknek tartja, amelyek az említett körülmények kö-
zött képesek irányítani a megélt valóságot. Pnina Werbner szerint (2007) a stílus, 
a� test,�a�választás�és�az� identitás�kulcsfontosságú�tényezők�a�nők� lefátyolozásáról�
szóló brit és a francia vitákban. A nikáb betiltásáért indult mozgalmakat vizsgálva 
a két országban, a fátyollal kapcsolatos kérdést Werbner úgy határozta meg, „mint 
magasabb�rendű�szimbolikus�tartalommal�bíró�megnyilvánulásokat,�(…)�amelyeket�
ellentmondásos�üzenetek� sora�kísér� (…),� és� amelyek� a�fiatal� dél-ázsiai� és�muzul-
mán� nőket,� rendkívül� ambivalens�módon,� vagy� felruházzák� a� cselekvés� jogával,�
vagy�éppen�ellenkezőleg,�megtagadják�azt� tőlük”� (2007,�162.).�Míg�Werbner�elis-
merte a becsületgyilkosságok és a kényszerházasságok kérdésének súlyát, azzal 
érvelt,�hogy�a�különböző�fátyolviseleti�gyakorlatokat�nem�feltétlenül�kényszerítik�a�
fiatal� muzulmán� nőkre.� Bármennyire� is� összetett� a� kérdés,� a� fátyolviseleti� viták�
rámutattak arra, hogy a test és a stílus hogyan közvetítheti az etnikai, nemzeti, 
nemi�és�generációs�identitásokat.�Végül�ezek�a�viták�egészen�valószerűtlen�szövet-
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ségeket�kovácsoltak�össze.�Rowan�Williams,�Canterbury�brit�érseke,�világi�bigott-
sággal vádolta a nikáb�viselésének�ellenzőit.�Werbner�azzal�érvelt,�hogy�sok�fiatal�
muszlim asszony a fátyol viselésén keresztül írta meg „saját történetét”, olyan kö-
rülmények�között,�amelyeket�nem�ők�választottak�maguknak:�„ami�a�lefátyolozás�
és� a� háremek� szélsőséges� iszlám� ideológiájának� tűnik� (…),� az�valójában� felhatal-
mazza�ezeket�a�fiatal�nőket�arra�(…),�hogy�ők�maguk�válasszák�meg�a�házastársu-
kat,�akár�a�szülői�akarat�ellenére�is.”�(2007,�171.)

Mobiltelefonok 

Tehát�a�fátyol�szintén�a�nyilvános�és�a�személyes�identitások�között�közvetítő�kul-
turális�gyakorlatnak�tekinthető.�Hijazi-Omari�és�Ribak�(2008)� tizenéves�palesztin�
lányok mobiltelefon-használatával kapcsolatos kutatása azt a vizsgálta, hogy azok 
a nemi és generációs identitásokkal kapcsolatos kérdések, amelyek a fátyolviselet-
tel összefüggésben is megjelentek, hogyan vannak jelen olyan médium esetében, 
amely�mindig�is�a�személyes�szféra�és�a�kollektív�női�identitás�közti�teret�foglalta�
el. Ebben az esetben a felhasználók élettörténetének és a technológiáknak is egy-
formán fontos szerepük van.

Talán egyetlen technológia sem ragadja meg jobban a hétköznapiság és az inti-
mitás�politikáját�a�mobiltelefonoknál.�Általában�arra�használjuk�őket,�hogy�szemé-
lyes�vagy�banális�üzeneteket�továbbítsunk�egy�vevőhöz.�Pedig�e�mögött�az�egysze-
rű�gyakorlat�mögött�számos�makrodinamika�húzódik�meg.�„A�mobilok�jelentését”�
részben azok a kereskedelmi narratívák határozzák meg, amelyek rávesznek ben-
nünket arra, hogy mobiltelefont akarjunk, és megértsük, hogy ez az eszköz milyen 
változásokat hoz az életünkbe (Aguado és Martinez, 2007). A mobiltelefon-ipar 
gazdasági� jelentőségét� nem� szabad� alábecsülni.� Jamaicában� a� mobiltelefon�
multifunkciós mindennapi eszköznek számít. Tehát ez az eszköz olyan nélkülözhe-
tetlen, „személyes” stílustartozék, hogy a technológia társadalmi felhasználásának 
sokszínűsége�már�különböző�iparágak�támogatását� igényli.�A�személyes�alkalma-
zások összességének kumulatív hatása van, s ez a mobiltelefon-használatot a jama-
icai gazdaság nélkülözhetetlen területévé teszi (Batson-Savage, 2007).

Mindez nem hígítja fel azokat a mindennapi identitáspolitikákat, amelyeket a 
felhasználók megtapasztalnak – ez a tény különösen nagy hangsúlyt kap a femi-
nista�médiakutatásban.�Cecilia�Uy-Tioco� (2007)� ezt� az� érvelést� alkalmazza,� ami-
kor� a� globális� nagyvállalati� hatalom� nőkkel� szemben� támasztott� követelményeit�
vizsgálja.�A�szerző�bemutatja,�hogy�a�Fülöp-szigeteki�migráns�munkavállalók�ho-
gyan használják a technológiát arra, hogy egyszerre lehessenek „jó” és „hiányzó” 
anyák, mivel arra kényszerülnek, hogy a tengerentúlon vállaljanak munkát. Hong-
kongban�a� lányok�SMS-kultúrát� hoztak� létre,� amely�vitákat� generált� a�médiamű-
veltség új formáiról, és átalakította azt, ahogy a médiumok személyes használata 
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és a társadalmi kapcsolatok közötti viszonyokat értelmezzük (Lin és Tong, 2007). 
Ez�nem�meglepő,�mivel�több�mint�egy�évszázada�éppen�a�nők�idézték�elő,�hogy�a�
telefonálás a társadalmi kommunikáció egyik formájává vált a közösségekben és a 
közösségek� által� (Kearney,� 2005;� Shade,� 2007).�Ennek� ismeretében� egyes� cégek,�
mint a például a Bell, a tizenéves lányokat a telefont mint háztartási eszközt nép-
szerűsítő� legfontosabb�csoportnak� tartották�már�az�1940-es�években� is� (Kearney,�
2005).

Ebben�az�értelemben�Hijazi-Omaris�és�Ribak�etnográfiai�vizsgálata�arról,�hogy�
a�fiatal�palesztin�lányok�hogyan�szereznek�mobiltelefonokat,�és�hogyan�használják�
azokat�a�nemi�és�szexuális�identitásuk�kifejezésére,�egy�már�létező�témát�vet�fel,�és�
ismerős�problémákat�vizsgál�az�identitással�és�a�felelősségvállalással�összefüggés-
ben:

„Ezeknek�a�lányoknak�a�lépéseit�jelentősen�korlátozzák�a�férfiak,�a�szülők,�valamint�a�kö-
zösség konzervatív reakciói a látszólag liberális zsidó többséggel szemben. Ebben az össze-
függésben a mobiltelefon egyrészt újratermeli a tinédzser lányok többszörös alárendeltsé-
gét,�másrészről�segíti�őket�a�lázadásban,�mivel�lehetővé�teszi�számukra�egy�mediatizált�és�
valós közösség létrehozását, amely biztosítja számukra a szükséges gyakorlati és érzelmi 
támogatást.” (2008, 150.)

Az�esettanulmány�azért�nagyszerű,�mert�magába�sűríti�a�láthatatlan�fiatalok�jelen-
tőségét.�Ezeknek�a�lányoknak�a�mobiltelefon-használata�főleg�a�titokról�szólt,�mert�
sokkal több energiát fordítottak a készülékek elrejtésére, mint a telefonálásra vagy 
az SMS-küldésre. Mindez újabb aktualitást ad a defenzív tér fogalmának, amellyel 
először�a�korai�szubkultúra-kutatásokban�találkozhattunk.�

A�tanulmányban�szereplő�lányok�számára�a�mobiltelefon�„posztmodern�eljegy-
zési� gyűrűvé”� vált,� ami� szerénységet� és� bizonyos� tevékenységeket� implikált�
(Hijazi-Omaris és Ribak, 2008, 156.), és amelyet eredetileg az udvarlójuk adott 
nekik egy olyan kapcsolatban, amibe nem egyezett bele a családjuk. Ennek ered-
ményeként a mobiltelefonok valójában szorongást váltottak ki, mivel olyan tárgyak 
voltak,�amelyeket�el�kellett�rejteni�az�apák�és�fivérek�elől.�A�telefonok�jelenléte�így�
egyrészről�a�romantika�ígéretét�hordozta,�másrészről�a�lebukás�és�büntetés�állandó�
fenyegetését�jelentette.�A�telefonok�és�feltöltőkártyák�valójában�nem�szabadították�
fel a lányokat a patriarchátus alól, mert azokat az udvarlóiktól kapták, akik félté-
kenyen szabályozták az eszközök használatát: a telefonokon csak az udvarlókat le-
hetett�felhívni,�és�senki�mást.�Ezért�míg�a�nőkről�és�a�telefonokról�szóló�tanulmá-
nyok többsége azzal foglalkozik, hogy a technológia hogyan hozza létre a 
közösségeket és a nyilvános jelenlétet, ebben az esetben a mobiltelefonokat körül-
ölelő� struktúrák� lényegében� ellehetetlenítették� ezeket� a� törekvéseket.� Ez� persze�
nem� jelenti� azt,� hogy�mindenki� így� viselkedett.� A� szerzők� azt� is� megjegyezték,�
hogy�a�tanulmányban�szereplő�lányok�próbálták�kikerülni�a�szabályokat:



128 Ifjúság és média

„A lányok gyakran egymásnak kölcsönözték a telefonokat, és segítettek elrejteni mások 
készülékét,� cserélgették� a� SIM-kártyákat� és� a� feltöltőkártyákat,� illetve� közösen,� titokban�
vásároltak�használt�telefonokat�azoknak�a�barátnőiknek�a�születésnapjára,�akik�nem�kaptak�
készüléket az udvarlóiktól.” (Hijazi-Omaris és Ribak, 2008, 161.)

Ezek a történetek a nemiség, a szexualitás, az etnicitás és a vallás kölcsönhatá-
saiként�működnek,� amelyek�minden� esetben�hatással� vannak� a�fiatal� nők� testére.�
A�mobiltelefonok�az�anyagi�kultúra�részét�képezik,�és�a�fiatal�palesztin�nők�ezeken�
keresztül vívják azokat a politikai küzdelmeket, amelyek globális értelemben meg-
határozzák, hogy mit jelent multikulturális társadalmakban élni. A mobiltelefonok 
hétköznapi�helyeken�történő�használatának�és�elrejtésének�(takaró�alá,�szekrénybe)�
naponta�ismétlődő�rituáléja�kreatív�módon�strukturálja�azokat�a�defenzív�magatar-
tásokat, amelyek a szigorú hagyománykövetés ellen irányulnak. Így a személyes 
pillanatok� intimitása� az� átpolitizált� identitások� építőkövévé� válik.� Ugyanakkor�
ezek�a�„defenzív�stratégiák”�törékenyek�is,�mert�állandósul�a�leleplezéstől�való�fé-
lelem.�Bár�így�beláthatjuk�azoknak�az�informális�baráti�hálózatoknak�a�jelentősé-
gét,�amelyek�ezt� lehetővé� teszik,�de�az� is�egyértelművé�válik,�hogy�nem�léteznek�
olyan�társadalmi�struktúrák,�amelyek�lehetőséget�adnának�a�lányoknak�arra,�hogy�
az� identitásukat� nagyobb�nyilvánosság� előtt,� nyíltabb�politikai� törekvések� szerint�
alkossák meg.

Mobiltelefonok a nyilvánosság terében: csak hagyjatok békén 

Eddig jó néhány példát láthattunk arra, hogy a lányok, a média, a test és a szemé-
lyes pillanatok hogyan játszanak szerepet a globális politikában. De mi a helyzet 
azokkal a lányokkal, akik nem is akarják nyilvánosan megjeleníteni identitásukat? 
Mi�történik,�ha�csak�azt�akarják,�hogy�hagyják�őket�békén?�Hogyan�tükröződik�ez�
a tudományos gyakorlatban? Lényeges kérdések ezek, hiszen McRobbie poszt-fe-
minista�következtetései�újra�megidézik�az�elnémított�fiatal�nők�alakját,�akik�a�fiúk�
szubkultúráinak kutatásaiban is megjelentek. Hogy ezt megértsük, térjünk vissza 
az�első� fejezetben�említett� tűzeset�példájához.�Ebben�az�esetben�egyes� szám�első�
személyben�fogok�írni,�összhangban�a�feministák�etnográfiai�gyakorlatával,�ahol�a�
kutató� jelenlétét�olyan�tényezőként�fogadjuk�el,�amely�hozzájárul�az�adatok�értel-
mezéséhez (pl. Hobson, 1980). Elfogadom továbbá McRobbie és Graber kritikáját 
(1978),�miszerint� a� férfi�kutatók�vizsgálatai� többnyire�a�fiúkra� fókuszálnak,� s� így�
ők�nem�hallják,�vagy�nem�tudják�értelmezni�a�lányok�kultúrájával�kapcsolatos�ada-
tokat.�Az�anonimitás�megőrzése�végett�megjegyzem,�hogy�az�alábbi�nevek�nem�a�
résztvevők�valódi�nevei.

A tanulmány a kreatív médiakutatás (megkértem a diákokat, hogy írják meg a 
saját�újságcikkeiket�a�liverpooli�tűzesetről),�a�részt�vevő�megfigyelés�(asszisztens-
ként dolgoztam a helyszínen) és az interjú módszerét alkalmazta. Az interjúkat a 
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korábbi kurzus végzett hallgatói készítették. Arra voltam kíváncsi, hogy a diákok 
hogyan�használják� a� különböző� forrásokat� arra,� hogy� ezeken�keresztül� értelmez-
zék�a�saját�helyzetüket�a�fiatalokról�és�az�antiszociális�viselkedésről�szóló�politikai�
diskurzusban.�Így�megkértem�őket,�meséljék�el,�miért�vették�fel�a�kurzust,�hogyan�
alakult az életük miután végeztek, és mennyiben változott meg az életük, ha egy-
általán megváltozott, mióta részt vettek az órán. Mindezt úgy terveztem meg, 
hogy�a�média� tágabb�kulturális�kontextusban�értelmezhető�hatásáról� tudjak�képet�
alkotni. 

A 12 korábbi hallgatóval készült, egyenként egy órás interjúkban gyakran me-
rültek�fel�stílussal�és�a�nemi�identitással�kapcsolatos�kérdések.�Susan,�aki�a�tűzol-
tóságon kezdett el dolgozni az iskola befejezése után, elmesélte, hogyan fedezte fel 
a�Beacont�(azt�a�tűzvédelmi�tanfolyamot,�amit�az�első�fejezetben�említettem),�miu-
tán� többször� meggyűlt� a� baja� a� tanárokkal� néhány� olyan� „performansz”� miatt,�
amellyel az osztálytársai elismerését akarta kivívni. Visszatekintve Susan már be-
látja, hogy a tanárai miért voltak olyan dühösek rá, de azt is elmagyarázta, hogy a 
viselkedése�annak�a�külső�nyomásnak�az�eredménye�volt,�amit�az� ifjúsági� stílus-
nak való megfelelés kényszere helyezett rá:

„Én azt mondanám, hogy igaz, tényleg mindennek ez az imidzs dolog az alapja. Mondjuk, 
ha iskolába jársz, és nem nézel ki jól – már a gyerekek szempontjából – akkor megbüntet-
nek,� és� ez� az,� amikor� a�megfélemlítés� elkezdődik.� Ilyenkor� nem� egyénként� jelensz�meg,�
hanem�egy�csoport� tagjaként.�És�ez�a� tanárokkal�vagy�a� felnőttekkel� is�ugyanígy�van,�ha�
azt látják, hogy bizonyos fajta ruhákat viselsz, elkezdenek büntetni, csak azért, mert azt 
szeretnéd,�hogy�elfogadjanak.�Ez�szörnyű,�mert�ha�azt�szeretnéd,�hogy�elfogadjon�egy�csa-
pat gyerek, akkor a tanárok nem fogadnak el, mert azt gondolják, hogy mindannyian egy-
formák vagytok.”

Mindez a stílus kérdését egyéni és kollektív szempontból is megközelíti. Susan le-
hetetlen helyzetbe került azáltal, hogy a tanárok szemében egyénként szeretett vol-
na megjelenni, miközben a megfélemlítést úgy akarta elkerülni, hogy a társai 
olyannak lássák, mint a csoport többi tagja. Bármennyire sajnálta néhány korábbi 
tettét,�ugyanakkor�úgy�látta�ezeket,�mint�az�afelett�érzett�frusztrációnak�a�kifejező-
dését, hogy kevés esélye volt olyan identitást találni, amellyel a saját igényei sze-
rint tudott volna beilleszkedni a közösségbe. 

Jennifer� a� Beaconről� szerzett� tapasztalatait� a� nemi� identitás� kérdésével� hozta�
összefüggésbe.� A� kurzusról� szóló,� egyébként� alapvetően� pozitív� beszámolójában�
Jennifer�elmondta,�hogy�meglepően�kellemetlenül�érezte�magát�az�elsősegély-okta-
táson: 

„Amikor a mesterséges lélegeztetést gyakoroltuk, nagyon kellemetlenül éreztem magam, és 
nem�akartam�megcsinálni.�Ezért�az�oktatást�vezető�személy�megkérte�Christ,�hogy�küldje�
ki� a� többieket� a� szobából.� Így� a� többiek� nem� láthattak� engem,� és� így�megcsináltam� (…).�
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Kényelmetlenül érzem magam olyan emberek között, akik látják, hogy ezt csinálom egy 
babával, mivel a haverjaim azt mondják, hogy még soha nem csókolóztam senkivel. Ez 
mindenkit kellemetlenül érintene, nem igaz?”

Jennifer�ezzel�a�„defenzív�pozíció”�szükségszerűségét�vázolja,�mert�olyan�világban�
él, ahol a nemi identitása olyan intézményi környezetekben jelenhet meg, amelye-
ket nem tud irányítani.

Természetesen semmi különösebb újdonság nincs abban, hogy valaki be akar 
illeszkedni egy közösségbe, miközben azt szeretné, hogy önálló személyiségnek 
tekintsék.�Ahogy�abban�sincs�semmi�újdonság,�hogy�a�fiatalok�különösen�kegyet-
lenek egymással, amikor a csókolózásról van szó – annak ellenére, hogy McRobbie 
például határozott döbbenetét fejezi ki azok felett a nyíltan átszexualizált termékek 
felett (mint a tangák és társaik), amelyek a tinédzser lányokat célozzák meg. A lá-
nyokkal� foglalkozó� kutatás� még� egyértelműbbé� tette� a� médiaeszközök� hatását�
olyan�tényezőkként,�amelyek�interakcióba�lépnek�a�terekkel�és�a�testekkel.�Ennek�a�
hipotézisnek a bizonyítékait szintén a mobiltelefonokra lehet visszavezetni, illetve 
arra,�hogy�a�telefonok�hogyan�teszik�hozzáférhetővé�a�mobilitás�kérdését.�

A negyedik fejezetben megállapítottuk, hogy a média hatalmának központjai 
mobilisak�és�képlékenyek.�Ebből�következően�a�defenzív�pozícióknak� is�hasonló-
nak kell lenniük. A hálószoba többek között azért fontos hely a lányok számára, 
mert�barikádot�emel�a�külvilág�előtt,�gondoljuk�csak�a�népszerű�„Kívül�tágasabb!”�
(Keep� out!)� feliratok� népszerűségére� (Lincoln,� 2005).� Az� új� médiatechnológiák�
egyik� ironikus�aspektusa�az,�hogy�korlátozzák�a�fiatalok� lehetőségeit�abban�a� te-
kintetben,�hogy�kizárhassák�a�felnőttek�tekintetét�a�privát�világukból�(Shade�et�al.,�
2005). Mivel az ifjúsági médiakutatás területén számos tematikai fordulat történt, 
feltehetjük�a�kérdést:�amikor�a�fiatalok�a�médián�keresztül�jelölnek�meg�új�problé-
mákat, akkor a mobil média hogyan állítja szembe a média mobilis formáit a kul-
turális�hatalommal.�Vizsgáljuk�meg�ezt�a�kérdést�közelebbről�a�tűzoltósági�kurzus�
alatt kialakult incidensen keresztül.

A�diákokat�elvittük�egy�tűzoltóállomás-látogatásra,�amibe�beletartozott�egy�25�
perces út is, a városon át, egy kisteherautóval. Én Ian mellett ültem, szemben 
Helennel,�a� jármű�hátuljában.�Helen�rapzenét�hallgatott�a�mobilján.�Ez�különösen�
bosszantó volt Ian számára, és vita kerekedett, miután Ian azt mondta Helennek: 
„Kussolj�már!”.�Természetesen�a� lány�azzal�válaszolt,�hogy� feltekerte�a�hangerőt,�
és lenyomta az „ismétlés” gombot.

Kíváncsi voltam, hogy ez az egész vajon ellenem irányult-e. Vajon különbö-
zött-e�Helen�viselkedése�attól,�amit�Tia�Denora�a�zenén�keresztül� történő�„mene-
külésként”�határozott�meg�(2000)?�Denora�azt�az�estet�idézi�fel,�amikor�fiatal�nők�a�
Radiohead�„We�Hope�You�Choke”� (Reméljük,�megfulladtok)�című�dalát�bömböl-
tették a hálószobájukban, ezzel kifejezve azt, hogy mit jelent számukra a barátjuk 
szüleivel élni. Kíváncsi voltam, vajon a lány azt szeretné-e, hogy én is megfullad-
jak. Miért lehetett ez egy reális opció? 
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Az egyik ok, amiért kíváncsi voltam erre, a kutatási módszerekkel van össze-
függésben.� A� vizsgálat� résztvevő� megfigyelést� alkalmazó� szakaszában� nem� volt�
arra� idő,�hogy�interjút�készítsek�azokkal�a�diákokkal,�akik�végül� is�részt�vettek�a�
tanfolyamon.�A�napi�feladatok�során�kellett�megismernem�őket,�így�akkor�tudtam�
kérdéseket� feltenni� nekik,� amikor� alkalmam� volt� rá.� Különböző� okok� miatt� ez�
olyan�helyzetet�eredményezett,�amelytől�McRobbie�óva�int;�egyre�több�időt�töltöt-
tem�a�fiúk�társaságában,�és�velük�is�beszélgettem�a�legtöbbet.�

Így�aztán�lehet,�hogy�Helen�egyszerűen�csak�egy�kicsivel�több�időt�próbált�kisa-
játítani magának egy olyan világban, amely szinte állandó felügyelet alá helyezte, 
és amelyet valamilyen módon akkor én személyesítettem meg. Míg a kurzus né-
hány diákja szívesen beszélt identitásuk politikai aspektusairól, és arról, hogy azt 
milyen mértékben befolyásolták a médiapánikok, mások teljesen elzárkóztak a 
kérdés� elől.�Terry� korábban�úgy� fogalmazott,� hogy�ők� azért� iratkoztak�be� a� kur-
zusra, „hogy barátkozzanak, és megtalálják a közös hangot az emberekkel”. Azért 
voltak ott, hogy kapjanak egy kis szünetet az iskolából, és hogy jól érezzék magu-
kat – olyan dolgokat csináljanak, amit tényleg szeretnek, mindezt egy olyan társa-
dalmi�kontextusban,�amely�csak�ritkán�ad�erre�lehetőséget.�A�médiáról,�a�politiká-
ról�és�az�identitásról�beszélgetni�nem�tűnt�érdekesnek,�így�ez�munkának�tűnt,�nem�
szórakozásnak.�Nem�akartak�ezen�a�színpadon�szerepelni.�Egyedül�akartak�lenni.�
Jogukban�állt�csöndben�maradni.�

Vajon a jelenlétem a kurzus során arra emlékeztette a diákokat, hogy nem tud-
nak� ellenállni� az� intézmények� hatalmának?� Ekkor� a� tűzoltóság� már� eldöntötte,�
hogy szeretnék, ha egy tudós tanulmányozná a Beacon-projekt kulturális aspektu-
sait, így hát ott voltam én – a hatalom mobilitásának újabb példájaként. Vajon 
Helen ezzel a hatalommal szemben használta a mobiltelefonját arra, hogy egy hét-
köznapi térben defenzív pozíciót vegyen fel, s ezzel ironikusan éppen azt a szere-
pet�erősítse�meg,�amelyet�mindig�is�a�nők�játszottak�a�telefonálás�társadalmi�jelen-
tőségének�meghatározásában?�Ha� valóban� ez� a� helyzet,� akkor�Helen� viselkedése�
nem performatív performansz volt, amely során a lány nem úgy viselkedett, mint 
aki�tudatosan�korrigálni�akarja�a�felnőtt�világ�média�által�támogatott�tévhiteit.

Természetesen a feszültség egy része abból adódott, hogy túl sokan voltunk egy 
apró�járműben.�De�lényegében�ez�is�intézményi�kérdés�volt,�mert�Helennek,�Iannak�
és nekem is ugyanabban az autóban kellett utaznunk. A közelség azt jelentette, 
hogy mindenkinek azon kellett gondolkodnia, hogyan tudná megvédeni pozícióját. 
Helen a zaj mellett döntött, Ian a csendet választotta. A feminista médiakutatás 
történetének ellenére, mégis alkothatunk egy olyan hipotézist, hogy Helen arra irá-
nyuló vágya, hogy hagyják békén, legalább részben egy túlfeszített megnyilvánu-
lása az individualizációnak és a cselekvési potenciának. Helen mobiltelefonja lehe-
tővé�tette,�hogy�a�sivár�utazást�kellemessé�tegye,�de�az�is�lehet,�hogy�Helen�vágya�
azt� tükrözi,� milyen� ritkán� jut� hozzá� az� ilyen� lehetőségekhez.� Helen� viselkedése�
 individualizációra és cselekvési potenciára engedett következtetni, amennyiben a 
lány igyekezett megteremteni magának egy helyet egy olyan környezetben, ahol 
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nem� lehetett� egyedül,� mert� az� intézmények� a� felnőtt� tekintet� világi� terekre� való�
kiterjesztésével reagáltak az antiszociális viselkedés problémájára. Így már világo-
san látszik annak az értelme, hogy Helen miért ugyanezekben a terekben igyeke-
zett�megvédeni�azt�a�jogát,�hogy�békén�hagyják.�Ehhez�a�keze�ügyében�lévő�esz-
közöket használta, de világosan látszott, hogy ideális esetben inkább lenne valahol 
máshol. A diákok saját sorsuk politikájával szemben mutatott általános érdektelen-
sége�azt�jelzi,�hogy�Helen�valószínűleg�nem�a�patriarchátus�elleni�tudatos�fellépés-
ként�magyarázta�volna�tetteit.�Götz�(2008)�szerint�így�ő�is�egy�olyan�lány�lett�vol-
na,�akit�a�feminista�kutatók�valószínűleg�figyelmen�kívül�hagytak�volna.�Reakciói�
azonban azt jelezték, már többször találkozott azzal az élménnyel, ahogy a kultu-
rális hatalom behatol a nyilvánosság tekintete mögé, s ez szükségessé teszi a de-
fenzív magatartást. „Minél több dolog változik, annál több dolog marad ugyanaz.” 
Mivel�tehát�az�ifjúságot�körülvevő�mediális�hatalom�dinamikája�a�médiakörnyezet-
tel változhat, a feminista médiatudósok térre, identitásra és testre vonatkozó korai 
kérdései közül néhány továbbra is érvényes marad. 

Konklúzió: Miért nélkülözhetetlen a feminista nézőpont  
a médiakutatásban? 

A szubkultúra-kutatások feminista kritikája számos olyan észrevételt, kutatási 
 kérdést és kutatási gyakorlatot alapozott meg, amelyek alkalmasak annak tanul-
mányozására, hogy a mobil média hogyan kapcsolja be a lányokat a globális mé-
diagazdaságba a magánéletük legszemélyesebb pillanataiban is. Minden médiaku-
tatónak ismernie kell a feminizmust, ha másért nem, akkor azért, mert a feministák 
számos elméleti és módszertani újítást vezettek be a területen. A viszonylag új te-
rületnek� számító� lánykutatások�két� okból� is� jelentősek� ebben� az� összefüggésben.�
Egyrészről�bemutatják,�hogy�a�korai�szubkultúra-kutatások�elméletei�ma� is�segít-
ségünkre�lehetnek�abban,�hogy�megértsük�a�fiatalok�médiahasználatát;�másrészről�
megalkotják a „kapacitás” fogalmát, amely magyarázatot ad a „hétköznapi” média 
erőteljes�hatására,�és�módot�talál�azoknak�a�fiataloknak�a�kutatására�is,�akik�társa-
dalmilag láthatatlanok, vagy nem akarnak láthatóak lenni. A tizenéves lányokkal 
és a mobiltelefonokkal kapcsolatos legutóbbi kutatások jól példázzák a láthatatlan 
fiatalok�politikai�jelentőségét.�Ezek�a�kutatások�a�média�vizsgálatát�a�jelentésekkel�
telített tárgyak világaként értett anyagi kultúrával kapcsolják össze, ahol a média 
személyes�használata�egyértelműen�azt�mutatja,�a�politikai�hatalom�intim�pillana-
tokban is érezteti hatását. Ezek a szövegek jól érzékelik a média, az identitás és a 
test közötti fontos kapcsolatokat, és tartalmazzák a szubkultúra-kutatások számos 
alapvető�elméletét�is.�Az�említett�új�megközelítéseknek�a�lányok�kutatása�az�egyik�
legfontosabb forrása, és ez különösen igaz a mobilmédia kutatására a változó glo-
bális gazdaságban.
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Mindent�összevetve�a�média�szerepe�azért�jelentős,�mert�része�a�fizikai�környe-
zetünknek. Amikor a brit szubkultúra-kutatások ezt megállapították az 1970-es 
években,�ez�az�állítás�azzal�volt�összefüggésben,�hogy�a�fiatalok�a�zenét�és�a�diva-
tot arra használják, hogy nyilvános és történelmi tereket foglaljanak el, és így ki-
mondják:�„Itt�vagyunk.”�Amikor�a�punkrock�úttörője,�a�The�Sex�Pistols�fel-alá�ha-
józott a londoni Temzén, miközben az antimonarchista himnuszt, a God Save the 
Queen�című�dalt�játszották�II.�Erzsébet�1977-es�Ezüst�Jubileumi�ünnepségei�alatt,�
akkor ez a rendszerrel való tudatos szembenállást jelentette. Persze nem minden-
nek kell ennyire nyilvánosnak vagy politikainak lennie ahhoz, hogy megragadja a 
figyelmünket.� Néhány� fiatal� eleve� láthatatlan,�mások� azok� szeretnének� lenni.� Ez�
nem�a�„hétköznapiság”,�hanem�a�megfosztottság�kérdése;�fiataloké,�akiket�elhall-
gattatnak, többé-kevésbé szándékosan, vagy akik azt szeretnék, hogy békén hagy-
ják� őket� azokban� a� társadalmakban,� amelyeket� túlságosan� is� érdekli,� hogy� mit�
mondanak, tesznek és gondolnak.

A lánykutatások önálló nyelvezetet és módszertant dolgoztak ki a láthatatlanság 
értelmezésére az individualitás mint társadalmi tapasztalat vizsgálatán keresztül. 
A korai feministák egyik alapvetése az volt, hogy a láthatatlanság a „hétköznapi” 
részeként� értelmezhető,� és� azokból� a� folytonos� törekvésekből� vezethető� le,� ame-
lyek�a�fiatal�nők�testét�akarják�kontrollálni.�Emiatt�lehetséges�az,�hogy�a�fiatal�nők�
éppen a médiahasználattal eltöltött intim pillanatokban érzékelhetik leginkább a 
társadalomnak a nyilvánosságon keresztül kifejtett hatalmát. A palesztin tizenéve-
sek mobiltelefon-használatával foglalkozó vizsgálatok jól szemléltetik ezt a tételt. 
Továbbá az efféle esettanulmányok azt is jól megvilágítják, hogy a lánykutatások 
hogyan alkották újra a szubkultúra-kutatásokból ismert „defenzív tér” elméletét. 
Angela McRobbie kulcsfontosságú szerepet játszott ebben a megközelítésben. 
McRobbie�elmélete�„az�új,�globális,�szexuális�szerződésről”�(2007)�különösen�rele-
váns� ebből� a� szempontból,�mert� számos� olyan� alapvető,� elméleti� és�módszertani�
kérdést újraértelmez, amelyek kapcsolatot teremtenek a média hatáskutatásai és az 
általános�kultúrakutatás�között.�McRobbie�„szerződése”�leírja�a�női�testek�átpoliti-
zálásának�új�formáit:�a�testek�új�reprezentációit,�s�különösen�azt,�ahogy�a�nők�el-
játsszák� (act)� a� nőiességüket.� A� nemi� identitás� tapasztalatának� globális� politikai�
relevanciáját�élesen�körvonalazzák�azok�a�szövegek�is,�amelyek�a�nőkkel�és�a�mo-
biltelefonokkal� mint� az� átpolitizált� identitások� közvetítőivel� foglalkoznak.� Az� új�
korszak és az új technológiák ellenére, a telefonok még mindig leleplezik azoknak 
a különbségtételeknek az önkényes jellegét, amelyet a személyes és nyilvános 
identitások, illetve terek között teszünk. Így ebben az értelemben a lánykutatások 
átörökítik a kultúrtörténeti hagyományokat, és nem csak egy, hanem egyszerre két 
területen is. 

Mindez azért lényeges, mert egyes társadalmi csoportok és intézmények befo-
lyása�attól� függ,�hogy�a�fiatal�nők�mit� tesznek�a� testükkel.�Anita�Harris�szerint�a�
lánykutatások�elsősorban�arra�keresik�a�választ,�hogy�„milyen�kapcsolat�van�a�po-
puláris� kultúra,� az� anyagi� feltételek� és� a� nemi� identitás� között;� azaz� a� nőiesség�
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megformálásában milyen szerepe van az olyan társadalmi intézményeknek, mint 
például az iskola és a média, illetve azoknak a helyeknek és hangoknak, amelyeket 
a� fiatal� nők� önmagukat� kifejezésére� használnak”� (2004,� XIX.).� A� lánykutatások�
ezáltal továbbviszik annak a kérdésnek a vizsgálatát, hogy a változó szocio-
ökonómiai�körülmények�szimbolikus�szinten�hogyan�befolyásolják�a�fiatalok�visel-
kedését.�Az� irányzat� ezt� az� ismerős�kérdést� a� szexuális� állampolgárság� fogalmán�
keresztül közelíti meg, amelynek lényegét legutóbb McRobbie „új szexuális szer-
ződés”�fogalma�fejtett�ki�(2007).

McRobbie azt állítja, hogy még mindig a médiával kapcsolatos régi eszmék, 
ideológiák�és�a�hamis�tudatok�állnak�a�fiatal�nők�őket�ábrázoló�képekhez�való�vi-
szonyulása�mögött.�Ez�komoly�kihívást� jelent;�McRobbie�érvelése�szerint�az� ifjú-
ság „problémája” nem�az,�hogy�nem�vagyunk�hajlandóak�meghallgatni,�amit�a�fia-
talok� mondanak.� Sőt,� ennek� az� ellenkezője� igaz;� a� média� hatásával� kapcsolatos�
kutatások�téves�irányt�vettek,�mivel�túl�nagy�hangsúlyt�fektettek�a�fiatal�közönség�
véleményére ahelyett, hogy azzal foglalkoztak volna, a médiaipar hogyan ösztönzi 
a lányokat arra, hogy a nemiséggel kapcsolatban úgy gondolkodjanak, beszéljenek 
és�cselekedjenek,�ami�végső�soron�megfosztja�őket�a�hatalomtól.�Ezzel�egyetértés-
ben Maya Götz is azt írta: valójában azt kellene „kideríteni, hogy a lányok milyen 
pozíciókban nyilvánulhatnak meg lányokként” (2008). A probléma részben a min-
tavételi� módszerekből� adódik:� „szinte� alig� említünk� olyan� esettanulmányokat,�
amelyek�a�sikeres�nőiséggel�foglalkoznak,�és�amelyekben�nem�jelenik�meg�semmi-
lyen explicit, kritikus álláspont a patriarchátussal szemben.” (2008, 81.)

A fejezetben tárgyalt esettanulmányok célja az, hogy bemutassák azokat a kü-
lönféle médiahasználati gyakorlatokat, amelyek korrigálják ezt az egyensúlyt azál-
tal, hogy a mobil média segítségével olyanokat is elérnek, akiknek a nemi identitá-
sát�gyakran�elhallgatják.�Így�ha�a�korai�szubkultúra-kutatások�azokkal�a�fiatalokkal�
foglalkoztak, akik azt hangoztatták, „nézz rám!”, akkor a mobil média kutatása 
azokról szól, akik azt mondják, „ne nézz rám!”. A tudomány szempontjából mind-
két kérdés releváns, különösen, ha belátjuk a szubkultúra-kutatások és a lánykuta-
tások�alapvető�hasonlóságait.�

Összefoglalás

–� �A�„nem�létező”�és�„személyes”�terekben�mobil�médiát�használó�fiatalok�kérdése�
azt�a�hagyományt�folytatja,�amely�azzal�foglalkozik,�hogy�a�fiatalok�a�defenzív�
terek segítségével hogyan reagálnak a változó társadalmi struktúrákra. 

–  A feminista médiakutatás eredményei különösen hasznosak ezen a területen, 
mivel� az� irányzat� először� részletes� empirikus� és� elméleti� munka� segítségével�
kapcsolta össze a nyilvános szabályokat a privát szabályokkal, majd ezeket az 
eredményeket arra használta fel, hogy magyarázatot adjon a szubkultúra-kutatá-
sok hiányosságaira.
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–� �A�mobil�média�megjelenése� különös� jelentőséget� szerzett� ezeknek� az� eredmé-
nyeknek, hiszen a médiakutatóknak kötelességük megvizsgálni, hogy a média 
hogyan hatol be a társadalmi élet szinte összes területére.

–  Akár SMS-szavazatokon keresztül hallatják a hangjukat, akár zenehallgatással 
akarják�kivívni,�hogy�békén�hagyják�őket,�amikor�a� lányok�a�mobiljukat�hasz-
nálják, a globális gazdaság kulturális termelésébe kapcsolódnak be. 





6. fejezet

Médiaerőszak – Iskolai lövöldözések,  
a média történetei  
és a társadalmi valóság keretei 

Kutatási kérdés. 
Hogyan válhattak 

az iskolai lövöldözések 
jelentős médiaeseményekké?

Példaértékű 
esettanulmány. 
Gyilkosságok: 

Columbine, 
Virginia Tech (USA), 
Jokela és Kauhajoki 

(Finnország).

A média hatásaival 
kapcsolatos tanulságok. 

A médiaerőszak népszerűsége 
abból adódik, hogy az 

üzenetküldő rendszereknek 
érdeke fűződik ehhez. 

A médiaerőszak népszerűségét 
a fiatalok fokozzák, akik nem 

csak előidézik, de meg is osztják 
ezeket az eseményeket. 

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Mit árul el a médiaerőszak 

az intézményes 
médiatermeléséről?

Eredmények. 
Az iskolai lövöldözések 

azért válhatnak 
médiaeseményekké, 
mert képlékenyek; 

különböző érvek szerint 
alakíthatóak, és a médiaerőszak 

mindig vonzza a közönséget.

Vonatkozó irodalom. 
Kultivációs vizsgálatok, 

napirend-elmélet, 
mítoszok és médiarítusok.
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1999�óta�a�médiaerőszakról�és�hatásairól� szóló�viták�középpontjában�gyakran� je-
lennek�meg� az� iskolákban� előforduló� fegyveres� leszámolások.� Az� ilyen� tragikus�
események ma már olyan gyakoriak, hogy érdemes elgondolkoznunk azon, vajon a 
globális� közönséget�miért� teszik� ki� ilyen� nagy�mennyiségű� erőszak� látványának.�
Azonban�mielőtt�azon�aggódnánk,�hogy�az�erőszak�befolyásolja�a�közönséget,�kü-
lönösen�a�fiatalokat,�először�azt�kell� tisztázni,�egyáltalán�miért� látható�ennyi�erő-
szak� a� médiában.� A� médiakutatás� egyik� legjelentősebb� fordulata� akkor� történt,�
amikor� a� médiakutatók� felismerték,� hogy� a� médiaerőszak� problémája� állandóan�
visszatérő�kérdés.�Az�erőszak� történetként�elsősorban�azért�vonzó,�mert� rajta�ke-
resztül rugalmasan kommunikálható egy sor eszme és tanulság azzal összefüggés-
ben,�hogy�milyen�a�világ,�s�így�az�erőszaktörténetek�mindig�alkalmasak�arra,�hogy�
a�közönség�figyelmét�felkeltsék;�és�mint�tudjuk,�a�figyelem�profitot�jelent�(Gerbner,�
1998).�Ezt�a�hagyományt�követve�az�iskolai�lövöldözések�kutatása�fontos�tényezőre�
világít�rá:�a�médiaerőszak�kérdése�sokkal�összetettebb�probléma�annál,�hogy�csak�
azzal�foglalkozzunk,�az�erőszakos�médiatartalmak�utánzásra�ösztönzik-e�a�közön-
séget. 

Bár az iskolai lövöldözések viszonylag új jelenségnek számítanak, a médiaese-
ményekként játszott szerepüket olyan tudományos elméletekkel tudjuk magyaráz-
ni, amelyek már az 1960-as évek óta léteznek. Ebben a fejezetben látni fogjuk, 
hogy�a�legjelentősebb�kvalitatív�és�kvantitatív�kutatásokra�épülő�elméletek�hogyan�
segíthetnek magyarázatot adni arra, hogy az iskolai lövöldözések hogyan válhattak 
a�médiakörnyezetünk�ismerős�témáivá,�illetve�arra�is,�hogy�ezek�az�ismerős�témák�
hogyan befolyásolhatják a közönség tagjainak világértelmezését. Az iskolai lövöl-
dözések súlyos kérdéseket vetnek fel azzal összefüggésben, hogy mit jelent egy 
olyan�mediatizált�világban�élni,�amelyben�a�médiaintézmények�ismerős�történetek-
kel�dolgoznak,�és�amelyben�a�média�felhasználóinak�ugyanígy� ismerős�„médiarí-
tusokra” van szükségük mindennapi életük megszervezéséhez. A fejezet végére 
látni�fogjuk,�hogy�a�médiaerőszak�miért�népszerű�és�hasznos�téma�a�médiaipar�és�
a�médiafelhasználók�számára.�Az�a�megfigyelés,�miszerint�a�médiaerőszak�jelenlé-
tét az anyagi haszonszerzés motiválja, nem különösebben eredeti észrevétel, de a 
fejezet elolvasása után pontosabb magyarázatot tudunk majd adni azokra a kérdé-
sekre,�hogy�a�médiaerőszak�hogyan�befolyásolja� a�médiaszakembereket,� illetve�a�
média felhasználói hogyan vesznek részt abban a folyamatban, melynek során az 
erőszak�árucikké�válik.

Médiaerőszak: erőszak, aminek köze sincs az erőszakhoz 

Kezdjük�egy�talán�kevésbé�ismert�iskolai�erőszakról�szóló�híradással,�amiről�való-
színűleg�azért�nem�hallottunk�korábban,�mert�soha�nem�történt�meg.�2009-ben,�a�
21� éves� kanadai� diák,� J.� P.�Neufeld� az� internetet� böngészte�Montrealban,� amikor�
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egy�honlapon�rábukkant�arra�a�cikkre,�amit�állítólag�egy�tizenéves�fiú�tett�közzé�az�
angliai�Norfolkban.�A�fiú�azzal�hencegett,�hogy�fel�fogja�gyújtani�az�iskoláját.�Mi-
után� alaposan� elolvasta� az� írást,�Neufeld� arra� a�következtetésre� jutott,� hogy� a�fiú�
szándékai komolyak. Tisztában volta azzal, hogy az internet tele van üres fenyege-
tésekkel,�de�a�hangvétel�ebben�az�esetben�őszintének�tűnt.�Neufeld�kikereste�a�nor-
folki�rendőrség�számát,�és�felhívta�őket.�„Üdv,�én�egy�kanadai�srác�vagyok.�Van�itt�
egy�srác,�aki�fel�akar�gyújtani�egy�iskolát.”�(CBC�News�Canada,�2009.)�Neufeldnek�
sikerült� meggyőznie� a� rendőrséget,� így� mikor� az� egységek� kiszálltak� az�
Attleborough� Középiskolához� Norwich� városa� mellett,� egy� 16� éves� fiút� találtak,�
aki egy késsel, gyufákkal és gyúlékony folyadékkal volt felfegyverkezve.

Neufeld� nem� illik� bele� abba� a� fiatal� internetfelhasználó� férfiakról� kialakított�
képbe,�ami�a�digitális�médiával�és�az�iskolai�erőszakkal�kapcsolatos�történetekben�
szokott� felbukkanni.�Nem�magányos�harcos�volt,� aki�mindent� félre�akart� söpörni�
maga körül, ehelyett arra használta az online forrásokat, hogy a másokkal való 
együttérzését�kifejezze.�Ha�J.�P.�Neufeldet�olyan�hírhedt�tömeggyilkosok�mellé�ál-
lítjuk,�mint�Eric�Harris,�Dylan�Klebold,�Cho�Seung-Hui� és�Pekka�Eric�Auvinen,�
világossá válik, hogy az iskolai lövöldözések számos kérdést vetnek fel azzal ösz-
szefüggésben,�hogy�a�fiatalok�hogyan�kapcsolódnak�a�világhoz�a�média�használa-
tán keresztül, illetve hogy a média történetei milyen szerepet játszanak a világgal 
kapcsolatos ismereteink formálásában. 

A médiaerőszak értelmezési keretei

A�második�fejezetben�megállapítottuk,�hogy�a�médiaerőszak�kérdése�rávilágított�a�
„médiahatások”� vizsgálatának� nehézségeire.� Mindenesetre� a� fiatalok� médiaerő-
szakra adott reakciói sok mindent elárulnak a média és a társadalmi képzelet kap-
csolatáról.�Ebből�a�szempontból�az�iskolai�lövöldözések�esete�különösen�figyelem-
re� méltó,� mert� azt� példázza,� a� médiaerőszak� olyan� képeket� alkot� a� valóságról,�
amelyek hatással vannak arra, hogy a közönség tagjai mit gondolnak azokról a 
társadalmakról, amelyekben élnek. Az iskolai lövöldözések számos okot adnak a 
médiaerőszakkal� kapcsolatos� aggodalmakra,� amelyek� azonban� eltérnek� azoktól� a�
behaviorista�megközelítésektől,�amelyekről�az�első�és�második�fejezetben� tettünk�
említést.�Ezek� az� új� irányzatok� a�médiaerőszakot� olyan� narratívaként� határozzák�
meg,� amely� erőteljes� hatást� gyakorol� arra,� hogy� a� közönség� hogyan� értelmezi� a�
társadalmi valóságot.

A�2011.� szeptember�11-ei� terrortámadást�megelőzően,� az�1999-es�Columbine-i�
iskolai mészárlás volt a média által legtöbbször bemutatott és legalaposabban fel-
tárt�történet,�ami�a�tizenéves�Eric�Harrisről�és�Dylan�Kleboldról�szólt,�akik�külön-
böző�fegyverekkel�12�embert�öltek�meg,�és�másik�20-at�megsebesítettek�(Altheide,�
2009;�Muschert,�2009).�Eric�Harris�és�Dylan�Klebold�ámokfutásának�médiarepre-
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zentációja�annyira�intenzív�volt,�hogy�az�általuk�elkövetett�bűn�minden�azt�követő�
merénylet� mércéjévé� vált.� Ebből� kifolyólag� az� iskolai� lövöldözéseket� médiaese-
ményként�értelmező�kutatások�jelentős�szerepet�játszottak�a�média�framinghatásáról�
szóló magyarázatok megalkotásában. A „frame” (keret) kifejezés itt arra vonatko-
zik, hogy a média azáltal járul hozzá aktív módon a valóság feldolgozásához, hogy 
kiválasztja a valóság egyes eseményeit, majd azokat úgy mutatja be a közönség-
nek,�hogy�ez�valamilyen�módon�aktuális�társadalmi�témákat�érintsen�(Carragee�és�
Roefs,�2004).�A�framinghatás�meghatározott�érzelmeket�vált�ki�a�közönségből�és�a�
felhasználókból,�s�ezeknek�politikai�következményei�vannak.�Az�erőszak�mindig�is�
a keretezés fontos eszköze volt, mert ez a téma mindenkor kiváltja a közönség ér-
deklődését.� Így� az� iskolai� lövöldözésekre� összpontosító� kutatásokban� a� kritikai�
médiakutatás�egyik�fontos�gondolata� jelenik�meg�–�a�médiaerőszaknak�ideológiai�
hatása�van,�mert�különböző�hiedelmeket�és�elképzeléseket�kultivál�arról,�hogy�va-
lójában milyen is a világ (Gerbner et al., 1980). Ráadásul az iskolai lövöldözések 
kutatása� tovább�erősíti� azt� az�észrevételt� is,�hogy�a�médiaerőszak�azért�virágzik,�
mert kereskedelmi értéke van.

Az�elképzelés,�miszerint�a�médiaerőszak�azért�virágzik,�mert�megbízható�bevé-
teli� forrásnak�számít,� szemben�áll� azokkal�a�nézettekkel,�melyek�a�médiaerőszak�
túlcsordulását�a�fiatal�közönség�ízlésével�magyarázzák.�A�médiaerőszak�nem�azért�
létezik,�mert�a�fiatal�közönség�kedveli�azt,�bármennyire�is�úgy�tűnik,�hogy�valóban�
élvezik�az�erőszakos�képek�készítését�és�megosztását.�Ezeket�az�erőszakos�képeket�
azért készítik és osztják meg nagy élvezettel, mert ezek eleve a rendelkezésükre 
állnak.� Azért� találkozhatunk� könnyedén� erőszakos� képekkel,� mert� azok� hatéko-
nyan kiszolgálják a kereskedelmileg szervezett médiaipar érdekeit. Az iskolai lö-
völdözés�különböző� társadalmi�és�gazdasági�okokból�válhatott�önálló�műfajjá,�és�
ezeknek mindegyike valamilyen keretezési eljáráson alapul. A kritikai médiakuta-
tás ezeket a gyakorlatokat a kultiváció, a napirend és a mítosz fogalmain keresztül 
ragadja meg. Ebben a megközelítésben az iskolai lövöldözések témája azért külö-
nösen fontos, most ezen keresztül tehetjük világossá, hogy milyen kevéssé változik 
az�erőszak�szerepe�a�média�üzenetküldő�rendszereiben,�amikor�a�közönség�is�be-
kapcsolódik a keretezés folyamatába. Az alábbi fejezet ezeket a témákat fejti ki:
–  George Gerbner kultivációs elméletének segítségével, amely megmagyarázza, 
hogy�a�médiaerőszak�miként�árulkodik�a�médiaipar�működéséről;

–� �azzal� érvelve,� hogy� a�médiának� az� iskolai� lövöldözésekben� játszott� szerepéről�
szóló vita hangsúlyeltolódást mutat: a nyomaték a média társadalmi hatásairól 
átkerül a médiának a médiatársadalmakban�játszott�szerepére;

–  Glenn Muschert írásain keresztül, amelyek segítségével bemutatjuk, hogy az is-
kolai lövöldözéseket azt példázó médiaeseményekként értelmezhetjük, hogy a 
média befolyásolja a társadalmi valóságot azáltal, hogy magát a valóságot hatá-
rozza�meg;

–  rámutatva arra, hogy a média keretei befolyásolják a valós eseményekre való 
emlékezésünket,�és�arra,�hogy�ez�arra�is�hatással�van,�hogy�a�későbbi�eseménye-
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ket�hogyan�értelmezzük;�ebből�következően�a�gyilkosok�közösségimédia-hasz-
nálata�szintén�keretezésként�értelmezhető;

–� �áttekintve� azoknak� a� legutóbbi� finn� kutatásoknak� az� eredményeit,� amelyek� az�
iskolai� lövöldözéseket� olyan�médiarítusokként� értelmezik,� ahol� a� fiatal�média-
felhasználók�újrahasznosítják�a�média�erőszakos�narratíváit.

Médiaerőszak és üzenetküldő rendszerek 

A�médiaerőszak�tudományos�jelentősége�részben�abból�adódik,�hogy�a�téma�a�tár-
sadalmi félelmek állandó forrását jelenti. A rappel foglalkozó esettanulmány olyan 
helyzetekkel� foglalkozott,� amikor� a� fiatalok� arra� használták� a� médiaerőszakot,�
hogy az agressziójukat növeljék, bár ezeket a „hatásokat” az „érintettek” gyakran 
tudatosan manipulálták. A rap témája azért alkalmas a hatások megvitatására, 
mert�amikor�az�Insane�Clown�Posse-hoz�(ICP)�hasonló�előadók�azt�állítják,�hogy�a�
dalszövegeiket az ihlette, hogy mit lehet eladni, akkor egy olyan elképzelésre hi-
vatkoznak,�ami�magyarázatot�adhat�arra,�miért�van�olyan�sok�erőszak�a�médiában.�
Gerbner,� kinek� híressé� vált� tanulmánya� azzal� foglalkozik,� hogy� a� televíziós� erő-
szak�hogyan�befolyásolja�a�közönség�politikai�attitűdjeit,1 öt évtizedet töltött annak 
magyarázatával,� hogy� Violent� J-nek� miért� volt� igaza:� a� médiaerőszak� jelenléte�
azért általános, mert ez megfelel az üzenetküldő rendszerek igényeinek (1998).

Az� „üzenetküldő� rendszerek”� koncepciója� azt� az� elképzelést� fejezi� ki,� hogy� a�
médiatartalmak�elsősorban�a�médiaipar�aktuális�gazdasági�prioritásait�tükrözik,�és�
nem�az�írók�és�producerek�kreatív�elképzeléseit�vagy�a�fiatal�gyilkosok�fantáziáit.�
Gerbner�úgy�gondolta,�a�médiaerőszak�azoknak�a�társadalmi�sérüléseknek�a�tüne-
te, amelyek akkor keletkeztek, amikor a történetmesélés funkcióját, amelyet koráb-
ban�a�közösségek�jellemzően�saját�maguk�gyakoroltak,�az�ipari�tömegtermelés�vet-
te át. A tömeggyártású történetek a haszon érdekében születnek, és nem az örömöt 
vagy a közönség épülését szolgálják. Ironikus módon ez azt jelentette, hogy az 
erőszakról�szóló,�tömegesen�előállított�történetek�végül�mégis�világos�tanulságok-
kal szolgáltak a világról azáltal, hogy az ilyen történeteknek azonos a szerkezete. 
Az�erőszakról�szóló�történetek�összessége�arra�tanította�a�közönséget,�hogy�a�világ�
félelmetes hely. Azonban ez az üzenet a piac által diktált gazdasági célok mellék-
terméke volt (Gerbner, 1998).

A médiaerőszak politikája 

Ha�az�erőszakra�az�üzenetküldő�rendszerek�vonatkozásában�gondolunk,�akkor�si-
keresen�összeköthetjük�a�film�és�a�televízió�hatásaival�kapcsolatos�„régi”�aggodal-
makat azokkal az „új” kérdésekkel, amelyek a digitális média szerepével foglal-
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koznak� az� erőszak� kortárs� kultúrájában.� Erre� az� egyik� példánk� az� iskolai�
lövöldözésekkel kapcsolatos jelenségek lehetnek. Bár Gerbner többnyire a televízi-
óról írt, valójában az üzenetek termelése és elosztása foglalkoztatta. Értelmezése 
szerint�a�televízió�a�valaha�látott�legerősebb�üzenetküldő�rendszer,�ami�a�történet-
mesélés általános emberi képességét egy narratív gépsorrá szervezte. A televízió 
egyetlen�célja�az�volt,�hogy�magára�vonja�a�közönség�figyelmét,�és�ezáltal�reklám-
bevételekhez jusson. Erre a legjobb mód olyan szabványosított történetek haszná-
lata�volt,�amelyek�egyszer�már�megragadták�a�nézők�figyelmét,�így�az�erőszak�te-
matikája�kifizetődő�megoldásnak� tűnt.�A� televíziós� tartalmak�különböző�műfajait�
elemezve, Gerbner és kollégái a Pennsylvania Egyetemen arra a következtetésre 
jutottak, hogy a médiumok újra és újra ugyanazt a történetet mesélik el, és a leg-
több� esetben� az� erőszak� témáját� alkalmazzák� (Gerbner� et� al.,� 1980).� Az� erőszak�
gyakori és általános jelenség volt a lineáris televíziózásban, mivel a kereskedelmi 
média jól tudta, hogy ez a téma mindig vonzó a tömegek számára.

Még�ha�igaz�is,�hogy�az�erőszak�mögött�meghúzódó�motivációk�gazdasági�jelle-
gűek,�az�eredmények�akkor�is�politikaiak.�Gerbner�úgy�gondolta,�a�televíziós�erő-
szak egyetlen lényeges tanulsággal szolgál: a világ „félelmetes hely”. Az üzenet 
legfontosabb hatása pedig az volt, hogy az emberek féljenek (Gerbner et al., 1980). 
A�televíziós�erőszak�elhiteti�az�emberekkel,�hogy�a�világ�sokkal�veszélyesebb�hely,�
mint�amilyen�a�valóságban.�Ez�a�félelem�a�társadalmi�együttműködésre�is�hatással�
volt,�mert�azok,�akik�sokat�néztek�televíziót,�jellemzően�kevésbé�bíztak�más�embe-
rekben.�Mindez�közvetve�a�politikai�életre� is�hatást�gyakorolt,�mivel�a�médiaerő-
szak miatt az emberek sokkal fogékonyabbak voltak az olyan politikai jelöltek 
kampányaira,�akik�bűncselekmények�büntetéssel�való�megtorlását�támogatták.�Ezt�
a megközelítésmódot alkalmazták az iskolai lövöldözésekre is. Például akik ezeket 
a viszonyokat értelmezik, gyakran hozzák összefüggésbe az említett megközelítést 
és� azokat� a� büntetési� „reformokat”,� amelyek� ismét� bevezették� a� fizikai� büntetést�
–�a�katonai�kiképző�táborokat,�a�kényszermunkát�és�a�veréseket�–�mint�a�fiatalkorú�
bűnözők�kezelésének�ésszerű�módját� (Hogeveen,�2007).�Az�1999-es�Columbine-i�
mészárláshoz hasonló esetekért a nyilvánosság gyakran hibáztatta a gót ifjúsági 
szubkultúrát,� ami�bizalmatlansági�hullámot� indított� el� a� stílust�követő�fiatalokkal�
szemben�(Consalvo,�2003).

Következésképpen az iskolai lövöldözések azt bizonyítják, hogy Gerbnernek a 
médiaerőszakról� megfogalmazott� gondolatai� a� digitális� médiatársadalmakban� is�
helytállóak. A közösségi média megjelenése pedig, ahol a képeket és a történeteket 
fiatal�médiafelhasználók�hozzák� létre�és�osztják�meg,�összekapcsolja�a�médiaerő-
szak „hagyományos” felfogását a felhasználók által vezérelt média „új” gyakorla-
taival.�Különböző�okok�miatt�az�iskolai�lövöldözésekben�mint�médiaeseményekben�
a�médiaszakemberek�és�a�felhasználók�is�részt�vesznek:�a�profit�és�a�dicsőség�vé-
gett,�vagy�csak�azért�a�lehetőségért,�hogy�kapcsolatot�találjanak�társadalmi�csopor-
tokkal.� De� bármi� legyen� is� a�motiváció,� az� erőszak� vonzereje� többek� között� azt�
sugallja, hogy a közösségi média jelentésadó gyakorlatainak növekedésével párhu-
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zamosan�a�jelentések�nem�feltétlenül�nőnek�ilyen�ütemben.�Mégis,�eredetétől�füg-
getlenül� a�médiaerőszak�mindig� olyan� árucikk,� amellyel�meg� lehet� szerezni� a�fi-
gyelmet,�így�minden�egyéb�jelentése�ettől�válik�függővé.�

Az� üzenetküldő� rendszerek� jellemzően� olyan� jelentéseket� közvetítenek,� ame-
lyek� felhívják� a� közönség� figyelmét� a� médiaerőszakra;� függetlenül� attól,� hogy�
az üzenetek� tapasztalt� újságíróktól,� filmesektől,� kaliforniai� hangstúdióktól,�
rocksztároktól�vagy�a�hálószobáikba�száműzött�tizenévesektől�származnak.�Mind-
ez magyarázatot ad arra, hogy az iskolai lövöldözések miért lehetnek nyugtalaní-
tóan�ismerős�médiatartalmak,�és�hogyan�tükrözhetik�a�médiakultúra�általános�di-
namizmusait. Az iskolai lövöldözések a nyilvános történetmesélés gazdasági és 
technológiai�vonatkozásait�világítják�meg,�nem�pedig�a�digitális�fényképezőgépek-
kel� felszerelt,� gyilkos� hajlamokkal� rendelkező� sértett� fiatalembereket,� vagy� azt� a�
vágyunkat, hogy tanúi legyünk a tetteiknek. Az iskolai lövöldözések azt sugallják, 
hogy�ezek�a�„gazdaságok�és�kapacitások”�azáltal�hozzák�létre�a�profitot�és�a�kultu-
rális�tőkét,�hogy�megosztják�a�médiatartalom�előállításának�az�eszközeit,�majd�kü-
lönböző� alternatívákból� meghatározott� jelentések� előállítását� ösztönzik.� A� jelen-
téseket� különböző� „keretező”� eszközök� határolják� be,� amelyeket� kvalitatív� és�
kvantitatív�módszerekkel� is� vizsgálhatunk.� Az� iskolai� lövöldözésekről� szóló� leg-
frissebb kutatások azt mutatják, hogy jelenleg többnyire a napirend-elmélet és a 
mítosz fogalma segít a média befolyásának értelmezésében olyan esetekben, ami-
kor a médiának sikerül elnyernie a lakosság bizalmát a világban zajló események 
hiteles forrásaként. A média hatalma abban áll, hogy kiemel, ismétel és értelmez. 
A�média�gyakran�mutatja�be�az� iskolai� lövöldözéseket�olyan� rendszeresen�előfor-
duló eseményekként, amelyek a társadalmi rendet fenyegetik. Az a tény, hogy ez 
általános�érvényű�igazságnak�tűnik,�a�médiának�azzal�a�képességével�áll�kapcso-
latban,�hogy�a�különböző�eseményeket�ugyanazoknak�a�témáknak�a�különböző�va-
riációjaként láttatja. Ennek pedig az az oka, hogy a médiaipar, a médiahasználók 
és a média közönsége is azonos módon mutatja be és értelmezi a témákat. 

A médiaerőszaktól az iskolai erőszakig 

Az� eddigieket� összegezve�megállapíthatjuk,� hogy� a�médiaerőszak� azért� népszerű�
téma, mert a médiaiparágak olyan eszközként használják, amellyel monopolizál-
hatják� a� társadalom� jelentésadási� folyamatait.� Az� erőszakos� drámák�mindig� is� a�
társadalom szórakoztatását szolgálták, de a huszadik században a televízió és a 
film�úgy�válhatott�igazán�befolyásossá,�hogy�a�nyilvánosság�hozzájárulásával�kisa-
játította�ezt�a�hagyományt�a�politika�és�a�gazdaság�céljainak�megfelelően�(Gerbner,�
1998).�A�televíziózás�korában�a�nyilvános�történetmesélés�jelentős�homogenizációs�
folyamaton ment keresztül: a közönséget újra és újra ugyanazzal a történettel szó-
rakoztatják, amelyekben ugyanazok az emberek, ugyanazokat a cselekvéseket vég-
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zik,�ugyanazon�okokból�kifolyólag,�ugyanazzal�a�céllal.�Bármilyen�műsorról�is�le-
gyen�szó,�az�1970-es�években�a�főműsoridős�televíziózás�jellemzően�a�középkorú,�
középosztálybeli,�fehér�férfiakról�szólt,�akik�biztonságosan�mozogtak�az�erőszakos�
nagyváros� világában,� ami� elsősorban� az� időseket,� a� nőket� és� a� kisebbségeket� fe-
nyegette�(Gerbner�et�al.,�1980).�Az�iskolai�lövöldözésekről�szóló�híradások�a�médi-
ában� hasonló� sablonok� szerint�működnek:� nem� számít� a� helyszín,� az� idő� vagy� a�
konkrét�sérelem,�fiatal� férfiak� történeteit� látjuk,�akik�megölik�az�osztálytársaikat,�
majd végeznek magukkal, és posztumusz médiaüzeneteket hagynak maguk után 
azzal,� hogy� nem� volt�más� választásuk,�mint� hogy� erőszakos� eszközökhöz� folya-
modjanak.�Az� iskolai� lövöldözésekkel� összefüggésben�figyelemre�méltó,� hogy� az�
olyan�fiatalok,�mint�Pekka-Eric�Auvinen,�aki�12�embert�ölt�meg�2009-ben�a�finnor-
szági�Jokelában,�tudatosan�megismételték�azokat�a�narratívákat,�amelyek�a�korábbi�
tömeggyilkosságok�köré�szerveződtek.�Azonban�az�ilyen�akciók�is�az�üzenetküldő�
rendszerek� széles� körű� hatásait� érzékeltetik,� különösen� azzal� a� meggyőződéssel�
összefüggésben, hogy a társadalmi események mindaddig nem igazán számítanak 
társadalmi� eseménynek,� amíg� a� témáknak�nincs�médiajelenléte.�Ez� a�meggyőző-
dés az iskolai lövöldözések áldozataira�is�jellemző.�Ezt�mi�sem�bizonyítja�jobban,�
mint�az�a�tény,�hogy�az�1999-es�Columbine-i�mészárlás�–�amely�a�kutatók�szerint�
viszonyítási�alapot�teremtett�a�későbbi�esetek�megítéléséhez�–�bemutatása�során�a�
túlélők�olyan�eszközként�használták�a�médiát,�amely�segített�nekik�a�valós�élmé-
nyeik feldolgozásában, miközben olyan kényelmetlen kérdéseket tettek fel neki, 
mint�hogy�milyen�érzés�hasznot�húzni�a�szenvedésből.�

Így� tehát� az� iskolai� lövöldözések� az� átfogó� médiahatásokat� jelölik,� a� következő�
okok miatt:
1.��Az�iskolai� lövöldözések�arra�az�elmozdulásra�hívják�fel�a�figyelmet,�ami�a�mé-
diatársadalmakban� értelmezett� hatások� felől� a�médiatársadalmakban értelme-
zett politikai befolyás irányába mutat. 

2.  A napirendelmélet és a mítoszok együttes használatával magyarázatot adhatunk 
arra,� hogy� az� iskolai� lövöldözések� témája� hogyan� illeszkedik� az� üzenetküldő�
rendszerek igényeihez és a politika érdekeihez, illetve ezek hogyan húzhatnak 
hasznot�a�félelemből.�

3.��A�finnországi�kutatások�azt�igazolják,�hogy�a�médiaerőszakkal�kapcsolatos�kér-
dések továbbra is olyan módszerek körül összpontosulnak, amelyek alkalmasak 
a� profitszerzésre� és� a� közönség� figyelmének�megragadására,� eltérő� történelmi,�
nemzeti�és�gazdasági�viszonyok�között,�és�elsősorban�akkor,�amikor�a�keretezés�
folyamatát�nagyrészt�már�a�média�fiatal�felhasználói�végzik.�

Ez a megközelítés azt is megvilágítja, hogy azok az elméletek és módszerek, ame-
lyekkel�a�tömegkommunikáció�korszakában�magyarázták�azt,�hogy�az�erőszak�mi-
ért�lehetett�folyamatosan�jelen�a�filmen�és�a�televízióban,�a�digitális�médiára�is�al-
kalmazhatóak. Ez egy olyan módfelett érdekes kutatási kérdést vet fel, ami 
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távolabbi témákkal is érintkezik: például azzal, hogy a média termelési eszközei-
nek�szélesedése�hogyan�vezethet�a�nyilvánosság�elé�kerülő�témák�beszűküléséhez.�
Így�az�iskolai�lövöldözésekről�szóló�esettanulmányok�a�médiaerőszak�kérdését�ki-
terjesztik az olyan általánosabb kérdések irányába, mint a médiahatások természe-
tének megértése a médiatársadalmakban. 

Virginia Tech: élet a médiatársadalomban 

Amikor 1999-ben Eric Klebold és Dylan Harris meggyilkolt 12 embert, és megse-
besített�másik� 20-at� a�Coloradói�Columbine�Középiskolában,� ezzel� olyan�média-
mechanizmust� indítottak�be,�amely�attól� fogva�a�fiatal�fiúkat�úgy� jelenítette�meg,�
mint annak a szimbólumát, hogy a közönségnek miért kell rettegnie egy olyan vi-
lágtól,�ahol�bármikor�kipattanhat�az�erőszak�(Altheide,�2009).�Ugyanakkor�a�2007-
es�gyilkosságok�a�Virginia�Techben�még�egyértelműbben�megvilágítják,�hogy�az�
iskolai�lövöldözések�hogyan�sűrítik�magukba�a�médiatársadalom�erőszakról�és�be-
folyásról alkotott véleményét, mivel az eset nyilvános vitát generált arról, hogy a 
média hogyan vesz részt a félelem szisztematikus fenntartásában. A gyilkosságok 
megvitatása során ugyanis azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a valódi probléma az, 
hogy�a�hírügynökségek�azért�nem�tudják�megfelelően�feldolgozni�a�történetet,�mi-
vel�ők�maguk�is�a�részesei.

Április�16-án�a�Virginia�Tech�diákja,�Cho�Seung-Hui,�32� társát�gyilkolta�meg.�
Két�nappal�később�az�NBC�News�szemelvényeket�mutatott�be�abból�a�„multimédi-
ás� kiáltványból”,� amit� Cho� tett� közzé� az� interneten� (NBC�News,� 2007).�Hátbor-
zongató módon a gyilkos az anyagot a vérengzés során rögzítette és küldte szét. 
A�műsorvezető,�Brian�Williams,�láthatóan�súlyos�etikai�dilemmával�találta�magát�
szemben:�vajon�Cho�gyalázatos�tettének�bemutatása�hasonló�gyilkosságokra�ösztö-
nözhet-e� másokat.� Pedig� valójában� ennél� sokkal� súlyosabb� kérdésekről� volt� szó.�
A�megszállottság,�amivel�Cho�azzal�foglalkozott,�hogy�a�tettei�és�a�halála�hogyan�
fog megjelenni a nyilvánosságban, azt mutatta, hogy a médiareprezentáció olyan 
dolog,� amit�ma�már� a�médiahasználók� is� figyelembe� vesznek.� Évekkel� korábban�
Gerbner�azzal�érvelt,�hogy�a�televíziózás�azért�értékeli�az�erőszakot,�mivel�az�meg-
bízhatóan� megragadja� a� hallgatóság� figyelmét.� Cho� esete� viszont� azt� bizonyítja,�
hogy ez a kijelentés ma már nem csak a médiaszakemberekre vonatkozik.

Így�a�Virginia�Tech�esete�egyértelműen�tisztázta�a�keretezés�hatásának�jelentő-
ségét a médiatársadalomban, sokkal inkább, mint a média hatását a társadalom-
ban.�Cho�alaposan�kidolgozott�tervei�átírták�a�média�hagyományos�szabályait,�mi-
vel�korábban�csak�a�hír�műfaja�hibáztathatott� azzal�más�műfajokat,�hogy�a�valós�
erőszakot�népszerűsítik.�Scharrer� azzal� foglalkozó� tanulmánya,�hogy�a�hírek�mi-
képpen� osztották�meg� a� felelősséget� a� Columbine-ügyben� (Scharrer� et� al.� 2003),�
rámutatott arra, hogy az újságírók elhatárolódtak a populáris kultúrától azáltal, 
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hogy a mészárlásért Marilyn Mansont, a német death metalt, a Doom�nevű�video-
játékot és társait, vagy a Mátrixhoz és az Egy kosaras naplójához�hasonló�filmeket�
hibáztatták.�Emellett�William�zavara,�amit�Cho� felvételének�bemutatása� felett�ér-
zett,�egy�hamis�dichotómiát�világít�meg:�azt�a�lehetőséget,�hogy�Cho�tettét�részben�
az motiválta, hogy a híreken keresztül szóljon a nemzethez, és ez azt bizonyítja, 
hogy az egész ügy hátterében valójában a szereplési vágy állhatott. Ha az esemé-
nyeket�valóban�a�média�„idézte�elő”,�az�feltehetően�azon�a�benyomáson�keresztül�
fejthette ki a hatását, hogy a mediatizált társadalmakban a világ megszólítása a 
nemzetközi média segítségével áhított cél lehet. 

Ahhoz, hogy megérthessük, az iskolai lövöldözések miért számítanak média-
eseménynek�–�merthogy�egyértelműen�annak�számítanak�–,�figyelembe�kell�ven-
nünk,�hogy�a�médiaerőszak�általánosságban,�beleértve�azt�az�erőszakot�is,�amit�a�
hírekben látunk, hogyan kultivál a közönségben hiedelmeket és elvárásokat a világ 
természetéről.�Ma�már�bizonyítékunk�is�van�arra,�hogy�a�médiaerőszak�befolyásol-
ja� a� világ� működésével� kapcsolatos� elvárásainkat,� még� akkor� is,� ha� a� közönség�
tagjai�elvileg�tudják,�hogy�a�valóság�nem�olyan,�amilyennek�a�képernyőn�tűnik.�Ez�
Gerbner�munkásságnak�egyik�legfontosabb�tanulsága,�mivel�a�szerző�kutatási�ada-
tai arra utaltak, hogy a televíziós krimik halmozott befolyást gyakorolnak arra, 
hogy�a�televíziónézők�mire�számítanak,�amikor�valódi�rendőrökkel�és�jogászokkal�
találkoznak,�még�akkor� is,�ha� tudják,�hogy�ezek�fikciós� történetek� (Gross,�2009).�
Az�észrevétel�lényege�tehát�az,�hogy�a�fikciós�és�valós�médiatartalmak�azonos�mó-
don�mutatják� be� az� erőszakot,� ami� egy� általános� koncepciót� eredményez� az� erő-
szak társadalmi jelentésével összefüggésben, és ami hatással van arra, hogy a kö-
zönség� hogyan� értelmezi� a� későbbi� eseteket,� függetlenül� attól,� hogy� azok� a�
társadalomban�vagy�a�médiában�jelennek�meg.�A�valóság�és�a�fikció�egyaránt�sze-
repet�játszottak�azokban�az�alapvető�ideológiai�megközelítésekben,�amelyekben�az�
erőszak� egyes� értelmezései� az� egyszerű� ismétlés� által� tényekké� váltak,� és� ahol� a�
hírek�és�a�sorozatok�ugyanazt�az�alaptörténetet�mesélték�el�az�erőszak�elkövetőjé-
ről�és�elszenvedőjéről,�és�arról,�hogy�mindez�mit�jelent�a�társadalom�és�a�kormány�
szempontjából� (lásd�Gerbner,� 1998;�Shanahan� és�Morgan,� 1999;�Shanahan� et� al.,�
2012).�Erről�Marilyn�Manson� is�sokat�mesélhetne,�mert�végül�el�kellett� fogadnia,�
hogy�a�karrierje�örökre�összefonódott�a�Columbine-üggyel,�mivel�Manson,�Harris�
és Klebold folyton együtt szerepeltek a populáris kultúrában. Egy 2005-ös interjú-
ban�az�énekes�elismerte,�hogy�a�Columbine-ügy�részévé�vált�a�közvéleményben�az�
együttesről�kialakult�képnek,�és�nem�volt�más�választása,�minthogy�belemenjen�a�
játékba:�„A�Columbine-ügy�kapcsán�sokkal�mélyebbre�merültem�az�általam�kriti-
zált kultúrába, mint amire valaha számítottam.” (Interview with Marilyn Manson, 
2005.) Ha az iskolai lövöldözések médiareprezentációja mégiscsak tévhiteket szül 
a valóságról, akkor ezek a félreértések ténylegesen a valóság részévé válnak, 
amennyiben képesek a gondolatainkat és cselekvéseinket irányítani. Bár csekély 
az esélye annak, hogy egy fegyveres tinédzser ölje meg az embert, annak viszont 
nagy,�hogy�az�ettől�való�félelem�vagy�más�megfélemlített�emberek�áldozatává�vál-
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junk.�Még�ha�helyes�is�az�a�meggyőződés,�hogy�a�látványos�iskolai�erőszak�egyre�
gyakoribb, ez úgy válhat „igazzá”, hogy ezt sokan tényként kezelik. Mindez pe-
dig� valós� intézkedésekhez� vezetett;� például� az� iskolai� házirend� átalakításához�
(Muschert és Peguero, 2010).

A�Virginia�Tech�kapcsán�a�következő�kérdés�merült�fel:�a�médiahasználók�ho-
gyan�vesznek� részt�abban�a�kultivációs� folyamatban,�amelyben�a�médiaerőszak�a�
társadalmi valósággal kapcsolatos hiedelmeket befolyásolja. A kérdés megválaszo-
lásának� első� lépéseként� azt� érdemes� figyelembe� venni,� hogy� a� médiahasználati�
gyakorlatok hogyan tulajdonítottak meghatározott jelentéseket az iskolai lövöldö-
zéseknek, majd meg kell vizsgálnunk ezeknek a jelentéseknek a hatását, végül 
meg kell találnunk azokat az elméleteket és módszereket, amelyek képesek leírni a 
folyamatot. Az iskolai lövöldözésekkel foglalkozó kutatások a kérdést a napirend-
elmélet és a mítoszok segítségével közelítették meg a framingelmélet szélesebb ér-
telmezésén keresztül.

Iskolai lövöldözések és a média keretezési gyakorlata 

A mítoszokat és a napirendelméletet alkalmazó kutatások az iskolai lövöldözéseket 
olyan médiaeseményekként határozták meg, amelyek kifejezik az intézményesült 
üzenetküldő rendszerek alapvető értékrendjét és gyakorlatait. A mediatizált isko-
lai lövöldözések azáltal befolyásolják a valóságot, hogy átpolitizált narratívákat 
hoznak� létre,� amelyek�későbbi�cselekvések� forgatókönyveként� szolgálnak.�Ezek�a�
narratívák a keretezési folyamatok eredményei. Az az érv, hogy a média hatalma a 
keretezés gyakorlatától függ (ami lényegében egyet jelent egyes valóságértelmezé-
sek�népszerűsítésével,�más�lehetséges�értelmezésekkel�szemben)�a�kommunikáció-�
és médiatudomány egyik alappillére, amelybe az olyan tömegkommunikációs 
megközelítések� is� beletartoznak,� mint� például� a� napirendelmélet� (McCombs� és�
Shaw, 1972), vagy olyan kvalitatív módszerek, mint a médiamítoszok szemiotikai 
elemzése (Barthes, 1993 és 1977). A keretezés lényege az, hogy üzenetek hogyan 
csatolnak másodlagos jelentéseket valós eseményekhez olyan hatásosan és olyan 
gyakorisággal, hogy a politikai érvek széles körben elfogadottá váljanak. Amint 
azt�Carragee�és�Roefs�megállapították,�a�keretezés�különböző�formákat�ölthet:

„A�keretezés�kutatása�azt�vizsgálja,�hogy�a�kereteket�hogyan�támogatják�a�különböző�poli-
tikai�szereplők,�az�újságírók�hogyan�alkalmazzák�ezeket�új�történetek�megalkotására,�ezek�
a történetek hogyan artikulálják a kereteket, illetve a közönség tagjai hogyan értelmezik 
őket.”�(2004,�215.)

A�keretezés�folyamata�az�üzenetküldő�rendszereket�is�hatékonyan�segíti�a�valóság�
közönség számára való feldolgozásában. A hírek világában a keretek sablonokon 
keresztül segítik az újságírókat a történetek megírásában (Kitzinger, 2004). A hír-
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média azáltal tudja megragadni a közönséget, hogy új eseményeket kapcsol a már 
meglévő� hiedelmekhez� és� érdekekhez� –� ilyen� például� az� az� érzés,� hogy� a� rossz�
dolgok�különösen�akkor�felkavaróak,�amikor�jó�emberekkel�vagy�a�fiatalokkal�tör-
ténnek (Muschert, 2009). A keretek azáltal segítenek a médiarendszereknek a kö-
zönség�figyelmének�fenntartásában,�hogy�mindig�az�új�eseményeknek�megfelelően�
módosíthatóak�(Chyi�és�McCombs,�2004).�A�keretezés�gyakorlata a média hatását 
a folytonosság és a változás összekapcsolásaként értelmezi: a keretek úgy hívják 
fel� a� lakosság� figyelmét� az� új� eseményekre,� hogy� korábbi� történésekre� hivatkoz-
nak,�ezzel�előhívják�a�meglévő�értékrendeket,�majd�a�hiedelmeket,�az�értékeket�és�
véleményeket az új irányba terelik.

Az elmúlt évtizedben kevés katasztrófa példázta jobban a keretezés politikai 
hatását,� mint� a� Columbine-ban� elkövetett� iskolai� mészárlás.� A� Columbine-ügy,�
amely�az�1990-es�évek�legnagyobb�médiafigyelmét�kapta,�egy�olyan�világot�felté-
telezett,�ami�elképzelhetetlen�volt�1999-ben;�azonban�szeptember�11.�után�az�eset�
annak�az�előjelévé�vált,�hogy�már�lehetetlen�biztonságos�életet�élni�egy�terror�súj-
totta� világban� (Altheide,� 2009).�Másrészről� a�Columbine-ügy� azért� ragadt�meg� a�
köztudatban,�mert�a�jelentései�adaptálhatóak�voltak,�így�az�esetet�különböző�műfa-
jok� egész� sorában� értelmezték� újra:� dokumentumfilmen� (Michael� Moore:� Kóla, 
puska, sültkrumpli);� tizenéveseknek� szóló� televíziós� sorozatban� (Josh�Wheedon:�
Buffy, a vámpírok réme;�Forman,�2004),�filmen�(Gus�Van�Sant:�Elefánt);�és�irodal-
mi�művekben�(Douglas�Coupland:�Hey Nostrodamus!).

Még�Columbine�túlélői�is�fikciós�elemekkel�gazdagítva�adták�elő�a�megpróbál-
tatásaikat: 2009-ben került a mozikba az iskola korábbi diákja, Andrew Robinson 
által forgatott April Showers�című�film,�ami�a�mészárlás�dramatizált�változata.�Ro-
binson�osztálytársai�úgy�értékelték�a�filmet,�hogy�az�sokat�segített�nekik�a�tragédi-
ából való felépülésben, s ezzel azt is jelezték, hogy a történtek újrajátszása hatással 
volt arra, hogyan emlékeznek a megpróbáltatásokra. Fontos megjegyezni, hogy ez 
még azokra az emberekre is igaz, akik személyesen érintettek voltak. Az April 
Showers� az� olyan� üzenetküldő� rendszerek� sikerét� jelzi,� amelyek� ott� hoznak� létre�
médiatársadalmakat, ahol az eseményeket mediatizálni kell ahhoz, hogy társadal-
mi� jelentést� kapjanak.�Nem� számít,�mit akarunk mondani, amikor� a�Columbine-
esetről�beszélünk,�minden�esetben�Roland�Barthes�(1977)�úgynevezett�„rétegzett”,�
médiafüggő�nyelvezetét�használjuk;�vagyis�az�esetről�lehetetlen�úgy�beszélni,�hogy�
ne�hivatkozzunk�azokra�a�történetekre,�amelyeket�a�média�szőtt�az�eredeti�esemé-
nyek�köré,�s�így�még�a�túlélők�is�úgy�érzik,�hogy�az�élményeiket�a�nyilvánosság-
nak� szóló� történetekké� kell� átdolgozniuk.� A� Columbine-hoz� hasonló� eseteket� a�
 média rétegzett nyelvezete teszi hatásossá, mivel a nyelv és az események kölcsön-
hatása� olyan� gondolatébresztő� koncepciókat� teremt,� amelyeket� szinte� képtelenség�
elkerülni a kommunikációs aktus során. Ennek a zsenialitása abban rejlik, hogy a 
folyamat�még�akkor�is�működőképes,�ha�tisztában�vagyunk�azzal,�hogy�az�torzítja�
a valóságot, mivel sokszor mégis ez az egyetlen módja a valóságról való beszéd-
nek.�Talán�a�Columbine-ügyhöz�társított�egyes�jelentésekkel�nem�értünk�egyet,�de�
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az�elképzelhetetlen,�hogy�az�eset�ne�merüljön�fel�az�iskolai�erőszakkal�kapcsolatos�
beszélgetések�során.�A�keretezés�terminológiáját�használva�a�Columbine-i�lövöldö-
zés�olyan� esemény,� amely� egyszerre�hozzáférhető� (a�médiatartalmak�gyakori� jel-
lemzője)�és�alkalmazható�(azaz�olyan�témákhoz�kapcsolódik,�amelyeket�arra�hasz-
nálnak,�hogy�a�későbbi�események� jelentőségét�megmagyarázzák)�(Tewksbury�és�
Scheufele, 2009). Ebben az értelemben, ha a rétegzett nyelv eleve létezik, akkor a 
közösségi�média� egyszerűen�megsokszorozza� azoknak� az� embereknek� a� számát,�
akik erre emlékeztetnek minket.

Hogy� ezt�mérni� tudjuk,� egyszerűen� összeszámoljuk,� hogy� a� nyilvánosság�mi-
lyen� gyakran� hivatkoztt� a� Columbine-ügyre;� lényegében� ez� a� napirendelmélet�
megalkotásának� alapgondolata� is� (McCombs� és� Shaw,� 1972).� Azonban� a�
Columbine-ügy� politikai� relevanciája� attól� függ,� hogy� az� emberek� tematikusan 
mire emlékeznek az eset kapcsán, illetve hogyan látják meg a párhuzamokat az azt 
követő� esetekkel.�Ez� részben�megint� csak� kvantitatív� jellegű� kérdés,� ami� viszont�
azzal�is�összefüggésben�áll,�hogy�a�különböző�témák�hogyan�kapcsolódnak�az�ere-
deti�eseményekhez.�Erre�jó�példa�lehet�az,�hogy�a�Columbine-ügy�kapcsán�ejtették�
a gót szubkultúra kérdését, és elkezdték az esetet a globális terror jelölésére hasz-
nálni.�Ezek� összetett� bizonyítékokat� igénylő,� bonyolult� kérdések.�Következéskép-
pen kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt alkalmaztak az iskolai lövöldö-
zések� tanulmányozására,�már�csak�azért� is,�mert�a�keretezés� jelentőségét� így�egy�
olyan témán keresztül vizsgálhatták, amely az egész tudományterületet képes ösz-
szefogni. 

Glenn Muscher mítosz- és napirendelmélete 

Glenn Muschert az iskolai lövöldözések keretezésével foglalkozó munkái fontos 
elmozdulást jelölnek a napirendelméletek vonatkozásában, és ez az elmozdulás a 
média hatalmának kulturális értelmezésén alapul. A média napirendjének kialakí-
tása során a média azáltal befolyásolja a politikai véleményeket, hogy bizonyos 
eseményeket vagy ügyeket�közérdekű� témaként�mutat�be,�majd�az�eseményeknek�
azokat a jellemzőit kezdi hangsúlyozni, amelyek alátámasztják, hogy a probléma 
közérdekű�(McCombs�és�Shaw,�1972;�McCombs,�2005).�Az�attribútumok�különbö-
ző�aspektusok�és�központi� témák� formáit�veszik� fel;� az�aspektusok�olyan� témák,�
amelyeket a média illesztett az eseményekhez, és a központi témák olyan aspek-
tusok, amelyeket a média újra és újra megismétel, ezzel összefoglalva a történet 
lényegét�abban�az�értelemben,�hogy�annak�a�közönség�szempontjából�mi�a�jelentő-
sége�(McCombs,�2005).�McCombs�úgy�gondolta,�hogy�a�Columbine�azért�vál�hatott�
a napirendelméletek esettanulmányává, mert a média keretezési folyamata egy he-
lyi�tragédiából�a�megbomlott�amerikai�pszichéről�szóló�történetet�szőtt,�és�ma�már�
nem�beszélhetünk�az�iskolai�lövöldözésekről�úgy,�hogy�ne�hivatkozzunk�az�esetre�
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(Chyi� és� McCombs,� 2004).� Idővel� a� hírek� már� nem� azzal� foglalkoztak,� hogy�
Klebold és Harris mit tettek a közösségükkel, hanem azzal, hogy mit tettek Ame-
rikával� (Chyi� és� McCombs,� 2004).� Muschert� (2009)� 683� újságcikken� elvégzett�
elemzése� megerősítette,� hogy� Columbine� jól� hasznosítható történet volt, mivel 
�magáról� a� Columbine-ról� szóló� hírek� száma� idővel� csökkent,� azonban� a�
�Colum�bine-nal�összefüggő,�más�iskolai�ügyek�témaként�egyre�gyakoribbak�lettek.�
A�Columbine�olyan�médianarratívákat�hozott�létre,�amelyek�a�változás�és�állandó-
ság� folyamataira� hivatkoztak� ott,� ahol� a� félelem� felerősödött.� A� Columbine-ban�
történtek� fölött� érzett� kezdeti� szomorúság� és� szánalom� később� átalakult� a� hírek-
ben,� és� inkább� az� a� félelem� került� előtérbe,� hogy� mi� történhet� a� saját� családja-
inkkal.

Muschert a mítoszokat és napirendelméletet használta annak leírásához, hogy a 
hírek hogyan formálták át az iskolai lövöldözésekkel kapcsolatos tényeket azokban 
a politikai narratívákban, amelyeket olyan széles körben terjesztettek, hogy azok 
csakhamar�közhellyé�váltak.�Ez�a�munka�három�szakaszból�állt.�A�szerző�először�
leírta, a napirend kialakítása hogyan tette közüggyé a lövöldözést (Muschert és 
Carr,�2006).�Második�lépésben�kialakította�az�iskolai�lövöldözések�tipológiáját,�ki-
emelve a nemzetközi események hasonlóságait és különbségeit azokban az esetek-
ben,� ahol� a� fegyveresek� iskolás� gyerekeket� és� nevelőiket� gyilkolták�meg� (2007).�
Harmadik lépésként a napirend kialakításának politikai szempontjait azáltal értel-
mezte, hogy a mítoszokat az „alkalmazhatóság” sajátos eseteként vizsgálta, ahol 
az ügyekhez illesztett témákon keresztül sugallják a nyilvánosság számára, hogy a 
történteket hogyan kell értelmezni (2009).

Muschert� azzal� érvelt,� hogy� a� keretezés� egyik� fő� hatása� a� homogenizáció,� és�
hogy� a� Columbine-ügy� csak� azért� tűnik� a� mészárlások� archetipikus� példájának,�
mert a média úgy döntött, hogy elmossa az egyes estetek közötti különbségeket 
(Muschert, 2007). Harris és Klebold „tömeggyilkosok” voltak, elégedetlen diákok, 
akik szándékosan egy intézményt és annak hallgatóit vették célba, mivel az ellen-
szenvük�is�feléjük� irányult.� Ilyen�értelemben�a�Columbine-ügy�különbözött�a�fel-
nőttek�(mint�például�a�Dunblane-eset)�vagy�terrorista�csoportok�(például�a�Beslan-
ügy)� által� elkövetett� bűncselekményektől.� Az� a� benyomás,� hogy� egyetlen� eset�
képes az összes többit reprezentálni, sokkal többet elárul a keretezés folyamatáról, 
mint arról, hogy valójában mi is történt. A homogenizáció megmagyarázza, hogy 
az�üzenetküldő� rendszerek� (és�nem�az�újságírók,�akik�az�ügyön�dolgoznak)�azért�
képesek könnyedén és gyorsan bemutatni az iskolai lövöldözéseket, mert az új ese-
ményeket�gyorsan� fel� tudják�dolgozni,� s� így� azonnal�megragadják� a�közönség�fi-
gyelmét�(Muschert�és�Carr,�2006).

Mindez�egyrészről� a�média�és�a�valóság�közötti�különbségeket� jelöli,�hiszen�a�
statisztikák� azt� mutatják,� hogy� a� fiatalok� nagyobb� mértékben� vannak� kitéve� az�
erőszak�egyéb�formáinak,�és�a�média�iskolai�lövöldözésekre�fordított�figyelme�nem�
tükrözi� az� esetek� valós� előfordulásának� gyakoriságát� (Muschert� és� Carr,� 2006).�
Másrészről�ez�a�különbségtétel�önmagában�is�jelentős�hatást�gyakorol�a�valóságra,�
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egy� kétlépcsős� napirend-kijelölési� folyamat� eredményeként� (Muschert,� 2007).�
A�Columbine-ügy�pusztán�az�állandó�ismétlés�okán�maradhatott�a�köztudatban,�de�
ezt az ismétlést az eset plaszticitása is jól szolgálta, ugyanis egy olyan megtörtént 
esetről�van�szó,�amely�sokféleképpen�értelmezhető,�és�különböző�félelmek�életben�
tartására�használható� fel� a� folyamatosan�változó�politikai�világban.�Alapvetően�a�
Columbine-ügy� kiugró� jelentősége� azzal� magyarázható,� hogy� az� üzenetküldő�
rendszerek folyamatai semlegesítik a szükségtelen jelentéseket. 

Muschert�azt�is�bemutatta,�hogy�a�Columbine-nal�kapcsolatos�híradások�hogyan�
teremtették meg a rettegés légkörét azáltal, hogy a beszámolók a történetnek csak 
egyetlen� lényeges� elemét� emelték� ki� és� hangsúlyozták:� „a� fiatalkorú� elvetemült�
gyilkos”�mítoszát.�Ez�volt�a�„bűn�mítosza”,�ami�egyes�bűnözőket�úgy�mutatott�be,�
mint akik különösen aggasztó fenyegetést jelentenek a dolgok rendjére:

„Először�is�a�mítosznak�be�kell�azonosítania�az�ártatlan�és�gyakran�tehetetlen�áldozatokat.�
Másodszor,� egy�mítoszban� szükség�van�bátor� és� erényes�hősökre� is.�Harmadszor,� fel� kell�
bukkanjon egy, az elfogadott és megalapozott normákat, értékeket vagy életmódot fenyege-
tő�veszély.�Végül�a�bűn�mítoszának�szüksége�van�egy�olyan�deviáns�csoportra,�akiket�a�fe-
lelősökkel�lehet�azonosítani.”�(2007,�252.)

Muschert� megállapította,� hogy� a� Columbine-ügyről� szóló� legtöbb� hír� „mitikus”�
volt,�mivel� főleg� az� áldozatokra� koncentráltak,� akik� nyilvánvalóan� hősök� voltak,�
vagy akiknek a halála azért volt különösen tragikus, mert életük során már szá-
mos súlyos kihívással kellett megküzdeniük. A példák között találjuk a tanárt, 
Dave�Sanderst,�aki�önzetlenül�próbálta�megmenteni�a�lehető�legtöbb�diákot;�Cassie�
Bernalt,�egy�fiatal�keresztényt,�aki�állítólag�még�akkor�sem�volt�hajlandó�lemonda-
ni�a�hitéről,�amikor�a�puska�csövével�nézett�farkasszemet;2 valamint Isaiah Shoelst, 
egy�afro-amerikai�atlétát,�aki�éppen�szívbetegségből�épült�fel,�mielőtt�meggyilkol-
ták. Ezek a halálesetek mélységesen tragikusak voltak, de lényegében ezek segítet-
ték az újságírókat abban, hogy olyan érzelmeken alapuló „forgatókönyveket” 
gyártsanak, amelyek azonnal világossá tették a közönség számára, hogy ezek a 
halálesetek miért voltak különösen� nyugtalanítóak.� Az� a� kitüntetett� figyelem,�
amely a tragédia egyes áldozatait övezte, a társadalmi normák és elvárások meg-
sértésének hírértékét jelölte (Muschert, 2009).

Muschertnek a mítoszról szóló munkái alátámasztják azt a nézetet, hogy az is-
kolai� lövöldözések�az�üzenetküldő-rendszerek�miatt�válnak�nyilvános�események-
ké, nem pedig a közönség morbid fantáziái miatt. Roland Barthes Myth Today 
(1993)�című�esszéjében� leírta,�hogyan� jönnek� létre�a�mítoszok,�amikor�a�média�a�
jelrendszereket arra használja, hogy a vitatható politikai véleményeket igazságként 
állítsa be. A média a történtek feldolgozása során az olyan anyagi dolgokhoz, mint 
a�sajtófotók�(jelölők),�releváns�politikai�érveket�(jelöltek)�kapcsolt,�miközben�eze-
ket a kapcsolatokat úgy tette természetessé, hogy azok a józan ész számára gya-
korlatilag�elválaszthatatlanokká�váltak.�A�„fiatalkorú�elvetemült�gyilkos”�mítosza�
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is�egy�ilyen�jelenség.�Kétségtelenül�Harris�és�Klebold�voltak�felelősek�a�tragédiá-
ért;�és�egyértelmű,�hogy�a�populáris�kultúrát�használták�arra,�hogy�az�osztálytár-
saik� iránt�érzett�megvetésüket�kifejezzék,�aztán�végül�megöljék�őket,� így�az�őket�
követő� „mészárosok”� a� Columbine-esetet� utánozták� (Larkin,� 2009).� Ebből� azon-
ban�nem�következik,�hogy�Harris�és�Klebold�voltak�az�előfutárai�azoknak�a�pszi-
chopata�ifjúsági�hordáknak,�akiket�gyilkos�őrületbe�hajszoltak�a�gót�rock,�a�lövöl-
dözős� videojátékok� vagy� Nietzsche� rosszul� értelmezett� szövegei.� Ezek� a�
következtetések ugyanis attól függenek, hogy a történeteket hogyan mondják és 
ismétlik el.

A mítoszok mindig is a kultúra részét alkották, de Barthes azzal érvelt, hogy a 
tömegmédia�különösen�hatékonyan�és�gyorsan�állította�elő�a�mítoszokat,�és�olyan�
„kompakt” nyelven keresztül szerzett nekik érvényt, amelyben a társadalmi jelen-
tések� forrásául� szolgáló�médiaszövegek� folyamatos� hozzáférhetősége� szinte� lehe-
tetlenné tette, hogy úgy beszéljünk, hogy közben ne hivatkozzunk ezekre (1977, 
168.). A média politikailag egyre befolyásosabb lett, mert az egyetlen igazság, ami 
számított,�az�volt,�amelyet�széles�körben�hirdettek�és�népszerűsítettek.�„Az�idézet,�
a hivatkozás és a sztereotípia” olyannyira megkerülhetetlen eszközökké váltak a 
politikai beszédben (1977, 168.), hogy még ha meg is értenénk a mítoszokat, akkor 
sem látnánk át a mítoszok keletkezését, mivel nélkülük a társadalom láthatatlan. 
A közönségnek szüksége van a mítoszokra mint olyan térképekre, amelyek segíte-
nek az embereknek a társadalmi valóságot a maga teljességében megragadni. Ez 
akkor jelent problémát, ha a „térképkészítést” olyan iparágaknak adják át, amelyek 
hajlamosak�ugyanilyen�térképeket�előállítani,�csak�éppen�gazdasági�okokból.

A�Columbine-ügy�jól�példázza�Barthes-nak�azt�az�állítását,�hogy�a�média�hatal-
ma abban rejlik, hogy a tapasztalati� igazságot� nem� lehet� elválasztani� a� nyelvtől.�
Szívszorító� jellegüknél� fogva� a� Columbine-i� gyilkosságok� esetében� ugyanígy�
 nehezen lehetett megkülönböztetni a valóságot mint tragédiát, illetve a tragédia 
mitológiaként való reprezentációját. Sanders, Bernall és Shoels meggyilkolása 
�borzalmas� igazságtalanság�volt;�Sanders� jutalma�az�odaadó�magatartásáért�a�ma-
gányos halál volt a hideg padlón, de az élete és halála a tragédia közvetítésének 
különösen hatékony módjává vált. Barthes számára ez jelentette a mítosz erejét. 
Barthes úgy gondolta, hogy a média hatalma megtámadhatatlan, mivel a társadal-
mat lehetetlen elképzelni mitológiai folyamatok nélkül. Mindez könnyedén átfor-
dulhat ideológiába is, ugyanis például egy esemény tragikus jellege attól függ, 
hogy kik az áldozatok. Muschert ezt az elképzelést alkalmazta, amikor a követke-
ző�megállapítást� tette:� nem� az� a� lényeg,� hogy� Sanders,� Bernall� és� Shoels� halála�
megrendítő�volt�–�az�volt.�Ennél�sokkal�fontosabb,�hogy�a�valós�életük�értelmezői�
keretté�alakult�át�a�folyamat�során,�és�ez�az�egyik�oka�annak,�hogy�a�Columbine�és�
az áldozatok emléke sokkal többször bukkan fel, mint bármelyik másik eset. 

Az,�hogy�a�Columbine-ügy�megértése�érdekében�Muschert�összekapcsolta�a�na-
pirendelméletet a mítoszokkal, így tehát a politikai jelölés eszmetörténetére vonat-
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kozó�megállapításnak�számít.�A�következő�logikus�kérdés�így�az�lehet:�hogyan�al-
kalmazhatjuk ezeket a megközelítéseket akkor, amikor a közösségi média és a 
médiahasználók is részt vesznek a napirendek meghatározásában és a mítoszok 
fenntartásában.�Az�iskolai�lövöldözéseket�vizsgáló�finn�kutatások,�amelyek�közép-
pontjában�a�Jokela�(2007)�és�Kauhajoki�(2008)�városaiban�elkövetett�gyilkosságok�
állnak, erre a kérdésre is választ adnak. Ezek a vizsgálatok egy tudományos elkép-
zelést�dolgoznak�ki�a�keretezés�és�a�valóság�összefüggéseiről�azáltal,�hogy�bemu-
tatják,�az�erőszak,�a�profit,�a�médiatechnológiák,�a�médiavállalkozások�és�a�média-
használók� ma� is� éppen� úgy� kapcsolódnak� össze,� eltérő� nemzeti� és� politikai�
feltételek között, ahogyan azt Gerbner is felismerte. Viszont lényeges különbség, 
hogy itt a keretezés nagy részét már maga a nyilvánosság végzi. 

Finnország: mi történik, ha a közösségi hálózatok  
szolgáltatják a híreket? 

Muschert kutatásai a hírekre koncentráltak, ami azt jelenti, hogy az állítása, mi-
szerint a mítoszokat és a napirendeket a kereskedelmi érdekek vezérlik, inkább 
csak feltételezések, és nem empirikusan alátámasztott érvek. Ezt egészíti ki 
Sumiala� és�Tikka�finn� lövöldözéseket� elemző� tanulmánya� (2010),� amely� jól�meg-
alapozott példája annak, hogy egyes különleges, a termeléssel és a médiával kap-
csolatos�gyakorlatok�hogyan�lehettek�negatív�hatással�a�Jokela�és�Kauhajoki�város-
aiban� előforduló� esetek� magyarázataira.� Távolról� úgy� tűnhet,� hogy� a� média�
vonatkozásában�ezek�az�esetek�eltérőek�voltak,�mert�a�közösségi�média�felhaszná-
lói�már�jóval�azelőtt�megkezdték�a�keretezés�folyamatát,�mielőtt�a�hivatásos�újság-
írók� dolgozni� kezdtek.�Az� online� keretezés� jelentős� befolyást� gyakorolt� a�média-
szakemberekre,� arra� kényszerítve� a� finn� hírügynökségeket,� hogy� felhagyjanak� a�
közszolgálat elveivel annak érdekében, hogy visszaszerezzék olvasóikat. Bár a kö-
zösségi�média�megkérdőjelezte�a�befolyásos�médiavállalatok�(például�a�Helsingin 
Sanomat)�keretezési�monopóliumát,�a�nyereségorientált�„rétegzett”�nyelv�működé-
se�(amely�a�szórakozás,�az�információ�és�az�erőszakból�származó�profit�etikája�kö-
zött�közvetített)� továbbra� is�meghatározó� tényező�maradt.�Ez�azt�mutatja,�hogy�a�
demokratikus média viszonyai között nem feltétlenül változnak azok a kérdések, 
hogy�mi�inspirálja�a�médiaerőszakot,�mit�jelent,�és�milyen�hatása�van.

2007.�november�7-én,�éppen�ebédidő�előtt,�a�finn�tinédzser,�Pekka-Eric�Auvinen,�
Jokela High School Massacre (Jokela  Középiskolai  mészárlás) címmel posztolt 
egy� videót� a� YouTube-on,� majd� elkerékpározott� a� megnevezett� intézményhez,�
agyonlőtte�az�osztályfőnökét,�egy�nővért�és�hat�diákot,�végül�öngyilkos�lett.�Keve-
sebb�mint�egy�évvel�később,�2008.�szeptember�23-án,�Maarti�Saari�egy�szinte�tel-
jesen�hasonló�tömeggyilkosságot�követett�el:�a�fiú�először�olyan�fényképeket�töltött�
fel�magáról�a�finn�IRC-Gallery�üzenőfalára,�amelyeken�fegyvert�szegezett�a�kame-
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rába,�majd�elment�a�Kauhajoki�Vendéglátói�Szakiskolába,�megölt�11�embert,�főbe�
lőtte� magát,� majd� egy� nappal� később� meghalt.� Auvinen� a� cselekedetét� történeti�
folytonosságként értelmezte, amit Klebold és Harris indítottak útnak. Auvinen tet-
teivel megmutatta, hogy a közösségi média miképpen tudja kiegészíteni a már 
megkezdett mitikus folyamatokat. Az a tény, hogy a keretezésben bárki részt ve-
het,�nem�jelenti�azt,�hogy�az�eseményeket�különböző�keretekbe�lehet�foglalni,�mi-
vel� a� rétegzett� nyelv�használata�korlátot� szab� ennek� (ezt� az� a�meggyőződés� jelzi,�
hogy�nem�lehet�az�iskolai�lövöldözésekről�beszélni�anélkül,�hogy�ne�hivatkoznánk�
a� Columbine-ügyre).� A� finn� esettanulmány� nemzetközileg� is� lényeges� minta,�
amely�magyarázatot�adhat�arra,�hogy�mindez�miért�lehet�igaz�eltérő�körülmények�
között is olyan esetekben, ahol a hatások nem az intézményesült média irányából 
érkeznek.�Azaz�a�finn�és�az�amerikai�esetek�közötti�különbségek valójában a fel-
szín alatt húzódó azonos dinamizmusok jelenlétére is utalnak. Vagyis, ha ki akar-
juk� fejteni,� hogy� Auvinen� és� Saari� hogyan� folytattak� egy�már� létező� narratívát,�
akkor ezt azzal kell kezdenünk, hogy megvizsgáljuk, cselekedeteik milyen más 
esetekből� indultak� ki.� Ezek� a� különbségek� elsősorban� arra� vezethetőek� vissza,�
hogy a közösségi hálózatok hogyan vették át a hírek feletti irányítást egy olyan 
országban, ahol rendkívül szoros a médiatechnológia és a nemzeti identitás kap-
csolata�–�ami�egyébként�olyan�tényező,�amely�később�felerősítette�a�média�mitikus�
tulajdonságait.

Jokela� és� Kauhajoki� annyiban� különböznek� a� Virginia� Techben� történtektől,�
hogy�mindkét�eset�médiaeseménnyé�vált�még�azelőtt,�hogy�a� lövöldözés�elkezdő-
dött.�Néhány�hónappal�a�támadás�előtt,�Auvinen�egy�Klebolddal�és�Harrisszel�fog-
lalkozó�online�chatközösséghez�csatlakozott.�Jokela�Columbine-hoz�hasonló�kere-
tezése� a� kezdetektől� fogva� társadalmi� eseménynek� számított,� mert� Auvinen� az�
indítékait�illetően�olyan�bizonyítékokat�hagyott�hátra,�amelyeket�bárki�összegyűjt-
hetett,�még�mielőtt�bármilyen�hírügynökség�eldönthette�volna,�hogy�a�nyilvános-
ságnak�mit�kell�és�mit�nem�kell�tudnia.�Mire�a�bűncselekmények�után�az�első�lépé-
sek megtörténtek arra vonatkozóan, hogy az Auvinen és Saari által hátrahagyott 
bizonyítékokat�összegyűjtsék�a�közösségi�hálózatokról,�az�általuk�létrehozott�szö-
vegek és képek már visszafordíthatatlanul elárasztották a nyilvánosságot (Sumiala 
és Tikka, 2010). 

Azzal,�hogy�Pekka-Eric�Auvinen�saját�magát�a�Columbine-ügy�hagyományának�
folytatásaként�keretezte,�elterelte�a�figyelmet�a�Jokela-ügy�jellegzetesen�finn�voná-
sairól.�Jó�okunk�van�azt�feltételezni,�hogy�egy�ilyen�esemény�különösen�aggasztó�
lehetett� volna� egy� olyan� nemzet� életében,� ahol� a� digitális� média� alapvető� eleme�
annak a nemzetközi kereskedelmi identitásnak, ami az intelligens mobiltechnoló-
giák gyártásán nyugszik. A mobil médiáról és a nemzeti identitásról szóló viták 
különösen élesek voltak Finnországban, mivel ezek a nemzetközi és a hazai piaci 
versenyben�megjelenő�finn� termékek�gazdasági�előnyeivel�kapcsolatos�kérdéseket�
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is� érintették.�A�Nokia� cég�például� kulcsszerepet� játszott� abban,� hogy�Finnország�
nyersanyagtermelő� országból� olyan� kitűnően�megtervezett� eszközöket� gyártó� or-
szág legyen, amelyek egyben a nemzeti sajátosságokat is tükrözik (Ryan, 2008). 
A�Nokia�azzal�erősítette�Finnország�hírnevét,�hogy�először�a�saját�termelési�minő-
ségét�alapozta�meg,�majd�ezt�a�minőséget�a�nemzet�tulajdonságaként�kezdte�értel-
mezni. A nemzeti identitás piacosítása különösen fontos volt egy olyan nemzet 
számára,� ahol� hatalmas� deficitet� dolgoztak� le� a� turizmus� segítségével,� ami� végül�
hasonlóan hatalmas hasznot eredményezett az 1960-as és az 1970-es években 
(Haahti�és�Yavas,�1983).

Mindebből� látjuk,�hogy�miért�volt�helyes�Serazio�észrevétele,� amikor� ezeket� a�
gyilkosságokat�úgy�értelmezte,�mint�„a�felhasználók�által�előállított�tartalom�félre-
siklásának�nyugtalanító�antiutópiája,� ami�éppen�a�Web�2.0�népszerűségének�csú-
csán�jelent�meg”�(2010,�416.).�Ebben�az�értelemben�Jokela�különösen�nyugtalanító�
eset volt egy olyan országban, amely büszke volt arra, hogy az európai digitális 
átállás élén jár (Aslama et al., 2002). Az információ és a szórakoztatás közötti el-
lentmondás, amely minden esetben megjelenik az iskolai lövöldözések kapcsán, 
azonnal a felszínre került Finnországban, ahol a közönségben és a média szakem-
berei között is megjelent az a félelem, hogy az elüzletiesedés milyen hatással lesz 
a közszolgálatiság eszméjére. Ezek az aggodalmak nem csak a hírekkel összefüg-
gésben jelentek meg (Hujanen, 2009), hanem a zenei rádiók (Kurkela és Uimonen, 
2009),�a�sportmédia�(Nylund,�2009)�és�a�politikai�kampányok�kapcsán�is�(Isotalus,�
2001). 

A�közösségi�média�fiatal�finn�felhasználói�csak�fölerősítették�ezeket�a�félelme-
ket�azáltal,�hogy�az�akkor�működő�országos�napilapoknak�remek�ürügyet�biztosí-
tottak arra, hogy félretegyék a szokásos szakmai elvárásokat az azért folytatott 
küzdelemben, hogy visszaszerezzék a „civil újságírók” miatt elveszített közönsé-
güket.�A�Jokela-üggyel�kapcsolatos�hírek�a�visszájára�fordították�azokat�a�folyama-
tokat, amelyeket a harmadik fejezetben Rebecca Hoffman esetében tárgyaltunk. 
Finnországban az olyan újságok, mint a Helsingin Sanomat,� és� az� olyan�műsor-
szolgáltatók,�mint� az�MTV3,� igyekeztek�megelőzni� az� online� közösségeket,� akik�
már� akkor� megkezdték� a� történtek� keretezését,� mielőtt� a� hivatásos� újságírók� a�
helyszínre� értek,� vagy� mielőtt� egyáltalán� rájöttek� volna,� hogy� hol� van� Jokela�
(Sumiala� és� Tikka,� 2010).� Mivel� a� hírek� először� a� MURO� BBS-hez� hasonló�
üzenőfalakon� jelentek� meg,� a� professzionális� hírszerkesztők� is� először� az� online�
forrásokat�vetették�be�a�munkájuk�során,�ami�azt�jelentette,�hogy�a�Jokela-ügyben�
az� internet� kulcsfontosságú� szerepet� játszott,� a� történet� kezdetétől� a� végkifejletig�
(Sumiala és Tikka, 2010). A professzionális hírszerkesztés számára a legnagyobb 
kihívást az jelentette, hogy a keretezés még kiélezettebb versenyfeltételeket terem-
tett,�így�még�fontosabbá�vált�az�erőszak�témájának�a�közönség�figyelmét�megraga-
dó�képessége.�Mindez�azt�jelentette,�hogy�a�profit�diadalmaskodott�a�közszolgálat�
felett.�Ennél�is�súlyosabb�volt�az�a�probléma,�hogy�a�felelős�újságírásra�súlyos�csa-
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pást mért az a kapkodás, ami az online újságírás válasza volt egy olyan hírre, 
amely�már�eleve�betört�az�online�médiába.�Mindez�a�felelősségteljes�eljárás�kárára�
ment,�ugyanis�egyre�kevesebb�idő�jutott�a�tények�ellenőrzésére:

„Versenyelvű�médiakörnyezetben�a�digitális�kommunikációs�technológiák�új�lehetőségeket�
kínálnak�a�közönség�figyelméért�folytatott�harcban.�A�hiteles�vizuális�anyagok�–�ellenállha-
tatlan�képek�vagy�»killer�images«�–�terjesztése�így�a�médiavállalkozások�egyszerű,�olcsó�és�
hatékony stratégiájává válhat.” (Sumiala és Tikka, 2010.)

Az� előzőek� alapján� újabb� példát� láthattunk� arra,� hogy� bár� a� dramatizált� erőszak�
mindig� is� lenyűgözte� a� közönséget,� de� a�médiaerőszak� alapvetően� a� nyereségről�
szól. Az USA és Finnország összehasonlítása pedig megmutatta, hogy ez az alap-
elv�a�jelentős�kulturális�különbségek�ellenére�is�állandó.

Konklúzió: erőszak, diverzitás és társadalmi befogadás 

Amikor�a�médiaerőszak�szórakoztató�jelleget�ölt,�az�mindig�a�józan�ész�szabályai�
szerint történik, amely az üzletet és a politikát ha nem is szándékosan, de minden-
képpen�hatékonyan�köti�össze.�Azt�az�elképzelést,�miszerint�az�erőszak,�a�profit�és�
a� történetmesélés� kéz� a� kézben� járnak,� végül� megerősíti� az� a� tény,� hogy�még� a�
Columbine� túlélőinek� is� össze�kellett� kapcsolniuk� a�megpróbáltatásaikat� a�média�
termelési folyamatainak pénzügyi realitásaival. Miután Andrew Robinson úgy 
döntött,�hogy�az�élményeiből�filmnek�kell�készülnie,�azokkal�a�kérdésekkel�kellett�
szembesülnie,�hogy�ki�és�hogyan�fizetne�a�történetért.�Robinsont�egyértelműen�za-
varba ejtette az a tény, hogy a történetét csak olyan mértékben lehetett dramatizál-
ni, amennyire az még éppen eladható volt. Így komoly aggodalmakkal küzdött 
azzal összefüggésben, hogy ez hogyan valósítható meg etikus módon úgy, hogy az 
eredmény� az� üzleti� érdekeket� is� kielégítse.� Dilemmáját� az� illegális� letöltőknek�
címzett hozzászólásban fejtette ki:

„Mi lehet az April Showers tisztességes ára DVD-n, iTuneson (letöltés vagy kölcsönzés 
esetében), Amazonon stb.? Ha ez azt jelenti, hogy valamilyen módon csökkenteni kell a 
film� árát,� vagy� például� speciális� promócióra� van� szükség,� akkor� abba� én� is� bele� akarok�
szólni,�hogy�biztos�legyek�benne,�hogy�a�filmben�látható�eszközök�megkérdőjelezhetetlenek�
lesznek.�Fantasztikus�érzés�volt,�hogy�a�film�a�letöltési�listák�élén�szerepelt,�még�akkor�is,�
ha�ez�a�kijelentés�nyilvánvalóan�sérti�a�befektetők�és�a�filmesek�érdekeit.�A�nap�végén�ter-
mészetesen�azt� szeretném,�hogy�minél� több�ember� lássa�a�filmet,�és�azt� szűrjék� le�belőle,�
amit� akarnak/tudnak,� hiszen� ez� az� alapvető� célom.� Persze� én� is� vissza� szeretném� fizetni�
azoknak�a�férfiaknak�és�nőknek�a�jóságát,�akik�lehetővé�tették�számunkra,�hogy�ezt�a�cso-
dálatos�filmet�elkészítsük,�ami�mindenkinek�nagyon�tetszik.�Én�hiszek�a�„jó�tett�helyébe�jót�
várj” elvében, de azt is megértem, hogy ilyen nehéz gazdasági viszonyok között az ember-
nek rugalmasnak kell lennie.” (April Showers, 2011.)
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Az April Showers abból a nyers tapasztalatból indult ki, hogy milyen érzés a puska 
csöve�előtt�állni,�majd�ezt�foglalta�„keretbe”�egy�sor�tárgyalás�(filmes�iskolák�fel-
keresése,� befektetők� keresése,� filmsztárok� alkalmazása,8 a közönség megtalálása 
és�egy�olyan�történet�elmesélése,�amely�tisztelettudó�és�egyben�a�többi�túlélőnek�is�
segítséget� nyújthat),� jelölő� folyamatok� sorozatával,� amelyekben� végül,� az� eredeti�
szándékoktól� függetlenül,� elkerülhetetlen� problémaként�merültek� fel� a�médiaerő-
szakból húzható haszonnal kapcsolatos etikai kérdések – az, hogy mindez milyen 
áron történik. 

A látszólag közösségi hálózatok által motivált iskolai lövöldözések jól illeszked-
nek� abba� az� elképzelésbe,�miszerint� az� üzenetküldő� rendszerek� arra� ösztönzik� a�
médiahasználókat,� hogy� kereskedelmi� célokból� kövessenek� el� erőszakot,� vagy�
olyan okokból, amelyeknek végül kereskedelmi hatásai lesznek. A közösségi háló-
zatok�megerősítik�azt�az�alapigazságot,�hogy�a�médiaerőszak�a�haszonszerzés� je-
gyében�ragadja�meg�a�tömegek�figyelmét.�Ebből�adódóan�azokkal�a�morális�dönté-
sekkel,� amelyekkel� az� olyan� előadók� szembesülnek,� mint� ICP� és� Eminem,�
miközben�a�művészet�és�a�kereskedelem�viszonyát�tárgyalják,�a�hétköznapi�média-
használók�is�találkoznak,�akik�felelősek�azért,�hogy�az�üzenetek�hogyan�kerülnek�
a�nyilvánosság�elé.�Bár�valószínűleg�senki�sem�tervezte�el�előre,�a�finn�esetek�kö-
rüli� izgalom�és�online�aktivitás�előre� jelezték�azokat�a�kereskedelmi�stratégiákat,�
amelyek elfedték azt, hogy valójában mi is történt, és hatással voltak arra, hogy az 
esetek hogyan csapódtak le a köztudatban. Mindenesetre ez nem az az ügy, amit a 
médiademokrácia megvalósulásaként kellene ünnepelni. 

A�médiaerőszak�megjelenése�nem�azért�általános,�mert�népszerű�a�fiatalok�kö-
zött,� de� a� vonzerejét� valószínűleg� növeli� az� a� tény,� hogy� egy� olyan� dologról� van�
szó,�aminek�a�létrehozásában�és�megosztásában�egyre�több�fiatal�vesz�részt.�Ezért�
kijelenthetjük,� hogy� a�fiatal�médiahasználók�nem� teljesen� ártatlanok� a�médiaerő-
szak�által� felvetett�erkölcsi�kérdéseket� illetően.�Az� iskolai� lövöldözésekkel� foglal-
kozó� kutatások� azt� mutatják,� hogy� a� médiaerőszak� okán� érzett� aggodalom� nem�
feltétlenül�változik�meg�akkor,�ha�az�erőszak�már�nem�a�befolyásos�médiavállalko-
zások terméke. Ebben az esetben a közösségi média megsokszorozza az értelme-
zési lehetőségeket, és további hatásként azt tapasztalhatjuk, hogy az egykor csak a 
filmekre�és�a�televízióra�jellemző�nyelvhasználat�a�hétköznapi�nyelvben�is�megje-
lenik. Ez arra utal, hogy a digitális média tovább fokozza a médiaipar és a nyilvá-
nosság�összefonódását�(Van�Dijck,�2010),�ami�azt�jelenti,�hogy�a�médiaerőszak�to-
vábbra�is�ugyanúgy�az�üzenetküldő�rendszerek�problémája�marad,�mint�ahogy�ez�a�
lineáris� média� korában� jellemző� volt.� Ez� az� egyre� szorosabb� összefonódás� más�
olyan�területeken�is�kifejti�a�hatását,�ahol�a�fiatalok�és�a�média�kapcsolatba�kerül-
nek� egymással.� Ez� elvezet� minket� a� fiatalok� és� az� egészségügy� problémájához,�
 illetve ahhoz, hogy a közösségi média hogyan segítheti az alkoholgyártókat az 
áruikat�értékesíteni.�A�következő�fejezetben�ezzel�foglalkozunk.�
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Összefoglalás

–� �A�médiaerőszakra�olyan�politikai�üzenetként�érdemes�gondolni,�amelynek�az�a�
legfőbb�hatása,�hogy�befolyással�van�arra,�hogy�milyennek�látjuk�a�világot.

–  Az iskolai lövöldözések azért válhatnak gyakran médiaeseménnyé, mert számos 
azzal�kapcsolatos�félelmet�sűrítenek�magukba,�hogy�milyen�érzés�egy�olyan�vi-
lágban� élni,� amelynek� általános� jellemzőjévé� válnak� a� véletlenszerűen� felbuk-
kanó�erőszakos�cselekmények.

–  A kultivációs elmélet, a napirendelmélet és a mítoszok segítségével magyaráza-
tot adtunk arra, hogy a média hogyan gyárt politikai jelentéseket az iskolai lö-
völdözésekből.

–  A téma kifejtése során számos érdekes nemzetközi példát láthattunk arra is, 
hogy�rendkívül�eltérő�nemzeti�érdekek�és�médiagyakorlatok�hogyan�hozzák�lét-
re ugyanazokat a globális hatásokat. 

–� �Az� iskolai� lövöldözésekből�kiindulva�érdemes�elgondolkodni�azon,�hogy�a�mé-
diarendszerek kereskedelmi logikája milyen mértében vált a médiakultúra ural-
kodó logikájává.

Jegyzetek

 1� �További�részletekért�lásd:�Gerbner,�1969,�1998;�Gerbner�et�al.,�1980;�Shanahan�
és�Morgan,�1999;�Ruddock,�2001,�2011,�2012;�Gross,�2009.

 2  Ezek az érvek azon az állításon alapulnak, hogy Harris beszélgetett Bernallal, 
mielőtt�lelőtte,�míg�más�tanúk�azt�állítják,�ez�a�beszélgetés�nem�történt�meg.

 3 Dave Sanders szerepét Tom Arnold játszotta.
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Reklám és marketing –  
Hallgatók és az alkohol

Kutatási kérdés. 
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a média arra, 
hogy alkoholt fogyasszanak?

Példaértékű 
esettanulmány. 

A diákok és a „vonal alatti” 
(below-the-line) 

marketingkommunikációs 
eszközök.

A média hatásaival 
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A kereskedelmi 
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közönségből, amely részt 
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folyamatában?

Eredmények. 
A szeszipar mindig is 
hatékonyan használta 

a médiát arra, hogy szoros 
kapcsolatot alakítson ki 
a különböző fogyasztói 

csoportokkal 
vagy egyénekkel.
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A reklámok hatását vizsgáló 

kísérletek és felmérések; 
szakpolitikai dokumentumok 
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kapcsolatos bírósági 

határozatokról; a világgazdasági 
válságot követő, a szeszes 

italok marketingjével foglalkozó 
üzleti szakirodalom.
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A média hatásait vizsgáló kutatások kezdetben gyakran foglalkoztak az egészség-
ügy�és�a�reklám�népszerű�témáival.�A�tudósok�azt�szerették�volna�kideríteni,�hogy�
a�média�meggyőző�üzenetei�hogyan�befolyásolják�a�lakosság�jólétét�és�a�fogyasztá-
si szokásokat. A reklámok hatása okán kialakult globális aggodalmak a mértékte-
len� alkoholfogyasztással� összefüggésben� –� ami� elsősorban� a� fiatalokat� fenyegető�
veszélyként jelenik meg – mindkét kérdést érintik.

Mindig� is� nehéz�volt� bizonyítékot� találni� arra,� hogy�a� reklámok� számottevően�
támogatják a túlzott alkoholfogyasztást, és ez még bonyolultabb kérdéssé vált a 
közösségi�média�térnyerésével.�Nehéz�amellett�érvelni,�hogy�az�alapvető�problémát�
a�reklámok�jelentik,�mikor�sok�fiatal�rendszeresen�a�Facebookon�és�hasonló�közös-
ségi oldalakon ünnepli részegen átélt kalandjait. Természetesen a reklámok hatal-
mával kapcsolatos elképzelések újra a média közvetlen hatásáról szóló modelleket 
idézik fel. Azonban, ha megnézzük, hogy a reklámkutatások mit állítanak, és ez-
zel�egy�időben�megvizsgáljuk�a�szeszipar�értékesítési�technikáit,�újabb�példát�talál-
hatunk arra, hogy senki – sem a médiakutatók, sem a médiaszakemberek – nem 
hisz a közvetlen hatásokban. A szeszes italok marketingje újabb példa arra is, hogy 
a�média�működés�közben�hogyan�integrálja�magát�a�mindennapi�életbe.

Ez a fejezet mindezt azon keresztül fejti ki, hogy a szeszipar hogyan vált az 
egyetemista� hagyományok� részesévé.� Ez� egyrészről� a� média� hatalmának� kifino-
mult�jellegét�demonstrálja,�de�másrészről�arra�is�felhívhatja�a�figyelmünket,�milyen�
kézenfekvő�ennek�a�hatalomnak�a�tanulmányozása�a�mindennapi�életből�vett�bizo-
nyítékok segítségével. A fejezet végére magyarázatot kapunk arra is, hogy a rek-
lám befolyása miért nincs összefüggésben azzal, hogy mit gondolnak az emberek. 
Látni fogjuk továbbá azt is, hogyan lehet a marketing hatását tanulmányozni azál-
tal, hogy a kereskedelmi üzeneteket a szélesebb jelentéssel bíró tárgyak, identitá-
sok és helyek viszonyában értelmezzük. 

Alkohol, médiakutatás és egyetemi élet

2006-ban,�egy�kedd�délutánon,�épp�besétálni�készültem�egy�előadóterembe,�ami-
kor�hirtelen�feltűnt�valami.�Már�éppen�kinyitottam�volna�az�ajtót,�amikor�észrevet-
tem valamit a kezem alatt, szemmagasságban: italpromóciós szórólap volt az egyik 
helyi klubból, nevetségesen olcsó vodkát reklámozott. Egyetemi emberként nem 
idegen számomra az alkoholfogyasztás és a hallgatók alkoholfogyasztásával kap-
csolatos hagyományok – tapasztalataim szerint az alkohol az egyetemi élet része. 
De ahogy múltak az évek, és én továbbra is részese maradtam az egyetemi élet-
nek,�úgy�tűnt,�mintha�az�alkoholfogyasztásra�felszólító�meghívók�egyre�gyakorib-
bá,�sőt�egyre�direktebbé�váltak�volna.�Természetesen�nem�szerettem�volna,�ha�az�
előadásomra� érkező� hallgatóknak� a� vodka� járt� volna� az� eszében.� Vajon� igazam�
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volt, amikor azt gondoltam, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos üzenetek az 
egyetemi szimbolikus környezet meghatározó részévé váltak? Úgy döntöttem, 
megkérem a tanítványaimat, hogy derítsék ezt ki. Rájöttünk, hogy a reklám az al-
kohollal kapcsolatos társadalmi párbeszéd része, ami szoros összefüggésben van 
az�identitással�és�a�hagyományokkal.�Ez�tehát�egy�újabb�olyan�esetnek�tekinthető,�
ahol�a�kis�léptékű�kvalitatív�kutatások�igencsak�sokat�elárulhatnak�a�média�eszme-
népszerűsítő�technikáiról.

Alkohol és média: alapelvek 

Tudományos értelemben ez a fejezet azzal foglalkozik, hogy a szeszipar hogyan 
használja az írott és az elektronikus sajtót arra, hogy az alkoholfogyasztást „ter-
mészetes”�kulturális� időtöltésként� állítsa� be.�Mindezzel� azt� szeretném�bemutatni,�
hogy a hatásokról szóló viták tanulságai – és különösen az a vélemény, hogy a 
média hatással van az ifjúsági csoportokra, akik társadalmi és történelmi okokból 
kifolyólag rendkívül „befolyásolhatóak” – a közegészségügy területén is alkalmaz-
hatóak.�A� téma� jelentőségét�a�WHO�(World�Health�Organization)�erőfeszítései� is�
alátámasztják, mivel a szervezet globális tilalmat igyekszik kiszabni az alkohol-
reklámokra,�különösen�a�fiatalokat�megcélzókra.

Ahhoz,�hogy�megértsük,�az�ilyen�jellegű�tilalmak�mit�érhetnek�el,�fontos�átgon-
dolnunk�azt,�hogy�a�reklámok�hogyan�működnek�egy�olyan�kifinomult�marketing-
stratégia részeként,�amely�számos�módon�képes�megszólítani�a�fiatal�fogyasztókat.�
Amikor a reklámmal, a marketinggel és az ifjúsági alkoholfogyasztással foglalko-
zunk,�három�dolgot�kell�szem�előtt�tartani.�Először�is,�bár�a�kutatások�kimutatták,�
hogy� az� alkoholreklámok� nem� határozzák�meg,� hogy� a� fiatal� fogyasztóknak�mit�
kell�gondolniuk,�valójában�a�reklámok�nem�is�ezt�akarják�elérni.�A�hirdetők�a�kö-
zönségtől�függenek,�akik�a�saját�jelentéseiket�alkotják�meg�abból,�amit�látnak,�ol-
vasnak�és�hallanak.�Másodszor,�az�alkoholról�szóló�politikai�viták�jelentős�hasznot�
húznak�azokból�a�médiahatás-vitákból,�amelyekről�a�második�fejezetben�esett�szó.�
Ez különösen igaz akkor, ha a kutatásokat olyan kvalitatív vizsgálatokkal is kiegé-
szítjük, amelyek a közönség jelentésalkotó tevékenységével foglalkoznak. Har-
madszor, az alkoholmarketing annyira általános, hogy viszonylag könnyen tudunk 
bizonyítékokat�gyűjteni�arról,�hogy�a� folyamat�globális� szinten�hogyan�működik.�
Ezeknek� a� nézőpontoknak� a� kombinációja�megerősíti:� az� alkoholreklámok,�mint�
általában minden más médiatartalom, akkor a leghatékonyabbak, ha a társadalmi 
csoportokat olyan társadalmi terekben célozzák meg, amelyeknek az adott csopor-
tok�jelentést�tulajdonítanak.�Ennek�megfelelően�az�alábbi�fejezet�ezeket�a�témákat�
fejti ki:
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–  Megvizsgáljuk azt, hogy a reklámozók miért a közönségre hagyatkoznak abban, 
hogy a jelentéseket önmaguk alkossák meg. Ehhez felhasználjuk Leiss és szer-
zőtársainak�írását�(1990),�akik�a�reklámot�a�társadalmi�kommunikáció�egy�sajá-
tos� formájaként� értelmezik;� illetve� a� brit� reklámhatóság,� az�ASA� (Advertising�
Standards Authority) agresszív alkoholreklámokkal kapcsolatos határozatait. 

–  Megmagyarázzuk, hogy a szeszes italok marketingje miért nem törekszik arra, 
hogy meghatározza az emberek gondolkodását, vagy hogy az egész népesség-
ben növelje az alkoholfogyasztást. Mindezt a médiahatások ökonometriai tanul-
mányozásának kritikáján keresztül végezzük el, illetve annak vizsgálatával, 
hogy a globális pénzügyi válság során miként változott meg a reklámozók mar-
ketingstratégiája. 

–� �Megmagyarázzuk,�hogy�a�reklámok�jelentéséről�szóló�viták�miért�nem�látják�át�
a szeszipari vállalatok fogyasztókkal való kommunikációját.

–� �A�reklámokat�a�társadalmi�kommunikáció�egy�fajtájaként�értelmező�szakirodal-
mat a brit reklámszabályozásra összpontosító esettanulmányokkal vetjük össze 
annak érdekében, hogy megértsük, az az elképzelés, miszerint a közönséget 
akarta ellenére nem lehet�meggyőzni�arról,�hogy�mit�tegyen�vagy�mit�gondoljon,�
jelentős�támogatást�nyújt�a�szeszes�italok�reklámozóinak�abban�a�harcban,�amit�
azok ellen a rendeletek ellen folytatnak, amelyek igyekeznek meghatározni, 
hogy milyen eszközöket használhatnak a kampányokban.

–  Bemutatunk néhány olyan tanulmányt, amelyeket alkoholfogyasztó hallgatók 
készítettek a hallgatók alkoholfogyasztásáról. Ezekkel a jól megalapozott társa-
dalomkutatásokkal�azt�példázzuk,�hogy�a�fiatalok�a�médiával�kapcsolatos�saját�
tapasztalataikon� keresztül� hogyan� tudják� értelmezni� az� egyre� kifinomultabb�
globális marketingstratégiákat. 

A reklámok működése: ami a jelentés mögött van 

A hallgatókkal végzett kutatás jól illeszkedik a globális szeszipari marketing té-
májához, annak az általános tendenciának a példájaként, melynek során a szesz-
ipar� számos� kifinomult� stratégiát� dolgozott� ki� arra,� hogy� a� különböző� fogyasztói�
csoportokkal� kommunikáljon.� Ezek� a� stratégiák� két� dolgot� sugallnak:� először� is�
azt,� hogy� a� reklám� szerepe� egyre� kevésbé� fontos� az� alkohol� népszerűsítésében;�
másrészt�tudván�azt,�hogy�a�média�a�fiatalokat�társadalmilag�jól�behatárolható�cso-
portokként befolyásolja, a szeszipari cégek könnyebben szólítanak meg bizonyos 
csoportokat bizonyos módokon. Ezek a stratégiák különösen fontosak egy olyan 
globális� környezetben,� ahol� az� alkoholfogyasztás� alapvetően� csökkenő� tendenciát�
mutat. Ezeket a folyamatokat a szakpolitikai változások is követik. Pontosabban a 
média�befolyásáról�szóló�elképzelések�alakulása�és�az�egyre�kifinomultabb�marke-
tingstratégiák sokkal összetettebbé teszik a helyzetet azoknak az intézkedéseknek 
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a szempontjából, amelyek a szeszes italokra globális hirdetési tilalmat akarnak be-
vezetni. A kérdés persze az, egy ilyen intézkedés hogyan állná meg a helyét egy 
olyan� világban,� ahol� senki� –� hirdetők,� szabályozó� szervek� vagy� fiatal� alkoholfo-
gyasztók�–�sem�gondolja�azt,�hogy�a�reklámok�közvetlenül�felelősek�lehetnek�a�fia-
talok alkoholfogyasztásáért. 

A� hatodik� fejezetben� azzal� érveltünk,� hogy� a� nyereségorientált� üzenetküldő�
rendszerek arra ösztönözték az embereket, hogy meghatározott jelentéseket kap-
csoljanak�az�erőszakhoz:�az�erőszak�szórakoztató�lehet,�de�legalábbis�hatékony�mód�
a�figyelemfelkeltésre.�Azonban�az�üzenetküldő�rendszerek�zsenialitása�abban�rejlik,�
hogy�akkor�is�profitálhatnak�a�közönségből,�ha�nem�mondják�meg�az�embereknek,�
hogy�mit�tegyenek,�vagy�mit�gondoljanak.�Ennek�a�megfigyelésnek�súlyos�politikai�
következményei vannak, amennyiben ezt az alkoholreklámokra vonatkoztatjuk. 
Miközben az egészségügyi szakemberek, a kormányok és a globális szervek, mint 
például� a�WHO,� komoly� harcokat� folytatnak� a� fiatalok� túlzott� alkoholfogyasztása�
ellen,�a�szeszipar�jelentős�hasznot�húz�abból,�hogy�a�fiatal�közönség�máshogy�értel-
mezi� az� alkohollal� kapcsolatos� reklámokat.� A� fiatalok� gyakran� átlátnak� a� direkt�
meggyőzés�technikáin,�például�a�szexista�sztereotípiákon�(Gunter�et�al.,�2010).

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az említett gyakorlat sok esetben ne jelen-
tene� segítséget� a� hirdetőknek.� Sőt,� napjainkban� a� szeszipari� marketing� bőséges�
példát szolgáltat arra, hogy a média üzenetei akkor válnak a leghatékonyabbá, ha 
az üzenetek a természetes velejáróivá válnak annak a kulturális környezetnek, 
amelyben�a�fiatalok�élnek.�Máshogy�fogalmazva,�a�fiataloknak�a�szeszipar�változó�
termelési�és�értékesítési�gyakorlataival�kapcsolatos�tapasztalatai�megerősítik�azt�a�
véleményt,�hogy�a�média�tartalma�akkor�válik�igazán�meggyőzővé,�ha�az�üzenetek�
nem csak behatolnak a jelentéssel bíró társadalmi terekbe, hanem akár létre is hoz-
zák�azokat.�Az�a�tény,�hogy�a�fiatal�közönség�„játszani”�tud�a�média�jelentéseivel,�
csak�megerősíti�a�média�üzeneteinek�azt�a�képességét,�hogy�azok�élvezeti� forrás-
ként�működhetnek.�Az�italfogyasztáshoz�kötődő�üzenetek�kétértelműsége�úgy�se-
gíti� a� szeszipari� cégeket,� hogy� az� italozást� a� szabadidős� tevékenységek� látszólag�
természetes kontextusába helyezi el. Mindezt úgy tehetjük világossá, ha a hatásku-
tatásokat azokkal a kvalitatív vizsgálatokkal kombináljuk, amelyek azzal foglal-
koznak, hogy a közönség hogyan értelmezi a médiatartalmakat. A legfontosabb 
tanulság�ezzel�kapcsolatban�az�lehet,�hogy�a�kifinomult�reklámüzenetek�„dekódo-
lásának” képessége még nem jelent védelmet a szeszipai marketinggel szemben. 

Szövegek, közönség, jelentések és alkoholpolitika

Ha�szeretnénk�kideríteni,�hogy�a�szeszes�italok�marketingje�hogyan�működik�a�fia-
tal� fogyasztók� esetében,� akkor� először� azoknak� a� közönségben� zajló� értelmezési�
folyamatoknak a szerepét kell megértenünk, amelyek a populáris kultúrát populá-
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rissá teszik. A korai kvalitatív közönségkutatások azt találták, hogy az emberek 
gyakran� igen� meglepő� módon� adtak� jelentést� bizonyos� médiatartalmaknak�
(pl. Fiske, 1987 és 1992). Ez azonban még véletlenül sem azt sugallja, hogy a mé-
diaipar hatalma attól fog összeomlani, hogy a fegyelmezetlen közönség nem ért 
egyet azokkal a mögöttes üzenetekkel, amelyeket lát, olvas és hall (Morley, 1992). 
Ezt�a�megállapítást�végig�szem�előtt�kell�tartanunk,�ha�a�szeszes�italok�reklámjával�
foglalkozunk. Ugyanis, ha a szabályozással és a tiltással kapcsolatos intézkedések 
valóban fellazulnak, akkor az azt jelenti, hogy elfogadjuk azt az elképzelést, hogy 
a közönség a saját jelentéseit alkotja meg. És vajon miért kell betiltani az alkohol-
reklámokat,�ha�a�fiatalok�többsége�tudja,�hogy�a�világ�nem�attól�válik�jobbá,�hogy�
bizonyos termékeket megvásárolunk, másokat pedig nem?

Annak�a�jelentősége,�hogy�a�közönség�képes�a�médiatartalmakat�kritikusan�ol-
vasni,�attól�a�felismeréstől�függ,�hogy�a�sikeres�reklám�nem�akarja�megmondani�az�
embereknek,�hogy�mit�kell�gondolniuk.�Sőt,�komoly�veszélyei�lehetnek�annak,�ha�
csak�az� értelmezés� folyamatára� fókuszálunk,�mivel� így�figyelmen�kívül�hagyhat-
juk a szeszes italok marketingjének olyan részleteit, amelyek azokkal a dinamikus 
stratégiákkal szereznek érvényt, amelyek teljes mértékben kihasználják a mobil 
digitális� média� lehetőségeit.� 2009-ben� a�WHO� „átfogó� tilalmat� követelt� a� reklá-
mokra és promóciókra”. Ekkor az alkohollal kapcsolatos halálesetek a világ népes-
ségének 3,7 százalékát érintették, és a megnövekedett italfogyasztás különösen jel-
lemző�volt�„a�fiatalokra,�a�nőkre,�a�hátrányos�helyzetűekre,�a�vidéki�lakosságra�és�
a kisebbségekre” (WHO, 2009, 4.). Ekkor már számos bizonyíték volt arra, hogy a 
fiatal�korban�kezdődő�alkoholfogyasztásnak�az�egész�életre�kiható�negatív�hatása�
van,�és�hogy�ehhez�a�reklámok�is�jelentős�mértékben�hozzájárulnak�(Snyder�et�al.,�
2006;�Gunter�et�al.,�2010).�A�WHO�emberei�ekkor�úgy�vélekedtek,�eljött�az� ideje�
annak, hogy az alkohol kérdését a dohányzáshoz hasonlóan kezeljék, vagyis teljes 
tilalmat rendeljenek el minden promócióra. 

Bár a tiltások hatékonyságának tekintetében komoly kételyek merülhetnek fel, 
belátható, hogy a médiaoktatás csak részleges védelmet biztosít az alkoholfogyasz-
tással kapcsolatos kereskedelmi jogsértésekkel szemben: hiába tudjuk, hogy az al-
koholreklámok�által�tett�ígéreteket�az�italok�nem�tudják�teljesíteni,�ettől�a�reklámok�
nem�lesznek�kevésbé�figyelemfelkeltőek�és�élvezetesek�(Aitkin,�1989;�Gunter�et�al.,�
2010).�Még�ha�a�fiatalok�tisztában�is�vannak�azzal,�hogy�az�alkoholfogyasztás�sen-
kit�sem�tesz�vonzóbbá�vagy�népszerűbbé,�akkor�is�értékelik�a�reklámok�humorát�és�
lázadó szellemiségét, ami azt jelenti, hogy ezek a reklámok sikeresen építenek ki 
pozitív asszociációkat a márkával, még akkor is, ha ez nem feltétlenül vezet azon-
nali�vásárláshoz�(Ofcom,�2007;�Gunter�et�al.,�2010).�A�szabályozásról�szóló�viták-
nak tehát meg kell küzdeniük a „dekódolás paradoxonával”: hogyan lehetséges az, 
hogy a közönség, amely aktívan értelmezi a médiatartalmak jelentését, végered-
ményben azokat az embereket segíti, akik az alkoholt árulják? 
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Miért szeretik a reklámozók az olyan közönséget,  
amelynek nem kell megmondani, hogy mit gondoljon? 

Az a közönség, amely képes önálló következtetéseket megfogalmazni, valójában a 
hirdetőket�segíti�a�reklámozás�alapszabályainak�felforgatásában,�anélkül�hogy�köz-
ben�megsértenék� a� törvényt.� Leiss� és� szerzőtársai� a�Social Codes of Advertising 
című�nagy�hatású�munkájukban�így�fogalmaztak:�„A�modern�reklámpolitika�prob-
lémája az, hogy megváltoztak azok a körülmények, amelyek alapján korábban a 
tisztességtelenség kérdését értelmezték. Így a verbálisan megfogalmazott megté-
vesztés� helyett� (…)� a� hallgatólagos� állítások� nyernek� teret� (…),� amelyekre� a� hir-
detésekben� használt� komplex� nyelv� és� képanyag� vezeti� rá� a� nézőt.”� (1990,� 364.)�
A�reklám�a�szemiotika�működésének�kitűnő�példája,�mivel�a�hirdetők�gyorsan�rá-
jöttek, hogy a fogyasztókat könnyebb elcsábítani az életmódra vonatkozó utalások-
kal, mint a termék kézzelfogható tulajdonságaira utaló direkt állításokkal, amelyek 
könnyen cáfolhatóak, és ezáltal ellentétes reakciót válthatnak ki. A reklámokra 
sokkal�jellemzőbb�a�transzformáció,�mint�az�információ�(Leiss�et�al.,�1990),�mert�
olyan szavakat, képeket és jelentéseket használnak, amelyek a termékeket egy áhí-
tott életmóddal hozzák összefüggésbe.

A folyamat sikere azonban attól függ, hogy a közönség képes-e a sorok között 
olvasni. Ha a közönség „el tudja kapni a fonalat”, akkor ténylegesen megvalósulhat 
az,�hogy�miközben�a�hirdetők�egy�bizonyos�dolgot�állítanak,�közben�egy�egészen�
másikra gondolnak (Leiss et al., 1990). Ha egy rövid pillantást vetünk a brit rek-
lámhatóság (ASA) azon döntéseire, amelyek bizonyos hirdetéseket a reklámipari 
szabályok megsértésével vádolnak, akkor azt találjuk, hogy az aktív közönség mo-
dellje legalább akkora fejfájást okoz a hatóságoknak, mint amekkora áldást jelent 
az iparnak.1 A brit hatóságok azt feltételezik, hogy az emberek képesek dekódolni 
a� reklámok� üzenetét,� viszont� ebben� az� esetben� a� panasztétel� felelőssége� is� a� fo-
gyasztókra�hárul.�A�szeszes�italok�hirdetői�ebből�kétféle�módon�is�hasznot�húzhat-
nak:� egyrészt� a� gyártóknak�nem�kell� hitelesíteniük� a� reklámokat,�mielőtt� nyilvá-
nosságra�hoznák�őket,�nem�úgy,�mint�a�filmkészítők�és�játékgyártók�esetében,�akik�
ezt� nem� kerülhetik� meg;� másrészről� a� gyártóknak� remek� eszközeik� vannak� az�
esetleges panaszok kezelésére. Az az elképzelés, hogy a tartalomnak sokféle jelen-
tése�lehet,�mindig�nagy�segítséget�jelent�a�hirdetőknek�a�bajban.�

Vegyük� például� azt� a� panaszt,� ami� a� Shepherd� Neame� cég� Bishops� Finger�
(A� püspök� ujja)� elnevezésű� söre� ellen�merült� fel.�A� kérdéses� hirdetésben� egy� nő�
szerepelt, aki mélyen kivágott középkori ruhát viselt, miközben kihívóan üldögélt 
egy bála szénán. A reklám szövege így hangzott: „I love a good session on the 
Bishops Finger”, vagyis szó szerint: „Szeretek elüldögélni a püspök ujján”. A hir-
detés jobb alsó sarkában, ahol egy üveg Bishops Finger sör képe volt látható, az 
alábbi szöveget olvashattuk: „At 5.4 per cent it’s near the knuckle”, vagyis „5,4 
százalékos alkoholtartalommal könnyen beadja a derekát” (ASA, 2006, 29.).
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A reklám szexista megnyilvánulása elleni vádakat végül sikeresen cáfolták azon 
az alapon, hogy szöveget máshogy is lehet� olvasni.�A� Shepherd�Neame� azt� állí-
totta: a reklám célja az volt, hogy megidézzék a brit történelmi komédiák „pimasz” 
humorát, és ez bárki számára világos lehet, aki ismeri a brit populáris kultúrát. 
Ezzel az érveléssel az ASA is egyetértett. Az a tény pedig, hogy a reklám egy sza-
bados�képpel� társított,� közönséges� szexuális� utalásként� is� értelmezhető,� valahogy�
elkerülte a hatóság�figyelmét.

Az alkoholfogyasztás és a média tanulmányozásának módszerei: 
hogyan ellensúlyozzuk a források hiányát  
a  grounded theory (megalapozott elmélet) módszerével 

A�következő�dolog,�amit�figyelembe�kell�vennünk�akkor,�ha�a�reklámok�hatását�és�
az alkoholfogyasztás kultúráját vizsgáljuk, hogy sem a tudósok, sem a szeszipar 
nem�gondolja�azt,�hogy�ezek�a�hatások�univerzálisan�működnek.�Ha�áttekintjük�az�
általános hatásokról szóló szakirodalmat, és azt, hogy a szeszes italok marketingje 
hogyan változott a 2007-es globális pénzügyi válság óta, akkor azt találjuk, a szó-
ban� forgó�kérdés�valójában�arra�vonatkozik,� hogy�a�különböző�közönségeket�ho-
gyan�célozzák�meg�különböző�módon,�különböző�termékekkel�és�kommunikációs�
stratégiákkal. Így az azzal foglalkozó kutatások, hogy az általános üzenetek mi-
lyen átlagos hatásokat váltanak ki az átlagos közönségekben, nem tudják megra-
gadni azokat a folyamatokat, amelyeken keresztül a szeszipari cégek megpróbálják 
eladni a termékeiket. Azzal a „kudarccal” összefüggésben, hogy megtaláljuk a 
reklámok�közvetlen�és�általános�hatásait,� szembe�kell�néznünk�azzal�a� lehetőség-
gel, hogy bizonyos értelemben egy olyan hatást keresünk, amit senki sem próbál 
létrehozni.

A�médiaerőszak�témájához�hasonlóan�az�alkoholreklámok�hatásának�kutatása�is�
kevés sikerrel jár, ha ezeket a hatásokat úgy értelmezzük, mint az üzenetnek való 
kitettség�és�a�viselkedésben�mutatkozó,�a� társadalmi�környezettől� független,�köz-
vetlen�reakciók�összefüggését�(Gunter�et�al.,�2010).�Jelentős�kritikák�érték�például�
azokat az ökonometriai kutatásokat, amelyek bizonyos piacok esetében a teljes hir-
detési kiadásokat hasonlították össze a teljes fogyasztással. Snyder és társai azt 
találták (2006), hogy azok a 15–26 éves amerikaiak, akik olyan területeken éltek, 
ahol a szeszipari cégek komoly összegeket költöttek a termékeik promóciójára, 
sokkal� nagyobb� valószínűséggel� váltak� rendszeres,� mértéktelen� alkoholfogyasz-
tókká. Ezek a következések pedig olyan beavatkozásokat sürgettek, amelyek az 
oktatást, a nemek viszonyát és etnikai kérdéseket is érintettek. Bár Schultz (2006) 
elutasította ezt a következtetést azon az alapon, hogy Snyder csak feltételezte, de 
nem bizonyította, hogy a nagyobb reklámkiadások vezettek a magasabb kitettség-
hez, és ez változtatta meg a szokásokat. Például az is lehetséges, hogy a magasabb 
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reklámkiadások�éppen�olyan�helyeken�összpontosultak,�ahol�a�fiatalok�eleve�köny-
nyebben jutottak hozzá az alkoholhoz (például a viszonteladók nagyobb száma 
�miatt),� és� valójában� ez� volt� az� a� tényező,� amely�magyarázatot� adott� a�magasabb�
fogyasztásra. Természetesen sok más ökonometriai tanulmány vagy semmilyen, 
vagy� csak� gyenge� bizonyítékokat� talált� a� reklámok� hatására� (Duffy,� 1989,� 1990;�
Selvanathan,�1989;�Calfee�és�Scheraga,�1994;�Ambler,�1996;�Dorsett�és�Dickerson,�
2004;�Wilcox�és�Gangadharbatla,�2006;�Broadbent,�2008;�Nelson�és�Young,�2011).

Ugyanakkor� továbbra� is� elképzelhető,� hogy� a� reklámok� máshogy� működnek,�
mint�ahogyan�azt�az�az�egyszerű�elképzelés�sugallja,�hogy�a�meggyőző�üzenetek�
rövid� idő�alatt�vásárláshoz�vezethetnek.�Az�ökonometriai�vizsgálatok�az�általános�
fogyasztási szokásokat kutatják, de azok a tudósok, akik más kutatási módszereket 
részesítenek� előnyben� (például� Comstock),� azzal� érvelnek,� hogy� igazán� csak� az�
számít, hogy a túlzott alkoholfogyasztás milyen meghatározott társadalmi csopor-
tokon� belül� növekedett.�Az�Egyesült�Királyságban� a� 21.� század� első� évtizedében�
megvalósított, a fogyasztási szokásokkal foglakozó kutatásban Meier (2010) meg-
állapította,� hogy� az� egy� főre� jutó� fogyasztás� csökkent.� Azonban� ez� az� általános�
minta�elfedte�azt�a�tényt,�hogy�a�népesség�bizonyos�csoportjaiban�nőtt�a�fogyasz-
tás,�és�ennek�akár�jelentős�közegészségügyi�hatása�is�lehet.�Az�„esetenkénti�túlzott�
alkoholfogyasztás” és a nagy ivók fogyasztása ugyanis emelkedett, miközben a 
mérsékelt alkoholfogyasztók még mérsékeltebbé váltak. Az alkoholfogyasztás 
egészségügyi kockázataival kapcsolatos aggodalmak azonban nem támaszkodnak 
átfogó felmérésekre. A reklám hatása nem feltétlenül mutatkozik meg azokban a 
statisztikákban, amelyek azt bizonyítják, hogy a legtöbb ember éppen kevesebb 
vagy� több� alkoholt� fogyaszt,� mint� korábban.� Sőt,� a� szeszes� italok�marketingje� a�
világgazdasági� válságot� követően� azt�mutatja,� hogy� a�média� jelentősége� akkor� a�
legnagyobb, amikor a fogyasztás csökken, mivel a szeszipar ilyen körülmények 
között használja a legagresszívabban a médiát azért, hogy új fogyasztói csoporto-
kat�találjon�az�egyre�szűkösebb�piacon.�

Kétségtelen, hogy a globális pénzügyi válság nehéz körülményei között a szesz-
ipar igyekezett arra összpontosítani, hogyan tudna kommunikálni az ügyfelekkel, 
és hogyan tudná összekapcsolni a termékeit olyan életstílusokkal, amelyeket a fo-
gyasztók� rövid� idő�alatt� a�magukévá� tudnak� tenni.�Az�alkalmazott� stratégiáknak�
azonban gyakran semmi köze nem volt magukhoz a reklámokhoz. Éppen emiatt, 
ha� kizárólag� csak� a� reklámok� jelentéseire� koncentrálunk,� az� elterelheti� a� figyel-
münket azokról a stratégiákról, amelyeket a szeszipar szintén arra használ, hogy 
az�ügyfelekkel�kommunikáljon.�A�globális�pénzügyi�válság�időszakában�az�alko-
holfogyasztás általánosságban csökkent, de azok a termékek, amelyek új piacokat 
kerestek új helyeken és új fogyasztók körében, új sikereket érhettek el.

A�marketingszakértő�Euromonitor� International� (2010)�szerint�a�globális�pénz-
ügyi�válság�főként�a�kulcsfontosságú�vásárlók�fogyasztási�szokásait�alakította át, 
akik�még�az�említett�körülmények�között�is�hajlandóak�voltak�jelentős�összegeket�
fizetni� az� italokért� abban� az� esetben,� ha� a� fogyasztást� egy� bizonyos� életstílussal�
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tudták összekapcsolni. Azonban ezek a vásárlók sem ész nélkül költekeztek, ha-
nem� úgy� akartak� divatosak� maradni,� hogy� közben� lehetőleg� keveset� költsenek�
(frugalistas) és a válság ellenére is a legutolsó trendeket kövessék (recessionistas) 
(Euromonitor, 2010). Olyan fogyasztókról van tehát szól, akik a megszorítás érzése 
nélkül�próbáltak�takarékosak�lenni.�Mindez�a�szeszipar�számára�váratlan�lehetősé-
get teremtett arra, hogy a globális pénzügyi válságra azzal válaszoljanak, hogy a 
legfontosabb termékeiket még drágábban árulják, majd megmagyarázzák az új fo-
gyasztóknak azt, hogy miként költekezhetnek tudatosabban azáltal, hogy bizonyos 
termékeket drágábban vásárolnak meg. A globális pénzügyi válság két részre osz-
totta a szeszes italok piacát, így a „prémium” és a „gazdaságos” termékek meg-
jelenése egyaránt életképes stratégiának bizonyult. A vásárláshoz nagyobb érték 
társult, amikor� a� költekezés� azt� jelentette,� hogy� a� fogyasztók� ezzel� „menők”� és�
„népszerűek”�lehetnek,�de�a�reklám�kevésbé�volt�fontos�azokban�a�marketingstra-
tégiákban,�amelyek�az�alkoholfogyasztást�olyan�tényezők�által�keretezték,�amelyek�
különböző�jelentéseket�hordoztak�a�potenciális�vásárlók�részére.�

Még�a�csomagolásnak�is�jelentős�szerepe�volt�abban,�hogy�a�fogyasztókat�meg-
győzzék� arról,� hogy� az� ital� jól� illeszkedik� új� pénzügyi� helyzetükhöz� és� identitá-
sukhoz. Például az új csomagolás vonzóbbá vált a környezetbarát fogyasztók szá-
mára, vagy azoknak, akik a bárok hangulatát a saját otthonukban szerették volna 
megidézni. Mindennek az a tanulsága, hogy az italreklámok kérdése egy olyan 
szélesebb� értelmezési� lehetőséget� vet� fel,� ami� arra� vonatkozik,� hogy� a� szeszipar�
hogyan keretezi az alkoholfogyasztás örömeit azáltal, hogy a fogyasztók felé azt 
közvetíti, hogy az iparág mit kínálhat és a vásárlóknak mire van szüksége. Ezek 
olyan� bonyolult� folyamatok,� melyekről� egy� médiakutató� csak� akkor� tud� nyilat-
kozni,�ha�a�média�hatásaival�kapcsolatos�kutatások� legalapvetőbb�kérdéseihez� tér�
vissza. 

Az�ökonometriai�elemzések�problémája�és�a�globális�pénzügyi�válság�által�elő-
idézett�stratégiai�változások�azt�jelentik,�hogy�figyelembe�kell�vennünk�a�kvalitatív�
és� kvantitatív�módszerek� alapvető� előnyeit� és� hátrányait,� amikor� azzal� foglalko-
zunk, hogy a médiakutatás hogyan tudja tanulmányozni azt, hogy a reklám és a 
kommunikáció vajon képes-e ösztönözni az alkoholfogyasztást. A statisztikai 
módszerek� kitűnő� segítséget� nyújthatnak� abban,� hogy� az� alkoholfogyasztásról�
 szóló társadalmi viták dimenzióit megragadjuk, de kevésbé hatékonyak akkor, ha 
azt szeretnénk vizsgálni, hogy ezek a viták miképpen nyernek jelentéseket a kü-
lönböző�társadalmi�csoportokban�(Jernigan,�2006).�Önmagukban�a�statisztikák�azt�
mutatják,�hogy�a�kiskorú�amerikai� fogyasztók�nagyobb�valószínűséggel� találkoz-
nak�alkoholreklámokkal,�mint�a�felnőttek,�ugyanakkor�ennek�tényleges�következ-
ményeit nehéz belátni. Az viszont kétségtelen, hogy ez egy fontos lépés ahhoz, 
hogy segíteni tudjuk a témával kapcsolatos politikai döntéseket.
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Esettanulmány: miért foglalkozzunk a hallgatók 
alkoholfogyasztásával? 

Ha az olyan marketingkampányokkal foglalkozunk, amelyek már nem a teljes kö-
zönséget� célozzák�meg,�viszont� jelentős� érdeklődést�mutatnak�a�fiatal� fogyasztók�
iránt, akkor a hallgatók alkoholfogyasztásának vizsgálata tisztázhatja az egy bizo-
nyos�csoportot�megcélzó�kereskedelmi�üzenetek�működését.�Az�alább�bemutatott�
tanulmánynak éppen ez volt a célja. 

2006-ban 29 egyetemistát kértem fel az angliai Liverpool egyik egyetemén 
arra, hogy vezessenek naplót arról, hogy milyen alkoholreklámokkal találkoznak. 

A�hallgatóknak�a�következőket�kellett�feljegyezniük:
–� �milyen�reklámokkal�találkoztak�és�milyen�gyakran;
–� �milyen�médiumokat�használtak;
–� �a�reklámok�felbukkanásának�helye�és�időpontja;
–� milyen�gyakran�beszélnek�a�hallgatók�az�alkoholról�és�az�alkoholreklámokról;
–  az alkoholreklámok és a hallgatók alkoholfogyasztási szokásai között érzékelhe-
tő�kapcsolat;

–� �javaslattétel�olyan�kampányra�vagy�tevékenységre,�amely�elősegítheti�a� tudatos�
alkoholfogyasztást a hallgatók körében. Mi lenne az üzenet? És milyen médiu-
mok közvetítenék az üzenetet? Érdemes lenne-e italmentes programokat szer-
vezni�a�hallgatói�önkormányzat�részvételével?�A�későbbiek�során�ötvözheti-e�az�
akció a személyes és a mediatizált kommunikációt?

A kutatás célja az volt, hogy a „megalapozott elmélet” (grounded theory) módsze-
rével összekapcsoljuk a diákok alkoholfogyasztási tapasztalatait a marketinggya-
korlatokkal. A megalapozott elmélet módszere induktív kutatási módszer: konkrét 
viselkedésmódok vizsgálatán keresztül igyekszik magyarázatot találni az általános 
társadalmi viselkedésformákra (Schatzman és Strauss, 1973). A módszer igyekszik 
elkerülni,� hogy� a� kutatók� olyan�megfigyelésekre� kényszerüljenek� az� elmélet�ma-
gyarázatával�összefüggésben,�amelyek�eleve�a�rendelkezésükre�állnak.�Nincs�szük-
ség� ugyanis� olyan� kutatásokra,� amelyek� egyszerűen� csak� újratermelik� azokat� az�
eredményeket, amelyeket a kutatók már ismernek. 

A�megalapozott�elmélet�módszere�kitűnő�lehetőséget�kínál�arra,�hogy�kiszélesít-
sük� a� pozitivista�megközelítések�módszertani� lehetőségeit.� Schatzman� és� Strauss�
azzal érveltek, hogy a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos kérdések eseté-
ben�a�módszerek�valójában�egyet�jelentenek�„a�gondolkodás�folyamatainak�műkö-
désével”�(1973,�109.).�A�módszer�így�a�bizonyítékok�összegyűjtésének�és�elemzésé-
nek stratégiája. Ezt a folyamatot aztán az olvasóközönség felé kell közvetíteni, 
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hogy az eredmények helytálló voltát maguk az olvasók ítéljék meg. A megalapo-
zott elmélet módszere jól egybevág az alábbi elképzelésekkel: 
–  Az ifjúsági médiahasználat kutatása önmagában is kulturális folyamatnak te-
kinthető,� amely�aktívan� részt�vesz�abban,�hogy�a�fiatalságot�politikai� fogalom-
nak tekintsük.

–  Az alkoholfogyasztás kultúráját akkor érthetjük meg a legjobban, ha jelentéssel 
bíró� találkozásként�értelmezzük�a� társadalmi�környezetben� (Cherrington�et�al.,�
2006).

–� �A�megjelölt� területek� közös� nevezője� az,� hogy� a�módszereket� „hétköznapi� ké-
pességek� egyszerű� variációiként”� értelmezzük� (Schatzman� és� Strauss,� 1973,�
109.).

A megalapozott kutatás módszere arra törekszik, hogy összekapcsolja a hétközna-
pi embereket, helyeket és eseményeket azokkal az általános folyamatokkal, ame-
lyek a társadalmi és a kulturális életet alakítják. Ez mindenképpen interpretatív 
folyamatot eredményez – ami nagyobb mértékben hagyatkozik a józan ész ítéletei-
re, mint a mérési adatokra ott, ahol a kutatás „módszeressé” válik abban az érte-
lemben,�hogy�egy�olyan�összefüggő�történetet�keresünk,�ahol�a�bizonyítékok�a�ku-
tató beavatkozása nélkül is hitelesek, és ahol maga a történet határozza meg, hogy 
végül milyen eredményeket közlünk (Schatzman és Strauss, 1973). 

Az általunk elvégzett kutatás is a megalapozott elmélet módszertanát követte, 
mivel a célunk az volt, hogy összekapcsoljuk a tanulók tapasztalatait és tudását 
egy�olyan�hihető�történettel,�ami�arról�szól,�hogy�az�alkoholfogyasztás�hogyan�vál-
hatott�a�hallgatói�élet�jelentéssel�teli�részévé.�Ezzel�arra�is�lehetőségünk�nyílt,�hogy�
új keretek között értelmezzük a kapcsolatot a kommunikáció, az alkoholfogyasztás 
és a tudás között, abban az értelemben, ahogyan azt a hallgatók „használják”, akár 
munkakeresőként,� akár� az� egyetemi� közösség� olyan� tagjaiként,� akik� felelősséget�
vállalnak társaikért. A hallgatókat arra kértem, tegyenek javaslatokat a társaikat 
megcélzó� olyan� egészségügyi� kampányokra,� amelyek� a� saját� megfigyeléseikre�
épülnek azzal összefüggésben, hogy az alkohollal kapcsolatos üzenetek hogyan ér-
ték el a társaikat és milyen hatást gyakoroltak rájuk. Azok a hallgatók, akinek az 
ötletei� a� legjobban� igazodtak� a� piaci� szereplők� igényeihez,� szakmai� gyakorlatot�
nyertek a Társadalmi Marketing Tanszéken.

A megalapozott elmélet módszertanának nyelvén azt mondhatjuk, hogy a vizs-
gálat célja az volt, hogy „hallgatókról” mint az alkoholfogyasztók egy speciális 
csoportjáról szerezzünk ismereteket. Ehhez narratívákat hoztunk létre az alkohol-
fogyasztás,� a�média� és� a� társadalmi� tapasztalatok� „egyre� sűrűbb� kapcsolatairól”�
úgy, hogy megvizsgáltuk, a hallgatók hétköznapi környezetükben hogyan értelme-
zik az italozáshoz társított üzeneteket, majd ezt a tudást hogyan alkalmazzák más 
összefüggésekben. Ezek az összefüggések új megvilágításba helyezték a média le-
hetséges hatásait azáltal, hogy a hallgatók eredményeit összekapcsoltuk azokkal a 
legutóbbi átfogó kutatásokkal, amelyek a média alkoholfogyasztásra gyakorolt ha-
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tásaival�foglalkoztak.�A�legnagyszerűbb�dolog�az�volt,�hogy�a�résztvevők�számos�
lényeges�megfigyelést�tettek�a�szeszipar�kommunikációjának�kifinomult�stratégiái-
ról. Ezt jól szemléltethetjük azzal, hogy a kutatás legfontosabb eredményeit össze-
vetjük a reklámtartalmak szabályozásával és azokkal a legutóbbi marketingstraté-
giai kutatásokkal, amelyeket a szeszipar arra használhat, hogy ellensúlyozza a 
globális pénzügyi válság hatásait. 

Amit a hallgatók a szeszes italok marketingjéről tudnak

Schatzman és Strauss (1973) felismerték, hogy a „tisztán” megalapozott elmélet 
módszertanának megvalósítása lehetetlen. A kutatás lényege az „állandó összeha-
sonlítás”,� mivel� a� „megalapozott� megfigyelésekre”� –� vagyis� arra,� amit� észreve-
szünk,� és�amiről� azt�gondoljuk,�hogy� lényeges�–�hatással�van�az,� amit�keresünk.�
Ez�pedig�attól�függ,�hogy�milyen�előismereteink�vannak�az�adott� tudományos�te-
rületen.�Ezt�szem�előtt�tartva,�ha�a�hallgatók�által�elmondottakat�összehasonlítjuk�
azokkal a tudományos és ipari területen született elméleti és empirikus fejlemé-
nyekkel, amelyek az alkoholfogyasztás és a média kapcsolatával foglalkoznak, ak-
kor a hallgatók három olyan fontos észrevételt tettek, amelyek túlmutatnak azon a 
megnyugtató�felismerésen,�hogy�a�fiatalok�nem�dőlnek�be�azoknak�az�extrém,�el-
ragadó üzeneteknek, amelyeket gyakran láthatunk az italreklámokban. A további-
akban részletezett három észrevétel segíthet magyarázatot adni arra, hogy az aktív 
értelmezés miért nem jelent hatékony védelmet a szeszes italok marketingjével 
szemben.�Ez�főleg�azokon�a�pontokon�érhető�tetten,�ahol�a�hallgatók�megjegyzései�
ellentmondásba kerültek az ASA határozataival (amelyek azt próbálták elérni, 
hogy az alkoholreklámok ne sugallják azt, hogy az italozás társadalmi és szexuális 
sikerhez vezet) és Euromonitors szakmai tanácsaival (ez utóbbiak a szeszes italok 
egyre�szűkölő�piacán�való�pénzkeresési�lehetőségekkel�foglalkoztak).�

Első észrevétel: időnként a reklám és a marketing megváltoztathatja  
az alkoholfogyasztás preferenciáit, bár a legtöbb esetben ez nem így történik

Bár�az�alkoholfogyasztást�rendszerint�az�ízlés�és�a�megfizethetőség�határozta�meg,�
a�hallgatók�az�almabor�(cider)�újrafelfedezését�és�divatos�bárokban�történő�fogyasz-
tását említették példaként arra, hogy a reklám és a marketing hogyan tudja megvál-
toztatni a szokásaikat. A hallgatók az ír márkát, a Magnerst említették, amely sike-
resen távoztatta azt a felfogást, hogy az almabor a hajléktalan alkoholisták itala:

„Van egy Magners-hirdetés, amelyben egy csoport, négy vagy öt barát jelenik meg egy 
 vidéki táj közepén, közvetlenül mellettük van egy nagy tó, és ha csak ezt látom, annyira 
irigylem� őket,� mert� látszik,� hogy�mennyire� jól� érzik�magukat.�Mindnyájan� boldogok,� és�
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tudod,� isszák� a�Magnerst� [nevet].� Tényleg� bejön� nekem� ez� a� hirdetés,� és� (…)� egyszerűen�
csak�lenyűgöz,�érted?”
„Egy bárban dolgozom, és hirtelen mást se hallok, csak azt, hogy Magners, Magners. És 
ahol�dolgozom,�a�szállodában,�5�£�egy�üveg,�és�még�így�is�megy.�Ezt�még�azelőtt�is�elmon-
dom�az�embereknek,�mielőtt�kiszolgálnám�őket�(…),�hogy�ne�később�kelljen�visszavinnem�
azzal,�ennyit�nem�fizetnek�érte.�Szóval�csak�annyit�mondok,�hogy�ez�egy�ötös�lesz,�oh,�egy�
ötös, rendben van. Aztán egy pohárban szolgáljuk fel jéggel, és csak ülnek egész nap, iszo-
gatják a Magnerst, és egy vagyont költenek el.”

Lehet,�hogy�ezek�az�észrevételek�csak�benyomásokon�alapultak,�mégis�előre�látták�
a�jövőt.�2009-ben�az�ASA�azért�támogatott�egy�panaszt�a�Magners�televíziós�rek-
lámja ellen, mert abban

„bemutattak egy embert, ahogy besétál egy kocsmába, és kitöltenek neki egy korsó 
Magnerst.�Majd�megszólal�egy�hang,�amely�azt�mondja:�»Magners�Csapolt�Almabor.�A�tö-
kéletes�jégtörő.�Biztos�lehet�abban,�hogy�jól�folyik�a�beszélgetés�az�alatt�az�idő�alatt�is,�ami�
ahhoz�kell,�hogy�kitöltsenek�egy�korsó�hideg,�habos�cidert.�Jég�nélkül,� tisztán,�a�prémium�
ízért.�Magners�Csapolt�Almabor,�az�idő,�amit�csak�magadnak�szentelsz.«�A�hirdetés�végén�
a� férfi�felkapta�a�korsóját�és�megfordult,�majd�beszélgetni�kezdett�egy�baráti� társasággal.”�
(ASA, 2009.)

A panasznak helyt adtak, mert az ASA-nél egyetértettek abban, hogy a Magners 
reklámja�valóban�azt�sugallta,�akkor�jó�a�hangulat,�ha�az�emberek�az�ő�almaboru-
kat isszák. 

Az Euromonitor egyetértett abban, hogy az almabor diktálta a divatot, olyany-
nyira, hogy az italgyártást az almabor mentette meg a globális pénzügyi válság 
legnagyobb�csapásától.�A�cég�2010-es�jelentése�a�globális�fogyasztói�környezetről�
a�hallgatók�sejtéseit�igazolták,�miszerint�az�almabornak�sikerült�elérnie�azt�a�figye-
lemre�méltó�trükköt,�hogy�a�költségből�hasznot�kovácsoljanak,�éppen�akkor,�ami-
kor a fogyasztók még kevesebbet tudtak költeni. Az almabor az egyike volt azon 
kevés termékeknek, amelynek az eladása a válság idején is virágzott azoknak a 
jogi lépéseknek az ellenére, amelyek az ipar áraira, promócióira és tartalmaira irá-
nyultak. 

„[A]z�almabor�és�a�körtebor�fontos�menekülési�útvonalat�jelent�a�sörfőzők�és�a�gyártók�szá-
mára,�akiket�sarokba�szorítanak�a�kedvezőtlen�demográfiai�viszonyok�és�a�jogszabályi�vagy�
adózási�akadályok.� (…)�Az�almabor�nagy�múlttal�és�a�meglehetősen�kedvező�kilátásokkal�
rendelkezik�–�ami�szerencsés�dolog�azokban�a�komor� időkben,�amik�még�előttük�állnak.”�
(Euromonitor International, 2011, 2.) 

Az alma- és körtebor újdonsült globális sikere jól példázza a prémium termékek 
rejtélyét, amelyek esetében a fogyasztók akkor is hajlandóak többet költeni a meg-
felelő�italra,�ha�egyébként�kevesebb�alkoholt�vásárolnak.�A�Magners�bebizonyítot-
ta,�hogy�az�almabort�egy�tehetősebb�vásárlói�körnek�is�el� lehet�adni,�és�ezt�a�brit�
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kormány akaratlanul is támogatta azzal, hogy bevezették az úgynevezett „35 szá-
zalékos gyümölcstartalom” szabályt. Ez a 2008-ban hatályba lépett jogszabály az 
almaborpiac alsó szegmensét akarta megcélozni azzal, hogy minden alma- és kör-
tebor minimális gyümölcstartalmát 35 százalékban határozta meg (Euromonitor 
International, 2011). Az Euromonitor véleménye szerint ez az intézkedés sokat se-
gített az almaborok gyártóinak, hogy a termékeiket a gazdagabb fogyasztóknak 
adják el azáltal, hogy az egészségtudatos fogyasztói életmódhoz igazodtak. Az al-
mabor hirtelen olyan termékké vált, amit különös módon azért érdemes megvásá-
rolni, mert egészséges. Ez azt mutatja, hogy egy ital kereskedelmi vonzereje sok-
kal�összetettebb� annál,�mint� a� termék�és� a�kellemesen� eltöltött� szabadidő�közötti�
kapcsolat;�ehelyett�egy�olyan�összetett� folyamatról�van�szó,�ami�a�gyártók,�a�mé-
diapolitika�szabályozói�és�a�jogalkotás�szereplői�között�zajló�értelmes�párbeszéden�
alapul. Mindezzel arra is rámutattunk, hogy a hallgatók korai találkozása a 
Magnersszel� hogyan� jelezte� előre� a� jövőbeli� folyamatokat,� valamint� arra,� hogy�
ezeknek�a�megfigyeléseknek�az�érvényességét�hogyan�erősítik�meg�a�más�módon�
összegyűjtött,�további�bizonyítékok.�

Második megfigyelés: egy kézbe fogható olcsó üzenet gyakran többet ér,  
mint egy drága reklám a televízióban

A�kutatásunkból�kibontakozó�második�megfigyelésünk�az�lehet,�hogy�a�hallgatók�
alkoholfogyasztási szokásait jobban befolyásolja a vonal alatti marketing, mint a 
reklám.�A� naplókban� a� szórólapok� tűntek� fel� a� leggyakrabban.�Bár� a� szórólapok�
rendszerint zavaróak, „olyan veszélyforrások az egyetemen, amelyeket el kell ke-
rülni,�vagy�figyelmen�kívül�kell�hagyni,�a�megfelelő�eseményre�készült�jó�szórólap�
rendkívül hatásos tud lenni”:

„Az� italok� promóciója� mindig� előre� elárulja,� hogy� hol� lesz� a� csapat� (JMU� Hockey)� (…)�
Az�első�hirdetés,�amit�alaposabban�megnéztem,�az�LSU�promóciója�volt�az�új,�szerda�éjsza-
kai�„Üsd�ki�magad”�programról,�amit�először�az�egyesület�honlapján�láttam�meg,�majd�szó-
rólapokon� és� a� hallgatói�magazinban� (…).� Az� egyesület� történetében� ezen� az� eseményen�
kínálták a valaha látott legolcsóbb italokat, 99 pennyért adtak egy Smirnoff-vodka koktélt. 
A hangsúly itt nemcsak az áron van, hanem azon a tényen is, hogy ez a vodka korántsem 
olcsó!�Amin�sok�diák�fog�meglepődni.”

Az efféle promóciós stratégiák az ASA-t is komolyan aggasztották, mivel sok ital-
üzlet�harcolt�a�hallgatók�piacáért�azokban�a�nehéz�időkben.�2009-ben�az�ASA�pa-
naszt tett a Voodoo Events Kft. ellen, akik egy este „Vodka Project” címmel oszto-
gattak�szórólapokat�egy�szórakozóhelyen,�amelynek�a�legfőbb�vonzerejét�az�egész�
éjjel kínált 1 £-os felesek adták. Az ASA arra a következtetésre jutott, hogy a szó-
rólap�mögöttes�üzenete,�amely�olyan�vodkát�népszerűsített,�aminek�az�ára�körülbe-
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lül egyharmada volt annak, amit egy csésze kávéért kértek, „minden határon túl-
ment”. Ez valóban olyan botrányos (ugyanakkor hatékony) semmibe vétele volt a 
reklámszabályozásnak, amit a televízióban, a moziban vagy a magazinokban soha 
nem láthatunk. 

A történelem azt mutatja, hogy a vonal alatti marketing mindig is fontos része 
volt az értékesítésnek. Amikor a tizenkilencedik századi brit söripar igyekezett 
visszaszerezni�ügyfeleit�a�ginkereskedőktől,�a�meggyőzés�legfontosabb�fegyverei�a�
vidám fuvarosok voltak, akinek a nyájas magatartását az egyik kulcsfontosságú 
tényezőnek�tartották�a�sör�értékesítése�során;�valójában�a�legtöbb�sörfőző�azt�gon-
dolta, hogy ez sokkal hatékonyabb eszköz, mint a reklám (Reinarz, 2007). Bár az 
iparág� szereplői� már� nem� gondolják� azt,� hogy� a� reklám� csak� időpocsékolás,� to-
vábbra�is�keresik�az�olyan�lehetőségeket,�amikor�úgy�teremthetnek�intim�kapcsola-
tot a fogyasztókkal, hogy közben elkerülik a szabályozás által fölállított akadályo-
kat. Eközben gyakran használják arra az „új” mobilmédiát, hogy egy „régi” 
trükkel közvetlenül a fogyasztók kezébe juttassák el az üzeneteiket, s ezzel új le-
hetőség�nyílik�arra�is,�hogy�a�márkák�a�fogyasztókkal�közvetlen,�azonnali,�egyénre�
szabott kapcsolatot teremtsenek. Ezek az üzenetek azért is vonzóak, mert ellentét-
ben a vonal feletti reklámmal, a bizonyítékok azt mutatják, hogy nem szükséges 
személyes�átalakulást�ígérni�ahhoz,�hogy�a�vevők�horogra�akadjanak.�Példaként�az�
Euromonitors�az�amerikai�MillerCoors�cég�Colorado�Native�sörének�példáját�hoz-
za fel:

„Minden�Colorado�Native� címkéjén�van�egy� logó,� amit�ha� lefényképezünk�egy�mobilesz-
közzel,�majd�a�képet�e-mailben�elküldjük�egy�megadott� telefonszámra,�ez� lehetővé� teszi�a�
márka számára, hogy kapcsolatba lépjen velünk, fogyasztókkal. Miután e-mailben elküld-
tük�a�logó�képét,�a�fogyasztó�először�kap�egy�választ,�amiben�elkérik�a�születési�dátumát.�
Miután�ellenőrzik�a�megadott�életkort,�a�fogyasztókat�a�Coloradóval�összefüggésbe�hozható�
hobbijaikról�és�érdeklődési�területeikről�kérdezik.�A�válaszokat�az�adatbázis�megjegyzi,�és�
felhasználja�a� jövőbeli�kommunikáció�megtervezéséhez�minden�egyes�fogyasztó�esetében.�
A kisüzemi termeléssel, a helyi alapanyagokkal, a lokálisan fókuszált, személyre szabott és 
átfogó�ajánlatokkal�a�MillerCoors�mindig�a�megfelelő�mezőbe�rakja�az�X-et.”�(Euromonitor�
International, 2010, 24.)

A�Colorado�Native� egy�újabb�médiumot�használ� arra,� hogy�újra� létrehozzon� egy�
korábbi, „tapintható” tapasztalatot. Ezzel kapcsolatban Reinarz (2007) amellett ér-
velt,� hogy� ez� a� tizenkilencedik� századi� sörfőzőkre� volt� jellemző,� akik� szerettek�
személyes� kapcsolatot� teremteni� a� vásárlóikkal.� A� Colorado� Native� példáján� ke-
resztül�azt�láthatjuk,�hogy�a�digitális�mobilmédia�újra�lehetővé�teszi�a�gyártók�szá-
mára azt, hogy úgy teremtsenek kapcsolatot a vásárlókkal, hogy közben ne kelljen 
olyan drága és hosszadalmas kampányokra költeni, amelyek úgy idéznek meg 
identitásokat, hogy az esetleg összeütközésbe kerül a reklámszabályozással. Ebben 
az értelemben a reklám már valóban nem számít, mert a digitális mobiltechnológi-
ák�lehetővé�teszik�a�cégek�számára,�hogy�olyan�eszközökkel�adják�el�termékeiket,�
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amelyek�látszólag�egyszerű�információknak�tűnnek,�és�amelyek�elősegítik�annak�a�
benyomásnak a kialakulását, hogy személyre szabott kapcsolat van a fogyasztó és 
a termék között. Ennek az alapját az azonnali kommunikáció jelenti, melynek so-
rán�nem�kell�elmesélni�a�fogyasztó�identitását.�A�Colorado�Native�példája�azt�mu-
tatja,�hogy�az�összetett�üzenetküldő�rendszerek�mennyire�hatékonyak,�mert�sikerül�
végrehajtaniuk� azt� a� trükköt,� hogy� egyszerűnek� tűnjenek� –� olyan� egyszerűnek,�
mint egy szórólap a kezünkben.

Harmadik észrevétel: a szeszes italok marketingje úgy ad el termékeket, 
hogy a társadalmi terek jelentéseit mozgatja 

A hallgatók kutatásából kibontakozó harmadik lényeges észrevétel az volt, hogy 
a szeszes italok promóciója a társadalmi terek jelentéseit mozgatta. A hallgatók 
ugyanis úgy érezték, amennyiben valóban létezik a mértéktelen alkoholfogyasztás 
problémája, és a társadalomnak hibáztatnia kell valakit, akkor annak az egyete-
meknek�kell�lenniük,�amik�együttműködnek�abban,�hogy�a�területük�az�alkoholfo-
gyasztás�terévé�váljon.�Mindez�a�hallgatók�véleménye�szerint�lehetővé�tette,�hogy�
a szeszipari cégek aláássák a hallgatói „hagyományokat”. Ez a gólyák hetével kez-
dődött,� ami� az� általános� vélekedés� szerint� alig� több,�mint� egy� hosszabb� alkohol-
túra: 

„Ha�megnézzük,�hogy�miről�szól�a�gólyák�hete,�kiderül,�hogy�minden�az�ivás�körül�forog.�
Úgy értem, ha nem iszol, akkor nem is veszel részt abban igazán, hogy új emberekkel talál-
kozz, új barátokat szerezz, vagy ilyesmi, mert a gólyák hetén minden arról szól, hogy az 
ember a kocsmákat meg az éttermeket járja, hogy új emberekkel találkozzon. Akik nem 
isznak,�egyszerűen�kizárják�magukat�mindenből,�az�egyetemi� társasági�életből,�én� így�ér-
zem,� kivéve,� ha� azt� hiszik,� hogy� társaságban� ez�menő� dolog,� de� akkor� ők� is� elmennek� a�
kocsmatúrákra, szóval ezt nem lehet megúszni.”

Ez� a� téma� jól�mutatja,� hogy� az� ár,� az� elérhetőség� és� a�marketing�miért� szorosan�
összefüggő� kérdések,� amelyeket� ráadásul� ismét� az� ASA� határozatai� erősítettek�
meg.�2011-ben�az�ASA�elutasította�azt�a�panaszt,�amit�a�Bargain�Booze�elnevezésű�
cég egyik plakátja ellen emeltek, amit egy telefonfülkére ragasztottak egy angol 
egyetem campusának közelében. A legendás plakáton ez szerepelt: „Szeretjük a 
diákokat!�Nyerj�egy�évre�elegendő�ingyen�piát.”�A�panasz�szerint�a�plakát�célja�az�
volt, hogy az iskolás gyermekeket csábítsa el, és mértéktelen ivásra ösztönözze 
őket.� A� kiskereskedő� azzal� érvelt,� hogy�mivel� a� hirdetést� egy� egyetemi� campus�
közelében� helyezték� el,� egyértelműen� jelezték� azt� a� szándékot,� hogy� a� nagykorú�
fogyasztókat akarták elérni, továbbá az „egy évnyi pia” fölajánlása valójában ke-
vesebb, mint egy egységnyi alkoholt jelentett naponta, ami jóval a biztonságos 
mennyiségen� belül� van.� Ebben� az� esetben� az� ASA� a� kereskedő� mellé� állt�
(Advertising Standards Authority, 2011).
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Mindazonáltal a hallgatói követelések és az eljárás jól beazonosíthatóvá teszik 
azt,�hogy�a�kereskedelmi�üzenetek�hogyan�válnak�meggyőzővé�azáltal,�hogy� tár-
sadalmi terek jelentéséhez kapcsolódnak és megváltoztatják azokat. A Bargain 
Booze nyíltan kifejezte azt a szándékát, hogy a hallgatókat akarta megcélozni, va-
lamint annak a gazdasági értékét, hogy a boltokat az egyetem közelébe telepítet-
ték.�A�diákok�számára� fontos�volt� az�az�elképzelés,�hogy�az�üzenetek�különböző�
módokon,� a�helyekhez�kötődő� jelentéseken�keresztül�működtek.�Különösen� sokat�
mondó ezzel kapcsolatban az, hogy a campusra beszivárgó alkoholreklámok és tá-
mogatott események hogyan válhattak sikeressé úgy, hogy valójában semmit sem 
változtattak meg, inkább csak kiegészítették (vagy közvetítették) az italozás ha-
gyományait.� Pontosabban,� a� diákok�megfigyelték,� hogy� a� szerda� esti� italozás� ha-
gyománya,�ami�eredetileg�az�egyetemi�sportokhoz�kötődött�a�hagyományos�szerda�
délutáni� szabadidős� elfoglaltságok� után,�mostanra� a� hallgatók� italozásává� alakult�
át,� ami�este�kezdődött� az�egyetemen,�majd� tömegesen rántotta be a hallgatókat a 
helyi� éjszakai� élet� gazdaságába.� A� Carnage� UK� keretein� belül� működő� Varsity�
Szabadidő�Csoport�rendezvényei�kitűnő�példát�szolgáltatnak�erre,�ami�gyakorlati-
lag�viccet�csinál�abból�a�feltételezésből,�hogy�az�italgyártóknak�bármi�érdekük�fű-
ződött�volna�a�felelősségteljes�alkoholfogyasztás�népszerűsítéséhez:

„Ha a hallgatók italozási kultúrájáról van szó, úgy gondolom, hogy mindennek a forrása a 
hatalmas�mennyiségű� »hagyomány«,� különös� tekintettel� a� sportolókra� és� az� ő� alkoholfo-
gyasztási�szokásaikra,�és�így,�ennek�köszönhetően,�nincs�szükség�reklámra�ahhoz,�hogy�az�
embereket szerdán este »kirángassák« a városba, különösen azért, mert ez a »hagyomány« 
továbbra is rendszeres marad.
Még maga az egyetem sem segít. Szóval megrendezik ezeket az eseményeket, mint a 
Carnage� UK� –� amit� »Carnage-nek«� hívnak� (magyarul:� mészárlás),� így� el� lehet� képzelni,�
hogy milyenek ezek az éjszakák.”

A�Carnage�UK�kitűnő�példa�arra,�hogy�a�közösségi�média�tereit�hogyan�használ-
ták az italozás hagyományainak közvetítésére, és hogy a brit egyetemi campust 
kereskedelmi egységként értelmezzék a gazdasági nehézségek idején. Measham és 
Brain� (2005),� akik� azzal� foglalkoztak,� hogyan�népszerűsítették� az� italozást� a�fia-
talok körében az 1990-es években, úgy érveltek, hogy az italgyártók azáltal tet-
ték magukat társadalmilag nélkülözhetetlenné, hogy beszivárogtak a város-
rehabilitációs programokba. Épületeket újítottak fel és olyan termékeket használtak, 
amelyek�illeszkedtek�az�időeltolódáshoz,�vagyis�az�olyan�épületekhez,�amelyek�le-
hetővé� teszik�azt,�hogy�a�városi�emberek�egész�nap�költekezhessenek.�Például�az�
alkoholos�frissítő�italokat�olyan�pszichotrop�anyagokként�árulták,�amelyeknek�az�a�
célja, hogy a kombinált kábítószereket használó klubtagokat vonzzák, s ezáltal ki-
küszöböljék a szokásos kocsma-klub ellentétpárt, ami megosztotta az alkoholfo-
gyasztókat, mivel egyeseket elriasztott a városközpontokból. Az ASA és a Bargain 
Booze között kialakult vita olyan helynek mutatta az egyetemet, amely tudatosan 
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vagy sem, kapcsolatban áll a helyi kiskereskedelmi üzletekkel, ha másért nem, hát 
azért,� mert� összegyűjt� olyan� felismerhető� fogyasztói� csoportokat,� akik� könnyen�
megközelíthetőek.�A�Carnage�UK�esetében�nem�csak�el�lehet�érni�ezeket�a�csopor-
tokat,�de�szó�szerint�el�lehet�vezetni�őket�a�kiskereskedőkhöz.�A�vállalat�így�vála-
szolt azokra a vádakra, hogy a cég mértéktelen italozásra ösztönzi a hallgatókat:

„A�Carnage�UK�kereteiben�zajló�esemény�olyan�társasági�összejövetel,�amelyen�a�hallgatók�
széles rétegei vesznek részt, társadalmi és etnikai hovatartozástól függetlenül. Az esemény 
célja az, hogy a hallgatóság széles keresztmetszetét sikerüljön bevonni azért, hogy ösz-
tönözzük a társadalmi szerepvállalást, a megértést és a barátságot, ami segíteni fogja 
az egyes tanulókat abban, hogy sikeresen beilleszkedjenek az új közösségbe.” (Varsity 
�Szabadidő�Csoport,�2008.)

Az egyik ügyfél szerint:

„A�Carnage�UK�egy�(…)�puccos�kocsmatúra�(…)�10�£-ért�veszel�egy�pólót,�amellyel�belép-
hetsz�a�bárokba�és�a�klubokba,�szerte�a�városban�(…).�Fél�óra�múlva�a�hallgatókat�minden�
bárból�tovább�vezényli�a�rendezvényszervező,�és�mindez�addig�tart,�míg�elérnek�a�végleges�
helyszínre.” (RosieT Online Blogspot, 2008.)

Mivel�az�Egyesült�Királyságban�a�Carnage�UK-nek�minden�nagyobb�egyetemi�vá-
rosban�van�kapcsolata�a�helyi�bárokkal,�a�Carnage�UK�azáltal�„segíti�az�integráci-
ót”, hogy a diákokat kivezeti a campusról, hogy megmutassa nekik, hol ihatnak. 
Sőt,�sikerül�elkerülniük�a�promóciós�tevékenységekkel�kapcsolatban�felmerülő�kí-
nos kérdéseket is azzal, hogy kiszervezik a marketinget. A cég 2009 júliusában 
felfüggesztette�a�honlapján�azt�a�galériát,�ami�a�Carnage�UK�ügyfeleit�mutatta�be,�
de�az�oldalon�továbbra�is�megtalálható�a�hallgatók�által�üzemeltetett�Carnage�UK�
Facebook-oldalra mutató link: 2009 végére az ügyfelek már több mint 9000 fény-
képet�töltöttek�fel�36�helyszínről�kocsmában�szórakozó�fiatalokról.�Vagyis�a�lényeg�
az,�hogy�a�közösségi�média�révén�a�Carnage�UK�nem�kényszerült�összefüggéseket�
keresni a tevékenysége, az alkoholfogyasztás és az érzés között, hogy a szervezet a 
helyi hallgatói közösségek része – mivel ezeket az összefüggéseket maguk a fo-
gyasztók teremtették meg (Ruddock, 2012b).

A�Carnage�UK�esete�egyszerre�érinti�a�reklámmal,�a�vonal�alatti�marketinggel�
és a térrel kapcsolatos problémákat. A szeszipar a vonal alatti marketing módsze-
reit�használta�arra,�hogy�már�létező�közösségekbe�kapcsolódjanak�be.�Ez�a�straté-
gia különösen eredményes lehet, tekintetbe véve azokat a törekvéseket, amelyek 
globális�fellépést�sürgetnek�a�fiatalokat�célzó�reklámok�ellen.�A�Carnage�UK�egy�
rendkívüli trükköt valósított meg: nem csak kereskedelmi kapcsolatot tudtak te-
remteni� a� közösségi�média,� a� bárok,� a� klubok� és� az� egyetemi� campusok� között;�
hanem�azt� is� lehetővé� tették,�hogy�a�hallgatók�elárasszák�a�Facebookot�olyan�ké-
pekkel,� amelyeken� a�fiatalok� a� szervezet� rendezvényein� szórakoznak.�A�Carnage�
UK�így�nincs�rászorulva�arra,�hogy�különböző�összefüggésekre�célozgasson�az�al-
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koholfogyasztás és a társadalmi siker között – ezt megteszik helyettük maguk a 
hallgatók�a�közösségi�média�segítségével.�Kitűnő�példa�ez�arra,�hogy�az�alkoholfo-
gyasztás�kellemes�élményként�történő�megkonstruálása�miért�szól�sokkal�többről,�
mint pusztán csak a reklámok tartalmáról. Továbbá jól példázza azt is, hogy a 
média szakos hallgatók megszerzett tudásukat mozgósítva fontos észrevételeket te-
hetnek a társaik alkoholfogyasztási szokásait átalakító kommunikációról.

Konklúzió: mit kellene tenni?

Gordon és társai azzal érveltek (2010), hogy a szabályozással kapcsolatos kérdé-
sekkel� összefüggésben� sok� a� félreértés.�A� szerzők� azt� állítják,� hogy� a�megfelelő�
szabályozáson�keresztül�egyenlő�versenyfeltételeket�lehet�teremteni�a�globális�mé-
diakultúra� viszonyai� között,� ahol� egyértelmű� bizonyítékok� vannak� arra,� hogy� az�
ipar�erősebb,�mint�a�közönség.�Az�alkoholfogyasztással�összefüggésben�ez�az�ész-
revétel segíthet megmagyarázni azt az általános tehetetlenséget, ami képtelen lé-
pést� tartani� az� italgyártás� dinamikus� fejlődésével.� Az� ipar� pontosan� megértette,�
milyen keményen kell dolgoznia azért, hogy termékeit eladhassa a fogyasztóknak, 
és ehhez a kommunikációs eszközök teljes tárházát képes bevetni.

Ha egy pillantás vetünk arra, hogy az Euromonitor mit tanácsol a vonal alatti 
marketingmódszerek�használatáról�az�új�piacokra�belépők�számára,�téves�elképze-
lésekkel találkozunk azzal kapcsolatban, hogy a marketing csak annyit tesz, hogy 
segít az embereknek, a korábban meghozott döntéseik alapján cselekedni. A média 
nagyobb�szerepet�játszik�az�alkoholfogyasztás�kultúrájában,�mert�alapvetően�az�ár�
és� az� elérhetőség� határozza�meg� ezt� a� kultúrát.�Az� a� tény,� hogy� az� általános� fo-
gyasztás látszólag azt mutatja, hogy az emberek mit engedhetnek meg maguknak, 
arra kényszeríti az italgyártókat, hogy a termékeit új, innovatív módon társítsák 
azokkal a változó társadalmi-politikai identitásokkal, amelyeket a fogyasztók ke-
resnek. Bizonyos értelemben ez az egyik oka annak, hogy a csillogó reklámok 
szemiotikai�dekonstrukciója�keveset�árul�el�a�reklámok�működéséről.�Mindez�pe-
dig�arra�vezethető�vissza,�hogy�az�elmúlt�években�a�szemiotikai�megközelítés�ki-
terjesztésének lehettünk tanúi, még a hordók esetében is, amelyek úgy lépnek köl-
csönhatásba� az� otthon� terével,� hogy� az� otthon� eltöltött� időt� teszik� a� szórakozás�
legújabb formájává. 

A�szemiotikai�„ellentámadás”�gyakorlatilag�minden�elképzelhető�közösségi�ese-
ményen�megjelenik,�legyen�az�nyilvános�vagy�magánjellegű.�Ez�az�„információs”�
és� a� „transzformációs”� tartalom�új�kombinációjaként� értelmezhető,� ahol� a�mobil-
média� egyre� nehezebbé� teszi,� hogy� felfedezzük� a� határvonalakat� e� kettő� között,�
így növelve az alkoholmarketing azon képességét, hogy a józan ész szabályai sze-
rint�működjön.�Ezeknek�az�összetett�folyamatoknak�és�bonyolult�eredményeiknek�
a megértése mindig is ellentmondásos lesz, már csak azért is, mert a bizonyítékok 
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arra utalnak, hogy az alkoholról szóló kereskedelmi beszédnek különféle követ-
kezményei�lehetnek,�amelyek�közül�soknak�valószínűleg�semmi�köze�nincs�ahhoz,�
amit a marketingesek szerettek volna elérni. De ezek egyikét sem lehet megfejteni 
a�médiatartalmak�egyszerű,�hozzáértő�olvasatával.

Egyértelmű,�hogy�sok�bizonyítékunk�van�arra,�hogy�a�média�különböző�straté-
giákon�és�műfajokon�keresztül�teszi�csábítóvá�az�italfogyasztást,�és�még�fontosabb,�
hogy ezt az ipar is pont így gondolja. Ráadásul a közelmúltban készült felmérések 
azt mutatják, hogy az ipar által követett stratégia sokkal többet tesz, mint egysze-
rűen� csak� megerősíti� azoknak� az� embereknek� a� döntését,� akik� már� az� alkohol-
fogyasztás�mellett� döntöttek.�A� legújabb�piaci� előrejelzések�azt�mutatják,� hogy�a�
rendszeres�alkoholfogyasztók�a�jövőben�kevesebbet�fognak�vásárolni.�Így�a�globá-
lis pénzügyi válság dacára a szeszipari cégek az újmédiát használják arra, hogy új 
módszerekkel buzdítsák alkoholfogyasztásra a lakosságnak azt a részét, amelyik 
hagyományosan nem tartozik a legfontosabb fogyasztóik közé.

A WHO tisztában van azzal, hogy a reklám nem más, mint annak a tünete, 
hogy�az�alkoholfogyasztást�hogyan�lehet�különböző�módokon�vonzóvá�tenni:

„Míg� az� alkoholt� egyre� kifinomultabb�hirdetéseken�keresztül� forgalmazzák� a�mainstream�
médiában, az eladásokat az is segíti, hogy az alkoholmárkákat a szponzorálás és a termék-
elhelyezés által sport- és kulturális eseményekkel is összekapcsolják, illetve a direkt mar-
ketingen keresztül az olyan új technológiákat is alkalmazzák, mint például az internet, 
a podcasting és mobiltelefon.” (World Health Organization, 2007, 29.)

Ebben�az�összefüggésben�az�a�vélemény,�hogy�a�fiatalok�átlátnak�a�hirdetéseken,�a�
szeszipari�cégeknek�azt�az�érvelését�erősíti,�hogy�a�marketing�valójában�csak�reak-
ció� a� fogyasztói� keresletre.� Japánban� és�Dél-Koreában� a� gyártók� a� jövedelmező,�
nők�alkotta�piacok�miatt�kénytelenek�voltak�újramárkázni�és�újrapozicionálni�azo-
kat�a� termékeket,�amelyek�elsősorban�a�nőket�vonzzák.�De�a�gyártók�gyorsan�al-
kalmazkodtak az ifjúsági trendekhez is a közösségi média használatával. Malajziá-
ban� a�Tiger� elnevezésű� sörmárka� „blogger�partyt”� szervezett,� ami� a�Facebook,� a�
Twitter,�a�Flickr,�a�YouTube�és�más�közösségi�oldalakon�keresztül�több�ezer�képet�
küldött�szét�szórakozó�malajziai�fiatalokról�(Blecken,�2009).�A�Tiger�és�a�piac�más�
szereplői� is� tudják,�hogy�a� reklám�csak�egy�azok�közül�a�médiumok�közül,�ame-
lyeket�a�sörgyárak�és�a�lepárlók�arra�használnak,�hogy�eladják�a�termékeiket;� így�
világos,� hogy� az� alkoholreklámok�kritikai� értelmezése� nem�nyújthat� kellő� védel-
met. 

Pedig a jelentések értelmezésének éppen ez lenne a célja a médiakutatásban. 
A WHO is tisztában van azzal, hogy a reklám csak az egyik módja annak, hogy a 
szeszipari�vállalatok�megpróbálják�elérni�a�fiatal�fogyasztókat.�Ebben�a�megközelí-
tésben�a�reklám,�szándékosan�vagy�nem,�olyan�témának�tekinthető,�melyen�keresz-
tül azokkal az összetettebb kérdésekkel is foglalkozhatunk, hogy a társadalom ho-
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gyan kommunikálja az alkoholfogyasztás örömeit és veszélyeit, és hogy ez a 
párbeszéd hogyan befolyásolja a fogyasztási szokásokat. 

Az�alkoholfogyasztás�jelentését�különböző�„társadalmi�szövegek”�konstruálják,�
még azokkal az épületekkel összefüggésben is, amelyekben élünk.2 Mindez azt je-
lenti, hogy a „jelentés jelentését” nagy körültekintéssel kell kereteznünk a média-
tudomány esetében, ha a diszciplína bármit is hozzá szeretne tenni az alkohollal 
kapcsolatos globális egészségügyi politikához. Az ASA már korábban is foglal-
kozott� jellemzően�nem�„szemiotikai”� úton�működő�üzenetekkel;� például� azokkal�
a szórólapokkal, amelyeken az áll, „olcsó pia – és jó sok”, ami éppen azt jelenti, 
hogy „olcsó pia – és jó sok”. Az utóbbi „információs” dimenziói jól álcázzák a 
probléma lényegét, ami az a könnyedség, amellyel az üzenetek megkönnyítik a 
közönség számára, hogy összekapcsolják az alkoholos állapotot a szórakozással. 
Ebben� az� értelemben� a� probléma� lényege� nem�a� jelentés� csekély� jelentősége,� ha-
nem azoknak a helyeknek a megsokszorozódása, ahol a jelentés létrejön. 

Ez�azért�lényeges,�mert�így�legyőzhetjük�azt�a�hamis�dichotómiát,�miszerint�az�
alkoholfogyasztást�alapvetően�az�ár�és�az�elérhetőség�helyett a média vezérli. Az 
árról� és� az� elérhetőségről� szóló üzenetek azért vannak jelen, mert folyamatosan 
alkoholfogyasztásról� szóló� üzenetekkel� találkozunk� a� legkülönbözőbb� helyeken,�
még akkor is, ha éppen valami mást csinálunk – például tanulunk. Viszont leg-
alább azt már tudjuk, hogy az Euromonitor javaslata nem áll összhangban azzal a 
véleménnyel,�hogy�az�alkoholmarketing�egyszerűen�csak�azoknak�az�embereknek�
a� termékválasztását� segíti,� akik�már� eldöntötték,� hogy� inni� fognak.�Áttekintve� a�
legkorszerűbb�alkoholmarketinget,� az� is�világos,�hogy�az�ár� és�az�elérhetőség� je-
lentősége� is�ösztönözte�és�megkettőzte�azt�az�erőfeszítést,�hogy�a�fogyasztókat�új�
eszközökkel szólítsák meg, ezzel ellensúlyozva a globális pénzügyi válság hatá-
sait. Más szóval, éppen az ár miatt válik a kommunikáció létfontosságúvá azoknak 
a� gyártóknak� a� körében,� akiknek� a� piacok� beszűkülésével� és� változásaival� kell�
szembenézniük, ahol a hagyományos, megbízható fogyasztók már nem jelentenek 
megbízható bevételi forrásokat.

Emellett�nyilvánvaló�problémák�vannak�–�a�legtöbb�kormány�által�előnyben�ré-
szesített – önszabályozással is. Az USA-ban kutatások kimutatták, hogy a hirde-
tési� előírások� betartása� javult,� amikor� a� szeszipar� is� részt� vett� a� szabályok�meg-
alkotásában.� Ez� egyáltalán� nem� meglepő,� hiszen� ugyanez� a� kutatás� azt� is�
megállapította, hogy nagyobb mozgásteret engedtek annak, hogy milyen reklámo-
kat lehet készíteni. Bár az állami szabályozásnak megvannak a maga korlátai, aki 
ezekkel�nem�ért�egyet,�annak�fontolóra�kell�vennie,�hogy�nincs�meggyőző�bizonyí-
ték arra, hogy az alkohollal kapcsolatos kommunikáció nem�befolyásolja�a�fiatalok�
alkoholfogyasztási�szokásait.�Bizonyítékot�csak�akkor�találunk�a�jelentősebb�hatá-
sokra, ha a rendelkezésre álló adatok szélesebb spektrumán több változót is vizs-
gálunk (Gunter et al., 2010).

Mindenesetre a megoldás nem az, hogy a médiát ellenségnek tekintjük. Ehe-
lyett�ma�már�a�mindenki�számára�elérhető�eszközök�robbanásszerű�elterjedése�le-
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hetővé�teszi,�hogy�a�médiát�a�közösségi�aktivizmus�részévé�tegyük,�leküzdve�ezzel�
azt a gyakori, haszontalan és gyakorlatiatlan különbségtételt, amit a média és az 
egyéb, a mindennapi kommunikáció eszközei között szokás tenni – ezt az össze-
függést a WHO már korábban felismerte. A médiához kapcsolódó érdekképvise-
letek segíthetnek a nyilvánosság és az érintettek felvilágosításában a közösségen 
belül,�ami�növelheti�az�alkoholra�irányuló�figyelmet�a�politika�és�közélet�napirend-
jében.�Ez�ahhoz�vezethet,�hogy�újraértelmezzük�az�alkohollal�összefüggő�problé-
mák megoldását abban az értelemben, hogy összehangolt fellépésre késztetjük az 
érintett ágazatokat: az egészségügyet, a végrehajtást, a civil szervezeteket és az 
önkormányzatokat (World Health Organization, 2006).

A hallgatók kutatásában számos aktivista véleménye megjelent, formálisan és 
informálisan egyaránt. A diákok azért is az egyetemet hibáztatták a túlzott alko-
holfogyasztás miatt, mert a hallgatói kiadványok ünnepelték az alkoholfogyasz-
tást. Mivel részt vehetnek ezeknek a kiadványoknak a szerkesztésében, jó esélyük 
van�arra,� hogy�változásokat� indítsanak�el.�Az�olyan� rendezvények� szervezőiként,�
mint a gólyahét, beavatkozhatnak a folyamatokba azáltal, hogy nem az alkoholfo-
gyasztást� a� középpontba� helyező� eseményeket� rendeznek.� Egy� sokkal� prózaibb�
szinten arra is tehetnek egy próbát, hogy a programokba bevonják azokat a tár-
saikat, akik a mindennapi társasági életük során nem fogyasztanak alkoholt. A lé-
nyeg tehát az, hogy az alkoholreklámok dekódolása semmit sem tesz annak ér-
dekében, hogy megakadályozza a szeszipart abban, hogy beszivárogjon a 
„fiatalságba”,� utóbbi� alatt� egy� kereskedelmi,� városi� és� oktatási élményt értve. 
Azonban az azzal kapcsolatos tudásunkat, hogy a média hogyan teszi elfogadottá 
a fokozott italfogyasztást, arra is használhatjuk, hogy helyi mozgalmakat segít-
sünk,� mivel� a� kereskedelmi� üzenetek� csak� akkor� működőképesek,� ha� materiális�
feltételekhez� tudnak�kapcsolódni.�Emiatt�pedig�mindig� lesz�olyasmi,�amit�a�fiatal�
közönség az értelmezésen túl is megtehet. 

Összefoglalás

–� �A�médiatársadalmakban�az�alkoholt�különböző�kommunikációs�stratégiák�segít-
ségével�„adják�el”;�mivel�a�reklám�ezek�közül�csak�az�egyik�stratégia,�így�szük-
ségszerű,�hogy�a�reklámokról�szóló�vita�során�tekintetbe�vegyük,�hogy�a�fiatalok�
miképpen vesznek részt az alkohollal kapcsolatos jelentések és élmények meg-
alkotásában.

–  A vita arról, hogy a közönség hogyan tulajdonít jelentést a médiatartalmaknak, 
segíthet megmagyarázni, miért olyan nehéz az alkoholmarketing szabályozása, 
amikor azt a vitát igyekszünk feltérképezni, ami a szabályozásról és a vonal 
alatti�marketingről�szól.
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–� �Ugyanakkor�a�vonal�alatti�marketing� jelentősége�arra� is� rámutat,�hogy�könnyű�
bizonyítékot találni arra, hogy a nemzetközi alkoholfogyasztás és szabályozás 
„nagy”� kérdései� hogyan�működnek� a�mindennapi� életben.�A�megalapozott� el-
mélet módszerének segítségével pedig azt is bemutattuk, hogyan tehetünk jelen-
tőségteljes�megállapításokat� az� említett� témákról�még� abban� az� esetben� is,� ha�
korlátozottak�az�erőforrásaink.

Jegyzetek

 1� �Az� „aktív� közönség”� fogalmát� általában� John� Fiske�munkásságával� társítjuk�
(1987 és 1992). Fiske azzal érvelt, hogy a médiatartalmak „poliszémikusak” 
(sok�jelentésük�van),�és�ennek�eredményeként�a�nézők�a�médiatartalmakat�szá-
mos�meglepő�módon�tudják�értelmezni.�A�szerkesztés�és�a�megosztás�gyakor-
latának elterjedésével a közösségi médiában ez a „tevékenység” egyre több-
ször�a�populáris�szövegek�„átírását”� jelenti;� lásd�például� írásomat�a�Top�Gun�
című�film�meleg�olvasatairól�(2007).

 2� �Vegyük� például� a� Rehab� elnevezésű� bárt� a� középkori� angol� város,� Norwich�
belvárosában. A Rehab egy Erzsébet kori épületben található, amit a cég ró-
zsaszínre festett. A bár logója egy mosolygó sárga arc (smiley), ami a korai 
brit rave-színtér jellegzetes szimbóluma volt (1988). Maga az épület, a bár 
neve és a dekoráció is számos olyan kérdést vet fel, amelyek a mértéktelen 
italozás kultúrájával kapcsolatosak.



8. fejezet

Politikai kommunikáció – Barack Obama, 
médiakonvergencia és mediatizált intimitás

Kutatási kérdés. 
Elképzelhető, 

hogy a közösségi média 
újra lelkes szavazókká 

teszi a fiatalokat?

Példaértékű 
esettanulmány. 

Barack Obama sikere 
a fiatal szavazók 
megszólításában.

A média hatásaival 
kapcsolatos tanulságok. 
Obama sikere nagyrészt

a média és az interperszonális
kommunikáció közötti

konvergenciára vezethető
vissza. Ez a konvergencia már

hosszú ideje foglalkoztatja
a tudósokat.

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Milyen hatása van 

a médiakonvergenciának 
a politikai kommunikáció 

struktúrájára?

Eredmények. 
Obama jelentős hasznot 

húzott abból az elmozdulásból, 
ami a személyre szabott 
politika irányába mutat, 
és amely az egész fejlett 
világban megfigyelhető. 
Elnökként pedig ügyesen 

használta fel az online 
véleményvezérek működését.

Vonatkozó irodalom. 
Tanulmányok, amelyek azt 
vizsgálják, hogyan tudják 

politikai szervezetek sikeresen 
használni a közösségi médiát 

(Bennett et al., 2010.), 
illetve hogyan alakulhat 

ki „intim” kommunikáció 
a jelöltek és a szavazók között 

(Stanyer, 2012.).
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A�médiakutatás�egyik�alapvető�kérdése,�hogy�a�média�hogyan�befolyásolja�a�sza-
vazáskor hozott döntéseket. A politikában zajló folyamatok sokkal bonyolultabbak 
annál,�mint�azt�az�a�megtévesztően�egyszerű�kérdés�sugallja,�hogy�a�hírek,�a�mé-
dia színpadán zajló viták, a politikai hirdetések és más, ezekhez hasonló tartalmak 
hogyan változtatják meg vagy tartják fenn a szavazati preferenciákat. Vagyis a 
kutatók�ma�már� tudják,�hogy�a�politikai�kommunikáció�sokkal� többről�szól,�mint�
hogy a politikusok és az újságírók megvitatják az aktuális politikai ügyeket vagy a 
választásokat,�illetve�a�politikai�elkötelezettség�is�sokkal�többről�szól,�mint�a�sza-
vazásról. 

A politikai kommunikáció fogalmának kiterjesztésére már csak azért is szükség 
van, mert a populáris kultúra és a közösségi média ma már nélkülözhetetlen szere-
pet játszik a választási politikában. Ebben az esetben az ifjúság újra kulcsfontossá-
gú�helyen�jelenik�meg,�hiszen�míg�korábban�úgy�tűnt,�hogy�a�fiatal�szavazók�alkot-
ják azt a választói csoportot, akiket a leginkább elidegenítettek a hagyományos 
politikától,� addig� jelenleg� ők� a� leglelkesebb� követői� az� újmédia-politikáknak.�
Mindez�a�politikai�kommunikáció�változóban�lévő�struktúráin�elvégzendő,�alapos�
empirikus� kutatásokra� késztet� minket.� Lance� Bennett� (2007)� és� James� Stanyer�
(2012)� az� elsők� között� kezdték�meg� ezt� a�munkát,� és�módszeresen� összegyűjtött�
bizonyítékokkal mutatták be a mediatizált politikai diskurzus átalakulását a digitá-
lis korban.

Barack�Obama�megválasztása�az�Egyesült�Államok�elnökévé�jelentős�lendületet�
adott ennek a munkának, mivel olyan jelölt volt, aki sikeresen alkalmazta az újmé-
dia�erőforrásait�egy�olyan�cél�eléréséhez,�amelyben�az�„idősebb”�jelöltek�egyre�ke-
vésbé�voltak�sikeresek:�rávette�a�fiatalságot,�hogy�szavazzon.�Ugyanakkor�a�politi-
ka és a digitális média kapcsolatával foglalkozó legújabb kutatások tanulsága 
szerint�az�olyan�személyiségek�megjelenését,�mint�Obama,�a�maga�tündöklő�kariz-
májával,�csak�a�személyre�szabott�politikának�kedvező�kommunikációs�rendszerek�
teszik�lehetővé.�A�leginkább�figyelemre�méltó�jellemzője�ezeknek�a�rendszereknek�
az, hogy látszólag felélesztik azokat a korábbi interperszonális kommunikációs 
formákat,�ahol�a�fiatal�médiafelhasználók�aktív�szerepet� játszanak�a�politikai�dis-
kurzus közvetítésében.

A fejezet elolvasása után választ tudunk majd adni arra kérdésre is, hogy a vál-
tozó médiatechnológiák hogyan fokozzák a populáris szórakoztatás politikai jelen-
tőségét.�Ezzel�együtt�észre�kell�vennünk�azokat�a�párhuzamokat�is,�amelyek�a�kö-
zönség�részvétele�és�performanszai�(a�negyedik�fejezetnek�megfelelően),�valamint�
azok között a kutatások között húzódnak, amelyek a média választási politikában 
játszott szerepével foglalkoznak.
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A politika mint szórakoztatás

A Now�című�brit�pletykalap�2009-ben�közzétett�felmérése�szerint�az�olvasók�több-
sége úgy gondolta, az American Idol/X-Factor�impresszáriója,�Simon�Cowell�kitű-
nő�miniszterelnök�lenne.�Inthorn�és�Street�(2011)�ezt�próbálták�feltárni�a�saját� tu-
dományos kutatásukkal. Mégis mi értelme lenne azt gondolkodni, hogy egy 
tehetségkutató�bírája�nemzeti�vezető�lehet?�Inthorn�és�Street�tanulmányának�egyik�
legfontosabb� jellemzője,� hogy� a� szerzők�nem� ítélkező� hangnemben� állnak� a� kér-
déshez.� Könnyű� és� unalmas� dolog� ilyen� eredményekkel� foglalkozni,� mivel� ezek�
csak�még� több�bizonyítékot� szolgáltatnak�arra,�hogy�a�fiatalok�közönyösek�és� tu-
datlanok,� akiket� elkápráztat� a� celebkultúra.� Azonban� azt� is� vegyük� figyelembe,�
hogy Inthorn és Street rámutattak, hogy sok személyiség a zeneiparból a politikai 
arénába�lépett,�méghozzá�a�népszerűségükből�adódó�olyan�erővel,�hogy�a�„valódi”�
politikai�szereplőknek�és�politikai�folyamatoknak�is�valódi�politikai�szereplőkként�
kellett�őket�elismerniük.�Például�Bono,�a�U2�énekese�az�elmaradottságról�és�a�glo-
bális� szegénységről� szóló�nemzetközi� viták� során�ül� asztalhoz,� és�manapság�már�
senki�sem�foglalkozik�azzal,�hogyan�került�oda,�azok�sem,�akiknek�őt�kell�hallgat-
niuk vagy vele kell beszélgetniük. 

Bár a médiakutatás szempontjából ez nagyon is releváns. Amikor egy olyan 
sarkalatos�ténnyel�szembesülünk,�mint�hogy�sok�fiatal�úgy�gondolja,�Simon�Cowell�
el�tudna�vezetni�egy�országot,�Inthorn�és�Street�rámutatnak,�hogy�a�fő�feladatunk�
itt az, hogy kiderítsük, egy ilyen következtetés hogyan válhat racionálissá. Mindez 
két�kutatási�kérdést�is�mozgat.�A�szórakoztatóipar�világának�figurái�hogyan�válnak�
politikai� értelemben� olyan� emberekké,� akik� azokkal� a� vezetői� tulajdonságokkal�
rendelkeznek,�amelyekkel�a�választott� tisztségviselőknek�kell�rendelkezniük?�Ho-
gyan� válhatnak� a� politikusok� népszerűbbé� azáltal,� hogy� magukat� szórakoztató,�
megismerhető�emberekként�állítják�be?�Manapság�ezek�a�politikai�kommunikáció�
legfontosabb kérdései, amelyek magyarázatot adnak arra is, hogy Barack Obama 
esete�miért�lehet�a�médiahatások�egyik�lenyűgöző�példája.�

Politikai kommunikáció: az Obama-ügy 

Barack�Obama�2008-as�győzelme�az�amerikai�elnökválasztáson�több�szempontból�
is�történelmi�mérföldkőnek�számított.�Egyrészt�azért,�mert�a�tudósokat�a�média�fi-
atal szavazókra gyakorolt hatásáról szóló, megcsontosodott nézetek felülvizsgála-
tára�késztette.�Tudományos�értelemben�az�Obama�győzelmét�a�politikai�kommuni-
káció� eszmetörténeti� szempontjából� megmagyarázni� igyekvő� erőfeszítések� két�
okból�is�az�ifjúságot�helyezték�a�vizsgálat�középpontjába.�Először�is,�a�„gyengélke-
dő�média”� (Zaller,�1994),�vagyis�az�a�globális� tudatlanság�és�közöny,�amit� sokak�
szerint�a�televízió�közvetített�a�választási�politika�kapcsán,�elsősorban�a�fiatalokat�
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fenyegető�veszélynek�tűnt�(Harrington�2008;�Bennett�et�al.,�2011).�Ez�a�tézis�telje-
sen hibásnak bizonyult, mivel 1960 óta 2008-ban tapasztalhattuk a legnagyobb vá-
lasztási�részvételi�arányt�az�USA-ban�(Gans�és�Hussy,�2008),�és�a�fiatalok�jelentős�
szerepet� játszottak�Obama�megválasztásában.�A�Pew�Research�Centre�számításai�
szerint 30 éves kor alatt a szavazók 66 százaléka szavazott a demokratákra 2008-
ban,�ami�minden� idők� legnagyobb�különbsége�a�fiatalabb�és�az� idősebb�szavazók�
között�a�választások�történetében;�a�fiatalok�választási�preferenciája�példátlan�hata-
lommá�vált� (Keeter� és�Horowitz,� 2008).�Másodszor,�Obama� győzelmében� fontos�
szerepet� játszott� a� fiatalsága,� a� vonzereje� a� fiatalok� számára� és� az� a� tehetsége,�
ahogy�a�közösségi�médiát�használta,� ezzel�mozgósítva�a�fiatal� szavazókat.�Everet�
írása a Journal of Visual Culture� című� folyóiratban� rendkívül� tömören� ragadja�
meg ennek a lényegét: 

„Obama�maga�is�a�politikai�változások�fontos�ágensévé�vált�arra�támaszkodva,�hogy�a�fiata-
lok széles körben elsajátították az olyan online interaktív közösségi médiaformák és tech-
nológiák�használatát,�mint�a�MySpace,� a�Facebook,�a�YouTube,�a�mobiltelefonok�és� rövid�
üzenetküldő�rendszerek�(SMS).�Így�az�amerikai�digitális�ifjúság�és�a�lélekben�fiatal�aktivis-
ták úgy döntöttek, hogy hinni tudnak és akarnak is egy ilyen személyiségben, aki olyan jól 
látható�és�elérhető,�újfajta�elnök�lehet,�akivel�interakcióba�léphetnek,�megoszthatják�vele�a�
véleményüket, és akivel újra fel lehet találni Amerikát, nemcsak a való világban, hanem a 
stratégiai szempontból sokkal fontosabb interneten is.” (2009, 195–196.)

A�népszerű�médiaforrások�egyetértettek�abban,�hogy�Obama�győzelme�megváltoz-
tatta azokat a játékszabályokat, amelyeket a politikai kommentátorok már hosszú 
ideje� igaznak� tartottak� a� politikával,� a�médiával� és� a�fiatalokkal� összefüggésben.�
Obama már a kampány korai szakaszában, a Demokrata Párt elnökjelöltségéért 
küzdve bebizonyította, hogy olyan mértékben képes mozgósítani a 25 év alattia-
kat,� amire�nem�volt�példa�a�háború�utáni� időszakban.�Egy�politológus� így�össze-
gezte Obama szakmájában mutatott tehetségét a Time magazinban:

„»A hagyományos bölcsesség szerint – így fogalmazta meg egy cikkben egy riporter a hét 
elején�–�az�a�jelölt,�aki�a�fiatalok�szavazatára�számít,�vesztes�–�mondta�Michael�McDonald,�
aki� a� választási� részvételi� arány� szakértője� a� George�Mason� Egyetemen.� –� Nyilvánvaló,�
hogy ebben az esetben más volt a helyzet.«” (Von Drehle, 2008.)

A Time� később� úgy� vélekedett,� hogy� kevéssé� látszott� valószínűnek,� hogy� azok� a�
fiatal�amerikaiak,�akik�Irakban�és�Afganisztánban�harcoltak,�miközben�megtagad-
ták� tőlük� a� tisztességes� nyugdíjat,� az� egészségügyi� ellátást� és� a� munkahelyeket,�
közömbösek� lettek� volna� a� politika� irányában;� így�Obama�merész� kampánya� vá-
lasztási�buldózerekké�változtathatta�őket�(Von�Drehle,�2008).

A�médiatudomány�szempontjából�Obama�győzelmét�a�konvergencia koncepció-
jára hivatkozva lehet magyarázni. A „konvergencia” fogalmának hosszú története 
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van� a� médiakutatásban� (Meikle� és� Young,� 2012).� Ez� a� fejezet� megmagyarázza,�
hogy Barack Obama kommunikációs stratégiája hogyan követte a konvergencia 
gyakorlatát úgy, hogy összekapcsolta a fogalom két lehetséges megközelítését. Az 
egyik verziót Katz és Lazarsfeld kínálták fel Personal Influence (Személyes hatá-
sok)� (1955)�című�könyvükben,�amely�azt� tárgyalja,�hogy�a�klasszikus�tömegkom-
munikáció viszonyai között az emberek hogyan használják a médiát arra, hogy az 
segítséget�nyújtson�nekik�a�választásaikban�a�korai�lineáris�műsorszórás�korszaká-
ban;� és� azokat� az� újabb� definíciókat,� amelyeket� Henry� Jenkins� írásai� kínálnak�
(2006a).

A�konvergencia�fogalmát�rendszerint�Jenkins�munkáival�hozzuk�összefüggésbe�
(Meikle�és�Young,�2012).�Jenkins�két�folyamatot�ír�le�a�használatával.�Először�is,�a�
„konvergencia� olyan� helyzetre� utal,� amelyben� különböző� médiarendszerek� egy-
szerre léteznek, és ahol a médiatartalmak ezek között a rendszerek között áramla-
nak”� (Jenkins,� 2006a,� 282.).�Másodszor,� a� konvergencia� „olyan� kifejezés,� amely�
technológiai, ipari, kulturális és társadalmi változásokat ír le a média kultúrán be-
lüli mozgásának szempontjából” (2006a, 282.). A Personal Influence�című�könyv-
ben a „konvergencia” azt a folyamatot jelöli, hogy a tömeg- és az interperszonális 
kommunikációs hálózatok hogyan metszették egymást olyan társadalmi esemé-
nyeken, amikor az illinoisi Decatur város asszonyai a média információit használ-
ták fel a társaikkal folytatott beszélgetések során azzal kapcsolatban, hogy mit kell 
vásárolni,�mit�vegyenek�fel,�milyen�filmeket�kell�megnézni,�vagy�mit�gondoljanak�
a�közügyekről�(Katz�és�Lazarsfeld,�1955).�Ebben�a�fejezetben�ezeket�a�meghatáro-
zásokat azért kombináljuk, hogy megmutathassuk, a konvergencia hogyan csatla-
kozik azokhoz az elképzelésekhez, amelyeket a második fejezetben mutattunk be 
azzal� összefüggésben,� hogy� a� fiatal� közönség� aktívan� részt� vesz� a� médiaesemé-
nyek létrehozásában. 

A politikai kommunikációra alkalmazva és Barack Obamára fókuszálva, a kon-
vergencia�azokat�a�fejlődő�médiagyakorlatokat�írja�le,�amelyeket�a�politikai�szerep-
lők�és�szervezetek�alkalmaznak�annak�érdekében,�hogy�a�fiatalokat�rávegyék,�hogy�
személyes és érzelmi kapcsolatokat alakítsanak ki a politikai kérdésekkel. Mindez 
rámutat arra, hogy a médiatartalmak és technológiák hogyan válhattak egyedülál-
lóan� befolyásossá� abban,� hogy� a� fiatal� amerikai� szavazók� ismét�megjelenjenek� a�
szavazófülkékben. 

Amennyiben az Obama-kampányt konvergenciajelenségként értelmezzük, az 
esemény�egy�sor�strukturális�változást�sűrít�magába,�a�média�és�a�politikai� rend-
szerek�tekintetében�egyaránt.�Ezek�a�változások�lehetővé�tették,�hogy�a�fiatalok�új�
megközelítésben�gondoljanak�a�választási�politikára�és�ennek�megfelelően�csatla-
kozzanak hozzá. Mindez nem lett volna lehetséges a konvergens médiakultúrák 
nélkül.�Gondolatmenetünk�az�előző�fejezetekben�megkezdett�érvelést�viszi�tovább,�
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miszerint� a�média� azáltal� fejti� ki� hatását,� hogy�meghatározza,� a� fiatalok� hogyan�
vehetnek�részt�a�közéletben.�Ennek�megfelelően�az�alábbi�fejezet:
–� �megállapítja,�hogy�Obama�kampánya�mérföldkő�volt�a�politikai�kommunikáció�
eszmetörténetében,�mivel� felülírta� a�média�használatával� és�a�fiatalok�politikai�
apátiájával�kapcsolatos,�tudományos�megrögzöttségeket;

–� �megmagyarázza,�hogy�Obama�győzelmét�miért�érdemes�a�konvergencia�gyakor-
lataként�értelmezni;

–  a „konvergenciával” kapcsolatos kérdéseket úgy határozza meg, hogy a média 
hogyan strukturálja az aktív közönséget – tesszük mindezt úgy, hogy összekap-
csoljuk a korai közvélemény-kutatásokat Burgess és Green (2009) munkáival a 
YouTube-ról,�a�kereskedelmi�médiáról�és�a�politikáról;

–  két tanulmány segítségével úgy ábrázoljuk Obama alakját, mint a változó mé-
diastruktúrák megnyilvánulását – ezek Bennett és munkatársainak (2011) kuta-
tásai� a� közösségi� média� és� az� állampolgárság� változásairól;� valamint� James�
Stanyer�(2012)�tanulmánya�a�növekvő�„intimitás”�fontosságáról�a�politikai�kom-
munikációban. Ezek az új struktúrák a politikusok és a választók közötti intim 
kapcsolatokat szorgalmazzák azáltal, hogy az interperszonális és mediatizált 
kommunikáció�(Bennett�et�al.)�kereszteződését�támogatják,�illetve�kihasználják�
a�politikai�tartalmak�áramlását�a�különböző�médiaműfajok�között�(Stanyer).�

Média, ifjúság és politikai apátia 

Bennett (2011), aki átfogó tartalomelemzéseket végzett azokon az online forráso-
kon, amelyeket a politikai szervezetek alkalmaztak a 2008-as amerikai választási 
kampányában,�úgy�gondolta,�hogy�a�2008-as�kampány�két�különböző�módon�köze-
lített�az�ifjúsághoz�a�média�és�a�szavazás�tekintetében.�Egészen�addig�erős�hagyo-
mánya volt annak, hogy a média és a politika viszonyát úgy írják le, hogy a tömeg-
médiát és különösen a televíziót hibáztassák azért, mert a közönséget elfordítják a 
politikától.�Obama�után�a�Web�2.0�működéséről�szóló�írások�egész�sora�látott�nap-
világot,�ahogy�a�médiahasználók�politikai�érdeklődése� is�újraéledt.�Mindkét�meg-
közelítés�középpontjában�a�fiatalság�állt,�de�Bennett�és�szerzőtársai�úgy�gondolták,�
ezek közül egyik sem volt képes megragadni a mediatizált politika összetettségét: 

„Az egyik megközelítésben Putnam (2000) érvelése jelenik meg, miszerint a passzív televí-
ziós� kultúra� kialakulása� és� a� csoportidentitások� csökkenő� szerepe� »generációs� elmozdu-
lást«�eredményezett�a�politikában�és�a�közéletben,�és�nem�valószínű,�hogy�ezt�az�új,�online�
civil�kezdeményezések�pozitív�irányba�tudnák�befolyásolni.�Egy�másik�megközelítés�a�fia-
talokat »digitális bennszülöttként« írja le, akik élen járnak a részvételi média használatá-
ban,�ami�a�nyilvánosságban�való�részvétel�új�formáit�is�népszerűsíti.�Mindkét�megközelítés-
sel� szemben� fogalmaztak� már� meg� kifogásokat:� az� elsőt� a� 2008-as� Obama-kampányban�
mozgósított�fiatalok�és�első�szavazók�kapcsán,�a�másodikat�pedig�azért,�mert�egyes�kutatá-
sok�megkérdőjelezik�a�fiatalok�technológiai�jártasságát.”�(2011,�835.)
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A�szerzők�rendkívül�óvatosak�voltak�a�Web�2.0�sikerének�ünneplését�illetően,�ehe-
lyett� sokkal� jobban� foglalkoztatta� őket� az� a� pesszimista�megközelítésmód,� amely�
alapvető�modellként�rögzült�a�globális�tudományos�életben�a�médiáról�és�a�politi-
káról.�Nyilvánvaló�volt,�hogy�ez�az�álláspont�tarthatatlan,�mivel�nem�tudott� leírni�
olyan�jelentős�globális�eseményeket,�mint�amilyen�Obama�győzelme�is�volt.�Azt�az�
elképzelést támogatva, hogy a pesszimizmus globális normává vált, Esser és de 
Vreese összehasonlító tanulmánya az ifjúságról, a médiáról és szavazásról az 
USA-ban�és�Európában�megjegyezte:�„A�fiatalság�növekvő�passzivitása�a�politiká-
ban és abban, hogy éljenek a szavazati jogukkal, az egész világon megkongatta a 
vészharangokat.” (2007, 1195.) Ausztráliában Harrington megjegyezte továbbá, 
hogy�mivel�sokan�úgy�tartották,�hogy�a�fiatalok�figyelmét�könnyebb�elvonni�a�mé-
dia� szórakoztató�és�zavaró� tartalmaival,� a�fiatal� szavazók�„jelentős�veszélyforrást�
képviselnek� a� jövőbeli� felvilágosult,� tájékozott� közbeszédre� nézve.”� (2008,� 395.)�
Így�Obamának�az�a�képessége,�hogy�szórakoztatással�ösztönözze�szavazásra�a�fia-
tal�közönséget,�globális�kihívást�jelentett�a�fiatalok�és�a�mediatizált�politika�kérdé-
sével foglalkozó kutatásoknak.

A�tudományos�érdeklődésen�túl,�az�a�lehetőség,�hogy�a�konvergens�média�eset-
leg�felrázza�a�szunnyadó�fiatal�szavazókat,�olyan�tényező�volt,�amit�a�politikusok�
nem�hagyhatnak�figyelmen�kívül.�Még�akkor� is,� ha�a�fiatalok�alacsony� szavazási�
aránya� tényként� kezelhető� a� fejlett� világ� nagyobbik� részén� (Esser� és� de� Vreese,�
2007), ez egy politikai rejtvény�politikusok�számára,�amit�csak�kifinomult�média-
stratégiákkal�lehet�kezelni.�Apatikusak�vagy�sem,�azok�a�fiatalok,�akik�potenciális 
szavazók� lehetnek,� fontos� szerepet� játszanak� a� kampánytervezők� stratégiájában.�
Connaughton� és� Jarvis� (2004)� megjegyezték,� hogy� az� USA-ban� a� republikánus�
párt 1990 és 2000 között egy évtizedet töltött azzal, hogy jobb kommunikációt 
alakítson�ki�a�fiatal,�spanyol�ajkú�szavazókkal,�felismerve�azt�a�hatalmas�erőt,�amit�
ez a csoport képvisel, ha sikerül mozgósítani. Más tudósok arra voltak kíváncsiak, 
a „médiaprobléma” vajon azzal állt-e összefüggésben, hogy a politikusok és a pár-
tok� nem� értették,�miképpen� kell� használni� a�médiaforrásokat.� Xenos� és� Bennett�
(2007)�azt�állította,�hogy�2004-re�számos�bizonyíték�volt�arra,�hogy�a�fiatalok�töb-
bet akartak tudni a politikáról, és a médiát akarták arra használni, hogy többet 
tudjanak. Ez elengedhetetlenné tette a politikai szervezetek médiahasználatának 
vizsgálatát. Az Egyesült Királyságban Gerodimos (2008) azzal érvelt, hogy ami-
kor elérkeztek a választások, a médiaprobléma eredménytelen megközelítésnek 
 bizonyult a politikai pártok Web 2.0-ás tevékenységeinek tekintetében. A brit poli-
tikai pártok és független érdekcsoportok hálózati jelenlétével foglalkozó tartalom-
elemzésében�Gerodimos�világos� különbséget� talált� az� előbbi� és� az� utóbbi� között,�
ami arra utalt, hogy az alacsony részvételi arány oka az lehetett, hogy a választási 
kampány során nem használták ki a digitális források teljes potenciálját:
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„A tanulmány megállapította, hogy a legtöbb kormányzati ifjúsági oldal, például az ifjúsá-
gi parlamentek és fórumok honlapjai egyáltalán nem voltak vonzóak, nem volt rajtuk rele-
váns�tartalom�és�nem�voltak�egyértelmű�céljaik.�Annyit�akartak�elérni,�hogy�általánosság-
ban� »kapcsolódjanak«� a� fiatalokhoz,� olyan� konkrét� célok� és� lehetséges� előnyök� nélkül,�
amelyek�a�fiatal�felhasználókat�motiválnák�(…).�Ezzel�szemben�a�nem�kormányzati�szerve-
zetek honlapjai sokkal energikusabbak, stratégiájuk és napirendjük tekintetében pedig sok-
kal célirányosabbak voltak, s mindezt gördülékeny, átfogó és vonzó oldalakon keresztül 
valósították meg.” (2008, 964.) 

A�probléma�tehát�nem�azokkal�a�fiatalokkal�volt,�akik�a�médiát�használták;�hanem�
azokkal�a�politikai�aktivistákkal,�akik�nem�–�vagy�legalábbis�nem�megfelelő�mó-
don.

Ez�nem�azt� jelenti,� hogy� a�média� szerepét� a� választási� politikában� alapvetően�
újra kellene gondolni pusztán csak azért, mert a kommunikációs technológiák 
megváltoztak. Mindez annak a kérdésnek is jó alapot teremt, vajon a média szóra-
koztató jellege ártott-e valaha is a politikának. Bár korábban a televíziót sokan a 
választások szörnyetegeként tartották számon, a huszonegyedik század elejére sok 
politikus�a�tévékészülék�szórakoztató�erejét�használta�fel�arra,�hogy�a�fiatal�szava-
zókkal�kapcsolatot� teremtsen,�és�ezek�az�erőfeszítések�kifizetődőnek�bizonyultak.�
Emellett számos tudós rámutatott arra, hogy egyre többen élnek a komédia eszkö-
zével� a� politikai� kommunikáció� területén� (Wells� és� Bull,� 2007;� Rossing,� 2011).�
Ugyanígy� nagy� jelentősége� volt� Jon� Stewart� ifjúságbarát,�The Daily Show című�
műsorának�(Bennett,�2007),�amivel�a�talk-show�is�a�választási�kampányok�„kötele-
ző”�elemévé�vált�(Babcock�és�Whitehouse,�2005;�Stanyer,�2012).�Ezenkívül�még�a�
valóságtelevízió vált olyan eszközzé, mely képes volt elérni azokat az embereket, 
akiket egyébként nem érdekelt volna a politikai diskurzus (Ruddock, 2010).

Tehát amikor egyre közelebb volt a 2012-es amerikai elnökválasztás, Obama 
úgy�döntött,�a�Fehér�Házban�évente�megrendezésre�kerülő�Sajtóvacsorán�fogja�kel-
lemetlen helyzetbe hozni Donald Trumpot, a vállalkozót, valóságshow-sztárt és a 
leendő� kampányellenfelét.� Ezzel�Obama�újra�megerősítette,� hogy�milyen� jelentős�
politikai értéke van annak, ha valaki szórakoztatni tudja a közönséget a televízió-
ban. A 2012-es választásokon való indulást fontolgató Trump elfogadta a „birthers” 
mozgalom érveit – egy olyan mozgalomról van szó, akik azt hiszik, hogy Obama 
nem az USA-ban született, ahogyan azt az amerikai alkotmány kiköti az elnök 
esetében, így arra törekedtek, hogy bíróság elé állítsák az ovális szoba bitorlóját 
(Madison, 2011). Az elnök úgy határozott, hogy a televízióban is közvetített vacso-
rán fogja sarokba szorítani a birthers mozgalmat és Trumpot is. Ehhez egy sor 
olyan viccet használt fel, amelyek médiaklipeken és popkulturális hivatkozásokon 
alapultak. Obama így az ingatlanmágnást nevetség tárgyává tudta tenni egy olyan 
performansszal,�ami�a�YouTube�segítségével�azonnal�terjedni�kezdett�szerte�a�vilá-
gon.
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Elképzelhető,�hogy�Obama�diadalát�Arnold�Schwarzenegger�inspirálta.�Schwar-
zenegger úgy döntött, hogy indul a 2003-as kaliforniai kormányzói választásokon, 
mert� azt� gondolta,� hogy� a� hivatalban� lévő� Grey� Davis� rosszul� kezelte� az� állam�
pénzügyeit. Ez egy olyan bonyolult ügy volt, amely törvényszéki gazdasági vizs-
gálaton� alapult,� és� amit� nyílt,� kimerítő,� jogi� oknyomozói� újságírás� kísért� végig.�
�Ennek� során�Schwarzenegger� a� köztisztviselők� számára� ismerős� kihívással� talál-
kozhatott;�Thornton�(2008)�rámutatott,�hogy�az�amerikai�elnökök�azóta�próbálták�
kikerülni�a�politikai�újságírókat,�mióta�Andrew�Jackson�saját�újságot�indított�a�ti-
zenkilencedik� században.� A� hollywoodi� akcióhős� azonban� új� megoldást� talált� a�
problémára: kihasználva azokat a médiakapcsolatokat, amelyeket hírességként él-
vezett, Schwarzenegger a kampányát a kábeltelevíziós talkshow-kban futtatta, ez-
által az újságírók bevonása nélkül kommunikálhatott a lakossággal.

Babcock� és�Whitehouse� úgy� látták,� hogy� ez� a� folyamat� előre� jelezte� azokat� a�
változásokat, amelyekre a médiapolitikában lehetett számítani. Azáltal, hogy a po-
litikusok� a� szórakoztató� műfajokban� közvetíthették� az� álláspontjukat,� méghozzá�
hosszasan, elkerülhették azt, hogy választ kelljen adniuk az ellenfelük kérdéseire, 
vagy kitegyék magukat a politikai újságírók inkvizíciójának (Babcock és 
Whitehouse, 2005). Obama minden bizonnyal élvezte ezt a szabadságot, amikor 
odapörkölhetett Donald Trumpnak, és nevetségessé tehette a birther mozgalmat és 
a�Fox�Newst�azzal,�hogy�feltette�a�kérdést,�vajon�„A�Donald”�figyelmet�fordítana-e�
más összeesküvés-elméletekre is (például arra, hogy „Mi történt valójában 
Roswellben? És hol lehet Biggie és Tupac?”), majd megkérdezte, alkalmassá tesz-
nek-e valakit az elnöki székre az olyan nagy döntések, mint hogy valaki a színész 
Gary Busey-t, vagy a The Celebrity Apprentice-ben� szereplő�énekest,�Meatloafot�
szorongatja meg („azok a döntések ezek, amelyek miatt egész éjszaka nem tudnék 
aludni”). 

Obama� számára� a� YouTube� olcsó� lehetőséget� biztosított� arra,� hogy� előhúzza�
Schwarzenegger trükkjét: úgy beszélhetett a szavazókhoz, hogy közben nem za-
varták meg a minden lében kanál újságírók. A Hollywood Reporter megjegyezte, 
hogy�Obama� beszédét� széles� körben� posztolták� és� osztották�meg� a�YouTube-on;�
Trump lejáratását 7,2 millió alkalommal nézték meg 2011 augusztusáig, több mint 
2 millióval többen, mint ahányan az elnök bejelentését látták Oszama bin Laden 
meggyilkolásáról.�És�még�ez�a�szám�is�eltörpül�amellett,�hogy�mekkora�figyelmet�
kapnak�azok�a�videók,�amelyeket�a�Fehér�Ház�hivatalos�YouTube-csatornáján�posz-
tolnak (Hollywood Reporter, 2011).

A�fent�említett�humoros�piszkálódás�egy�újabb�mérföldkő�volt�Obama�kampá-
nyában;�olyan�esetről�van�szó,�amit�intim konvergenciának nevezhetnénk. Vagyis a 
beszéd jól illeszkedett egy olyan médiarendszerbe, amely alkalmas a személyiség 
megjelenítésére és az önkifejezésre a médiatartalmak megosztásán keresztül – 
olyan�megjelenési�és�véleménynyilvánítási�lehetőségről�van�itt�szó,�amivel�a�politi-
kusok�és�a�választók�egyaránt�élhetnek.�Nagy�a�kísértés,�hogy�Obama�humorérzé-
kére úgy gondoljunk, mint egy olyan politikus diadalára, aki egészen véletlenül 
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jóképű,�vonzó�és�még�szórakoztató�is.�Obama�egyszerűen�csak�megnyerő�volt,� jó�
megjelenésű,�vicces�srác,�és�így�olyan�taktikát�alkalmazhatott,�amire�csak�kevesen�
voltak képesek. Mégis Obama humorérzéke csak úgy válhatott hatékony eszközzé, 
hogy� az� üzenetküldő� rendszerek� ezt� lehetővé� tették.� Ezek� a� rendszerek� az� intim 
konvergencia� működését� példázzák� két� okból.� Jenkins� (2006a)� állítását� para-
frazeálva,�a�konvergencia�felől�közelítve�a�kérdéshez,�maga�a�beszéd�mechanizmu-
sa és az, ahogy a beszéd a közönség soraiban terjedt, rámutatott arra, hogy a mé-
diatartalom�hogyan�áramlik�a�különböző�üzenetküldő�rendszerek�között.�Obama�a�
beszéd egy pontján viccesen bemutatott egy klipet a Disney stúdió Oroszlánkirá-
lyából, mintha az a saját születését ábrázolná (ezzel rájátszva arra az összeeskü-
vés-elméletre, hogy valójában Afrikában született). A videó hivatkozásokat tartal-
mazott a valóságtelevíziózásra és a rapkultúrára, valamint nevetségessé tette a Fox 
Newst� mint� meghatározott� újságírói� műfajt.� Végül� Obama� büszkén� arathatta� le�
munkája�gyümölcsét,�mivel�az�emberek�széles�körben�megosztották�az�előadását�a�
közösségi médiában. Ami az intimitást illeti, a beszéd arra is rámutatott, hogy 
Obama�hogyan�alkotott�a�maga�saját,�személyes�történetéből�politikai�eszközt�egy�
olyan� támadás� ellenére� (Trump�és� a�birther�mozgalom� részéről),� amely� a� szemé-
lyes múltjára koncentrált és nem arra, hogyan végezte a hivatali munkáját. Obama 
tette�azt�igazolta,�hogy�a�média�jelentős�befolyást�gyakorol�a�politikai�kommuniká-
cióra azáltal, hogy egyre fontosabbá válik a saját személyiség nyilvános bemuta-
tása, az önmegvalósítás, vagyis a mediatizált intimitás kultiválása a politikusok és 
a�fiatal�szavazók�között�(Stanyer,�2012).�Az�eset�azt�is�világossá�tette,�mekkora�os-
tobaság�azt�gondolni,�hogy�a�média�szórakoztató� tartalmai�elterelik�a�figyelmet�a�
politikáról. Továbbá az esemény jól példázza, hogy a konvergencia hogyan bonyo-
lítja tovább a pesszimista nézeteket a média politikai hatásairól, de világossá teszi 
azt is, hogy olyan módszereket kell kidolgozni, amelyek meg is tudják határozni 
ezeket a politikai hatásokat. 

Konvergencia 

Az, ahogyan Obama kellemetlen helyzetbe hozta Trumpot, azt jelezte, hogy a poli-
tika�a�szórakoztatás�olyan�formájaként�értékelődik�fel,�amely�a�személyiségen�ala-
pul, és azon, hogy ez a személyiség hajlandó legyen feltárni önmagát. Azonban 
fontos�megjegyezni,�hogy�a�konvergencia�kutatása�azt�sugallja,�ez�a�felértékelődés�
ezúttal� inkább�kényszer,�mint�választott�stratégia,�hiszen�egyértelmű�volt,�hogy�a�
médiaipar� Obama� pozícióját� részesítette� előnyben.� Obamának� az� a� képessége,�
hogy�személyre�szabja�a�politikát,�a�médiakonvergenciára�jellemző�gyakorlat�volt,�
méghozzá� abban� a� formában,� ahogyan� Jenkins� a� fogalmat�meghatározta.�Obama�
2008-as� kampánya�már� felismerte� az� új� digitális� forrásokban� rejlő� lehetőségeket�
azáltal,� hogy�ezeket� a�mindig�népszerű� televízióval,� a� politikai� reklámokkal� és� a�
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személyes kommunikációval kombinálta. Obama közösségimédia-használata része 
volt�egy�szélesebb�körű�kommunikációs�stratégiának,�amelybe�beletartozott�a�ha-
gyományos politikai kommunikáció is. 

Az� biztos,� hogy� a� közösségi�média� jelentős,� sokat� vitatott� és� kutatott� tényező�
volt�2008-ban.�A�választások�előtt�az�amerikai�ifjúsági�aktivista�és�kommunikáci-
ós�stratéga,�Rashid�Shabazz�azt�írta,�hogy�a�közösségi�médiának�egyértelmű�szere-
pe�lenne�abban,�ha�Obama�győzelmet�aratna,�mivel�a�közösségi�médiának�köszön-
hette a demokrata párti elnökjelölést: 

„Az�újmédia�(Facebook,�YouTube,�blogok�stb.)�(…)�fontos�tényező�volt�abban,�hogy�Obama�
szenátor�márkáját� és� rocksztárszerű� státuszát� felépítsék,�miközben� egyre� több�választásra�
jogosult�fiatalt�sikerült�bevonni�a�politikai� folyamatba.�Mind�az� ifjúsági�média�szakembe-
rei, mind pedig Obama felismerte az internetnek azt a hatalmát, hogy a mozgósításban 
kulcsfontosságú�történeteket�tud�megosztani,�akár�fiatalokról,�akár�másokról�van�szó.�Csak�
a Facebookon�18�millió�18�és�29�év�közötti�fiatal�van.”�(2008,�239.)

Wu (2009) megállapította, hogy a Facebook különösen hatékony volt abban, hogy 
a� fiatalok,� akik�meglátogatták� a� jelöltek� oldalait,� más� fiatalokkal� kommunikálja-
nak. Azonban Wu tanulmányának legfontosabb tanulsága szerint a Facebook olyan 
cselekvési�lehetőséget�is�biztosított�a�szavazóknak,�ami�egy�ideje�már�jellemző�volt�
rájuk. 

Visszatérve�Obama�győzelmére�a�demokrata�előválasztásokon,�a�Time magazin 
elemzése a kommunikációs stratégiáról egyfajta retro érzést hangsúlyozott. Min-
den nyilvános morgolódás ellenére, miszerint hogy fog a BlackBerryje nélkül élni, 
ha megválasztják, Obama már a kampány során is nagyban támaszkodott a pre-
digitális� és� tömegkommunikáció� előtti� eszközökre� és� módszerekre.� A� választási�
kampányok választókra gyakorolt hatását tanulmányozva az 1940-es években Katz 
és�Lazarsfeld� (1955)� úgy� találták,� hogy� az� embereket� sokkal� nagyobb� valószínű-
séggel�befolyásolja�a�körülöttük�élők�véleménye,�mint�az,�amit�a�rádióban�hallanak�
vagy az újságban olvasnak. Úgy látszik, a huszonegyedik századi amerikai politi-
kusok felfedezték, hogy ez még mindig igaz: a Time elemzése szerint Obama csa-
pata megfogadta egy korábbi, a személyes kommunikációval foglalkozó republiká-
nus kutatás tanulságait, amely „úgy találta, hogy egy megbízható szomszéd vagy 
ismerős,�aki�személyesen�próbál�meggyőzni�[a�jelöltre�történő�szavazásról],�sokkal�
hatékonyabb módja annak, hogy a szavazókat az urnákhoz vezessük” (Von Drehle, 
2008).

A Time magazin hosszú ideig foglalkozott ezzel a kijelentéssel. A Time már 
2007-ben� arra� figyelmeztetett,� hogy� tekintettel� a� fiatalok� szavazatának� értékére,�
a jelölteknek ismerniük kellene a közösségi médiát, mert még ez sem fogja egy-
könnyen�megoldani�azt�az�évtizedes�problémát,�hogy�hogyan�lehet�a�fiatalokat�újra�
rávenni a szavazásra. Még ugyanebben az évben a Time interjút készített Heather 
Smithszel,� aki� akkoriban� az� ügyvezető� igazgatója� volt� a� Young�Voter� Strategies�
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(Fiatal� Szavazói� Stratégiák)� elnevezésű� szervezetnek.� Az� YVS� a� fiatal� szavazók�
mozgósításával�kapcsolatban�adott�tanácsokat.�Később�Smith�az�YVS-t�egyesítette�
a Rock the Vote-tal, amit azért „alapítottak, hogy a populáris kultúra és a politika 
ötvözésén�keresztül�(…)�támogassák�a�fiatalok�azon�nemzedékét,�akik�részt�kíván-
nak�venni� a�választásokon,� és� szeretnék,�ha�fiatalok�által�képviselt� választási� erő�
politikai és társadalmi változásokat eredményezne” (Rock the Vote, 2011). A Rock 
the Vote honlappal kapcsolatos életrajza szerint Smith több olyan stratégiában is 
részt� vett,� amely� 2000� óta� jelentősen� növelte� a� regisztrált� fiatal� szavazók� számát�
szerte� az�Egyesült�Államokban.�Olyan�kulcsfiguraként,� aki� azért�dolgozott,�hogy�
megváltoztassa�a�fiatalok� szavazatának�az�amerikai� elnökválasztásokra�gyakorolt�
hatását,�és�egy�olyan�szervezet�elnökeként,�amely�azt�állította,�hogy�2,2�millió�fia-
tal szavazót regisztráltak 2008-ban, Smith mégis egyetértett azzal, hogy Obama 
sikere részben a jól begyakorolt, hagyományos politikai technikáknak volt köszön-
hető�–�a�személyes�találkozásoknak�és�a�problémák�megvitatásának:

„»Az�új�technológia�minden�bizonnyal�hasznos�lehet�a�fiatalabb�szavazókkal�való�kommu-
nikáció� során,� de� nem� lehet� ez� az� egyetlen� eszköz,� amivel�megcélozzuk� őket«� –�mondja�
Smith.�A�kutatásai�azt�mutatják,�hogy�éppen�ellenkezőleg,�a�kipróbált�és�személyes�megke-
resésen�alapuló�politika�az,�ami�az�iowai�nyugdíjasok�esetében�működik�–�bekopogtatni�az�
ajtójukon,�és�szemtől�szembe�találkozni�velük�–,�és�ez�lehet�a�leghatékonyabb�módja�annak�
is,� hogy� a� fiatal� felnőtteket� rávegyük� arra,� hogy� egy� bizonyos� jelöltre� szavazzanak.�Nem�
meglepő�módon� ugyancsak� fontos,� hogy� olyan� témákról� beszéljünk,� amelyek� a� fiatalokat�
fokozottan�érintik�–�nevezetesen�az� iraki�háborúról,�a� felsőoktatás�megfizethetőségéről�és�
az egészségügyi ellátásról.” (Schmidt, 2007.)

Ha a hagyományos médiáról van szó, a tudományos kutatások megállapították, 
hogy az Obama-kampány számos egyéb hagyományos technikát is alkalmazott. 
Kaid� és� szerzőtársai�megjegyezték� (2011),� hogy�Obama� rekordmennyiségű� pénzt�
költött televíziós reklámokra. És ezt a pénzt jól költötte el. Egy kutatásban 1165 
fiatalt�kérdeztek�meg�Obama�és�McCain�kampányairól.�Az�eredmények�tanulsága�
szerint általában véve a válaszadók úgy érezték, hogy minden reklámban voltak 
hasznos információk, és ezek az információk segítettek nekik elhinni, hogy a vá-
lasztásokon keresztül hatalmukban áll hatással lenni a változásokra. Mindazonál-
tal Obama reklámjait hatékonyabbnak találták. 

Obama�kampánya�sok�esetben�jelentős�szinergiákat�élvezett�a�televízió�és�a�kö-
zösségi média között. A Farnsworth és Lichter által készített tartalomelemzés a 
kampány� során�megjelenő� hálózati� hírekről� rámutatott,� hogy� a� televízió� és� a� ha-
gyományos�televíziós�újságírás�alkalmazása�miért�nem�véletlenszerűen�támogatta�
ezt az ambíciót: „Barack Obama kapta a legtöbb pozitív megjelenést a nagy pártok 
jelöltjei� közül� a� televíziós� hálózatokon,� mióta� a� Center� for� Media� and� Public�
Affairs megkezdte a választási hírek tartalomelemzését 1988-ban” (2011, 354.). 
Ebben�a� tekintetben�a�YouTube�vonzó� lehetőség�volt�arra,�hogy�visszacsábítsák�a�
fiatal�közönséget� a�hagyományos� televíziós� fórumokra,� amelyeket�Obama�egyéb-
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ként�kitűnően�használt.�Ahogy�McKinney�és�Rill�megjegyezték:�„a�CNN/YouTube�
vitákat� kifejezetten� úgy� tervezték� meg,� hogy� azok� lekössék� azokat� a� fiatal�
médiafelhasználókat,� akik� gyakran� használják� a�YouTube-ot,� azonban� nem� szok-
ták a televízióban közvetített elnöki vitát nézni” (2009, 392.).

Ennek�megfelelően�Obama� sikere� alapvetően� a� konvergenciáról� szólt,�mivel� a�
stratégiája integrálta a televíziót, a politikai reklámot, a közösségi médiát és a jó 
öreg személyes megkereséseket. Ez a stratégia részben arra igyekezett sarkallni a 
fiatal� szavazókat,�hogy�azok�változtassák�meg�azt,�ahogyan�a�médiatartalmak�el-
jutnak hozzájuk – ezért a Facebook politikai értéke nem volt különösebben új-
szerű.�Mivel� a� konvergencia� rangsorolja� azt� a� kérdést,� hogy� az� üzenetek� hogyan�
keringenek�(Jenkins,�2006a.),�ez�az�elképzelés�a�kampány�„aktív”�alkotórészeiként�
pozicionálja� a� fiatal�médiahasználókat,� akik� befolyásolni� tudják� a� politikai� kom-
munikáció�áramlását,� legyen�szó�akár�a�közösségi�médián�keresztül� történő�meg-
osztásokról,�vagy�egyszerűen�csak�a�barátunkkal�történő�beszélgetésről.�Ez�azon-
ban� nem� jelenti� azt,� hogy� a� fiatalok� irányítanák a politikai kommunikációt. 
Gondoljuk�végig�ismét�Everett�állítását,�miszerint�Obama�azért�vált�vonzóvá�a�fia-
talok�számára,�mert�„jól�látható�és�elérhető,�újfajta�elnök�lehet,�akivel�interakcióba�
léphetnek, megoszthatják vele a véleményüket, és akivel újra fel lehet találni Ame-
rikát, nem csak a való világban, hanem a stratégiai szempontból sokkal fontosabb 
interneten�is”�(2009,�195–196).�Obama�sikeres�volta�a�médiakonvergenciában�rejlő�
lehetőség� fölismerésében,� azt� sugallja,� hogy� a� fiatalok� szemében� a� vonzerejét� a�
médiahasználata� jelentette,�ami�a�fiatalokra�volt�szabva,�de�nem�maguk�a�fiatalok�
működtették.�Ez�a�média�hatalmának�olyan�modelljét�vezeti�be,�amelyben�a�hang-
súly a médiatartalmak megosztására esik. Katz és Lazarfeld Personal  Influence 
(1955)�című�munkája�volt�az�egyik�első�olyan�vizsgálat,�amely�ezt�a�modellt�kidol-
gozta.

Konvergencia és személyes befolyás

A Personal  Influence�mérföldkőnek� számító� tanulmány� volt.� Azzal� foglalkozott,�
hogyan befolyásolja a média a társadalmat a „véleményvezérek” segítségével. – 
Heather� Smith� szerint� ők� játszottak� kulcsszerepet� Obama� sikerében� is.� A� tanul-
mány eredetileg a rádiónak és a nyomtatott sajtónak az 1940-es amerikai elnök-
választásra gyakorolt hatásával foglalkozott (Lazarsfeld et al., 1948). A kutatás 
kimutatta, hogy a szavazók véleményét leginkább azok tudták befolyásolni, akiket 
ismertek�és�tiszteltek.�Két�dolog�volt�ezzel�kapcsolatban�igazán�érdekes.�Először�is,�
a�„befolyásolók”�nem�feltétlenül�azok�voltak,�akikre�elsőként�gondolnánk�–�hanem�
a házastársak, a társasági klubok tagjai és a kollégák, hogy csak néhányat említ-
sünk. Másodszor, ezek a „véleményvezérek” nem szenteltek különösebben nagy 
figyelmet�a�médiának.�Ez�a�felismerés�vezetett�a�„kétlépcsős�kommunikáció”�mo-
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delljéhez, amelynek központi állítása szerint „az ideológiák gyakran a rádióból és 
a� nyomtatott� sajtóból� jutnak� el� a� véleményvezérekhez,� majd� tőlük� a� társadalom�
kevésbé aktív részeihez” (Katz és Lazarsfeld, 1955, 32.).

A� kétlépcsős�modell� hipotézise� az� volt,� hogy� a�média� hatalma� akkor� optima-
lizált, amikor az emberek a média üzeneteit a mindennapi beszélgetéseikbe integ-
rálják. A Personal  Influence� című� könyv� ezt� az� elképzelést� az� An Essay in 
Convergence (Esszé a konvergenciáról)�című�fejezetben�fejtette�ki�(1955,�43.).�Katz�
és Lazarsfeld a konvergencia fogalmát arra használták, hogy megmagyarázzák, 
miért�hiba�a�közönség�pszichológiai�és� társadalmi� jellemzőre�úgy� tekinteni,�mint�
„olyan� tényezőkre,� amelyek� beavatkoznak� a� tömegkommunikáció� és� a� közönség�
viszonyába,� és� ennek� megfelelően� módosítják� a� tömegkommunikáció� hatásait”�
(1955, 43.). Katz és Lazarsfeld azt feltételezték, hogy a hiedelmek és a vélemények 
alapját az interperszonális kapcsolatok jelentik, és hogy ezek a kapcsolatok saját 
kommunikációs hálózatokat implikálnak. A Personal  Influence  igyekezett meg-
vizsgálni�„az�informális�csoportoknak�azokat�a�tényezőit,�amelyeket�»aktív�ténye-
zőknek«� nevezhetnénk� a� tömegkommunikációs� folyamatok� vonatkozásában”�
(1955, 44.). Az interperszonális kommunikáció valójában nem avatkozik be a tö-
megkommunikációs folyamatba – inkább csak kiegészíti.�Sőt,�addig�nem�is�létezik�
tömegkommunikáció, amíg az emberek a médiatartalmat nem használják föl a 
 saját környezetükben folytatott kommunikáció során. Tehát amikor Katz és 
Lazarsfeld a „konvergenciáról” beszéltek, akkor arra a folyamatra utaltak, amikor 
a „véleményvezérek” a médiatartalmakat használták arra, hogy tanácsot adjanak 
az�embereknek�abban,�mit�vásároljanak,�mit�vegyenek�fel,�milyen�filmeket�nézze-
nek�meg,�és�hogyan�gondolkodjanak�a�közügyekről.�A�tömeg-�és�az�interperszoná-
lis kommunikáció tehát akkor realizálódott, amikor egyes emberek felismerték, 
hogy� a�médiatartalom� ismerete� lehetőséget� ad� arra,� hogy� barátságokat� kössenek,�
eleget� tegyenek�az�állampolgári�kötelességeiknek�és�dicsőséget�szerezzenek�a�tár-
saik szemében.

A�személyes� befolyás� elmélete� és� a� kétlépcsős�modell� rendkívül� ellentmondá-
sossá vált a médiakutatásban.1 Lang és Lang (2006) azzal vádolták a Katz és 
Lazarsfeld� szerzőpárost,� hogy� azt� a� hamis� benyomás� keltik,�miszerint� az� egyéni�
preferenciák� határozzák�meg� a� rábeszélő� jellegű� tömegkommunikációs� üzenetek�
hatását. Ez Langék véleménye szerint arra összpontosító kommunikációelméleti 
hagyományhoz vezetett, hogyan keresi a közönség az érdekesnek vagy hasznosnak 
vélt�üzeneteket�–�általában�olyan�üzenetekről�volt�szó,�amelyek�megerősítették�azo-
kat�a�dolgokat,�amelyekben�már�eleve�is�hittek�–,�és�hogyan�hagyott�figyelmen�kí-
vül ez a kommunikációelméleti irány minden mást. A Personal Influence (Katz és 
Lazarsfeld,�1955)�című�írást�többen�is�azzal�vádolták,�hogy�a�média�üzeneteit�olyan�
semleges� tényezőként�kezeli,�amelyeknek�semmilyen�hatásuk�nincs,�amíg�az�em-
berek�nem�aktiválják�őket.�Ez�a�nézet�elterelte�a�figyelmet�arról,�a�médiaipar�ho-
gyan kultiválta azokat a társadalmi érzéseket, amelyek azokat a személyes dönté-
seket határozták meg, hogy az emberek mit vegyenek fel, mit kell vásárolniuk, 
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vagy�mit�kell�gondolniuk�bizonyos�közügyekről� (Lang�és�Lang,�2006).�A�kritika�
szerint annak a döntésnek, hogy nem veszünk meg egy adott terméket, miután 
láttuk�a� termék�reklámját,�alig�van� jelentősége�akkor,�ha�általánosságban�a�reklá-
mok azt a látszatot keltik, hogy a boldogság és a fogyasztás ugyanaz a dolog. Így 
Katz és Lazarsfeld elvették a kollégáik kedvét attól, hogy ezzel foglalkozzanak.

Ennek�ellenére�a�Lang�szerzőpáros�elismerte,�hogy�a�Personal Influence „prob-
lémája” sokkal inkább az volt, ahogy alkalmazták, és nem az, amit Katz és 
Lazarsfeld a média hatalmáról ténylegesen állítottak. Ugyanakkor a könyv követ-
keztetései még több kutatást igényeltek azon a téren, hogy a médiatartalom ho-
gyan befolyásolta a véleményvezéreket. Az elképzelés, miszerint az aktív közön-
ség�kiegészíti� a� tömegkommunikációs�üzeneteket,� érdekes� lehetőség�maradt,� ami�
bizonyos esetekben jobban is igazodik azokhoz a helyzetekhez, amikor több ember 
viselkedik véleményvezérként a közösségi médiában. A politikával, a közösségi 
médiával és a személyre szabással mint médiafolyamattal foglalkozó legutóbbi ku-
tatások azt mutatják, hogy a közönséget a médiahatás szempontjából „aktív ténye-
zőnek�tekintő�elmélete�új�utakat�nyitott�az�arról�való�gondolkodásban,�hogy�a�mé-
diaipar hogyan befolyásolja azt, mi válik aktívvá. Példaként Burgess és Green 
(2009)�YouTube-tanulmányát�említhetjük,�amely�a�Katz�és�Lazarsfeld�által�megfo-
galmazott kérdések közül jó néhányat tovább örökít. 

A YouTube és a személyes befolyás

A Personal Influence (Katz és Lazarsfeld, 1955) máig vitatott munka, mivel a digi-
tális média a média és az interperszonális kommunikáció konvergenciáját a rend-
szer�működésének�kérdésévé�tette.�Számos�interperszonális�kommunikációs�háló-
zat�ma�már�médiahálózatként�működik,� az� egyik� ilyen�példánk�a�YouTube� lehet.�
Azonban�Burgess�és�Green�(2009)�szerint,�ha�a�YouTube-ról�van�szó,�nem�szüksé-
ges kapcsolatokat keresnünk az interperszonális és a mediális kommunikáció kö-
zött, mert ebben az esetben ez egy és ugyanaz. Az, ahogyan Obama kellemetlen 
helyzetbe� tudta� hozni� Trumpot,� a� tanulmányuk� leglényegesebb� megfigye�lésére�
mutat�rá�–�arra,�hogy�a�YouTube�kihasználja�a�népszerű,�régóta�ismert�médiagya-
korlatokat, és ez a koncentráció befolyásolja a politikát is, mert kiegészíti az állam-
polgárság fogalmának változó jelentését. A médiahasználat és a médiafogyasztás 
ismert formájává vált egy olyan közösségépítésnek, amely az azonos érdekeken és 
identitásokon alapul, különösen az olyan marginalizált csoportok esetében, ame-
lyeknek kevés más eszközük van arra, hogy személyes kapcsolatokat teremtsenek.2 
Burgess�és�Green�példaként�azokat�a�széles�körben�elterjedt�önsegítő�videókat�em-
lítették, amelyeket a témában érintett transzszexuális emberek készítettek és osz-
tottak�meg.�Ezzel�mutattak�rá�arra,�hogy�a�YouTube�értékes�eszközzé�vált�a�tanács-
adás,� az� információ� és� a� támogatás� területén� azok� számára,� akiknek� jelentős�
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kockázatot� jelentene�ezekről�a� témákról� személyesen�beszélni.�A�YouTube�össze-
kapcsolta a populáris médiatartalmak fogyasztását (eredetileg olyan tárhely volt, 
ahol�az�emberek�klipeket�és�filmeket�osztottak�meg)�az�állampolgársággal� (olyan�
helyként, ahol az emberek identitásokat is építettek azáltal, hogy tartalmakat hoz-
tak�létre�és�osztottak�meg).�Így�a�YouTube�politikai�funkciója�sokkal�mélyebb�vál-
tozásokat jelöl abban az értelemben, hogy a „kulturális állampolgárság” válik az 
elsődleges�eszközévé�annak,�hogy�az�emberek�a�közügyekhez�csatlakoznak.�A�kul-
turális állampolgárság folyamat, melynek során az emberek a média használatán 
keresztül alkotnak olyan közösségeket és érdekcsoportokat, amelyek nem feltétle-
nül�feleltethetőek�meg�a�nemzetállam�működési�mechanizmusainak.

„Túl� a�YouTube�videók� és� közönségük�nyilvánvaló� és� sokat�méltatott� szerepén� a� 2008-as�
amerikai elnökválasztásban, a felhasználók szokásos tevékenysége elméletileg a kulturális 
állampolgárság�gyakorlatának�a�részét�képezhette.�Ha�ugyanis�a�megfelelő�feltételek�mellett�
találkoztak�egymással,� akkor� a�honlap�képessé� tehette�őket� arra,�hogy�megismerkedjenek�
bizonyos�kulturális�különbségekkel,�és�kifejlesszék�a�politikai�»odafigyelést«�a�különböző�
hitrendszerek és identitások között.” (Burgess és Green, 2009, 77.)

A kérdés itt valójában az, hogy a média hatalmának szempontjából mit értünk a 
„képesség” fogalmán. Ezt a kérdést Burgess és Green is feltették a Personal 
Influence következtetéseivel kapcsolatban: a véleményvezéreket vajon hogyan be-
folyásolják�a�médiumok�(Katz�és�Lazarsfeld,�1955,�316.).�A�kérdés�még�sürgetőbb,�
ha� figyelembe� vesszük� a� közösségi�médiát� is,� ahol� az� emberek�milliói� próbálják�
irányítani a véleményeket azáltal, hogy médiatartalmak megosztásával hívják fel 
valamire�mások�figyelmét.�Burgess�és�Green�szerint�a�YouTube�azokat�a�csoporto-
kat és egyéneket kihasználva kovácsolta gazdasági sikerét, akik úgy érezték, nincs 
hatalmuk.�Burgess�és�Green�megjegyezték:�bármilyen�a�YouTube-bal�kapcsolatos�
vizsgálatnak�abból�az�egyszerű�tényből�kell�kiindulnia,�hogy�a�felület�alapvető�lo-
gikája� az� volt,� hogy� lehetővé� tette� az� egyének� számára� tartalmak� létrehozását� és�
megosztását, s így reklámbevételeket szereztek. Ebben a megközelítésben viszont 
attól�lehetett�tartani,�hogy�a�YouTube�háttérbe�szorítja�az�alternatív�és�a�közösségi�
médiát azáltal, hogy látszólag azonos funkciókat kínál, miközben ezeket vállalati 
érdekekkel�kapcsolja�össze�a�közösségi�érdek�helyett.�Ha�ez�igaz,�akkor�a�YouTube�
felhasználói sokkal inkább hasonlítanak az 1960-as évek Thompson által jellem-
zett� fiataljaira� –� akik� olyan� társadalmakban� akartak� élni,� ahol� több� ember� tud� a�
nyilvánosság�előtt�beszélni.�Ugyanakkor�ezt�a�törekvést�csak�olyan�tartalmak�meg-
osztásával� tudták� érvényre� juttatni,� amelyek� olyan� intézményektől� származtak,�
amelyek� megpróbálták� kisajátítani� a� közvélemény� figyelmét.� Burgess� és� Green�
�valójában�úgy�gondolták,�hogy�a�YouTube�csak� tovább�bonyolítja�a�kapcsolatot�a�
médiapiac�és�a�demokrácia�között,�„olyan�oldalként,�amely�hasonló�lehetőségeket�
kínált, mint a közösségi média, de nem a mainstream üzleti szellem ellenében, ha-
nem éppen annak az érdekeit� kielégítve”� (2009,� 76.).� Áttekintve� a� közösségek�
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YouTube-használatáról�szóló�adatokat,�illetve�az�oldal�működését�kereskedelmi�tö-
rekvésként� értelmezve,� a� szerzők� két� következtetést� tudtak�megfogalmazni.� Elő-
ször is, a médium különösen vonzó volt az olyan közösségek számára, amelyeknek 
kevés�más�esélye�volt�arra,�hogy�nyilvános�jelenléthez�jussanak;�a�transzszexuális�
felhasználóknak� segítséget� nyújtó� YouTube-videók� éppen� erre� jelentenek� példát.�
Másodszor, ha a felhasználókat különösen kiábrándították az olyan események, 
mint� például� a�CNN/YouTube-vita,�mely�megmutatta,� hogy� a�mainstream�média�
igyekszik kisajátítani a felületet, legalább maga a médium olyan eszköz lehetett, 
ahol� a� nyilvános� kultúra� elüzletiesedéséről� szóló� ismeret� látható� és�megvitatható�
volt. Ennek ellenére az a gazdag anyag, amit az emberek a 2008-as elnökválasztási 
kampány�kapcsán�létrehoztak�és�megosztottak�a�YouTube�segítségével,�végül�több�
kérdést�vetett�fel,�mint�választ.�Ahogy�a�szerzők�fogalmaznak:

„Az�ilyen�anyagok�előfordulását�annak�a�jeleként�értelmezhetjük,�hogy�a�YouTube�közössé-
ge�jelentős�mértékben�elkötelezett�az�amerikai�politika�iránt,�de�nem�hivatalos,�hanem�sok-
kal inkább populáris értelemben. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy a politikai elkötelezett-
ségnek� az� ilyen� videókban�megjelenő� formái� szorosan� kapcsolódnak� a� celebkultúrához.”�
(Burgess és Green, 2009, 50.)

Az�eddigiek�alapján�azt�mondhatjuk,�hogy�a�YouTube-hoz�hasonló�médiumok�an-
nak� a� két� konvergenciamodellnek� a� sajátosságait� ötvözik,� amelyekről� Jenkins�
(2006a), valamint Katz és Lazarsfeld (1955) beszéltek, hiszen a tartalom áramlása 
ezeken a platformokon integrálja az interperszonális és a mediatizált kommuniká-
ció hálózatait. Ha a Personal Influence ma íródna, talán ezzel a kérdéssel zárulna: 
hogyan� ösztönzik� a� kereskedelmileg� strukturált� médiahálózatok� a� fiatal� média-
használókat arra, hogy a konvergens médiaforrásokat sajátos módon integrálják a 
hétköznapi gyakorlataikba. Tehát az a kérdés, hogy a média hogyan befolyásolja 
azokat�az�embereket,�akik�érdeklődnek�a�politika�iránt,�és�akik�igyekeznek�a�társa-
ikat befolyásolni, most még fontosabb, mint korábban, mivel a digitális média sok-
kal�több�lehetőséget�kínál�a�véleményvezéreknek.

Intimitás: a digitális média és a személyiség  
intézményes kizsákmányolása 

Burgess és Green (2009) kutatása magyarázatot kínál arra, a média intézményei 
miért�őrzik�meg�a�hatalmukat�azoknak�a�felhasználóknak�köszönhetően,�akik�véle-
ményvezérekként�működnek:�vagyis�nemcsak�a�médiatartalom�magyarázatát�oszt-
ják meg, hanem magát a tartalmat is.

A személyes befolyással foglalkozó megközelítések tükrében azt mondhatjuk, 
hogy�a�YouTube�megkönnyítette�a�személyes�befolyás�gyakorlását�a�politikai�kom-
munikáció személyessé válásának felgyorsításával. Mindezt úgy érte el, hogy a 
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széles körben terjesztett, eredetileg a nagyközönségnek szánt médiatartalmakat 
úgy alakította át, hogy azok megfeleljenek bizonyos csoportok és emberek egyéni 
igényeinek.� Burgess� és� Green� nyitottak� voltak� arra� a� lehetőségre� is,� hogy� a�
YouTube-ot� egyszerű� kereskedelmi� oldalként� értelmezzék,� amely� elősegítette,�
hogy a média hatalma és a politikai szervezetek azt a benyomást keltsék, hogy az 
olyan jelenségeket, mint a celebkultúra, maga a közönség igényli, azok helyett a 
dolgok�helyett,� amiket� a�médiaipar� hoz� létre.�A�kutatás� így� bővebb�kifejtést� igé-
nyel,� amelyben�megmagyarázhatóak�a�YouTube�kapcsán� felmerülő� tendenciák�és�
lehetőségek,�összekapcsolva�őket�a�politikai�kommunikáció�egyéb�dinamizmusai-
val�a�szélesebb�körű�médiaplatformokon.�Az�Obama-jelenség�után�a�kutatások�azt�
sugallták, hogy a modern politikai kommunikációval foglalkozó iparágak két lehe-
tőséget�találtak�az�állampolgárok�bevonására:�egyrészről�a�kulturális�állampolgár-
ság gyakorlását ösztönzik azáltal, hogy ezt összekapcsolják a mindennapi identitás 
gyakorlataival;�másrészről�megsokszorozzák�annak�a�lehetőségét,�hogy�a�közönség�
intim�kapcsolatot�építsen�ki�a�politikusokkal.�Mindkét�lehetőség�azt�írja�le,�hogyan�
kultiválják�a�strukturált�üzenetküldő�rendszerek�azokat�a�feltételeket,�amelyek�ak-
tiválják a közönséget, és meghatározzák a folyamat hatásait. 

Bennett� és� társai� (2011,� 348.),� a� 2008-as� elnökválasztáshoz� kötődő� politikai�
honlap szisztematikus tartalomelemzését végezték el. A honlapok mögött álló 
szervezetek�a�legkülönbözőbb�politikai�háttérrel�rendelkeztek,�az�elismert�politikai�
pártoktól kezdve a közösségi szolgáltató szervezeteken át a csupán egyetlen kér-
déssel� foglakozó� aktivista� csoportokig.�Végül� a� szerzők� úgy� ítélték�meg,� hogy� a�
legsikeresebbek azok voltak, akik azáltal tudták ötvözni a tömeg- és interperszo-
nális� kommunikációt,� hogy� a� felhasználóknak� lehetőséget� adtak� arra,� hogy� úgy�
hozzanak létre tudást, hogy identitásokat alkotnak, illetve kapcsolatba lépnek má-
sokkal. Az oldalak elemzése alapján kiderült, két megközelítése létezik az online 
források� használatának.� Az� első� és� egyben� kevésbé� sikeres� megközelítés� olyan�
eszközként�használta�a�honlapokat,�amelyen�keresztül�az�offline�világról�közvetí-
tettek�információkat:�ide�tartoztak�például�a�politikai�pártok,�amelyek�egyszerűen�
csak�megismételték�azt�az�információt,�hogy�kik�is�ők�valójában,�milyen�elképze-
léseik�vannak,�és�mit�terveznek�tenni�a�jövőben�–�vagyis�kizárólag�olyan�dolgokról�
adtak� hírt,� amelyek� más� médiumokon� keresztül� is� hozzáférhetőek� voltak.� Úgy�
tűnt,�az�ilyen�honlapok�csak�reménykednek�abban,�hogy�„meg�tudják�szólítani”�a�
televíziós�viták�iránt�nem�érdeklődő�fiatal�szavazókat.�Értelemszerűen�a�következ-
tetés�ebben�az�esetben�az�volt,�hogy�a�politika�továbbra�is�„offline”�ügy�maradt,�a�
szavazás pedig kötelesség. Ez a megközelítés a „kötelességtudó állampolgárság” 
fogalmán alapul:

„A�kötelességtudó�állampolgárság�legfontosabb�jellemzője�az,�hogy�az�egyének�szervezett�
csoportokon�keresztül�vesznek�részt�a�közügyekben,�a�civil�egyesületektől�a�politikai�párto-
kig,�miközben�a�híreken�keresztül�tájékozódnak,�és�a�közélethez�a�személyes�felelősség�ér-
zése nélkül kapcsolódnak.” (Bennett et al., 2011, 838.)
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Bennett� és� társai�megfigyelték,�hogy�ez� a� „transzmissziós”�megközelítés�hibásan�
próbálkozott azzal, hogy az online forrásokon keresztül újraélessze az állampol-
gárság�gyengélkedő�modelljét,�mivel�a�célközönséget�ez�nem�érdekelte.

Másrészről�azok�a�„csak�online”�létező�szervezetek,�amelyek�elsősorban�a�digi-
tális� jelenléten�keresztül� léteztek,� több�figyelmet�szereztek�azáltal,�hogy�nagyobb�
hangsúlyt helyeztek azokra a funkciókra, amelyek a felhasználókat arra ösztönöz-
ték, hogy kifejezzék önmagukat, és új kapcsolatokat keressenek más emberekkel. 
Ezek a sajátosságok az „aktualizált állampolgárság” modelljével vannak összhang-
ban: 

„Az�állampolgárság�efféle�tipológiája�lehetővé�teszi�számunkra,�hogy�egy�olyan�generációs�
változást képzeljünk el, ahol az elmozdulás azoktól a csoportoktól indul el, amelynek tagjai 
a�felelősségüket�egy�csoport�részeként,�vagy�intézmények�függvényében�értelmezik�(mint�a�
véleményvezérek,� a� köztisztviselők� és� az� újságírók),� és� azok� felé� a� csoportok� felé�mutat,�
amelyeknek a tagjai lazább, személyes elkötelezettséget mutatnak a társaik alkotta hálóza-
tok iránt. Ez utóbbiak maguk is részt vesznek az információk megszerzésében és a polgári 
aktivizmus megszervezésében, méghozzá olyan közösségi technológiák segítségével, ame-
lyek� maximalizálják� az� egyéni� véleménynyilvánítás� lehetőségeit.”� (Bennett� et� al.,� 2011,�
839.)

2008-ban az Obama-kampány online forrásai hatékonyan tudták hasznosítani azo-
kat az eszközöket, amelyek segítségével a potenciális szavazók inkább megoszt-
hatták, mintsem megkaphatták az információkat, létrehozhatták a saját blogjaikat 
és megalkothatták a saját csoportjaikat. A „személyes érdekekkel” összefüggésben 
pedig azt mondhatjuk, hogy Obama kommunikációs csapata sokkal több segítsé-
get nyújtott az embereknek abban, hogy online véleményvezérek lehessenek, mint 
a republikánus ellenfeleik. Miután létrehozta ezt a hálózatot, Obama biztos lehetett 
benne, hogy vicces támadását Donald Trump ellen széles körben fogják megoszta-
ni a támogatói, akik már hozzászoktak ahhoz, hogy a közösségi médián keresztül 
befolyásolják�mások� véleményét.� Így� Bennett� és� társai� Obama� népszerűségét� az�
üzenetküldő�rendszerek�segítségével�magyarázták,�míg�a�megközelítésük�Katz�és�
Lazarsfeld (1955) konvergencia-felfogására alapozott. A 2008-ban használt legha-
tékonyabb�online�politikai�erőforrások�azok�voltak,�amelyek�ötvözni�tudták�a�me-
diális és az interperszonális kommunikációt azáltal, hogy a potenciális szavazók 
számára�lehetővé�tették�azt,�hogy�véleményvezérként�fejezzék�ki�a�véleményüket,�
és létrehozzák saját politikai közösségeiket. Obama kommunikációs csapata ezt 
sokkal�jobban�átlátta,�mint�John�McCain�emberei.

James� Stanyer� (2012)� „intim”� politikai� kommunikációval� foglalkozó� tanulmá-
nya hasonlóan érvel: Obama sikere a strukturált médiahasználatban rejlett, mivel 
egyedülálló�módon�úgy�pozicionálták,�hogy�támogató�médiafigyelmet�vonzzon,�és�
a személyisége jól igazodott azokhoz a médiarendszerekhez, amelyek egyre in-
kább a választásokon induló jelöltek személyes tulajdonságaira koncentráltak. Ez a 
taktika� a� politikai� kommunikáció� tartalmának� médiaműfajok� közötti� áramlását�
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használta ki. Stanyer a politikai médiatartalom elemzéséhez nemzetközi összeha-
sonlító� adatokat� használt� a� Gazdasági� Együttműködési� és� Fejlesztési� Szervezet�
(OECD)�több�tagországából.�Ezek�alapján�azzal�érvelt,�hogy�Obama�sikere�jelentős�
globális változásokat jelez a politikai kommunikáció természetében, vagyis abban 
a kommunikációban, amely változó a média- és politikai rendszerek keresztmet-
szetében jelenik meg. Lényegében tehát a médiatartalmak konvergenciája (tehát 
az,�hogy�egyre�nehezebb�megmondani,�hol�van�a�vége�a�hírek�és�a�kampány�műfa-
jának,�és�hol�kezdődik�a�szórakoztatás)�felgyorsította�azt�a�tendenciát,�amelyben�a�
politikai�kommunikáció�nagyobb�figyelmet�szentel�a� jelölt�személyének,�mint�an-
nak,�hogy�a�jelöltnek�mi�a�küldetése�leendő�közalkalmazottként.�

Mielőtt� Stanyer� kutatását� részletesebben� megvizsgálnánk,� meg� kell� jegyezni,�
hogy� a� szerző� által� bemutatni� igyekezett� változások� már� a� választások� során� is�
megnyilvánultak egy egészen egyedülálló pillanatban: az I got a crush on Obama 
(Belezúgtam  Obamába)  címet� viselő,� népszerű� YouTube-videóval.3 A több mint 
17 millió alkalommal megtekintett videót (Webley, 2010) a szórakoztató honlap, a 
Barelypolitical.com� készítette:� egy� fiatal� nő� énekelt� benne� egy� olyan� dalt,� amely�
politikai szójátékok formájában egy sor szexuális utalást is tartalmazott. Miközben 
az�énekesnő�egyre�több�ruhájától�szabadult�meg,�azt�is�bevallotta,�hogy�szerelmes�
a�leendő�elnöke.�Valójában�a�videó�sokkal�kevésbé�lépi�át�a�megengedett�határokat,�
mint�ahogyan�azt�első�látásra�gondolnánk.�Az�európai,�észak-amerikai�és�ausztrá-
liai szavazók ugyanis már korábban megszokták, hogy a politikusaik szexuális 
életéről�is�hallanak�híreket�(Stanyer,�2012).�Amikor�az�„Obama-lány”�a�dalban�azt�
énekelte, hogy „az ovális szobában majd megkapod, ami az állam fejének jár”, ezt 
olyan�közönségnek�adta�elő,�akik�tisztában�voltak�azzal,�hogy�efféle�dolgok�meg-
történhetnek,� hála� a� Monica� Lewinsky-botránynak,� ami� miatt� Bill� Clintont� kis�
 híján bíróság elé állították. Az Egyesült Királyságban Tony Blair tett szokatlan 
�ki�jelentéseket� a� szexuális� élményeiről,� amikor� egy� interjúban� elmesélte,� hogy� a�
miniszterelnöksége alatt általában „ötször állt készen egy éjszaka” (Stanyer, 
2012, 2.). A miniszterek és az elnökök szexuális életének nyilvánosságra hozása 
komoly�igazságot�támaszt�alá�–�azt,�hogy�az�1995�óta�tartó�időszakban�drámai�mó-
don�megnőtt�a�média�érdeklődése�a�politikusok�magánélete�iránt�az�OECD-orszá-
gokban. Stanyer ezt az „intimizáció” folyamataként értelmezte, ami „magában 
foglalja a politikusok személyével kapcsolatos fantáziáknak és információknak 
való�kitettséget;�a�magánélet�és�a�családi�élet�nyilvános�megvitatását;�és�annak�a�
személyes térnek vagy tereknek a megnyitását, ahonnan a nyilvánosság tekintete 
rendszerint ki van zárva” (Stanyer, 2012, 15.). Ezek közül néhány politikai válto-
zást is eredményezett, mint például azt, hogy a politikusok a személyiség vonzere-
jét� használják� fel� a� gyengülő�pártlojalitással� ellen.�A�médiához�kötődő� egyéb� té-
nyezők� között� szerepeltek� azok� a� kockázatok� és� lehetőségek,� amelyeket� azok� az�
egyre�nagyobb�számban�megjelenő�médiaműfajok�jelentenek,�amelyek�érdeklődni�
kezdtek�a�politikai�témák�iránt:�ilyenek�a�reality-műfajok,�a�talkshow-k�és�a�közös-
ségi média.
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Stanyer a médiatartalom elemzését a politikai rendszerek elemzésével kombi-
nálta azért, hogy azonosítsa azokat a feltételeket, amelyek mellett az „intimizáció” 
felvirágzott.�Az�egyik�kutatási�kérdés�azokat�a�tényezőket�vizsgálta,�amelyek�lehe-
tővé�tették�a�vezetők�számára,�hogy�„jóindulatú”�médiamegjelenéseket�vonzzanak.�
Bár�a�kutatásban�nagy�figyelmet�fordított�a�politikai�botrányokkal�és�szennyel�kap-
csolatos�hírek�elburjánzásának,�Stanyer�egy�közös�trendre�is�rámutatott�az�OECD-
országokban,�ahol�a�hírek�és�a�szórakoztató�média�széles�körben� lefedi�a�vezetők�
magánéletét azért, hogy pozitív képet alkosson róluk: ilyenek a születésnapok, a 
családi�összejövetelek�és�az�ünnepnapok.�Stanyer�az�efféle�médiamegjelenésekről�
szóló� adatokat� is� gyűjtötte,� valamint� 27� politikus� önéletrajzát� kilenc� országból.�
Amikor az eredményeket táblázatba foglalta, felfedezte, hogy a pozitív megjelené-
sek�tekintetében�Barack�Obama�vezetett�jelentős�előnnyel.�Egy�átlagos�vezető�ese-
tében a minta 101 darab pozitív médiamegjelenést hozott. Obama esetében ez 368 
darab�volt;�a�legközelebb�eső�versenytársa,�jelentős�különbséggel,�a�francia�Nikolas�
Sarkozy volt 262 darab pozitív megjelenéssel.

Miközben magyarázatot keresett erre a jelenségre, Stanyer azzal érvelt, hogy az 
adatok� alapos� elemzése� felfedte� azokat� a� „recepteket”,� amelyek�megfelelő� arány-
ban kombináltak bizonyos politikai rendszereket bizonyos média intézményekkel, 
azzal�a�céllal,�hogy�minél�nagyobb�valószínűséggel�hozzanak�létre�pozitív�média-
megjelenéseket�a�politikai�vezetők�kapcsán.�Bár�a�személyre�szabott�üzenetek�ter-
jedésének�tendenciája�mind�a�kilenc�nemzet�esetében�megfigyelhető�volt,�a�folya-
mat mértéke nem volt egységes. Statisztikai összefüggéseket használva Stanyer 
megállapította, hogy a pozitív médiamegjelenések gyakorisága az elnöki demokrá-
ciákban�a�legmagasabb,�„ahol�a�pártokhoz�való�kötődés�alacsony,�így�a�vezetőknek�
a�szavazók�személyes�kötődésére�van�szüksége,�és�fiatalnak�kell� lenniük,�az�úgy-
nevezett babyboom generációhoz kell tartozniuk – a pozitív megjelenések aránya 
csak ebben az esetben lehet magas” (2012, 68.). Ha Stanyer receptmetaforáját ki-
terjesztjük a média hatására, akkor Obama szellemessége és karizmája csak hab a 
tortán egy olyan jelölt esetében, aki a babyboom generáció tagja egy elnöki de-
mokráciában,�ahol�nem�lehet�a�szavazók�párthűségére�számítani.

Konklúzió 

Amennyiben Katz és Lazarsfeld (1955), Burgess és Green (2009), Bennett (2011) 
és� Stanyer� (2012)� eredményeit� ötvözzük,� azt� találjuk,� hogy�Obamának� a� fiatalok�
mozgósításában elért sikere nagyban függ attól, hogy a személyes befolyás kérdése 
egy teljes egészében mediatizált jelenséggé alakult át, illetve attól is, hogy a kam-
pányüzenetek egyre inkább személyre szabottá váltak. Mindkét esetben igaz, hogy 
a� fiatal� szavazók� alkották� az� Obama� médiastratégiáját� sikerre� vivő� „aktív� ható-
anyagot”;� tevékenységük� sok� szempontból� válaszreakciónak� tekinthető� azokra� a�
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változó� struktúrájú� üzenetküldő� rendszerekre,� amelyek� gyakran� lehetetlenné� te-
szik a személyes és a mediatizált kommunikáció közötti különbségtételt.

Az� első� fejezetben� azzal� érveltünk,� hogy� a� fiatalok� médiahasználatának� és� a�
média rájuk gyakorolt hatásának tanulmányozása mindig is központi eleme volt 
azoknak az átfogó vizsgálatoknak, amelyek a média befolyását mint politikai je-
lenséget tárgyalták. Az Obama elnöki kampányával foglalkozó esettanulmányon 
keresztül ez a fejezet is éppen ezt az érvelést alkalmazta a választási politika értel-
mezéséhez.�Obama�megválasztását,�Amerika�első�afroamerikai�elnökeként,�széles�
körben�azonosították�a�fiatal�szavazókkal�és�a�közösségi�médiában�rejlő� lehetősé-
gekkel.�Obama�elnökségének�ezek�az�aspektusai�megfelelő�lehetőséget�nyújtanak,�
hogy�reflektáljunk�arra,�hogyan�helyezhető�el�a�közösségi�média�a�személyre�sza-
bott� választási� politika� eszmetörténetében.� Például� Obama�YouTube-sikere� azt� a�
lehetőségét� tükrözi,� hogy� a� véleményvezér� fogalma,� amely� először� az� 1940-es�
években jelent meg a politikai kommunikációval foglalkozó kutatásokban, jóval 
megelőzte�a�korát.�Világos,�hogy�Burgess�és�Green�a�YouTube-bal�kapcsolatos�po-
litikai észrevételei választ adnak a Katz és Lazarsfeld megfogalmazta kérdésre. 
Hogyan befolyásolja a média azokat, akik aktívan és önállóan keresik meg az in-
formációkat� azzal� a� céllal,� hogy� vezető� szerepet� gyakoroljanak� mások� felett?�
Burgess� és� Green� olyan� példaként� keretezték� a� YouTube-ot,� amely� megmutatja,�
hogy a mediatizált és a személyközi kommunikációs hálózat egy és ugyanaz lehet, 
hiszen�a�YouTube�üzleti�terve�attól�függ,�meg�tudja-e�teremteni�a�lehetőséget�arra,�
hogy a médiatartalmak megosztásán keresztül hozzon létre közösségeket. Így a 
tartalom létrehozása és megosztása személyes, érzelmi kapcsolatot biztosít a poli-
tikai kérdésekkel, és ezt a gyakorlatot ennél jóval szélesebb körben alkalmazzák a 
politikai kommunikáció alakításában, ami így két módon is szavazásra ösztönöz-
het.�Egyfelől�azt�az�érzést�keltheti�a�szavazókban,�hogy�a�politika�világát�ők�ma-
guk�is�alakíthatják,�illetve�soha�nem�látott�lehetőséget�ígér�az�embereknek,�hogy�a�
politikusokat mint magánembereket lássák. Mindez újabb bizonyíték arra, hogy a 
média� hatását� érdemes� az� üzenetküldő� rendszerek� kontextusában� értelmeznünk,�
éppen� úgy,� ahogy� azt� az� első� fejezetek� egyikében� tettük� az� iskolai� lövöldözések�
kapcsán.�Obama�sikerében�egyértelműen�szerepet� játszott�az� is,�hogy�olyan� jelölt�
volt,�akinek�gyorsan�vágott�az�esze,�ezen�kívül�vicces�volt�és�jóképű.�De�ezek�csu-
pán�azért�számítottak,�mert�a�médiarendszerek�lehetővé�tették,�hogy�ezek�a�tulaj-
donságok úgy jussanak el a nagyközönséghez, hogy aztán azt újra meg lehessen 
osztani, ezzel azt a benyomást keltve, hogy a politika olyan dolog, amit az embe-
rek csinálnak, nem csak néznek. Így Obama sikere abban, hogy magához vonzza a 
fiatal�szavazókat,�lehetőséget�teremtett�arra,�hogy�a�konvergencia�fogalmát�felhasz-
nálva a média hatásáról mind tartalmi, mind pedig technológiai megközelítésben 
gondolkodjunk.�Mint�azt�látni�fogjuk�a�záró�fejezetben,�ez�köti�össze�a�fiatalokkal,�
a�médiával�és�a�szavazással�kapcsolatos�témákat�azzal�a�vitával,�amely�a�fiatal�mé-
diahasználók szerepével foglalkozik a médiahatalom természetének meghatározá-
sában. 
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Összefoglalás

–� �Barack�Obama�elnöksége�megkérdőjelezte�azt�az�általános�vélekedést,�miszerint�
a�média�lenne�az�oka�a�fiatalok�körében�tapasztalható�politikai�apátiának.

–  Obama kommunikációs stratégiája a konvergencia gyakorlatát követte – a kon-
vergencia fontos tudományos kifejezésként leírja, hogyan ötvözik a média-
gyakorlatok�a�különböző�műfajokat�és�platformokat�oly�módon,�hogy�az�a�mé-
diatartalmakat és a technológiát interperszonális kommunikációs hálózatokba 
integrálják.

–� �Obama�megjelenése�a�YouTube-on� folytonosságot� teremt�a�politikai�kommuni-
kációról szóló írásokban – különösen azért, mert a jelenség azt sugallja, hogy a 
véleményvezérekről�a�huszadik�század�közepén�született�munkák�egy�sor�olyan�
elméletet alapoztak meg, amelyek ironikus módon sokkal relevánsabbak a kö-
zösségi média elemzésében. 

–  Obama sikere mint ifjúsági médiajelenség olyan történelmi fordulópontot jelent, 
amely a központosított médiahatalom új típusú felfogása felé mutat. 

Jegyzetek 

 1� A� könyv� lehetőségeit� meghaladja,� hogy� ezekkel� a� kritikákkal� itt� részletesen�
foglalkozzunk. Viszont lényeges, hogy Gitlin (1978) sokáig fenntartotta kriti-
kai megállapításait a témáról, s ez nagyban meghatározta a média hatalmával 
kapcsolatos� ideológiai� szempontokat� az� 1980-as� években.� Jelen� szöveg� azt�
hangsúlyozza,�hogy�a�Personal�Influence�(Katz�and�Lazarsfeld,�1955),�minden�
hibájával� együtt,� olyan� sokrétű�mű,� amelynek�a� tanulságai�ma� is� relevánsak.�
Erről� bővebben� lásd� az� Annals� of� the� American� Academy� of� Political� and�
Social�Science�című�folyóirat�2006/608-as�számát.

 2� Például�Henry� Jenkins�Textual�Poachers� (1992)� című� szövege� részletesen�ki-
fejtette, hogy a médiatartalmak megosztása és szerkesztése miképpen vált 
népszerűvé�a�Star�Trek�rajongói�között�az�1980-as�években,�az�olyan�gyakorla-
tokon keresztül, mint az évenkénti összejövetelek és a rajongók által alkotott 
történetek� (fan�fiction)�megírása�és�megosztása.�Will�Brooker� (2003)�hasonló�
alapossággal ismertette, hogyan segítette a Star Warsszal kapcsolatos tartal-
mak�megosztása�a�műfaj�túlélését�a�rajongói�csoportokon�keresztül,�annak�el-
lenére,�hogy�a�film�bizonyos�részei�között�negyedszázados�különbség�van.

 3� Lásd�www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU.

http://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU




9. fejezet

A hírnév értelmezése – Bam Margera  
és a sport szerepe a médiakonvergenciában

Kutatási kérdés. 
Miért tartják 

a fiatalok olyan 
lenyűgözőnek 
a hírességeket?

Példaértékű 
esettanulmány. 

A korábbi gördeszkásból 
lett Jackass-sztár, 

Bam Margera.

A média hatásaival 
kapcsolatos tanulságok. 

A mediális és interperszonális 
kommunikáció közötti 

konvergenciát egy olyan 
sztáripar támogatja, amely 

előszeretettel használja 
alapanyagként a hétköznapi 

életet és a hétköznapi 
embereket.  

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Mit árul el a celebkultúra 

térhódítása a globális 
médiaipar struktúráinak 

átalakulásáról?

Eredmények. 
Margera azért válhatott 

hírességgé, mert egyedülálló 
módon egy olyan sztársportoló, 

aki hétköznapi személyként 
tud megjelenni a televízióban – 

ez pedig rendkívül vonzó 
a különböző médiaplatformok 

számára.

Vonatkozó irodalom. 
Graeme Turner írásai 

a „hétköznapi” hírességekről; 
Ellis Cashmore 

sztársportolókkal foglalkozó 
szövegei; David Rowe 

médiasporttal kapcsolatos 
szövegei.
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Miért�tartják�a�fiatalok�olyan�lenyűgözőnek�a�hírességeket?�Barack�Obama�sikere�
azt�mutatja,�hogy�ez�a� jól� ismert�kérdés�a�médiaiparágak�meglehetősen�bonyolult�
változásaira�utal,� illetve�arra,�hogy�a�közönség�hogyan�kapcsolódik�ezekhez.�Sőt,�
néhány� jelentős�médiakutató� úgy� véli,� a� fiatalok� hírességek� (celebek)� iránti� nyil-
vánvaló megszállottsága elkerülhetetlenné teszi, hogy kitartsunk amellett az el-
képzelés�mellett,�hogy�a�globális�médiaiparágak�továbbra�is�ellenőrzésük�alatt�tart-
ják�világértelmezésünk�és�-tapasztalásunk�módjait.�Mindezek�alapján�kijelenthető,�
hogy a celebkultúrával valóban érdemes komolyabban foglalkozni, és túl kell lép-
nünk a 15 perc hírnévhez hasonló kliséken, amelyek szinte alig adnak magyaráza-
tot� arra,� hogyan� képesek� a� hírességek� ilyen� erővel� megragadni� a� fiatalok� fantá-
ziáját.

Az� is�elképzelhető,�hogy�a�celebkultúra�kutatása�képes�összefoglalni�a�média-
kutatás egyik alapvető kérdését: hogyan dolgozza fel a média a társadalmi valósá-
got oly módon, hogy közben megváltoztatja azt, amit megjelenít. Tudjuk, hogy egy 
olyan világban élünk, ahol bizonyos dolgok valóban megtörténhetnek, tudjuk, 
hogy a médián keresztül a világ számos részét elérhetjük, és tudjuk azt is, hogy ki 
vagyunk téve az olyan iparágak manipulációjának, amelyek még a legnagyobb jó-
indulattal sem tudják úgy megjeleníteni a világ dolgait, ahogy azok a valóságban 
léteznek. Ha a média hatásának éppen ez a lényege, akkor nagy haszonnal kecseg-
tetnek az azzal foglalkozó kutatások, hogy a valódi embereket hogyan jelenítik 
meg valóságosként azokon a médianarratívákon keresztül, amelyek kereskedelmi 
érdekeket szolgálnak. Ugyanakkor a celebkultúra térhódítása azt az érdekes kér-
dést is felveti, hogy a média „valóságának vajon miért van hatása”? Ezek a kérdé-
sek�mindig�is�léteztek,�manapság�azonban�egyértelműen�a�körül�a�probléma�körül�
összpontosulnak,�hogyan�jön�létre�az�a�hírnév�és�azok�a�hírességek,�akikkel�a�fia-
talok soha nem látott lelkesedéssel igyekeznek kapcsolatba ke rülni.

Ez a fejezet a sportsztárok vizsgálatán keresztül ad választ erre a kérdésre. 
A�választásunkat�két�dolog�indokolja.�Először�is,�a�médiasport�mindig�is�a�globális�
médiaiparágak�változásának�élharcosa�volt� azóta,�hogy�kiéleződött� a�közönségért�
folytatott verseny a digitális platformokon. Másodszor, a sportsztár – vagyis az a 
sportoló,� aki� valóban� tehetséges� valamiben,� függetlenül� attól,� hogy� mekkora� fi-
gyelmet� kap� –� ideális� figura� annak� bemutatására,� hogy� a� tehetségnek�miért� van�
szüksége a médiaiparra a hírnév megszerzéséhez, és hogyan függ ez a hírnév at-
tól, hogy bizonyos iparágaknak bizonyos helyzetekben milyen igényeik vannak. 
Mint� ilyen,�a�sportsztár�megerősíthet�néhány�alapvető� tanulságot�az� iskolai� lövöl-
dözésekkel összefüggésben is: például azt, hogy a kereskedelmi média stratégiai 
célok�szem�előtt�tartásával�dolgozza�fel�a�társadalmi�valóság�aspektusait.

Ez a fejezet egy esettanulmányon keresztül foglakozik az amerikai extrém 
sport- és a valóságshow-sztár, Bam Margera rádiós karrierjével. Margera rádiós 
személyiséggé�válásának�története�működés�közben�bizonyítja�a�sztáripar�„valósá-
gos hatását”, bemutatva azt, hogy a magánélet egy bizonyos mozzanata (Margera 
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máig szeret ifjúkori barátaival lógni) hogyan vonzhatja a rádióhallgatók közönsé-
gét világszerte. 

A fejezet végére világos lesz, miért lehet a hírnév hasznos koncepció a globális 
média� társadalmi� valóságot� életre� keltő�működésének�megértéséhez.� Azt� is�meg�
fogjuk érteni, hogy a médiasport mint az ifjúságról és a médiáról szóló kutatások-
ban csak ritkán fölbukkanó téma vizsgálata értékes terepe annak, hogy a média 
általános hatásaival foglalkozzunk. 

Celebkultúra: a mediatizáció végjátéka 

2008� elején� a� szülei� egyedül� hagyták� a� lakásukban� a� 18� éves� Corey� Delaney-t,�
Melbourne�Narre�Warren�nevű�külvárosában.�A�szülők�nyaralni�indultak�az�auszt-
rál�Aranypartra,�és�ezzel�a�szigorú�utasítással�váltak�el�a�fiútól:�„Csak�semmi�buli-
zás.”�Természetesen�az�utasításaikat�a�fiú�figyelmen�kívül�hagyta,�és�amint�néhány�
hívatlan vendég is megérkezett, a káosz garantálva volt a család otthonában. Arra 
viszont kevésbé lehetett számítani, hogy az események annyira elszabadulnak, 
hogy�rendőrségi�kutyákat�és�még�egy�helikoptert�is�be�kelljen�vetni�a�rend�helyre-
állítása�érdekében.�Melbourne�rendőrbiztosa,�Christine�Nixon�azzal�fenyegetőzött,�
hogy�minden�költséget,�mintegy�20�000�dollárt,�a�családdal�fog�megfizettetni.

Néhány�nappal�később�úgy�tűnt,�hogy�Corey�megtalálta�a�módját�a�számla�kifi-
zetésének.�Amikor�interjút�készítettek�vele�a�történtekről�az�A Current Affair�című�
hírmagazin�számára,�Delaney�magára�haragította�a�műsorvezetőt,�Leila�McKinnont�
azzal,� hogy�nem�akarta� levenni� sárga� keretes� napszemüvegét.�A�fiú� azzal� érvelt,�
hogy� a� napszemüveg� híres� –� része� ugyanis� annak� az� imidzsnek,� amit� feltörekvő�
hírességként képviselt. És valóban, az ácstanoncnak néhány napon belül már saját 
ügynöke és egy sor nyilvános szereplése volt, pár hónap múlva pedig már az auszt-
rál Big Brotherben�szerepelt.�Celeb�lett.

Nem�számít,�hogy�a�fiú�hamarosan�el�is�tűnt�a�nyilvánosság�szeme�elől.�Annak�
ellenére, hogy a hírneve gyorsan szertefoszlott, Delaney semmilyen értelemben 
nem volt áldozat. A végén igaza lett a szemüveggel kapcsolatban is, és ha az auszt-
rál�sztáripar�ki�is�használta�őt,�ahhoz�ő�boldogan�asszisztált.�Delaney�története�arra�
emlékeztet�bennünket,�hogy�a�celebkultúra�nem�a�15�perc�hírnévről�szól.�Hanem�
arról, hogy legyenek a valódi emberek és a valódi események bármennyire is föld-
hözragadtak,�létfontosságú�erőforrások�a�globális�médiaiparágak�számára,�amelyek�
folyamatos�nyomás�alatt�vannak,�hogy�kitöltsék�a�műsoridőt.�Sőt,�Delaney�ösztö-
nös törekvése a hírnév felé a celebkultúra egy másik lehetséges hatását is megvilá-
gítja: csak azok a dolgok – és emberek – illeszkednek bele a média narratíváiba, 
amelyek igazán lényegesek. 
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Miért a hírességek? 

Barack�Obama�képes�volt�politikai� tőkét�kovácsolni�a�humorérzékéből�a�politikai�
kommunikáció területén, mert ez a képesség jól igazodott a szórakoztatóiparhoz, 
és kihasználta azt a bevett gyakorlatot, hogy az emberek a szórakoztató tartalma-
kat�a�közösségi�médián�keresztül�megosztják.�Obama�alakja�azt�a�vitatott�előnyök-
kel� járó� változást� szimbolizálja,� ahogy� a� megfelelő� feltételek� kombinációjával� a�
 politika a mediatizált személyiség gyakorlatává válik (Stanyer, 2012). Ebben a fo-
lyamatban Obama éppen annyira volt híresség, mint politikus (Burgess és Green, 
2009),�és�ebben�az�értelemben�többféle�médiahatás�jelölőjévé�vált.�

Olyan írók szerint, mint Graeme Turner (2004) a „hírességeknek” mélyreható 
kulturális�hatásuk�van.�A�hírességek�jelentik�az�egyik�fő�eszközt�a�közönség�meg-
teremtéséhez,�és�a�média�szakemberei�sok�időt�töltenek�azzal,�hogy�hírességekkel�
kapcsolatos�tartalmakat�állítsanak�elő.�Turner�úgy�vélte,�a�hírességek�központi�sze-
repe (mind az iparágak, mind pedig a közönség esetében) mélyreható változásokat 
eredményezhetett abban, hogy az embereknek általában milyen elvárásaik vannak 
az életükkel szemben. Turner ezért úgy gondolta, a hírnév vizsgálata a médiakuta-
tás� lényegének�megértésben� is� alapvető� jelentőséggel� bír.�A� szerző� hitte,� hogy� a�
híresség�a�média�hatásának�alapvető�modelljét�határozza�meg,�ami�ugyanakkor�ki-
küszöböli�azokat�a�súlyos�problémákat,�amelyek�az�egyszerűbb,�behaviorista�meg-
közelítések� kapcsán�merülnek� fel,� és� amelyeket� az� első� fejezetben� ismertettünk.�
A�modell�működését�Bam�Margera�segítségével�szemléltethetjük,�akinek�a�hírneve�
úgy�jött�létre,�hogy�a�média�egy�a�fiatalságról�szóló�történetet�adott�el�a�nemzetkö-
zi�közönségnek�az�újonnan�feltörekvő�médiaplatformokon�keresztül.

Margera sikerén keresztül megérthetjük, a celebkultúra hogyan varázsolja el a 
fiatalokat.� Az� eset� jól� példázza,� miért� van� valami� igazán� logikus� dolog� abban,�
ahogy�az�emberek�a�hírnévre�vágyakoznak,�nem�törődve�azzal,�milyen�rövid�ideig�
tart.� Margera� profi� gördeszkás,� valóságtelevíziós,� filmes� és� rádiós� személyiség.�
Sportsztár,�aki�a�rossz�magaviseletéből�és�abból�az�ismerős�történetből�csinált�kar-
riert több médiaplatformon is, ahogy a tinik szórakoznak, amikor egyedül hagyják 
őket� a� szüleik� (ilyen�film�például� a�Kockázatos üzlet és a Meglógtam a Ferrari-
val).1 Margera sikeresen oldotta meg, hogy a szórakozás legyen a munkája, mivel 
az�imidzse�rendkívül�vonzó�volt�a�különböző�médiavállalkozások�számára.�A�sike-
ressége összefügg a tehetségével, a fantáziájával és a hírességek ipari termelésével, 
és�mindez�azt�is�jelzi,�hogy�híresnek�lenni�miért�jelent�sok�fiatal�számára�elérhető�
célt.�A�sztáripar�azt�a�benyomást�kelti,�hogy�bárkiből�lehet�híresség,�holott�a�való-
ság�nem�ilyen�egyszerű:�bárki,�akit�a�médiaipar�fel�tud�építeni, hírességgé válhat.

Ahhoz, hogy ezt megértsük, világossá kell tenni, hogy a tehetség és képesség 
önmagukban�miért�nem�garantálják�a�hírnevet.�Margera�ebből�a�szempontból�is�jó�
példa, mert bár a hírneve alapját vitathatatlanul a gördeszkázás jelenti, ennek a 
képességnek csak kevés köze van ahhoz, hogy transzmediális híresség válhatott 
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belőle.�Világos,�hogy�pusztán�csak�Margera�atlétikai�képessége�is�olyan�természe-
tes tehetség lehetett volna, ami miatt felfedezik, de a híressé válás a tehetségek 
szelektív�kultivációjától�függ,�amelynek�bizonyos�időben�bizonyos�médiaipar�bizo-
nyos� szükségleteihez� kell� igazodnia.� Margera� műholdas� rádiós� személyiségként�
befutott karrierje különösen sokat mondó ebben a kérdésben.

Összefoglalva�a�fejezetet�lényegét:�a�hírnév�fontos�jelölője�a�globális�média�tár-
sadalmi�elvárásokra�gyakorolt�befolyásának,�és�úgy�tűnik,�hogy�ezek�a�hatások�a�
fiatalokat� érintik� a� leginkább.�Bam�Margera� esettanulmánya� jól�példázza� ezt,� hi-
szen�ő�egy�olyan�ifjúsági�identitást�jelenít�meg,�amelynek�a�hitelességét�az�biztosít-
ja,� hogy�Margera� az� extrém� sport� csillaga,� aki� kihasználta� az� éppen� megjelenő�
médiaplatformok�igényeit,�miközben�azok�őt�is�„kihasználták”.�Mindezt�három�lé-
pésben fogjuk kibontani: 
–  elmagyarázzuk, hogy ki is Margera, majd kifejtjük, hogy a köréje épített nyilvá-
nosság�hogyan�teremt�meggyőző�képet�a�hitelességről,�amely�életének�különbö-
ző�mozzanatait,�a�médiában�és�a�médián�kívül,�szerves�egésszé�szervezi�–�ennek�
a�szintézisnek�az�alapja�pedig�a�gördeszka�iránti�szeretete�és�a�rendületlen�hűsé-
ge�a�barátai�iránt,�akiket�még�tinédzserként�ismert�meg;

–� �Margera�sikerét�a�hírességekről�és�a�médiasportról�szóló�szakirodalommal�hoz-
zuk� összefüggésbe,� különös� figyelmet� fordítva� Graeme� Turner� (2004),� David�
Rowe�(2004a,�2004b)�és�Ellis�Cashmore�(1999)�munkáira;

–� �annak�megfelelően�értelmezzük�Margera�rádiós�karrierjét,�hogy�az�a�sztárspor-
tolók különös értékét jelzi a „sportmédia kulturális komplexumában” (Rowe, 
2004a), ami központi szerepet játszik a globális, konvergens médiaiparban. 

Miért éppen Bam Margera?

Az�első�fejezetben�egy�Terry�nevű�fiatalembert�mutattunk�be,�aki�a�nemzeti�morá-
lis� pánik� csúcspontján� egyszerűen� csak� szórakozni� akart� a� barátaival.� Bam�
Margera� médiakarriert� épített� ebből� a� fiatalos� vágyból,� miközben� egy� tizenéves�
gördeszkásból hírességgé és valóságos médiaintézménnyé vált. Margera mindösz-
sze�13�évesen�lett�profi�gördeszkás.�Ezt�jól� jövedelmező�kereskedelmi�megállapo-
dások�követték,�így�Margera�hamarosan�házat�vásárolhatott�a�szüleinek,�és�ő�lett�a�
család�kenyérkeresője�–�mindezt�még�azelőtt,�hogy�nagykorúvá�vált�volna.�Margera�
valóságshow-karrierjének a magjait akkor vetették el, amikor elkezdték videóra 
venni� azokat� a� csínyeket,� amelyeket� ő� és� barátai� követtek� el� Westchester� váro-
sában,� Pennsylvaniában,� az� Egyesült� Államokban.� A�CKY (Camp Kill Yourself, 
vagyis Öld meg magad  tábor)� néven� ismertté� vált� felvételekre� Johnny�Knoxville�
figyelt� fel,� aki� abban�az� időben�a�kaliforniai� extrém�sport� színtéren�dolgozott� új-
ságíróként. Végül a CKY� koncepciójából� jött� létre� az�MTV�nagy� sikerű�műsora,�
a Jackass,�ami�rövid�összefoglalója�volt�különböző�gördeszkás�trükköknek,�vicces�
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jeleneteknek, mutatványoknak és tréfáknak. A Jackass�olyan�népszerű�volt,�hogy�
később�filmes� franchise� született� belőle,� s� ez�nyilvánvalóan� túlszárnyalta� a�CKY-
csapat legmerészebb álmait is. Az IMDB adatbázisa szerint a 2010-es Jackass 3 
előállítási� költsége� 20�millió� dollár� volt,� a� film� a� nyitó� hétvégén� az�USA-ban� 50�
millió dollárt hozott, míg 2011 januárjáig a teljes forgalma közel 120 millió dollár-
ra rúgott világszerte.

Ugyanebben� az� időszakban�Margera� népszerű� valóságshow-sztárrá� vált,� aki� a�
lázadó,�„otthon�hagyott”�fiatalok�szerepét� játszotta.�A�Viva La Bam�című�műsora�
öt� szezont� élt�meg� 2003� és� 2006� között.�A�műsor� központjában� a� „Castle�Bam”�
állt, a Margera által a családjának és a barátainak vásárolt gótikus stílusú kúria. 
A VLB komikus helyzeteit az produkálta, hogy Bam szüleinek el kellett viselniük 
a� szüntelen�csínyeket� és�különböző�produkciókat,� hiszen�ezek� termelték�ki� a�ház�
árát. Tehát, ha Margera gördeszkarámpát épített a nappaliban, kékre festette alvó 
apját, death metal koncertet szervezett, roncsderbit rendezett, feldúlta a ház kertjét, 
hogy újrajátssza az amerikai polgárháborút (amiben egy különösen pusztító 
krumpliágyú volt a segítségére), házat épített egy fa tetején, ami valójában kocsma 
volt,�és�még�azt�a�házat�is�felrobbantotta,�amit�a�gördeszkázásból�tudott�kifizetni,�a�
szülei semmit sem tehettek mindez ellen.

A�műsor� tanulságát� a� show� elején� foglalták� össze.�Margera� egy� rámpán� gör-
deszkázik, amikor a kommentátor megkérdezi: „Bam Margera – Mit fogsz csinál-
ni legközelebb?”, mire Margera könnyedén kezébe ugratja gördeszkáját, belenéz a 
kamerába, és azt válaszolja: „Amit csak akarok, baszd meg!” Margera valamivel 
nyugodtabbnak� tűnt� a� következő�MTV� vállalkozása� során,� ami� a�Bam’s Unholy 
Union�címet�kapta.�A�műsor�azt�a�néhány�hónapot�dolgozta�fel,�ami�Margera�eskü-
vőjéig� tartott,� amikor� elvette� gyermekkori� szerelmét,� Missy� Rothsteint.� A�BUU 
egy�olyan�férfit�ábrázolt,�aki�még�mindig�hajlott�arra,�hogy�azt�csináljon,�amit�csak�
akar,�még�akkor�is,�ha�a�felnőtt�világ�ezért�felelősségre�intette.�Amikor�a�menyasz-
szonya�olyan�ruhát�vett�fel,�ami�nem�tetszett�neki,�festékpatronokat�lőtt�rá.�Az�es-
küvő�napján�a�vőfély�kerekesszékben�érkezett,�mivel�előzőleg�mindkét�bokáját�el-
törte�egy�öngyilkos�gördeszka-mutatvány�során�a�Castle�Bamben.

A�műsoraiban�megjelent� összes� színlelt� bonyodalom�ellenére,�Margera�megle-
pően� hiteles� figurának� mutatkozott.2 Hírneve alapját vitathatatlanul az extrém 
sportokkal�kapcsolatos�tehetsége�jelenti,�és�a�filmes,�televíziós�és�rádiós�vállalko-
zásai� is� mind� arról� szólnak,� hogyan� szórakozik� a� fiatalkori� barátaival.� Azt� az�
imidzset, hogy Bam médiavállalkozásai végeredményben tükröt tartanak annak, 
hogy� ki� is� ő� valójában,� számos� interjúban� megerősítették� olyan� újságírók,� akik�
szerették� volna� felfedezni� a� férfit� a� káosz� mögött.� Természetesen� a� hírességgel�
kapcsolatos üzleti történetek is részei a hírességekkel kapcsolatos üzletnek. Az 
elemzés szempontjából pedig ugyanolyan fontos az, amit ezek elhallgatnak, mint 
az,�amiről�beszélnek.�
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A híresség megteremtése 

A�magazinok�újságírói�nem�tesznek�különbséget�Margera�képernyős�és�civil�sze-
mélyisége között. A Viva La Bam bármennyire is megszerkesztett volt – Margera 
azért�rombolhatta�és�újíthatta�fel�a�családja�otthonát,�mert�az�MTV�ezért�fizette�–,�
mégiscsak a valóságot képviselte, mert Margera tényleg ezt az életet élte. Margera 
a gördeszkázást, a barátait és a médiát szereti. A hírneve ezekre a szenvedélyekre 
vezethető�vissza.�Egy�2008-as�interjúban�a�Huck című�gördeszkás�magazin�ripor-
tere,�Jay�Riggio,�elutazott�a�Castle�Bamhez�és�egy�olyan�embert�talált,�aki�valóban�
ott élt, valóban naponta használta azt a gyilkos gördeszkarámpát, amit az MTV 
épített�fel,�és�tényleg�vért�izzadt�a�művészetéért:�

„Bam�szenzációs�gördeszkás,�aki�lenyűgöző�látványt�nyújt.�Miután�legurul�a�hatalmas,�két�
emelet magas rámpán, máris ott köröz egy óriási lyuk körül, ami legalább nyolc láb széles. 
Őrület.�Miután�végzett,�azt�mondja,�hogy�a�barátja,�Brandon�Novak,�mindkét�lábát�eltörte,�
amikor�megpróbálta�ugyanezt�megcsinálni,�eltűnt�a�középső�nyílásban�és�belerohant�a�kö-
vetkező�rámpába.�Mondtam�már,�hogy�Bam�éppen�csak�akkor�ébredt�fel?”�(Riggio,�2008.)

Amikor a Jackass 2-ről�beszélt,�Margera�elmesélte,�hogy�milyen�sérüléseket�szen-
vedett�el�a�mutatványok�közben,�amikor�gumilövedékeket�lőttek�rá,�és�egy�pénisz�
képét égették a fenekére. Amikor Riggio megkérdezte, hogy egy multimilliomos 
miért veti alá magát ilyen fájdalmas és megalázó dolgoknak, Margera azt válaszol-
ta: „Mert le akarom körözni a Jackass első�részét,�és�mert�azt�akarom,�hogy�a�ba-
rátaim és a rajongóim nevessenek.” Margera számára az, hogy jól érezze magát és 
közben médiát csináljon, lényegében egy és ugyanaz. Fiatal deszkásként épen any-
nyira érdekelte a forgatás, mint a mutatványok, amiket bemutatott. Hogy megün-
nepelje az MTV-nek készített Bam’s Unholy Union lezárást, Margera azzal „jutal-
mazta” meg magát, hogy három hónapon keresztül dolgozott a Minghags� című�
film�szerkesztésén�és�befejezésén,�ami�egy�olyan�könnyed�komédia�volt,� amely�a�
gyermekkori barátja és munkatársa, Jackass Ryan Dunn élményeire épült. 
Margera�fizette�a�film�összes�költségét,�beleértve�a�szereplőket,�akiket�a�saját�vá-
rosából toborozott, és a saját eszközeit is, amelyekkel a gyártást végezte.

Margera a Rolling Stone magazinnak elmesélte, hogy a médiakarrierje a 
Jackassen�túl�főleg�arról�szólt,�hogy�egy�jó�barát�legyen.�A�Viva La Bam egyfajta 
bocsánatkérés�volt.�Margera�kifejtette,�hogy�a�sorozat�olyan�erőfeszítésként�értel-
mezhető,� ami� a� barátait� kárpótolta� azért,� ahogy� a� Jackass franchise kihasználta 
őket:

„A Jackass egész�első�évada�az�én�CKY-videóimból állt, és Kaliforniában ezzel mindenki 
tisztában�volt.�Most�a�Knoxville�ül�a�jogdíjakon�(…),�és�a�barátaim�meg�a�szemétben�koto-
rásznak.” (Grigoriadis, 2004.)
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Mivel�Margera�ezt�a�helyzetet�igazságtalannak�érezte,�egyéni�szerződést�kötött�az�
MTV-vel: „A Viva La Bam lehetőséget� teremt�Margera� számára,� hogy� a� barátait�
kárpótolja:�abból�a�negyven-egynéhány�emberből,�aki�a�Viva gárdájában dolgozik, 
huszonöt�az�ő�barátja.”�(Grigoriadis,�2004.)�Talán�ez�nem�is�olyan�meglepő,�hiszen�
a�fiatalságához�való�hűség�mindig�is�szerves�része�volt�Margera�karrierjének.�Tiné-
dzserként� szolidaritásból� hagyta� ott� az� iskolát� az� osztálytársa,�Chris�Raab�miatt,�
akik kirúgtak. Raab is szerepelt a Viva La Bam�műsorban,�sőt,�központi�szerepet�
kapott�a�sorozat�fináléjában.�Ezen�kívül�Margera�nagy�energiát�fordított�arra,�hogy�
rehabilitálja� Brandon� Novakot,� aki� fiatalként� valódi� gördeszkás� csodagyereknek�
számított,�és�aki�vőfély�lett�az�esküvőjén.�Novak�szakmai�karrierje�ugyanis�kisik-
lott�a�kábítószer-függősége�miatt.

Hogy� Novak� érdeklődését� pozitív� irányba� terelje,� Margera� elkészítette� a�
Dreamseller� című� filmet,� ami� Novak� életéről� szól.� Amikor� Ryan�Dunn�meghalt�
egy� autóbalesetben� hazafelé� menet� egy� westchesteri� éjszakai� összejövetelről,� a�
filmkritikus,�Roger�Ebert�azt�állította�a�Twitteren,�hogy�Dunn�részegen�ült�a�vo-
lánhoz. Margera eltökélten szerette volna megvédeni a barátját, ezért a helyi tele-
vízió híradós stábjával elment a tragédia helyszínére, és nyilvánosan összeomlott 
miközben a fájdalmáról beszélt. Bármennyire is vonzotta a hírességgel együtt járó 
csillogás�–�Perez�Hilton�állandó�figyelme,�a�flörtölés�Jessica�Simpsonnal�és�még�a�
híres�szexvideó�is�–�a�nyilvánosság�előtt�egy�egyszerű�fiatalember�maradt,�aki�egy-
szerűen�csak�szeret�gördeszkázni,� szórakozni�és�kellemesen�eltölteni�az� időt�úgy,�
hogy�ezzel�fizető�közönséget�is�toboroz.�Margera�minderről�így�beszélt:

„Csak�szeretnék�vicces�filmeket�csinálni,�folytatni�a�gördeszkázást�és�videoklipeket�forgat-
ni�együtteseknek.�Jobb� lenne� fanfárok�nélkül,�de�azzal� is�elboldogulok,�mert�a�nap�végén�
mégiscsak azt csinálhatom, amit akarok.” (Grigoriadis, 2004.)

A Bam Rádió 

Margera� rádiós�karrierje� egyértelműen�kiterjesztette� annak� a� lehetőségét,� hogy�a�
barátaival� szórakozzon.�2004-ben�a�Sirius,� az�Egyesült�Államok�egyik�műholdas�
rádióállomása bejelentette:

„A�prémium�minőségű,�műholdas�rádiós�szolgáltató,�ami�arról�ismert,�hogy�a�legjobb�rek-
lámmentes zenei és sport programokat kínálja az autósoknak és a háztartásoknak az ország 
egész területén, sok szeretettel üdvözli a gördeszkás és televíziós személyiséget, Bam 
Margerát,�a�legújabb�sportsztárt,�aki�saját�műsort�vezet�kizárólag�a�Sirius�FACTION�adón,�
ami egy innovatív, új zenei csatorna célzottan az extrém sportok szerelmeseinek.” (Sirius 
Investor Relations, 2004.)
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A�műsort�Margera�otthonában�készítik.�A�program�beszélgetések�és�zenei�anyagok�
kaotikus egyvelege, amelyben a sztár és a barátai a legújabb pletykáikkal és ka-
landjaikkal�szórakoztatják�a�hallgatókat.�Úgy�tűnik,�hogy�a�show�újabb�példa�arra,�
hogy�Margera�azért�kap�fizetést,�hogy�azt�csinálja,�amihez�kedve�van,�de�valójában�
a prózai valóság és a globális médiaüzlet áll e mögött a benyomás mögött. Margera 
része� volt� a� Sirius� átfogó� stratégiájának,� hogy� a� közönség� figyelmét� az� extrém�
sport�csillagainak�és�DJ-knek�a�felsorakoztatásával�ragadják�meg.�Az�állomás�már�
szerepeltette a szörfös Kelly Slatert és egy másik gördeszkást, Tony Hawkot. 
Margera megjelent a Tony Hawk’s Underground című videojátékban is. A Mar-
gerával kötött üzleti megállapodás újabb bizonyíték volt arra is, hogy a Sirius haj-
landó volt kereskedelmi kockázatot vállalni. A csatorna biztos volt abban, hogy az 
új�műholdas�rádiók�a�sportsztárok�népszerűségének�segítségével�arra�ösztönöznék�
a�közönséget,�hogy�fizessenek�a�tartalomért,�különösen�akkor,�ha�azt�könnyű�lenne�
megtalálni más platformokon is – különösen az internetes rádiókon. A Siriusszal 
kötött�megállapodás�még�egyértelműbbé�tette,�talán�sokkal�világosabban,�mint�pá-
lyafutásának bármely másik állomása, hogy Margera híressége azon alapult, hogy 
ki�tudta�elégíteni�a�változó�médiaplatformok�igényeit�a�jól�jövedelmező,�de�erőtel-
jesen�versengő�globális�médiapiacokon.

Azok�a�legbefolyásosabb�hírességek,�akik�képesek�meggyőzni�bennünket�arról�
– noha tisztában vagyunk azzal, hogy a média manipulálja a valóságot –, hogy 
őket� olyannak� látjuk,� amilyenek� a� valóságban.� Ebben� a� tekintetben�Margera� jól�
�illik� a� képbe.�Azt� is�mondhatnánk,� hogy�Bamet� azért� fizetik,� hogy�Bam� legyen.�
Ezt� olyan�műsorokban� teszi,� amelyekben� továbbra� is� azokat� a� dolgokat� csinálja,�
amiket mindig is csinált a középiskolai barátaival.

Margera�mindezt�nagy�őszinteséggel� teszi;� tökéletesen�nyitott� azzal�kapcsolat-
ban,�hogy�ahhoz,�hogy�az�csinálja,�amit�szeret,�időnként�meg�kell�alkudnia�a�glo-
bális�média� üzleti� szereplőivel,� akik� bizonyos� értelemben� sokkal� szigorúbbak� és�
fárasztóbbak, mint a szülei (Gregoriadis, 2004). Amiképpen azt a média-
megjelenések is bizonyítják, Margera boldogan osztja meg a közönségével, hogyan 
vált�hírességgé.�De�ahogy�Obama�esetében,�úgy�itt�is�felmerül�a�következő�kérdés:�
mi kell még ahhoz, hogy Margera tréfáiból, gördeszkázásából, vidámságából és 
médiakritikájából globális médiatartalom szülessen. Mindezzel nem azt akarom 
sugallni, hogy Margera nem elég tehetséges ahhoz, hogy kitartással ne tudna a 
hobbijából üzletet csinálni a saját jogán, és ne merné megharapni azt a kezet, ami 
eteti.�Egyszerűen�csak�arról�van�szó,�hogy�mindez�még�nem�ad�kielégítő�magyará-
zatot arra, miért lett híres. Hogy világosan lássuk, a rádióshow hogyan lehet az 
egyik� legérdekesebb�aspektusa�Margera�pályafutásának�–� ellentétben�a�filmekkel�
és�a�televíziós�műsorokkal,�amelyek�sokkal�nyilvánvalóbb�forrásai�a�hírnevének�–,�
a hírességgel mint iparággal és a sporttal mint a globális fogyasztói kultúra éllova-
sával foglalkozó kutatásokhoz kell fordulnunk. 
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Bam Margera, hírességkutatás és sportmédia

A�hírességek� két� szempontból� is�megerősítették� a�média� helyzetét� a�mindennapi�
életben.�Először�is,�a�hírességek�egyre�több�időt�foglalnak�el�a�közönség�szabadide-
jéből�(Couldry,�2002;�Ruddock,�2007).�Másodszor,�a�hírességek�ipara�manapság�a�
hétköznapiasságon alapul: vagy hétköznapi embereket láthatunk, akik a nyilvános-
ság�érdeklődésének�a�középpontjába�kerülnek�(például�olyan�műsorokban,�mint�a�
Big Brother),�vagy�a�szórakoztatóipar�szupersztárjainak�hétköznapi�élete�kerül�elő-
térbe,�bár�mesés�környezetben�(Tolson,�2001;�Turner,�2004).�Akárhogy�is,�a�híres-
ségek�egy�újabb�olyan�médiajelenséget�képviselnek,�amelynek�a�hatása,�úgy�tűnik,�
főleg�a�fiatal�közönséget�érinti.�Graeme�Turner�(2010)�megállapítja,�hogy�a�világ-
szerte�készülő� felmérések� rendszeresen� találnak�olyan�fiatalokat,� akiknek�az�a� fő�
törekvése,�hogy�híresek�legyenek.�Úgy�tűnik,�hogy�a�híresség�nagymértékben�be-
folyásolja�azt,�hogy�a�fiatalok�mit�várnak�az�életüktől,�mivel�azt�a�benyomást�kelti,�
hogy a médián keresztül szerzett hírnév az önmegvalósítás egyik járható útja. Föl-
tehetően�manapság�sok�fiatal�gondolja,�hogy�az�élete�csak�a�médián�keresztül�telje-
sedhet ki. 

Turner szerint „a hírességek beágyazódnak abba a kulturális repertoárba, ami 
meghatározza,�hogyan�gondolkodunk�az�egyéniségről,�az�identitásról�és�az�identi-
tás�kívánatos� színreviteléről”� (2010,�18.).�Ez�egy� rendkívül� fontos�állítás� a�média�
hatásáról szóló vita kontextusában. Turner hírességekkel kapcsolatos álláspontja a 
hatások szokásos kérdéseit veti fel – mint például azt, hogy a valóságshow-k sze-
replőinek�helytelen�viselkedése�vajon�hatással�van-e�arra,� ahogyan�a�fiatal�nézők�
gondolkodnak� az� elfogadható� viselkedésről� –,� de� azokat� arra� használja,� hogy� a�
kulturális identitásokkal kapcsolatban tegyen fel összetettebb kérdéseket. Mindez 
persze� nem�olyan� egyszerű,�mintha� azt� kérdezné,� hogy� a� helytelen� viselkedést� a�
fiatalok�szórakoztatónak� tartják-e,�hanem�arról�van�szó,�hogy�ez�bizonyos� identi-
tásformák� részévé� válhat,� amelyeket� a� nyilvánosság� hitelesít;� ami� egyet� jelent� az�
én�(self)�megerősítésével�(Turner,�2004).�Ha�figyelembe�vesszük�ezt�az�elképzelést,�
világossá�válik,� hogy�míg� a� szülők� attól� tartanak,� hogy� a�Viva La Bam ötleteket 
adhat a tinédzsereknek az otthoni bajkeveréshez, addig arra is érdemes rákérdezni, 
hogy ezek a narratívák mivel járulnak hozzá a létezés értelméhez. 

Nem� is� annyira� meglepő,� hogy� a� Sirius� nyitott� volt� egy� olyan� rádióműsorra,�
amelynek�a�fő�témája�az,�hogy�Margera�és�barátai�azt�csinálják,�amit�különben�is�
csinálnának, tekintetbe véve, hogy a médiatartalmakban széles körben elterjedt té-
mává vált, hogy a hétköznapi emberek hétköznapi dolgokkal foglalkoznak. Turner 
szerint (2004) a híresség varázsa és sikerének titka – hogy segítségével a globális 
média egyre jobban beágyazódjon a társadalmi életbe – abban áll, hogy a híresség 
jelensége szorosan összefonódik a reality média ipari funkcióival. A reality média 
felismeri azoknak a médiatartalmaknak a kereskedelmi értékét, amelyek sok te-
kintetben hétköznapi embereket és helyeket mutatnak be. Ez az érték arra ösztönö-
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zi a médiaipart, hogy rávegye a nyilvánosságot arra, hogy vegyen részt a hétköz-
napi élet látványossággá és áruvá tételében. Következésképpen a híresség olyan 
médiavalóság,� amit� mindenki� láthat,� hiszen� a� mindenütt� jelenlévő� reality� média�
azt a látszatot kelti, hogy napjainkban a híresség intézménye sokkal „demokrati-
kusabb”, mint valaha. És ez nem csak illúzió. Például egyes becslések szerint a brit 
televízió� évente� több�mint� 20� 000�megszólalási� lehetőséget� biztosít� a� hétköznapi�
embereknek (Turner, 2004).

Azonban ennek a ténynek egyéb következményei is vannak. Szándékosan vagy 
sem, a hétköznapi emberek tömeges megjelenése a médiában hatással van a való-
ságérzékelésünkre azáltal, hogy a fogyasztást, az identitást és személyiség hitelesí-
tését egyazon folyamat részeként értelmezik (Turner, 2004). Ha az emberek azért 
szeretnének megjelenni a médiában, hogy ezzel elismerést szerezzenek, az egy vi-
szonylag� kézzelfogható� cél,� viszont� ebből� a�médiaiparágak� húzzák� a� legnagyobb�
hasznot.�Akárhogy�is,�a�hírnév�utáni�vágy,�ami�a�fiatalokkal�kapcsolatos�felméré-
sekben�megjelenik,�nem�is�olyan�ostoba�dolog,�mint�amilyennek�első�látásra�tűnik;�
bizonyos tekintetben ez a média valóságának elismerését jelenti.

Turner� úgy� vélte,� hogy� a� hétköznapi� híressé� válásának� széles� körű� társadalmi�
hatása� van,� mert� jellegét� tekintve� jelentősen� különbözik� a� sztárság� termelésétől.�
Amikor�Hollywood�hétköznapi,� szerény� tehetséggel�bíró�emberekből�csinált� sztá-
rokat,� a� folyamat� lényege� az� volt,� hogy� kiemelték� őket� a� „hétköznapiból”.� Ezzel�
szemben azok az átalakulások, amelyekkel a valóságtelevíziózás területén talál-
kozhatunk, egyáltalán nem járnak ilyen átalakulással: 

„A�trendnek�megfelelően�a�versenyzők�„hétköznapi”�emberek,�professzionális�előadói�kész-
ségek, színházi képzettség és a médiában való szereplés gyakorlata nélkül. Ha nem egyez-
nének�bele,� hogy� a� kamera� a� nap�huszonnégy�órájában,� a� hét�minden�napján� vegye� őket,�
több�hónapig,�akkor�gyakorlatilag�bármely�hétköznapi�nézővel�helyettesíthetők� lennének.”�
(Turner, 2004, 60.) 

Míg�a�feltörekvő�filmsztár�a�változást�keresi,�addig�a�valóságshow-sztár�a�megerő-
sítést.�A�reality�média�azt�sugallja�az�embereknek,�hogy�rendben�van�az,�hogy�ők�
azok�akik,�ugyanakkor�ez�a�médiafüggőség�egy�sajátos�formáját�hozza�létre,�amely�
a�központosított�média�hatalmát�erősíti.�„Bár�hétköznapi�emberek�is�használhatják�
a Big Brothert� arra,� hogy� berobbanjanak� a� köztudatba� (…),� attól�még� ki� vannak�
szolgáltatva� annak�az�őket� létrehozó� rendszernek,� amelyen�belül� csak�korlátozott�
lehetőségeik� vannak� a� jövőben.”� (Turner,� 2004,� 54.)� Összességében� tehát� Turner�
álláspontja szerint a hétköznapi rendkívüli alkut kötött a médiaiparágakkal, ame-
lyek hatalmas energiákat fektetnek abba, hogy úgy reprodukálják azt, ami már lé-
tezik, ahogyan már létezik. A híresség különbözik a sztárságtól, mert olyan átala-
kulást jelent, ami valójában nem jelent semmilyen átalakulást, hacsak azt nem, 
hogy a hétköznapi ember médiaszemélyiséggé válik. Azonban ez egy különösen 
erős� változata� a� „média�mint� tükör”�mítosznak,� amely� leleplezi� a�médiarendsze-
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reknek azokat az�alapvető�változásait,�amelyekben�a�híresség�„a�nemzetközi�már-
kázás�legújabb�eszközévé�válik�a�legkülönbözőbb�területeken,�nem�csak�a�média-�
vagy a szórakoztatóiparban” (2004, 16.).

Sportolók és híresek 

A médiasportról szóló tanulmányok páratlan éleslátással ábrázolják a fent említett 
folyamatokat. A sztársportolók különösen hasznosak akkor, ha a híresség termelé-
sének� strukturális� szabályszerűségeit� akarjuk� leleplezni,� mert� az� ő� esetükben� a�
való�élet�és�a�médiajelenlét�közötti� távolság�kisebb,�mint�más�esetekben.�Úgy� tű-
nik, hogy sztársportolók azért híresek, mert ezt a tehetségükkel kiérdemelték. 
A híres sportolók esetében a tehetség ugyancsak szükséges, de nem elégséges fel-
tétel� a� hírnévhez.� A� sportsztárok� azzal� bizonyítják,� hogy� ők� a� legjobbak,� hogy�
tisztességes és nyílt versenyen vesznek részt (Turner, 2004). Ezzel szemben a híres 
sportolók sokkal jobban hasonlítanak a valóságshow-k sztárjaira, vagyis egy ösz-
szetett folyamat részesei, amelynek kevés köze van a sport területén nyújtott telje-
sítményükhöz. Az a tény, hogy a tehetségük valós, vitathatatlanul hozzájárul ah-
hoz, hogy híresek legyenek, s ez jól leplezi a híresség trükkjét is (Turner, 2004).

Ellis�Cashmore�(1999)�David�Beckhamről�szóló�elemzése�remekül�megvilágítja�
ezt az elképzelést. Beckham hírnevét valóban a sport hozta meg, olyan futball-
sztárként,�aki�különösen�népszerű�volt�a�fiatalok�között,�akiket�egyébként�nem�kü-
lönösebben érdekelt a sport. Paradox módon Beckham értéke sportolóként�később�
egyre kevésbé függött a játéktudásától. Ez úgy jöhetett létre, hogy a sport lett a 
média�egyik� legfőbb� látványossága,� illetve�a�közönség�olyan�sokféle�médiaműfa-
jon keresztül találkozott a sportolókkal, hogy a teljesítmény szinte mellékessé vált. 

Beckham tehetsége garancia volt arra, hogy beinduljanak azok a hírnévvel kap-
csolatos� folyamatok,� amelyek� eredményeként� több� lett� belőle,�mint� egy� egyszerű�
focista. Ironikus, hogy mégis tehetségének eladhatósága tette másodlagossá a csa-
pat� szempontjából� azt,� hogy� milyen� jól� játszik.� Cashmore� azzal� érvelt,� hogy�
Beckham�lett�az�első�igazi�futballhíresség:�azaz�olyan�sportoló,�aki�azok�között�a�
fiatalok�között�vált�népszerűvé,�akiket�nem�különösebben�érdekelt�a�sport,�és�aki�a�
hírnevét a pályafutásának részeként fogadta el. Sok szempontból nem is volt más 
választása, hiszen a tehetsége egy olyan klubban bontakozott ki, amely éppen ak-
kor kezdett úgy gondolni magára, mint globális sportmárkára, és amelyet a globá-
lis médiaérdekeltségek is igen magasra értékeltek. Ennek a klubnak, a Manchester 
Unitednak, szó szerint szüksége volt egy arcra, amit a pólókra nyomhat, hiszen 
ezzel�egy�időben�a�reklámtermékek�egyre�fontosabb�bevételi�forrássá�váltak,�és�ez�
hatással volt a játék sikerére is.

Mindez azt a példátlan helyzetet eredményezte, hogy Beckham pályán kívüli 
értéke� azoknak� a� kluboknak� is� fontossá� vált,� amelyekben� játszott� (Cashmore,�
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1999). Amikor Beckhamet a Real Madrid eladta az LA Galaxynak 2007-ben, a tá-
vozása�elsősorban�a�pályán�kívül�volt� érzékelhető;� egyes�becslések� szerint� a� spa-
nyol�klub�évente�30�millió�dollárt�vesztett�csak�a�pólók�értékesítésén�(Sky�News,�
2003). Az LA Galaxyval kötött üzlet sajátos keveréke volt a kereskedelmi érdekek-
nek,� amelyből� kiderült,� hogy� Beckham� mennyire� jelentős� médiaipari� tényezővé�
vált�a�saját�jogán.�A�BBC�szerint�Beckhamnek�körülbelül�250�millió�dollárt�aján-
lottak� fel,� amibe� beletartozott� a� fizetése,� a� kereskedelmi�megállapodások,� a� rek-
lámtermékek utáni nyereség bizonyos százaléka és a klubból járó részesedés. 
�Cserébe� Beckham� a� globális� média� közönségét� szállította.� Timothy� Leiweke,�
a csapattulajdonos AEG szórakoztatóipari társaság elnöke, így fogalmazott: „Való-
ban David az egyetlen személy, aki hidat verhet az amerikai labdarúgás és a világ 
többi�része�közé.”�(BBC�News,�2007a)�Ugyanaz�a�riport�megállapította�azt�is,�hogy�
az�AEG� szponzora� volt� egy�Los�Angeles-i� székhelyű,�David�Beckham�alapította�
futballiskolának. 

Beckham Los Angelesben töltött évei alatt kiderült, hogy jelenléte a klubban és 
a�pályán�két�különböző�dolog�volt.�Mivel�továbbra�is�ott�akart�lenni�az�angol�válo-
gatottban, Beckham kölcsönjátékosként visszatért Európába. 2011-ig a klubnál töl-
tött�idő�alatt�a�Galaxy�106�meccséből�csak�48�alkalommal�lépett�pályára.�Később�a�
frusztráció� tovább� nőtt� a� játékossal� kapcsolatban,� aki� úgy� tűnt,� hogy� egy� olyan�
klubhoz� szerződött,� ahol� nem� igazán� akart� játszani,� ráadásul� a�Galaxy� színeiben�
történő� egyre� hangsúlyosabb�megjelenésével� sem� sikerült� elérni� azt� a� figyelmet,�
amire�a�klub�sóvárgott,�s�eközben�sem�a�mérkőzések�látogatottsága,�sem�a�mecs-
csek�televíziós�nézettsége�nem�változott�számottevően�(Donegan,�2011).�Ennek�el-
lenére�a�jóképű,�világszínvonalú�futballista�különösen�nagy�vonzerőt�jelentett�a�fi-
atal� közönségnek,� Beckham� pedig� továbbra� is� megőrizte� értékét� és� törékeny�
kapcsolatát a sportban mutatott tehetségével. Beckham azt is szimbolizálja, hogy a 
híressé válás (celebritisation) központi kérdéssé vált a kulturális gazdaságokban 
(Cashmore,�1999).�

Híresség és sportmédia 

A Beckham-jelenség a sportmédia változó formátumait tükrözi. David Rowe sze-
rint�a�sportmédia�erőteljesen�megvilágítja�azt�a�kérdést,�hogy�a�média�hogyan�ke-
rülhetett a kulturális élet középpontjába. Lényeges, hogy a sport

„hatalmas�felületeket�foglal�el�az�elektronikus,�a�nyomtatott�és�az�online�médiában;�közvet-
ve vagy közvetlenül, a legkülönfélébb termékeket és szolgáltatásokat generálja, amelyek 
rengeteg�vállalatnak�és�munkavállalónak�adnak�munkát;�programok,� támogatások�és�adó-
kedvezmények�formájában�jelentős�állami�forrásokat�használ�fel;�illetve�a�politikai�appará-
tus stratégiai eszközként használja a nép nevében.” (2004b, 3.)
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Manapság a sport, a sportolók és a média egyetlen összefüggésrendszerként létez-
nek a „sportmédia kulturális komplexumában”, amelybe beletartozik az összes 
„média- és sportszervezet, azok folyamatai, a dolgozók, a szolgáltatások, a termé-
kek és a szövegek, amelyek együttesen hozzák létre a kortárs sportkultúra széles 
és�dinamikus�területét”�(Rowe,�2004a,�XX.).�A�média�nagyban�segíti�a�sportot,�a�
sportolók pedig fontos szerepet játszanak a kultúrában, a politika és gazdaság te-
rületén, de még azoknak az embereknek az életében is, akiket egyébként nem kü-
lönösebben�érdekel.�Rowe� legfontosabb�állítása�szerint�a�sport�nem�egy�egyszerű�
médialátványosság, mivel az olyan eseményeket, mint a futball-világbajnokság, 
már� eleve� a� közvélemény� élénk� érdeklődése� követ� –� ez� viszont� a� média�
„spektakularizációjának” az eredménye. Ez annál is inkább igaz, mivel a média-
kultúrák egyre nagyobb szerepet játszanak a globalizációs folyamatokban: „az em-
berek,�a�tőke,�az�ideológiák�és�a�technológiák�egyre�gyorsabb�áramlásában�világ-
szerte” (Rowe, 2004b, 11.). A hírességek és a globális média együttesen olyan 
jelenséggé teszik a sportot, amely összehangolja az emberek képzeletét és a min-
dennapi életet. Világos tehát, hogy a híres� sportoló� erőteljes� figura,� s� ezt� tovább�
erősíti�a�sporttartalmak�jogáért�folyó�agresszív�harc,�amit�az�az�állapot�idézett�elő,�
amit Hutchins és Rowe (2009) „digitális telítettségnek” nevez.

Hutchins�és�Rowe�rámutatnak,�hogy�a�sport�mindig�is�vonzotta�a�média�figyel-
mét, mivel a téma garantálja a közönséget és a bevételt, így a digitális hálózati 
média�kultúrájában� is� ez�vált� a� legfontosabb� tényezővé.�A� területet� kiélezett� ver-
seny jellemzi, mivel a digitális technológiák több tartalmat képesek közvetíteni. Ez 
felerősítette�a�médiapiac�szereplői�közötti�rivalizálást,�akik�most�sokkal�szélesebb�
területen harcolhatnak a közönség kegyeiért. A változó médiatechnológiák hatásá-
ra a sportmédia még közelebb került a kulturális élet központjához, mivel széle-
sebb�körű�üzleti�lehetőségeket�biztosít:

„A� jelentősen�alacsonyabb�belépési�költségek�eredményeként�megsokszorozódott� azoknak�
a médiavállalatoknak, sportszervezeteknek, kluboknak és egyéni sportolóknak a száma, 
akik� tartalmakat� tudnak� előállítani� és� azt�meg� is� tudják� osztani� az� online� fogyasztókkal,�
illetve�az� is� lehetővé�vált,�hogy�digitális�sportfelvételeket�nagyszámú�felhasználó�szerezze�
meg, módosítsa és ossza meg a weboldalak segítségével.” (Hutchins és Rowe, 2009, 356.) 

Ezekben�a�küzdelmekben�a�sportoló�imidzse�felbecsülhetetlen�értékű�eszköz�lehet,�
ha�megfelelően�tudják�hasznosítani:

„Ezek a fejlemények a »konvergens kultúra« megjelenését jelzik, amelyben a tartalom 
többféle�médiaplatformon�keresztül� áramlik� (…),�és�ahol�a�késő�modernitásban�az�egyén-
nek egyre nagyobb értéke van áruként és kulturális jelként, ahogyan azt a celebkultúra 
térnyerése is jól mutatja a sport és általában a szórakoztatóipar területén.” (Hutchins és 
Rowe, 2009, 365.)
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Nem�véletlen,�hogy�Bam�Margera�médiaproducerként�saját�maga�irányította�azt�az�
átalakulást, amelynek során gördeszkásból transzmediális hírességgé vált. Margera 
éppen�akkor�tűnt�fel,�amikor�a�médiatechnológiák�száma�megsokszorozódott,�és�az�
üzleti�résztvevők�arra�ösztönözték�a�sportolókat,�hogy�ugyanannyi�energiát�fektes-
senek az imidzsükbe, mint a táplálkozásukba vagy az edzéstervükbe, tudatosan 
építsék fel és kontrollálják azt, mivel mindez elengedhetetlen a hosszú távú szak-
mai sikerhez. Hutchins és Rowe megjegyezték, hogy a mobilmédia és az olyan 
gyakorlatok,�mint�a�blogolás,� lehetővé� teszik,�hogy�a�sportolók�közéleti� szereplő-
ként�alkossák�meg�önmagukat,�bár�ezzel�nem�egyszer�a�sportegyesületek�vezetői-
nek rosszallását is kiváltják (például többször is tanúi lehettünk annak, hogy az 
angol�Premier�Liga�labdarúgói�konfliktusba�keveredtek�a�klubjaikkal�és�az�Angol�
Labdarúgó-szövetséggel�néhány�meggondolatlan�Twitter-üzenet�miatt).�A�szerzők�
továbbá�megjegyezték,�hogy�ezek�a�gyakorlatok�először�az�extrém�sportok�terüle-
tén jelentek meg. Bár Margerát nem említik, világos, hogy a CKY-videók a „tarta-
lom-előállító”�sportolók�megjelenésének�egyik� legelső�példái,�akik�mára�a�globá-
lis, digitális „sportmédia kulturális komplexum” divatos elemeivé váltak. 

Amennyiben a híres sportolókat és a sportmédiát a hírességgel kapcsolatos 
szakirodalom� tükrében�vizsgáljuk,� akkor� egyáltalán�nem�meglepő,� hogy� a�Sirius�
miért�fizetett� egy�olyan� rádióműsorért,� ami�egyszerűen�csak�arról� szólt,�Margera�
és a barátai hogyan ütik el otthon az idejüket. Margera vágya, hogy a barátait a 
Viva La Bam�segítségével�hitelesítse,�két�dolgot�tükröz.�Az�első�az,�hogy�a�híressé-
geket a nemzetközi média hozza létre olyan hétköznapi emberek áruba bocsátásá-
val, akik hétköznapi dolgokat csinálnak hétköznapi környezetben, és ezek a gyár-
tási�folyamatok�a�fiatalok�hírnév�utáni�általános�vágyát�megvalósítható�céllá�tették,�
amennyiben�ez�a�vágy�ténylegesen�a�személyiség�megerősítéséről�szól.�Másodszor,�
Margera� esetében� további� vonzerőt� jelentett� az,� hogy� nemcsak� híresség,� hanem�
sztársportoló�is,�vagyis�a�hitelessége�vitathatatlan�fizikai�képességekkel�párosul.

Ebben�a�tekintetben�a�Margera-jelenség�jó�lehetőséget�kínál�arra,�hogy�a�kérdést�
Ellis�Cashmore�(1999)�a�sportmédia�sztárjairól�szóló�elemzésén�keresztül�vizsgál-
juk.�A�szerző�David�Beckham�példáján�keresztül�mutatta�be,�hogyan�változott�meg�
az a médiakörnyezet, amelyben a sportolók sokszor önmaguk hozzák létre a saját 
imidzsüket a médiaintézményekkel folytatott üzleti tranzakciók során. Margera jó 
érzékkel manipulálta a médiában befutott karrierjét, amelyben, akárcsak Beckham 
esetében,�a�gördeszkasztárként�betöltött�státusza�szinte�lényegtelen�tényezővé�vált;�
mindez� egyértelműen� leleplezi� a� „sportmédia� kulturális� komplexumában”� zajló�
manipulációt (Rowe, 2004a). Ez a fogalom azt a rendszert jelöli, ahol a sport köz-
ponti szerepet játszik azokban a konvergens, globális médiakultúrákban, amelyek 
a� „tartalmak� streamelésével”� igyekeznek� megragadni� a� közönség� figyelmét� úgy�
(Murray,�2003),�hogy�ugyanazok�a�tartalmak�különböző�médiumokon�is�elérhető-
ek.�Margera�műsora�a�Sirius�rádióban�rámutat,�hogy�a�híres�sportolók�hogyan�vál-
tak�elengedhetetlen�erőforrásokká�a�globális�közönségért� folytatott� fokozódó�ver-
senyben, a „digitális telítettség” körülményei között (Hutchins és Rowe, 2009). 
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A�kérdés�részletesebb�vizsgálatához�tekintsük�át�a�SiriusXM�műholdas�rádió�törté-
netét, és azt, hogy ez a történet hogyan magyarázza azt, hogy az adó miért tulaj-
donított�nagy�jelentőséget�a�hírességeknek.�

Margera, híresség, műholdas rádió és sportmédia

A konvergens médiakultúrák gazdasági és jogi komplexitását kevés dolog példáz-
za�jobban�a�Sirius�azon�törekvésénél,�hogy�piacot� teremtsen�egy�műholdas�rádió-
nak,�majd�úgy�uralja�azt,�hogy�megtalálja�a�megfelelő�módját�a�technológia�és�tar-
talom� kombinációjának� azért,� hogy� a� megfelelő� előfizetőket� vonzza� a� fizetős�
szolgáltatásaival.�Kezdetektől� fogva�a�sport�és�a�hírességek� jelentették�a� tartalom�
legfontosabb�összetevőit,�amivel�az�adó�el�tudta�csábítani�a�konkurenciától�a�hall-
gatókat. 

2001-ben�Sirius�volt�az�első�vállalat,�amely�megjelent�a�műholdas�piacon.�Az�el-
indulás�azon�a�megérzésén�alapult,�hogy�elég�ember�hajlandó�fizetni�a�programért�
ahhoz,�hogy�a�vállalkozás�működőképes�legyen�(Beardi,�2001.).�A�Sirius�a�kezde-
tektől�fogva�tudta,�hogy�a�műholdas�rádiónak�sokkal�nagyobb�vonzerővel�kell�ren-
delkeznie,�mint�a�magától�értetődő�előnyökkel�járó,�teljes�egészében�ingyenes�ke-
reskedelmi tartalomszolgáltatásnak. A Siriusnak az új vállalkozás életképességét 
olyan�környezetben�kellett�bizonyítania,�amelyet�a�piaci�rések�jelentőségének�növe-
kedése miatt változó médiafogyasztási szokások jellemeztek. A Sirius a sportmé-
diában felfedezett potenciál által ösztönözve élen járt a digitális telítettség által kí-
nált�lehetőségek�megragadásában.�2006-ban�a�Sirius�egyik�vezetője,�Sam�Benrubi,�
így vázolta a cég optimizmusának okait:

„A�közönség�kicsiny�mérete�nem�jelenti�azt,�hogy�ne� lenne�értéke�a�hirdetők�szempontjá-
ból. A hagyományos rádiók és kábeltelevíziók is remek üzletet csináltak abból, hogy a 
programjaikat a piaci résekre szabták. Vegyük példának a sportcsatornákat. Még az átlagos 
nézettséget� hozó� állomások� is� jövedelmező� bevételi� források� lehetnek.”� (Bachman,� 2006,�
22.)

Benrubi� az�MTV-re�mint� a�niche�marketingben� rejlő�globális� lehetőségek�minta-
példájára�hivatkozott.�Így�egyértelmű,�hogy�Margera�a�sport�és�az�MTV�csillaga-
ként�miért�volt�vonzó�a�feltörekvő�állomás�számára.

2008 júliusában a globális piacokon hódító Sirius egy lépéssel közelebb került 
ahhoz,�hogy�összeolvadjon�a�rivális�XFM-mel.�Az�egyesülés�monopólium�kialaku-
lásával�kapcsolatos�félelmeket�generált�a�feltörekvő�területen�(Bachman�és�Yorke,�
2007;�Eggerton,�2007;�Rehr,�2007),�és�ez�jelentős�kulturális�hatásokkal�fenyegetett.�
A�kanadaiak�azon�aggódnak,�hogy�a�SiriusXM,�ahogy�az�adó�később�ismertté�vált,�
a hagyományos médiaszabályozás egységét fenyegeti, aminek az volt a célja, hogy 
a�saját�zenészeiket�megvédjék�(Chiasson�és�Dougherty,�2005).�Azonban�mivel�va-
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lósnak bizonyultak a kockázatok azokkal a médiafolyamatokkal kapcsolatban, 
amelyek a globális fogyasztói kultúra részét képezik, a Sirius részvényei az aktuá-
lis�értékükhöz�képest�több�mint�40�százalékkal�estek�abban�az�időszakban,�míg�a�
két vállalat 2007-ben megállapodott az összeolvadásról, illetve ezt a Szövetségi 
Kommunikációs�Bizottság�(FCC)�is�jóváhagyta�2008-ban�(Kharif,�2008).�A�befek-
tetők�magas�rizikófaktorú�vállalkozásként�tekintettek�a�műholdas�rádióra,�ami�ki-
számíthatatlan�versenyhelyzetet�teremtett�a�„digitális�telítettség”,�és�főleg�az�egyre�
szélesebb�piacok�által.�A�Siriusnál�a�kezdetektől�fogva�arra�a�bizonytalan�elképze-
lésre alapoztak, hogy elég olyan ember van az USA-ban és Kanadában, akik haj-
landóak�egy�előfizetéses�rádióért�pénzt�adni,�s�így�a�műholdas�szolgáltatás�életké-
pes gazdasági vállalkozás lehet (Beardi, 2001). Az optimizmus alapja részben az a 
profit�volt,�amit�az�autóiparral�való�együttműködéstől�reméltek,�mivel�az�utóbbi�a�
műholdas� rádiókat� ekkor�már� alapszolgáltatásként� kínálta.�A� befektetők� azonban�
nem�voltak�túl�lelkesek,�mivel�a�Sirius�és�az�XFM�összeolvadására�csak�a�globális�
pénzügyi válság után került sor, miután az autóipar hatalmas veszteségeket szen-
vedett el, és a General Motors eladásai 12 százalékkal csökkentek 2008-ban 
(Kharif, 2008). 

Bár� a�Sirius/XM�egyesülést� többnyire� azzal� az� indokkal� ellenezték,� hogy� egy�
versenyellenes médiaóriást eredményez, a 2008-as egyesülésre úgy is tekinthe-
tünk,�mint�egy�védekező�mechanizmusra,�aminek�az�volt�a�célja,�hogy�a�műholdas�
rádió� túlélését� segítse,� nem� pedig� az,� hogy�monopóliummá� váljon.� A� SiriusXM�
helyzete még az egyesülés után sem volt rózsás. Bár 2010-re az állomásnak sike-
rült�nyereséget�termelnie,�míg�2009-ben�még�jelentős�veszteségeket�könyveltek�el�
(52.7�millió�dollár),�de�mindez�csak�azután�történt�meg,�hogy�Nasdaq�azzal�fenye-
getőzött,� hogy� a� gyenge� teljesítmény�miatt� kivezeti� a� céget� a� tőzsdéről� (Kharif,�
2010).�A�cég�jövője�tehát�bizonytalan�maradt,�részben�azért,�mert�nem�tudta�kiter-
melni�a�meghatározott�nyereséget,�ráadásul�a�DJ�Howard�Sternnek�is�éppen�akkor�
járt�volna�le�a�szerződése�a�céggel.

Stern� szerepe� a� Siriusszal� összefüggésben� megerősítette� azt,� hogy� a� híresség�
egyfajta „garanciát” jelent a kiszámíthatatlan piacokon, ahol a siker számos olyan 
tényezőtől�függ,�amit�a�társaságok�nem�befolyásolhatnak.�A�Sirius�a�CBS�rádiótól�
csábította el a rádióst egy nem mindennapi megállapodás keretében: a 220 millió 
dolláros részvénycsomag sorsa attól függött, hogy Stern képes-e elérni a megcél-
zott hallgatottságot – ez sikerült is neki egy éven belül (Bachman, 2006). Úgy 
tűnt,�hogy�a�rádiósra�fordított�pénzt�jól�költötték�el.�Stern�átigazolása�a�CBS-től�a�
Siriushoz azt hangsúlyozta, a hírességek áruvá váltak a digitális piacokon. Azt kö-
vetően,�hogy�Stern�beleegyezett�abba,�hogy�a�Siriushoz�igazoljon�a�CBS�tulajdoná-
ban� lévő� Infinity� Rádiótól,� igencsak�meglepődött,� hogy� az� Infinity� ragaszkodott�
ahhoz,�hogy�dolgozza� le� felmondási� idejét.�Stern�erre�válaszként�a�következő�há-
rom�hónapban�az�adásaiban�kigúnyolta�a�CBS-t,�és�arra�kérte�a�hallgatókat,�hogy�
vásároljanak�műholdas�rádiókat�és�kövessék�őt�a�Siriusra.�Így�új�munkáltatói�több�
millió�dollár�értékű� ingyen�reklámot�kaptak.�Az�összes�megaláztatást�ellenére�az�
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Infinity� adásban� tartotta� Sternt,�mert� a� kirohanásai� nagy� közönséget,� s� így� nagy�
reklámbevételeket vonzottak (Klaassen, 2005).

A�CBS-nél�hajlandóak�voltak�ezt�elviselni,�a�Siriusnál�pedig�hajlandóak�voltak�
várni, mert tudták, hogy Stern képes arra, hogy a közönséget az egyik rádióállo-
mástól,�és�az�egyik�platformról,�egy�másikra�csábítsa.�Stern�annyira�népszerű�DJ�
volt,�hogy�az�emberek�hajlandóak�voltak�fizetni�azért,�hogy�őt�hallgassák.�Margera�
esetében�az�találjuk,�hogy�bár�az�ő�szerepe�stratégiailag�nem�játszott�központi�sze-
repet a Siriusnál, a helyzete mégis hasonlóan bonyolult volt, mert ellentétben 
Sternnel, az általa biztosított hozzáadott érték a „tartalom streamelése” volt 
(S.�Murray,�2003).�Lehet,�hogy�ő�nem�volt�képes�arra,�hogy�pillanatok�alatt� több�
millió� hűséges� rádióhallgatót� tudjon�megmozgatni,� de� szerencsésen�ki� tudta� egé-
szíteni a képet azzal, hogy bevonzza azokat az embereket, akik élvezték a Jackass, 
a Viva La Bam, a Bam’s Unholy Union�műsorait,�azokat�a�videojátékosokat,�akik�a�
Tony Hawk’s Undergrounddal� játszottak,� és� a� finn� zenekar,� a� HIM rajongóit 
(Margera�a�finn�rockzene�szerelmeseként�jelentős�energiát�fordított�arra,�hogy�se-
gítsen a bandának betörni az USA-ba), és még azokat is, akik emlékeztek arra, 
hogy�valaha�profi�gördeszkás�volt.�Bár�Stern�jelentősége�kezdetben�nagyobb�volt�a�
Siriusnál,�Margera�volt�az,�aki�azokat�a�tartalmakat�szállította,�amelyek�végül�mű-
ködőképessé�tették�a�niche�médiát.�Ehhez�képes�nem�is�tűnt�olyan�nagy�áldozatnak,�
hogy�az�adó�részben�hajlandó�volt�finanszírozni�Margera�„könnyed”�életstílusát.�

Konklúzió: Bam Margera,  
híresség és a médiahatások „mély” modellje

Első�ránézésre�úgy�tűnhet,�hogy�Bam�Margera�nem�érdemel�sok�szót,�hiszen�nem�
tesz�mást,�mint�hogy�a�film�és�a�valóságtelevíziózás�eszközeivel�meghosszabbítja�a�
serdülőkori� szenvedélyeinek� kiélését:� gördeszkázik� és� rafinált� csínyeket� követ� el�
gyerekkori�barátaival/barátain.�A�Siriuson�futó�műsor�bizonyos�értelemben�karri-
erjének kiterjesztését jelentette – a legtöbb epizód arról szólt, hogy Margera és 
barátai az otthoni stúdióban üldögéltek, iszogattak és a korábbi (gyakran az italo-
zással�kapcsolatos)�csínytevéseikről�meséltek.�Azonban�a�„Margera�formátumban”�
éppen�ez�a�hétköznapiság�biztosítja�azt,�hogy�Margera�ideális�figura�legyen�annak�
magyarázatához,�hogyan�működik�a�híresség�„a�sportmédia�kulturális�komplexu-
mában”.

A média által megjelenített hitelesség az egyik legfontosabb „trükk”, amely a 
hírességeket� a� médiahatások� meghatározott� típusává� teszi.� Chris� Rojek� szerint�
„a híresség a hamis extázis kultúrája, mivel a hozzá kapcsolódó szenvedélyeket a 
hamis hitelesség generálja, nem pedig a valós elismertség és a valahova tartozás 
valódi formái” (2001, 90.), továbbá „a hitelesség keresése csupán egy gesztus a 
megrendült�erkölcsű�világ�felé,�amelyet�a�fogyasztói�kultúra�üzleti�alapú,�mestersé-
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ges izgalmai árasztanak el” (2001, 161.). Rojek azt sugallta, hogy a hitelesség von-
zereje� által� a� hírességek� azért� képesek� megragadni� a� fiatalok� képzeletét,� mert�
kulcsszerepet� játszanak� a� legkülönbözőbb�médiumok� és� kereskedelmi� célú� érdek�
műkö�désében.�A�hírességek�nélkülözhetetlenek�a�kereskedelmi�siker�eléréséhez�a�
konvergens médiakultúrákban, mivel képesek arra, hogy a közönségeket (és a kö-
zönség�által�hozott�nyereséget)�olyan�módokon�irányítsák�a�különböző�platformok-
hoz� és�műfajokhoz,� hogy� azok� elérjék� a� fiatalok� hétköznapi� életét� (Turner� et� al.,�
2000;�Turner,�2004),�gyakran�azt�a�benyomást�keltve,�hogy�maguk�a�hírességek�is�
hétköznapi�emberek�(Tolson,�2001;�Turner,�2004).

A híres sportolók különösen fontosak ebben a tekintetben, mert a sportmédia 
mindig� is� értékes� erőforrásnak� számított,� hiszen� képes� volt� magához� vonzani� a�
globális közönséget (Rowe, 2004a). Ráadásul a híres sportoló képes megtestesíteni 
a�„hitelességet”,�s�ezzel�azt�a�benyomás�kelti,�hogy�egy�körültekintően�megkonst-
ruált médiaszemélyiség képes megragadni valamit a valóságból. Közben egyre jel-
lemzőbbé�vált�a�hírességek�ipari�mérteket�öltő�importja,�mivel�a�mai�sportsztárok�
sokkal�agresszívabban�termelik,�irányítják�és�árulják�a�médiában�szereplő�szemé-
lyiségüket.�Mindez�annak�a�változó�médiakörnyezetnek�köszönhető,�amelyet�a�tar-
talmak jogaiért vívott agresszív küzdelmek jellemeznek (Hutchins és Rowe, 2009). 
Bam�Margera�ebben�a�tekintetben�egy�olyan�említésre�méltó�figura,�aki�a�digitális�
telítettség keretei között sokkal nagyobb szerepet vállalt az imidzsének a termelés-
ben, szerkesztésben és terjesztésben.

Mindez azért fontos, mert Graeme Turner (2010) szerint a híresség olyan média-
jelenség, amely megköveteli, hogy újragondoljuk a média hatalmával kapcsolatos 
kérdéseket,�és�a�fiatalok�ismét�fontos�szerepet�játszanak�ebben�az�újragondolásban.�
Turner meghatározása szerint a híresség „tartalommotor”, ami azt a médiakonver-
genciát�hajtja,� amit� a� legutóbbi� fejezetben� ismertettünk� (Turner�et� al.,�2000;�Tur-
ner, 2004 és 2010). Ez a „tartalommotor” különösen hasznos a médiatársadalmak 
számára, mert a „hétköznapival” kapcsolatos különbségeket manipulálja – a celeb-
kultúra úgy válik vonzóvá a hétköznapi emberek számára, hogy azt ígéri, lezárja a 
teret a sztárok és a nyilvánosság között –, vagy azáltal, hogy a hétköznapi embe-
rek�számára�is�könnyen�elérhetővé�teszi�a�sztárságot,�vagy�úgy,�hogy�csökkenti�a�
sztárok és a közönség közti távolságot azt hangsúlyozva, hogy bizonyos mérték-
ben�a�mesés�életet�élő�sztárok�is�csak�hétköznapi�emberek�(lásd�még�Tolson,�2001).�
A�hírességet�Turner�is�olyan�témaként�azonosította,�amely�körül�különböző�„való-
sághatásokat”�fedezhetünk�fel.�Ezeket�maga�a�média�idézi�elő,�és�különösen�a�fia-
talokat befolyásolják.

Ugyanakkor�ez�egy�olyan�téma,�ahol�az�is�elképzelhetőnek�tűnik,�hogy�az�erő-
teljes hatások kulturális� jelenségként�nem�rossz�szándékúak�vagy�károsak�a�fiata-
lok�számára�–�ezt�gondolják�például�az�első�fejezetben�említett�David�Grossmanhoz�
hasonló kutatók. Turner ezzel szemben azt teszi, hogy a teljesítmény nélküli hír-
névre irányuló vágyakból indul ki, amelyek mindig jelen vannak a médiatársa-
dalmak által létrehozott ifjúsági kultúrákban, és leírja, hogy ez a vágy miért káros 
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a társadalom számára, s mindez értelmet is nyer annak a szerepnek a kontextusá-
ban, amit a média játszik a társadalmi élet és a társadalmi képzelet szervezésében. 
Ebből� a� nézőpontból�Bam�Margera� azon� erőfeszítése,� hogy� a� barátait� és� az� élet-
módját�különböző�médiagyakorlatokon�keresztül�hitelesítse�–�vagyis�jogot�formál-
jon arra, hogy „kurvára azt csináljon, amit csak akar” –, látványos példája annak 
az�alkufolyamatnak,�amellyel�sok�olyan�fiatal�találkozik,�aki�a�médiában�látott�éle-
tét szeretné élni. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Margera egy nyilvános „szöveg”, 
és�ha�megértjük,�hogy�ez�a�szöveg�hogyan�íródik,�a� társadalom�működésmódjára�
is rájöhetünk. Rowe éppen ezt teszi világossá a sportmédia kapcsán: 

„Ha sikerül pontosabban megismernünk és megértenünk azt, hogy a sportmédia szövegei 
hogyan keletkeznek és mit jelenthetnek, lehetséges, hogy jobban megismerhetjük azokat a 
társadalmakat, amelyekben a »megalapozott« és a »mediatizált« tapasztalatok egyre bonyo-
lultabb és látszólag egyre problémamentesebb módon fonódnak össze.” (2004a, 35.) 

A híresség meghatározott, független, valóságos hatást jelent, amelyet a média idéz 
elő�azáltal,�hogy�a�tehetséget�szükséges,�de�nem�elégséges�feltételként�értelmezi�a�
hírnévvel összefüggésben. Azáltal, hogy a média azt bizonyítja, hogy a tehetség 
önmagában nem elég ahhoz, hogy híresek legyünk, azt a benyomást kelti, hogy a 
híresség� demokratikus� jelenség,� amely� bárki� számára� elérhető.� Ez� azonban� csak�
részleges igazság, hiszen hírnévre csak azok tehetnek szert, akiket úgy lehet be-
mutatni, hogy vonzzák a közönséget, és a közönséget vonzó tulajdonságaik a mé-
dia igényei szerint alakíthatóak. Ez az oka, hogy Turner azt állítja, hogy a híresség 
kutatása�megköveteli,�hogy�kitüntetett�figyelmet�fordítsunk�azokra�a�speciális�kö-
rülményekre,�amelyek�a�különböző�hírességeket�megteremtik.

Ezért lehetséges, hogy Bam Margera, a rádiós�személyiség�megfelelő�példa�le-
het�arra,�hogy�megmagyarázzuk,�hogyan�működik�híresség,�és�hogyan�vonzza�kü-
lönösen� a� fiatalokat.� Ha� alaposan� végiggondoljuk,� a� siker� és� a� hírnév� mellett,�
Margera médiastratégiája lényegében csak egy újabb megnyilvánulása annak a 
„defenzív� taktikának”,� amit� arra�használt,�hogy�megvédje�azt� a�fiatalság�által� te-
remtett szimbolikus teret, ahol a barátaival szórakozhat. Mégis, a rádióban elért 
sikere�egyértelműen�a�konvergenciától�függött,�ami�összekapcsolta�a�társasági�éle-
tét,� az� identitását� az� extrém� sport� sztárjaként,� aki� különböző� platformokon�moz-
gatja� a� közönséget,� és� azokat� az� egyedi� igényeket,� amelyek� a�műholdas� rádiózás�
kockázatos vállalkozásához kapcsolódtak. Margera kalandozásai a médiában azt 
sugallják,�hogy�azok�a�médiával�kapcsolatos�ambíciók�és�attitűdök,�amelyek�gya-
koriak az ifjúsági kultúrákban, olyan nyersanyagokká váltak, amelyeket a média-
iparágak�áruba�bocsátanak,�majd�visszavetítenek�a�fiatalok�társadalmi�képzelőere-
jére – s ezzel elmélyítik azt az érzést, hogy a média forrásai nélkül szinte lehetetlen 
gondolni, cselekedni vagy társadalmi kapcsolatokat létesíteni. Ezért a Turnerhez 
hasonló� tudósok�úgy�gondolják,� eljött� az� idő�újragondolni� a�média�hatását�firtató�
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kérdéseket,�és�azt,�hogy�a�fiatalok�és�a�híresség�témái�mért�vetnek�fel�alapvető�kér-
déseket a média kritikai kutatásával összefüggésben. Az utolsó fejezetben ezekkel 
a kérdésekkel fogunk foglalkozni.

Összefoglalás 

–� �A�híresség�kultúrája�egy�olyan�műfaj,�ami�úgy�tűnik,�hogy�sikeresen�kapcsolta�
össze� a�mediatizált� és� az� interperszonális� kommunikációt.� A� fiatalok� körében�
általánosnak�látszó�hírnév�iránti�vágy,�könnyen�lehet,�hogy�a�megerősítés�iránti�
vágyat jelöli. Ez racionális válasz a médiával átitatott társadalomban.

–  A híresség kultúrája a hétköznapi életet médiaeseménnyé alakítja. A híres spor-
tolók különösen értékes nyersanyagnak számítanak a globális médiakultúrában. 
Az a benyomásunk, hogy a hírnév a tehetség természetes következménye, elfedi 
azt a szerepet, amit a média a híresség termelésében játszik. A híres sportolók 
esetében�a�tehetség�jelentősége�mellékes�a�hírnév�szempontjából.

–  Bam Margera híres sportolóvá vált, aki képes volt arra, hogy megragadja a kö-
zönség� figyelmét� egy� olyan� műsor� segítségével,� amely� alapvetően� arról� szólt,�
hogyan�múlatta�az�időt�egykori�iskolai�barátaival,�kedve�szerint�valóra�váltva�fi-
atalkori fantáziáit. Margera egyedülálló példája annak a hétköznapi sporthíres-
ségnek,�aki�az�ifjúság�narratíváival�kereskedik.�Sőt,�a�műholdas�rádió�DJ-jeként�
befutott karrierje a híres sportolók kereskedelmi értékét is jól jelzi a szoros ver-
senyt diktáló globális médiapiacon. 

Jegyzetek

 1 Az a tény, hogy médiaszemélyiségként elért sikere miatt Margera személyére 
általában nem sportsztárként gondolunk, pontosan megvilágítja a kérdés lé-
nyegét. A saját honlapján található önéletrajz azzal büszkélkedik, hogy egy 
2005-ben rendezett szavazáson a tizenévesek neki ítélték a „Kedvenc sportoló, 
aki tv-sztár lett” díjat, 2007-ben Amerika egyik legismertebb sportolója lett, 
illetve a Stuff�magazin� is� őt� választotta� a� legbefolyásosabb/legtekintélyesebb�
30 év alatti személynek (Margera, 2012).

 2� Minden�show�elején�figyelmeztették�a�nézőket,�hogy�olyan�mutatványokat�fog-
nak�látni,�amelyeket�képzett�szakemberek�hajtottak�végre�ellenőrzött�körülmé-
nyek�között,�éppen�ezért�ezeket�ne�próbálják�meg�utánozni.�Sőt,�mivel�arra�is�
számítottak,�hogy�a�fiatalok�majd�megpróbálják�megismételni�Margera�trükk-
jét,�hogy�a�házi�videókból�nemzetközi�filmes�franchise-t�hozott�létre,�a�Jackass 
figyelmeztetett,�hogy�a�gyártók�nem�fogják�megnézni�azokat�a�klipeket,�ame-
lyeket a rajongók küldenek nekik.





10. fejezet

A kritikai médiakutatás értelmezése – 
Gyermekkatonák,  
médiaüzlet és médiaoktatás 

Kutatási kérdés. 
Az összes esettanulmányt 

figyelembe véve, 
mi a média hatásának 

legjobb megközelítési módja?

Példaértékű 
esettanulmány. 
Gyermekkatonák 

Afrikában és Dél-Amerikában: 
hogyan segíthet nekik a média, 

és milyen veszélyei vannak annak, 
ha a média ezzel a szisztematikus 

kizsákmányolással akar foglalkozni?

A média hatásaival kapcsolatos tanulságok. 
A kritikai médiakutatásnak a „problémákra” 

kell összpontosítania. A fiataloknak szükségük 
van a médiához való hozzáférésre, ezért alapvető 

probléma az, hogy a jólétük egy olyan médiaipartól 
függ, amelynek a fő feladata az, hogy ne 

vigyázzon rájuk. Ez nem ugyanazt jelenti, 
mintha azzal érvelnénk, hogy 

a média „káros” a fiatalokra nézve.  

A média hatásával 
kapcsolatos 

alapvető kérdések. 
Mi a kritikai 

médiakutatás lényege?

Eredmények. 
Azok az esetek, amikor a médiához való hozzáférés 

segített a háború fiatal áldozatainak, azt is 
megvilágítják, hogy milyen nehéz médiaforrásokkal 

ellátni azokat a fiatalokat, akiknek a leginkább 
szükségük van ezekre. Így óvatosnak kell lennünk 

azzal, hogy a médiaoktatást arra a feltételezésre 
alapozzuk, hogy a fiatalok készek és képesek 

kifejezni magukat a média segítségével.

Vonatkozó irodalom. 
Liz Bird kritikái az ifjúsággal,
 a médiával és a kreativitással 

foglalkozó kutatásokkal 
összefüggésben. 

David Gauntlett, Henry Jenkins 
és Jean Burgess munkái 

a médiaoktatásról 
és a populáris kreativitásról.
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Ez�a�könyv�eddig�azzal�érvelt,�hogy�ha�megvizsgáljuk�a�fiatalok�médiareprezentá-
cióját�és�médiaforrás-használati� szokásait,�akkor�alapvető� felfedezéseket� tehetünk�
a médiakutatással kapcsolatos fogalmak és módszerek területén – különösen azzal 
összefüggésben, hogy a média hogyan segíthet a társadalmi valóság körvonalazá-
sában.� Mivel� számos� hagyományos� megközelítést� megkérdőjelez� –� különösen� a�
médiahatások vonatkozásában –, utolsó lépésként érdemes feltennünk a kérdést: 
hogyan értelmezzük a kritikai médiakutatást. 

A�kérdés�célja� túlmutatni�azon�az�általános�elképzelésen,�hogy�amikor�a�fiata-
lokról van szó, a tudósok vagy úgy tekintenek a médiakultúrára, mint ami végze-
tes� veszélyt� jelent� az� őket� körülvevő� szimbolikus� világot� nem� ismerő� fiatalokra;�
vagy�azokat�a�fiatal�médiahasználókat�ünneplik,�akik�a�történelem�tanulsága�alap-
ján�mindig�a�saját�hasznukra�tudták�fordítani�a�média�által�felkínált�lehetőségeket.�
Ha�figyelembe�vesszük,�hogy�az�ismert�médiatudósok�mit�írtak�eddig�a�fiatal�mé-
diahasználók�kreativitásáról,� azt� láthatjuk,�hogy�két�dolgot� említenek.�Először� is,�
viszonylag�könnyű�olyan�példákat� találni,�amelyek�alátámasztják�a�média�pozitív�
vagy�negatív�hatásait,�ugyanakkor�a�fiatalokkal�és�a�médiával� foglalkozó� legopti-
mistább�szerzők�is�felhívják�a�figyelmet�a�globális�médiaipar�által�képviselt�kocká-
zatokra. 

Ahelyett, hogy a médiáról úgy gondolkodnánk, mint ami vagy „jó”, vagy 
„rossz”, a médiatudósok inkább a rejtett kockázatokkal foglalkoznak egy olyan vi-
lágban, ahol a médiakultúra demokratikus potenciálját�időnként�nehezen�lehet�fel-
ismerni. Hogy megértsük ennek a megállapításnak a jelentését és tétjét, az alábbi 
fejezet olyan esettanulmányokat mutat be, amelyek azzal foglalkoznak, hogyan se-
gíthet a médiához való hozzáférés a gyermekkatonáknak, illetve hogy milyen ve-
szélyei és akadályai lehetnek a médiakreativitáson keresztüli gyógyulásuk segíté-
sének. Mindennek az a célja, hogy bemutassuk a „kockázat” és a „veszély” kritikai 
fogalmakként értelmezett különbségét. A médiakultúra azért „kockázatos”, mert a 
mobilmédiában�rejlő�kézenfekvő�lehetőségek,�amelyek�megkönnyítik�a�kommuni-
kációt és növelik a társadalmi integrációt, gyakran ütköznek gyakorlati akadályok-
ba.�Ebből�a�megállapításból�kiindulva�képesek�leszünk�értelmezni,�hogy�miért�ér-
demes a rejtett problémákat keresni olyan helyzetekben, amikor a médiához való 
hozzáférés�a�jólét�lényeges�előfeltétele.

Média egy veszélyes világban

A világ 2007-ben ismerkedhetett meg Madeline-nel, a 15 éves kongói lánnyal, aki 
azért� érkezett� az� Egyesült� Nemzetek� Szervezetéhez� (ENSZ)� New� Yorkba,� hogy�
beszámoljon a gyermekkatonaként szerzett tapasztalatairól. Az emberek, akik az 
ENSZ-en�kívül� találkoztak�Madeline-nel,�egy�olyan�dokumentumfilmet� forgattak�
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vele,�amit�a�YouTube�segítségével�osztottak�meg�(Ferrero,�2007).�Az�a�több�tízezer�
ember, aki megnézte a 10 perces klipet, megtudhatta, hogy 2007-ben a becslések 
szerint�300�000�gyermekkatona�volt�a�világon.�Hátborzongató�módon�a�nézőknek�
rá kellett jönniük, hogy a gyermekkatonák azért értékesek, mert nem ismerik a 
félelmet,�és�mert�gyorsan�kiképezhetőek;�egy�átlagos�afrikai�gyerek�45�perc�alatt�
tudja elsajátítani az AK–47 gépkarabély használatát.

Erre�a�félelmetes�tényre�mindenképpen�érdemes�emlékeznünk�akkor,�ha�a�fiata-
lokról, a médiáról és a kreativitásról értekezünk. Madeline-t azért ismerhettük 
meg,�mert� lehetőséget� kapott� arra,� hogy� a�YouTube-on�keresztül� szóljon� a� világ-
hoz. De a története arról mesél, hogy egy olyan világból érkezett, ahol a kreativi-
tás és a találékonyság a fegyverek kezelésében teljesedhet ki, nem pedig a média-
tartalmak� előállításában,� és� még� a� nevét� sem� tudjuk� annak� a� másik� 299� 999�
gyereknek, akiket abban az évben kiképeztek a fegyverhasználatra. Madeline két 
kérdést�vet�fel�a�médiatudósok�számára:�mennyire�egyszerű�a�fiatalok�számára�az,�
hogy�kihasználják�a�mediatizációban�rejlő�lehetőségeket,� illetve�a�médiahasznála-
tot hogyan befolyásolják más olyan igények, amelyeket a társadalmak támasztanak 
a�fiatalokkal�szemben.

Ifjúság és média: mi a probléma? 

Ezek a kérdések a média hatásával kapcsolatos problémákat a hozzáféréssel és 
nem a kitettséggel összefüggésben tárgyalják, s Madeleine története ennek megfe-
lelően�illik�bele�abba�a�kontextusba,�ahogy�ez�a�könyv�a�média�és�a�hatalom�kap-
csolatát értelmezi. A könyv elején megkülönböztettük a média közvetlen és erős 
hatásait.�Ezzel�összefüggésben�a�kiindulópontunk�az�volt,�hogy�a�fiatalokat�érintő�
médiahatásokat nem szerencsés úgy meghatározni, mint amelyek a veszélyes tar-
talmaknak� való� kitettség� közvetlen,� megfigyelhető� eredményei.� Mindazonáltal� a�
médiakultúra átfogó vizsgálatai, amelyek egyszerre foglalkoznak a média fogyasz-
tásával és használatával társadalmi, történelmi, politikai és gazdasági kontextu-
sokban,� számos� olyan� példát� találnak,� amikor� a� média� valóban� képes� a� fiatalok�
szokásait,� ízlését,�figyelmét�és� törekvéseit�olyan� irányba�befolyásolni,� amely� sok-
szor�elsősorban�mások�érdekeit�képviseli.�Továbbá,�mivel�a�média�központi�szere-
pe�a�társadalmi�életben�megkérdőjelezhetetlen,�mindez�jelentős�politikai�kihívást�is�
jelent minden olyan társadalomban, amely a társadalmi integrációra törekszik. 

De�miért�kell� a�fiatalok�és� a�média� tanulmányozásának�abból� a� feltételezésből�
kiindulnia,� hogy� a�média� befolyással� bír� a�fiatalokra?�Ráadásul� ez� egyben� azt� is�
jelenti,�hogy�a�médiakultúra�kockázatokat�is�rejt�magában;�vagyis�van�egy�alapve-
tő�„probléma”�a�médiakultúra�kapcsán.�Egyes�kutatók�szerint�ez�a�feltételezés�egy-
ben a médiakutatás halálát is jelenti (Gauntlett, 2011). Befejezésül ez a könyv az 
utolsó fejezetben azzal érvel, hogy érdemes megtartanunk ezt a „problémát” a mé-
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diatudományok� legitim� kiindulópontjaként,� méghozzá� két� okból� kifolyólag.� Elő-
ször�is,�globális�értelemben�elmondható,�hogy�azok�a�fiatalok,�akiknek�a�leginkább�
szükségük van a médiához való hozzáférésre és a médiaoktatásra – például az 
olyan embereknek, mint Madeline –, a legritkább esetben kapják azt meg. Ha a 
hozzáférésről�van�szó,�az�valóban�problémát�jelent.�Másodszor,�a�médiával�átitatott�
társadalmakban�jelen�van�egy�belső�feszültség,�mivel�a�média�a�fiatalok�társadalmi�
jólétének�a�részévé�vált,�ugyanakkor�a�média�gazdasági�szerepe�mindig�megelőzi�a�
társadalmi értékeket. 

Ez�újradefiniálja�a�médiakultúra�lehetséges�„veszélyeit”.�Míg�a�nyilvános�viták�a�
„káros hatásokat” a kitettség függvényében értelmezik, a kereskedelmi médiakul-
túra� legalább�ennyi�kárt�okoz�azzal,�hogy�korlátozza�a�hozzáférést;�más�szóval,�a�
probléma ebben az esetben nem a kitettség, hanem a kitettség hiánya. Hogy 
 illusztráljuk ezt a másik nézetet azzal kapcsolatban, hogy a média hogyan generál-
hat� problémát� a� fiatalok� életében,� ez� a� fejezet� az� afrikai� és� a� dél-amerikai� gyer-
mekkatonák� sorsát� fogja� bemutatni.� Ezeket� a� fiatalokat� azok� a� felnőttek�
kényszerítik�erőszakra,�akiktől�azt�várnánk,�hogy�gondoskodnak�róluk.�Felmerül,�
hogy� ebben� a� helyzetben� a�médiaforrásokhoz� való� hozzáférés� lehetősége�megol-
dást�kínálhat-e�a�társadalmi�erőszak�problémájára.�Ugyanakkor�a�folyamat,�amely-
nek során a gyermekkatonáknak biztosítjuk a médiaforrásokhoz való hozzáférést, 
sokszor nagyon is valós veszélyeket rejt magában. Az említett okok miatt ezeknek 
a gyerekeknek a tapasztalatai jó alkalmat adnak arra, hogy megvitassuk a média-
oktatás� nemzetközi� kérdéseit,� illetve� a� fiatalok� körében� megfigyelhető� populáris�
kreativitás� mértékének� és� jelentőségének� problémáját� –� vagyis� azt,� amit� Bruns�
(2007) „produsage-nek” nevez. Ha végiggondoljuk, hogy a gyermekkatonák, a fél-
katonai� szervezetek� és� a� politikai� erőszak� áldozatai� hogyan� használják� a�médiát�
– vagy azt, ahogy éppenséggel nem használják –, akkor a kritikai médiakutatással 
összefüggésben egy olyan pozíciót is el lehet képzelni, amely a kreativitás és a 
kereskedelmi�média�összefonódásából�keletkező�kockázatokra�összpontosít�a�rész-
vételen alapuló médiakultúrák esetében.

A gyermekkatonákkal foglalkozó esettanulmány azt sugallja, hogy a politikai 
erőszak� fiatal� áldozatai� Afrikában� és� Dél-Amerikában� a� kritikus� médiakutatás�
szempontjából tökéletes terepet jelentenek, mivel a vizsgálatban megjelennek azok 
a fontos viták, amelyek a médiaoktatás jellegével és céljával, illetve a populáris 
kreativitás�iránti�egyre�nagyobb�érdeklődéssel�is�foglalkoznak,�mely�utóbbi�folya-
mat�a�média� termelőeszközeihez�való�egyre�szélesebb�körű�hozzáféréssel�magya-
rázható.

Ez�a�fejezet�négy�részből�áll:
–� �összefoglaljuk,�hogy�a�könyv�mit�állít�a�média�hatásairól;
–� �feltárjuk� a�fiatal�médiahasználókról,� a� populáris� kreativitásról� és� a�médiaokta-
tásról�szóló�aktuális�vitákat;
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–  ezeknek a vitáknak a tanulságait „a médiaszegények” (media poor) tanulmá-
nyozása�során�hasznosítjuk�–�fiatalok�Nigériában,�Sierra�Leonéban�és�Kolumbiá-
ban;

– végül meghatározzuk az ifjúsági média kritikai kutatásának programját.

Fiatalok és média: a média hatásaival kapcsolatos  
eredmények összefoglalása 

Teljesen�jogosnak�tűnik�a�fiatalok�és�a�média�tanulmányozásakor�abból�az�előfelté-
telezésből�kiindulnunk,�hogy�adott�egy�probléma,�mert�egy�olyan�világban,�ahol�a�
médiával�átitatott�társadalmak�magától�értetődő�előnyeit�széles�körben�népszerűsí-
tik� (mint�például� egy� iPhone�4S-reklámban� szereplő�katona,� aki� éppen� szolgálat-
ban van, és az újszülött gyermekét a „FaceTime” alkalmazás segítségével látja 
meg� először,� ami� hangsúlyozza,� hogy� az� új� technológiák� által� valóban� könnyebb�
kapcsolatot tartani azokkal az emberekkel, akiket szeretünk, és ez nyilvánvalóan 
nagyszerű�dolog),�fontos�felismernünk,�hogy�sok�olyan�eset�is�létezik,�ahol�a�fiatal�
médiahasználók nyugtalanságot érezhetnek a médiával kapcsolatos tapasztalataik 
okán, illetve más esetekben ezeket a tapasztalatokat ügyesen sajátítják ki más ér-
dekek. 

A „problémaközpontú megközelítés” nem azt jelenti, hogy a médiának közvet-
len, szándékos vagy nem irányított hatásokat tulajdonítunk, hanem azt feltételez-
zük,� hogy� ezek� a� hatások� erőteljesek.� Az� előző� fejezetben� tárgyalt� téma� a�
celebkultúrával összefüggésben rámutat azokra a fontosabb különbségekre, ame-
lyeket a behaviorista és a kulturális felfogás álláspontja között a média hatásairól 
felfedezhetünk. A hírességek tudományos kutatása azt bizonyítja, hogy a média-
kultúrák� összetettségét� és� a� fiatal�médiahasználók� kifinomult� gyakorlatait� úgy� is�
értelmezhetjük,�hogy�elutasítjuk�azt�az�álláspontot,�hogy�a�médiaiparágak�jelentős�
hatást�gyakorolnak�a�fiatalok�világértelmezésére.�Turner�(2010)�úgy�gondolta,�hogy�
a� celebkultúra� feltehetően� jelentős� változást� eredményezett� abban� a� tekintetben,�
hogy�a�fiatalok�mit�várnak�az�életüktől.�Ez�jó�példa�lehet�azokra�az�elkerülhetetle-
nül mély hatásokra, amelyeket a médiával való telítettség gyakorol a világlátá-
sunkra, és ami még fontosabb, a társadalmi valósággal kapcsolatos elvárásainkra. 
Ha Turner munkásságára gondolunk, azért kifogásolhatjuk az olyan kutatók ered-
ményeit,�mint�David�Grossman�(lásd�1.�fejezet),�mert�az�utóbbi�szerző�által�megfo-
galmazott�aggodalmak�elvonják�a�figyelmet�arról,�hogy�a�médiakultúra�csak�cse-
kély� hatást� ér� el� a� legtöbb� olyan� hétköznapi� fiatal� esetében,� aki� semmilyen�
nyilvánvaló módon nem szegi meg a jogi, az erkölcsi vagy a társadalmi normákat. 
Ha�a�hírnév� iránti�vágy�valóban�a�megerősítés� iránti�vágyat� jelöli,�akkor�a�celeb-
kultúra azt az általános kérdést veti fel, miképpen lehetséges az, hogy egy teljesen 
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érthető� emberi� törekvés� a� médiavállalkozások� érdekeihez� kötődik.� Ez� az� egyik�
központi kérdése a kritikai médiakutatásnak. 

Alapvetően�egyre�nehezebb�feladat�a�társadalmi�valóságot�úgy�leírni,�hogy�köz-
ben�figyelmen�kívül�hagyjuk,�hogy�a�média�milyen�szerepet�játszik�abban,�hogy�a�
valóságot olyannak látjuk, amilyennek. Bár nyilvánvaló, hogy az arab tavasz ese-
ményeit�nem�a�Twitter�vagy�a�Facebook�idézte�elő,�de�például�az�egyiptomi�esemé-
nyek a közösségi média vállalkozásai miatt alakultak úgy, ahogy. Vajon Wael 
Ghominből�politikai�vezető�lett�volna,�ha�nem�dolgozott�volna�a�Google-nál?�Talán�
igen, de a tény, hogy ott dolgozott, olyan forrásokhoz biztosított számára hozzáfé-
rést, amelyek meghatározott módon befolyásolták az események menetét. Való 
igaz, hogy a média szervezeti hatalma akkor válik igazán hatékonnyá, amikor a 
mindennapi�élet�kevésbé�feltűnő�tényezőjévé�válik.�

A�könyvben�tárgyalt�tanulmányok�szerint�a�fiatalok�a�különböző�tapasztalataik�
alapján, beleértve a saját identitásuk megszervezését is, megtanultak együtt élni a 
kereskedelmi�alapon�működő�médiával.�Láttuk,�hogy�E.�P.�Thompsont� is�zavarta�
az�a�tény,�hogy�bár�az�1960-as�években�a�fiatalok�között�általános�volt�a�kereske-
delmi médiával való elégedetlenség, az elégedetlenség hatásait korlátozta az a tény, 
hogy�a�fiatalok�látszólag�nem�tudtak�más�szervezeti�módot�elképzelni,�és�ez�végső�
soron bebiztosította a vállalati világ hatalmát. Számos esetben ez ma is igaz: Flori-
dában a diákok igazságtalanságok miatti felháborodását a regionális média problé-
máinak� praktikus�megoldásává� alakították;� Kínában,� ahol� a� fiatalok� a� nyilvános�
ügyekbe való nagyobb beleszólásra vágytak, ezt a törekvést az SMS-küldés gya-
korlatába�vezették�át,�ami�profitot�eredményezett�és�ráadásul�az�államnak�is�javára�
vált;�Palesztinában�pedig�a�fiatal�nők�autonómia�és�közösség�iránti�vágyait�telefo-
nos�szerződésekhez�kötötték.�Az�egyetem�árusítóhelyként�való�pozicionálása�meg-
könnyíti, hogy a diákok az alkoholfogyasztáson keresztül teremtsenek hagyomá-
nyokat, miközben a folyamatokat a szeszipari marketing teszi olajozottá. Az iskolai 
lövöldözésekkel összefüggésben, akár a tragédiákkal akarnak megbékélni, akár az 
értelmetlen� leskelődés� online� fantáziái� érdekli� őket,� a� fiatal� médiahasználóknak�
minden�esetben�a�figyelem�gazdaságával�kell�megbirkózniuk�–�a�finn�eset�kapcsán�
ez�véletlenül�mélyítette�el�az�üzleti�érdekekhez�fűződő�újságírói�kötelezettségválla-
lást.�Úgy�látszik,�az�ifjúsági�médiaaktivizmus�véletlenszerű�példái�is� jól�elkendő-
zik�azokat�az�innovatív�és�valós�fenyegetést�jelentő�módszereket,�amelyekkel�a�mé-
diavállalatok egyszerre törnek utat maguknak az üzleti, a kormányzati és a 
mindennapi életbe.

Ennél�is�fontosabb,�hogy�amikor�a�kutatók�azt�kérdezik�a�fiataloktól,�hogyan�és�
miért�használják�a�médiát,�a�fiatalok�gyakran�kellemetlen�érzésekről�számolnak�be�
azzal�a� ténnyel�összefüggésben,�hogy�magától�értetődő�dologként�kötelesek�hasz-
nálni a médiát és részt venni a médiához kapcsolódó üzletekben. Ezt a pozíciót 
erősítik� azok� a� beszámolók� is,�melyek� szerint� egyesek� rapzenét� hallgatnak,�még�
akkor is, ha utálják, csak azért, hogy a katonáskodás borzalmait el tudják viselni. 
Gyakran�még�maguk�a�tartalom-előállítók�is�elégedetlenek�azokkal�a�kompromisz-
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szumokkal, amelyek a piac eléréséhez szükségesek – erre láthattunk példát And-
rew Robinson esetében az April Showers�elkészítéséhez�vezető�megállapodásokkal�
összefüggésben,�illetve�az�ICP-nek�a�rapben�megjelenő�erőszakról�tett�megjegyzé-
seit�elemezve.�Mindkét�esetben�előremutatónak�bizonyult�Thompsonnak�az�az�állí-
tása, miszerint a médiakultúra legfontosabb hatása az, hogy a társadalmi képzele-
tet�a�kereskedelmi�kultúrák�paramétereinek�megfelelően�korlátozza.�

Sok példát találhatunk arra, amikor a médiaiparágak az üzleti érdekek függvé-
nyében� korlátozzák� az� emberi� kreativitást.� Ebben� semmi� újdonság� nincs;� enni� a�
művészeknek� is�mindig�kellett,� így�mindig�olyan�emberekre�kellett� támaszkodni-
uk,�akik�a�nekik�tetsző�műalkotásokért�fizettek.�Azonban�a�kereskedelmi�érdekek�
még fontosabbá válhatnak, ha a média a társadalmi élet központja, illetve amikor 
nehéz különbséget tenni a mediatizált és a személyközi kommunikáció között. 

Manapság a társadalmi életet a médiagyakorlatok irányítják. Bár az irányok 
sokszor�önmagukban�is�ellentmondásosak,�egyre�helyénvalóbbnak�tűnik�az�az�el-
képzelés,� hogy� a� folyamatokat� üzleti� érdekek� irányítják.� Ez� nem� szükségszerűen�
negatív� fejlemény,� de� egy� olyan� világban,� ahol� a� média� előnyei� nyilvánvalóak�
(a nagyapám is használhatott volna iPhone 4S-t, amikor háborúban volt anyám 
születésekor, de mivel ez az eszköz akkor még nem létezett, nem láthatta anyámat 
majdnem� négyéves� koráig;� nyilván� jó� dolog,� hogy� a� katonáknak�manapság� nem�
kell elviselniük egy ilyen hosszú várakozást), fontos, hogy azokkal is foglalkoz-
zunk, akik éppen csak megmártóztak egy médiával átitatott világban. Ez megha-
tározó szempont lehet a médiaoktatásról szóló vitákban, ha azok a populáris krea-
tivitás�köré�szerveződnek.

Aktuális viták a fiatal médiahasználókról,  
a populáris kreativitásról és a médiaoktatásról 

2011-ben�Liz�Bird�médiaantropológus�arra�figyelmeztetett,�hogy�Brun�koncepciója�
a�„produsage”�fogalmáról�a�végjátékát�jelenti�annak�a�médiakutatók�között�megfi-
gyelhető�aggasztó�tendenciának,�hogy�a�tudósok�azokat�a�fiatalokat�kutatják�fel�és�
ünneplik, akik a média forrásait rendkívül kreatív módon használják. Bird úgy 
gondolta, hogy a populáris kreativitásra irányuló kutatások ugyanazt az érvényes-
ségi�hibát�követték�el,�mint�ami�a�hatások�kutatásával�kapcsolatban� is�megfigyel-
hető�volt.�A�második�fejezetben�már�említettük�Comstocknak�azt�a�megállapítását,�
hogy a hatáskutatások érveit gyengítette, hogy túlzott mértékben támaszkodtak a 
hallgatói�mintákra.�Bird�hasonló�módon�arra�figyelmeztetett,�hogy�az�erőforrások�
elterjedtsége és a forrásokhoz való hozzáférés a populáris kreativitással összefüg-
gésben nagyobb hatással van a tudósokra, mint a társadalomra. Az említett körül-
mények� között� ugyanis� sokkal� könnyebb� számos� különböző� példát� találni� arra,�
hogy� a�média�fiatal� használói� olyan�kreatív�dolgokat� csinálnak� a�médiával,� ame-
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lyek látszólag nem a vállalati érdekeket tükrözik. Vagyis arról van szó, hogy az a 
sok ember, aki valóban sokféle és kreatív módon használja a médiát, gyakran von-
zóbb�kutatási�területnek�számít�azoknál,�akikre�ez�nem�jellemző.�

Példaként�Bird�saját�kutatását�említette,�amit�olyan�fiatal�nigériai�diákok�között�
végzett, akiknek az egyetlen találkozása az internettel akkor történt, amikor lát-
hatták, hogy az iskolaigazgató azt az irodájában használja. Bird számára a digitális 
és�a�hálózati�kultúrák�megjelenése,�valamint�a�platformok�által� lehetővé�váló�po-
puláris� kreativitás� iránti� egyre� élénkebb� érdeklődés� csak� tovább� súlyosbította� a�
kritikai közönségkutatásnak azt a hagyományos irányát, amely ignorálta azokat a 
fiatalokat,� akik� csak� ritkán� férnek�hozzá� a�médiaforrásokhoz,�vagy�akiknek�nem�
sok�mondanivalójuk�volt�arról,�hogyan�használják�a�médiát,�ha�lehetőségük�van�rá.�
A�hozzáférés�kérdése,�mint�azt� látni� fogjuk,�döntő�fontosságú,�hogy�megértsük�a�
kritikus médiaoktatás gyakorlatát. David Gauntlett médiakutató médiahatásokkal 
kapcsolatos meglátásai éppen azokat a szempontokat tükrözik, amelyekkel Bird is 
foglalkozott.�Gauntlett�„Médiatudomány�2.0”�(2011)�címet�viselő�felhívása�arra�tett�
kísérletet, hogy a médiakutatást a populáris kreativitás tanulmányozásán keresztül 
definiálja�újra.�Gauntlett�szerint�a�média�direkt�hatását�valló�irányzatok�intellektu-
ális zsákutcába jutottak. Gauntlett továbbá úgy gondolta, hogy a kereskedelmi mé-
dia�elleni�erőteljesebb�fellépés�gondolata�teljesen�irreális,�mivel�a�kormányok�való-
színűleg�nem�képesek�hatékony�módon�kielégíteni� a�közösség� igényeit,�ugyanígy�
minden�erőteljesebb�szabályozás� is� szükségtelen,�mivel�a�hétköznapi�emberek� jól�
ismerik� azokat� a� lehetőségeket,� amelyeken� keresztül� a� média� segítségével� olyan�
identitásokat dolgozhatnak ki, amelyek az értelmes élethez szükségesek. 

Gauntlett a populáris kreativitás dominanciáját olyan „tényként” kezelte, ami 
éppen olyan fontos a médiaiparágakban, mint az üzleti szemlélet hatalma és a po-
litikai�érdekek,�így�nem�volt�különösebb�ok�arra,�hogy�a�médiatudósok�ne�az�előb-
bi�feltételezésből�induljanak�ki.�Gauntlett�úgy�gondolta,�hogy�mindez�jelentős�ha-
tással� van� a�médiaoktatás� gyakorlatára� is.� Nem� kellene� a� hallgatóktól� azt� várni,�
hogy a globális médiaiparágak alattomos hatásairól írjanak olyan esszéket, ame-
lyek olyan tanulmányok elméleteire és példáira támaszkodnak, amelyek valójában 
már nem relevánsak abban a médiakörnyezetben, amelyben a diákok élnek. Az 
ilyen�diákok�esetében�inkább�lehetőséget�kellene�teremteni�arra,�hogy�az�értékelé-
sük olyan kreatív médiamunkák alapján történjen, melyeken keresztül ki tudják 
fejezni�önmagukat�ahelyett,�hogy�arra�kényszerítjük�őket,�hogy�különböző�szerzők�
elavult elképzeléseit olvassák. 

Gauntlett tanácsa, hogy a médiaoktatásnak a széles körben elterjedt kreativitás 
legyen�a�kiindulási�pontja,�kihat�azokra�a�fiatalokra�is,�akik�a�médiakutatásokban�
megjelennek. Ezt Gauntlett két idézetével tudjuk megvilágítani, amelyek a Media 
Studies 2.0, and Other Battles around the Future of Media Research (Médiatudo-
mány 2.0 és más viták a médiakutatás jövőjéről)�(2011)�című�művéből�származnak.�
Először�is�Gauntlett�azokat�a�tudósokat�bírálta,�akik�
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„a�közönséget�továbbra�is�»vevőként«,�az�elitet�»gyártóként«�értelmező�elavult�elméleteket�
terjesztik azért, hogy megalapozzanak egy olyan új projektet, amelyben a hatalommal és a 
politikával� kapcsolatos� hagyományos� aggályokat� újragondolják� (…)� azzal� a� céllal,� hogy� a�
szupererős�médiaipar�fogalma,�amely�meghódítja�a�viszonylag�passzív�közönség�gondolata-
it, kénytelen legyen felismerni és értelmezni a széles körben elterjedt alkotás és részvétel 
jelenségét.” (2011, location 223.)

Ezt�a�nézőpont�alkalmazva,�és�a�diákokat�arra�ösztönözve,�hogy�a�médiakultúrát�
úgy ismerjék meg, hogy létrehoznak valamit, ahelyett hogy olyan esszéket írnak, 
amelyek mások ötleteit felhasználva „tesznek ambiciózus kijelentéseket a jellegte-
len média triviális aspektusairól” (2011, location 1091.), a médiakutatás sokkal töb-
bet segíthet a társadalomnak azáltal, hogy a médiakreativitást az olyan identitásal-
kotásokhoz kapcsolja, amelyek jelentésteli kapcsolatot teremthetnek a világgal. 
Gauntlett� érvelése� szerint� ez� alapvetően� egy� viktoriánus� gondolat,� ami� John�
Ruskintól származik:

„Ruskin azzal érvelt, hogy az emberi kreativitást fel kell szabadítani azért, hogy az emberi-
ség� gazdagságát� megfelelően� tudjuk� kifejezni,� még� akkor� is,� ha� ezzel� azt� kockáztatjuk,�
hogy elbukunk és szégyenben maradunk. Ma már vannak olyan eszközeink, amelyekkel 
könnyedén� kísérletezhetünk,� és� amelyekkel� véletlenszerű� újításainkat� másokkal� is� meg-
oszthatjuk. Rá kell vennünk magunkat, hogy a kiszámíthatatlan kísérletezés irányába moz-
duljunk�el� a�kockázatkerülő�»professzionalizmus«�helyett,� ami�a�korlátozott�kompetenciát�
részesíti�előnyben.”�(2011,�location�1073.)

Gauntlett�megtanít�minket�arra,�hogy�mi�a�jelentősége�a�médiaoktatáshoz�a�közjó�
vagy�a�társadalmi�érdek�szempontjából�közelíteni.�Nem�derül�ki�viszont�az,�hogy�
ez a megközelítés hogyan illeszkedik a média befolyásával kapcsolatos aggodal-
makhoz, vagy hogy hogyan kell ezt azokra az emberekre alkalmazni, akik nem 
tudják� önmagukat� szabadon� kifejezni,�mert� vagy� nem� férnek� hozzá� az� erőforrá-
sokhoz, vagy mert használatuk kockázatos lenne.

Gauntlett Médiatudomány 2.0 projektjének középpontjában a populáris kreati-
vitás állt. Eltekintve a munkáját közvetlenül bírálóktól, az a több ezer tudós, aki 
továbbra� is�a�média�hatásaival� foglalkozott,�egyszerűen�meg�sem�jelent�Gauntlett�
paradigmájában. Azáltal, hogy Gauntlett elutasította a média hatásait tárgyaló dis-
kurzust,�elutasította�a�közönségnek�azt�a�részét�is,�akik�a�médiához�kötődő�társa-
dalmi problémák miatt aggódnak, vagy azoktól szenvednek. Tekintsük át újra az 
arra vonatkozó idézetet, hogy a kreatív médiaoktatásban a diákoknak mivel kelle-
ne� foglalkozniuk.� A�megközelítés� feltűnően� aszociális.�Mi� a� helyzet� azokkal� az�
emberekkel, akik azért szenvednek a társadalmi kockázatoktól, mert olyan társa-
dalmakban élnek, ahol nem biztonságos az önkifejezés? Vagy mi a helyzet azok-
kal�a�szituációkkal,�amikor�azok�a�fiatalok,�akik�kreatívan�tudják�használni�azokat�
a�szűkös�erőforrásokat,�amelyek�ma�már�minden�korábbinál�szélesebb�körben�elér-
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hetőek,�azokra�emlékeztetnek�minket,�akik�számára�ezek�a�lehetőségek�nem�adot-
tak. 

Ezeket�a�megállapításokat�szem�előtt�tartva�Henry�Jenkins�Fans, Bloggers, and 
Gamers (Rajongók, bloggerek és videojátékosok)�(2006b)�című�könyve�a�populáris�
kreativitással�foglalkozó�munkák�mezőnyében�jelentősnek�számít,�amely�a�média-
hatások�tekintetében�is�egy�sokkal�békülékenyebb�hangot�üt�meg.�Jenkins�egyetér-
tett abban, hogy a közönségnek minden joga megvan az aggodalomra és arra, 
hogy�dühös�legyen�a�médiaerőszak�miatt,�különösen�az�olyan�jellegű�grafikus�játé-
kok esetében, mint a Grand Theft Auto 3,�amely�lehetővé�teszi,�hogy�a�fiatal�játé-
kosok – vagy lényegében bárki – szexmunkások meggyilkolásával szerezzenek 
örömet�maguknak.�Jenkins�úgy�vélte,�hogy�a�problémás�médiatartalmak�elleni�ha-
tékony� fellépés� legfőbb�akadálya�az,�hogy�a� témához�kapcsolódó�nyilvános�viták�
jellege lehetetlenné tette egy konstruktív párbeszéd létrejöttét a cenzúra-párti és az 
oktatás-párti�pozíciók�között.�Végső�soron�ennek�a�párbeszédnek�nagy�jelentősége�
lenne,�mivel�Jenkins�is�megalkotta�a�média�„mély”�hatásairól�szóló�saját�álláspont-
ját, amely a médiatermelés kereskedelmi kényszerén alapul: 

„Számos� játékkal� nem� az� a� legnagyobb� probléma,� hogy� erőszakosak,� hanem� az,� hogy� az�
erőszakot�bagatellizálják.�Ezek�a�játékok�csak�keveset�árulnak�el�a�bennünk�rejlő�démonok-
ról,� mert� túlságosan� is� hasonlítanak� a�már� kipróbált,� ismerős� formulákra.”� (2006b,� 203–
204.) 

Ebben�az�esetben�Jenkins�nem�utasította�el�a�hatás�fogalmát;�ehelyett�a�társadalmi�
tanulás egy másik modelljének használatát szorgalmazta, amit David Grossman 
alkotott�meg� (és� akinek� a�munkáját� többször� is� kritika� éri� a� könyvben).� Jenkins�
úgy�gondolta,�hogy�a�megfelelően�megtervezett� játékok�segíthetnek�a�fiataloknak�
elgondolkodni�a�valós�erőszak�okain�és�kimenetelén,�összekötve�őket�a�társadalmi�
egyenlőtlenség� témájával.� Jenkins�álláspontja� szerint,� erre�a� játékok�képesek,�bár�
mindez� csak� nagyon� ritkán� fordul� elő,�mivel� a� kereskedelmi� érdekek� csak� ritkán�
adnak�lehetőséget�az�ismert�formulák�megújítására�és�a�kockázatvállalásra.�Így�az�
egyetlen megoldás az lehet, hogy a tudósok is részt vesznek az új játékok fejleszté-
sében. 

Végső� soron� Jenkins� úgy� gondolta,� hogy� a� cenzúra-párti� aktivistákat� ugyan-
azok�az�„aggodalmak�töltik�el�az�amerikai�fiatalok”�kapcsán,�de�az�igazi�probléma�
az, hogy

„ez�a�vita�mindig�úgy�jelenik�meg,�mintha�csak�két�szereplője�lenne�–�az�anya�azért�küzd,�
hogy�megvédje�gyermekét�a�szórakoztatóipar�szivarozó�vezetőitől,�akik�az�amerikai�fiata-
lokra� vadásznak.� Ez� a� megfogalmazás� nem� ad� alternatív� lehetőséget� a� populáris� kultúra�
védelmére, mert kizárólag az önös érdekeket hangsúlyozza.” (2006b, 205.) 
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Félretéve� azokat� a� következtetéseket,� amelyekkel� a� kritikai�médiakutatás� követői�
igyekeztek�megvédeni� a�populáris�kultúrát,� Jenkins,�Gauntlett�pozíciójával� ellen-
tétben,�nem�vetette�el�a�média�jelentős�hatását�valló�elképzeléseket�–�éppen�ellen-
kezőleg�–� ,� és�azt� sem�gondolta,�hogy�az�amerikai�fiatalok�olyan�világban�élnek,�
amely�tele�van�a�média�által�biztosított�kreatív�lehetőségekkel.�Miközben�Jenkins�a�
médiaiparban folytatott munka mellett kötelezte el magát, melynek során bemutat-
ta azokat a kulturális felvetéseket, amelyek a kritikai médiakutatás területén jelen-
tek meg, illetve azokat az embereket, akik a média társadalmi befolyása miatt ag-
gódtak,�egyértelműen�kifejezte�a�sajnálatát�afelett,�hogy�nem�létezik�olyan�fórum,�
ahol a hatásokkal kapcsolatos kérdéseket meg lehetne vitatni. 

Jenkins�elképzelése,�hogy�a�médiaiparban�folytatott�munka�mellett�kötelezze�el�
magát�azért,�hogy�így�ösztönözze�a�piaci�szereplőket,�hogy�nagyobb�figyelmet�for-
dítsanak�a� társadalmi�kérdésekre�a�munkájuk�során,�egyértelműen� jó�volt.�Azon-
ban�Jenkins�itt�ahelyett,�hogy�magukkal�a�felhasználókkal�foglalkozott�volna,�első-
sorban arra koncentrált, hogy azoknak a termékeknek a kialakításában vegyen 
részt,� amelyeket� végül� a� fiatalok� fognak� használni.� Ebben� a� tekintetben� Jean�
Burgess (2006) digitális történetmesélésre összpontosító ausztráliai kutatása hasz-
nos�perspektívát�nyújthat�azzal�összefüggésben,�hogyan�értelmezzük�az�egyenlőt-
lenségekkel kapcsolatos kérdéseket, amikor azokat a gyakorlatokat tanulmányoz-
zuk, amelyen keresztül az emberek saját magukról mondanak valamit a világnak a 
közösségi médiában. Burgess összekapcsolta Gauntlett az iránti elkötelezettségét, 
hogy a hétköznapi kreativitást társadalmi gyakorlatként értelmezte, és Bird aggo-
dalmát azzal kapcsolatban, hogy a kutatók könnyedén túlbecsülhetik a populáris 
kreativitás� jelentőségét,� ha� kizárólag� az� elitre� koncentrálnak.�Burgess� felismerte,�
hogy mennyire lényeges minden médiakutatást olyan hétköznapi gyakorlatok kon-
textusába elhelyezni, amelyeket az emberek arra használnak, hogy jelentéseket ad-
janak�önmaguknak�és�a�velük�történő�dolgoknak:�„amikor�a�hétköznapi�emberek-
nek� először� van� lehetőségük� arra,� hogy� a� nyilvános� fogyasztás� számára� elérhető�
tartalmakat�állítsanak�elő,�azt�elsősorban�arra�használják,�hogy�az�emberi�élet�leg-
fontosabb tapasztalatait vitassák meg – az életet, a veszteséget, a valahova tarto-
zást,�a� jövőbe�vetett� reményt,�a�barátságot�és�a�szeretetet�–,�vagyis�olyan�dolgok,�
amelyek sokat jelentenek számukra” (2006b, 211–212.). Turner hírességekkel fog-
lalkozó�munkájára�hivatkozva�a�szerző�azt�is�megjegyezte,�hogy�a�populáris�krea-
tivitást�milyen� egyszerűen� lehet� a� kereskedelmi� érdekekhez� kapcsolni.�Akárcsak�
Bird, Burgess arra buzdította a kutatókat, hogy álljanak ellen a populáris kreativi-
tás�olyan�formáinak,�amelyek�nyilvánvalóan�azt�a�célt� tűzték�ki�maguk�elé,�hogy�
ellenálljanak a médiaiparágak és más intézmények hatalmának. A kutatóknak 
ugyanakkor�azt�a�csapdát�is�el�kell�kerülniük,�hogy�ezeket�a�hangokat�a�már�létező�
narratívákhoz kapcsolják: „Sem az antipopulista kritika, sem a számítógépes játé-
kok�rajongói�előállítóinak�reflektálatlan�ünneplése�nem�fog�segíteni�abban,�hogy�a�
kulturálisan� és� technológiailag� kedvezőtlenebb� helyzetben� lévő� emberek� hangja�
jobban hallható legyen.” (2006b, 211.)
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Jenkins�és�Burgess�olyan�irányzatot�képviselnek�a�populáris�kreativitás�kutatá-
sában,� amely� a� társadalmi� és� mediális� egyenlőtlenségekkel� foglalkozik� azáltal,�
hogy�azoknak�a�fiataloknak�a�hangját�keresi,�akiknek�korlátozottak�a�lehetőségeik�
a�média�területén.�Erre�lehet�példa�a�következő�megjegyzés�„Adelától”,�a�15�éves�
kolumbiai lánytól, aki négy évig szolgált gyermekkatonaként egy félkatonai cso-
portban,�mielőtt�a�szociális�munkások�megmentették:

„A� szociális� jóléti� rendszer� csak� azzal� foglalkozik,� hogy� lehetőségünk� van-e� tisztálkodni,�
vagy hogy tanulunk-e, de amiatt soha nem aggódtak, hogy mi mit érzünk olyan emberekként, 
akik�egy�fegyveres�konfliktus�részesei�vagyunk.�Úgy�gondolom,�hogy�ez�nagyon�fontos�len-
ne.�Nagyon�fontos,�hogy�a�gyerekeknek,�akik�részt�vettek�egy�fegyveres�konfliktusban,�lehe-
tőségük� legyen� arra,� hogy� valaki�meghallgassa� őket,� valaki,� aki� lehetővé� teszi� számunkra,�
hogy szabadon kifejezzék önmagunkat, és valaki, aki megért minket. A szociális jóléti rend-
szer�ezt�nem�teszi�meg.�Ők�nem�nyújtanak�pszichológiai�segítséget.�Azt�hiszem,�hogy�a�leg-
több�gyermekkatona�is�éppen�így�érez.”�(Idézi�Duarte�és�Caruso,�2009,�365.)

Adela�a�Taller�de�Vida�résztvevője�volt,�ami�a�közösségi�média�egy�olyan�kezde-
ményezése, aminek az a célja, hogy azzal segítse a kolumbiai gyermekkatonák 
talpra� állítását,� hogy� rövidfilmeket� készítenek� a� fiatalok� tapasztalataikról.� Adela�
ezzel�összefüggésben�azt�világította�meg,�hogy�az�önkifejezés� lehetőségét�ugyan-
olyan fontosnak tartja a túlélés szempontjából, mint az élelmiszert, a ruhát és a 
menedéket. Világos, hogy itt a média egy súlyosan bántalmazott gyermeknek segí-
tett.�De�Burgess�érveire�gondolva�mi� juthat�erről�eszünkbe?�Amikor�Adelát�hall-
gatjuk,�nemcsak�arra�kell�odafigyelni,�hogy�mit�mond,�hanem�fel�kell�tennünk�azt�
a kérdést is, hogy ez a lány hogyan kaphatott szót, és hogyan hallhatjuk a hangját. 
Vagyis�figyelembe�kell�vennünk�a�termelés�és�a�forgalmazás�viszonyait,�amelyek�a�
Taller�de�Vida-programot�rendelkezésre�álló�erőforrássá�tették.�Mit�árul�el�mindez�
az� olyan�helyekről,� ahol� az� aktivisták� a�médiát� arra� használják,� hogy� az� erőszak�
által�veszélyeztetett�fiatalokon�segítsenek?�Milyen�kockázatokat�rejtenek�ezek�a�te-
vékenységek, és mit árulnak el ezek a helyzetek a kritikai médiakutatás új irányai-
ról,�amelyek�a�médiavállalkozások�fiatalokra�gyakorolt�hatásaival,�illetve�az�ő�tár-
sadalmi�esélyeikkel�foglalkoznak?�E�kérdések�megválaszolásához�a�következő�rész�
a�fiatal�katonáknak�és�félkatonai�szervezetek�tagjainak�az�élményeivel�foglalkozik�
Nigériában,�Sierra�Leonéban�és�Kolumbiában.

Ifjúság és politikai erőszak: a média használatának kockázatai  
a politikai erőszak beszüntetésével összefüggésben 

A� fiatalok� által� elkövetett,� szervezett� politikai� erőszak� problémája�már� 1993� óta�
jelentős�nemzeti�kérdésnek�számít�Nigériában.�Adebanwi�(2005)�a�Nigéria�Oodua�
Népi� Gyűlés� (OPC)� fiatal� tagozatával� foglalkozó� tanulmánya� rámutatott,� hogy� a�
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digitális történetmeséléshez való hozzáférés biztosítása segíthetne azoknak a nigé-
riai�fiataloknak,�akiket�az�idősebb�politikusok�buzdítanak�a�hadseregbe�való�belé-
pésre�és�a�partizán�önbíráskodásra,�mivel�a�dolgok�jelenlegi�állása�szerint�az�erő-
szak� az� egyetlen�médium,� amelyen�keresztül� a�fiataloknak� lehetőségük�van� arra,�
hogy�beleírják�magukat�Nigéria� történetébe.�Az�OPC-t� joruba�fiatalok�alapították�
1993-ban, amikor az Ibrahim Babangida tábornok által vezetett katonai rezsim 
úgy� döntött,� hogy� eltörli� a� szabad� választásokat,� éppen� akkor,� amikor� úgy� tűnt,�
hogy a szavatok többségét a joruba jelölt, Moshood Abiola fogja megszerezni. 
2000-re� az� erőszak� olyan�mértéket� öltött� az�OPC� ifjúsági� szervezetében,� hogy� a�
Lagosban�szolgáló�rendőrök�azt�az�utasítást�kapták,�hogy�kérdés�nélkül�lőjenek�le�
minden�OPC�tagot.�Mint�oly�sok�ifjúsági�csoport�a�világ�más�részein,�az�OPC�fia-
tal� tagjai� a� katonai� szabályoknak�való,� éveken� át� tartó� alávetettségből� fakadó� fe-
szültség jelképévé váltak (Adebanwi, 2005). A hiányzó láncszem természetesen a 
média,�mivel�ebben�az�esetben�senki�sem�gondolhatta,�hogy�ezt�az�erőszakot�a�túl�
sok�akció-�és�kalandfilm�idézi�elő.

Az�OPC�ifjúsági�szárnya�hasznos�volt�az�idősebb,�nem�erőszakpárti�politikusok�
számára�is,�„mivel�így�ők�lehettek�azok�a�bölcs�vének,�akik�a�fiatalok�által�elköve-
tett�erőszakot�mozgósították�és�eszközként�használták�úgy,�hogy�eközben�ők�ma-
guk� biztonságos� távolságot� tudtak� tartani� az� eseményektől”� (Adebanwi,� 2005,�
351.).�A�fiatalok�által�elkövetett�erőszak�szimbolikus�is�volt,�mivel�felidézte�a�tizen-
kilencedik századi joruba „hadurak” hagyományát, és szembeszállt azzal a felfo-
gással, ami a csoport 1993-as felszámolására általánossá vált a nigériaiak között, 
miszerint „a jorubákról kialakult az a kép, hogy a semmittevésben és a mulatozás-
ban�a�legjobbak�(…),�és�a�gyávaságban�a�legrosszabbak”�(2005,�357.).�Bár�bizonyí-
tani�nem�tudta,�Adebanwi�kutatása�azt�állította,�hogy�az�OPC�ifjúsági�szárnya�ál-
tal�elkövetett�erőszak�szervezett�politikai�kísérlet�volt�arra,�hogy�Nigéria�történetét�
oly módon írják újra, amelyben a jorubák a nemzeti érdekek bajnokai.

Az� OPC� által� elkövetett� erőszak� különböző� kategóriákba� tartozott:� az� OPC�
frakción�belüli�küzdelmek;�a�nem�jorubákkal�folytatott�küzdelem�a�gazdaság�és�a�
politika�területén;�és�azok�a�partizán�tevékenységek,�amelyeken�keresztül�az�OPC�
ellenőrzése�alá�akarta�vonni�a�saját� területeit.�Ez�a�„szimbolikus”�erőszak�valójá-
ban�meglehetősen�valóságos�volt�–�amibe�beletartozott�a�rablók�keresztre�feszítése�
a joruba körzetekben. De ezek az események ugyanakkor olyan politikai fellépé-
sek� is�voltak,� amelyeknek�megvolt� a�maguk�politikai�haszna.�Szemben�egy�őrült�
kontinens� képével,� ahol� teljesen� kezelhetetlenné� váltak� az� etnikai� konfliktusok,�
Adebanwi�tanulmánya�arra�igyekezett�rámutatni,�hogy�az�OPC�fiatalok�által�elkö-
vetett,�látszólag�esztelen�erőszakot�úgy�lehet�értelmezni,�mint�egy�összetett�politi-
kai folyamat eredményét, ahol az etnikai, vallási és regionális identitások összefo-
nódásán�keresztül�a�fiatalok�voltak�a�kultúra�mozgatói.�

Ezek�közül�persze�egyik�sem�cáfolja�azt�a�tényt,�hogy�a�politikai�erőszak�jelen-
tős�kockázattá�vált�a�fiatal�nigériaiak�számára,�akár�az�erőszak�áldozataiként,�akár�
olyan� emberekként,� akiket� rávettek� arra,� hogy� erőszakosan� viselkedjenek� azért,�
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hogy ezzel mások politikai céljait szolgálják. Ebben a vonatkozásban, és tekintettel 
arra� az� elképzelésre,�miszerint� a� fiatalok� által� elkövetett� erőszak�Nigériában� egy�
narratív aktus, néhányan már felvetették, hogy a média megoldást jelenthet az or-
szágban�dúló�társadalmi�erőszak�problémájára.�Omenugha�és�Adum�(2008)�miután�
felülvizsgálták�az�újságírók�szerepét�a�nigériai�politikai�erőszakban,�azzal�érveltek,�
hogy� az� újságírók�magasabb� szintű� képzése� sokat� javíthatna� a� politikai� stabilitá-
son. Például a „békeújságírás” (peace journalism), ami elvállalná azt a feladatot, 
hogy�elmagyarázza�az�erőszak�okait,�és�nyomon�követi�azt�is,�hogy�az�igazságszol-
gáltatási� rendszer� hogyan� bünteti� meg� az� elfogott� bűnözőket,� sokkal� konstruktí-
vabb� lenne,� mint� az� a� létező� tendencia,� hogy� az� erőszakos� bűncselekményeket�
szenzációhajhász módon hozzák nyilvánosságra – ami egy olyan tendencia, ami 
hozzájárult�az�OPC�fiatal�tagjai�ellen�hozott�„helyben�lelőni”�eljáráshoz.�Bár�a�léte-
ző�újságírói�gyakorlatok�a�szerkesztőségeken�keresztül�csak�újraalkotják�a�nigériai�
társadalom�politikai�megosztottságát,�és�ezzel�hozzájárulnak�az�„erőszak�körforgá-
sának” problémájához, valójában ezek a megoldás részei is lehetnének. 

Ha�David�Gauntlett� vetne� egy� pillantást� erre� a�megoldásra,� valószínűleg� –� és�
helyesen�–� rámutatna�arra,�hogy�mindehhez�a�nigériai�újságírás�költséges�és� idő-
igényes� strukturális� átalakítására� lenne� szükség,�miközben� a� fiatalok� szenvedése�
tovább folytatódna. De vajon mi a helyzet az olyan gyorsabb megoldásokkal, ahol 
a� fiatalok� azokkal� az� eszközökkel� dolgozhatnak,� amelyek� már� elve� adottak?�Mi�
lenne, ha a joruba ifjúság a helyzetét a nigériai politikában és a nigériai történe-
lemben�a�médián�keresztül�fejtené�ki,�és�nem�a�katonai�erőszakban?

Sierra Leonéban éppen ilyen kezdeményezések jöttek létre. 2008-ban Banker 
White� és� Zach�Niles,� két� amerikai� dokumentumfilm-készítő,� támogatást� nyertek�
arra, hogy létrehozzák a WeOwnTV-t, és egy hároméves projekt keretében felsze-
relést�és�oktatást�biztosítsanak�a�Sierra�Leonéban�élő�fiatalok�számára�azzal�a�cél-
lal, hogy másokkal is megoszthassák a tapasztalataikat a háború által feldúlt nem-
zetről�(Cavagnaro�et�al.,�2011).�A�WeOwnTV�továbbá�célul�tűzte�ki,�hogy�kiképzi�
a�médiaszakértők� olyan� új� generációját,� akik� a� békeújságírás�mellett� kötelezik� el�
magukat.�A�programot�White�és�Niles�korábbi�tapasztalatai�ihlették,�amikor�a�Si-
erra�Leonéban� élő�fiatalokról� készítettek�filmet.�Ebben� a�filmben� szerepelt�Black�
Nature,�egy�fiatal�rapper,�aki�megosztotta�a�politikai�erőszak�miatti�megpróbáltatá-
sainak történetét. Bár a WeOwnTV büszke volt az eredményeire, azt is szívesen 
hangsúlyozták, hogy ezeket az eredményeket csak nehezen tudták kiharcolni egy 
olyan�nemzetben,�ahol�a�„fiatalok�hangját”�a�politikai�pártok�gyakran�a�saját�célja-
ikra�használják.�Sierra�Leonéban�sokat�beszélnek�az�erőszakról,�de�viszonylag�ke-
vés�fiatal�kap� lehetőséget�arra,�hogy�a�nyilvánosság�előtt�beszélhessen.�Akárcsak�
Nigériában,�a�hivatalos�média�itt�is�komoly�akadályt�jelentett.�Ennek�azonban�nem�
csak az volt az oka, hogy Sierra Leonéban a politikai hatalmak olyan helyzetet 
akartak�teremteni,�ahol�a�fiatalokról�úgy�beszélnek,�hogy�közben�ők�maguk�csend-
ben�maradnak;� ebben� a�megfelelő�médiatér� hiánya� is� jelentős� szerepet� játszott� –�
mindössze� egy� állami� műsorszolgáltatóval� és� olyan� médiakörnyezettel,� amit� el-
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árasztottak a kalóz anyagok, a független alternatív médiának nem sok esélye volt a 
sikerre�(Cavagnaro�et�al.,�2011).�Ezzel�kapcsolatban�azt�a�leglényegesebb�kiemelni,�
hogy Gauntlett azt sugallja, hogy az általános hatások problémája lényegében a 
kereskedelmi média tartalmainak a társadalomra gyakorolt hatását jelenti, és ez 
nem ugyanaz a kérdés, mint hogy a populáris kreativitás mennyiben járult hozzá a 
jól-lét�érzéséhez.�A�WeOwnTV�(mindamellett,�hogy�az�üzemeltetők�jogos�büszke-
séget érezhetnek az elért eredmények miatt) ugyanazon kulturális gazdaság része-
ként értelmezi az alternatív hangokat és a kereskedelmi médiát, ahol az egyik túl-
súlya�határozza�meg,�hogy�a�másik�milyen�mértékben�életképes.�Bár�a�jelentősége�
kétségtelen, a WeOwnTV olyan rendkívül bizonytalan kísérletnek számított, amely 
a�magánfinanszírozás�nagylelkűségére�támaszkodott,�és�ki�volt�téve�egy�olyan�mé-
diarendszer hatásainak, ahol a szórakoztató tartalmak többnyire kalóz anyagok 
voltak.

Kolumbiában�még�ennél�is�nagyobb�volt�a�tét.�Duarte�és�Caruso�(2009)�kifejtet-
ték,�hogy�a�Taller�de�Vida�milyen�veszélyes�körülmények�között�működött.�A�ko-
lumbiai kormányzati becslések szerint 2008-ban 8000 gyerek volt besorozva kü-
lönböző� paramilitáris katonai egységekbe. Ugyanis egy olyan országban, ahol 
gyakori�a�szegénység,�könnyű�volt�gyermekeket�toborozni.�Például�Adela�esetében�
az�az�erőszak,�amivel�katonaként�szembe�kellett�néznie,�még�mindig�vonzóbb�volt,�
mint az a szenvedés, amit otthon kellett elviselnie. Mindenesetre a gyermekka-
tonák�az�egyik�legfőbb�harci�erőforrássá�váltak�egy�olyan�országban,�ami�gyakor-
latilag beleragadt a polgárháború állapotába, s így a gyerekek „megmentésére” 
�irányuló�erőfeszítések�igen�kockázatosak�voltak�(Duarte�és�Caruso,�2009).�Ez�pon-
tosan az a fajta helyzet volt, amivel Gauntlett általános kreativitással kapcsolatos 
nézetei nem foglalkoztak. Igaz, hogy Adela értékelte a szólásszabadságot, de ezt a 
szabadságot nehezen harcolták ki, és nagy bátorság kellett hozzá. Azok a kezde-
ményezések� pedig,� amelyek� arra� törekedtek,� hogy� a� gyermekkatonákat� a� művé-
szetterápiával� és� az� ehhez� hasonló� tevékenységekkel� tartsák� távol� az� erőszaktól,�
felbőszítették� a� félkatonai� szervezeteket� –� s� ez� véres� megtorlásokhoz� vezetett�
(Duarte�és�Caruso,�2009).

Ezek� a� történetek�Nigériából,� Sierra� Leonéból� és�Kolumbiából� az� önkifejezés�
szükségszerűségét�jelölik,�és�azt�a�szerepet,�amelyet�a�média�játszhat�abban,�hogy�
ezt az igényt támogassa, valamint azokat a korlátokat, amelyek azt mutatják, hogy 
mindez�milyen�mértékben�valósítható�meg.�Meglehetősen�nyomasztó�arra�gondol-
ni,� hogy� az�OPC� tagjainak� könnyebb� azáltal� kifejezni� a� kulturális� identitásukat,�
hogy az ellenségeiket keresztre feszítik, mint egy súlyosan bántalmazott kolumbiai 
lánynak�elmagyaráznia�a�kamera�előtt,�hogy�mi�történt�vele.�Az�ifjúsági�média�te-
rületén�végzett�munkával�összefüggésben�két�egyértelmű�dolgot�figyelhetünk�meg.�
Először� is�azt,�hogy�a�kreatív� forrásokhoz�való�hozzáférés� jelentős�áldást� jelent�a�
veszélyeztetett�fiatalok�számára.�Másodszor,�hogy�ezekhez�a�lehetőségekhez�gyak-
ran nehézkes a hozzáférés, és ez ráadásul képzett médiamenedzsmentet igényel, 
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nemcsak�a�gyártással�kapcsolatos�képzéssel�összefüggésben,�hanem�a�finanszíro-
zás területén is.

Az afrikai és a dél-amerikai tanulmányokban az a legérdekesebb, hogy olyan 
helyekről�szólnak,�ahol�a�médiában�való�megjelenés�vágya,�vagyis�az,�hogy�valaki�
a létezését a médián keresztül hitelesítse, nem a hiúság, hanem a túlélés kérdése. 
Turnert nem a híresség miatt foglalkoztatták a hírességek, hanem azt akarta kide-
ríteni, hogy a hírességek mit árulnak el a médiatársadalmakban zajló folyamatok-
ról. A gyermekkatonákkal kapcsolatos kérdés azt mutatja, hogy a médiaoktatás 
leginkább olyan helyzetekben lényeges, ahol a médiához való hozzáférés akadá-
lyokba ütközik. Az a nehézség, amit a gyermekkatonák médiaforrásokhoz való 
hozzáférésének biztosítása jelent annak érdekében, hogy megpróbálják kiheverni a 
megpróbáltatásaikat, azt az üzenetet közvetíti, hogy a média által okozott legmeg-
határozóbb társadalmi „kár” az, hogy az ifjúságot „médiaifjúságra” és „média nél-
küli ifjúságra” osztja fel. Ezek az esettanulmányok fontos empirikus bizonyítéko-
kat szolgáltatnak azokhoz az aktuális vitákhoz, amelyek azzal foglalkoznak, hogy 
a� szabad� ifjúságnak� hogyan� célszerű� használnia� a� médiaforrásokat� ahhoz,� hogy�
olyan emberekké váljanak, amilyenekké szeretnének. 

Azzal, hogy Bird (2011) ezeket a példákat szembe állította más olyan kutatások-
kal,�amelyek�a�médiaaktivizmussal�foglalkoztak�hátrányos�helyzetű�fiatalok�eseté-
ben,� arra� figyelmeztetett,� hogy� ne� csak� azokra� összpontosítsunk,� akik� szabadon�
kifejezhetik� magukat.� Mindez� rendkívül� időszerű� az� olyan� kutatások� tükrében,�
amelyek megállapítják, hogy a hatékony médiaforrásokhoz való hozzáférést szá-
mos�dolog�hátráltatja.� Így�a�finanszírozás� (Gonzalez,�2009),�a�képzés�és�az�olyan�
médiaoktatás hiánya, ami nem csak az elosztásra és a termelésre összpontosít 
(Kitaef,�2008;�Brunner�et�al.,�2009;�Burton,�2009;�Rael,�2009;�Squires�és�Schriner,�
2009), és azok a politikai kihívások, amelyek a hivatalos kormányzati programok-
kal�való�együttműködést�jelentik,�illetve�azok�a�politikák,�amelyek�sokszor�nem�a�
fiatalok�érdekeit�képviselik�(Peckover�et�al.,�2008).�Anélkül,�hogy�belátnánk�azo-
kat� a� technológiai,� oktatási,� politikai� és� gazdasági� tényezőket,� amelyek�miatt� az�
erőszak� fiatal� kolumbiai� áldozatainak� egyszerűbb� a� hallgatást� választaniuk,� soha�
sem� fogjuk�megérteni�Adela� és�Taller�De�Vida�ötletességét� és�vakmerőségét.�Ha�
ezt a kérdést nem abból a szempontból vizsgáljuk, hogy mik a részvétel korlátai a 
részvételen alapuló médiakultúrákban, azzal sokat árthatunk az olyan emberek-
nek, mint Adela.

Konklúzió: ifjúság és a kritikai médiakutatás meghatározása

Adela� is� egy� olyan� fiatal,� akinek� a� tapasztalatai� a�médiakultúra� politikai� dimen-
zióit� szimbolizálták.�Ebből�és�a�könyvben� tárgyalt�más�esettanulmányokból�kiin-
dulva, az Ifjúság és média a kritikai médiakutatás négy aspektusát határozza meg: 
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A kritikai médiakutatás nagy jelentőséget tulajdonít a bizonyítékoknak 

Bár�a�kutatás�felismeri�a�médiakultúrában�rejlő�eleve�adott�feszültségeket,�ez�nem�
jelent� egyet� annak� az� elismerésével,� hogy� minden� médiához� kötődő� élmény�
„rossz”, vagy hogy egyforma hatásokat vált ki. Ebben a tekintetben hasznos lehet 
felidéznünk E. P. Thompson kultúrtörténettel kapcsolatos nézeteit – különösen mi-
vel�a�szerző�a�bizonyítékait�hosszú�időintervallumon�keresztül�gyűjtötte,�s�ezekkel�
szemléltette, hogy azok a kulturális formák, amelyek a politikát „tartalmazzák”, 
hogyan válthattak ki ellentétes hatásokat. A tanulság itt az lehet, hogy a médiához 
kapcsolódó gyakorlatok kialakulásának alapos tanulmányozása és leírása olyan tu-
dományos képesség, amely elkerüli az olyan értékítéleteket, mint hogy a média 
„jó”�vagy�„rossz”.�A�kritikai�médiakutatás�elsősorban�a�hétköznapi�médiahaszná-
lókkal foglalkozik. 

A bizonyítékok jelentőségének elismerése azt jelenti,  
a hétköznapi dolgokat is figyelembe vesszük – elfogadva azt, hogy ezek  
a dolgok első látásra jelentéktelennek és lényegtelennek tűnhetnek 

Ha a Sierra Leonéban történt esetre gondolunk, azt látjuk, hogy Gauntlett helyesen 
gondolja, hogy a problémát itt nem a nagy nyugati médiaiparágak látványos akciói 
jelentik, hanem inkább az olyan emberek hétköznapi gyakorlatai, akik kalóz anya-
gokat árulnak az utcai piacokon és más hasonló helyeken – és ez az a példa, ami 
átvezet minket a harmadik ponthoz. 

A kritikai médiakutatás a média üzleti világával és a változó üzleti 
stratégiákkal is foglakozik a médiakultúrákban

A�kritikai�médiakutatás�megköveteli,�hogy�a�média�üzleti�alapon�történő�működé-
sével�is�foglalkozzunk.�Gauntlett�azzal�érvelt,�hogy�a�könnyen�hozzáférhető�média�
által� kínált� kreatív� lehetőségek,� azoktól� a� kereskedelmi� érdekektől� függetlenül� is�
vizsgálhatóak� lehetnének,� amelyek� egyébként� ezeket� a� forrásokat� elérhetővé� te-
szik. Gauntlett véleménye szerint a populáris kreativitás kutatásának nem kell ösz-
szekapcsolódnia azzal a ténnyel, hogy a legtöbb médiaforrás célja az, hogy pénzt 
termeljen.�Ez�a�nézőpont�azonban� tarthatatlan,�mert�a�kreativitás�és�a�kereskede-
lem�egymástól�elválaszthatatlanok.�A�filmrendező�Spike�Lee�szerint�az�első�filmje,�
a She’s Gotta Have It kapcsán a legnagyobb kreatív kihívást az jelentette, hogy 
megoldja� a�finanszírozást;� ehhez� legalább� annyi� zsenialitás� és� képzelőerő� kellett,�
mint�bármi�máshoz�a�filmben�(Babelgum�Film,�2011).�A�filmet,�amely�8,5�millió�
dollár bevételt hozott, és amelynek a készítési költsége mindössze 175 000 dollárba 
került,�két�filmszalagra�rögzítették,�amelyekre�a�pénzt�Lee�és�a�társai� teremtették�
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elő�úgy,�hogy�üres�üdítős�üveg�kupakokat�gyűjtöttek,�melyeknek�darabját�5�centes�
áron�lehetett�beváltani�New�Yorkban�(Babelgum�film,�2010).�Lee�karrierjét�a�She’s 
Gotta Have It indította�el,�s�később�fokozatosan�vált�generációjának�egyik�legjobb�
történetírójává.�Lee�1989-es�filmjét,�a�Szemet szemért (Do the Right Thing)�címűt,�
ami� etnikai� feszültségekkel� foglalkozik� New� Yorkban,� korának� egyik� legjobb�
�politikai� filmjének� kiáltották� ki.� Ironikus� belegondolni,� hogy� Lee� kupakgyűjtő�
 ötlete nélkül soha sem kapott volna esélyt arra, hogy elmondhassa történeteit. 
A�WeOwnTV� esetében� a� megfelelő� támogatók� állandó� keresgélése� azt� mutatja,�
hogy a vállalkozói magatartás szintén a részvételi médiakultúrák része, így nincs 
értelme annak, hogy a kreativitásról a kereskedelmiség nélkül beszéljünk egy 
olyan helyzetben, amikor az, hogy hallatni tudjuk-e a hangunkat, bizonyos termé-
kek�forgalmazásától�függ�egy�olyan�versenyelvű�piacon,�amelyet�a�kalóz�anyagok�
uralnak. A kalóz médiatartalmakkal foglalkozó legutóbbi kutatások azt sugallják, 
hogy�az�utóbbi�megfigyelés�feltehetően�még�fontosabbá�fog�válni�a�médiakultúrák-
ban.� Ugyanakkor� a� WeOwnTV� kapcsán� felmerült� finanszírozási� problémák� azt�
mutatják, hogy a populáris kreativitással foglalkozó viták újraértelmezéséhez az 
üzleti�nézőpont�is�elengedhetetlen.�Ha�figyelembe�vesszük�Karaganis�kalózkodás-
ról szóló elemzését, akkor azt találjuk, hogy a WeOwnTV és a kalózok is ugyan-
azokra a feltételekre próbálnak kreatív válaszokat adni: „a globális médiakalózko-
dás�főbb�okozói�a�médiatermékek�magas�ára,�az�alacsony�jövedelmek�és�az�olcsó�
digitális technológiák” (2011, 1.). Karaganis azzal érvelt, hogy a kalózkodás némi-
leg félreértett kifejezés. Ugyanis ez idáig a kalózkodást a globális médiakonglome-
rátumok saját érdekei határozták meg, mivel a kalózkodást úgy is értelmezhetjük, 
mint� egy� kiszámítható� és� jogos� válaszlépést� az� árképzés� globális� egyenlőtlensé-
geire.�Bár�a�kalózok�célja�kizárólag�a�profitszerzés,�mindenféle�politikai�cél�szem�
előtt�tartása�nélkül,�a�kalózkodás�a�gyakorlatban�„megzavarta�a�rossz�piaci�egyen-
súlyt,�és�lehetőséget�teremtett�a�feltörekvő�gazdaságokban�az�olyan�ár-�és�szolgál-
tatási innovációk megjelenésére, amelyek az új technológiákat használják fel” 
(2011, 1.). A kalózkodás kérdése azt mutatja, hogy a hangsúly a médiapiaci vizsgá-
latában már nem a globális médiacégek globális hatalmára kerül. Sierra Leone és 
Finnország példái arra engednek következtetni, hogy a kereskedelmi érdekek nem 
csak�a�médiavállalkozásokra�jellemzőek.�Másrészt,�mint�ahogyan�azt�a�harmadik,�
a�hetedik�és�a�nyolcadik�fejezetekben�láttuk,�a�részvételi�kultúrák�vonzó�lehetősé-
geket�kínálnak�a�médiavállalkozások�és�a�kormányok�számára�arra,�hogy�a�fiatalok�
által létrehozott populáris kreativitás termékeit politikai és kereskedelmi célokra 
használják.�Mindkét� eset� azt�mutatja,� hogy� jelenleg� nem� azokat� az� időket� éljük,�
amikor�a�populáris�kreativitás�kérdése�önmagában�értelmezhető� lenne,�a�globális�
médiagazdaságok�figyelembevétele�nélkül.
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A fiatalok központi szerepet játszanak a kritikai médiakutatás  
lényeges jellemzőinek megértésében 

Ha ki kellene választunk egyetlen olyan személyt, aki a legjobban tudja szemlél-
tetni azt, hogy a média miért és hogyan válik�jelentős�társadalmi,�kulturális,�poli-
tikai�és� történelmi� tényezővé,�Adela� lenne�a� legjobb�választás.�Adelát�nem�a�mé-
diaerőszak�vette�rá,�hogy�fegyvert�fogjon;�ezért�a�háború�sújtotta�nemzet�roskadozó�
gazdaságát,�és�azokat�a� felnőtteket� lehet�okolni,�akik�nem�védték�meg�ettől.�Bár-
mely�elemzésnek,�amely�a�média�szerepével�foglalkozik�Adela�életében,�ezekből�a�
megállapításokból kell kiindulnia. Adelának harcolnia kellett. De azért is meg kel-
lett küzdenie, hogy a médiát kreatív módon tudja használni. Az a tény, hogy még 
egy� ilyen� kisemmizett� fiatal� is� késztetést� érzett� arra,� hogy�megmutassa�magát� a�
médiában,�azt�sugallja,�hogy�a�média�jelentős�mértékben�gyarmatosította�a�globá-
lis ifjúság fantáziáját, és hogy a médiához való hozzáférés kérdése meghatározó 
politikai kérdés és egyben kihívás is. Adela története jól példázza a média hatal-
mával kapcsolatos egyik lehetséges megközelítést, miszerint a média, más ténye-
zőktől�függetlenül,�nem�képes�arra,�hogy�bármit�is�elérjen.�A�média�ugyanakkor�a�
társadalmi hatások egyik meghatározó alkotóeleme mint a nyilvánosság egyik 
olyan forrása, amely nem a nyilvánosság birtokában van. Így, amikor kritikai mé-
diakutatásról�van�szó,�az� ifjúság� fogalma�már�nem�csak�és�kizárólagosan�a�fiata-
lokra vonatkozik. 





Epilógus – Az ifjúság és a média kutatása 

 

Elég nagy esély van rá, hogy az olvasó azért tartja kezében ezt a könyvet, mert el 
kell�elolvasnia.�Valószínű,�hogy�ez�a�szöveg�kötelező�tételként�szerepel�egy�egyete-
mi képzésben a világ valamelyik részén. Tehát mihez kezdhetünk vele? Az utolsó 
néhány oldalon azt fogom megmagyarázni, hogy a kritikai médiakutatás korábban 
ismertetett négy kritériumát hogyan formálhatjuk olyan gyakorlati lépésekké, 
amelyeket�az�olvasó�is�megtehet,�ha�médiakutatással�szeretne�foglalkozni.�De�elő-
ször�tekintsük�át�azt,�hogy�a�fiatalokról�szóló�médiakutatásoknak�mi�a�jelentősége.

A gyakorlati alkalmazás lehetőségei: ifjúság, média, demokrácia 

Amikor�Lord�Justice�Leveson�2011�novemberében�a�brit�sajtó�etikai�vizsgálatával�
kezdett�foglalkozni,�a�következő�egyszerű�feltételezésből�indult�ki:�a�média�egyér-
telműen� hozzájárul� a� társadalom� egészséges� működéséhez.� A� vizsgálatot� az� a�
 leleplezés ösztönözte, hogy a brit bulvárlapok újságírói, miközben szenzációs tör-
ténetek�után�kutattak,�politikusok,�hírességek�és�közszereplők�mobiltelefon-beszél-
getéseit hallgatták le. Leveson azt szerette volna kideríteni, hogy a hacker botrány 
vajon�csak�az�egyik�tünete�volt-e�a�sajtó,�a�politikusok�és�a�rendőrség�összejátszá-
sának�egy�olyan�kultúrában,�amely�a�közérdekek�ellen�dolgozott.�A�kérdés�jelentő-
sége�egyértelmű�volt:�„A�sajtó�minden�szempontból�ellenőrzése�alatt�tartja�a�közé-
letet.� Így� a� médiában� felmerülő� bármilyen� tévedés� mindannyiunkat� érint.”�
(Leveson Inquiry)

Leveson nyilatkozata mindenkit arra buzdított, hogy küldjenek beadványokat, 
ha a média nyilvános elszámoltathatósága miatt aggódnak. Válaszul a felhívásra 
73 ifjúságpolitikai szervezet hagyta jóvá a Fair Press and Accessible PCC for 
Children and Young (A tisztességes sajtó és a Sajtóval Kapcsolatos Panaszok 
 Bizottságának elérhetővé tétele a gyermekek és az ifjúság számára)�elnevezésű�je-
lentést�(Giner�és�Jones,�2012),�ami�a�fiatalokkal�kapcsolatos�hírek�következetes�fél-
remagyarázásával�foglalkozott.�A�jelentés�bizonyítékai�tartalomelemzésekből,�saj-
tószemelvényekből,� szerkesztői� hírlevelekből� és� fiatalokkal� készített� interjúkból�
származtak,�illetve�azoktól,�akik�a�fiatalok�médiában�történő�ábrázolása�miatt�ag-



250 Ifjúság és média

gódtak.�A� vizsgálat� arra� a� következtetésre� jutott,� hogy� a� fiatal� bűnözőkről� szóló�
hírek�olyan�gyakoriak�Nagy-Britanniában,�hogy�a�hagyományos�újságírói�gyakor-
latok�összessége�egyfajta�fiatalságellenes�diszkriminációba�fordult�át,�ami�legalább�
annyira�sértő,�mint�a�rasszizmus�vagy�a�szexizmus.�A�beadvány�azzal�érvelt,�hogy�
az�újságírók�csak�kevés�pozitív�képet�kínálnak�a�fiatalok�számára,�és�az�ifjúsággal�
kapcsolatos� negatív�hírek� túlsúlya� elidegenítette� a�fiatal� közönséget.�Ezt� csak� to-
vább�fokozta,�hogy�a�fiatalok�nem�tudták,�hogyan�tehetnének�panaszt�az�ellenséges�
médiával szemben. 

A 19 éves Rachel Aston így foglalta össze az esetet: 

„Korábban nem is tudtam, hogy panaszt lehet tenni a sajtóra. Azt gondolom, hogy nagyon 
fontos,�hogy�erre�a�kérdésre�itt�valóban�figyelmet�fordítanak,�mert�a�fiatalok�többsége�fan-
tasztikus dolgokat csinál, de a hírekben mindig csak az a kisebbség jelenik meg, amelyre az 
antiszociális�viselkedés�jellemző.”�(Giner�és�Jones,�2012,�1.)

A�fiatalságellenes�diszkrimináció�kérdése�azért� jelentős�probléma�a�brit� sajtóban,�
mert azt a nyilvánvaló rombolást példázza, amit a lelkiismeretlen és szabályozat-
lan médiaipar okozhat az egész társadalomban. A jelentés azt sugallta, hogy az, 
ahogy�a�sajtó�a�fiatalok�kérdését�kezelte,�nyugtalanító�jel�arra�vonatkozóan,�hogy�a�
média�hogyan� jeleníti�meg�a�hatalommal�nem�rendelkező�csoportokat.�A�fiatalok�
így gyakran válnak az alaptalan szóbeszéd tárgyává.

Vajon jogosak voltak ezek a vádak? A bizonyítékok alapján igen. Ezek között 
találhatjuk olyan tizenévesek beszámolóit, akik elmesélték, hogy az újságírók ho-
gyan�vették�rá�őket�arra,�hogy�olyan�rémisztő�történeteket�meséljenek�a�nagyváros�
hanyatlásáról,� amelyek� tele� voltak� késekkel,� fegyverekkel� és� erőszakkal.� Vajon�
ezek�voltak�a�legjellemzőbb�tapasztalatok?�Vajon�azok�a�sajtószemelvények,�ame-
lyekben néhány�újságíró�elvetemült�módon,�nyíltan�démonizálta�a�fiatalokat,�való-
ban jól jellemzik azt, ahogyan az újságírók többsége általában�a�fiatalokról�ír?�Le-
hetséges�az,�hogy�a�beadvány�szerzői�olyan�elszántsággal�akartak�érvényt�szerezni�
az�ügynek,�hogy�csak�azokat�az�eseteket�említették,�amelyek�az�ő�elképzelésüket�
igazolták?�Világos,�hogy�a�beadvány�meggyőzőereje�attól�függött,�hogy�az�adato-
kat�milyen�módon�gyűjtötték�össze�és�dolgozták�fel.�

Akármi�is�az�igazság,�a�Leveson�Inquiry�(vagyis�a�Lord�Justice�Leveson�vezette�
vizsgálat),�valamint�a�médiával�és�a�fiatalokkal�kapcsolatos�beadvány�három�dolgot�
világít meg: széles körben elfogadottá vált a nézet, hogy a média nagy befolyást 
gyakorol�a�nyilvánosságra;�a�fiatalok�médiával�kapcsolatos�tapasztalatai�rendkívül�
tanulságosak a tekintetben, hogy az említett társadalmi befolyás hogyan nyilvánul 
meg;�és�bár�a� józan�ész�szintjén� tudjuk,�hogy�a�média� jelentősége�nagy,�azonban�
ahhoz, hogy ezt bizonyítani is tudjuk, számos összetett problémával kell szembe-
sülnünk azzal összefüggésben, hogy a média hatását igazoló bizonyítékokat ho-
gyan�lehet�összegyűjteni�és�elemezni.�
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Persze�mindezt�megfelelő�módon�elvégezni�időigényes�és�költséges�vállalkozás.�
De ahogy a társadalmak egyre mediatizáltabbá válnak, úgy egyre fontosabbá válik 
ezekben a társadalmakban, hogy legyenek olyan szakemberek, akik tudják, ho-
gyan�kell�a�mediatizáció�hatását�kutatni.�Ez�a�kutatás�a�megfelelő�kérdések�feltevé-
sével�kezdődik,�belátva�azt,�hogy�a�média�hatásának�kérdését�sokféle�módon�értel-
mezhetjük és kutathatjuk. Következzen tehát néhány észrevétel arról, hogy ennek 
a könyvnek a tanulságait hogyan használhatjuk arra, mi is ilyen szakemberré vál-
junk. 

Ne aggódjunk amiatt, hogy az ifjúság nem foglalkoztat  
minket – valójában médiakutatással foglalkozunk 

Ez�a�legfőbb�tanulsága�annak�az�észrevételnek,�miszerint�„a�fiatalok�központi�sze-
repet�játszanak�a�kritikai�médiakutatás�lényeges�jellemzőinek�megértésében”.�Ez�a�
könyv� széles�körben� alkalmazott� különböző� esettanulmányokat� azért,� hogy�bebi-
zonyítsuk, a médiakutatásba beletartozik annak kiderítése, hogy a média milyen 
meghatározó szerepet játszik bizonyos emberek csoportjaiban. Amikor a tudósok 
ennek�megfelelően� járnak� el,� gyakran� a� fiatal�médiahasználókhoz� fordulnak.�Az�
olvasó számára most az a legfontosabb feladat, hogy az esettanulmányok speciális 
jellemzőitől�eltekintve,�csak�a�kutatás�folyamatával�foglalkozzon.�Ebben�a�könyv-
ben�különböző�példákat� láthattunk�azokra�a�stratégiákra,�melyekkel�azt� tanulmá-
nyozhatjuk,�hogy�a�média�miként� jön� létre,�hogyan�működik,�és�hogyan�használ-
ják.�Olvashattunk�továbbá�a�kvalitatív�és�kvantitatív�módszerek�különbségeiről,�és�
megtudhattuk,�hogy�a�megfelelően�végzett�médiakutatás�a�megfelelő�kérdéshez�a�
megfelelő�módszereket�illeszti.�A�fejezet�végén�ezt�bővebben�is�kifejtem.�

Hogyan kutassuk a média intézményét? 

Lényeges,�hogy�intézményről�és�nem�intézményekről�van�szó.�A�médiakultúrákat�
csak�úgy�érthetjük�meg,�ha�figyelembe�vesszük�annak�az�összetett�médiaiparnak�a�
globális� hatásait,� amely� a� hétköznapi� életre� is� jelentős� hatást� gyakorol.�Meglepő�
módon a mediatizáció mértéke a média hatalmát kézzelfoghatóvá és kutathatóvá 
teszi. A hetedik fejezet segítségével, amelyben a hallgatók és az italfogyasztás kér-
déseivel foglalkoztunk, számos olyan stratégiát mutattunk be arra vonatkozóan, 
hogyan� lehet� olyan� bizonyítékokat� gyűjteni� a� saját� környezetünkben,� amelyekkel�
érvényes megállapításokat tehetünk a média hatalmának sajátosságairól. A média 
hatásának egyik sajátossága – az a tény, hogy valahol valakire mindig hatással 
van – azt jelenti, hogy a médiával kapcsolatban még akkor is fontos megállapításo-
kat�tehetünk,�ha�az�erőforrásaink�korlátozottak,�hiszen�a�média�mindig�ott�fejti�ki�
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a hatását, ahol éppen vagyunk. Ez az, amit a hallgatók italfogyasztásával kapcso-
latos vizsgálat is bizonyított. Ebben az értelemben a kutatás azt jelenti, hogy meg-
tanulunk�olyan�kutatási�kérdéseket� feltenni,�amelyek�az�erőforrásainkhoz� igazod-
nak – és a céljainkhoz. 

Tekintsünk most vissza a közösségi médiáról és az elégedetlenségi mozgalmak-
ról szóló fejezetre. Az egyik tanulságunk az volt, hogy a helyi aktivizmus körül 
formálódó helyi ügyek értékes betekintést nyújtanak abba, hogy a médiaintézmé-
nyek hogyan kapcsolódnak egy közösség sérelmeihez. Ezek alapján a saját környe-
zetünkben is megpróbálhatunk példát találni arra, hogy a média hogyan segítheti 
elő�a�társadalmi�aktivizmust�egy�adott�kérdésben.�A�kutatásunkat�az�alábbi�kérdé-
sek alapján strukturálhatjuk:
–  Milyen események vagy körülmények motiválták a mozgalmat?
–  Ki szervezte meg? Hogyan alakult ki a mozgalom vezetése?
–  Milyen közösségi médiumot használ a mozgalom?
–  A közösségi média platformjai hogyan alakítanak ki kapcsolatokat a vállalkozá-

sokkal, a kormányzati szervezetekkel és egyéb médiumokkal?
–  Kik a mozgalom érdekgazdái, és vajon azonos érdekeik vannak?
–  Milyen forrásokra lenne szükségünk ahhoz, hogy egy nagyobb projektet való-

sítsunk meg a téma kapcsán?

Médiakutatás: gyakorlat teszi a mestert 

Egyszer megkérdeztem egy csoport egyetemistától, mit gondolnak arról, mi a leg-
főbb�tanulsága�annak�a�kurzusnak,�amit�az�ifjúságról�és�a�médiáról�tartottam�ne-
kik. Az egyikük így válaszolt: „Hogy megtanuljuk, miért rosszak azok a dolgok, 
amiket� szeretünk.”�Azt� hiszem,� hogy� a� választ� viccesnek� szánták;� a� hozzászólás�
egy jól tanuló hallgatótól érkezett, és nehéz elképzelni, hogy bárki is jól teljesítsen 
egy olyan témában, amit ennyire távolinak érez. Ugyanakkor a válasz sokatmondó 
is, mivel jól tükrözi azokat az aggodalmakat, amelyeket a tapasztalt médiakutatók 
fogalmaztak meg a médiaoktatással összefüggésben. 

A�médiaoktatás� egyik� nagy� tekintélyű� szakértője,�David�Buckingham� (2006),�
azzal érvelt, hogy a tudósok gyakran nem tanítják meg azt, hogy a média hogyan 
járul� hozzá� azokhoz� a� társadalmi� kockázatokhoz,� amelyekkel� a� fiatalok� szembe-
sülnek – és amelyekkel szembesülniük is kell –, s így könnyen abba az oktatási 
hibába�eshetnek,�amit�a�hallgató�is�bírált;�amikor�a�média�hatásait�tanítjuk,�a�diá-
kok médiával kapcsolatos tudását gyakran problémaként fogalmazzuk meg, nem 
pedig� erőforrásként.� Ez� a� probléma� a� tanárokra� is� vonatkozik.� Graeme� Turner�
(2012), akinek a munkájával a kilencedik fejezetben foglalkoztunk, arra panaszko-
dott, hogy az izgalom, amit a populáris kultúra oktatása során érzett az 1970-es és 
1980-as� években,� nagyrészt� eltűnt.� Véleménye� szerint� ez� azzal� magyarázható,�
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hogy�a�médiakutatás�korábbi�időszakát�egyfajta�tudatosság�jellemezte�abban�a�te-
kintetben,�hogy�az�oktatók�és�a�hallgatók�között�együttműködés�alakult�ki�abban�a�
kutatási projektben, amelynek a célja az volt, hogy a populáris kultúra a társada-
lomtudományi kutatás elfogadott módjává váljon. 

Én nem gondolnám, hogy az oktatók és a hallgatók által a médiakutatásról ki-
alakított�kép�valóban�ennyire�sivár�lenne.�Ezeket�a�problémákat�könnyű�leküzdeni,�
de�csak�akkor,�ha�a�hallgatók�végzik�a�kutatást.�Nekik�remek�lehetőségeik�vannak�
arra,�hogy�információkat�gyűjtsenek�a�médiakultúra�működéséről,� így�képesek�új�
gyakorlatokra� irányítani�oktatóik�figyelmét.�Saját� tapasztalataim�szerint�például�a�
hallgatók italfogyasztásával kapcsolatos projekt, amit a hatodik fejezetben tárgyal-
tunk,� fantasztikus� lehetőséget� kínált� arra,� hogy� együtt� dolgozzak� a� hallgatókkal,�
és lássam, hogy az alkoholfogyasztás kultúráját hogyan értelmezik azoknak az el-
méleteknek a használatával, amelyeket a médiatudományi képzés során ismertek 
meg.�A�kutatásuk�arról,�hogy�az�adott�kultúra�hogy�működik,�számos�elképzelése-
met felülírta a média és a hatalom kapcsán. Ugyanakkor a hallgatóknak sem sza-
bad elfelejteniük, hogy a tudósok többet szeretnének tudni a média változó gya-
korlatairól.� Így� az� olyan� bizonyítékok,� amelyeket� a�média�működéséről�meglévő�
ismereteinkkel nem tudunk megmagyarázni, különösen izgalmasak.

A médiakutatás bizonyos része az oktatók és a hallgatók közötti párbeszéd so-
rán valósul meg. Az egyik akadálya ennek a párbeszédnek az, hogy az utóbbiak 
–�gyakran�érthető�módon�–�bizonytalanok�azt�illetően,�hogy�a�médiahasználókként�
szerzett személyes tapasztalataik hogyan kaphatnak helyet a tudományos elemzé-
sekben. E probléma leküzdésének egyik módja, hogy életrajzi információkkal ma-
gyarázzuk�a�kutatásainkat.�Miért�érdekel�minket�a�média?�Vajon�ez�az�érdeklődés�
visszavezethető�arra,�amit�szívesen�olvasunk,�nézünk,�hallgatunk�vagy�csinálunk?�
Milyen kapcsolatunk volt a médiával az eddigi életünk során? Gondoljuk végig, 
hogy a változások az életünkben hogyan alakították át a médiával kapcsolatos íz-
lésünket. Volt-e ennek köze ahhoz a társadalmi hangulathoz, amiben éltünk? És 
ha�mindezt�összevetjük,�akkor�van�ezeknek�köze�ahhoz,�hogy�miért�érdeklődünk�a�
média mint tudományos téma iránt? 

Ez� a� gyakorlat� nem� is� annyira� ezoterikus,� mint� amilyennek� látszik.� Niall�
Ferguson�egyike�a�ma�élő�legsikeresebb�történészeknek�a�világon.�Ferguson�a�Har-
vard Egyetemen professzora, munkája pedig a szakma és a nagyközönség elisme-
rését�egyaránt�kivívta.�Sikerét�nagyrészt�az�első�világháborúval� foglalkozó�köny-
vének, a The Pity of Warnak (1998) köszönheti. A könyv, amelynek az volt a célja, 
hogy eloszlasson egy sor, Ferguson által mítosznak tartott elképzelést az I. világ-
háborúról,�meglepően�személyes�hangnemben�kezdődik.�Ferguson�kifejtette,�hogy�
a� történelem�iránti�érdeklődése�arra�vezethető�vissza,�hogy� többet�szeretett�volna�
tudni a nagyapjáról, aki ott harcolt a lövészárkokban.

Ferguson története azt bizonyítja, hogy sokra vihetjük az akadémiai pályán úgy 
is,�ha�a�saját�orrunk�után�megyünk;�vagyis�olyan�problémákat�kutatunk,�amelyek�
bizonyos� értelemben� személyes� jellegűek.� Próbáljuk� ki� mi� is,� hogy� az� életrajzi�



254 Ifjúság és média

megközelítés�vajon�az�esetünkben�is�működik-e.1 A gyakorlat elvégzése után rájö-
hetünk, hogy a hétköznapi médiahasználóként szerzett hétköznapi tapasztalataink 
egy kutatás értékes kiindulópontját képezhetik. 

Ezzel egy olyan beszélgetésre szeretném invitálni az olvasót, amit itt folytatha-
tunk:� http://andyruddockmediaresearch.wordpress.com.�Ezen� az� oldalon� különbö-
ző�oktatási�segédanyagok�találhatóak�az�egyes�fejezetek�témáival�összefüggésben,�
illetve olyan új esettanulmányok is, amelyek a könyv szemléletmódját tükrözik. 
A�saját�szempontomból�ennek�az�a�jelentősége,�hogy�az�olvasó�így�olyan�informá-
ciókat�oszthat�meg�velem,� amelyek� az�ő� saját� környezetéből� származnak,� s� ezzel�
szélesítheti azoknak az embereknek és témáknak a sorát, amelyek az ifjúsághoz és 
a médiához kapcsolódnak. 

Jegyzetek

 1� A� szerző� saját� próbálkozása� ezen� a� címen� érhető� el:� http://andyruddock-
mediaresearch.wordpress.com/2012/06/06/learning-activities-understanding-
media-content-thinking-about-social-and-cultural-approaches-to-media-
effects-using-autoethnography.
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
AlapMert fontos, hogy jól döntsön!

Andy Ruddock

Ifjúság és média

Bárhogy használják a fiatalok a médiát, 
vagy jelennek meg a fiatalok 
a médiában, mindenképpen érdemes 
ezt a témát tanulmányoznunk, 
mivel megmutatják, hogy a média 
hogyan strukturálja azon ismereteinket, 
melyeken keresztül jelentést tulajdonítunk 
a világnak. Ma az ifjúság már önálló 
identitásként létezik, és korántsem 
azonos a fiatalsággal; az ifjúság egy 
szerep, amelyet sokan eljátszanak 
a média segítségével.
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