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The sciXcom model: A new approach
to science communication
1. Introduction
“B.F. Skinner. Margaret Mead. Linus Pauling. Isaac Asimov. Paul Ehrlich.
James Watson. What do these people have in common?” asked “Time” magazine’s journalist in May 1975 (Time 1975). Rae Goodell had just finished her
study and doctoral dissertation at Stanford University, which was thought to
be worthy of attention by many – especially the media. The thesis explored
why certain scientists can become well known outside their specialist fields
and emerge as public figures. Research findings were published in 1977 under
the title “The Visible Scientists”, which has been a seminal book in science
communication for the past four decades. Goodell worked with a panel of science-media experts to identify scientists active in the America of 1970s who
could be deemed to be scientific celebrities. Eight of the selected 39 highprofile scientists were chosen for interviews and analysis in order to find the
answer to the initial question concerning their shared characteristics. As an
answer, Goodell set down their five main idiosyncracies (cf. Fahy 2017: 1020).
(1) First, each of them established a credible reputation in science, although
they were not always the most prominent figures in the academic sphere – at
least according to the players of the scientific profession who tend to reprove
their colleagues’ public visibility. As Paul de Forest (1979: 58) pointed out in
his straightforward and highly revelative review of “The Visible Scientists”,
“[p]ublic visibility for the scientist and his ideas is generally less important
than access to the policy systems through key decision-makers or by means of
organized lobbying efforts – both of which suffer when they gain too high
a level of public visibility”. (2) Second, each scientist in Goodell’s study had
a current research topic, focusing on or suitable for turning into a “hot” issue.
The latter proved to be the most important factor: all visible scientists could
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talk about not only their research but also about its ramifications, their basic
premises which could be of interest for the public at large. (3) Third, all had
their own idiosyncratic style or voice, they spoke out from their personal conscience rather than tactfully or in line with the scientific mainstream. This
could be attributed to media sensationalism which sought, and still seeks,
drama, conflict and the opportunity of dispute in popularisation. Moreover,
the scientist’s unparalleled voice, colourful or controversial image may be
supported by other unusual traits (a particular accent, intonation or style of
dress); a unique manifestation of personality. (4) The fourth shared characteristic of visible scientists is that they can abandon scientific jargon and explain
their knowledge or research in colloquial terms – by using everyday language,
both in writing and speech, they can probe the clarity and social impact of
their work. (5) Fifth, they were controversial, being, in a way ”emblematic of
the social, cultural and political tensions of their times, their media images
coming to represent and embody abstract ideas and issues and ideologies and
processes. (…) The scientists’ representations featured a recurring tension in
that their public status was often viewed as exceeding their scientific status” –
as Fahy (2018: 436) and earlier, Fahy and Lewenstein (2014: 91) put it.
The significance of this research on visible scientists conducted more
than four decades ago came from the fact that it recognised a new scientific
need, deriving from the increasingly pervasive nature of emerging media
technologies and contents, which required science to be democratised, globalised and politicised. The significance of this research on visible scientists
conducted more than four decades ago came from the fact that it recognised
a new scientific need, deriving from the increasingly pervasive nature of media technologies and contents, which required science to be democratised,
globalised and politicised. Goodell’s conclusions still hold, even in terms of
the price media-smart scientists have to pay for their popularity; or, in fact,
because they are willing to do too much to sustain such popularity (for example, we can think of psychologist Diederik Stapel’s case, who fabricated data
“sitting at his kitchen table”, or the activities of the data vigilantes who watch
over the methodological accuracy and credibility of scientific data).

2. Trust in science and key challenges
in science communication

In some respects, Goodell’s research led astray its own case. It certainly
did in terms of linking a scientist’s good communication skills and abilities
strictly to public appearance. Thus researchers following this line of thought
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presented science communication as media communication on scientific
achievements and the views of scientists, which is obviously misleading.
Our current study and the related “sciXcom” survey carried out by our research team at Corvinus University of Budapest aimed to avoid, among other fallacies, this kind of misinterpretation. We started from the basic proposition that science communication is an essential feature of science in all
spheres, whose efficacy equally serves success within the academic profession and in the public at large. The somewhat intricately spelt English name
“sciXcom” (pronounced ‘siks-kom’) is designed to reflect this complexity
and comprehensive nature: that communication can not only mediate but
multiply science addressing it at six audiences.
The sciXcom project aims to explore the tendencies that affect and are
manifest in science communication. As it has been proven by a variety of
international and domestic research initiatives, the level of general social
trust in the scientific profession and the scientist is conspicuously high in
both overseas countries and Europe, the public seeing scientists as important and valuable members of the community (cf. Ipsos MORI 2014,
2017; Nielsen 2017; Gallup-Wellcome 2018−2019). However, we also put
emphasis on considering the remarks from these surveys which suggest
that while lay people trust the scientist, they do not necessarily understand
or agree with what the scientist says (cf. Pew 2015), or they do not feel that
science enters their life in this form (consider the popularity of scientifically
unfounded claims or “pseudoscience”). In light of these findings, we aimed
to explore the awareness and experience of PhD students in relation to science communication. At the same time, the shared characteristics of Hungarian “visible scientists” were identified through interviews, with international examples in mind. As a result of this survey, the so-called sciXcom
model has been constructed to serve as a basis of training programs which
have been provided for PhD students since the spring of 2018.
Early in the research project we attempted to formulate particular
premises in order to grasp the significance of science communication
through a new approach. We set out from the goal that awareness, which is
hard to discern in science communication, should not be based solely on the
lack of proper training or experience. Therefore was important to highlight
key problems (cf. Stocklmayer et al. 2001), as follow:
− the “prestige deficit” of communication training and skills in relation to
scientific career;
− quite a few scientists-researchers, early on or moving forward in their
career paths, suffer from the “lack of reflections” for their written or oral
communications (e.g. difficulties in increasing citations for their papers)
and cannot overcome failures in science communication;
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− the “monology” of science communicators in the sense that they tend to
exploit communicative situations in order to distribute their own
knowledge/results, ignoring the interests and inquiries of their audiences and the public, and often forgetting the social responsibility of science;
− the “reign of authority”: the science communication of role-model communicators is adopted, preventing the development of individual styles;
the absence of innovation in science communication;
− “comfortableness”: lack of motivation to attend optional courses offered
during doctoral training and scientific practice which could facilitate the
improvement of science communication. This kind of reluctance is also
fostered by an unrelenting public trust that provides security.
− “run-of-the-mill science”, which is (also) sustained by reflection-free science communication; an increasingly hot topic of discussions, mediocrity
in science.
The above starting points were also cross-checked with our survey
findings in order to construct the sciXcom model, which provides a comprehensive framework for the interpretation of all highlighted problems, and
thus lays the foundations of analysing and improving science communication. It can make science communication itself, as well as scientists, “visible”. The aim of this study is to describe the desktop and empirical research
conducted in the course of project implementation and present the completed model.

3. The interpretation framework
for science communication
3.1. Definition attempts

Science communication is a subfield of communication in public or with
the public on scientific issues, and the majority of its target audience are not
experts. In most cases science communicators are researchers specialised in
a particular area of science with the aim to popularise their own research or
field of expertise in order to increase the so-called outreach, but there are
experts specialised in science communication too. Traditionally, the main
goals of science communication include the publication of results within the
scientific community; presenting scientific achievements to the general public (scientific literacy); the explanation of methods and findings; counteracting misinformation and pseudosciences (cf. Jun et al. 2017; Marwick and
Lewis 2017; Veszelszki 2017; Vraga and Bode 2018); providing information
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for (governmental or managerial) decision-making; and obtaining research
grants. The study of science communication is a multidisciplinary field: it
belongs to the area of interest for both sciences and humanities or social
sciences. Due to the “humane” character of their themes which can be easily
formulated in essays, researchers working in the domain of social sciences
are usually expected to be able to talk, without special training, about their
own field in a way that ensures its (public) understanding. In contrast, researchers in sciences are explicitly trained to communicate on scientific issues because their area involves experiments and often has a quantitative
nature. These two areas will not be separated in the discussion below.
As is the survey described in the introduction, Besley and Tanner
(2011) also give a narrow definition of science communication as popularisation activities using some form of the media in order to target primarily
the general public. Based on data collected in 2006, the authors note that
the (American) public can be reached primarily through television and the
internet (Horrigan 2006, from the Pew Internet & American Life Project) –
as opposed to newspapers and magazines. The internet has an outstanding
role in gaining scientific information: 87% of online users searched for internet sources on scientific topics (Horrigan 2006), while 80% also looked
up online information on health issues (Fox 2008). However, we can add
that even these high proportions were exceeded by the data for 2017 and
2018, particularly as a result of more and more users getting information on
social media (Hitlin 2018). Among other forms of science communication to
the public, authors list a variety of programs offered by museums, science
cafés and academic or university events (Besley and Tanner 2011; see also
Crockett 1997).
Walter et al. (2017) mention not only communication via the internet but
they also analyse “digital footprints” left by scientists specifically on social
media (in the authors’ empirical analysis, on Twitter). This question gains
special importance through the issue of climate change as a “postnormal”
situation in which scientist have the duty to talk, i.e., enlighten the public,
while leaders are expected to act (pp. 570–571). This means that scientists
have a particular, novel role. Although a vast majority of researchers already
consider explaining their work to the public to be an important part of their
social role (Frankel 2015; Wyndham et al. 2015), this activity is limited to
disseminating scientific findings because they avoid active participation in
public debates and expressing their opinions (Walter et al., 2017: 571).
A variety of conceptions about the role of scientists in public communication
co-exist depending on their cultural, organisational and situational context
(Bucchi and Trench 2014). In fact, it is a relatively new phenomenon that
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scientists talk directly to the public. As Walter et al. (2017: 572) pointed out,
communication to a broader audience was seen in the past as “deviation”
from the so-called professional norm that scientists should refrain from public involvement (Dunwoody and Ryan 1985; Schneider 1986) because public
communication would distract them from “real” scholarly work. This idea lost
some support in recent decades but it has not completely vanished (Walter et
al. 2017: 572; see also Bucchi and Trench 2014; Peters 2013). However, cooperation between the media and the scientific community in “selling science” (Nelkin 1987) has increased, particularly since the 1980s. Yet the role
of scientists remains controversial: there is a debate over whether they
should act strictly as “knowledge brokers” or they can also express their opinions and values to the general public (Walter et al. 2017: 573).
Since the 2010s social media have been gaining importance in science
communication: a high proportion of researchers (in the US and Germany)
sees communication on social media (particularly Twitter) as a part of their
everyday work and a means of obtaining reputation and creating a digital self
as a researcher (Van Noorden 2014). However, communication on social media has a role not “only” in reaching a broader audience; it can increasingly
facilitate sharing information within the scientific community, e.g. live tweeting from conferences, connections with other researchers, developing ideas
with new collaborators, receiving prereview feedback on research, dissemination and (almost global) discussion of results (Darling et al. 2013).
In addition to media use targeting the public and social media use within
the scientific community, science communication may also cover the fields of
academic writing and scientific presentation. These activities primarily aim to
effectively engage and introduce Master and PhD students discovering science communication to the basically written scientific culture. This study can
have, on the one hand, a linguistic-textological focus (as, for instance,
“Wissenschaftstextlinguistik” within German linguistics; see Gruber 2010,
2014; Ilie 2002; Hyland 2002); on the other hand, it can be explicitly practiceoriented, providing guidelines and giving detailed descriptions of various
types of texts or parts of texts and research steps (cf. Annesley 2010; Fink
2010; Dixon 2001; Kliewer 2005; Pickett and McDonnell 2017, etc.).
3.2. Skills of the successful science communicator

An empirical survey conducted in 2006 also supported the hardly surprising fact that professionals who participated in targeted science communication training are much more likely and willing to engage with the public
in scientific issues (Royal Society 2006; Besley and Tanner 2011). While the
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target audience of such training courses basically includes postgraduate/doctoral students and those doing scientific work as a profession, science communication training can also be found in the university or graduate system.
Kuo and You (2017) summarised the labour market experience of 3803
science and engineering PhD holders, concluding that respondents started
to develop the essential skills for their work (information interpreting, data
analysis and problem solving) while they were in grad school, and that these skills retained their crucial importance both in the doctoral process and
later at their workplace. However, the authors discerned shortages of some
skills, namely, time management, team work and personnel management.
Table 1. Groups of skills with salient role in doctoral training (compiled by the authors
based on Kuo and You 2017; » highlights skills that can be and should be developed
through science communication training)
Technical skills

Interpersonal skills

Day-to-day skills

Discipline-specific knowledge
» Gathering and interpreting information
» Analysing data
Learning quickly
» Creativity and innovative thinking

Working with people outside the organisation
» Written communication
» Oral communication
Working on a team
Managing others
Making decisions and solving problems
Career planning and awareness
Project management
» Time management
Vision and goals

Focusing on a range of fields wider than the above (including life sciences, physical sciences, computational sciences, social sciences and engineering), Sinche et al. (2017) carried out a similar online survey and analyses on discipline-specific and general skills among 8099 PhD holders.
Their analysis highlighted the skills required for research-intensive (RI) and
non-research-intensive (NRI) careers and the degree to which these skills
are transferrable across the two career paths. Based on their experience,
respondents held that the vast majority of skills acquired during their graduate and doctoral training could be utilised in both RI and NRI careers, with
three exceptions for each: innovative thinking, career planning and ability
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to work with people outside the organisation tend to favour RI careers,
while time management, ability to learn quickly and ability to manage a
project proved to be particularly helpful in NRI careers. All of these skills
can be developed during an active and conscious preparatory training for
PhD students – as it will be elaborated in the following sections.

4. The sciXcom model

The necessity of science communication has become more than a matter of choice: new communication and media technologies and platforms
not only require but also provide for the division of this discipline (Valiela
2001: 99). Moreover, it is not easy to argue that mediation systems tend to
realise the notions of information society and knowledge society as the very
concept of media becomes increasingly broader and the media itself become interactive and individualised, creating the hybrid content units of
scientific and tabloid or professional and civic communications. Digital media has brought forth open access for science, while they also supported the
emergence of pseudosciences among lay people. How is it possible that
credible science is not as successful as pseudoscience on platforms used by
increasing masses of the population?
This question can be answered through at least four claims sounded by
scientists during discussions on science communication:
1. People wouldn’t understand what I’m doing.
2. I’m a scientist. It’s what I do best. Communication is an extra burden that
shortens the time I can devote to research.
3. It’s impossible to talk about my topic so briefly (i.e. within the limited
time frame).
4. Let the experts do the communicating.
Apparently, these four assumptions or judgments may easily result in
the scientist’s seeing scientific blog writing, experts’ public statements or
attempts to clarify a topic as a burden or the discovery of some deficiency.
It can also easily lead to the sad situation that scientists who are not involved in research just communicate may become more popular through
their false theses and often harmful “knowledge”. As we have already noted, research on science communication with the aim of improvement focused on individual abilities in the past four decades. It has identified some
areas that cover the general skills of persuasive-effective communication
only, ultimately generating the resistance clearly reflected in statements
2 and 4 above.
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Recognising all of the above, sciXcom has been created as a development concept with six dimensions, setting out from the proposition of new
rhetoric that an argumentation develops in terms of an audience (Perelman
and Olbrechts-Tyteca 1969: 5) and the fact that he audience’s readiness to
absorb knowledge varies with circumstances (LeBrun 2010). Considering
the results of the empirical and analytical stages supporting concept development, the sciXcom model
1. conceives science communication as a conscious action which manifests
in all activities of scientific-professional life;
2. posits six types of audiences/publics based on (a) interest, (b) concern,
(c) expectation and (d) knowledge in relation to the scientists/research
and scientific issues/results;
3. is capable to grasp the development goals within each of the six dimensions and in an overarching manner too.
Therefore the aim of this concept is to present the actual contexts of
science communication (or related skills), raise awareness of the complexity of science communication and lay the foundations of training modules
applicable for both specialisation and integration.
On what grounds can we distinguish various audiences of science
communication? According to the sciXcom approach, possible answers can
be classified by the aspects of interest, concerns, expectations and
knowledge. “Interest” can be related to the topic (abstract, keywords, discipline-specific communication, debates), particular scientific results or
methods, the sustainability and contexts of research or the scientist as
a personality. The basis of “concerns” may be the demand for competition
or cooperation (intra- or interdisciplinary partnership, the acquisition of
competitive knowledge), publication (whether the result, method or theory
can be published or not), financial (raising or securing funds for research)
and employment status (depending on the researcher’s prestige or brand).
“Expectations” may be related to research findings, periodical or continued
activities, including new “ideas”, innovation, problem-solving, new data,
applicable methods, analytical systems and the sustainability, potential
socio-economic integration, scientific and market competitiveness or comprehensibility of research. It can also refer to the scientist’s personality,
expertise, credibility, motivational power, accuracy and ethicality.
“Knowledge” can be a bridge or barrier with respect to the audience’s familiarity with the applicable terminology, abbreviations and their usage,
discipline-specific methods (and their names), the customs and norms of
visual representation or the nature and style/tone of discussions and debates within that discipline.
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Expectations concerning science communication may differ in the business sphere and in the interested public; on what and how an application
for financial resources or grants puts emphasis may differ from the design
of a conference abstract; and the audience of a scientists-researcher may
have different concerns and knowledge if they are university students or
journal editors. However, science communication by the scientistsresearcher does also have general goals (cf. Dillard, 1997), namely:
1. building reputation, promotion in scientific career (e.g. conference
presentations or grant proposals);
2. obtaining relevant feedback necessary for scientific work;
3. seeking research peers (finding a scientific community and membership
therein);
4. finding research sponsors or a job;
5. disseminating results/discoveries of societal importance;
6. finding an individual style or voice, generating discussions or debates on
issues of societal importance.
In relation to specific audiences, a definitive, primary goal emerges
among these objectives which facilitates the planning of communication, and
it can make the switch from one audience to another even more marked.
On this foundation, six audiences of science communication have been
identified: scientific, lay, educational, investorial, agency/funding audience
and databases. The (1) “scientific audience” denotes the narrow or broader
publics and fora of academia, which constitute a wide spectrum, from the
community of a specific discipline to researchers working in associated sciences or different disciplines. The (2) “lay audience” has been defined as
media consumers interested in scientific knowledge, news seeking and fact
checking recipients. The (3) “educational audience” is conceived as (university) students and all recipients who absorb science as educational content.
The (4) “investorial audience” can have both business and political nature,
comprising a group which can provide resources for science. The (5) “agency/funding audience” has been identified as a domain with a particular logic
and systems for the assessment/evaluation and financing of science. Finally,
as the sixth group, (6) “databases” (which can now also be interfaces that
enable data sharing) were considered as important representatives of scientific career whose application is also influenced by content-related and
technological rules, and whose prestige, acceptance and validity is also determined by their own capacities of science communication. Development
areas of science communication for each audience are presented in the table
below (where additional classifications in the header indicate audience subtypes, if any, typical media and, in one case, the setting).

AUDIENCE

Thematic
Media (digi- Linking scientific
Pertaining to tally mature, achievements to
public life
new)
social problems:
raising attention,
criticism or seeking
solutions, sharing
knowledge (public
good), participation
in expert public debates (responsibility),
representation, selfbranding, open access

Disseminating scientific results (presentation), building a
scientific brand
/identity (presence),
networking (connection), disciplinary
contribution, open
access

4

2.
LAY AUDIENCE

Written
Oral

3

Communication
purpose

General
Disciplinespecific

2

1

Media

1.
SCIENTIFIC

Subtypes

Audiences

Give public talks,
write articles of public interest or start a
blog, give interviews,
make public comments, participate in
debates

Write abstracts, papers, books; collaborate with co-authors;
give conference talks;
make slides and other
presentation tools
(visualise)

5

Communication
activities

Problem sensitivity,
capturing attention,
persuasion, storytelling, illustration, selfpresentation, conflict
management

6

Communication
skills
Writing skills: focus,
brevity, genre knowledge, structuring,
ethicality
Speaking skills: capturing attention,
arrangement, selection, credibility, persuasion, time management, visualisation skills: figures,
infographics, presentation, self-branding

Table 2. A framework for the sciXcom model

Media training (asking, responding, camera, time, media
awareness, social
media, blogging,
vlogging), rhetoric
(focusing, capturing
attention, persuasion,
argumentation),
storytelling, visual
tools (e.g. infographics, video)

Writing abstracts,
making presentations, lecturing, questioning, conscious
media behaviour
(open access)

7

Training areas
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6.
DATABASES

AUDIENCE

5.
FUNDING

AUDIENCE

Oral/person
alised
Written
Digital/online,
social

Classroom
Online
Blended

Oral
Written

3

Compulsory
Optional

Written

Domestic
Written
International Oral

Corporate
Crowd(funding/
sourcing)
Political

4.
INVESTORIAL

AUDIENCE

Bachelor
Master
Doctoral
training

2

3.
EDUCATIONAL

1

Communicative
analysis of competitors, elevator pitch,
presentation, marketing, self-branding

Teaching (classroombased, blended,
online), examinations
(ask and correct),
talent support

5

Making scientific
Upload, share, make
activities accessible
accessible, record
for scientometrics
and fact-checking or
curiosity, networking,
reference collection

Information and data
management, navigation, media awareness

Capturing attention,
credibility, persuasion, argumentation,
illustration

Capturing attention,
focusing, structuring,
time management,
illustration, storytelling

6

Successful application Draft a strategy, write Critical thinking and
for grants to fund
an executive sumreading, genres of
research activities
mary, prepare an
grant proposal
application for grants,
participate in interviews, collect reference letters

Gaining support for
scientific activities
and research, and
access to the decision-making process

Motivation, encouraging knowledge acquisition, knowledge and
methodology transfer, workshop formation

4

Use of databases and
platforms, seeking
and creating information

Genres, writing skills,
focusing, compression, marketing

Pitch, making presentations, negotiation
techniques

Preparing a training/course plan,
methodology training, teaching pilot

7
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In new media ecology (Postman 1970; Strate 2017), science plays
a special role as both content and quality. In this communicative environment, science communication no longer operates as a special and specific
form of expertise. Instead, it becomes a necessary activity involved in scientific thinking.
At the same time, as is explained in the introduction and conceptional
overview of the paper, in recent decades the academia has remained fairly
reserved and reclusive in terms of science communication regarding both
public domains and everyday problems in spite of its security amidst a high
level of trust. Long-term education in science communication is still not
a part of scientific careers, unless by individual commitment.
Meanwhile, despite the increasing number of channels for access to information and verification, pseudoscience does not seem to lose its success.
And pseudoscience is a problem for scientific communities and lay people
alike. In 2019, the World Health Organisation (WHO 2019) has identified
the anti-vaccine movement as one of the top ten global health threats as the
opponents have caused a resurgence of diseases that mankind has apparently defeated. However, this movement, which quickly attracts followers in
social media, fuels fears and is linked to conspiracy theories, relies on pseudoscientific arguments and publications that disclose ungrounded test findings. In an age of “fake” science (and fake news, partly built on it), it is vital
to find ways of providing the latest results of science to the public and
young generations though education and of fighting against pseudoscientific
views that are misleading and sometimes even malicious. Professional and
verified science communication can be a weapon against pseudoscience.
In addition to the disproval of pseudoscientific ideologies and public
statements that target the scientifically lay community, both interresearcher communication within the inquiry of science communication
and the channelling of scientific results to primary, secondary and higher
education play a major role. Besides the public, academic and educational
domains, another three domains of science communication become increasingly relevant, including the communication of scientists with economic and
political decision-makers, with tender agencies, and with databases, which
are gaining ground via scientometrics.
This paper first describes the typical qualities of visible scholars, presents the historical background and current state of science communication,
and introduces the authors’ complex six-factor science communication
model (six + science communication). The sciXcom model was developed
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using a desktop analysis of science communication theories and best practices together with an empirical research project, not detailed here, which
explored the experiences of a significant group of PhD students.
Built on the above foundation, the model distinguishes six domains
(1. scientific, 2. lay, 3. educational, 4. investor, 5. tender agency, 6. databases) with different background knowledge, expectations, interests and
demands that cause a responsible science communicator engaged in continuous self-improvement to adopt different communication strategies.
Thus, the model is also aimed at the development of science communication
skills. By making a distinction between communicative intentions, activities,
skills and training fields associated with the six domains, the sciXcom model
is also used as a framework for science communication development in
PhD training.
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Benczes Réka

A hangalaki motiváció szerepe az angol szóalkotásban

Kivonat
A modernkori nyelvtudomány általában az üzenet tartalmára helyezi a hangsúlyt,
háttérbe szorítva annak formai, alaki tulajdonságait. Az elmúlt évtizedekben az
a (hibás) szemlélet alakult ki, hogy a jakobsoni referenciális funkció egyben
a nyelv „alapfunkciója” is, és a többi funkciót, mint például a poétikait, amely
az üzenet formai, hangalaki szempontjaira fókuszál, a normálistól eltérőnek, sőt
deviánsnak minősítették. Kutatások sora bizonyította azonban, hogy érzékenyek
vagyunk a nyelv hangzására. Mindennapi nyelvhasználatunkat áthatja a poétikai
funkció, éppen ezért a referenciális funkcióval való szembeállítása nem csak
megalapozatlan, de nem is ad valós képet a nyelv működéséről. A tanulmány
abból a felvetésből indul ki, hogy a szóalak befolyással bír a jelentésre: ez a jelenség a hangalaki motiváció. A hangalaki motiváció azokra a fonológiai körülményekre utal, amelyeknek köszönhetően nem önkényes kapcsolatok
alakulhatnak ki a) hangalak és jelentés; és b) hangalak és hangalak között. A tanulmány célja, hogy felvázolja a hangalaki motiváció alapvető és központi
szerepét az angol szóalkotásban és rámutasson ennek következményeire a nyelvleírás vonatkozásában.

1. Bevezetés
Az interneten számtalan olyan fórum vagy weboldal található, amely a tíz legszebb magyar szót gyűjti össze. Ezeken a listákon előkelő helyen szerepel az anya,
szív vagy haza – a szavak szelekciója elsősorban a pozitív jelentéstartalommal
magyarázható. Gyakoriak azonban ezeken a listákon az olyan szavak is, mint
a cipőfűző – ami azzal indokolható, hogy „[h]a elvonatkoztatunk a jelentésétől,
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behunyjuk a szemünket, akkor úgy hangzik, mint a madárcsicsergés”.1 A cipőfűző
kiválasztásakor tehát nem a szemantikai, hanem az esztétikai – konkrétan
hangalaki – szempontok dominálhattak.
Az üzenet tartalmi, illetve formai megkülönböztetését a jakobsoni kommunikációs modell alapján a nyelv „poétikai”, illetve „referenciális” funkciójaként
lehet megragadni (Jakobson 1960). Míg az előbbi az üzenet formai tulajdonságaira fókuszál és expresszív, játékos nyelvhasználat jellemzi, addig az utóbbi az
információ- vagy ismeretátadást helyezi előtérbe. Bár Jakobson hangsúlyozta,
hogy egy üzenet egyszerre több funkciót is betölthet, a modernkori nyelvtudomány általában az üzenet tartalmára helyezi a hangsúlyt, háttérbe szorítva annak
formai, alaki tulajdonságait. Az elmúlt évtizedekben az a (hibás) szemlélet alakult
ki, hogy az ún. referenciális funkció egyben a nyelv „alapfunkciója” is (lásd
Waugh 1980), ami azzal járt, hogy számos meghatározó munkában a Jakobson
(1960) által azonosított többi funkciót, mint például a poétikait, a normálistól
eltérőnek, sőt deviánsnak minősítették.
Több mint egy évszázaddal ezelőtt fektette le Ferdinand de Saussure (1915/1959)
a nyelvi jel önkényességének doktrínáját, tehát azt az elképzelést, miszerint
a jelölő (a nyelvi jel hangalakja) és a jelölt (a nyelvi jel jelentése) közötti kapcsolat
többnyire önkényes. Az angol tree szó hangalakjából [tri:] egy angolul nem
beszélő nem tudja kikövetkeztetni a szó helyes jelentését („fa”). Bár a nyelvi jel
önkényessége a kortárs nyelvtudomány konstans elemét képezte (és képezi mind
a mai napig), az elmúlt évtizedekben egyre több olyan kutatás látott napvilágot,
amely az önkényesség helyett a motiváció központi szerepét hangsúlyozza a nyelvi struktúrák szerveződésében. Ennek legkiterjedtebb elméleti megalapozását
a kognitív nyelvészet kínálja, amely szerint a „nyelvi kifejezések jelentései a világ
emberi megismerési módjain alapulnak, ezért motiváltak” (Tolcsvai Nagy 2017:
53). A szavak hangzása iránti figyelmünk, érdeklődésünk – sőt, lelkesedésünk
(lásd cipőfűző) – arra enged következtetni, hogy a hangalak befolyással bírhat
a nyelvhasználatra és így a jelentést is motiválhatja. Mindennapos nyelvhasználatunkat áthatja a poétikai funkció (lásd Carter 1999), éppen ezért a referenciális
funkcióval való szembenállása nem csak hogy megalapozatlan, de nem is nyújt
valós képet a nyelv működéséről.
De mire is utal a „poétikai funkció” kifejezés? Alapvetően a hangalakra való
fókuszáltságra, amely nyelvi szinten szójátékok, rímelő és/vagy alliteráló szóöszszetételek vagy akár megakadásjelenségek formájában is manifesztálódhat (lásd
például Cook 2000; Crystal 1998). Norrick (1993: 131) szerint a nyelvi játék
1

Forrás: https://www.hoxa.hu/legszebb-magyar-szavak-forum (letöltve: 2019. július 08.).
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annyira alapvető eleme a mindennapi kommunikációnak, hogy „a társalgás
inkább a performancia és a szórakozás felé irányul, mintsem az információ minél
eredményesebben történő átadására”. Mindennapi nyelvhasználatunk tehát „játékos, metaforikus, a hangalakra és a nyelvi kódra fókuszált, nem önkényes,
hanem jellegzetesen motivált” (Hall 2001: 81).
A tanulmány felépítése a következő: a második fejezet definiálja a hangalaki
motivációt, és bemutatja annak két fő típusát. A hangalaki motiváció szerepét
előbb a fonesztémák (harmadik fejezet), majd a hangutánzó szavak (negyedik
fejezet), végül pedig a szóösszetételek (ötödik fejezet) kialakulásában vizsgálja
a tanulmány. A hatodik fejezet összefoglalja a főbb megállapításokat, és rámutat
azok következményeire a nyelvleírás vonatkozásában.

2. Hangalaki motiváció
A nyelvi jel önkényességének doktrínájával szemben a tanulmány azt állítja,
hogy a hangalak befolyással bír a jelentésre. Ez a jelenség a hangalaki motiváció
(phonological motivation) – lásd Benczes (2019). A kifejezéssel kapcsolatosan
azonban számtalan probléma merül fel – kezdve a „motiváció” fogalmával.
A nyelvészetben a motivációt ugyanis többféle értelmezésben alkalmazták, az
elemzés több szintjén, és jelentését gyakran magától értetődőnek tekintették
(Radden–Panther 2004: 2–4). A jelen tanulmány a motivációt annak kognitív
nyelvészeti értelmezése alapján definiálja, miszerint „egy nyelvi egység akkor
motivált, ha valamely jellemzőit valamilyen nyelvi forrás és nyelvtől független
tényező alakítja” (Tolcsvai Nagy 2013: 198). Maga a phonological motivation
kifejezés sem számít újszerűnek, bár a szakirodalomban más jelentéssel alkalmazzák: a fonológiában például a hasonulás kapcsán használatos (például Lass
1984). A hangalaki motiváció jelen értelmezése azokra a fonológiai feltételekre
utal, amelyek nem önkényes kapcsolathoz vezetnek a) hangalak és jelentés; és
b) hangalak és hangalak között.

2.1. Hangalak és jelentés közötti motiváltság
A jelölt, avagy maga a fogalom, amit a jel felidéz, motiválhatja a hangalakot (azaz
a jelölőt) – ezt a kapcsolatot nevezi a szakirodalom „ikonicitásnak” vagy „ikonikusságnak” (lásd például Radden–Panther 2004; Ladányi 2017). Legtipikusabb
példái a hangutánzó szavak (például kakukk, miau), „amelyek az észlelt hangjelenséget nyelvileg egy, a hangjelenséget sematikusan leképező hangsorral
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jelenítik meg” (Ladányi 2017: 524). Hangalak és jelentés közötti motivációs
kapcsolat létrejöhet úgy is, hogy a hangalak motiválja a nyelvi jel tartalmát. Ezt
a jelenséget illusztrálják az úgynevezett fonesztémák (Székely 2015), azaz a nyelv
olyan szubmorfemikus hangkombinációi, amelyek valamely jelentéssel asszociálhatók.
A hangalak és jelentés közötti motivációs folyamatok ekképpen való leírása azt a benyomást kelti, hogy a két folyamat megkülönböztetése egyértelmű.
Ez azonban távolról sincs így, mert a hangalak és jelentés közötti motiváltság
gyakran kétirányú, azaz egy véletlenszerű hasonlóságot természetes kapcsolatként kezdünk érezni és értelmezni, és amely kapcsolat további hangalak és
jelentés párok kialakulásához vezethet. Összefoglalva: a hangalak és jelentés
közötti hangalaki motiváció olyan nem önkényes kapcsolatokra utal, amelyek
esetében a hangalak tükrözi vagy alakítja a jelentést. Az itt bevezetett értelmezés előnye, hogy nem specifikálja a motivációs kapcsolat természetét, azaz
a motivációs folyamat irányultságának kérdését nyitva hagyja, és biztosítja
annak kétirányú megközelítését.

2.2. Hangalak és hangalak közötti motiváltság
A hangalak és hangalak közötti motiváltság azokra a jelenségekre terjed ki,
amelyeknél egy szó hangalakja befolyásolja egy másik szó hangalakját. Tipikus
manifesztációi az alliteráló összetételek, mint például az angol belly button (szó
szerint: pocak + gomb, azaz „köldök”). Benczes (2010: 222) megállapítása szerint
az alliterációnak köszönhetően lett az összetétel előtagja belly és nem tummy
(ami nem csak a belly szinonimája, de stílusában hasonlóan informális). Ezzel
szemben a tummy trouble („hasfájás”) nem *belly trouble – valószínűleg szintén
az alliteráló hangzás miatt.
A hangalak és hangalak közötti motiváció rímelő összetételek formájában is
testet ölthet. Kiválóan tükrözi ezt a jelenséget a snail mail összetétel (szó szerint:
csiga + posta, azaz „hagyományos, azaz postai úton kézbesített levél”), amely az
email megjelenése után kezdett elterjedni. Valószínűsíthető, hogy az előtag kiválasztásánál szerepet játszhatott az alaptaggal való rím, hiszen más állatokra is
jellemző a lassúság (például teknősbéka). Az összetétel szellemessége (és kreativitása) abban az ellentétben keresendő, amelyet az összetételi tagok közötti
felszíni hasonlóság és a közöttük lévő egyértelmű fogalmi különbözőség kelt
(lásd Benczes 2012).
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3. Hangszimbolika
Legáltalánosabb értelmezése szerint a hangszimbolika „hangalak és jelentés
közötti közvetlen kapcsolat” (Hinton és mtsai. 1994: 1).2 Marchand (1959: 146)
szerint a hangszimbolika ösztönös emberi képesség és univerzális jellegzetessége a nyelvnek. Ez utóbbi véleményen vannak Lahti és mtsai. (2014) is. De vajon
milyen mértékű univerzalizmusról beszélhetünk? A válasz nem egyértelmű,
ugyanis bizonyos hangszimbolikai jelenségek viszonylag szélesen reprezentáltak
és sok nyelvben előfordulnak, míg más jelenségek nyelvspecifikusak. Az előbbi
eset kiváló példája a kicsinyítő alak, amit az Ultan (1978) által vizsgált nyelvek
90%-ában elöl képzett magánhangzók szimbolizálnak. Hasonló eredményekről
számolt be Ohala (1984): azok a szavak, amelyek a kicsiségre utalnak, a nyelvek
nagy többségében magas akusztikus frekvenciájú magánhangzót és/vagy mássalhangzót tartalmaznak (például angol teeny, magyar kicsi, francia petit, görög
mikro, spanyol chico stb.). Ezzel szemben a nagy méretre utaló szavakban gyakrabban fordulnak elő alacsony akusztikus frekvenciájú hangok (például angol
humongous, magyar nagy, francia grand, görög makro, spanyol gordo stb.).
A hangzás és jelentés (méret) közötti korrelációt Ohala a magánhangzók akusztikus frekvenciájával magyarázza, azaz a rövidebb/hosszabb hullámhosszok
ikonikus kapcsolatban állnak a kicsiséggel/nagysággal.3
Hinton és mtsai. (1994: 9) három olyan hangszimbolikai stratégiát említenek,
amelyek univerzálisnak tekinthetők (azaz olyan stratégiák, amelyek a nyelvek
többségében fellelhetők): 1) reduplikáció (bár mértéke nagyon eltérő lehet az
egyes nyelvekben – a reduplikációról bővebben a következő alfejezetben lesz
szó); 2) nem szokványos beszédhangok alkalmazása (megjegyzendő, hogy
a hangtani változásoknak nincsen hatásuk egy adott nyelv hangszimbolikai lexikonjára, azaz olyan fonémák, amelyek már eltűntek a nyelvből továbbra is
fellelhetők hangutánzó és/vagy hangfestő szavakban);4 és 3) bizonyos

2

Ez az értelmezés összecseng az ikonicitás szűkebben vett értelmezésével (lásd Bolinger–Sears 1981).
Fónagy (1999a: 99) szerint a hangokhoz rendelt fogalmak ún. „fonetikai metaforák” útján alakulnak
ki, amelyek nyelvtől függetlenek, de lexikai asszociációk útján nyelvspecifikussá is válhatnak (aminek
következtében eltérések is adódhatnak nyelvek között).
4
Erről részletesen lásd Rhodes (1994) ún. „vad” alakjait („wild forms”), amelyek a lehető legpontosabban utánozzák környezetünk hangjait (például azok a hangok, amelyeket állatok adnak ki).
Ezekből a „vad” hangsorokból alakulnak ki a „megszelídített” verziók a hangutánzó szavak, illetve
a közelítő fonémák (vagy azok kombinációjának) segítségével – például kukurikú.
3
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beszédhangok asszociációja szemantikai tartományokkal (például méret, világosság, sötétség, távolság stb.).5
Az univerzális tendenciák kialakulásáról többféle magyarázat is született:
a nyelven kívüli tényezők (ez a lehetőség figyelhető meg például a hangutánzó szavak esetében, ahol a hangalakot a nyelven kívüli akusztikai percepció
jellegzetességei befolyásolják), az emberi idegrendszer és kogníció sajátosságai,
illetve az emberi interakciók univerzális tulajdonságai. Ez utóbbi legrészletesebb bemutatása Ohalától (1994) származik, aki a hangszimbolikát „etológiai”
(326. oldal) és innát jelenségként definiálja, ami az állatok és az emberek
kommunikációjában is megtalálható, és a nyelvnek nem egy kulturálisan adott
tulajdonsága (331. oldal).
A hangszimbolika fonesztémákon keresztül is manifesztálódik. Bár korábbi kutatások a fonesztémákat illetően többnyire a mássalhangzókra helyezték
a hangsúlyt, a magánhangzók is hordozhatnak szimbolikus jelentést (Marchand
1959). A magánhangzó hosszúsága ikonikusan tükrözheti a hang hosszát, ami
a nagyobb alak nagyobb tartalom (és a kisebb alak kisebb tartalom)
fogalmi metaforákban ölt testet – lásd például hoot ([hu:t] „huhog”), toot ([tu:t]
„dudál”) vagy boom ([bu:m] „dörren”) (amelyek hosszabb hangaktivitást implikálnak), szemben a ping ([pıŋ] „fütyül”) vagy click ([klık] „kattan”) szavakkal.
Mindazonáltal az angolban előforduló magánhangzó fonesztémák tárgyalása
általában kimerül az ablautváltakozáson alapuló ikerszavak vizsgálatában (lásd
például chit-chat vagy hip-hop) – ezekről részletesen lásd Benczes (2019).
A jelen tanulmány a mássalhangzókat illetően két csoportot különít el:
a szó eleji fonesztémákat és a szóvégi fonesztémákat. Megjegyzendő, hogy az
angol nyelvű szakirodalomban fellelhető fonesztémák listái komoly eltéréseket
mutatnak, és semmilyen konszenzus nem létezik arra nézve, hogy milyen
szegmenseknek kellene idetartozniuk. Az egyik legelső, fonesztémákról szóló
munka, Bloomfield (1933), csupán négy szóeleji (fl-, gl-, sn- és b-) és két szóvégi fonesztémát azonosít, és még Bolinger (1950) tanulmánya is, ami az egyik
legátfogóbb kutatás a témában, csak néhány fonesztémát említ (többek között
fl-, gl-, tw- és -ump). Az eddigi legrészletesebb lista Marchandtól (1969) származik, aki 45 szóeleji és 71 szóvégi fonesztémát sorol fel. Ezzel a listával azonban az a probléma, hogy sok olyan fonesztéma is szerepel rajta, amelyhez
egyetlen példa társul, vagy olyan szóban fordul elő a fonesztéma, amelynek
jelentése homályos (vagy a szó már kihaltnak tekinthető).

5

A szemantikai tartományokról részletesen lásd Hinton és mtsai. (1994: 10).
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Nagy előrelépést jelentett a témában Hutchins (1998) pszicholingvisztikai
munkája,6 amely 46 fonesztéma jogosultságát vizsgálta beszélők intuíciói alapján – Hutchins listáját korpusznyelvészeti vizsgálatok is részben alátámasztották
(lásd Otis–Sagi 2008). Az alábbi táblázatok (1. és 2. táblázat) tehát nem képesek
megjeleníteni az angolban előforduló összes fonesztémát, mert ilyen adatbázisok
nem léteznek. A táblázatok az angolban előforduló lehetséges fonesztémákat
sorolják fel Hutchins (1998) listája alapján, kiegészítve és kibővítve Marchand
(1969) adataival (ahol ez lehetséges). A középső oszlop címe („asszociált jelentés”) arra utal, hogy ezek a „jelentések” nem rigidek, sőt, inkább csak közelítéseknek tekinthetők – amelyek természetszerűleg erősen kontextusfüggők.
1. táblázat. Szóeleji fonesztémák az angolban (Hutchins 1998: 66–67 alapján).

Fonesztéma Asszociált jelentés
blblow up, swell
be round, swollen or globular in
shape
cltwo things coming together or
separating often producing
a noise
crjarring, harsh, grating or
unpleasant noise
drpulling down or restraining or
having a languid, listless quality
extended, continuous, rapidly
flrepeated or rhythmic motion
characteristic motion of liquids
or gasses
glconnected to light and vision

gr-

6

something visually salient
deep-toned, complaining or
menacing noise

Példa
blow, blast, blaze, blurt
bloat, blob
clang, clap

creak, croak, cry
drag, drowse, drug
flit, flutter
flow, fly
glare, glance, glare,
glimpse, glower
glass, gleam, glow, glitter
growl, gruntle, gruff,
grumble, grunt

A fonesztémák pszicholingvisztikai kutatásáról lásd még Abelin (1999) és Bergen (2004).
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Fonesztéma Asszociált jelentés
sc/skpertaining to the surface, edges
or thinness
superficial, not deep
unpleasant sounds or irregular
scr/krmovement
slfalling or sliding movement

smsn-

spsplsprsqu-

ststr-

Példa
scalp, skin
skim
scream, screech, screw

slide, slither, slip, slouch,
slump, slalom
physical or verbal attack
slap, slash, slaughter, slander, slit, slay
slimy, slushy matter
slime, slop, slobber, slush,
sludge
belittling, insulting or pejorative smear, sirk, smug
term
sound and movement in con- snout, sniff, snore, snort,
nection with the mouth or nose snivel, sneeze, sneer, snuff,
snarl, snicker, snigger
snobbishness, inquisitiveness
snob, snoop
jet movement
spew, spit, spout, spurt,
spatter
diverge or spread out from splay, splint, split
a point
radiate out from a point or to be sprawl, spray, spread
elongated
something soft, spongy, squishy squash
or compressed
constrict, compress or squeeze squish, squeeze, squint
something
something firm, upright, regular stab, stand, stiff
or powerful
use of muscles or forceful action stretch, straddle, stray
in a line
something linear
straight

A hangalaki motiváció szerepe az angol szóalkotásban

Fonesztéma Asszociált jelentés
oscillate or move rhythmically
swto and fro
tra path or to walk in a line
twsmall, twisting movements
wrspıt
strıp

twist, turn
rush of liquid
line having breadth
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Példa
sweep, swing, sway, swat,
swish, swoosh, swerve
trail, tramp, trudge
twitch, twist, twirl, tweak,
twiddle
wrest, wring, writhe
spat, spout, spurt
strap, strip, stripe

2. táblázat. Szóvégi fonesztémák az angolban (Hutchins 1998: 68–70 alapján).

Fonesztéma Asszociált jelentés
collision creating noise or action
-ack
with abrupt end
-am
restrain something or force something into a confined space
-amp
restrain or force to fit in a space
-ap
bounded thing, action or event
something with a definite or salient end
-ash
reckless, violent or destructive
action or collision
-asp
harsh or grating noise
-awl
something slow, dragged out or
stretched out
-ick
something sudden, abrupt or
sharp
-inge
sudden, sharp spasm or contracting motion
-ip
brisk, quick movement
-irl/url
something twisted, knotted or
intertwined
-isp
swift, fleeting or bounded movement or action

Példa
smack, thwack, whack
cram, jam, ram
champ, clamp, tamp
rap, snap, tap

crash, slash, smash
gasp, rasp
crawl, drawl, sprawl
flick, kick, prick
cringe, twinge
blip, skip, zip
curl, swirl, twirl
crisp, wisp
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Fonesztéma Asszociált jelentés
-[V]ng
sharp, quick movement producing an oscillating sound
-[V]nk
sharp, quick movement accompanied by a ringing sound
-oil
pertaining to liquids or to cooking
-olt
powerful, high energy source in
motion, often sudden or angular
curved, concave or hollow space
-oop
or thing
smooth, swooshing motion tracing such a path
-ouch
something careless, slovenly or
low
-owl
sinister thing, action or event
-[V]sk
brief or fleeting movement or
action
-ump
something heavy, dense, low or
compact
-ust
growth or formation on a surface or projecting from a surface
/m/, /n/, /ŋ/ vibrating, continuous sounds
(in middle
or end of
words)
/∫/ (in final rushing air, gushing water
position after
short vowel)
-ag
slow, tiring, tedious action
-ug
pulling movement
-umble
indistinct humming or rumbling noise
-uff
outburst of air or smoke

Példa
bang, clang, ring
clank, thunk, yank
boil, oil, roil
bolt, jolt, volt
loop, hop
swoop
crouch, slouch, couch [potato]
growl, prowl, scowl
brisk, brusque, whisk
bump, clump, dump, lump,
stump
crust, dust, rust
thunder, groan, chime,
clang

dash, flash, squish, swish

drag, fag, flag, lag, sag
tug, lug, chug
mumble, rumble, grumble
puff, huff, snuff, chuff
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A szakirodalom a fonesztémák kialakulását illetően sincsen konszenzusos
véleményen, de összességében kijelenthető, hogy a szemantikai rokonságra
visszavezethető remotiváció nagy szerepet játszik a sokszor véletlenszerűnek
ható imitáció (azaz maga a hangkombináció) és annak jelentése közötti megszilárdulásban. Szintén vitás kérdésnek számít az angol morfológiában a fonesztémák státusza, azaz: lehet-e a jelenséget egyáltalán a morfológián belül tárgyalni,
vagy a fonesztémák a morfológián kívül esnek? Kwon–Round (2015) alapján
a tanulmány az előbbi álláspontot képviseli, azaz a fonesztémákat az angol morfológia egységeinek tekinti, a morfémák és a fonesztémák közötti distinkciót
továbbra is fenntartva. A fonesztémák definícióját a prototípus-alapú megközelítés alapján centrális tulajdonságok révén lehet megadni, amelyek a következők
(uo. 11. oldal): hang és jelentés közötti hangszimbolikai kapcsolat; gyakori előfordulás a szótövekben; valamint transzparens, duális felépítés. A fonesztémák
további jellegzetessége az ún. maradvány („residue”), azaz az a része a lexikai
egységnek, ami nem hangszimbolikus (például a slack esetében az -ack). Kwon–
Round szerint a maradvány különbözteti meg leginkább a fonesztémát a morfémától (bár maradványszerű egységnek tekinthetők az angol morfológiában
cranberry word-ként számon tartott elemek). Kiemelendő, hogy nem minden
fonesztéma rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, hanem csak a kategória
tipikus, centrális elemei. Vagyis, hasonlóan a nyelv más kategóriáihoz, a fonesztémáknál is fokozatosság figyelhető meg: egyes fonesztémák tipikusabbnak
számítanak másokhoz képest. Mindez azzal jár, hogy a morfémák és fonesztémák
közötti határvonal elmosódottnak tekinthető.

4. A hangutánzó szavak
Mi számít az angolban hangutánzó szónak és mekkora hányadát képezi a szókészletnek? A kérdés megválaszolása nem könnyű: egyrészt nem született még
egyértelmű és általánosan elfogadott definíciója a hangutánzó szavaknak,7 másrészt nem létezik teljeskörű gyűjtés sem (ez utóbbi az előbbiből következik).
Kiindulási pontként a tanulmány az Oxford English Dictionary (OED) gyűjteményét veszi alapul, amely a címszavak etimológiája alatt külön jelöli azokat az
elemeket, amelyek hangutánzáson alapulnak. 2017 júliusában az OED 1022 db.
szót listázott „imitative”, „echoic” vagy „onomatopoeic” eredetűként – azaz olyan
7

Az értelmezési lehetőségek széles spektrumát jól példázza Hughes (2000), aki a fonesztémák
vonatkozásában használja az onomatopoeia kifejezést.
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szóként, amely valamilyen hangutánzáson alapul.8 Az OED listája (lásd Benczes
2019) rávilágít a szubjektivitás problémájára – nehéz egyértelműen eldönteni,
hogy mi számít valóban hangutánzó szónak (hasonló véleményt fogalmaz meg
Campbell 2005: 272) –, ezzel a szótárszerkesztők is tisztában voltak. A gig szónál
például a következő megjegyzést olvashatjuk: „Perhaps onomatopoeic; the identity of the word in all senses is very doubtful”. Több címszónál az etimológia
vagy kérdőjellel szerepel (lásd a blumbering esetében. „? Onomatopoeic”), vagy
csak nagyon feltételesen van megadva (lásd például a nyelvből már kikopott
chymer esetében: „Apparently onomatopoeic [unless an error]”).
Az OED listája alapján több következtetés is levonható: 1) az angolban előforduló hangutánzó szavak (illetve szószerű elemek) valamilyen hangra emlékeztetnek; 2) a lexikalizáció különböző fokain állnak; 3) többféle alakjuk is lehetséges;
és 4) nem követik feltétlenül az angol szóalkotási mintákat. Lefedik a korporális
és imitatív hangszimbolikát, sőt, még a konvencionális hangszimbolikát is (a
kategóriákról részletesen lásd Hinton és mtsai. 1994), ami azt feltételezi, hogy
sokkal több hangutánzáson alapuló szó létezik az angolban, mint ami az OEDben ténylegesen szerepel.
A (hang)utánzás mértékét illetően Rhodes (1994: 279) egy skála felállítását
javasolja, amelynek „vad”, illetve már „megszelídített” végpontjai között helyezhetők el a hangutánzó szavak. A skála „vad” végpontján azok a hangsorok találhatók, amelyek olyan hangokat utánoznak, amelyek nem embertől származnak
(hanem például állattól, tárgytól, természeti jelenségtől stb.), míg a megszelídített
végponthoz azok a hangsorok esnek közelebb, amelyek esetében a hang valamennyire egybeesik a nyelvben létező fonémával (vagy annak kombinációjával).
Így a rajzsorozatokban gyakorta előforduló phzzz, hmmm vagy bzzz elemek vad
típusúak, míg a hasonlóan hangzó fizz, hum és buzz a megszelídített tartományba
esnek.
A hangutánzó szavakat azonban – még akkor is, ha vadak – nem lehet teljesen
véletlenszerűen létrehozni, kialakulásukat befolyásolja annak a nyelvnek a struktúrája, amelyhez tartoznak (ez magyarázza azt, hogy miért különbözőek a nyelvekben az „azonos” hangra utaló szavak, lásd suttog, whisper (angol), flüstern
(német), chuchoter (francia)). Bár mindegyik szó tartalmaz szibilánst, a többi
hangot illetően különbözőek, mert bizonyos hangkombinációk nyelvspecifikusak. A hangutánzó szavak tehát konvención alapulnak, aminek szerepét

8

Az OED nem tesz egyértelmű különbséget a jelzők között – a tanulmány mindhárom címkét
„hangutánzóként” azonosította.
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az általános közvélekedés hajlamos alábecsülni (szemben a vélt „természetes
kapcsolattal”).
A „természetesség” hangsúlyozása a hangutánzó szavak esetében azzal magyarázható, hogy megszoktuk a saját nyelvünket, és ezért nem is rendelkezünk
róla objektív véleménnyel (Bredin 1996: 559). Hangutánzó szavaknál a beszélők
„aktualizálják” a hang bizonyos elemeit, aminek következtében az eredeti hangot
imitáló hangutánzó szót szinte lehetetlen nem megfelelőnek érezni (Adams 1973:
145). Következésképpen a crack, growl vagy roar szavak kifejezetten expresszívnek
tűnhetnek, noha közelebbről megvizsgálva alig hasonlítanak arra a hangra,
amelyet utánoznak. Hajlamosak vagyunk „hallani” azt a hangot, amit a hangutánzó szó kifejez, ami a nyelv és a valóság konceptualizációja közötti reciprokális
kapcsolatra utal (Hrushovski 1980: 46).
Mindez a hangutánzó szavak egy újabb lényeges aspektusát emeli ki. Amint
összekapcsolunk egy szót egy hanggal, azonnal adódik, hogy azt hangutánzó
szónak értelmezzük. A hangutánzó szó ekképpen önbeteljesítő jóslattá válik.
A szó jelentése miatt „halljuk” az asszociált hangot, felkínálva annak a lehetőségét, hogy olyan hangokat interpretáljunk, amelyeket egyébként nem tudnánk (vagy nem is lenne rá késztetésünk). A hangok önmagukban nem hordoznak jelentést; csak akkor kerül hangutánzó jellegük előtérbe, amikor
jelentéssel párosulnak. Bármely, hanggal asszociált szó hangutánzónak tűnhet,
akkor is, ha a jelentés eredetileg nem alapult ilyen (vélt) hasonlóságon. Nyelvünket áthatja a jelentés és hangalak egymáshoz való igazítása: a hasonlóság,
vagy akár valamely periférikus tulajdonság is elegendő lehet arra, hogy kapcsolatot teremtsünk közöttük.

5. Rím és alliteráció a szóösszetételekben
A folyamatosan növekvő információdömping következtében egyre szellemesebb,
játékosabb és kreatívabb kifejezésekre van szükség ahhoz, hogy felkeltsük az
olvasó/hallgató figyelmét. A figyelemfelkeltés egyik leghatékonyabb eszközei
a rímen és alliteráción alapuló (gyakran gazdag metaforikus és metonimikus
képi világgal párosuló) szóösszetételek (Benczes 2013). Nem ritka, hogy az
újonnan képzett kifejezésben nagyobb hangsúlyt kapnak a fonológiai aspektusok,
mint a szemantikai tényezők (azaz az összetételi tagok minél adekvátabb kiválasztása és az információ minél pontosabb közvetítése).
A tanulmány a hangalaki motiváción alapuló szóösszetételek két fő típusát
különbözteti meg: az alliteráción, illetve a rímen alapuló összetételeket. Annak

372

Benczes Réka

ellenére, hogy a reduplikáción alapuló szóösszetételek már évszázadok óta az
angol szókészlet állandó részét képezik, mégis kiszorultak a morfológiai elemzés
fősodrából, két (szöges ellentétben álló) okból kifolyólag: a szakirodalom szerint
vagy túl reguláris jelenségről van szó (azaz az összetétel tagjainak egyszerű másolásáról), és így nem jelentenek tudományos kihívást; vagy, éppen ellenkezőleg,
túl irreguláris jelenségről beszélhetünk, és az ilyen jellegű szóalkotási formák a
játékos/expresszív nyelvhasználat részének tekintendők (aminek következtében
a reduplikáción alapuló összetételek újfent kiesnek a komoly tudományos vizsgálódás látóteréből).
Azonban egyik fenti megállapítás sem helytálló. Először is, a reduplikáción
alapuló összetételek nem csupán másoláson alapulnak. A beszélők az ilyen típusú
összetételeket abból az intencióból hozzák létre, hogy olyan jelentést kommunikáljanak általuk, ami kizárólag a rímelő mintázathoz köthető. Nem véletlen,
hogy Simon (2014: 57) a rímet mint „szimbolikus nyelvi struktúrát motiváló
funkcionálásként”, azaz önálló kognitív műveletként kezeli, amelynek során
a szemantikai és a fonológiai struktúra együttesen, párhuzamosan kerül feldolgozásra. Ebből a párhuzamos feldolgozásból alakulnak ki olyan, a rímhez köthető
jelentésaspektusok,9 mint az intimitás, a kontraszt, a megvetés, és az intenzifikáció
(lásd Benczes 2019). Másodszor, a reduplikáción alapuló szóösszetételek egyáltalán nem korlátozódnak a játékos nyelvhasználatra – a hangalakra való fókuszáltság (a részleges reduplikációnak köszönhetően) kifejezetten negatív
jelentéssel is képes felruházni az összetételt (Szabó–Benczes 2019).
A szemantikai aspektus mellett a rímen és alliteráción alapuló, ún. „kreatív”
(azaz metaforán és/vagy metonímián alapuló – lásd Benczes 2014) angol szóöszszetételeknél megjelennek a pragmatikai tényezők is (a rím pragmatikai aspektusainak részletes bemutatásáról ld. Simon 2014, 3. fejezet). A kreatív összetételek
gazdag metaforikus és metonimikus képi világa már önmagában figyelemfelkeltő,
ezt egészíti ki az alliteráció és a rím – amely még inkább a kifejezésre irányítja
a figyelmet. Az alliteráció és a rím használata a szóképzésben élvezetet nyújt
a beszélő számára, de megkívánja a befogadó „aktív részvételét” is, aki méltányolja, értékeli a nyelvi leleményességet. Ebben az értelemben az alliteráló és
rímelő kreatív összetételek elősegít(het)ik a beszédpartnerek közötti összetartozás, kötődés kialakulását.

9

A rím jelentésképző aspektusáról ld. Fónagy (1999b).
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6. Összefoglalás
A jakobsoni referenciális funkció túlhangsúlyozása a kortárs nyelvelméletben
azzal járt, hogy a többi funkciót „deviánsnak” vagy „szokatlannak” tekintették
(Waugh 1980: 58). Ezzel szemben a tanulmány amellett érvelt, hogy az ún.
poétikai funkció egyáltalán nem deviáns vagy szokatlan, és távolról sem csak
a költői nyelv sajátossága, hanem a mindennapi nyelvhasználat része. Ebből
adódóan a jakobsoni nyelvi funkciók modelljét módosítani szükséges – ezt az
alternatív modellt az 1. ábra szemlélteti. Eszerint a poétikai funkció, amely a közleményre irányul, áll a kommunikációs folyamat középpontjában. Nem csupán
a hat nyelvi funkció egyike, hanem magában foglalja a referenciális, a fatikus és
a metanyelvi funkciókat is. Mindez azt vonja maga után, hogy módosítani szükséges a poétikai funkció eredeti, jakobsoni jelentését is (miszerint a poétikai
funkció nem képes önmagán túlmutatni). A poétikai funkció ettől sokkal több:
maga az üzenet jelentést hordoz, azaz egyben referenciális is.
ÜZENET
;ƉŽĠƟŬĂŝͬƌĞĨĞƌĞŶĐŝĄůŝƐͿ

KONTEXTUS
;ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĄůŝƐͿ

FELADÓ

KONTAKTUS

CÍMZETT

;ĞŵŽơǀͿ

;ĨĂƟŬƵƐͿ

;ŬŽŶŶĂơǀͿ

KÓD
;ŵĞƚĂŶǇĞůǀŝͿ

1. ábra. A jakobsoni kommunikációs modell alternatív értelmezése.

A hangalaki motiváció központi szerepének kihangsúlyozása változtatásokat
indokol az általános nyelvelméletben is. Ennek megfelelően alapos indokkal
ajánlható, hogy a morfológiai kutatások kitérjenek azokra a jelenségekre is,
amelyek nem szükségszerűen produktívak és szabályalapúak, és amelyek nem
illeszkednek szigorú morfológiai definíciókba vagy kategóriákba. Schmid (2011)
alapján a tanulmány a morfológia (és a morféma mint kategória) prototípus-alapú megközelítését javasolja, ami kiterjeszthető olyan szavakra is, amelyeknek
alkotóelemei a forma és jelentés közötti kapcsolat kevésbé egyértelmű manifesztációi – ezek közé sorolhatók a hangszimbolikán és hangfestésen alapuló szavak,
a hangutánzó szavak, a szóösszevonások, a rímelő összetételek vagy az ablautváltakozáson alapuló ikerszavak.
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Kulturális antropológiai kutatások már utaltak a hangalaki motiváció prominenciájára a nyelvben. A poétikai funkció jelentőségének mértéke természetesen
nyelvről nyelvre változhat, ezt a változatosságot tekintik egyes kutatók a nyelvi
relativitás egyik fő területének (Lucy 1996: 55). A költői/játékos nyelvhasználat
kulturális szokássá, gyakorlattá válhat (Sherzer 1987; Aczél 2011). Így tehát
a hangalakra való fókuszáltság a nyelvi játékosság formájában, pragmatikai
következményekkel is jár. A nyelvi struktúra és a nyelvhasználat ugyanis „kreatív,
adaptív és emergens” (Sherzer 2002: 71). A nyelvtan és a szociolingvisztikai
kontextus teremti meg azokat a lehetőségeket, amelyek végül a diskurzus által
aktualizálódnak. Ez a diskurzus azonban „kifejezetten játékos és verbálisan
művészi” (ibid.). Ez a felvetés visszavezet ahhoz, hogy a nyelvtudomány miként
tekint a nyelvre. A hangalaki motiváció a megnyilvánulások interakcionális
aspektusát emeli ki, egyértelműen demonstrálva a langue és a parole, illetve
a kompetencia és performancia szétválaszthatatlanságát.
Érzékenyek vagyunk a nyelv hangzására, és ennek az érzékenységnek köszönhetően jelentést keresünk a szavak hangzásában. A fonesztémák, a hangutánzó
szavak vagy a rímelő szóösszetételek mind jelentést hordoznak csupán a hangzásuk által, azért, mert a hangalakhoz – asszociáció útján – jelentést párosítunk.
Ezek az asszociációk a nyelvi tudás részévé válnak, és ekképpen a nyelvi leírás
részét kell, hogy képezzék.
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Brussels – boss, bully or the big brother?
Framing CONFLICT in contemporary Hungarian
political rhetoric
According to political realism, conflict is an immanent feature of world politics (Morgenthau 1948/1973). Drawing on this basic premise, it can be expected that the CONFLICT frame is routinely exploited by politicians to explain
and justify their foreign policy (Musolff 2016). Conflict is especially prevalent in populist narratives, where the “pure people” are juxtaposed with the
“corrupt elite” (Mudde 2004). Accordingly, we hypothesized that the current
Hungarian populist government would also frame its turbulent relationship
with the EU by metaphorically conceptualizing it as a violent conflict. Drawing on a discourse dynamics approach to metaphor identification (Cameron et
al. 2009; 2010), we analysed the metaphorical framing of the term Brüsszel
(‘Brussels’) found in articles published on official government websites between 2015 and 2017. Our results indicate that explicit manifestation of the
CONFLICT frame in the form of violent conflict (such as a military operation)
is less prevalent in contemporary government rhetoric, as opposed to the EU
AS PERSON frame. This latter conceptualization, however, is manifested by
metaphorical scenarios that evoke conflictual relations with varying degrees
(and thus feed into populist narratives) by making sense of the EU as an authority figure, a partner in a joint venture, a bully, and an opponent in a battle.
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1. Introduction
On 12 April 2003, Hungary held its referendum on its accession to the European
Union (EU); 83.76% of the voters approved the membership.1 Enthusiasm for the
EU was also reflected in the attitude of the political parties, which, regardless of
their ideology, fully supported Hungary’s EU membership, which eventually came
into effect on 1 May 2004 (Fölsz & Tóka 2006; Dúró 2017). This positive stance
has changed considerably over time; current attitudes toward the EU are definitely
more ambiguous. For instance, the 2018 Eurobarometer survey recorded a mere
48% trust for the European Union among the Hungarian population. On a political
level, EU and Hungary relations have also been turbulent in the past few years, due
to a number of conflicts relating to economic, societal, and political issues (such as
the privatisation of the private pension funds or the recent refugee problem).2 EU–
Hungary tensions have surfaced in governmental communication as well: research
indicates that governmental communication has been adopting a clear “Them” (the
EU) versus “Us” (Hungary) conceptualization in official communication since
2014 (Koller 2017).
Yet how exactly – i.e., with what linguistic means – does the Hungarian government frame its relationship with the EU? The question is all the more relevant in
light of the fact that political realism takes conflict in politics as granted (Morgenthau 1948/1973). Drawing on this basic premise, it can be expected that the CONFLICT frame – particularly in the form of a violent conflict, such as a military operation or even war – is routinely exploited by politicians to explain and justify their
foreign policy (Musolff 2016). The ubiquity of framing political conflict as war has
been widely researched both in communication theory (e.g., Semetko & Valkenburg 2000) and in conceptual metaphor theory (e.g., Lakoff 1991; Mio 1997; Musolff 2016); research in both fields has implied that the use of the CONFLICT frame
rests on generic conceptualizations and is widely applied across cultures. Its application is especially prevalent in populist narratives, where the “pure people” are
juxtaposed with the “corrupt elite” (Mudde 2004). Building on the assumption that
conflict is thus a staple element of political communication in general and populist
1
Retrieved from: https://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/orszjkv.jsp?EA=20&W=9. Accessed: 25
September 2020.
2
For a detailed account of the EU–Hungary relationship, see Arató & Koller (2015).
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discourse in particular, the aim of the present paper is to shed light on how the ruling Hungarian populist government communicates about the EU, when referring to
– metaphorically and metonymically speaking – the very seat and heart of the European Union, i.e., Brussels. The Central Eastern European region has a rather
unique attitude towards the EU in the sense that even though these countries “are
among the most pro-EU publics on the continent, they vote for some of the most
Eurosceptical governments. These governments, in turn, use Brussels as a rhetorical punching bag while benefitting from its financial largess” (Krastev 2018: 52;
cited in Csehi & Zigut 2020: 2; emphasis ours). Keeping in mind that Central and
Eastern Europe is still considered as an under-researched area in populism studies
(Csehi & Zigut 2020), the paper aims to fill in some gaps with regard to the link
between metaphorical framing and populist discourse.
In what follows, Section 2 outlines the political context that has led to a strained
relationship between Hungary and the European Union. Section 3 discusses the
significance of metaphorical framing in political communication, while Section 4
outlines the methodology and corpus selection. Section 5 discusses the data. Finally, Section 6 concludes by outlining the main findings of the paper.

2. The European Union and Hungary – the bigger context
Hungary submitted its application for membership on 1 April 1994 in Athens and
joined the EU ten years later. During the years leading to the country’s full membership, Hungary was considered as one of the forerunners of accession among the
former communist states (Human Rights Watch 2002; Tuka 2009; Buzogány 2017).
As noted above, Hungary’s entry to the European Union was widely supported by
both the public and the political parties, regardless of the parties’ political ideology
(Fölsz & Tóka 2006). Eventually, with the support of 83.76% of the votes, Hungary
joined the EU on 1 May 2004. However, the initial positive attitude towards the
European Union changed over the following years due to a number of reasons (and
heavily politicized topics). It is not our aim here to discuss in detail how exactly the
EU–Hungary relationship shifted (as this is not the main focus of the paper). In the
following we will provide a select overview of some of the major issues that surfaced during the time frame leading up to the tensions between 2015 and 2017 –
and which period falls under scrutiny in the present research.
One of the major conflicts between the Hungarian government and the EU surfaced in the summer of 2010, when the EU did not allow Hungary to extend the
budget deficit (Benczes 2016; Csaba 2019). In 2011, when Hungary fulfilled the
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presidency of the Council of the EU, further disagreements arose, especially around
the new Hungarian media law, which curtailed free press and the media (Human
Rights Watch 2015; cf. Bayer 2011), and the newly accepted constitution. The introduction of the new Fundamental Law sparked heavy international criticism (also
from outside the EU, such as the United Nations), due to its failure to maintain a
sufficient level of checks and balances between the legislative and executive powers and for curbing the power of the Constitutional Court. The document was also
criticized for the lack of public debate before its adoption (note that even the Hungarian Parliament was given merely a month to formulate its opinion; Scheppele
2015).
Tensions between the European Union and Hungary manifested in government
rhetoric as well. According to Koller (2017: 172), a significant turn in this respect
can be detected in the 2014 EU parliamentary campaign, in which the main message was to determine Hungary as “Us”, as opposed to the EU, which was framed
as “Them”. This “Us” versus “Them” attitude came to the forefront in the billboard
campaign that the government initiated in 2014, which ran with the following message: “This is the message we’re sending to Brussels: More respect for Hungarians!” This alienation was further exacerbated by the subsequent refugee problem
that reached its peak in Hungary in the summer and autumn of 2015 (Bocskor
2018; Benczes 2019), after which Hungary initiated its referendum on migration in
2016.

3. Metaphorical framing and political communication
Frames have made their appearance in a host of disciplines, including artificial intelligence (Minsky 1975), psychology (Kahneman & Tversky 1984), semantics
(Fillmore 1982/2006) cognitive linguistics (Lakoff 1986), or communication theory
(Entman 1993). While the focus on – and the exact definition of – what a frame is
does differ across disciplines, the fundamental characteristic of a frame as a means
of structuring and organizing the world around us via stable cognitive representations can be regarded as a common feature. Thus, acting as “a portion of background information” (Semino et al. 2016: 1), frames a) are focused on a particular
aspect of the world; b) generate expectations and inferences; and c) are also typically linked with specific lexical choices (Semino et al. 2016). Frames are thus very
much embedded in language use (Fillmore 1982/2006; Kövecses 2006; Semino et
al. 2016) – what words we use to describe a particular situation can evoke alternative frames (i.e., different interpretations) and accordingly result in alternative assumptions (i.e., prompt different reactions).
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In this paper we focus on metaphorical framing specifically, since metaphors
have been considered as “prototypical initiators of framing” (Krippendorff 2017:
97). Accordingly, the choice of one specific metaphor in communication over another may influence the way we perceive a specific issue (Thibodeau & Boroditsky
2011). By way of illustration, Lakoff (2014: 1–2) analyses the framing of taxation
by the administration of George W. Bush. Under Bush’s presidency, the White
House started communicating about a tax relief, based on the conceptual metaphor
TAXATION IS AN AFFLICTION (Lakoff 2014). The metaphorical expression tax relief
evoked a frame consisting of elements as the affliction itself, the act of relieving
someone from affliction and the parties involved. Hence, the TAX RELIEF frame ensured that taxation was viewed from a particular viewpoint, one that regarded taxation as negative and tax cuts as necessary (Lakoff 2014).
The example of tax relief not only demonstrates the significance of metaphors in
framing in general but also highlights one of the areas that has received special attention in cognitive linguistic research: political communication. Although cognitive linguistic studies have relied on metaphorical framing as a tool to analyse the
way we conceptualise topics related to health (Semino et al. 2016; Brdar & BrdarSzabó herein), finance (López & Lopis 2010; Benczes & Benczes 2018) and society (Burgers et al. 2016), metaphorical framing has possibly been the most extensively utilized in the examination of political discourse (cf. Lakoff 2002; Musolff
2016; Burgers et al. 2019; Musolff herein). Metaphorical framing is relevant to political communication on multiple levels. Firstly, political actors regularly adopt
metaphors to support their arguments (Charteris-Black 2018), as, for instance, former British prime minister Harold Macmillan referred to the independence movements of former British colonies as the “wind of change” (Charteris-Black 2018:
250). Metaphorical frames also ensure that complex areas of politics, such as economic processes or legal issues, can be presented to the public in a comprehensible
manner (Mio 1997; Musolff 2016; Charteris-Black 2018). This aspect of metaphorical framing is crucial because understanding specific processes of politics, as the
above discussed taxation system, would require expert knowledge. However, the
use of metaphorical language makes these issues accessible to laypeople as well
(cf. Musolff 2016; Charteris-Black 2018).
These aspects of metaphorical frames are relevant to the political rhetoric of the
current Hungarian government as well. Framing the relationship between Hungary
and the EU through metaphors facilitates the interpretation of the complex functioning of the European Union and its authorities over the member states in a more
simplex manner. Moreover, metaphorical framing enables the Hungarian government to present the EU–Hungary relationship in a light that is favourable for the
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government and is in line with its populist policies (and narratives) (Csehi & Zigut
2020). Thus, it can be reasonably hypothesised that the Hungarian government also
relies primarily on the CONFLICT frame to conceptualize its relationship with the
European Union.
Given Hungary’s turbulent and rather ambivalent relationship to the EU (see
Section 2 above), it can also be expected that the CONFLICT frame is manifested in
governmental communication in the form of a violent conflict, i.e., WAR. Needless
to say, the latter conceptualization has been widely applied in the field of political
metaphors. In fact, it has appeared in several forms and in numerous contexts in the
course of history (Lakoff 1991; Mio 1997; Musolff 2016). One of the most widely
cited examples of politics as war is the “War on Terror”; its emergence can be connected to the terrorist attack against the United States on 11 September 2001, after
which the US president, George W. Bush, used this expression to sum up the foreign policy of the US. The framing of the war against Iraq as such was so powerful
that it was adopted by the media largely without any criticism, which resulted in
the justification and legitimization of the invasion of Iraq (Lewis & Reece 2009).3
Political discourse thus relies on metaphorical frames to communicate, justify,
and legitimize policies (Lakoff 2002; Charteris-Black 2011). Yet metaphorical
frames are often schematic – they become elaborated through discourse. Musolff
(2016: 30) refers to these elaborations as “scenarios”. In his definition, scenarios
“are a less schematic subtype of frame insofar as they include specific narrative and
evaluative perspectives, which make them attractive for drawing strong inferences
in political discourses” (Musolff 2016: 30). Scenarios are thus different from
frames in the sense that they are built upon the beliefs of communities, and involve
prototypical elements such as participants, storylines – i.e., a narrative. If we wish
to incorporate Musolff’s views into our research, some adjustment needs to be
made to the hypothesis of the present paper. It is thus expected that the current
Hungarian government will frame its relationship with the EU through the metaphor of CONFLICT, which is manifested predominantly via the scenario of WAR.

3

Note that terrorism has not been the only issue that has been captured with the WAR domain in US
politics. Lyndon B. Johnson’s policies in the 1960s, which aimed to reduce poverty in the United
States, were referred to as the “War on Poverty” (Zarefsky 2005). Later, under his presidency, Richard Nixon called for the “War on Drugs,” which grew into an intensive campaign against drug use
through the 1980s and the 1990s (Steuter & Wills 2008).
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4. Methodology
The aim of our study was to explore the way the Hungarian government conceptualizes a single target domain, when referring to the very seat and heart of the European Union, i.e., Brussels. To do so, we selected one specific context, articles published on the official website of the Hungarian government4 and the Prime Minister’s Office.5 In other words, we looked for metaphors in the local setting of governmental communication (cf. Stanojević 2019). Initially, our aim was to collect all
the available texts from when Viktor Orbán’s party, FIDESZ, first came into power
in 2010 (note that FIDESZ is now in its third consecutive term as a ruling party,
most recently winning the 2018 general elections with a two-thirds majority).
However, we could not extract comparable datasets between 2010 and 2014 due to
the very small sample sizes. Thus, we restricted our investigation to articles published between 1 January 2015 and 31 December 2017, as these three consecutive
years – 2015, 2016, and 2017 – provided adequate data. Following the extraction of
all government communication from the investigated years, we then searched for
the keyword Brüsszel (‘Brussels’) in the raw corpus. The reason why we selected
Brüsszel as keyword, and not Európai Unió or EU (the Hungarian counterpart of
European Union and EU, respectively) is that Brüsszel has become a conventionalised expression for the European Union6 through the CAPITAL FOR GOVERNMENT
metonymy in Hungarian political discourse (cf. Brdar & Brdar-Szabó 2011; Csehi
2019: 1018). Note also that the ruling Hungarian party, FIDESZ, based its antiimmigration propaganda against the European Union in 2016 and 2017 by “addressing” its messages to Brüsszel (see Benczes 2019). As observed by Brdar and
Brdar-Szabó (2011), the use of the CAPITAL FOR GOVERNMENT metonymy (i.e., the
use of Brüsszel instead of Európai Unió in our case) implies (and entails) emotional attachment via the EMOTIONAL DISTANCE IS PHYSICAL DISTANCE metaphor and is
thus well suited to carry emotionally heated messages that feed into populist propaganda.
We selected all the sentences in which we found the word Brüsszel. We did not
take into consideration examples in which Brüsszel unequivocally referred to the
city of Brussels (i.e., as a physical location). A representative example is provided
in (1):

4

Available at: http://www.kormany.hu. Accessed: 25 September 2020.
Available at: http://www.miniszterelnok.hu. Accessed: 25 September 2020.
6
Note that the CAPITAL FOR GOVERNMENT metonymy involving Brussels and the European Union is
not a unique phenomenon. For further details, see Musolff (2016: 8–9).
5
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(1)

A
hét végén európai
uniós csúcs
(2016) 7
the week end.at European Union summit
lesz
Brüsszelben
will.be Brussels.in
‘There will be a European Union summit in Brussels at the end of the
week’

We also excluded examples where Brüsszel was used metonymically to refer to
the people working in any one the EU’s institutions (by way of the INSTITUTION
FOR THE PEOPLE WORKING THERE metonymy), since the focus of the present paper is
the metaphorical framing of the EU. Such cases are exemplified by (2).
(2)

A
konferenciánkon
is
elhangzott az a
vélemény, (2015)
the conference.our.on also voiced
that the opinion
hogy Brüsszelből sokan úgy állnak
a
közép-európai
that Brussels.from many so approach.they the Central European
országokhoz, hogy „kaptok
tőlünk
pénzt, ezért ne nagyon
countries.to that ‘get.you us.from
money, so not much
szóljatok
bele abba,
amit csinálunk”
interfere.you
in
the.thing that do.we’
‘The opinion was voiced at our conference that many people from Brussels have the ‘you get money from us, so do not interfere very much in
what we do’ attitude towards Central European countries’

In sum, we identified 433 tokens (valid examples with the word Brüsszel) in the
texts extracted between 2015 and 2017.8
We opted for a discourse dynamics approach to metaphor identification as our
methodology (Cameron et al. 2009; 2010) – i.e., no metaphorical frames were set
up in advance. We followed the steps of metaphor identification as proposed by
Cameron et al. (2009; 2010). The process is illustrated by example (3):
(3) A kérdések olyan témákra vonatkoznak, amelyekben (2017)
the questions such
topics
related.to,
about.which
Magyarországnak vitája van Brüsszellel.
Hungary
debate has Brussels.with
‘The questions relate to topics about which Hungary has an argument
7
8
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with Brussels’
Firstly, we identified linguistic metaphors, which can be both words and
phrases. We marked Magyarországnak vitája van Brüsszellel ‘Hungary has an argument with Brussels’ as metaphorical on the basis that according to the Concise
Explanatory Dictionary of Hungarian (CEDH; Pusztai 2011), vita ‘argument’ can
unfold only between persons but not institutions or collectives (as in this case Hungary metonymically stands for the Hungarian people/government and Brussels
stands for the EU). The discourse dynamic approach locates metaphor vehicles9
first, such as has an argument with. The metaphor vehicles are then grouped together based on the semantics of their basic meaning; accordingly, has an argument with constituted the same group as the highlighted items in examples (4) and
(5) (‘accord’ and ‘standpoint’, respectively):
(4)

(5)

nincs
összhang Budapest és
Brüsszel között
there.is.no accord
Budapest and Brussels between
‘there is no accord between Budapest and Brussels’
nem fogadjuk el Brüsszel álláspontját
no accept.we
Brussels’ standpoint
‘we do not accept Brussel’s standpoint’

(2017)

(2016)

Each of these vehicle terms imply that there is a difference of opinion between
the two parties, i.e., Hungary/Budapest and Brussels. Cameron et al. (2009; 2010)
recommend that vehicles should be labelled with the least possible generalization
from the word or phrase which appears in the data. Therefore, we selected the OPPONENT IN AN ARGUMENT label for the examples which include words or phrases
explicitly stating that there is an argument between Hungary/Budapest and Brussels. It must be added that these groupings are created along the notion of “principled flexibility,” i.e., the sets of groupings are subject to change as the researchers
work through the whole corpus (Cameron et al. 2009; 2010).

5. Results and discussion
5.1. Major metaphorical frames
Figure 1 shows the distribution of the major metaphorical frames we have identified.

9

Under CMT, vehicle terms are referred to as “source domains”.
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Major metaphorical frames, 2015-2017
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Figure 1. Distribution of major metaphorical frames, 2015–2017
As can be seen from Figure 1, The EU AS PERSON emerged as the most frequent
metaphorical conceptualization in our data, accounting for approximately 90% of
the tokens in the corpus for each investigated year.10This result is by no means surprising; political communication often relies on the use of metaphors that conceptualise a political entity, such as a nation, as a person (cf. Stanojević & Šarić 2019
for a recent overview on the NATION AS PERSON metaphor). According to CharterisBlack (2011: 61), depicting a political establishment, such as the European Union
as a person, has significant persuasive power, because “it evokes our attitudes, feelings and beliefs about people and applies them to our attitudes, feelings and beliefs
about abstract political entities”. Personification thus provides direct emotional attachment to an otherwise abstract entity (Šarić 2015; Demata 2019). Hence, reducing (and simplifying) the complex institution of the European Union to a single
person with its own idiosyncratic features, who can be held accountable for its actions, can make it easier to get a particular message across (Semino 2008).
The

metaphor can be organized into units of human society, such as
FAMILY, as in the case of the NATION AS FAMILY metaphor (Kövecses 2017). In the
10

PERSON

We also managed to establish a number of varied metaphorical conceptualizations that had a relatively low distribution in the investigated period, including the conceptualization of the EU via an
image schematic FORCE frame, or via a MACHINE or PUZZLE metaphor. These frames have been
grouped under the category of “Other” in Figure 1 (and due to their low occurrences will not be discussed in detail in the present article).
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context of politics, this metaphor is typically built on models that originate in either
parent – child relations (as discussed by Lakoff 2002 in the context of US politics),
or in marital relations (as shown by Musolff 2011 in his analysis of how the German and British press frame the relationship between EU member states). However, in our data, evident family relations did not emerge at all as a possible conceptualization of Hungary and EU relations, despite their definite presence in political
communication. One possible explanation might be the intention of FIDESZ (and
the Hungarian government) to maintain a distance between Hungary and the EU
(Brussels). Accordingly, Brussels is represented as an active agent through the CAPITAL FOR GOVERNMENT metonymy, but this personification is not extended to familial relations at all.
Following the discourse dynamics-based metaphor identification procedure, we
were able to categorize the vast majority of the tokens along four distinct metaphorical scenarios that conceptualise Brussels as an AUTHORITY FIGURE, a PARTNER,
a BULLY, and an OPPONENT IN A BATTLE. The distribution of the four major scenarios
of the EU AS PERSON frame is depicted in Figure 2. As can be seen in the figure, all
four identified metaphorical scenarios showed a relatively even trend in the investigated period. The most frequent scenario in our corpus was the AUTHORITY FIGURE, amounting to more than half of the data in each consecutive year (59% in
2015, 56% in 2016, and 49% in 2017).

Figure 2. Distribution of identified metaphorical scenarios within the EU AS PERSON frame, 2015–2017
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The PARTNER scenario accounted for approximately a quarter of the EU AS PERSON
instantiations (21%, 24%, and 24%, respectively). The BULLY scenario appeared as
the third most common manifestation of the EU AS PERSON frame (with 12%, 11%,
and 18%, respectively).Quite surprisingly, and against our initial expectations, the
OPPONENT IN A BATTLE scenario was the least frequently used narrative in government communication (accounting for less than ten per cent of the data within the
EU AS PERSON frame in each investigated year).
At this point it might be argued that our main assumption concerning the conflict-obsessed political rhetoric of the current Hungarian populist government has
not been confirmed by the above data. After all, only one of the metaphorical scenarios, OPPONENT IN A BATTLE, is explicitly and evidently based upon conflict (and
a rather violent form of it). Yet, we wish to maintain that conflict is indeed a necessary and elementary feature of the political communication of the Hungarian government concerning Brussels. What we wish to show in the forthcoming sections is
that it is present in all four identified narratives, but its intensity does vary from
scenario to scenario. In the following sections we will discuss each scenario in
more detail (in descending order of their overall frequency).

5.2. The AUTHORITY FIGURE scenario
The most frequent type of metaphorical scenario that emerged in our data conceptualized the European Union as an AUTHORITY FIGURE: as indicated in Figure 2, its
ratio was 59% in 2015, 56% in 2016, and 49% in 2017. In this particular conceptualization the relationship between Hungary and the EU is based upon a hierarchical
model, which assumes Brussels to be in the position of the decision maker. This
model reflects the supranational principle in EU politics. Importantly, this arrangement does not imply that Brussels is an authoritarian figure. Brussels asserts its will
and decisions on Hungary because it is entitled to do so, as it possesses recognized
authority (Osorio-Kupferblum 2015). This aspect was expressed in the tokens by
virtue of modals, such as kell (‘must’) – as in example (6):
(6)

akkor arról tájékoztatni kell Brüsszelt
then
about inform.to
must Brussels
‘then [Hungary] must inform Brussels’

(2015)

Further lexical items that we considered as activating the AUTHORITY FIGURE
scenario included szembe megy (‘to go against’), eldönt (‘to decide’), módosíthat
(‘to modify’), elvehet (‘to take away [a right]’), beleszól (‘to intervene’), hozzájárul
(‘to consent’), etc., as in example (7):
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(7)

Megjegyezte: a
Déli
Áramlat gázvezetéket ugyan
(2016)
remarked.he the South Stream gas.pipeline though
Brüsszel egyelőre
megvétózta, de mindkét ország érdeke,
Brussels temporarily vetoed
but both
country interest.of
hogy előbb-utóbb
meglegyen a
vezeték.
that sooner.or.later be.finished the pipeline
‘He remarked: the South Stream gas pipeline was vetoed by Brussels for
the moment but it is in the interest of both countries to finish the pipeline
sooner or later’

Since the European Union is bestowed with certain rights, under the AUTHORITY
capacity there is no coercion or force involved. Nevertheless, Brussels (in its capacity as an authority) can punish Hungary, when it deems this to be necessary. Example (8) illustrates this particular case:
(8)

Brüsszel kötelezettségszegési eljárást
indít
majd
Brussels infringement
procedure launch then
‘Brussels will launch an infringement procedure’

(2017)

Under the AUTHORITY scenario, conflict between the EU and Hungary can arise
due to the EU’s higher position in the hierarchy, i.e., that it has the right to control
(and even decide in) certain issues affecting Hungary. As it is shown in example
(7), the fact that Brussels has such a level of authority allows it to block certain initiatives of the member states. Yet another aspect that may lead to discord is related
to the EU’s assumed lack of competence to fulfil its responsibilities; our corpus returned a number of hits where Brussels was criticized for not protecting the European people from “illegal migrants” and that it is Brussel’s “failure” that the United
Kingdom left the European Union. The reference to Brussel’s incompetence is exemplified in (9):
(9)

Brüsszel nem képes megszervezni Európa védelmét, de
(2016)
Brussels not capable organize.to Europe defence, but
ennél is
nagyobb baj
hogy a
szándék
is
even
also bigger
problem that the intention also
hiányzik belőle
missing from.it
‘Brussels is not capable of organizing Europe’s defence, but it is a bigger
problem that it does not even have the intention to do so’

Thus, based on the AUTHORITY scenario, conflict is based on two issues: Brussels’

357

Réka Benczes – Lilla Petronella Szabó:
Brussels – boss, bully or the big brother?
Framing CONFLICT in contemporary Hungarian political rhetoric

higher position in the hierarchy and its incompetence to perform its tasks and duties.

5.3. The PARTNER scenario
The PARTNER IN A JOINT VENTURE scenario is based upon an egalitarian model.
Here, Hungary and the European Union are conceptualised as partners with equal
rights and mutual obligations, bringing into focus the intergovernmental principle
of the European Union (as opposed to the supranational principle that is emphasized by the AUTHORITY scenario). Accordingly, in most of the examples that fell
into this category, Hungary and the EU were conceptualized as partners in a discussion (or argument), and both parties were able to express their views and interests –
even if these conflicted. In other words, the CONFLICT frame emerged very subtly,
in the form of debates and/or arguments, as in example (10):
(10) megkezdődött a vita
Brüsszel és
Magyarország között (2016)
started
the debate Brussels and Hungary
between
‘the debate has started between Brussels and Hungary’
Lexical items that – in our view – prompted for such a scenario included vita
(‘argument’), vitában áll (‘to be in an argument’), mond (‘to say’), elmagyaráz (‘to
explain’), javasol (‘to suggest’), álláspontot elfogad (‘to accept a position’), nem
ért egyet (‘to disagree’), véleményt képvisel (‘to represent an opinion’), ellentmond
(‘to contradict’), etc. – as illustrated in examples (11–13).
(11) Most várjuk,
hogy mi fog történni, Brüsszel
(2015)
now wait.we
that what will happen.to Brussels
összehív-e újabb tanácskozást
convene.if newer council
‘Now, we are waiting for what will happen, whether Brussels will convene
a new council...’
(12) Brüsszel hivatalos javaslata (2016)
Brussels official
proposal.of
‘Brussel’s official proposal’
(13) kell egy
must one
Brüsszel
Brussels
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értelmes
munkamegosztást kialakítani
reasonable
division.of.labour establish.to
és
a
nemzetállamok
között
and the nation-states
between

(2017)
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‘a reasonable division of labour must be established between Brussels and
nation states’
Examples (10–13) demonstrate that within the PARTNER scenario (as compared
to the above discussed AUTHORITY scenario) the two parties, i.e., the European Union and Hungary are not in a hierarchical relationship, since Brussels and Hungary
can debate issues in the respective bodies of the EU. Thus, Brussels can make recommendations to the member states – which is a far less radical intervention in policymaking as compared to vetoing (see example 7). Nevertheless, as reflected in
example (13), the “division of labour” is not clarified in every single case, which
can lead to discord. Thus, similarly to the AUTHORITY scenario, conflict emerges
from the nature of the partnership itself: in a “business relationship” certain issues
must be discussed, and – inevitably – conflicting interests collide.
As reflected in Figure 2, the number of tokens reflecting the egalitarian model
has shown a slight increase over the course of the investigated period. While only
21% of the tokens within the EU AS PERSON frame activated the egalitarian model in
2015, their ratio increased to 24% in 2016 and in 2017. It is not within the bounds
of the present paper to hypothesize about the possible reasons behind this overall
increase; nevertheless, some observations on the basis of the data can be drawn.
Any such change in the ratio of the PARTNER scenario needs to take into account the
ratio of the other scenarios. It is also evident from Figure 2 that over the investigated period the AUTHORITY FIGURE scenario decreased, from 59% in 2015 to 49% in
2017, which might signify a less confrontative and more collaborative relationship
in 2017 as compared to 2015.11 However, any such implication might also be a result of the nature of the database that we used – the official websites that we used
for data collection (which also have an English version) might choose to focus on
the collaborative nature of Hungary’s relations with the EU (thus promoting the
success of the government), instead of highlighting evident conflict and discord.

5.4. The BULLY scenario
The EU AS BULLY scenario emerged as the third most common narrative in the government’s communication about the EU. This scenario is based upon a totalitarian
model, according to which the EU is regarded as an authoritarian figure that threatens Hungary’s wellbeing and curbs the country’s essential rights. In this respect,
this scenario can also be regarded as a less subtle manifestation of the CONFLICT
11

Due to the small sample size, no firm conclusion can be drawn with respect to the statistical
significance of these differences.
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frame; by conceptualizing the EU as a bully, the Hungarian government can frame
the country as a victim who has been subject to unlawful aggression. While both
the AUTHORITY FIGURE and the BULLY scenario are somewhat similar in the sense
that both assume a hierarchical relationship between the EU and Hungary, there is
nevertheless one crucial difference between them: in the case of the BULLY narrative, the EU possesses the power (and also uses this power) to make its members
do things they would otherwise not be willing to do.
We considered tokens containing lexical items such as betilt (‘to prohibit’),
erőltet (‘to force’), kényszerít (‘to coerce’), elvesz (‘to take away’), fenyeget (‘to
threaten’), etc. to activate the BULLY scenario, as illustrated in examples (14) and
(15):
(14) kritizáljuk
azt az új
bevándorlási szabályozást,
(2015)
criticise.we that the new immigration regulation
amelyet Brüsszel próbál ráerőltetni
Magyarországra
which Brussels try
force.upon.to Hungary.on
és
a
többi országra
and the other countries.on
‘we criticize the new immigration regulation, which Brussels is trying
force upon Hungary and the other countries’
(15) Nem hagyhatjuk, hogy Brüsszel a
törvények fölé
no let.can.us that Brussels the laws
above
helyezze magát
place
itself
‘We cannot let Brussels place itself above the law’

(2016)

Examples (14–15) demonstrate the cases when – according to the governmental
communication – the EU attempted to “cross the line” and abuse its authority by
placing itself “above the law.” Moreover, example (14) suggests that Brussels does
not refrain from “forcing” its will upon the member states.
Generally, and as depicted in Figure 2, the percentage of the BULLY scenario exhibited an irregular (though relatively low) trend, with 12% in 2015, 11% in 2016,
and 18% in 2017. It is beyond the scope of the present paper to put forth any conclusions as to why the BULLY scenario showed such irregularities, but on closer inspection it can be safely stated that the BULLY scenario was restricted to nearly exclusively those tokens where the topic was (im)migration. Thus, the erratic nature
of this particular scenario might simply be a reflection of the thematization of is-
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sues on the government websites (i.e., there were less (im)migration-themed articles in 2015 and 2016 as compared to 2017). Yet definite conclusions could only be
drawn by analysing all the articles that were published on the websites during the
investigated period (which was not within the scope of the present research) and by
having an adequately large sample size that allows testing for statistical significance.

5.5. The OPPONENT scenario
Given the dominance of the WAR frame in political communication on the one
hand, and Hungary’s tumultuous relationship with the EU on the other hand, we initially assumed (and hypothesized) at the start of this research that the Hungarian
government’s rhetoric concerning the EU would also heavily draw on the source
domain of WAR, implying that the EU would be conceptualized as an enemy or opponent in a battle. Yet, as the results in Figure 2 indicate, the preponderance of such
tokens was relatively low – even though they remained at a very even level of between eight and nine per cent in each investigated year (8%, 9%, and 9%, respectively). In this particular conceptualization, the EU is evidently and straightforwardly conceptualized as an opponent in a military operation. Lexical items within
the tokens that indicated this particular framing included megtámad (‘to attack’),
ellenáll (‘to resist’), támadás (‘attack’), csata (‘battle’), küzdelem (‘fight’) and
frontot nyit (‘to open a front’), as illustrated with examples (16–17):
(16) nem
mi akarjuk megváltoztatni a
mostani rendszert, (2016)
not
we want.we change.to
the current system
hanem Brüsszel, tehát ők kinyitottak egy frontot, és
but
Brussels thus they opened
a
front
and
nincs
mese, fel kell
venni a
vértjeinket meg a
there.is.no tale on must
put.to the armor.our and the
sisakot
helmet
‘it is Brussels, who wants to change the current system, not us; thus, they
opened a front, so the time is up: we must put on our armours and the
helmet’
(17) Vállalja-e a
küzdelmet Brüsszellel
szemben?
accept.if the fight
Brussels.with against
‘Will it [Hungary] accept the fight against Brussels’

(2017)
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In all of these examples that we identified as belonging to the EU AS OPPONENT
scenario, Brussels or the EU was regarded unequivocally as an enemy
12
in a battle, and Hungary was actually taking part in a battle or fight against this
opponent. In this particular scenario, the focus is on violent military conflict. Examples (16–17) might indicate that it was relatively straightforward to identify and
classify tokens as belonging to this particular narrative. This, however, was not exactly the case. Needless to say, the source domain of WAR is also often applied to
the target domain of ARGUMENT (cf. Lakoff & Johnson 2003), and there were a few
tokens in our corpus where it was difficult to maintain a difference between the EU
AS AN OPPONENT IN AN ARGUMENT or the EU AS AN OPPONENT IN A BATTLE. In other
words, the argument (or conflict) with the EU was metaphorically understood as a
battle (or war), as exemplified by (18):
IN A BATTLE

(18) Mintha a
„van-e jogunk a
saját döntésünkhöz
(2016)
As.if
the have.if right
the own decision.to
vitát” vívnánk
Brüsszellel
is
debate fight.would Brussels.with too
‘As if we were fighting the ‘do we have a right to decide for ourselves argument’ with Brussels too’13
However, the focus of the present research is on how the EU (Brussels) is conceptualized, and not how arguments are metaphorically understood. Thus, we eventually decided to classify tokens that contained the lexical item vita (‘argument’) or
vitázik (‘to argue’) as belonging under the PARTNER scenario, even if there were
hints of the ARGUMENT IS WAR metaphor in the token (as in the case of example 18)
– on account of the fact that arguments can only be “fought” with people, even if
the nature of this argument draws on the image of a battle or fight.
What the trends analysed above indicate is that it is on the scenario level – and
not the frame level – that a couple of observations can be drawn regarding the present research. First and foremost, our assumption that governmental communication would be primarily based on the CONFLICT frame in the form of violent military operation (i.e., war), in which case the EU is conceptualized as an opponent in
a battle, was not confirmed, as the OPPONENT IN BATTLE scenario was the least fre12
Such a conceptualization can also be analyzed as being metonymical in the sense that Brussels as
an enemy is a whole standing for the parts (i.e., the soldiers), in which case the soldiers are the bureaucrats and/or politicians in the organization as such.
13
Note that the expression vitát vív (‘fight an argument’) is very unconventional in Hungarian, questioning to some degree the validity of the token itself.
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quent narrative in every single year that we analysed. It was, in fact, the EU AS AUconceptualization, based on a hierarchical model, that emerged as
the most frequent scenario, accounting for more than 50% of the data. Such a hierarchical relationship does not come without its conflicts – as demonstrated by the
examples, discord in this particular scenario could be traced either to Hungary’s resistance to EU authority (i.e., a clash of interests between the parties) or to the EU’s
perceived lack of competence to safeguard the wellbeing of the member states.
This particular point brings us to our second observation: the conflictual nature of
all the four scenarios that we identified. Conflict manifested itself in the scenarios
to varying degrees – quite explicitly and straightforwardly in the case of the OPPONENT IN A BATTLE and the BULLY scenarios, and in more subtle terms in the AUTHORITY FIGURE and the PARTNER scenarios.
THORITY FIGURE

This brings us to our third observation with regard to the results of the study. In
the context of politics, the NATION AS PERSON metaphor has been typically linked
with models that originate in either parent–child relations (as discussed by Lakoff
2002 in the context of US politics), or in marital relations (as shown by Musolff
2011). However, in our data, evident family relations did not emerge at all as a possible conceptualization of Hungary and EU relations, indicating the intention of
FIDESZ (and the Hungarian government) to signal Hungary’s estrangement with
the EU. Such a discourse promotes the “anti-imperialist rhetoric” (Csehi & Zigut
2020: 2) of Hungary’s prime minister, Viktor Orbán, to portray the EU as an “imperial power” (Csehi & Zigut 2020: 2) that is controlled by the corrupt elite – and
thus is naturally in conflict with the general will of the people.

6. Conclusion
The aim of our research was to investigate how the Government of Hungary
framed its relationship with the European Union within the rather turbulent period
of 2015–2017. Building on the assumption that conflict is a staple element of political communication in general and populist discourse in particular, we hypothesized that EU–Hungary tensions would manifest themselves in the communication
of the Hungarian government via direct and explicit reference to the CONFLICT
frame, more specifically in the form of a violent conflict, i.e., war.
Drawing on a discourse dynamics approach to metaphor identification (Cameron
et al. 2009, 2010), we analysed the metaphorical framing of the term Brüsszel
(‘Brussels’) found in articles published on the government’s and the Prime Minister’s official websites between 2015 and 2017. According to our results, the vast
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majority (approx. 90%) of the examples were based upon the EU AS PERSON conceptualization. This, in itself, is by no means particularly surprising, as political
communication often relies on the use of metaphors that conceptualise a political
entity, such as a nation, as a person (see Stanojević & Šarić 2019). This particular
frame, however, manifested itself in the examples via four scenarios: AUTHORITY
FIGURE, PARTNER, BULLY and OPPONENT IN A BATTLE, all of which showed relatively
even distributions in all three investigated years.
Counter to our initial expectations, the OPPONENT IN BATTLE scenario was the least
frequent narrative in every single year that we analysed; instead, the EU AS AUTHORITY FIGURE conceptualization, based on a hierarchical model, emerged as the most
frequent scenario. Nevertheless, conflict was present in every single scenario, although to varying degrees (quite explicitly in the case of the OPPONENT IN A BATTLE
and the BULLY scenarios, and in more subtle terms in the AUTHORITY FIGURE and
the PARTNER scenarios). Our data indicate that the term Brüsszel has become a convenient shorthand in Hungarian government communication for conceptualizing
the European Union as a somewhat difficult and authoritative individual with
whom conflict is inherent – with varying degrees – at all times.
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BRUXELLES – ŠEF, NASILNIK ILI VELIKI BRAT?
UOKVIRIVANJE SUKOBA U SUVREMENOJ MAĐARSKOJ POLITIČKOJ RETORICI
Gledano iz perspektive političkog realizma, sukob je osobina svojstvena svjetskoj politici
(Morgenthau 1948/1973). Polazeći od ove osnovne premise, može se očekivati da političari
rutinski koriste okvir SUKOBA kako bi objasnili i opravdali svoju vanjsku politiku (Musolff
2016). Sukob je osobito raširen u populističkim narativima, gdje se „čisti ljudi“ uspoređuju
s „korumpiranom elitom“ (Mudde 2004). U skladu s navedenim, pretpostavili smo da će
aktualna mađarska populistička vlada svoj turbulentni odnos s EU-om isto tako oblikovati
metaforički, konceptualizirajući ga kao nasilni sukob. Oslanjajući se na pristup diskursne
dinamike u identificiranju metafora (Cameron et al. 2009; 2010), analizirali smo metaforičko uokvirivanje pojma Brüsszel (‚Bruxelles’) pronađeno u člancima objavljenim na službenim web stranicama mađarske vlade u razdoblju između 2015. i 2017. Naši rezultati ukazuju na to da je eksplicitno jezično ostvarenje okvira OSUKOBA u obliku nasilnog sukoba
(poput vojne operacije) u suvremenoj vladinoj retorici manje rašireno, za razliku od okvira
EU KAO OSOBA. Ova potonja konceptualizacija, međutim, ostvaruje se kroz metaforičke
scenarije koji evociraju konfliktne odnose različitih stupnjeva intenziteta (i tako nadograđuju populistički narativ) prikazujući EU kao autoritarnu figuru, partnera u zajedničkom pothvatu, nasilnika i protivnika u bitci.
Ključne riječi: politička retorika; Mađarska; scenarij; SUKOB; okvir; Bruxelles; Europska
unija; personifikacija, EU KAO OSOBA.
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Introduction to the special issue
“(Re)framing the debate”
This special issue of Jezikoslovlje presents a selection of papers on framing read at
AELCO 2018: XIth International Conference of the Spanish Cognitive Linguistics
Association, held in Córdoba, Spain, 17–19 October 2018. The theme session titled
Framing the debate – cognitive linguistic tools in contemporary rhetorical methods
of persuasion was organised by the editors of this special issue, Tanja Gradečak
(University of Osijek) and Réka Benczes (Corvinus University of Budapest). The
idea was to bring together scholars who would examine more systematically the
role of traditional rhetorical devices as persuasive tools in the process of framing.
Framing as a concept may be approached from various vantage points. For instance, within the broader scope of communication sciences, framing theory is seen
as one of the most influential theories thanks to its broad applicability to the study
of media content effects on the wider audience. In the contributions to this special
issue, however, framing is strongly anchored in the Cognitive Linguistic (CL) view
of frames going back to 1970s and Charles Fillmore’s cognitive lexical semantics.
The Fillmorian concept of frames has served as a starting point for attempts to uncover the properties of the structured inventory of knowledge associated with
words, and to consider what consequences properties of this knowledge system
might have for a model of active language use in the process of framing. Key figurative language types (metaphor, metonymy, hyperbole, blends and irony) work as
framing devices (by serving as linguistic packaging cues) and as reasoning devices
(by containing important conceptual content). Figurative language can thus be understood as a framing type, as figurative framing with specific schematisation
mechanisms of encoding human experience in conceptual systems.
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Setting a frame imposes specific, in this sense, abstract borderlines, but these
borderlines may change under the pressures of new knowledge or speaker intentions. Thus the notion of reframing has entered CL, and it is a procedure borrowed
from psychological techniques of identifying and changing one’s views on issues
and situations. The sense of being able to control the mechanisms of framing and
redirect its effects in specific desired directions has proven to be a powerful weapon in the constant flux of human interactions.
In contemporary society knowledge is growing exponentially faster than in the
past. Therefore, the sheer amount of information to which people are now exposed
on a daily basis may be said to present a similar kind of obstruction to a structured
and systematic acquisition and processing of new knowledge as was the lack of access to knowledge during e.g. the Middle Ages, when there were few centres of institutionalised education practiced mostly by privileged classes or organisations.
Streamlining information has become a major challenge since there are now many
different channels through which both facts and opinions are now communicated at
a staggering rate. Highly evaluative multimodal elements are essential to the success of framing devices, because they import an emotional stance in the coding of
events, very frequently putting factual content aside. Where stakes are high – and
they are especially high in e.g. politics or health protection – playing with emotions
is a fair game. Obviously, framing and reframing are the perfect tool for achieving
specific goals in the game of persuasion as power management.
The theme session and this special issue build on the central notion that mental
representations are created and subsequently triggered by linguistic structures in
spoken or written interaction. But beyond that, they underscore the fact that various
rhetorical figures play no small part in the construction of these representations.
Following the trend of multimodal representation of information in mass and social
media, CL has also embraced multimodality as a promising avenue of research designed to account for the cross-fertilisation of visual and verbal codes. It is not surprising then that some of the contributions to this issue look specifically at the impact of visual material on the presentation and processing of information. Framing
and reframing strategies are discussed in their various realisations in political and
medical discourse and cinematic art and we were lucky that their potential has been
recognised by some of the most prominent scholars in CL. Therefore, besides the
three contributions presented at the theme session in Cordoba, it is our great pleasure to welcome Elena Semino, Andreas Musolff, and Mario Brdar and Rita BrdarSzabó as guest contributors to this special issue.
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As good hosts, we give the honour of opening this special issue to Elena Semino
of the University of Lancaster, who kindly agreed to give us an interview on some
of the key points from her rich biography as researcher of Conceptual Metaphor
(CM) and its role in cognitive poetics and contemporary CL theories. Semino explains that poetic and conceptual metaphor are two sides of the same coin and highlights the importance of raising awareness of their relevance among non-experts.
She considers the issue of knowledge transfer, more specifically the necessity of
teaching CM in schools, as a constant struggle between presenting the complex issue of linguistic research in chunks acceptable to a wider audience, while maintaining its relevance to the research goals themselves. The role of CM in framing political and health discourse is discussed and an innovative approach of communicating the difficult subject of cancer is presented in an attempt to reframe it by so
called ‘metaphor menus’, used by cancer patients to talk about their disease. Semino talks about how she uses cognitive linguistic research to explore social issues
and how such an agenda should not exclude researchers’ natural drive to engage
with academic topics to satisfy intellectual curiosity and creativity.
The first paper by Andreas Musolff (University of East Anglia) is a discoursehistorical account of the development of the have/eat cake proverb formulation and
its hyperbolic framing in the Brexit debate. Using a corpus of 197 press texts spanning the period 2016–2019, the author follows closely the rising and waning of this
linguistic construct for its impact and for the social feedback it received both in the
political arena where it was created, and in UK society at large. The inherently hyperbolic narrative of this proverb formulation fed itself on the sharp opposition between different approaches to Brexit by May and Johnson as British former and future prime ministers. A combination of metaphor and hyperbole was used extensively by proponents of particular policies, but the potent combination yielded
some unexpected and dysfunctional end results. An initial sharp rise of its corpus
presence, as the proverb formulation kicked off while there were still hopes of the
EU giving in to the central UK’s demands, was “paid for” later when it lost its argumentative plausibility once the presupposition of a “super-victory” of the Brexit
proponents had disappeared. Musolff’s analysis goes to show how once a linguistic
structure enters a speech community, it may acquire a life of its own, very frequently unpredictable, especially if the concept it encodes is highly emotionally
charged and persists over a longer period of time.
In the second paper, Mario Brdar (University of Osijek) and Rita Brdar-Szabó
(Eötvös Loránd University, Budapest) present their research on strategic uses of
figurative language, chiefly conceptual metaphors and conceptual metonymies, in
the campaigns and printed materials steering the public discourse of transplantolo-
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gy and organ donation. After an elaborate introduction into the metaphorical basis
of much of the transplantology jargon, the metacommunicative function of metaphor and metonymy in medical discourse is described, where the two are said to
help forge closer links between health practitioners and patients, accelerate treatment and possibly recovery itself. Besides its terminological function, figurative
language is also said to play a role in embellishing the harsh truth of grave medical
conditions, so this euphemistic role of metaphors and metonymies is discussed as
essential to their metacommunicative function. Using a qualitative approach to data
analysis, the authors discuss the merits of the sampling versus the census method as
techniques for retrieving metaphors from corpora and opt for the lexical approach,
an updated version of the classic intuitive approach to metaphor identification. The
authors use examples from various English sources as the basis for establishing
metaphorical and metonymic patterns, and then recruit Hungarian, German, and
Croatian examples to support the universality of GARDEN and GIFT CMs. This is
supported with a number of visuals from organ donation promotional materials.
Special attention is paid to the role of metonymic encoding in the multimodal context, where PART FOR WHOLE metonymies serve as focusing devices, drawing audience attention to the most relevant parts of the visual prompt. Examples from various languages and sources serve to support the idea that metonymy plays a crucial
role in streamlining the metaphorical effect, because it involves a smaller conceptual distance between their source and target concepts. A significant contribution of
this paper is in the authors’ fine tuning of the notion of (re)framing. Framing is
seen as taking effects on a cline from the private to the institutional pole and as being “global”, i.e. realized at the level of the choice of a metaphor (or a metaphor
(sub)system), or “local”, i.e. as involving the extension or explication of metaphors
through stating selected mappings (or submetaphors).
The third paper presents a study on the role of framing in political communication. Réka Benczes and Lilla Szabó (Corvinus University of Budapest) use a discourse dynamics approach to metaphor identification in order to investigate how
the Government of Hungary framed its relationship with the European Union in the
period of 2015–2017. Their dataset, consisting of articles published on the official
website of the Hungarian government and the Prime Minister’s Office in the said
period, was searched for the keyword Brüsszel (“Brussels”), as Brüsszel has become a conventionalised expression for the European Union through the CAPITAL
FOR GOVERNMENT metonymy in Hungarian political discourse. Using corpus data,
the authors identified four distinct metaphorical scenarios, where Brussels is conceptualized as an AUTHORITY FIGURE, a PARTNER, a BULLY, and an OPPONENT in a
battle. Also confirmed was the authors’ initial assumption that CONFLICT is one of
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the most important metaphorical frames in the Hungarian government’s political
rhetoric framing the Hungary – EU relationship. This metaphorical frame allows
the Hungarian Government to portray this relationship in a light that is both favorable to the government and aligns well with its populist policies. All four identified
metaphorical scenarios showed a relatively even trend in the period studied, with
AUTHORITY FIGURE as the most frequent scenario accounting for more than half the
data in each consecutive year. What might set this political communication apart
from others is that the CONFLICT frame in the form of violent military operation
(i.e., war) – where the EU is conceptualized as an opponent in a battle – was overridden by the AUTHORITY frame. Moreover, conflict manifested itself in the scenarios to varying degrees. The data also indicate that the typical parent-child or marital
relationship models of the NATION AS A PERSON metaphor are backgrounded, since
the term Brüsszel became emblematic in conceptualizing the EU as a somewhat
difficult and authoritative individual with whom conflict is inherent. This frame
proved to be quite convenient for the Hungarian government and the Prime Minister and has been resilient to the tribulations of everyday national and international
politics.
Another contribution analysing the role of framing in contemporary political debate is the paper by Sanja Berberović and Nihada Delibegović Džanić (University
of Tuzla). The authors applied conceptual blending theory in examining how (satirical) meaning emerged from opposing, on the one hand, the language used by the
U.S. president Donald Trump in explaining his anti-immigration stances through
the poem based on the fable about a farmer and a viper, and on the other, Maureen
Dowd’s satirical text entitled This Snake Can’t Shed His Skin. Dowd’s textual reinterpretation of the poem, designed to criticize Trump’s immigration policy, relies
on humor arising in the blended space due to incongruity produced by an unusual
matching of input structures. The authors propose a string of novel inferences and
conceptualizations that arise in this ingenious blend to ridicule the President’s
stance on immigration, gun control, and citizen rights, as well as his physical appearance. The blend was not only shown to have achieved important rhetorical
goals but was also argued to provide discourse coherence at intertextual and intratextual levels.
This collection of articles is rounded off by a discussion of the relationship between politics and the horror genre by Ilhana Škrgić (an independent author).
Viewing this genre as a fertile ground for the representation of various often politicized ideas, the author discusses the dominant political rhetoric and specific framing devices typical of the conservative-liberal political division in the United States
as they are mirrored in horror cinema. The analysis relies on the recontextualisation
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of two films by John Carpenter: The Thing (1982) and They Live (1988), once considered to be subversive commentaries on the carefully intertwined American and
global culture of fear and consumerism. They now seem to reflect the bipolar political reality in the United States and the core dualism of human behavior in the
sense of Lakoff’s models of morality. The binary relationship pertaining to the political and psychological realm has been more or less systematically transferred in
the artistic expression of the two basic paradigms in the horror genre, the fear of
Otherness (physical and mental invasion), and the fear from oneself (betrayal from
one’s own psyche or body), which serve as a basis upon which characteristic plots
are built. In her analysis of the two Carpenter’s films, Škrgić elaborates on the elements of horror paradigms which have strong parallels in the dual political reality
of the USA, exploring both verbal and non-verbal rhetorical mechanisms, in line
with the multimodal possibilities of the medium of cinema. Frames such as the division of citizens based on race and other characteristics, the “us vs. them” mentality, negation of national unity and coexistence, and the symbolism of the color red
as the defining mark in the interplay of human against the perceived Other have
shown that powerful, fear-based framing and rhetoric based on primal fears have
been (re)introduced as the central battleground for political supremacy in contemporary U.S. political communication.
To conclude, this collection of articles and the introductory interview show how
the universal cognitive mechanisms of metaphor, metonymy, hyperbole, and conceptual integration manifest in various discourses operative in different aspects of
human lives. The papers illustrate how socially relevant topics tend to be framed in
various discourses through the lens of particular actors. In the process of framing,
some rather abstract concepts and their figurative elaborations set off their own
networks of (inter)connected meanings, which allows for novel readings of both
their contexts and their effects.
We are grateful to all the contributors for their patience and dedication in making these articles the best possible, state-of-the-art overviews of linguistic framing.
We are also grateful to our reviewers for their insightful comments, which helped
improve the quality of the papers and, above all, to the Editor-in-Chief Gabrijela
Buljan for her patient and thorough guidelines in editing this special issue.
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MODELLEK SZORÍTÁSÁBAN – A DIGITÁLIS KOMPETENCIAKERETEK PRÓBATÉTELE A COVID19-JÁRVÁNY IDEJÉN
BOKOR TAMÁS

IN GRIP OF MODELS –
THE TRIAL OF DIGITAL COMPETENCE FRAMEWORKS
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
According to the ideas about the development of digital public education, competences of handling IT tools (e.g. seeking, creation and handling information) lead to
the readiness for digital citizenship (responsible, safe and creative participation on
the online platforms). This endeavor appears both in DigComp 2.1 reference framework and in the Hungarian IKER. Beside these, many other models focus partly on
the educators, partly on the students. Applicability of these models have been challenged by the digital work order introduced during the COVID-19 pandemic situation.
This paper builds upon two statements. 1.) The existing Hungarian experiences of
digital work order in schools show that hierarchical models are difficult to apply to
the overall community of educators, students and parents. 2.) The digital competences in models cannot be differentiated from soft skills existing apart from the
digital era (e.g. empathy, patience, responsibility etc.)
In conclusion, the development of digital competencies must not be carried out by a
bottom-top method. Ideally, individual development pathways for educators should
support the process. Therefor, a non-hierarchic, “Dynamic DigComp” model should
be elaborated.

1. BEVEZETÉS
A digitális köznevelést meghatározó elgondolások szerint a digitális eszközhasználati kompetenciák fejlesztése (információkeresés, -létrehozás, -kezelés)
vezet el ahhoz, hogy a tanulók felkészültek legyenek a digitális állampolgárságra
(felelős, biztonságos, alkotó részvétel). Ezt a szellemiséget tükrözi többek között
az Európai Unió DigComp 2.1 modellje és a hazai IKER keretrendszer. Mellettük
számos más modell is létezik (Ilomäki et al. 2016, Iordache – Mariën – Baelden
2017, Lee – So 2014), amelyek egy része a tanulókra, más része a pedagógusokra
fókuszál, de ez a kettő Magyarországon a legáltalánosabban használatos. A modellek alkalmazhatóságát azonban a Covid19-járványhelyzetben bevezetett digitális köznevelési munkarend erősen próbára tette.
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E tanulmány két fő állítást fogalmaz meg.
1.) A digitális köznevelési munkarend eddigi hazai tapasztalatai szerint a
taxonomikus modellek nehezen alkalmazhatóak a tanulók, szülők és tanárok alkotta közösségre. Ez egyfelől a három csoport nagyon eltérő (már birtokolt) kompetenciatípusai miatt van, másfelől a kompetenciaszerzés folyamata nem lineáris
és nem hierarchikus: fejlődésük során az egyének a különböző szintek között „cirkulálnak”.
2.) A digitális kompetenciamodellekben jelenlévő kompetenciák nem választhatók szét élesen olyan soft skillektől és tulajdonságoktól, amelyek a digitalizációtól függetlenül is értelmezhetők (pl. empátia, türelem, felelősség stb.). Ezt
igazolja az a megfigyelés is, hogy a fenti modellek alsóbb szintjei még kézzelfogható, mérhető hard skilleket fogalmaznak meg, a felsőbb szintek és összetettebb
dimenziók pedig egyre kevésbé kézzelfogható leírásokat tartalmaznak, amelyek
mérési nehézségei a soft skillek világával függnek össze.
A fentiekből következik, hogy a digitális kompetenciák fejlesztését legfőképpen a pedagógusok oldalán, és nem okvetlenül „alulról felfelé” kell végezni,
hanem ideális esetben egyéni fejlesztési utakkal támogatva. Másfelől kívánatos
lenne a statikus modelleken felül egy „Dinamikus DigComp” modell bevezetése,
amely figyelembe veszi a tanulás cirkuláris jellegét és szabályozási, intézményi,
valamint infrastrukturális sajátosságokat.

2. FEJESUGRÁS A DIGITÁLIS TENGERBE
Az emberi erőforrások miniszterének 3/2020. (III. 14.) sz. határozata alapján (Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020) Magyarországon 2020. március 16án tantermen kívüli digitális oktatási munkarendet vezettek be a köznevelési intézményekben, amelynek fokozatos, lassú feloldása május folyamán megkezdődött,
de számos eleme egészen a tanév végéig, azaz e sorok megírásáig érvényben maradt. Ez a korábban sohasem tapasztalt helyzet sok társadalmi csoportot állított kihívás elé, de közvetlenül döntően a pedagógusokat, tanulókat és szülőket érintette
a kényszerű fejesugrás a digitális tengerbe.
A köznevelési intézmények és az állampolgárok között fennálló „társadalmi szerződés” peremfeltételei megváltoztak, a társadalmi nyilvánosságnak
(Bokor 2013) új online terei és ezzel problémái nyíltak: jó néhány hétre megnehezült az iskolák számára, hogy szolgáltató (nevelő-oktató) funkciójukat a szokott
módon lássák el. E tevékenységük eredményessége és minőségbiztosítása – főként
az alacsonyabb évfolyamokon – akkor maradhatott viszonylag zökkenőmentes, ha
a szülők maguk is aktívan foglalkoztak a tanulók előmenetelével. Jóllehet e tanulmánynak nem feladata részletezni, de megemlítendő, hogy ebben a felállásban az
iskola és a szülő partnerségi viszonyai alapvetően változtak meg.
A mindennapi digitális oktatás a gyakorlatban intézményenként eltérő formában, nagy módszertani változatosságot mutatva valósult meg: a tömbösített, tág
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határidős feladatkiadástól a napi bontásban adagolt és online beküldendő feladatokon át a virtuális, valós idejű jelenléti tanórákig, az e-mailezésre és a Voice over
IP-szolgáltatásokra (VoIP) épített kommunikációtól (Skype, Viber, Zoom) az Elearning Management System (e-LMS) felületek (Moodle, Google Classroom)
használatáig. Az intézményi és egyéni tanulói, pedagógus- és szülői felkészültségek eltéréseinek részletes, országos vizsgálata minden bizonnyal sok oktatáskutatónak ad még feladatot az elkövetkező hónapokban, azonban már most, az első
digitális oktatási munkarendi szakasz vége felé lehetőség nyílik arra, hogy a meglévő digitális kompetenciamodellek tükrében rövid értékelést adjunk az elmúlt hetekről.

3. A DIGITÁLIS KOMPETENCIAMODELLEK EREJE ÉS GYENGESÉGE
Az ezredforduló óta több digitáliskompetencia-modell is született (Bokor
– Pelle 2015), és a digitalizáció, a digitális írástudás és a digitális állampolgárság
fontos kulcsszó lett a kutatásokban (Ally – Prieto-Blázquez 2014). A legáltalánosabban használt és legkevesebb kritikával illetett modell a DigComp 2.1 keretrendszer (Ferrari, European Commission és Joint Research Centre 2013), amely az Európai Unió szintjén kívánja strukturálni a digitális kompetenciák körét. Öt fő területe összesen 21 kompetenciát azonosít, ezeknek nyolc-nyolc szintje különül el
egymástól, s mindegyik tartalmaz ismeret-, készség- és attitűd típusú kompetenciákat, azaz háromféle szintleíró kategóriával dolgozik.
Hazánkban az Infokommunikációs Egységes Referenciakeret (IKER) határozza meg a digitális kompetenciarendszerek leírását, igazodva a Közös Európai
Referenciakerethez, amely például a nyelvtudás szintjeinek besorolásának is keretet ad. Az IKER szintén öt kompetenciaterületet ír le, amelyeknek négy-négy szintjét különíti el (Rákosi 2016). A DigComphoz képest tehát feleannyi szinten finomhangolja tehát a kompetenciák mértékét, azonban annyiban továbbgondolja az európai modellt, hogy az ismeretek, készségek és attitűdök mellett az autonómia és
felelősségvállalás szintleíró kategóriáját is megjeleníti.
A fenti két alapvető keretrendszer kompetenciaterületei azonosak. Az első
a DigComp 2.1 szerint az információ- és adatmenedzsment (az IKER-ben ez az
„információ gyűjtése, felhasználása, tárolása” névre hallgat), a második a kommunikáció és együttműködés (a DigComp szerint „digitális, internet alapú kommunikáció”), a harmadik a digitális tartalmak (illetve ezek létrehozása), a negyedik a
biztonság kérdésköre (amely az IKER-ben az ötödik helyen szerepel), végül az
ötödik (az IKER-ben negyedik) a problémamegoldás (illetve gyakorlati alkalmazás).
E keretek – hasonlóan a legtöbb használatban lévő digitáliskompetenciamodellhez – taxonomikusak, egyfelől mert a magasabb szintű (sorszámú) területek
megléte előfeltételezi az alacsonyabb szintűek birtoklását, másfelől mert Bloom
taxonómiájának mintájára (Anderson, Krathwohl és Bloom 2000) a kompetenciák
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mozgósítása hierarchikus, rendezett sorban történik. Ez lehetőséget biztosít a digitalizáció sokrétűségének differenciált bemutatására és a kompetenciaterületek
közti összefüggések mélyebb feltárására, mindeközben azonban azt a képzetet erősíti, hogy a digitális eszközök használatának elsajátítása (információkeresés, kommunikációs technikák alkalmazása) logikai elsőbbséget élvez a „tartalmi” (biztonság, közösség, problémamegoldás) területekkel szemben, és hogy a készségek és
jártasságok megszerzése nélkül attitűdök és autonómia (felelősség) kialakítása
nem vagy csak nehezen lehetséges.

4. ODA NEKIK AZ OROSZLÁNT IS!
A hazai pedagógusképzésben szerepet játszik ugyan a digitális kompetenciák fejlesztése, azonban ennek módja és mértéke szuboptimális ahhoz, hogy a
tantermen kívüli digitális oktatás kihívásaira egységesen azonnali és hatékony választ adhassanak a tanítók és a tanárok. Az egyéni digitális pedagóguskompetenciák mértéke nagy szórást mutat, ahogyan az egyes intézmények felszereltsége is.
Ennélfogva a pedagógusok eltérő kompetenciákkal (ismeretekkel, készségekkel és
attitűdökkel) és hasonlóan eltérő eszközpark birtokában kényszerültek a hirtelen
digitális átállásra.
Bognár (2020) találó ábrázolása szerint a pedagógus digitális fejlődésének
szintjei a tagadással kezdődnek, majd a rácsodálkozás („Jé, ezt így is lehet?”), később pedig a pesszimizmus következik („Nekem ez nem menne.”). A felfedezés
pillanatát követően az illetőnek esélye nyílik a „Kahoot szintjére” lépni, ahol a
felfedezett lehetőségek és alkalmazások használata folytán a pedagógus elkezd
minden tananyagot kvízként látni, és akár jól szolgálja ez a tanítás szándékát, akár
kevésbé, minden erővel azon van, hogy újonnan megszerzett tudását kamatoztathassa. Ez azután szinte törvényszerűen vezet el a cunamihoz, ahol a digitális kvízek, szabadulószobák, videóanyagok és feladatsorok eluralkodnak, és a pedagógus
elmerül a lehetőségek végtelen digitális tengerében. A ráébredést azután az az
igény hozza el, hogy immár a tanuló is készíthetne valamit, ha a tanítója, tanára
ennyit dolgozik – halmozzuk el tehát őket is, oda nekik az oroszlánt is! Bognár
meglátása szerint a következő fokozat a kísérletezésé: a kollégákkal, diákokkal,
szülőkkel közösen alkotó szakember lassan digitális pedagógussá érik. Ezen az
utolsó szinten kilép a tantárgyak fogságából, tudatosan köti az eszközt a célokhoz,
gondolkodva alkot, tudatosan tervez és értékel.
A fenti modell, ahogyan a DigComp 2.1, illetve az IKER, szintén taxonómiában gondolkodik, és tetten érhető benne azok tartalmi logikája: elsőséget élveznek a technikai képességek (a hogyanok), majd a felsőbb szinteken jelenik meg
a nyugtalanító célkeresés, a miértek kérdésköre, mígnem a pedagógus újra eljut a
hogyanok világába, ahol már nem technikai, hanem tartalmi, tananyagfejlesztési
kérdéseket feszeget, kooperációban a tanítási-tanulási folyamat többi érintettjével.
Mindezek mellett az öt fő kompetenciaterület fejlődése is hierarchikusan történik:
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az információkeresés, a kommunikáció, a tartalomelőállítás elsajátítását követően
érkezünk el a közösségi problémamegoldás képességéhez. (Igaz, ezek mellett e
modellben az ötödik terület, ti. a biztonság és felelősség kérdésköre kissé a háttérben marad.)
A pedagógusok fenti élménypiramisa rávilágít néhány dilemmára, amelyekkel szisztematikus empirikus kutatások ugyan még nem foglalkoznak, de a
mindennapi pedagógiai praxis megmutatja őket, és a pedagógus – szülő – gyermek
kommunikációs háromszögben anekdotikus történésekként gyakorta tanulmányozhatók.
Először is, a kétely csökkenése nem mutat feltétlen korrelációt az IKT eszközök kezelési képességeinek növekedésével. Egyre kifinomultabb képességeket
szerezve az egyén – legyen tanuló, pedagógus vagy szülő – újra és újra szembesülhet saját tudatlanságával (docta ignorantia), megkérdőjelezve önmaga képességeit. Ugyanígy, egy-egy új eszköz vagy módszer használatba vétele újra meg újra
elrepítheti őt a cunami fázisába (pl. a Tankockák „belakása” után minden témára
megkísérli felhúzni ezt a felületet, az Emaze felfedezését követően minden prezentációját e platformon állítja össze stb.). Továbbá, a ráébredés szintje nemcsak a
befektetett energia pedagógus és tanulók közti aránytalanságára, hanem pl. internetbiztonsági és jogi kérdésekre is ráirányíthatja a felhasználói figyelmet. (Pl.: A
Google Classroomba feltöltendő anyagoknak ki az adatkezelője? Kérhet-e a testnevelés tanár videófelvételt a gyermek mozgásáról? Adhat-e a pedagógus YouTube-videómegtekintésre épülő feladatot alsó tagozatos gyerekeknek akkor, ha
Magyarországon 16 éves kor alatt a Google szolgáltatásait csak Family Link segítségével lehet használni, és ilyen módon a gyermek a YouTube-hoz legálisan nem
férhet hozzá? stb.)

5. KEMÉNY KIHÍVÁSOK, PUHA KÉSZSÉGEK
A specifikus pedagógus-problémáktól visszakanyarodva a pedagógus–tanuló–szülő háromszöghöz, számos olyan készség fejlődése figyelhető meg a tantermen kívüli digitális köznevelési munkarend kapcsán, amelyek lazán, de nem
teljes mértékben köthetők a digitális kompetenciamodellek fő területeihez. Az
alábbiakban a legfontosabbak láthatók kiemelve.
Türelem: különböző szintű számítógépes ismeretekkel, különböző előtörténetekkel és félelmekkel érkeztek a szereplők ebbe a helyzetbe. Senkitől nem várható el gyors reakció, a húzódozás azonnali meghaladása, viszont elvárható és elvárt volt, hogy az átálláshoz szükséges egy-három hetes felkészülési idő erejéig
minden érintett türelemmel legyen (Taxner 2020).
Empátia: általános iskolás gyerekek szülei sok helyen már az átállás első
hetében elvárták a tanítóktól, tanároktól, hogy kiscsoportos online órákat tartsanak,
miközben a pedagógusok némelyike csak néhány napja ismert meg olyan szolgáltatásokat, amelyeket korábban nem kellett használnia, és így nem is volt motivált
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a megismerésükben. A többszintű szülői helytállással (munka és otthoni iskoláztatás együttesével) járó frusztráció próbára tette az empátiát, ugyanakkor hosszabb
távon kiderült, hogy a szülők erősebben bele tudják élni magukat a tanárok helyzetébe. Ha úgy tetszik: a „sajátélmény” fokozta a pedagógusokkal való azonosulást. Bár magyar felmérés eddig nem készült a témában, az Osmo (2020) által publikált amerikai eredmények arról számolnak be, hogy a válaszadók 77%-a szerint
magasabb fizetést érdemelnének a pedagógusok.
Míg a fenti kettő direkt módon nem köthető a digitáliskompetencia-területekhez, a kritikus válogatás már mutat némi kapcsolatot a biztonság témakörével:
gazdaság- és médiakritikai érzéket egyaránt követel annak felismerése, hogy némely IT-cégek számára a mostani helyzet hatalmas lehetőség a piacszerzésre, hiszen az átmenetileg ingyen kínált szolgáltatásokat igénybe véve a felhasználók később már nehezen távolodnak el egy megszokott rendszertől. Az ingyenes megoldások kavalkádja ráirányította a figyelmet arra, hogy érdemes a már ismert és megbízható, minőségbiztosított rendszereket igénybe venni, és hogy az ingyenességnek a szoftverpiacon is sokféle ára lehet.
A következők szintén a kompetenciák körébe tartoznak, de jellemzően
nem digitálisak.
Önmérséklet: bár tobzódunk az applikációkban, lehetőség nyílt azt is felismerni, hogy a multitasking (ami itt inkább multi-apping) rendkívül megterhelő.
A csatornák egyidejű nyitvatartása, mint médiagyakorlat (Aczél et al. 2015: 36.)
leköti a figyelmet és fárasztja a tudatot, így minél inkább sikerül racionalizálni az
online csatornák használatát, annál áttekinthetőbb marad a munkaszervezés.
A minőségi idő kihasználása: a vírushelyzet megadta a befelé fordulás
ajándékát, az önképzés lehetőségét, a közvetlen családtagokkal együtt töltendő időt
és az egymásra figyelés fokozott igényét.
A fentiekből eredeztethető önfegyelem és rendezettség mellett említésre
méltó még az autonómia és a felelősség dimenziójában a tanulási-tanítási folyamat
transzparenciája, amely a digitális platformok naplózottságára vezethető vissza.
Talán soha ilyen egyértelműen nem volt kimutatható, hogy pontosan mennyi időt
tölt a tanár és a diák a tananyaggal, mekkora időráfordítás melyikük számára milyen eredményre vezet, és hogy azonos bemenetek esetén hogyan oszlik meg a
kimeneti eredmény a tanulók körében. Mindezek támogatják a személyi és szervezeti integritást, mert követhetővé és összevethetővé teszik az egyes tantárgyakra,
valamint az egyes tanulók fejlesztésére és értékelésére szánt időt és tevékenységelemeket. Végezetül, az egész csomagot átfogja az alkalmazkodás, az adaptivitás, mint alapvető tulajdonság (Taxner 2020).
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÖSSZEFOGLALÁS
Fentebb két keretrendszer mentén mutattuk be a digitális kompetenciák öt
fő területét, és egy kilenclépcsős informális fejlődési modell segítségével illusztráltuk, hogy mely mozzanatok vonatkoznak a pedagógusokra. Rámutattunk továbbá a három ismertetett modell néhány kritikus pontjára, majd részletesen ismertettük azokat a legfontosabb puha készségeket, amelyeket a digitális köznevelési munkarend egyértelműen fejlesztett, de direkt módon nem illeszkednek a keretrendszerekbe.
Az eddigi iskolai „karanténtapasztalatok” szerint e hierarchikusan építkező modellek nehezen alkalmazhatóak a tanulók, szülők és tanárok együttesére.
Ezek az alcsoportok igen eltérő (már birtokolt) kompetenciákkal rendelkeznek,
akár a kompetenciák típusát, akár a szintjét, akár pedig a szintleíró kategóriáikat
(ismeret, készség, attitűd, autonómia) tekintjük. A digitális bennszülöttek (Prensky
2001) – rugalmasabb gondolkodási sémáik és tanulási sajátosságaik miatt – az információkezelés és a kreativitás kompetenciaterületén sok esetben sikeresebben
érvényesülnek, mint a digitális bevándorlók, míg az utóbbi csoport az online biztonság, valamint általában a kompetenciaterületek autonómia- és felelősségkategóriái mentén mutathat kockázatmentesebb viselkedést, mint a fiatalabb korosztály. A kompetenciaterületeken zajló fejlődés továbbá jellemzően nem lineáris: fejlődésük során az egyének a különböző szintek között „cirkulálnak”, vissza-visszatérnek, mindeközben az ismeretek, készségek, attitűdök és felelősségek terén is
más-más mértékű kompetenciákra tehetnek szert egyazon kompetenciaterületen
belül.
A modellekben megjelenő digitális kompetenciák nem választhatók szét
élesen olyan soft skillektől, amelyek a digitalizációtól függetlenül is léteznek (pl.
empátia, türelem, felelősség, alkalmazkodóképesség stb.). A szakirodalomban számos olyan kompetencialista bukkan fel, amelyek vegyesen tartalmaznak általános
és kifejezetten digitális készségeket, példaként ld. Kovács (2018), Llorens et al.
(2013) és Llorens et al. (2019).
A modellek alsóbb szinten jól mérhető és könnyen számszerűsíthető kompetenciákat jelenítenek meg (pl. keresőmotorok ismerete, fájlkezelési ismeretek,
jártasság bizonyos szoftverek funkcióinak használatában stb.), míg a felsőbb szintek és összetettebb dimenziók egyre nehezebben mérhető és számszerűsíthető
kompetenciákat hordoznak (pl. keresési stratégiák finomítása, tudásintegráció a
szakmai gyakorlat és ismeretek fejlesztése és mások segítése érdekében, a digitális
együttműködési platformok használata a társas viselkedési szabályoknak megfelelően stb.). Így minél magasabb kompetenciaszintre kerül az egyén, annál nehezebben definiálható, hogy voltaképpen mit tud – és még az adott szintre való feljutása
sem garantálja, hogy minden fő kompetenciaterületen azonos szinten képes teljesíteni.
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A fentiekből és a karantén idején tapasztaltakból együttesen következik,
hogy a digitális kompetenciák fejlesztését nem okvetlenül „alulról felfelé” kell végezni, hanem ideális esetben egyéni fejlesztési utakkal támogatva, azon szintleíró
kategóriák mentén, amelyekben az illető fejlesztésre szorul. (Egy gyakorlott általános iskolás internethasználónak nagyobb eséllyel kell az autonómia és a felelősség szintleíró kategóriáival foglalkoznia, mint az ismereteivel és a készségeivel,
míg pedagógusa ismeretek terén vélhetően erősebb fejlődést kíván, mint attitűdjei
terén.) Ezenfelül és főképpen kívánatos lenne a statikus modelleken felül egy „Dinamikus DigComp” modell megalkotása, amely figyelembe veszi a tanulás fentebb részletezett cirkuláris jellegét, valamint független változóként számol a jogszabályi, intézményi és infrastrukturális környezet sajátosságaival.
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Eszter Deli, Klaudia Jakab, Fruzsina Mikó
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The Bold Vision
An Analysis of the Visual Language and Imagery
of Hungarian Romas
Roma/Gypsy art has been recognized and appreciated for a very long
time, for it nurtures the nature and depth of the culture it comes and
draws its energy from. Pointed out by Liégeois, 1 much of the originality of the Roma art lies in the quality of creative interpretation as a
form of creation. With its bold colours, singular dressing, dance moves,
paintings and music, Gypsy art is truly a hybrid one.
Despite all endeavours for complete integration, the unfavourable social and economic situation of the Roma population in Hungary is a frequent topic in public discourse. The significance of the
issue is not in question: it is estimated that the Roma population of
the country is approx. 6–7%, constituting the poorest, most isolated
and vulnerable group in society. 2 Art-related activities have a momentous role in increasing the disadvantaged Roma population’s
school performance and compensate for their socialization disadvan1

Jean-Pierre Liégeois, Roma, Gypsies, Travellers, Strasbourg: Council of Europe,
1994.
2
Anikó Bernát, “Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon” [In the Lag: The Social Situation of the Roma in Today’s Hungary], Társadalmi Riport [Social Report], Budapest TARKI Social Research Institute, 2014.
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tages. Our alma mater, Corvinus University of Budapest, participates
in the Horizon 2020 Program of the AMASS Project, which has defined the European Union’s research and development policy for
2014–2020. The aim of this project – nearing completion very soon –
has been to study the development of young Roma women living in
extreme poverty through the evaluation of long-term successful educational programs.
After alluding to a possible conceptualization of Roma art, the
present paper introduces the situation of visual education of Hungarian Romas – see the video! – through presenting the best practices
used in the currently running domestic development programs, based
on the background of two in-depth expert interviews conducted with
prominent individuals who have successfully implemented development programs for disadvantaged Roma. Zoltán Balog, former Minister of Human Resources, and Nóra L. Ritók, professional leader of
the Real Pearl Foundation nongovernmental organization, were asked
about their experience. Besides the examination of the external agents
of the visual development of Roma integration, a qualitative content
analysis of 30 paintings created by 30 different Roma artists was
executed in order to shed light on how the Gypsy artists – as internal
agents – themselves communicate their culture and see how their visuality reflects the attitudes of Gypsy communities.
It is obviously beyond the scope of this research to give a
general conceptualization of Hungarian Roma art; rather, this research is meant to be an exercise in visual rhetoric drawing on the
codes offered by Daniel Chandler in his work Semiotics: The
Basics, 3 and thus it seeks to provide the semiotic-rhetorical analysis
of the works of Hungarian gypsy artists in order to interpret their
social, aesthetic, ideological and rhetorical intentions to customize
the implemented development programs to their culture and the
visual framework which will serve their integration to the fullest. Images were selected using the methodology of random sampling with
the keywords “Roma painting”, “Roma fine art”, “Gypsy painting”,
depending on the availability on the internet. Our goal was to get to
3

London & New York: Routledge, 2002.
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know the characteristics and displayed themes of Roma painting
more deeply by analyzing their pictures. Having executed the analysis, the authors have gained insight to the visual language and imagery of Hungarian Romas, finding that Roma artists prefer to use strong,
vivid colours and have a truly human-centered visual representation.
The persons represented in their art were mainly involved in everyday life and folk activities, gazing in the distance expressing sadness,
fear or anger. Our research also pointed out a true fascination about
female fertility within Roma art, and love and attraction were a
crucial part of their depiction; however, the main topoi conveyed by
the images were discrimination, sadness, suffering and exclusion.
“I leave you alone with my paintings. If you are scared, come out to me.
But you don’t have to be afraid – they’re good people in it.” 4
István Szentandrássy, award-winning Hungarian Roma painter

4

Compare https://ujpestmedia.hu/vasznat-simogato-festo/.
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XXI. évf. 1. szám

Visszhangkamrák és szűrőbuborékok
A hírfogyasztásról szóló vita a digitális
hálózati média-ökoszisztéma világában1
Az elmúlt három évtizedben mind a közügyekről szóló hírek előállítása és terjesztése, mind fogyasztásuk,
használatuk számottevően megváltozott. Az ezredfordulót követően az online platformokon, hírportálokon
történő személyes hírválogatás, valamint a felhasználók által előállított hír- és információs tartalmak
vizsgálata bekerült a kommunikációkutatások főáramlatába. Nagyjából a 2010-es évek elejére, a Web 2.0-s
környezetben a téma kiegészült az algoritmikus hírválogatás vizsgálatával. Az a sokak által vélelmezett
és még az ezredfordulón megfogalmazott fordulat, miszerint a hírforrások elérhetőségének bővülésével
egyidejűleg de facto beszűkül az egyének figyelmét megragadó, az általuk kiválasztott hírek és információk
köre, a mértékadó kutatási eredmények tanúsága szerint nem következett be. Ugyanakkor a visszhangkamra
és a szűrőbuborék elnevezéssel közismertté vált metaforák vagy – ha úgy tetszik – hype által leírt jelenség
mégiscsak létezik a digitális hálózati hírmédia világában, csak kicsit másként, mint ahogy azt a meg
fogalmazói előrevetítették.
Kulcsszavak: algoritmikus hírszűrés, hálózati hírmédia, hírbuborék, hírmédia, hype, nyilvános szféra, személyes
hírválogatás, szűrőbuborék, visszhangkamra

Bevezetés
A hálózati hírmédia működése kapcsán Nicholas Negroponte (1995) fogalmazta meg először a maga The Daily Me
metaforájával, hogy a híreket a felhasználók saját elgondolásaikat követve személyükre szabhatják (personalization),
majd Cass Sunstein (2001) a visszhangkamra (echo chamber) találó szóképével mutatott rá a hírek felhasználók
általi személyre szabásának társadalmi veszélyeire. Persze nem kérdés, hogy a közönség válogatása a média
hírei között örök jelenség. A hagyományos tömegmédia közönségének választásaiban is jelen volt, és a hírekkel
való találkozás módja mindig is összekapcsolódott a hírfogyasztók tudatos és/vagy nem-tudatos preferenciáival
(Gálik 2018). Ugyanakkor a digitális média színteréhez képest szerény hírkínálat körülményei között a közönség
válogatási lehetősége nagyságrendekkel kisebb volt, a hírmédiával kapcsolatos aggodalmak elsődleges tárgyának
pedig a kínálat mennyiségi és szerkezeti elégtelensége számított.
Az új infokommunikációs technológiák (IKT) megjelenése és terjedése nyomán a hírkínálat az 1970-es évektől
fokozatosan bővült, de ezt a folyamatot a különböző társadalmi rétegek hírfogyasztásában meglévő különbségek
növekedése kísérte (Tichenor et al. 1970), ami új veszélyeket hordozott. Az információkkal bőven ellátottak
(the information rich) és az információkban szűkölködők (the information poor) között kialakuló tudásszakadék
(the knowledge gap) elsőszámú magyarázó változója Philip Tichenor és szerzőtársai korszakos tanulmánya szerint az egyes társadalmi rétegekbe tartozók eltérő képzettségi/iskolázottsági szintje. A tudásszakadék-hipotézis

1 A tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke és a Nyelv és Kommunikáció Doktori
Programja által szervezett (Pécs, 2019. március 22–23.) konferencián tartott, „Híreket mondunk – Töprengések a visszhangkamra
(echo chamber) és a szűrőbuborék (filter bubble) hype relevanciájáról a hírmédiában” című előadás szerkesztett és bővített változata.
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vizsgálata a médiaszociológiai kutatások egyik kiemelt témája mindmáig,2 ugyanakkor a szóhasználatban a
digitális szakadék/digitális megosztottság (digital divide) kifejezések kerültek előtérbe.
Az ezredforduló utáni első évtized végén megjelenő, a hírek forgalmát irányító keresőmotorok, valamint az egyre
szélesebb tömegeket vonzó közösségi hálózati oldalak (social network sites, SNSs) használatának robbanásszerű
növekedése arra a jelenségre irányították rá a figyelmet, hogy a platformok üzemeltetőinek algoritmusai nagyban
befolyásolják, milyen hírekkel találkoznak a felhasználók az interneten. Az algoritmikus hírszűrés tovább erősíti
az egyéni hírválogatásból következő hatásokat, és Eli Pariser (2011) azt mutatja be a New York Times bestseller
listájára felkerült könyvében, hogy a felhasználók mintegy szűrőbuborékba (filter bubble) kerülhetnek.3
A hírek felhasználók általi személyes, illetve a szolgáltatók általi algoritmikus szűrését Negroponte, Sunstein
és Pariser említett munkáira támaszkodva mutatom be, hiszen a téma ezek nyomán kapott a szélesebb nyilvánosságban is teret. Minden negatív mellékzönge nélkül használom a hype fogalmát a visszhangkamra, illetve a
szűrőbuborék kialakulásáról szóló okfejtésekre, hiszen a szaktudományok szóhasználatában a hype egy olyan
érdekes és korszakos jelentőségűnek tűnő felismerésre utal, amely jóllehet tudományos mércével még csak egy
halovány hipotézis, de a nyilvánosságban már nagy értéket társítanak hozzá (McQuail 2015).

A hírbuborék lehetőségének felvetése, konceptualizálása,
a jelenségről folytatott vita első szakasza
A média digitalizációjának és az internet terjedésének új technológiai környezetéből kiindulva az MIT Media
Lab akkori vezetője, Nicholas Negroponte az online WIRED magazin 1994. júniusi számában vázolta fel azt a
lehetőséget, hogy a hírfolyamot a felhasználók személyükre szabhatják. Okfejtése először csak az emblematikus
szakfolyóirat szűk olvasótáborához jutott el, de miután 1995-ben megjelent a Being Digital című gyűjteményes
kötetében is, egy csapásra megváltozott a helyzet. A könyv igazi tudományos bestseller lett, megállapításait
úton-útfélen idézték a nyilvános kommunikációban; a tudományos publikációkban is számtalanszor hivatkoztak
rá, a szerző az 1990-es évek egyik legismertebb médiakutatója lett.
A Negroponte által adott találó, metaforikus újságcím − The Daily Me − jól érzékeltette, hogy új korszak
kezdődhet el a hírmédiában, de ennél tovább ment, hiszen a médiatartalmak közti személyes válogatás lehetőségét más tartalmakra is kiterjesztette. Úgy vélte, küszöbön áll a paradigmaváltás a média közgazdasági-üzleti
modelljében is, és a tartalmakat előállító professzionális médiaszervezetek kínálata által uralt push modellt fel
fogja váltani a fogyasztó/felhasználó által dominált pull modell, a felhasználó pedig majd kedvére válogathat
az interneten a digitális formában tárolt és lehívható tartalmak közül.
Az ezredfordulón a neves amerikai alkotmányjogász és társadalomkutató, a deliberatív demokrácia eszméjének
ismert népszerűsítője, Cass Sunstein (2001) a korai hálózati hírmédia működését vizsgáló Republic.com című
könyvében arra hívta fel a figyelmet, hogy a személyre szabott hírválogatás káros társadalmi következményekkel
is járhat. Megtartva Negroponte The Daily Me metaforáját, Sunstein részletesen bemutatta, hogy amennyiben
a felhasználók csak a világhálón talált hasonló gondolkodású (like-minded) társaikkal kommunikálnak, azzal
könnyen bezárhatják magukat egy információs gubóba (information cocoon), vagy – a gyorsan népszerűvé vált
másik metaforáját idézve, – egy visszhangkamrába (echo chamber). Mindez komolyan fenyegeti a nyilvános
szférát, ilyenformán a demokráciák egészséges működését. Amennyiben a felhasználók főként csak azokat a
hírforrásokat veszik igénybe, amelyekben a világképüknek megfelelő információkkal, véleményekkel és néze-

2 Gabriel Weimann és szerzőtársai (2014) a digitális szakadékról az ezredforduló után megjelent releváns szakirodalom metaanalízésének eredményeire támaszkodva megállapították, hogy a digitális hálózati média hírbőségének közepette szintén kimutatható egy információs szakadék a közönség társadalmi-gazdasági, közéleti és tudományos kérdésekben való tájékozottsága
terén. Az alacsonyabb társadalmi-gazdasági státusú felhasználók ugyan jóval több időt töltenek el a digitális kommunikációs
platformokon, mint a magasabb státusúak, mégis kevesebb hírhez/információhoz jutnak el, és ritkábban használják az online
információkeresés szofisztikált eszközeit. A használat mintázatának eltérései a különböző státusú csoportok között, valamint
az ebből eredő információs szakadék erősítik a „jó öreg” tudásszakadék-hipotézis relevanciáját.
3 A „visszhangkamra” és a „szűrőbuborék” gyűjtőfogalma a szintén gyakran használt „hírbuborék”.
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tekkel találkoznak, nem alakulhatnak ki bennük azok a közös tapasztalatok, amelyek összetartják a heterogén
társadalmakat.
A személyes hírválogatás hálózati platformokon történő vizsgálata az ezredfordulót követően bekerült a kommunikációkutatások fősodrába (Gálik 2018). A következőkben az amerikai hálózati médiára összpontosítva mutatok be néhány gyakran hivatkozott példát. Két pártos irányultságú hírportál összesen 727 látogatójának maga
tartását elemezve 2005-ben Kelly Garrett (2009) megállapította, hogy az egyes felhasználók politikai/ideológiai
beállítottsága befolyásolja ugyan a hírek közti válogatásukat, de a hatás mértéke nem túl jelentős. Garrett arra a
következtetésre jutott, hogy az a Sunstein által megfogalmazott és sokak által osztott aggodalom, miszerint az
internethasználat az egyre fragmentáltabb társadalom kialakulásához vezet, eltúlzottnak tűnik.
A hírportálok 2009-ben mért látogatottsági adataiból kiindulva Matthew Gentzkow és Jesse Shapiro (2011) a
közönség online hírfogyasztását vetette össze a más sztenderd adatbázisokból (olvasottság, hallgatottság, nézettség)
számított offline hírfogyasztásával. Kutatásuk eredményei azt mutatták, hogy ritka az olyan felhasználó, aki csak
egy-két, szerkesztőségi irányvonalát tekintve karakteres hírportált látogat, és más hírmédiumokat nem vesz igénybe.
Kristen Purcell és szerzőtársai (2010) kérdőíves felmérést (survey) alkalmazva kutatták az amerikai felnőttek hírfogyasztását 2009-ben. Kimutatták, hogy ez emberek döntő többsége (92 %) egy tipikus/átlagos napon
több hírforrásból tájékozódik, és hogy az internetet nagyon gyakran használók az átlagnál kevésbé lojálisak az
egyes hírportálokhoz. Szerintük nyilvánvaló, hogy a politikai/közéleti híreknek az a puszta tömege, amellyel
a rendszeres hírfelhasználók szembesülnek, egyúttal azzal a következménnyel is jár, hogy elkerülhetetlenül
találkoznak a maguk felfogását keresztező hírekkel.
Eszter Hargittai és szerzőtársai (2012) a digitális médiában kialakuló információs túlterhelést vizsgálták
szintén 2009-ben. Hét fókuszcsoportot állítottak fel egyenként 9–12 résztvevővel; az országos átlaghoz viszonyítva a résztvevők összességükben fiatalabbak és képzettebbek voltak. A beszélgetések résztvevői kifejezetten
pozitívan értékelték azt a lehetőséget, hogy az interneten sokkal szélesebb hírkínálatból válogathatnak, mint
a hagyományos hírmédiában, a tájékozódási lehetőségeik bővülését látták benne. Arra a felvetésre, hogy vajon
a személyes preferenciáik érvényesítése nem fenyeget-e azzal, hogy ők maguk „visszahúzódnak egy pártos
szekértáborba, a napi én (daily me) egyoldalú információiba” a résztvevők jellemzően nemmel válaszoltak, és
jelezték, érdekli őket az is, hogy „a másik oldal” mit gondol az általuk kiválasztott hírekről.
A hivatkozott kvantitatív és kvalitatív kutatások eredményei egyaránt azt sejtetik, hogy az amerikai hírmédia színterén, az internethasználók körében a Web 1.0-es környezetben nem vált uralkodóvá a szűk személyes
érdeklődés, az egyéni preferenciák szerinti következetes, tudatos felhasználói hírválogatás (personalization)
gyakorlata, ellentétben Negroponte előrejelzésével és Sunstein aggodalmaival.

Hírbuborék-vita a 2010-es években
Az internetaktivistaként jól ismert, de sem Negroponte, sem Sunstein tudományos hírnevéhez nem mérhető Eli
Parizer (2011) a szűrőbuborék (filter bubble) kifejezést használta a hálózati platformokon történő hírfogyasztást
vizsgáló könyvében. Ő arra helyezte a hangsúlyt, hogy a különböző hálózati platformokon az online hírhasználat mintázatait jól ismerő algoritmusok szűrik a felhasználók elé kerülő híreket, és úgy látta, hogy a rejtett
algoritmikus szűrés működése tovább súlyosbítja az egyéni online hírhasználat felhasználók általi személyre
szabásából fakadó ismert problémákat.
Solomon Messing és Sean Westwood (2014) a közösségi média oldalain a felhasználók által megosztott és értékelt/
kommentált híreket vizsgálva arra hívta fel a figyelmet, hogy az így megjelenő ajánlások szerepe erősebb lehet a
felhasználók hírválasztásában, mint a pártokhoz való saját kötődésüké, amelyre a közösségi hálózati oldalakon
alkalmazott algoritmikus szűrés épül.4

4 Nem bocsátkozva a részletekbe, itt csak megjegyezzük, hogy Johannes Kaiser és szerzőtársai (2018) összegzése szerint a
tárgyban folytatott tengernyi kutatás eredményei meglehetősen ellentmondásosak.

30

Gálik Mihály

Seth Flaxman és szerzőtársai (2016) nagyjából 50 000 olyan amerikai felhasználó adatait elemezték, akik
rendszeres látogatói az amerikai híroldalaknak/hírportáloknak. Az adatfelvétel 2013 tavaszán történt. A nagymintás, reprezentatív felmérés adatait elemezve a kutatók úgy találták, hogy a felhasználók saját preferenciáik
érvényesítése mellett jellemzően még a fősodorba tartozó hírmédia további hálózati felületeit is látogatják, és
vizsgálatuk nem mutatott ki érdemi visszhangkamrahatást. Noha az amerikai hírmédia ideológiai polarizálódása már az 1990-es évek elejétől fokozatosan erősödött (Iyengar & Hahn 2009, Gentzkow & Shapiro 2011), a
mainstream hírmédia kínálatában mégis sok olyan közös elem található, amely gyengíti a visszhangkamra-hatást.
Frederik Zuiderveen Borgesius és öt szerzőtársa (2016) terjedelmes áttekintő tanulmányában összesen 66 forrást
dolgozott fel a hírbuborékok kialakulásának témakörében, és részletesen ismerteti a visszhangkamrák, illetve a
szűrőbuborékok káros hatásaival kapcsolatos, széles körben vélelmezett aggodalmakat. Kettéválasztották a híreknek
a felhasználók, valamint az algoritmusok általi személyre szabását, majd arra a következtetésre jutottak, hogy a
hírek személyre szabása kapcsán gyakran hangoztatott aggályokat jelenleg nem támasztja alá empirikus bizonyíték.
Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a digitális média színterén nagyon gyors a változások üteme, ami önmagában
is hamar elavulttá teheti a kutatási eredményeket. Továbbá, mivel a kutatások többsége az amerikai kétpárti
politikai rendszer környezetében történt, az eredmények relevanciája más demokráciák többpárti rendszereiben
nem magától értetődő. Mindez óvatosságra int a hírbuborékok kezelésére szolgáló szakpolitikák kialakítása során.
E helyütt érdemes röviden utalni két olyan kutatásra, amelynek eredményei – bár az amerikaitól igencsak
eltérő médiaszíntéren készültek – mégis erősítik azt a 2010-es évek második felére kialakuló álláspontot, hogy
a hírbuborékhatás érvényesülése távol van attól a népszerű hype-tól, amelyet először Sunstein (2001), majd később
Parizer (2011) fogalmazott meg.
Rune Karlsen és szerzőtársai Norvégiában lefolytatott online kérdőíves felmérésének eredményei azt mutatták,
hogy az online vitafórumok résztvevői közül a legaktívabbak gyakran kommunikálnak az ellenkező nézeteket
valló felhasználókkal is, tehát nem zárják magukat visszhangkamrába. A 2014-ben elvégzett felmérés 5677 felhasználóra terjedt ki, s a panel az internetet használó népesség tekintetében reprezentatív volt. A különböző
online platformokat együtt számítva a válaszadók közel 40 százaléka vett részt a vitákban. Azon felhasználók
több mint fele (53 %), akik gyakran vitattak meg kérdéseket hasonló gondolkodású (like minded) társaikkal,
a válaszok tanúsága szerint gyakran olyanokkal is folytatott vitát, akik a sajátjuktól eltérő, azokkal ellentétes
értékeket vallottak. A politikai és közéleti kérdésekről zajló viták résztvevőinek nagyjából harmada (31 %) úgy
válaszolt, hogy a vele teljesen ellentétes véleményű felhasználókkal is kommunikál, nagyjából negyedük (24 %)
viszont elzárkózik az ellentétes véleményen lévőkkel folytatott eszmecserétől. Ahogyan a szerzők fogalmaznak,
az online vitafórumokat a lövészárok-hadviselés dinamikája (trench warfare dynamics) jellemzi: a résztvevők
jellemzően elbeszélnek egymás mellett, és az ellenkező felfogásúakkal folytatott vitáik általában inkább megerősítik, semmint megingatják a saját nézeteiket, ami egyfajta ellenkezési torzítás (disconfirmation bias).5
Babarczy Eszter (2018) egy menekülteket befogadó kisebb magyarországi program Őcsényben bekövetkezett
kudarcát vizsgálta oly módon, hogy a széles nyilvánosságot kapott esetről a Facebookon 2017 szeptemberében
kibontakozott vitát tartalomelemzésnek vetette alá. Konkrétan három-három, egymással szögesen ellentétes
irányvonalú hírportál Facebook oldalaira feltett, összesen 1224 hozzászólást tekintett át. Előzetesen azt feltételezte, hogy a kormánypártinak nevezhető hírportálokon (Pesti Srácok, 888, Blogstar) a programot elutasító helyi
lakosok, illetve a vitában megszólaló miniszterelnök őket támogató álláspontját tükröző hozzászólások lesznek
majd elsöprő többségben, a kormánykritikusnak minősíthető hírportálokon (Index, MNO, Kettős Mérce) pedig
majd a program mellett érvelők nyilvánítanak véleményt. Az eredmények azonban jóval árnyaltabb képet mutattak. A helyi lakosok/a helyi önkormányzat elutasító döntését és Orbán Viktor miniszterelnöknek az Őcsényben

5 Beszédes ebből a szempontból Sunstein (2017: 181) azon példája, is, amely az amerikaiakat megosztó egyik fontos kérdés, az
abortusz legalizálása körüli feszültséget illusztrálja. Az abortusz pártján álló egyik nőgyógyászt lelőtték 2009-ben, ám Sunstein
értékelése szerint ez a tragikus, megrendítő esemény sem volt elegendő ahhoz, hogy a vita résztvevői főszabályként túllépjenek az
ideológiai kereteken. Amint írja: „A különböző nézőpontú emberek nagyobb valószínűséggel beszéltek el egymás fölött és mellett,
semmint lényegi eszmecserébe bocsátkozzanak.” Ez a példa – talán Sunstein szándéka ellenére – nem a visszhangkamrába való
bezárkózást illusztrálja, hanem a szélsőségesen polarizált álláspontokat képviselők közti párbeszéd korlátait.
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lakók döntésével egyetértő nyilatkozatát a kormánypárti hírportálokon a kommentelők közel egynegyede bírálta,
a kormánykritikus hírportálokon megjelenő véleményeknek pedig közel 30 százaléka támogatta. Idézve a szerző
megfogalmazását: „Ez arra vall, hogy legalább a kommentelők körében van átjárás a kormánykritikus és a kormánypárti média között” (Babarczy 2018: 69; kiemelés az eredetiben).
Visszatérve az amerikai médiaszíntérre vonatkozó, hírbuborék tárgyú tudományos közleményekre, ki kell
emelnünk Jacob Nelson és James Webster (2017) tanulmányát, amelyben egy 2014-ben folytatott, az amerikai
közéleti/politikai híreket vizsgáló kutatásuk eredményeit összegzik. A fejlett adat- és hálózatelemzési technikákat alkalmazva két kérdésre keresték a választ:
1. A különböző politikai-ideológiai hátterű hálózati közönségek miként fogyasztják a politikai híreket?
2. A közösségi hálózati oldalak milyen szerepet játszanak a hálózaton megjelenő (online) politikai hírek
fogyasztásában?
Elemzésükből egyértelműen kiderül, hogy a jól ismert, a piacon márkának számító amerikai hírportálok látogatottságát bemutató görbe ugyanazt a balról jobbra lejtő hiperbolát formázza, amelyet Chris Anderson (2007)
nevezetes long tail görbéje: néhány hírportál látogatottsága kiugróan magas, a többségé viszont ennek csak töredéke. A felhasználók adatainak elemzése továbbá arra következtetésre vezetett, hogy a látogatottságot tekintve
vezető hírportálok közönsége ideológiai alapon meglehetősen homogén, nagy eltérés csupán a szélsőségesnek
minősíthető, amúgy alacsony látogatottságú portálok esetében mutatható ki. A második kérdésre adott válasz
summázata az, hogy a hálózati közönségek a legnagyobb valószínűséggel a Facebookról jutnak el/navigálnak a
hálózati hírportálokra, jóval megelőzve a hírportálokat közvetlenül felkereső látogatókat vagy éppen a Google
keresőmotor közvetítésével érkezőket. Mindebből Nelson és Webster (2017: 9) találóan állapítja meg: „A Facebook
de facto a hálózati hírek közönségeinek nyitóoldala lett.” A két szerző álláspontja szerint kutatásuk eredményei
is azt bizonyítják, hogy a filter bubble/echo chamber jelenség érvényesülése csupán mítosz, amelyet az amerikai
társadalom szélsőséges politikai megosztottsága tart életben.
A visszhangkamra metafora megalkotója, Sunstein a 2010-es évek második felében is – immár mintegy az
ár ellen úszva – kitartott véleménye mellett. A közösségi média kora (the age of social media) és a demokrácia
megosztottsága közötti kapcsolatot vizsgáló új könyvében (Sunstein 2017) hangsúlyozza, hogy a visszhangkamrák
kialakulása a közösségi médiában is fenyegető veszély. Ráadásul a felhasználónak ehhez már szinte semmit sem
kell tennie, a hírek személyre szabását elvégzik helyette a politikai profilját jól ismerő szolgáltatók algoritmusai,
anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Miközben példák sokaságát hozza fel, nem rejti véka alá azt sem, hogy
legfontosabb állításai nem szisztematikus empirikus alapon nyugszanak, hanem azokra az egyéni és társadalmi ideákra támaszkodnak, amelyek „egy olyan kultúráról szólnak, amely a legjobban illeszkedik a jól működő
demokráciához” (Sunstein 2017: 6).
Elizabeth Dubois és Grant Blank (2018) kutatási eredményei azt mutatják, hogy az egyének (individuals) politika
iránti érdeklődésének magas szintje, valamint az elérhető hírforrások bősége gátolja a visszhangkamrák kialakulását.
A hírek kínálata a hálózati (online) forrásokat tekintve a közösségi médiától a kereső szoftvereken át a hírportálokig
terjed, és mellettük még ott találjuk a hagyományos (offline) hírmédiát, azaz a hírlapokat, a rádió- és televízió-műsor
szolgáltatást és egyebeket. A szerzők hangsúlyozzák, hogy az elemzések során a közönség médiahasználatának
teljes tartományát kell figyelembe vennünk, egy-egy médium kiragadása ugyanis téves következtetésekhez vezethet. Kiemelik, hogy az egyének politikai/közéleti témák iránti érdeklődésének hőfoka, intenzitása nagymértékben
befolyásolja, hogy mennyire élnek a hírbőség teremtette lehetőségekkel. Igaz, úgy is dönthetnek, hogy csak egy-két
forrást használnak, ám a hírbőség környezetében ez csupán néhány százalékukra jellemző.
Pablo Boczkowski és szerzőtársai (2018: 3524) Argentínában a mélyinterjú módszerét alkalmazva vizsgálták az
online hírfogyasztást a fiatal felnőtt (18–29 éves) korcsoportban 2016-ban, és arra a következtetésre jutottak, hogy:
„A közösségi médiában a véletlenszerű hírfogyasztás a perifériálistól elmozdult a központ irányába az online hírfogyasztás jelenlegi repertoárjában, legalábbis a fiatal felnőttek körében.”
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Következtetések, vitakérdések
A klasszikus felfogás szerint a hírmédia főként a közönség kognitív szükségleteinek igyekszik megfelelni, kínálata elsősorban a dolgok/az események megismeréséhez és az információk megszerzéséhez járul hozzá. A hírek,
valamint a hírmédia működését vizsgáló, a különböző szaktudományokban évszázados múltra visszatekintő
kutatások eredményei azt mutatják (Gálik 2018), hogy a közönség – a kivételes helyzetektől eltekintve – előtérbe
helyezi a mindennapos életvitellel és a szabadidő eltöltéssel kapcsolatos, valamint a könnyedebb, szórakoztató
jellegű híreket a közügyekről tudósítókkal szemben. Ez az emberi természetből fakadó jelenség egyfajta hír
szakadék (news gap) kialakulásához vezet, amely a korábbiakhoz képest kiszélesedik a hálózati hírmédia platformjain (Boczkowski & Mitchelstein, 2013).
Az egyének hajlamosak a hírek kínálatából kimazsolázni azokat, amelyek érdekesek és fontosak számukra, amelyek összhangban vannak ismereteikkel és attitűdjeikkel, mi több, megerősítik a maguk nézeteit/hiedelmeit, és nem
kényszerítik őket mentális erőfeszítésekre (Kahneman 2013). A nyilvános politikai kommunikációt vizsgálva, Russel
Neuman és szerzőtársai (2018) sarkosan úgy fogalmaznak, hogy az emberek többsége csupán a nyilvánosságra
kerülő események, vitatott kérdések szűk körét méltatja figyelemre, nevezetesen azokat, amelyeket érdekesnek
talál, és amelyek érzelmileg megérintik őket. Ugyanők rámutatnak, hogy az affektív/érzelmi/indulati tényezők
– mint a lelkesedés, a düh/averzió és az aggodalom –, jelentősen befolyásolják a hírek iránti figyelem alakulását.
Noha az eredeti értelemben vett – és Negroponte nevéhez kötődő –, kifejezetten az online hírmédia felületein
értelmezett felhasználói személyre szabás a digitális hálózati média színterein létező gyakorlat, kétség nem fér
ahhoz, hogy távolról sem ez a hírekhez való hozzáférés kizárólagos formája. Az amerikai média színterén pedig
egyenesen az a tapasztalat (Piore 2019), hogy a hagyományos (offline) hírmédia kínálatának protagonistái, így
a számos beszélgetős rádió (talk radio) – amelyek, tegyük hozzá, a maguk országosan hallgatott, a konzervatív
nézőpontok szószólóiként ismert sztárjaival milliós hallgatótáborhoz jutnak el (Sweeting 2015) –, a helyi hírek
és az országos elérésű Fox News hírtévé (amelyet Grant Blank ironikusan az internet előtti szűrőbuboréknak
titulál) véleményformáló ereje a közönség jelentős részében vetekszik a digitális hálózati hírmédia népszerű
platformjainak befolyásával.
Annak, hogy a kutatási eredmények túlnyomó többsége szerint a demokráciákban nem alakultak ki a hírmédia
egészét átfogó visszhangkamrák vagy szűrőbuborékok, talán az a fő oka, hogy a tömegmédia – rácáfolva Negroponte
előrejelzésére – nem omlott össze (Gálik 2005, Weimann et al. 2014, McQuail 2015). A hagyományos hírmédia
(legacy news media) az összes nehézség ellenére is ott van a színtéren, a tévék és a rádiók hír- és információs műsorainak közönsége sem tűnt el, és a nyomtatott hírmédia néhány erős szervezete is a felszínen maradt, az offline
hírmédia legerősebb márkái (brands) pedig jellemzően a hírportálok világában is megtalálták a helyüket, látogatottságuk a demokráciák többségében kifejezetten az élbolyba tartozik. A hagyományos, a tömegmédia korából
megörökölt hírmédia erős hálózati jelenléte, az online hírmédiában jelen lévő nagyszámú szereplő, valamint az
a tény, hogy a közönség jó része több forrásból tájékozódik, hatékonyan állja útját a már az online hírmédiában
is visszhangkamrák kialakulásának, nem beszélve a hírmédia egészéről, amelynek az offline hírmédia szintén
integráns része. Mindezeket tetézi, hogy a politikusok a közösségi hálózati platformok nyújtotta lehetőségekkel
élve a hírmédiát kikerülve kezdtek kommunikálni a közönséggel (önmediatizáció), hogy a hírek áradatában a
saját személyükre és/vagy az általuk képviselt ügyekre tereljék az emberek figyelmét (Merkovity 2016).
Ugyan nem zárható ki, hogy a saját preferenciáit következetesen érvényesítő hírfelhasználó a hálózati platformokon tudatosan bezárja magát egy hírbuborékba, bár a mai hírbőség korában az ilyen magatartás konceptualizálása
nem igazán meggyőző, sőt a 2010-es évekre éppen a médiatartalmak közti választás tudatosságának megkérdőjelezése került előtérbe (Knobloch-Westerwick 2015, Kósa 2019). Amennyiben leválasztjuk a hírek felhasználó
általi személyre szabásának jelenségét Negroponte hype-járól, valamint Sunstein és Pariser visszhangkamra
és szűrőbuborék fogalmának eredeti értelmezéséről, azaz túllépünk a hírfogyasztás hálózati hírmédiára való
leszűkítésén, akkor újra lehet értelmezni a jelenséget.
Ilyen közelítést alkalmazott például Győri Adél és Timár János (2017), aki a magyar hírmédiában az online
hírfogyasztás mellett az offline hírmédiában is vizsgálta a hírfogyasztást egy, a politikai tájékozódás forrásait
vizsgáló kérdőíves reprezentatív felmérés adatbázisának másodlagos feldolgozásával. A hagyományos tömegmédia

Visszhangkamrák és szűrőbuborékok

33

használatára is kiterjesztett értelmezésű hírbuborékok ugyan csak szellemi rokonságban vannak a visszhangkamra
és a szűrőbuborék „klasszikus” – értsd: a Sunstein és Pariser által bevezetett – kategóriáival, de felvetik, hogy a
hírmédia használatának vizsgálata során új értelmezést is lehet adni a hírbuborék fogalmának. Hozzátehetjük,
hogy a magyar szakirodalomban a szerzők túlnyomó többsége szabadon használja a nevezett szakkifejezéseket,
nem sokat törődve azok eredeti jelentésével, így náluk a fogalmak átértelmezése de facto meg is történt.
Az sem vitás, hogy a 2010-es években kialakult hírmédia hibrid színterének szerves képződményei a közösségihálózati oldalakon spontán létrejövő hírközösségek, afféle tematikus nyilvánosságok, amelyek a közösségi média
felhasználóit, tehát az egyes hírek/információk terjesztőit, értelmezőit és kommentelőit kapcsolják össze (Vincze
2019). A nyilvánosság-tér ilyen felszabdalása persze veszélyeket is hordoz magában (Vike-Freiberga et al. 2013),
amint erre korábban Sunstein (2001) is felhívta a figyelmet, hisz az egymás mellett létező résznyilvánosságok
kialakulása gátolhatja az egészében értelmezett társadalmi nyilvánosság hatékony működését. Polyák Gábor
(2016) megfogalmazásával élve: a személyre szabott információs ökoszisztéma kialakulása aligha fér össze a
demokratikus nyilvánosság ideájával, amivel nem nehéz egyetérteni még akkor sem, ha az általa használt szűrőbuborék-fogalom értelmezése is lazább, mint a klasszikus meghatározás.
Már a web 1.0-es környezetben, még jóval a közösségi média használatának tömegesedése előtt Sunstein (2001)
rámutatott, hogy a hálózati média megadja a lehetőséget az addig elszórtan működő, extrém álláspontokat
képviselő csoportoknak, hogy „hangos kisebbségekké” fejlődjenek. Vincze Hanna Orsolya (2019) szintén megállapítja, hogy a közösségi médiában kialakuló hírközösségek felerősíthetik a maguk által képviselt álláspontok,
nézetek ismertségét, hisz erre a hálózati infrastruktúra megteremti a lehetőséget. Ezek nyilvánvaló tények, de
tévedés lenne őket kizárólag a személyes hírválogatás és a hírek algoritmikus szűrése gyakorlatához kötni. Az internet folyamatos terjeszkedése, a hírek különböző hálózati platformjainak civil/állampolgári/érdekcsoportok
általi aktív használata, a horizontális kommunikáció kiszélesedése egy új nyilvánosságszférát hozott létre, és
egyben tovább élezte a demokrácia intézményrendszerében kialakult válságjelenségeket.
Az 1990-es évektől kezdődően a liberális demokráciákban világosan érvényesülő tendencia a közönség növekvő
megosztottsága a közügyekről szóló vitákban és a politika törzsiesedése (political tribalism); ezek alapjaiban
rombolják a demokratikus intézmények működését (Bennett & Livingston, 2018). E fejlemények természetesen
nem függetlenek a médiába vetett bizalom megrendülésétől és a társadalmi egyenlőtlenségek látványos növekedésétől, amire az internetgazdaság térhódítása kifejezetten ráerősített az ezredfordulót követően (Noam, 2015).
Joggal vethető fel, hogy a politikai kommunikációban egy új korszak van kialakulóban (Blumler 2015), amelyben
szétszakadnak a média, a nyilvánosság és a politikai intézmények között korábban kialakult kapcsolatok (Bennett
& Pfetsch 2018), és ha úgy tetszik, megfogalmazható egy szerkesztetlen nyilvánosság hipotézise is (Gil de Zúñiga
& Chen 2019). Úgy vélem, mindezek jóval túlmutatnak a hírbuborékok meglétének és értelmezésének vitáján.
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Abstract in English
Echo chambers and filter bubbles: Discussing online news consumption in the contemporary digital
media ecosystem
In the past three decades, both the production of news/information on public matters and the distribution
of these to the audience have undergone major changes. The online distribution of news and information has
enabled users to personalise their news consumption on the one hand, and allowed for user generated content
on the other hand. These two practices have become the recurring topics of mainstream communication
research after the millennium. Around the early 2010s and in the Web 2.0 environment, the role of algorithmic
filtering introduced by online news platform providers has become another mainstream research topic. Leading
academics have also voiced the paradox that the personalisation of online news consumption may reduce the
scope and diversity of news consumed by the audiences, the abundance of available news on many online
platforms notwithstanding. Yet the findings of most relevant research projects suggest that this concern is
highly overstated. Although there are echo chambers and filter bubbles in the contemporary digital networked
media scene, these are highly different from the ones outlined by their visionaries.
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Absztrakt
A Tömegkommunikációs Kutatóközpont (TK) mint intézmény feltűnően kívül maradt a nyilvánosság reformját megalapozó azon kutatásoktól, amelyeket az 1987–1989 években folytattak a Fordulat és reform mozgalom keretében. Áttekintve a TK reprezentatív, negyedévente
megjelenő tudományos folyóirata, a Jel-Kép 1987–1989 időszak évfolyamait világosan látszik, hogy a szerkesztőség következetesen mellőzte a tárgyban a Fordulat és reform keretében
készült tanulmányokat még akkor is, amikor már néhány más tudományos periodika teret
adott azoknak, és amikor azok publikálása érdemi kockázattal már nem járt. A szerző kétszeresen is érintett, hisz ugyan nem dolgozott soha a TK-ban, de az 1987–1989 években egyrészt tagja volt a Jel-Kép folyóirat szerkesztő bizottságának, másrészt aktív szereplője, egyik
szervezője volt a nyilvánosság reformját felvázoló korabeli kutatásoknak.
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LAGGING BEHIND
The Centre for Mass Communication Research and
reforming the Public Sphere at the End of 1980s
Mihály Gálik
Abstract
The Centre for Mass Communication Research (abbreviated as TK in Hungarian), a prestigious Hungarian think tank remained rather cold toward the research projects carried out in
Hungary in order to reform the public sphere in the late 1980s. The articles published during
the 1987–1989 years in TK’s own scientific quarterly titled Jel-Kép (Sign & Picture in English) clearly show that the editorial board refrained from giving room for ongoing research
on reforming the public sphere and claiming freedom of the press in Hungary. The author of
this paper played two roles in this process as he took part in carrying out and coordinating a
comprehensive research project on reforming the Hungarian public sphere on the one hand,
and was a member of Jel-Kép’s editorial board on the other hand.
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Bevezetés
1987 első negyedévében, mai fogalmakkal élve amolyan civil kezdeményezésként, elkészült
egy tanulmány a magyarországi tömegkommunikáció akkori rendszerének jellemzőiről és állapotáról. Azt a címet kapta, hogy Javaslat a nyilvánosság reformjára, és rögtön a címoldalon
a szerzők azt is feltüntették, hogy „Készült a Hazafias Népfront Társadalompolitikai Tanácsa
felkérésére”. A nevezett munka az akkor formálódó Fordulat és reform nagyszabású társadalomtudományi kutatási projekthez kötődött, az annak során elkészült vagy készülőben lévő
háttértanulmányok egyike volt.
A Javaslat a nyilvánosság reformjára tanulmányt (a továbbiakban: Javaslat) huszonkét
szerző jegyezte, 12 újságíró és 10 társadalomkutató és/vagy egyetemi oktató. Az utóbbiak közül heten a Tömegkommunikációs Kutatóközpont (TK) munkatársai voltak. A 12 újságíróból
11 gazdasági szakújságíró volt, közülük hárman a Magyar Rádió gazdaságpolitikai szerkesztőségében, ketten-ketten pedig a Napi Világgazdaságnál, illetve a HVG-ben dolgoztak. Jól ismerték egymást, nagyjából egy korosztályhoz tartoztak, jobbára a harmincas éveik második
felében, vagy éppen a negyvenes éveik elején jártak. Hozzá kell tennem, hogy magam is része
vagyok a történetnek, hisz a Magyar Rádió gazdaságpolitikai szerkesztőségének vezetőjeként
részt vettem a Javaslat kidolgozásában.

Röviden a Javaslatról
A Hazafias Népfront, a HNF Társadalompolitikai Tanácsának átadott tanulmány egy viszonylag szerény terjedelmű dokumentum, nagyjából fél szerzői ív. Műfajáról a Javaslat kidolgozásában szerepet vállaló Gombár Csaba politológus minősítését felhasználva azt mondhatjuk,
hogy amolyan politikai manifesztum, amely „[…] – nagyon visszafogottan – semmi másról nem
szól, mint a sajtószabadság szükségességéről és megvalósítandóságáról.” (Gombár 1989: 138)
A Javaslat bevezetőjének, amely a Reform nyilvánossága – a nyilvánosság reformja címet kapta, az az alapállítása, hogy az éppen kidolgozás alatt álló reformoknak csak akkor lehet esélye a sikerre, ha elnyerik a társadalom többségének támogatását. Amint a szerzők
leszögezik, ez a támogatás csak a diszfunkcionálisan működő, az állampárt – a Magyar Szocialista Munkáspárt, az MSZMP – által irányított tájékoztatási rendszer gyökeres átalakításával valósulhat meg. Ugyanakkor – kapcsolódva az akkori társadalmi környezet realitá-
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saihoz – van benne egy mondat arról, hogy a párt hegemón szerepét elismerő nyilvánosság
reformról van szó.
A Javaslat-ban a felrajzolt, megreformált nyilvánosságban
– megjelenik a magyar társadalom érdektagoltsága,
– a jogi szabályozás egyértelmű,
– a szabályozási gyakorlat mentes az informális beavatkozásoktól,
– a közönség érdeklődéséért versengő tömegkommunikációs, eszközök/intézmények
működnek benne.
Már rövid távon szükségesnek tartottuk, hogy
– a lakosság kapjon érdemi, nyilvános tájékoztatást a vezető párt-, állami és társadalmi
szervek üléseiről, a megújulást szolgáló reformelképzelésekről, valamint a közvéleménykutatások eredményeiről,
– a lapkiadás ágazatban minimális programként érvényt kell szerezni az 1986-ban
elfogadott sajtótörvény azon rendelkezéseinek, hogy a lapalapítók határozzák meg a
lap jellegét, irányvonalát, döntsenek a szerkesztőség vezetőjének személyéről,
– szűnjenek meg a sajtóirányításban meghonosodott, mindenekelőtt az MSZMP központi és megyei apparátusa által gyakorolt, a napi ügyeket érintő informális beavatkozások a lapok, a rádió és a televízió szerkesztőségeinek munkájába,
– a pártirányítás – a párt saját orgánumait leszámítva – közvetett módon, az egyes médiumoknál dolgozó párttagok tevékenysége révén érvényesüljön.
Hosszabb távon elérendő célokként tűztük ki, hogy
– a hatályos sajtótörvény (az 1986. évi VI. törvény) tartalmát kibővítve egységes kommunikációs törvényt kell kidolgozni, amely egységes keretbe foglalná az információadás, -gyűjtés, -forgalmazás és -felhasználás területeit,
– a kommunikációs törvény előkészítését egy országgyűlési szakbizottságra kell bízni,
s e törvény rendelkezik majd a tömegtájékoztatás decentralizálásáról, kimondja, hogy
lapot bárki alapíthat, továbbá kimondja, hogy a rádiózás és a televíziózás sem állami
monopólium,
– az országgyűlés nevezett szakbizottsága őrködik a tájékoztatás nyilvánossága és
törvényessége fölött, s ennek keretében beszámoltatja a Magyar Távirati Iroda, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió vezetőit,
– a közlési eszközök lehetőleg tartsák el magukat bevételeikből, lehessen vállalkozásként lapokat kiadni, rádiókat és tévéket üzemeltetni,
– társadalmi, kulturális és tudományos szempontok mérlegelése alapján a szakfolyóiratok és más közlési eszközök részesüljenek költségvetési pénzügyi támogatásban.
Mai szemmel újra elolvasva, a szükséges átalakítások konkretizálásán túl a Javaslat további
nagy erénye volt, hogy sokak által ismert konkrét példákon, köznapi nyelven mutatta be a
tájékoztatáspolitika működési zavarait. Ez, hogy úgy mondjam, megkülönböztető sajátossága
más, hasonló tárgyú elemzésekkel összevetve, és nagyban alátámasztotta azt az összefoglaló
megállapításunkat, miszerint a tájékoztatás a társadalmi lét sajátos válságágazatává vált.

A Javaslat fogadtatása és nyilvánossága
A megrendelésre készülő szakértői anyagok esetében természetes, hogy a megbízó valamilyen
formában megvitatja azokat a szerzőkkel. Ez jelen esetben elmaradt, senki nem keresett
bennünket sem a HNF Társadalompolitikai Tanácsától, sem a Hazafias Népfront más egységétől, hogy magáról a projekt egésze mögött álló főtitkárról, Pozsgay Imréről már ne is be-
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széljünk. 1987 tavaszán a színfalak mögött már nagyban folyt a kötélhúzás az MSZMP reformot sürgető erői és az attól elzárkózó legfelső pártvezetés között, mely utóbbi a radikális
változtatásokat túl kockázatosnak tartotta. Önéletírásában Pozsgay (1993) erre úgy emlékszik
vissza, hogy a Fordulat és reform javaslatcsomagot övező ellenséges közegben a reformerők
nem merték vállalni a Javaslat publikálását.
A Hazafias Népfront vezetésének tétovázását, időhúzását látva a szerzők úgy gondolták,
hogy a Javaslatot a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) belső terjesztésű folyóiratában, a Magyar Sajtóban (MASA) kellene megjelentetni, hisz így az eljuthat az újságírókhoz. 1987 májusának derekán találkoztunk is a MASA szerkesztőbizottságának néhány
tagjával, a szerzőket Breitner Miklós és jómagam képviseltük, ám a megbeszélés nem tartott
sokáig. A szerkesztőbizottság álláspontját tolmácsoló Márványi György, aki a Magyar Televízió Híradójának főszerkesztőhelyettese volt, velősen közölte, hogy a Javaslatban nincs
semmi új, nyitott kapukat döngetünk, és már csupán ezért is felesleges a megjelentetése. Így
azután elbúcsúztunk és távoztunk. Nem elváltak útjaink, hanem mindig is különböztek, és ez
nem utólagos okoskodás: a MÚOSZ által kiadott, és a MASA 1988 januári számában közölt
Állásfoglalás a sajtónyilvánosság kiterjesztéséről dokumentum ezt ékesen bizonyítja.
A vezető hazai közgazdasági szakfolyóirat, a Közgazdasági Szemle 1987. júniusi számában Fordulat és reform címmel leközölte a gazdasági mechanizmus és a gazdaságpolitika
reformját felvázoló terjedelmes szakértői főanyagot, vagy ha úgy tetszik, vitairatot, amelyet
Antal László, Bokros Lajos, Csillag István, Lengyel László és Matolcsy György szerkesztett,
és amelynek kimunkálásában mintegy hatvanan működtek közre. Amint a szerkesztők a
címhez kapcsolódó lábjegyzetben közlik, hogy „[A] tanulmányt a HNF Társadalompolitikai
Tanácsa és az MSZMP KB mellett működő Közgazdasági Munkaközösség megvitatta.” (Antal és mások 1987: 642) A Fordulat és reform főanyag külön fejezetet szentelt a gazdasági
reform politikai és társadalmi feltételeinek, és 6. előfeltételként a nyilvánosság reformjának
szükségességét taglalja. Mind a kiinduló tétel, miszerint a reform sikerre vitelének alapja a
társadalmi nyilvánosság, mind a konkrét helyzetértékelés és a programpontok forrása kétséget
kizáróan a Javaslat, mely utóbbinak a közlését viszont a Közgazdasági Szemle szerkesztősége
nem tehette meg.
Amolyan Deus ex machina révén azonban verbális formában mégis sokakhoz eljutott a
Javaslat. Történt pedig, hogy a Párizsban kiadott Irodalmi Újság 1987 nyarán megjelentette,
és kisvártatva, július 8-án a Szabad Európa Rádió (SZER) magyar adása részletesen, szöveghűen ismertette (SZER 1987), s így legalább a köznapi szóbeszéd nyilvánosságát megkapta.
Nem kifejezetten ilyen nyilvánosságra vágytunk, de már ennek is örülni lehetett, számolva
persze a lehetséges személyi következményekkel.
Hozzá kell tenni, hogy szinte egyidőben a Közgazdasági Szemlében publikált Fordulat
és reform, tanulmánnyal, valamint a Javaslat nyilvánosságra hozásával az Irodalmi Újságban,
Kis János, Kőszeg Ferenc és Solt Ottilia (1987) szerkesztésében megjelent a Társadalmi Szerződés, avagy a Politikai kibontakozás feltételei című radikális társadalmi program a szamizdat
Beszélő különszámaként. A Kis János által jegyzett első rész rövid bevezetőjének az volt a címe, hogy Fordulóponton, első mondata, hogy a közmegegyezésnek vége, és azzal a szinte
szállóigévé vált mondattal zárult, hogy Kádárnak mennie kell. Ezzel a Fordulat és reform tanulmányokban felvázolt programok hirtelen más megvilágítást kaptak, hisz azok a rendszer
keretein belül javasolták az átalakítást. Igaz, mi magunk is elég gyorsan megtapasztalhattuk,
hogy az állampárt által monopolizált politikai rendszer képtelen befogadni olyan változtatásokat, mint amelyeneket a Javaslat vázolt fel a nyilvánosságról reformjáról.
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A Javaslat közvetlen/mozgalmi csoportnyilvánossága és írásának folytatása
Kirekesztésünk a tömegmédiából szinte törvényszerűen hozta magával, hogy a szerzők különböző meghívásoknak eleget téve igyekeztek ismertetni, népszerűsíteni a Javaslatot. Művelődési házakban, klubokban, iskolákban, felsőoktatási intézményekben, reformkörökben,
kutatóintézetekben és másutt találkoztunk és beszélgettünk az érdeklődőkkel, igyekezve minden meghívásnak eleget tenni. Ezek a találkozók megerősítették bennünk, hogy folytatnunk
kell a Javaslat kidolgozásával megkezdett munkát, függetlenül attól, hogy momentán miként
viszonyul hozzá a Hazafias Népfront főtitkára a maga politikai érdekeit és mozgásterét mérlegelve. Folytattuk is, de immár a Hazafias Népfrontra való hivatkozás nélkül.

A Javaslat átdogozott és kibővített változatainak megjelenése 1988-ban
1988 májusának elején a Medvetánc társadalomelméleti folyóiratban megjelent a Fordulat és
reform tanulmányok teljes egésze, mint a folyóirat 1987. évi 2. számának különálló melléklete (a két évszám közti különbséget a folyóirat megjelenésének folyamatos csúszása magyarázza). Köztük volt a Javaslat a nyilvánosság és a tömegkommunikáció reformjára című
anyagunk is, az egy évvel korábbi Javaslat átdogozott és kibővített változata. 1988 őszén a
Kritika folyóirat szerkesztősége szintén úgy döntött, hogy teret ad a tovább írt Javaslat végső,
mondhatni leginkább radikális változatának. (Gálik és mások 1988)
Az eredeti Javaslat a két újabb változatban nem csupán mennyiségileg bővült, hisz szakítottunk azzal a kompromisszummal, hogy a nyilvánosság és a tömegkommunikáció reformjában elismerjük az állampárt hegemón szerepét. Mondhatni a zsigereinkben éreztük, hogy
küszöbön áll egy széleskörű társadalmi átalakulás, melynek előkészítéséből mi is ki akartuk
venni a részünket. Egy évtizeddel később, némi iróniával, így ír a szövegváltozatok alakulásáról az eredeti Javaslat és a bővített változatok kidolgozásában egyaránt részt vevő Szekfü
András (1998: 50):
„A hullámzás szóról-szóra követhető: ismerjük el a párt vezető szerepét, mert különben amit írunk, nem jut tovább, nem válik hatóerővé. De tegyük mellé a relativizáló
‘hegemón’ szócskát, a reformkommunisták egyik eretnek szentjére, Gramscira utalva.
És írjuk oda az érdektagoltságot is, ha már többpártrendszert nem írhatunk (még, nyilvánosan). És legyen jogilag és egyértelműen szabályozott – ne jogon kívül, önkényesen, informálisan, MSZMP-módra. És legyen társadalmi ellenőrzés, de írjuk oda,
hogy ez a törvényhozást jelenti, és gondoljunk mellé szabad parlamentet! És írjuk le,
hogy az olvasó figyelméért versengjen, hogy ne az APO-ra (az MSZMP KB Agit-Prop
Osztály) kacsingasson. Az egy évvel későbbi Medvetánc-beli változatban már szó
sincs MSZMP hegemóniáról.”
A TK vezetésének közvetlen reagálása a Javaslatra
Azt beszámítva, hogy a TK munkatársai közül a Javaslat első változatának kidolgozásában
heten vettek részt, majd a Javaslat fejlesztésében közülük hárman, az intézmény vezetésének
reakciója meglehetősen visszafogott volt. A vezetésen e helyütt Szecskő Tamás igazgatót értem, aki köztudottan személyében is szinte intézménynek számított a TK-ban.
Terestyéni Tamás visszaemlékezése szerint Szecskőnek nagyon nem tetszett, hogy ő
részt vett a Javaslat kidolgozásában. Szecskő az általa kezdeményezett beszélgetésen, vagy
inkább raporton, indulatosan fejtegette neki, hogy a Javaslat kidolgozásában való részvétele
komoly veszély/fenyegetés a TK-ra, de semmilyen intézkedést nem hozott. Vásárhelyi Mária
egy olyan raportra emlékszik, amelyben Szecskő azt vetette a szemére, hogy egy iskolai
rendezvényen tartott előadást a Javaslatról, majd folytatott beszélgetést a megjelentekkel, de a
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rosszallásnál tovább akkor sem ment. Szekfü András és Hann Endre egyaránt úgy emlékszik,
hogy Szecskő nekik soha nem hozta szóba szerepüket a Javaslat kidolgozásában, és ők is
gondosan igyekeztek kerülni a témát a vele való hivatalos beszélgetések során. Négyüket tudtam megkérdezni, és információik alapján az rajzolódik ki, hogy a TK igazgatója nagyvonalúan állt hozzá a Javaslat kidolgozásában való részvételükhöz, még ha, finoman fogalmazva, nem is helyeselte.

A nyilvánosságreform témája a Jel-Kép 1987–1988. évi számaiban
Mivel Szecskő Tamás egyúttal a TK negyedévente megjelenő tudományos folyóirata, a JelKép főszerkesztője is volt, dönthetett arról, hogy a periodika miként reagáljon nyilvánosság
reformjával foglalkozó dokumentumokra, tanulmányokra, köztük a Javaslatra. Ebben a szerkesztőbizottság, amelynek tagja voltam, érdemi szerepet nem játszott.
A Jel-Kép 1987-ben és 1988-ban megjelent számaiból áttekintettem azokat az írásokat,
amelyek ilyen vagy olyan módon a nyilvánosság és/vagy a tömegkommunikáció reformjához
kapcsolódnak. Szándékosan nem beszélek most a szovjet és lengyel példákat bemutató tanulmányokról, jóllehet összességükben ezek nagyon fontosak, és nem is volt olyan lapszám,
amelyben ne közöltek volna ilyeneket. Nem szólok továbbá a vezető politikusokkal készített
interjúkról sem, illetve csak annyit, hogy puszta átolvasásuk szinte önkínzás volt.
Az 1987-es évfolyamból kettőt emelek ki, Agárdi Péter és Fodor Gábor egy-egy írását.
♦ Agárdi Péter tanulmánya, a Napjaink ideológiai kérdései a tömegkommunikációban egy 1987 februárjában tartott, A szocializmus időszerű kérdései c. konferencián elmondott korreferátumának átdolgozott és kibővített szövege. Agárdi ekkor a
Magyar Rádió elnökhelyettese volt, és a Javaslatot még nem ismerhette. Írása öszszességében egy kulturált, példákkal teli, sok forrásra épülő dolgozat, amelynek
végé felé egyebek közt megállapítja, hogy „Mivel a tömegkommunikáció egészére
az érdekektől tagolt s motivált társadalmi mozgástéren való működés a jellemző,
törvényszerű, hogy szinte mindegyik fő tevékenységformájának van ideológiai
vonzata” – kiemelések az eredetiben. (Agárdi 1987: 17) Agárdi tanulmánya érdekes ugyan, de azért mégsem amolyan vezető anyag 1987 közepén egy kommunikációs szakfolyóiratban.
♦ Fodor Gábor a Politikai Főiskola tanára, korábban a Magyar Nemzet, majd a Magyar Hírlap újságírója, Széljegyzetek a szocializmus nyilvánosságának történetfelfogásához című tanulmánya egy eszmetörténeti írás, és ennek a zsánernek helye
van a Jel-Kép-ben még akkor is, ha közlésekor aktualitása lényegében nem volt.
(Fodor 1987)
Az 1988-as évfolyamból öt tanulmányt, egy szerkesztői levelet és két dokumentumot fogok
röviden megemlíteni. Kezdem a 2. számban közölt három tanulmánnyal abban a sorrendben,
ahogy azokat a Jel-Kép-be betördelték.
♦ Fodor Gábor A nyilvánosság eltékozlása című írása hasonló zsánerű, mint az egy
évvel korábbi, és ugyanazt is tudnám mondani róla, de hadd ne ismételjem magam.
(Fodor 1988)
♦ Ágh Attila politológus, a Párttörténeti Intézet tudományos tanácsadója Tézisek a
tömegtájékoztatás reformjához című tanulmánya egy gazdag, színes, az aktuális
helyzetből, majd szocialista nyilvánosság jellemzőit és történetét összegző, elemző
jellegű írás. A szerző abból indul ki, hogy „[a] magyar társadalom egyik legsúlyosabb ellentmondása jelenleg a mind jobban mélyülő és szélesedő válság” és azt a
következtetését is előre bocsátja, „[a] tömegtájékoztatás reformja az egész társadalmi kibontakozás egyik katalizátora lehet.” (Ágh 1988: 17) Utal az 1987 őszén
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zajlott parlamenti vitákra is, töréspontnak minősítve őket a hazai politikai nyilvánosságban, és ebből következtethetünk arra, hogy a tanulmányt valamikor 1987
végén készíthette. Nagyjából fél évvel azután, hogy a Fordulat és reform tanulmány megjelent a Közgazdasági Szemlében, amit a szerző meg sem említ. Úgy
látja, hogy a tömegtájékoztatásban a monopolisztikusról a hegemonisztikus hatalomgyakorlásra való átmenet kérdései más társadalmi szféráknál is élesebb feszültségekkel járhatnak majd, és sok olyan konkrét példával él, amelyekkel egyet lehetett érteni. Ugyanakkor azon következtetése, hogy „A politikai nyilvánosság
szerkezetváltásához […] a pártnyilvánosság biztosítása az elsődleges mozzanat”
(Ágh 1988: 26), és minden más csak ez után következhet, már nem tartozik ide, hiszen ezt a keretezést a magyarországi valóság az 1980-as évek végére már felülírta.
♦ Terestyéni Tamás Társadalmi szerveződés és kommunikáció c. írása egy kulturáltan előadott színes parabola. (Terestyéni 1988) A szerző nem utal benne sem a Javaslatra, sem más tanulmányra, hanem egy biológiai metaforát használva – az amőba és kovamoszat típusú szerveződések bemutatása – érzékelteti, hogy a társadalmi
kommunikáció szervezési elvei nagyban meghatározzák hatékonyságát, és a decentralizált struktúra jobb eredményre vezet, mint a központosított. Amint a záró
bekezdésben megállapítja, az 1980-as évek végére egyértelművé vált, hogy a társadalmi kommunikáció szerveződésének és intézményrendszerének megújulása elengedhetetlen a súlyos helyzetbe került magyar gazdaság átalakulását célzó reformok sikerre viteléhez.
A Jel-Kép 1988. évi 3. száma már a szervezetileg átalakult TK, az immáron Magyar Közvéleménykutató Intézet (MKI) nevet viselő jogutód folyóirataként jelent meg. Szecskő az átalakulás tényét bejelentő és üdvözlő szerkesztői levélében kinyilvánítja, hogy „A Jel-Kép […] a
maga szakmai – politológiai, szociológiai, kommunikátori – eszközeivel részt vesz a nyilvánosság fejlesztéséről szóló vitákban.” (Szecskő 1988: 3) Mintegy bemutatva, hogy az előbbi szándéknyilatkozatnak a folyóirat miként tesz eleget, ebben a számban két szerzői tanulmányt és két további, munkacsoportok által készített, nagyobb terjedelmű dokumentumot is
találunk. Grósz Károly Nyilvánosság és demokrácia című írása természetesen a lapszám vezető anyaga. Grósz, aki ekkor már az MSZMP főtitkára és egyben a hivatalban lévő miniszterelnök, írásában egyebek mellett foglalkozott a nyilvánosság és a tömegkommunikáció állapotával és utalt – nem nevesítve – a tárgyban megfogalmazott reformjavaslatokra is. (Grósz
1988) Hajlok arra, hogy Szecskő aktív részt vállalt a szövegezésben, bár bizonyítani nem
tudom. Megítélésem szerint a nyilvánosság reformját illetően Grósz Károly hitelessége eleve
megkérdőjelezhető volt, így ez rávetült az általa írottak megítélésére is.
♦ Grósz fejtegetéseit, amelyeket a „népfrontos” egyrészt-másrészt sablon szerint fogalmazott meg, nem volt könnyű értelmezni. Miközben megállapítja, hogy „Tanulhatunk a polgári demokrácia gyakorlatából” siet azt is hozzátenni, hogy „[n]em
egyszerűen átvenni, hanem meghaladni, ‘megszüntetve megőrizni’ kell ezeket a
tapasztalatokat. Tanulnunk kell a klasszikusoktól, a lenini gyakorlatból és elméletből, a munkásmozgalom hagyományaiból és a jelen társadalmi gyakorlatából.”
(Grósz 1988: 8) A reform folytatása a jól ismert „megszüntetve megőrizni” jelszó
alapján nem hangzott biztatóan, és amennyiben valaki még arra is emlékezett az
olvasók közül, hogy a szerző az MSZMP 1988 májusi Országos Pártértekezletén
hangsúlyosan hitet tett az egypártrendszer fenntartása mellett, méginkább elgondolkodhatott.
♦ Fricz Tamás Az MSZMP és a tömegkommunikáció 1956–1986 című tanulmánya a
hivatalos pártdokumentumok nyelvezetét használó történeti okfejtés. (Fricz 1988)
Kifejezetten nehezen olvasható, és így az a végkövetkeztetése, hogy szükség van a
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tömegkommunikáció demokratizációjára, könnyen elsikkadhatott. Az Ifjúsági
Szemle folyóirat rovatvezetőjeként dolgozó szerző ugyanakkor még csak nem is
utal azokra a nem sokkal korábban elkészült, és 1988 nyarán már könnyen elérhető
azon tanulmányokra, munkaanyagokra, amelyek éppen azzal vagy azzal is foglalkoztak, hogy a magyarországi tömegkommunikáció demokratizációja mit jelent
a gyakorlatban. Ennél, igaz, csak egy említés erejéig, még Grósz Károly is tovább
ment az elébb idézett írásában.
A két hosszabb, nagyobb lélegzetű, munkacsoportok által készített anyag közül
♦ A tömegkommunikációs rendszer hosszú távú fejlesztése – Koncepciók és variánsok című tanulmány (Jel-Kép 1988/3. 10–20) az Országos Tervhivatal megrendelésére készült. A munkát a TK koordinálta, a zárótanulmányt az intézmény két
vezetőmunkatársa, Jakab Zoltán és Tomka Miklós szövegezte, elkészítését pedig
Szecskő Tamás irányította. A munkaanyagokat több alkalommal is megvitatták
széles szakértői körben, és a zárótanulmány közlése kifejezetten beleillett a Jel-Kép
profiljába. Összességében korrekt, a tudományos kommunikációs jövőképek mintáit követő, ám rendkívül óvatos megfogalmazású elemzés. Például a (nyomtatott)
sajtóról írottakban vannak utalások a szervezeti fejlesztéseknek nevezett intézkedések szükségességéről, de a nyilvánosság reform olyan caveat-ját, hogy bárki
alapíthasson lapot, hiába keresnénk benne. Tény, hogy sem a tanulmányt jegyző
munkacsoportban, sem a munkát felügyelő, megvitató és elfogadó bizottság tagjai
között nem találunk egyetlen egy olyan személyt sem, aki részt vett volna a Fordulat és reformhoz kapcsolódó nyilvánosság anyagok elkészítésében. Ez, elvontan
fogalmazva, jól mutatja a különböző szakértői csoportok közti horizontális kommunikáció hiányát, de konkrétan azt is mondhatnám, hogy nem kértek belőlünk.
♦ A tömegtájékoztatás helyzetének és működésének jellemzői és problémái című
elemzés a Jel-Kép 1988/3. számának Dokumentum rovatában jelent, és Vitaanyag
minősítést kapott (82–93. old.). Az MSZMP 1985-ben megtartott XIII. Kongreszszusát követően a Központi Bizottság Agitációs és propaganda bizottsága felkérésére készült, a munkacsoport vezetésére Hárs István, a Magyar Rádió elnöke
kapott megbízást. A többségét tekintve kifejezetten jó erőkből álló munkacsoportban a TK-ból helyet kapott Szecskő Tamás igazgató és Jakab Zoltán tudományos
igazgatóhelyettes. Az elkészült vitaanyagot 1986 áprilisában adták át a megbízónak, és amint Szecskő a vitaanyag közlését bevezetendő írja, soha semmilyen
politikai testület nem tárgyalta meg. A vitaanyag zárófejezetében megfogalmazott
javaslatok szerint szükségesnek látszik a tájékoztatás és a tömegkommunikáció
ideológiai bázisának erősítése, a pártirányítás minőségének és tartalmának – ezzel
hatásfokának – javítása, a tájékoztatás eszközrendszerének fejlesztése. A szövegen
jól érződik, hogy mikor is fogalmazták, és láthatóan súlyos nyomokat hagyott rajta
az idő, konkrétan az a két év, amely elkészülte és megjelentetése között eltelt:
őszintén szólva nehéz megérteni, hogy Szecskő miért döntött a közlése mellett.

Epilógus
1989 tavaszán, egy Jel-Kép szerkesztőbizottsági ülést követően négyszemközt felvetettem
Szecskőnek, hogy hozza le a folyóiratban másodközlésként a Javaslat végső változatát, amely
fél évvel korábban jelent meg. Természetesen jól ismerte az anyagot, de hosszúnak tartotta és
kérte, rövidítsük meg. Mivel ezt magam nem dönthettem el, abban maradtunk, hogy megbeszélem szerző- és szerkesztőtársaimmal, és így is történt. A Magyar Nemzeti Levéltár MKI
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gyűjteményében fennmaradt az a levelem – 1989. június 13. Gálik Mihály levele Szecskő Tamáshoz –, amelyben értesítem a döntésünkről:
„Kedves Tamás!
Mivel telefonon nem tudtunk kapcsolatba kerülni, ezúton közlöm veled azt az információt, hogy szerkesztőtársaimmal egyetértésben nem járulunk hozzá ahhoz, hogy
a Jel-Kép rövidítve közölje a „Javaslat a sajtónyilvánosság reformjára” c. dokumentumot.
Sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam neked a publikálásra való ötletemmel, igazán nem volt szándékomban.
Üdvözöl Gálik Mihály”
Tény, hogy a Jel-Kép 1987–1988 során nem vett tudomást a Javaslatról és kibővített változatairól, egyetlen szóra sem méltatta őket. Ezt azért őszintén sajnálom! Ugyanakkor nem
szeretném elhallgatni, hogy az 1989. évi lapszámok, amelyeknek szerkesztésében Szecskő
Tamás még aktívan részt vett, mondhatni sorozatban közöltek olyan anyagokat, amelyek a
Javaslat szellemiségét, egyes programpontjainak gyakorlattá válását tükrözték, ezekből csak
kettőt idézek fel:
♦ Az 1989. évi 1. számban jelent meg Farkas Zoltán Lapalapítók ’88 című összeállítása, amelyben képet kaphatott az olvasó a lapalapítás engedélyezésének liberalizálása nyomán kitört lapalapítási boom-ról, megszólaltatva a lapokat alapítását
kezdeményező újságírókat, illetve a Hitel esetében a főszerkesztői funkciót betöltő
vezető MDF politikust, Bíró Zoltánt. Egyébként Farkas Zoltán a Magyar Rádió
egyik jól ismert újságírója volt és egyike azoknak, akik közreműködtek a Javaslat
megfogalmazásában.
♦ Az 1989. évi 4. számban Nagy Lajos Géza foglalja össze tanulmányában, hogy az
1988 végén a Magyar Közvéleménykutató Intézet keretében készült, általa irányított kérdőíves adatfelvétel eredményi alapján milyen a lakosság, az értelmiség
és saját tagságának képe az MSZMP-ről. A Szerző hosszú éveken át vezette a TK
közvéleménykutató részlegét, a kutatást ő irányította, és már írásának címe – A
kettészakadt társadalom – is szokatlan volt, a rövid, a tanulságokat összefoglaló
absztrakt-szerű bevezetés szókimondása pedig példátlan a folyóirat történetében.
Minden kommentárt mellőzve idézem: „1988 végére már nemcsak az értelmiség,
de a lakosság egésze, sőt saját tagsága is elidegenedett az MSZMP-től. Az emberek
a pártot a pártapparátussal azonosították, s benne látták a társadalmi-gazdaságipolitikai haladás legfőbb akadályát.” (Nagy 1989: 52)
Hozzáteszem, hogy Szecskő, főszerkesztői minőségében, mintha mi sem történt volna, továbbra is közölte a Jel-Képben tudományos tárgyú írásaimat, amit mai szemmel sem lehetne
természetesnek tekinteni. Azért pedig kifejezetten hálás vagyok neki, hogy 1989 őszén,
amikor egy ösztöndíjjal a világhírű Annenberg School of Communication vendégkutatója lett,
felajánlotta nekem, hogy az éppen megalakult Európai Médiaintézet (The European Institute
for the Media) egyik bizottságában váltsam őt. Amint mondta, neki Philadelphiából elég
megterhelő lenne, hogy Manchesterbe repüljön az ülésekre, és egyébként is Amerikában szeretne kutatni. Kaptam az alkalmon, és mivel Szecskő ajánlását elfogadták, a Kelet-Nyugati
Együttműködési Bizottság (East-West Cooperation Committee) tagja lettem a másik magyar
kutató, Jakab Zoltán mellett. Ezzel – bár 1989 decemberében megszereztem a közgazdaságtudomány kandidátusa címet – lényegében az is eldőlt, hogy a továbbiakban a média lesz a fő
kutatási területem.
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Drivers of productivity differences in the Hungarian
manufacturing sector 2014–2017
Péter Juhász – Lászó Reszegi – Miklós Hajdu
Earlier research proved the existence of multilayer dualities within the Hungarian Economy.
Based on these findings, this paper examines the driving forces of productivity differences
comparing two groups in Hungarian manufacturing sector: locally owned and foreign-owned
companies. The cluster analysis and the panel regression based on financial data of 1725 firms
for the period 2014 to 2017 revealed that, while crucial driving forces may match, their
direction and importance differ considerably. While foreign companies have an apparent
advantage in productivity, their increase in export ratio correlates with lower efficiency; in
contrast, export intensity boosts the efficiency of the locally owned companies. While the
proportion of highly trained workforce correlates with productivity, this effect appears to be
weaker in foreign-owned companies, which signals inefficient use of intellectual resources.
These results raise questions regarding the efficacy of the current Hungarian economic policy
of promoting foreign investments (FDIs).
Keywords: competitiveness, TFP, ownership, export, wage level

1. Introduction
International statistics show a considerable difference among the productivity levels
of different countries, and within countries across industries, company size, and
ownership types. Usually, locally owned entities are less productive than foreignowned ones, particularly in emerging countries. Such productivity lag hampers interfirm cooperation and the convergence of countries – a fundamental goal of the
European Union.
Understanding the drivers of productivity differences may help to find
appropriate economic development policy measures, increasing the efficiency of
firms, and boosting GDP growth. After a short literature review, this paper focuses on
comparing differences in drivers of productivity across various groups of Hungarian
manufacturing firms for the years 2014–2017.
2. Literature review
There is an extensive and diverse literature concerning the differences in business
productivity. Results underscore that productivity disparities across countries are
mostly due to inequalities in access to resources like technology and human
knowledge. Besides that, different levels of managerial skills also have a considerable
role in both inter- and intranational productivity differences (Bloom et al. 2010,
2012a, 2012b). Within countries or industries, these differences also depend on the
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level of development of the economy. Syverson (2010) states that in China and India,
the most productive ten percent of the business sector may perform four or five times
better than the rest of the economy. In comparison, in the USA, there is only a ninety
percent difference between these two groups
Duality is not a new problem, as it is inherent in foreign direct investments
(FDIs). It inevitably occurs when investments from more developed countries take
place in less developed regions (McMillan–Rodrik 2011). Halpern et al. (2015)
highlight that during or after the transitions in the Central and Eastern European (CEE)
countries, productivity growth stemmed from the expansion of the private economy,
the increased investment activity of foreigners, the breakdown of trade barriers, and
thereby boosted exports and imports.
Expanding FDI has deepened duality in CEE. Subsidiaries of foreign
companies adapted their structures developed elsewhere within a short period; that is,
as Dyker (2004) emphasises, the workforce had the capacity for internalisation in
terms of education, social, and ethical standards. In addition to utilising existing
capabilities, capital, investments into technology and equipment was also needed, but
systems, including management techniques, had to be adapted too to realise
productivity benefits. However, this process caused an increase in duality rather than
any convergence.
The lack or the limitations of convergence appeared on several fronts. For
example, foreign-owned firms created significant exports and intensive imports.
Nevertheless, their impact on productivity and growth remained localised; it
manifested only within the group of privatised firms or greenfield investments.
However, based on Majcen et al. (2009) and Vukšić (2016), they had little or no
impact or spillover effects on locally owned firms, or sometimes they even had
apparent negative consequences.
Researchers could not identify any convergence on productivity between
locally and foreign-owned firms in ten CEE countries over the period between 1995
and 2014, either at country level or the level of most industries. (Table 1) Although
the productivity gap has somewhat narrowed, this was mainly due to significant
productivity increases in some countries, especially the Baltic States, while Bulgaria
lagged behind during this period. Niţoia and Pocheab (2016) underline that
meanwhile, significant divergences have emerged across sectors.
Table 1 GDP per capita in purchasing power parity (EU 27 (without UK) average=100)
2010 2011 2012
Bulgaria
44
46
47
Czechia
84
84
83
Estonia
66
72
75
Latvia
53
58
61
Lithuania
61
66
71
Hungary
66
67
66
Poland
63
66
68
Slovakia
76
76
77
Source: Eurostat-FATS (2020b)

2013
46
85
77
63
74
68
68
78

2014
47
87
79
64
76
69
68
78

2015
48
88
77
65
75
70
69
78

2016
49
88
77
65
76
68
69
73

2017
50
90
79
67
79
69
70
72

2018
51
91
82
69
81
71
71
73

2019
53
92
84
69
82
73
73
74
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Foreign companies bring benefits to the host countries; however, their
presence in the region is mostly due to the lower wage level. Trends in employment
in developed European countries between 1993 and 2010 showed that employment
increases in host countries occurred in outsourceable activities with medium wage
demand, such as machine operators and assembly activities. Cost advantage was the
primary driving force behind this restructuring, and these trends led to a stiffening of
the division of manufacturing activities across countries. This phenomenon is
reflected in longer-term variations in economic development (GDP), wage
differentials, and lack of convergence. In the dual-economy structure, insufficient
convergence may also originate from foreign subsidiaries exercising full process
control in their business model.
Based on Goos et al. (2014), within the locally owned companies, more
complex reasons restrict cooperation with foreigners and the ability to catch-up by
themselves. Primary factors include the available amount of capital, business size, and
the quality of the management.
The lack of convergence is apparent beyond the field of corporate
productivity, according to Hungarian researchers, like Kotosz and Lengyel (2018).
The V4 countries (Slovakia, Czech Republic, Poland, and Hungary) did not show
convergence in GDP per capita between 2000 and 2014. However, some post-crisis
convergence appeared due to the slowdown in the developed regions. The causal
relationship between FDI and economic development could not be confirmed for the
V4 countries. Instead, the squeeze-out effect of multinational companies on the
domestic market is likely to gain importance.
While FDI does not lead to a higher level of development in V4 countries, the
relative level of development affects their ability to attract capital. The economic model
based on FDI was distorted, and the policy of supporting foreigners was not coupled
with the strengthening of domestic companies. Gál and Juhász (2016) underline that
this phenomenon was particularly real in Hungary, and least valid in Poland, where the
internationalisation of Polish companies was an explicit economic policy objective.
In the division of production activities within the European Union, the weight
of manufacturing in the ten post-socialist countries almost doubled after 2000, rising
from 5.5% to 10.6% by 2016 (Nagy et al. 2019). This growth is a consequence of the
intensive FDI and indicates the main direction of the division of activities within the
EU. Regional FDI activity mainly covers low value-added, labour-intensive activities
based on the cheap workforce. This group of countries emerged into assembling
locations, while higher value-added activities tend still to concentrate on more
developed countries. This division reproduces a centre-periphery relationship.
Obviously, beyond the natural interests of countries, there may be fundamental reasons
for this, which are rooted in the low productivity, weak innovation, reduced knowledge
level, and poor management skills in these peripheral countries. Late arrivals would
find it difficult to obtain positions even if they had no fundamental disadvantages.
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Koppány (2017) highlights that foreign investments in Hungary are mainly
export-oriented, using imported materials for creating an export. The growth effect
derives mostly from the increase in volume, as the value-adding of exports is mostly
low. Companies of the automotive industry are at the forefront of the group of firms
following this scheme.
In the manufacturing sector dominated by foreign companies (manufacturing
of vehicles, computers and optical products), the value-added content is the lowest
among all sectors, according to the input-output tables. Besides these sectors, very
few rely on domestic suppliers, while electronics is ranked first based on import
activity, and automotive industry achieves the third or fourth position. During recent
years, the positive effect of economic growth has been accompanied by an increase in
risk in the economic structure. Duality was maintained and strengthened. The
domestic corporate sector did not strengthen, and the “sectoral portfolio” of the
manufacturing industry did not improve. Economic stability requires diversification,
competing domestic and foreign companies, and a risk-reducing sectoral structure.
Research shows that multilayer duality characterises the Hungarian economy
(Reszegi–Juhász 2014, Juhász–Reszegi, 2017). A sample of more than 4000 nonfinancial private firms showed that neither the foreign-owned nor locally owned firms
form homogeneous groups themselves. To separate firms using different kinds of
technology, we created groups based on whether the given firm paid an average wage
higher than what its sub-industry did. For instance, low-wage foreign companies
performing usually simple, low-added value tasks had low productivity and performed
no better in efficiency than locally-owned counterparts. In contrast, locally owned
firms with significant export sales (at least 25 percent of the total sales) showed
significantly higher efficiency than the other part of the sub-sample. Foreign firms
with high technical equipment level (PP&E/capita) and a high wage (paying over
70–80 percent above the average) could be statistically linked to extraordinary
productivity.
Financial statement data do not explain the vast differences within other
groups of firms; factors like management skills or innovation level seem to play a role
– this requires further research. Ten case studies by Ábel and Czakó (eds. 2013) on
export intensive Hungarian companies supported this idea. It became clear that the
knowledge and experience of the owners and the top management have a strong
influence on the export orientation and the strategy of these firms. These suggest that,
in order to be competitive, a company has to be efficient, profitable, and able to learn
market and technology; thus, a simple governmental export incentive will not be
enough for substantial uplift.
Due to the different dualities existing in parallel with each other, the
competitiveness of firms cannot be enhanced by a general, uniform economic policy.
(Chikán et al. 2018) To uncover the main drivers behind the differences and identify
possible roads leading to convergence, a more complex multidimensional approach is
required.
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3. Productivity differences across the EU
During recent years, the productivity of V4 country firms has grown in par with their
counterparts in the EU (Figure 1). This trend practically implies a lack of convergence,
as closing the gap would require a considerably faster development of V4 than the
average of old EU members.
Can we expect the investment of foreign firms to help this process?
Seemingly, yes, as based on the data from Eurostat-FATS, foreign firms achieve a
higher added value per employee level in any EU member country (Figure 2). Though
when considering the historical development path, the hope fades. In 2017, the
performance fallback of the locally owned companies in old member states was higher
than in 2010 by almost 7 percentage points. While the same lag in the new member
states decreased by 5 percentage points, the local firms still did not reach 56 percent
of the foreign-owned performance. So, a considerable convergence is nowhere to see.
On top of that, Hungary produced a far more unfavourable ratio of 35 percent, and the
value even decreased by 1.5 percentage points over the years considered.
Figure 1 Productivity* of firms by regions (2010=100)
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Figure 2 Productivity of locally owned firms as a percentage of that of foreignowned companies in the same country (%)
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There could be many causes explaining the higher performance of the foreignowned firms. International business activity usually favours bigger size and higher
efficiency, while the average locally owned firms are in a far smaller size range.
Figure 3 Productivity of the locally owned firms as a percentage of that of the
locally owned companies in the EU (%)
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Figure 4 Productivity of the foreign-owned firms as a percentage of that of the
foreign-owned companies in the EU (%)
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Due to this difference, when contrasting the efficiency rates to the EU average,
we should separate the companies on ownership to avoid distortions caused by the
complex structuring of the countries (Figures 3 and 4). As for the locally owned firms,
new EU members have shown some closing-up to the old members’ level. Statistics on
foreign-owned companies show a similar picture but with a small deterioration. It is only
the average of the new members that got closer to the average of the old ones, but there
was no considerable closing-up, neither for locally nor for foreign-owned companies.
When we only focus on the manufacturing industry, the specific research area
of this paper, the trends are no different. (Figure 5) During the period 2010 to 2017,
locally owned companies experienced a worsening position, typically, compared to
foreign-owned companies. Those were only the average of the V4 and the new members
that have shown some improvement, while Hungarian firms have a slightly more
significant lag. Once again, generally, we see no trace of measurable convergence in
any of the groups.
Without any doubt, the growing number of foreign companies and their
increasing role in employment has boosted the average productivity of the receiving
countries. At the same time, the productivity of foreign companies lags behind the EU
average most likely due to the role foreign companies play in the international supply
chains. The low added value content of their production may explain why they show
little or no positive effect in host countries during the period 2010–2017. The
productivity of foreign firms in CEE countries (EU new members) has grown to a
lesser extent than their locally owned counterparts and their Western-European
counterparts. The gap between a locally owned firm in new and old Member States
has slightly narrowed while that between the foreign-owned firms in those two regions
instead extended. (See Figures 3 and 4)
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Figure 5 Productivity of locally owned firms as a percentage of that of foreignowned companies in the same country in the manufacturing industry (%)
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Thus, the inelasticity of the role these foreign-owned firms play in the global
division of labour hampers any closing-up of the host countries. For instance, even if
the economy of a less developed country consisted of such foreign-owned firms
entirely, the national average productivity would appear to be only 50–60 percent of
the developed countries.
Locally owned companies do not show a secure sign of considerable
improvement potential either. Their productivity lag is so massive that it makes the
opportunities offered by the export markets and the cooperation opportunities with
multinationals nearly unreachable.
The presence of the foreign companies is not disadvantageous, of course, but
the convergence also calls for successful locally owned entities. However, the
question remains: what do locally owned firms that promote catching-up look like.
4. The performance of the Hungarian manufacturing industry
Dramatic differences appear in the workforce efficiency across firms in Hungary (just
like in other CEE countries). Our research aims at identifying the key factors that
influence the level of added value and those that could support convergence to the
Western countries.
4.1. Dataset and methodology
Our database covers the financial statements of privately held Hungarian manufacturing
companies with at least ten employees and continuous operation from 2014 to 2017 that
published non-simplified financial reports and reported positive equity in each of the
years. Companies that went through restructuring, liquidation, or mergers were excluded.
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We winsorised the raw data by replacing outliers with the 2nd and 98th
percentile, respectively. The Bisnode company provided a dataset extended with
details on employment. We also clarified the ownership background of each entity to
categorise them as locally or foreign-owned considering their majority shareholder.
With the kind allowance of the Ministry of the National Economy, we were
also able to use details for the 2016 wage survey of the Hungarian Central Statistical
Office. This survey covered 50 percent of our sample and allowed for estimating the
educational breakdown of the employees for the firms in the database. To do so, we
created 40 subsamples based on added value/employee, return on investment, and
total factor productivity and used the average percentage of employees with higher
education for those subgroups from the survey for all companies in our sample
belonging to that subgroup.
Based on the data form the financial statements we performed a cluster analysis
on return on investment (EBITDA/Invested capital=ROIC), labour productivity (added
value/employee), and total factor productivity (TFP). Each of the firms was also
categorised on the average wage paid compared to that of the average in their subindustry. This information allowed us to separate companies with more advanced
technology calling for a more trained workforce that usually implies a salary payment
higher than sub-industry average. The data collected was organised into a panel.
Table 2 The economic importance of the sample
(Total sample/Total of the Manufacturing industry in Hungary)
Year
2014

N
1725

Sales
76.66%

Export
74.78%

Added value
67.40%

Employment
41.60%

2015

1725

78.13%

75.99%

66.97%

43.39%

2016

1725

80.13%

78.92%

70.73%

43.62%

2017
1725
79.53%
79.02%
Source: based on KSH (2019a, 2019b)

74.26%

42.94%

Table 3 The structure of the sample
Foreign-owned (F)

N
853

Proportion
49.45%

Locally owned (L)

872

50.55%

Low wage (L)

959

55.59%

High wage (H)

766

44.41%

F low wage (FL)

350

20.29%

F high wage (FH)

503

29.16%

L low wage (LL)

609

35.30%

L high wage (LH)

263

15.25%

1725

100.00%

Sample total
Source: own construction
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We performed all analyses on four data subsets. We created separate groups
for locally owned low-wage (LL), high wage (LH), and foreign-owned low wage
(FL), and high wage (FH) entities.
We have also sent out questionnaires to top managers of the manufacturing
companies to gain a picture on management attitudes and methods applied. The 197
replies collected helped us to describe further each sub-category of wages, ownership,
and performance.
Our sample includes a considerably important set of firms in the Hungarian
economy (Table 2). As we have seen from the data of FATS (Eurostat-FATS 2020)
and an earlier paper on the Hungarian manufacturing industry (Juhász and Reszegi,
2017) two of the main drivers of the inter-firm differences are the ownership and the
relative wage level compared to the sub-industry average. Table 3 presents the
breakdown of the sample in these dimensions.
4.2. Most important results
To get a deep understanding of the productivity differences across Hungarian
manufacturing firm, we performed a two-step analysis. First, we used panel
regressions on the financial statement of the firms to see how specific factors influence
total factor productivity (TFP). Next, we used management questionnaires to
investigate how top performers differ in management aims and style from laggards.
This way, we could identify differences even in factors not included in the classic
accounting statements.
When we examined the differences in TFP across the wage-ownership groups
defined, it became clear that the ownership background alone explains the
productivity differences only partly. Foreign companies have a nearly 30 percent
advantage over their locally-owned counterparts, though this gap showed a modest
decrease over time. We may see an even more differentiated picture if also considering
the relative wage level (Table 4).
Table 4 Differences in TFP across wage and ownership groups*
Change
2014
2015
2016
2017
in TFP (%)
Foreign-owned (F)
11.52 11.54 11.55 11.56
4.5
Locally-owned (L)
11.22 11.26 11.27 11.29
6.8
LL
11.10 11.14 11.16 11.19
8.5
LH
11.51 11.53 11.54 11.54
2.7
FL
11.27 11.27 11.27 11.31
4.2
FH
11.69 11.74 11.75 11.74
4.8
Total
11.37 11.40 11.41 11.43
5.7
*Paired group differences are significant at 1 percent in each year.
Source: own construction

N
853
872
609
263
350
503
1725
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Lower than average productivity goes hand-in-hand with low wage level (LL,
FL). While still being better, foreign companies lost some of their advantages as the
gap between the two groups decreased from 17 to 12 percent thanks to the
improvement of the local firms. This increase could be partly the result of the pressure
coming from the increasing wage level in the economy, calling for efficiency
improvement.
It is important to note that local high wage companies perform much better
than the foreign low-wage FL group, so it is not generally true that foreign companies
are more efficient than locally owned ones. This misconception comes from the
overwhelming advantage of the FH cluster that performs as much as 20 percent above
the LH companies. Sadly, the local high wage firms have achieved the lowest
improvement over time.
To understand what factors drive the differences in TFPs, we built panel
regressions including fundamental ratios, spatial data, and information on subindustries. As productivity is often linked to the level of the quality of the workforce,
education information was added. Given that the percentage of employees with
secondary education was very similar across groups, the rate of the employees with
higher-level education grew against primary education only. Due to this strong
connection, we could only use one of these ratios in our panel regression. Thus, we
included the deviation of the company group rate for higher education employees
from the industry average.
Table 5 shows the results of our initial linear panel regressions. As a point of
reference for the dummy variables, we used the 2014 performance of firms with less
than 50 employees and without any export that are headquartered in the capital
(Budapest) and were active in one of the thirteen sub-industries without dummies.
Our base model controls for the environmental effects at a relatively low
corrected R squared. Based on the panel of 1725 firms, export intensity and TFP are
positively interrelated. It seems that the level of technical equipment (PP&E and
Intangibles per employee) plays little role in efficiency contradictory to popular belief.
Still, investment intensity was significant, either because more efficient firms spent
more on new equipment as they can afford it, or as more up-to-date equipment
supports efficiency.
It is important to note that the significant effect of sub-industries disappeared
once the level of education was added while explanatory power of the model was
boosted. We found a robust connection between the level of education of the human
resource and the efficiency of the company. This link might be explained by the type
of tasks the firm performed, the intensity of innovation and the level of technology
used at the given companies.
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Table 5 Results of the panel regressions
Dependent variable: TFP
Corrected R squared
Constant
Export below 25% of Sales
Export 25-50%
Export 50-75%
Export 75-100%
Number of employees 50-249
Number of employees above 250
Vehicles
Metalwork
Machinery
Rubber
Computers
Electric equipment
Food
Central Hungary
Northern Hungary
Northern Great Plain
Southern Great Plain
Central Transdanubia
Western Transdanubia
Southern Transdanubia
Year 2015
Year 2016
Year 2017
(PP&E+Intangibles)/employee (M HUF)
Investments/Invested assets_
Rate of employees with higher education

Base run
0.09
11.181
0.188
0.196
0.227
0.225
x
x
x
x
x
–0.080*
x
x
–0.090
–0.098*
–0.278
–0.219
–0.186
x
–0.143
–0.330
0.044
0.053
0.069
0.003
0.524

Education
added
0.49
11.408
0.083*
0.120
0.118
0.128
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
–0.097
–0.107
–0.077
X
–0.052*
–0.172
0.036
0.050
0.070
–0.006
0.258
0.054

Locally
owned
0.49
11.393
x
0.071*
x
0.139
0.049*
x
x
x
x
x
x
x
–0.050*
x
x
x
x
x
x
–0.162
0.043
0.060
0.087
–0.007
0.259
0.060

Foreignowned
0.47
11.638
x
x
–0.098*
–0.153
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
–0.100*
x
x
x
x
–0.119
0.028*
0.040
0.055
–0.006
0.261
0.047

Unmarked variables are significant at 1 percent. X marks tested variables that proved not
to be significant. * Significant at 5 percent.
Source: own construction

When assessing locally and foreign-owned entities separately (Table 5, last
two columns), the models showed some surprising results while the explanatory
power did not fall. These results are the following.
(1) Export intensity goes hand-in-hand with efficiency only in the case of the
locally owned firms. The productivity of the local firms increased together with their
export intensity.
(2) Higher export intensity for the foreign-owned companies was linked to
lower efficiency. This decrease could not be due to a weaker level of management.
Instead, it relates to the type of activity (most likely mass production for the supply
chain of the parent company) leads to lower profitability.
(3) The TFP growth of the foreign-owned firms was less than that of the
locally owned counterparts in each of the surveyed years. The increasing local wage
level put the locally owned firms under severe efficiency pressure. At the same time,
the future of foreign companies depends on the performance of the whole supply chain
and not solely on the performance of the Hungarian branch. This result also supports
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the idea that just because of the presence of foreign-owned firms, we should not expect
the dynamisation of the economy. That change will only happen if foreign-owned
companies switch to products with higher added value.
Table 6 Results of the panel regressions for ownership and wage level groups
Locallyowned Low
Dependent variable: TFP
wage
Corrected R squared
0.44
Constant
11.348
Export below 25% of Sales
0.087*
Export 25-50%
0.130
Export 50-75%
0.143
Export 75-100%
0.222
Number of employees 50-249
x
Number of employees above 250
x
Vehicles
x
Metalworks
x
Machinery
x
Rubber
x
Computers
x
Electric equipment
x
Food
x
Central Hungary
x
Northern Hungary
x
Northern Great Plain
x
Southern Great Plain
x
Central Transdanubia
x
Western Transdanubia
x
Southern Transdanubia
–0.137
Year 2015
0.046
Year 2016
0.062
Year 2017
0.102
(PP&E+Intangibles)/employee (M HUF)
–0.008
Investments/Invested assets_
0.203
Rate of employees with higher education
0.067

Foreignowned
Low wage
0.40
11.587
x
x
x
–0.101*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0.056
–0.012
0.196*
0.056

LocallyForeignowned High owned High
wage
wage
0.49
0.45
11.670
11.838
–0.094*
x
x
x
–0.089*
–0.142
x
–0.149
x
–0.138
x
–0.160
–0.126*
–0.123*
x
–0.070*
x
x
x
x
x
x
0.197*
x
x
x
x
x
–0.168*
x
–0.099*
x
–0.099*
x
x
x
–0.097*
x
–0.209
–0.145
x
0.055
x
0.070
x
0.059
–0.007
–0.005
0.291
0.305
0.045
0.039

Unmarked variables are significant at 1 percent. X marks tested variables that proved not to be
significant. * Significant at 5 percent.
Source: own construction

(4) It is shocking to see the vast difference in the coefficient of the level of
education. While the efficiency of the foreign-owned firms is undoubtedly higher, it
is hard to interpret that a higher ratio of well-educated employees couples with lower
productivity improvement. Why do foreign-owned firms not use well-trained
workforce as efficiently as locally owned companies?
As a next step, we estimated the regressions for each of the four ownershipwage groups separately (Table 6). Based on the result, we may add some additional
essential findings.
(5) Higher export is coupled with higher TFP level only in the locally-owned
low wage firm group. For the foreign-owned low wage and the locally owned high
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wage groups, export is negatively correlated with TFP. However, what is most
surprising is that in the most efficient foreign high wage entities, high export intensity
is coupled with a TFP fallback that is even bigger in extent than that for the foreign
low wage firms. This disrupting effect could be a sign of the inferior position of these
firms in the global supply chains.
(6) While the vehicle manufacturing industry is usually considered to raise
the general efficiency level in emerging countries, our results show that in Hungary,
this industry actually underperforms the other manufacturing sectors in TFP among
companies with higher wage or higher technology level.
(7) The coefficients suggest that the efficiency of the locally owned high wage
firms only stagnated during the four years analysed. In other words, the best local
firms that are meant to contribute heavily to closing the efficiency gap failed to
improve. The only group that shows significant efficiency improvement is the locally
owned low wage firms – this can be attributed to increasing pressure due to the general
wage level increase they experienced during the surveyed years.
(8) An increase in the ratio of employees with higher education contributes
most to higher efficiency in the locally owned low wage LL group, where the higher
education rate is the lowest. The education effect is diminishing across the groups
when the TFP level is increasing. This incident could be an outcome that the more
efficient companies hire too many high-educated employees or use them in positions
that do not require that high level of education. Our data show that the FH group
employs 71.9 percent of labour with secondary education in positions that do not require
any particular pre-knowledge. This bias occurs (45.6 percent) even within the LH group.
While most of the factors that are generally considered as influencers of
productivity ended up without any significance in several cases, equations could only
explain less than half of the variance in TFP. So, it became clear that we would have to
look for additional information sources to get a better explanation. As a first step, we
run a k-means clustering process to find three groups of firms of similar size (Table 7).
Table 7 Total factor productivity (TFP) cluster centres
2014
2015
TFP1 10.80 10.82
TFP2 11.39 11.41
TFP3 12.14 12.21
Source: own construction

2016
10.86
11.41
12.21

2017
10.90
11.42
12.21

Change
in TFP (%)
10.0
3.0
7.0

N
518
848
359

The centres of TFP clusters (Table 7) show vast differences among firms. The
productivity of the third cluster is almost 130 percent higher than that of the first one
and also exceeds that of the second cluster by 80 percent. (Due to the equation,
estimated percentage differences are equal to absolute differences in TFP.)
During the four years examined, there were no major changes in these.
Nominal efficiency improvements amounted to 3 to 10 percent while inflation and
exchange rate effects are of similar size. (Consumer prices climbed by 2.76 percent,
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industrial prices rose by 0.63, manufacturing prices grew by 1.13 percent. Export
prices went up by 0.18 percent, while import prices fell by 1.74 percent. The euroHUF exchange rate showed a 1.5 percent fall; KSH, 2020a, 2020b)
As a next step, we asked top managers of firms belonging into one of these
TFP clusters about their management style, toolset, and goals to see how TFP3 (topperformer) cluster is different from the other two. (Figure 6) Respondents from the
most efficient firm cluster signalled a more than average importance to the initiatives
of a development team within the firm and proposals from colleagues when it came
to innovations.
Manages stated that buyer request was the most dominant source of innovation.
The cooperation with outside research institutions played the least important role. It is
interesting to note that the most efficient group (TFP3) paid the least attention to
competitors as these companies might be already the best in their sector.
When asked to highlight the most critical success event of the company, top
managers mostly voted for introducing a product that subsequently made up more
than five percent of sales. (Figure 7) It was only in the group TFP3 that creating an
innovative team played a particular role. The group with the lowest productivity gave
particular weight to improvements in efficiency, turning into a supplier of a
multinational company, and increasing their share in the domestic market.
Figure 6 Factors promoting change and innovation during the last three years
(questionnaire responses)*
-15% -10%

-5%

0%

5%

10%

15%

A problem that became obvious
Advise from an outside consultant
Proposal from a supplier
Request of a buyer
Analysis of competitors
Cooperation with outside research institution or
purchase
Proposal of employees
Result of insider innovation team
Conscious search for improvement: fairs,
exhibitions, literature

TFP1

TFP2

TFP3

*Altogether there were ten options offered of which a maximum of five should have been chosen.
For those selected items, the importance was measured on a 1 to 10 Likert scale. The figure
shows the deviation from the average for the importance weighted frequency of each answer.
Source: own construction
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The growing shortage of labour boosted the importance of human resource.
When asked on HR policy (Figure 8), top managers gave a high weight to statements
like “We aim at improving labour efficiency”, “Skills and abilities of our employees
contribute seriously to competitiveness”, and “Keeping our professionals is a critical
issue in what corporate culture plays an important role”. The most efficient TFP3 group
put a more prominent weight than the other two groups on continuously developing
the skills of their colleagues, and providing training to achieve that. While training
sessions were organised at 61.3 percent of the firms in TFP3, this rate was only 43.0
percent in TFP2 and just 18.5 in TFP1. This extreme difference could be the result of
not only managers not considering development essential but also of employees at
firms performing such simple tasks that education had little chance to pay off.
Figure 7 The most critical success events the last three years*
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Our export revenue grew by more than 10%
We could export into more than three countries.
We increased our share on the local market.
We are (became) the audited supplier
of a multinational company.
We introduced new unique products into the market
that reached a share in sales exceeding 5%.
We increased our efficiency so that
costs decreased at least by 5%.
We completed investments hitting
at least 5% of our capacity.
The technology level of our production lines is
higher than that of our competitors.
We created a motivated, innovative team.
We increased our after tax profit by more than 10%.
Our firm won a prize.
Other

TFP1

TFP2

TFP3

*Altogether there were twelve options offered of which a maximum of five should have been
chosen. For those selected items, the importance was measured on a 1 to 10 Likert scale. The figure
shows the deviation from the average for the importance weighted frequency of each answer.
Source: own construction
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It is also in group TFP3 that the importance of getting human resource by
higher than industry average wages is above the average. The other two groups had
this with a lower than average importance only that may also be the result of the fact
that with lower productivity, it is tough to cover the dynamically increasing wages.
Figure 8 The essential traits of human resource management*
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
We aim at being attractive by offering above the
average wages.
In order to provide the right professional we
cooperate with educational institutions.
We try to ease the shortage of workforce by
automatization.

Keeping our professionals is a critical issue in what
corporate culture plays an important role
We continuously develop the skills and abilities of
our employees.
We aim at improving labour efficiency.
The wages that are low in international
comparison offer as a competitive advantage.
We aim at building a business culture that
promotes continuous innovation.
Skills and abilities of our employees contribute
seriously to competitiveness
Our performance management and motivation
system contributes largely to the increase of the…

TFP1

TFP2

TFP3

*Altogether there were ten options offered of which a maximum of five should have been chosen.
For those selected items, the importance was measured on a 1 to 10 Likert scale. The figure
shows the deviation from the average for the importance weighted frequency of each answer.
Source: own construction

The most efficient TFP3 group overweighed answers linked to skills and
abilities and excellent and innovative teams. Other clusters instead focus on requests
from the buyers, the demand of the local (national) market, and issues that come to
light by themselves. When we checked for the employment structure, we found a more
significant rate of employees with higher education and a lower rate for those with
primary education in the TFP groups with higher efficiency (Table 8).

Drivers of productivity differences in the Hungarian manufacturing sector 2014–2017

153

Table 8 The educational structure of employees across TFP clusters (%)
Level of
Education TFP1 TFP2
Primary
21.4
17.5
Secondary
68.0
67.3
Higher
10.6
15.2
Source: own construction

TFP3
11.9
64.5
23.6

Average of the
Manufacturing
Industry
17.6
67.0
15.4

More trained human resource has a higher chance to be innovative, more
capable of learning and of performing high added value tasks. So, these results show
again that the educational structure could have an effect on efficiency. These
differences also appear in the wage level. In 2017, an average employee earned 680
euro per month in TFP1 cluster, 942 in the TFP2 cluster and 1,329 in the most efficient
TFP3 cluster (1 euro equalled 310 HUF that time).
5. Summary and policy recommendations
Our paper investigated productivity differences across Hungarian manufacturing
firms. Based on a sample of 1725 firms, we showed that productivity differences
spring out of a wide range of different factors. Still, these effects are different in size
and direction for various subsets of firms surveyed, which confirms the earlier
identified existence of multilayer duality in the Hungarian economy. Our analysis
focused on relative wage level and ownership background of firms with full
accounting report published, continuous operation, and positive equity during the
period 2014–2017, and identified numerous unique connections.
For the locally owned firms with lower than subindustry average wage (LL),
low productivity appears to be linked to a low employee educational level and weak
strategic position, in other words, to their disadvantaged role in the supply chain. As
for the foreign-owned low wage (FL) companies, those seemed to focus on profitseeking as the main driving force for their operation seemed to be the low local wage
level. The tasks the Hungarian branches performed did not require a high level of
training, and thus, no matter what quality the management was, it was not possible to
reach a high level of added value.
Theoretically, the locally owned high wage (LH) firms could be the main
drivers for the convergence of the national economy to the EU. However, these firms
stagnated and showed a weakening position compared to the other three groups in the
surveyed period. The foreign-owned high wage firms (FH) had a positive impact on
national income. However, their future profitability and growth depend on the supply
chain they belong to rather than the progress of the local economy. FH firms showed
a slow improvement in efficiency during the surveyed years that might be the result of
structural changes or the increase of the share of low added value tasks in their operation
while maintaining a higher than average wage level. This latter explanation is supported
by the fact that lower TFP accompanied higher export intensity in the FH group.
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To sum up, the period 2014–2017 was far from being a success for economic
convergence to Western countries. The foreign-owned firms in Hungary had a far
lower average efficiency than in old EU member states. On top of that, foreign-owned
firms paying a lower than sub-industry average wage were even worse in TFP than
their high wage-paying locally owned counterparts. This lag is why policymakers
should put more emphasises on carefully selecting what kind of FDI should receive
state subsidies. It seems that promoting the growth best performing locally owned
firms could have a more prominent boosting effect on the Hungarian economy.
Our panel regressions could not confirm that, as widely believed, the growing
export intensity coupled with increasing efficiency in the Hungarian manufacturing
industry in surveyed years. It was only valid in case of the low-wage paying locally
owned firms. This phenomenon calls for a more careful review of the transfer pricing
techniques of the foreign-owned firms, as it is hard to believe that the local market
offers higher profitability than export.
Also, we could not find evidence that the vehicle manufacturing firms were
more efficient than other sub-industries, that is another widely-quoted misbelief. That
is why there is limited justification in offering particular governmental support for
developing this sector, particularly if that leads to an overdependence of the local
economy on car production as experienced during the period examined.
Further, results do not confirm that the level of technical equipment
(PP&E/employee) would correlate with higher efficiency. This result may question
the justification of the state subsidies provided during the years of analysis for
companies to invest in machinery used in production.
The paper exemplifies that various groups of firms exist that use different
business models and thus have heterogeneous drivers of efficiency. This divergence
calls for a differentiated economic policy that targets various groups with tailor-made
programs to enhance the performance of the firms.
Based on management questionnaires, we concluded that the firms with high
TFP built on competitive and profitable products using innovation and motivated,
well-trained staff. Hence, the policymakers may want to consider offering subsidies
towards innovation, improvement of management techniques, and employing a highly
trained workforce.
The need for such programs is highlighted by the fact that during the years
analysed, it was particularly the locally-owned firms with more advanced technology
and higher wage level that faced difficulties when improving performance.
Besides the coronavirus crisis, the main challenge the Hungarian economic
policy faces in 2020 is how to support companies to get out of the trap of performing
low added value tasks at low wage level, and renew themselves to cope with the
intense wage pressure. Policymakers should focus on motivating the foreign-owned
low wage firms to increase their added value while offering a boost to the locally
owned high wage firms to develop further. These steps require an increasing amount
of well-trained workforce.
At the same time, it is time to realise that the traditional general support of
foreign direct investment in Hungary will not promote convergence, and recent
political steps that lowered the number of students in higher education further
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undermine the convergency process. We also see the government welcoming an
increasing number of poorly trained employees from Eastern countries meant to
replace well-trained Hungarian professionals who have left to work in Western
countries to earn better wages. These tendencies in the labour market give little hope
for closing the development gap in the foreseeable future, and call for immediate
action from the side of the government.
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50,2
24,6

Egyéb drogok
Tiltott szert kipróbálók
aránya az életben
Droghaszn. célú szereket
kipróbálók
aránya
az
életben
gyógyszereket kipróbálók
aránya az életben
Dizájner
drogokat
kipróbálók
aránya
az
életben
Összes
egyéb
drogot
kipróbálók
aránya
az
életben

91,7

3,4

2,4

19,7

95,9

9,0

4,2

67,4

12,5

3,5

39,7

15,1

100,0

1,3

0,5

1,1

5,9

100,0

21,9

23,6

30,2

Viselkedés zavarok
Interneten töltött összes
Problémás
internethasználók aránya
Problémás közösségi oldal
használók aránya
Videojáték-hazsnálati zavar
skála értéke
problémás szerencsejáték

4,44

4,54

4,52

4,12

12,54

16,73

11,97

11,74

11,17

15,43

10,19

10,13

,50

,93

,11

,25

30

1,17

1,46

1,29

Összesen (N)

704

135

2497

4205

8.2.

Klasztercsoportok társadalmi-

A

illetve azon diákok is, akiknek az édesa

A

-

-

l származók, valamint azok, akinek az édesanyja

A

Az

is csak néhány változó mentén tér el számo

csoportja a gazdasági, társadalmi helyzetet tekintve ellentétes eredményt mutat a

anyagi

136

-

fiú
lány
gimnázium
szakgimnázium
szakközépiskola
Budapest
vidék

Magas
kockázatú
internet- és Mérsékelt
Problémás
videojátékhasználók
Nem**
46,4
50,2
47,2
53,6
Az iskola típusa**
31,5
44,0
51,7
31,1
33,7
37,4
22,3
16,6
Az iskola székhelye**
19,4
17,5

Budapest
város
község

14,4

teljes család
mozaik család
csonka család

42,7
20,6
20,6
16,1

kevesebb, mint érettség
érettségi
nem tudja, nincs apja
kevesebb, mint érettségi
érettségi
nincs anya, nem tudja
legjobb vagy sokkal jobb
az átlagnál
átlagos, vagy valamivel
jobb az átlagnál
átlag alatti
összesen (N)

Lakóhely**
14,5
37,3
Családszerkezet**
61,2
13,4

7,7
Apa iskolai végzettsége
44,2
40,9
26,3
30,2
20,3
9,2
6,0
Anya iskolai végzettsége**
41,6
31,7
31,3
37,2
22,0
27,0
5,1
4,2
Szubjektív anyagi helyzet**

Ivó

Összes

51,2
41,6
51,1
20,9

49,2
31,3
19,4

25,6
74,4

19,3

12,5
50,1
37,4

17,7
50,3
32,0

13,9
49,4
36,7

65,6

52,2
16,5
21,9
9,4

61,2
13,4

37,7
27,6

39,3
29,3

6,5

6,6

23,2

27,3
37,5
31,4

16,9
5,7

29,9
24,7
6,5
26,1
37,9
32,0
3,9

35,7
3,0

7,3

25,4

20,2

23,6

66,2

73,2

71,5

67,2

70,7

6,6

4,9

4,0

5,2

704

2497

137

24,1

4205

8.3.

Klasztercsoportok

k

A társadalmi-

m

- és videojátékképezte a
17

Az elemzés eredményeit a

-

A

A regresszió elemzés eredménye szerint
-

tanulókn

-szor, a

-

tanulóknak közel háromszor

vonatkozó esélyhányadosok 1

A

17

internet- és videojáték-használók

ikáns

-

Végül

4

-

Ivó
p
1,979
C
Mozaik család
Csonka család
N
Anya
iskolai

1,276
1,413
1,651
végzettsége

1,241

1,271

M
E
Község

0,763
0,794

Elégedetlenség az apával

0,11
0,02
0,264
0,395
0,092

1,011
1,051
0,944
0,93

0,212
0,645

0,796

0,206

0,059

0,935
1,121
1,347
1,754
1,011
1,043
2,729

0,626
0,505
0
0

0

0,49
0,663
Depresszió

p
1,321

0,259

1,747
1,57
2

0,066
0,126
0,059
0,545

0,551
zakgimnázium
zakközépiskola

0,352

Problémás

0,033

Érettségi
F
Nem tudja, nincs anyja
város

0
0,039
0,154
0,03
0,032

Magas kockázatú
internet- és videojátékhasználók
p
1,271
0,061
0,564
0,92

0
0
0,473
1,125
0
0,369

*
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1,11
1,47
1,196
1,534
1,04
1,163
1,563
0,913
1,046
1,23
0,242

0,764

0,745
1,032
0,661

0,255
0,917

0,624
0,61

0,15
0,551

0,063

0,002

0,444
0,02
0,004
0
0,455
0,026
0
0,001
0,147
0,011
0
0

0,024
0,001
0
0

1,544
1,002
1,235
2,791
1,14
0,42
0,473
1,046
1,106

0
0,24
0
0
0,044
0,004
0,426

8.4.

Összefoglalás

A klaszterelemzé
Ap

iákok 5,2%-a:

magas értéket, de a dohányzás, a
A

videojáték használat is
-

-

diákok

16,7%-a sorolható
használat, illetve videojáték

-a, a

csopor
Az i

-a sorolható:

A

élnek

A regresszió elemzés
azt mutatja, hogy az

A

-

-

csoport a

vizsgált szocioA regresszió elemzés eredményei arra utalnak, hogy

-

i
A

a csoport
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-

, mind a regressziós modell azt mutatja, hogy az
k

Az anya
A

z ivók

vannak a Budapesten,
és a
A
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A család- és gyermekjóléti szolgálatok szerepe
a társadalmi mobilitás elősegítésében –
a munkatársak nézőpontjából1
KOPASZ MARIANNA2 – HUSZ ILDIKÓ3
ABSZTRAKT
A tanulmány arra keres választ, hogy miként vélekednek a hazai családsegítők a szegénység
enyhítésével összefüggő szerepükről, valamint arról, hogy mennyire adottak, vagy épp ütköznek
korlátokba ennek lehetőségei. Az elemzés alapjául egy olyan adatfelvétel szolgált, amelyben 600
gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál dolgozó munkatársat kérdeztünk meg 2018 és 2019
fordulóján. Eredményeink szerint konszenzus van a szakemberek között abban, hogy a szociális
munkának szerepe van a családok szegénységének enyhítésében. Adataink ugyanakkor azt sugallják, hogy feszültség van a szociális munkások szakmai szerepfelfogása és a szerep betöltésének lehetőségei (vagy talán még inkább az arra való képtelenség) között. Elemzéseink szerint
a szociális munkások szegénységgel összefüggő szerepfelfogása nem mutat eltérést a szokásos
szociodemográfiai jellemzőik mentén. A tanulmány egyik fontos eredménye ugyanakkor, hogy
a szegénységgel kapcsolatos szerep betöltésének lehetőségeiről eltérően vélekednek a szociális
munkások, attól függően, hogy milyen társadalmi összetételű az ellátási terület, ahol a tevékenységüket végzik. A hátrányos helyzetű településeken, ahol sok szegény vagy roma család él,
a szakemberek kevésbé látják úgy, hogy a szegénység elleni küzdelem belefér a munkájukba. Így
a szegény családok meglévő hátrányait tovább súlyosbítja, hogy az ellátórendszer épp azokon
a helyeken képes a legkevésbé felvállalni a szegénység mérséklésével kapcsolatos szerepet, ahol
erre a legnagyobb szükség lenne.
KULCSSZAVAK: szegénység csökkentése; szerepfelfogás; szociális munkások; gyermekjóléti és
családsegítő szolgálatok, Magyarország

1
A kutatás az EFOP-1.4.1-15 projekt (Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása) és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Mobilitás Kutatási Centrum (MTA Kiválósági Együttműködési Program)
támogatásával készült.
2
Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet; kopasz.marianna@tk.mta.hu
3
Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoport; BCE Szociológia és Társadalompolitika Tanszék; husz.ildiko@tk.mta.hu
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ABSTRACT

The role of family and child welfare services in promoting social mobility –
from a staff perspective
The study aims to seek answers to the following questions: how do Hungarian child and family
social workers perceive their role in addressing poverty, the potential they have to tackle
poverty, and the barriers they face when filling this role. The analyses are based on a survey
of 600 social workers at child and family services conducted at the turn of 2018 and 2019.
Our findings indicate a consensus among professionals that social work does have a role in
addressing poverty. At the same time, the data suggest a tension between the role perception
of social workers and the potential (or rather the lack of potential) for filling this role. There is
no difference in the role perceptions of professionals according to their individual level sociodemographic variables. However, an important finding of the study is that perceptions of the
possibilities for alleviating poverty depend on the socio-demographic characteristics of the area
where they carry out their activity. In settlements with high shares of poor or Roma populations,
social workers are less likely to think that addressing poverty can be part of their professional
daily routine. Thus, the situation of poor families living in these settlements is exacerbated by the
fact that it is these places where the child and family service system is the least capable of taking
on the role of tackling poverty.
KEYWORDS: addressing poverty; perception of role; social workers; child and family social
services, Hungary

Bevezetés
Nem magától értetődő, hogy a szociális munkának van-e és milyen szerepe lehet a
szegénység leküzdésében és a társadalmi mobilitás növelésében. Szegénységen itt
nem pusztán az alacsony vagy elégtelen jövedelmet értjük, hanem a különféle gazdasági, kulturális és közösségi erőforrások hiányát. Azon erőforrásokét, amelyek birtoklása szükséges lenne a szegénységből való kilépéshez és ezáltal a társadalmi mobilitáshoz, mind intra-, mind intergenerációs viszonylatban.
A szegénység és kirekesztettség problémájával a szociális szakmán belül a leg
gyakrabban a család- és gyermekjóléti szolgálatok találkoznak, így náluk vetődik fel
a legélesebben a szerepükre vonatkozó dilemma. Egyfelől a statisztikák azt mutatják, hogy a szolgálatok által észlelt fő problémák minden ötödik esetben a család
megélhetési nehézségével kapcsolatosak, de a családi konfliktusok, az életvezetési,
gyermeknevelési gondok is gyakran összefüggésbe hozhatók a szegénységgel (KSH
2016). A megélhetési és lakhatási nehézségek növekvő dominanciája a szolgálatok
munkatársai szerint már a 2000-es évektől észlelhető, a gazdasági válság ezt csak
tovább fokozta (Rácz 2015). Ugyanakkor a szociális munkásnak nincs ráhatása a
szegénység olyan strukturális okaira, mint a globális gazdaság munkaerőpiacának
működési zavarai vagy a jóléti állam újraelosztási problémái. Akármennyire is befo30
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lyásolja tehát a munkájuk eredményességét a kliensek társadalmi státusa, lehetőségeik ennek megváltoztatására korlátozottak.
Ebben a tanulmányban azt mutatjuk be, hogy hogyan gondolkodnak erről a dilemmáról a magyar családsegítő szakma képviselői. Az írás első részében a nemzetközi diskurzust tekintjük át abból a szempontból, hogy milyen lehetséges szerepek
kínálkoznak a szociális szakemberek számára a szegénység elleni küzdelemben.
A második részben egy kérdőíves felmérésnek a témával kapcsolatos eredményeit
ismertetjük. A felvétel a család- és gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozók körében
készült.
1. A szociális munka lehetséges szerepei a szegénység csökkentésében –
Szakirodalmi áttekintés
Mielőtt a lehetséges szerepeket bemutatnánk, előtte ki kell térnünk a szegénység
mint probléma társadalmi konstrukciójára. Ahogy arra a gyermekvédelem kapcsán
Szöllősi (2003) is rámutatott, az, hogy mit tekint problémának a szociális szakma, mi
képezi a szociális munka tárgyát, nem független attól, hogy miként konstruálódik a
probléma. Abból indulunk ki, hogy a szegénység koncepciója nem neutrális, hanem
normatív és ideologikus konstrukció (Mestrum 2011, Schittecat et al. 2014). Ennek
megfelelően a különböző történelmi időszakokban uralkodó társadalmi, gazdasági
és politikai problémákkal összhangban változik a szegénység arca és változnak a leküzdését célzó intézkedések is. Az arról szóló diskurzusban, hogy mi minősül beavatkozást igénylő problémának, szerepet játszanak a szociális szakma szempontjai
is, de a konstrukció folyamatának kulcsszereplője mégis az állam, amely a közpolitikai folyamat során bizonyos helyzeteket közüggyé nyilvánít és fellép azok kezelése
érdekében (Szöllősi 2003).
Az elmúlt két évtizedben a jóléti rezsimek átalakulása kapcsán a szegénység mint
probléma konstrukciójában olyan változásoknak lehetünk tanúi, amelyek minden
bizonnyal befolyással vannak arra, hogy a szociális munkások hogyan gondolkodnak a szegénységről és saját szerepükről ezzel kapcsolatban4. Az európai jóléti államok fókusza a jövedelembiztonság megteremtése és a készpénzes juttatások felől
a humántőke beruházás stratégiái felé fordult (Cantillon 2011). Ez az elmozdulás
a társadalmi beruházás paradigma felé azt vonja maga után, hogy a kormányok az
élet kihívásaival való szembenézésre „készítik fel” az állampolgárokat ahelyett, hogy
azoknak a következményeit „állítanák helyre” (Mestrum 2013, idézi Schiettecat et
al. 2014).
A társadalmi beruházás paradigmában a gyerekek és a gyermekkor a sikeres beruházási stratégia kulcsa. Mivel a korai életkorban való szegénységellenes beavatko4

E változások alábbi rövid összefoglalásában Schiettecat et al. (2014) gondolatmenetét követjük.
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zások a leghatásosabbak és leginkább költséghatékonyak (Heckman 2006) a szociális munka mint szociálpolitikai eszköz fókusza egyre inkább a gyermeket középpontba állító családsegítés. A gyermek mint a jövő állampolgára és munkavállalója lesz a
beavatkozás központi tárgya (szemben a szülővel) (Schiettecat et al. 2014).
A koragyermekkori oktatásra és gondozásra (ECEC) a különböző nemzetközi
szervezetek már jó ideje úgy tekintenek, mint olyan eszközre, amely legalább bizonyos mértékig kompenzálni képes az otthonról hozott hátrányokat. Ugyanakkor
egyes kutatók arra figyelmeztetnek, hogy kevés a rendelkezésre álló empirikus
evidencia arra vonatkozóan, hogy az ECEC képes az esélyek kiegyenlítésére (Staab
2010). Mások azzal kapcsolatosan adnak hangot aggályaiknak, hogy a szegénység
problémáját pusztán iskolázottsági problémaként keretezzük. Az a feltételezés, hogy
a koragyermekkori ellátások egyenlősége csökkentené a társadalmi egyenlőtlenségeket, nem csak empirikusan támadható, hanem amiatt a mögöttes feltételezés miatt is, mely szerint a jövőbeli iskolai és azt követő eredményeket elsődlegesen az
egyéni erőfeszítések és a tehetség befolyásolnák (Morabito et al. 2013).
Az 1990-es években a „szülőség” (parenting) fogalma bekerült az európai közbeszédbe és családpolitikai diskurzusba, és szemben a partnerkapcsolatisággal
(partnering) közüggyé vált, azaz legitim terepe lett a családok privát széférájába
való állami beavatkozásnak (Hall et al. 2010). Ez a ’szülőség irányába tett fordulat’
(Bermaoui et al. 2012: 1) a szegénységről folyó diskurzus eltolódását jelzi a jövedelembiztonság felől a szülői támogató szerepek megerősítésének irányába. Az ennek
alapjául szolgáló logika szerint a szegénység nem annyira, mint az erőforrások és a
hatalom újraelosztásának kérdése jelenik meg, hanem mint a gyermekek és szülők
egyéni iskolai kompetenciáinak hiánya, így a fókusz egyre inkább az egyéni és a szülői felelősség irányába terelődik (Clarke 2006, Popkewitz 2003).5
A szülői készségek preventív célú támogatása ugyanakkor több okból is kritizálható. Egyes szerzők bírálják a jó szülőségnek azt a felfogását, mely szerint az
pusztán egy olyan feladat vagy technika volna, amelyik a gyermek fejlődésében és
felnőttkorában a kívánatos kimenetet biztosítja (Clarke 2006, Gillies 2008). Ebben
a megközelítésben a jó szülőségre mint a gyermek társadalmi mobilitásának letéteményesére tekinthetünk (Schiettecat et al. 2014). Mindeközben gyakran nem veszünk tudomást olyan szélesebb strukturális folyamatokról, amelyek a szegénységet
és a társadalmi egyenlőtlenségeket eredményezik (Axford 2010).

5
Nem csak a szociális munka függ attól, hogy miként konstruálunk meg egy adott problémát, de a
szociális munka is befolyásolja a probléma konstrukcióját (Vandenbroeck et al. 2010, Schiettecat 2014).
Ha például a szegénységet mint a szülők és gyermekek hiányos iskolázottságát észleljük, akkor a megoldást a gyermek és család számára nyújtott szociális munka jelenti. Amikor azonban ennek keretében
a nélkülözésben élők számára szülőket támogató programot kínálnak, minden alkalom megerősíti azt a
képzetet, hogy az ilyen helyzetben lévő szülőknek speciális oktatási szükségleteik vannak; azaz szegény
szülőnek lenni egyenlő a rossz szülőséggel. Ez azt is implikálja továbbá, hogy a szülőség szakértők által
tanítható készségek összességeként fogható fel, miközben megfeledkezünk az erőforrások és hatalom
hiányából fakadó lehetséges korlátokról (Lister 2004).
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Azt a mai napig vita övezi, hogy mi következik mindebből a szociális szakma,
ezen belül a család- és gyermekjólét területén dolgozók szerepére nézve a szegénység elleni küzdelemben. A kérdést feltehetjük fordított nézőpontból is, mint ahogyan
azt Dowling (1999) tette, amikor felvetette, hogy a szegényeknek szükségük van-e
egyáltalán a szociális munkára. Az egyik lehetséges válasz szerint nincs szükségük,
mivel a szociális munkánál sokkal hatékonyabb a szélesebb politikai és strukturális
problémák megoldása. Ezzel szemben a pragmatikus álláspont arra az érvre hivatkozik, hogy még ha az anyagi és praktikus segítség, amit a szociális munkás nyújthat,
mindössze csak átmeneti is, a segítségért folyamodó szemszögéből nézve ez is jobb
a semminél (Dowling 1999).
A téma különösen a gyermekjólét területén váltott ki vitákat. Egyesek (Duva –
Metzger 2010) szerint a gyermekjólét szerepfelfogásában ma is megmutatkozik az
a tradíció, mely szerint a feladata a gyerekek biztonságának biztosítása és a veszélyektől való védelme, nem pedig a szegénység enyhítése. Arra a tágabb kontextusra
ugyanakkor kevésbé van nyitottság, hogy a gyerekekkel kapcsolatos ártalmakban
a szegénység milyen szerepet játszik. Ezt a hiányosságot Duva és Metzger (2010) a
gyermekjólét rendszerszintű jelenségének tartja.
Mások további érveket hoztak fel arra, hogy miért szükséges és kívánatos, hogy a
szociális szakma és ezen belül a gyermekjólét szerepet vállaljon a szegénység elleni
küzdelemben. Az egyik érvrendszer szerint a szegénység léte a társadalmi igazságosság kérdéskörébe tartozik, és mint ilyen, kezelése központi jelentőségű kell, hogy
legyen a szociális munka számára (Cartan et al. 2018). Egy másik nézőpont annak
jelentőségét hangsúlyozza, hogy a gyermekjóléti rendszer feladatának tekinti-e a
(gyermek)szegénység megszüntetését, mint a gyermekjólét biztosításának eszközét vagy sem. Ha ugyanis ez általánosan elfogadott cél lenne, akkor ez a személet
átalakítaná a szociális munkások mindennapi gyakorlatát is: ehhez igazítanák az
eszközöket, így a kivizsgálás és intervenció helyett a prevencióra és a jövőorientált
megoldásokra helyeződne a hangsúly (Lindsey 2003, Martin – Citrin 2014).
A fenti tanulmányok az elvi megfontolásokról szólnak. Arról azonban sokkal kevesebb tudásunk van, hogy maguk a család- és gyermekjólét területén dolgozó szociális szakemberek hogyan gondolkodnak a saját szerepükről a szegénység leküzdésében és a társadalmi mobilitás elősegítésében. Carlson (2017) harminc közép-nyugat-amerikai gyermekjóléti munkatárssal készített interjú alapján azt találta, hogy
többségük kételkedik abban, hogy bármit is el tudna érni a szegénység kezelésében.
Egyesek nem is gondolták feladatuknak a szegénység elleni küzdelmet, azt hangsúlyozva, hogy munkájuk elsődleges célja nem ez, hanem a gyermek biztonságának
biztosítása. Mások ugyan nem hárították maguktól a szerepet, de úgy vélték, hogy
számos rendszerszintű tényező korlátozza a szociális munkásokat abban, hogy képesek legyenek küzdeni a szegénység ellen. Olyan külső nehezítő erőket említettek,
mint az elégtelen állami és önkormányzati politikákat, amelyek túlságosan is szűkös
erőforrásokat biztosítanak a problémák kezelésére, vagy a nem kellően átgondolt
Kopasz M., Husz I.: A család- és gyermekjóléti szolgálatok szerepe…

33

METSZETEK
Vol. 9 (2020) No. 2

www. metszetek.unideb.hu

ISSN 2063-6415
DOI 10.18392/metsz/2020/2/2

TEMATIKUS TANULMÁNYOK – Társadalmi mobilitás és segítői tevékenység

szabályozásokat, valamint a nagy adminisztratív leterheltséget. Emellett néhányan
megemlítették a kliens családok normáinak és elvárásainak szerepét is, mint amelyek nehezítik az eredményes szociális munkát. Akik feladatuknak tekintették a
szegénységgel való foglalkozást, ők saját szerepüket gyakran úgy határozták meg,
mint „erőforrás-brókereket”, akik a klienseket a céljaik eléréséhez szükséges erőforrások felkutatásával és közvetítésével segítik. Mások az érdekképviseleti szerepet
(advocacy) hangsúlyozták és a kliensek támogatását abban, hogy hozzájussanak az
erőforrásokhoz. Ugyanakkor elismerték, hogy ez csak rövidtávú megoldást jelent,
míg hosszútávon a jóléti programok által nyújtott lehetőségek nem elegendőek.
A továbbiakban azzal foglalkozunk, hogy mit gondolnak mindezekről a magyar
család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai. Az elemzéshez felhasznált adatbázis nem alkalmas arra, hogy a témát sokféle szempontból és kellő mélységben körüljárjuk, ezért inkább csak szempontokat vetünk fel a kérdés további vizsgálatához.
2. Kutatási kérdések, adatok és módszer
Empirikus vizsgálatunkban az alábbi kérdésekre keresünk választ. i) Hogyan vélekednek a hazai család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai arról, hogy van-e
szerepe a szociális munkásoknak a szegénység enyhítésében? És ha igen, ii) mennyire adottak ennek a feltételei, illetőleg milyen tényezők akadályozzák e szerep betöltését? iii) Milyen egyéni és nem egyéni szintű jellemzők befolyásolják a szociális
munkások szegénységgel kapcsolatos szerepfelfogását, illetve az annak lehetőségeiről és korlátairól való vélekedéseiket?
Az elemzéshez egy kérdőíves felvétel6 adatait használtuk, amelyet a család- és
gyermekjóléti szolgálatok munkatársai körében kérdeztek le 2018. november és
2019. február között. Az adatfelvétel elsődleges célja a szolgálatok munkakörülményeinek felmérése volt, emellett tartalmazott egy kérdésblokkot arra vonatkozóan
is, hogy mit gondolnak a megkérdezettek a szociális munkások szerepéről a szegénység leküzdésében. A mintaválasztáskor szempont volt, hogy a minta regionálisan reprezentálja a család- és gyermekjóléti szolgálatokat, továbbá hogy az egyszemélyes szolgálatok megfelelő arányban kerüljenek a mintába. A felmérés során
összesen 178 településen és a főváros 9 kerületében, 600 fős mintán történt a számítógéppel támogatott személyes megkérdezés (CAPI).
A szociális munkások szegénységgel kapcsolatos szerepére vonatkozóan a kérdőív hét kérdést tartalmazott.7 Az ezekben megfogalmazott állításokkal való egyetértést minden esetben négyfokú skálán mértük. A harmadik kutatási kérdésünkhöz,
6
A felmérés címe: A család- és gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozók helyzete (témaszám: EFOP
2018-004, kutatásvezető: Husz Ildikó).
7
A kérdőív idevágó kérdéseinek összeállítása során Carlson (2017) fentebb bemutatott kutatásának
eredményeire is építettünk.
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amely a válaszok mögötti, szociodemográfiai és települési tényezők szerinti eltéréseket vizsgálta, az alábbi változókat használtuk: a megkérdezett neme, életkora,
munkatapasztalata, a diploma területe (szociális munka/szociálpolitika/szociológia
vagy egyéb), valamint hogy gyerekkorában érintett volt-e olyan problémával, ami a
mostani klienseire jellemző; a munkavégzés helyének településtípusa, a településen
észlelt szegénység, a település szociális szolgáltatásokkal való ellátottsága. A kutatási kérdések megválaszolásához egy- és kétváltozós elemzést, egyszerű kereszttáblákat használtunk.
3. Eredmények: a családsegítők szegénységgel kapcsolatos szerepfelfogása,
a szerep betöltésének lehetőségei, illetve korlátai
SZEREPFELFOGÁS

A szociális munkás potenciális szerepére vonatkozóan három állítással kapcsolatban kértük a válaszadók véleményét (lásd 1. táblázat).
A családsegítők döntő többsége (71,1%) inkább vagy teljes mértékben egyetértett azzal az állítással, hogy a szociális munkásoknak van szerepük a családok szegénységének enyhítésében. Ezzel összefüggésben arról is kérdeztük őket, egyetértenek-e azzal, hogy a szegénység elleni küzdelem és a családok segítése az alapvető
szükségleteik előteremtésében két különböző szerep. A válaszadók 72,9%-a ezt az
állítást is helyeselte. Azt várhatnánk, hogy a fenti két kérdésre adott válaszok ös�szefüggenek, vagyis azok, akik szerint a szociális munkának nincs a szegénységgel
kapcsolatos szerepe, nagyobb arányban látják úgy, hogy a családok segítése és a szegénység elleni küzdelem egymástól eltérő szerepek. Ezt a várakozásunkat azonban
nem támasztják alá a két változó közötti összefüggésre vonatkozó statisztikák.
Azt is megnéztük, hogy a szociális munka szerepéről vallott nézetek hogyan alakulnak a különböző egyéni, illetve települési szintű változók függvényében. Mivel
szignifikáns összefüggést a két idevágó kérdés közül csak az első esetében mutattunk ki, a továbbiakban csak az azzal kapcsolatos eredményeket ismertetjük.
Előzetesen az volt a várakozásunk, hogy a szerepfelfogásban a közös szakmai
értékek és elvek tükröződnek, így nagyfokú homogenitást vártunk a válaszadók
szociodemográfiai változói mentén. Egyszerű, kétváltozós eredményeink alátámasztották ezt, azaz a szegénységgel kapcsolatos szakmai szerepfelfogás nem függ ös�sze egyetlen általunk vizsgált egyéni szociodemográfiai változóval sem, beleértve a
válaszadó nemét, életkorát, munkatapasztalatát, diplomájának típusát. A szerepfelfogást az sem befolyásolja, hogy a megkérdezett a pályáját a rendszerváltást megelőzően kezdte-e, vagy pedig azt követően.
Ugyanakkor egyértelmű összefüggés rajzolódik ki a válaszadók személyes
érintettsége és a szerepfelfogás között (lásd 2. táblázat). Azok, akik korábban saKopasz M., Husz I.: A család- és gyermekjóléti szolgálatok szerepe…
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ját tapasztalatot szereztek a szegénységgel, vagy más olyan szociális problémával,
amellyel munkájuk során találkoznak, lényegesen nagyobb arányban vallják, hogy
a szociális munkásoknak szerepe a családok szegénységének enyhítése, mint azok,
akiknek nem volt részük ilyenben (77%, szemben a 68,1%-kal).
A települési szintű változók és a szerepfelfogás kapcsolatát többféleképpen is
vizsgáltuk: objektív és szubjektív, vagyis a kérdezett észlelésén alapuló változókat
is használtunk. Azt találtuk, hogy a településtípus szignifikánsan (0,1-es szignifikanciaszinten) összefügg a szociális munka szerepét illető vélekedésekkel (lásd 3.
táblázat). Eltérés a falvakban dolgozó családsegítők és a többiek között (városiak és
fővárosiak) mutatkozik: míg a falvakban dolgozóknak 65,7%-a ért egyet azzal, hogy
a szakmának szerepe van a családok szegénységének enyhítésében, addig a városiaknak és a budapestieknek szignifikánsan nagyobb, 74,3, illetve 73,2%-a.
A családsegítők ellátási területén észlelt társadalmi összetétel mérésére a kérdőívben több állítás szerepelt. Ezek mindegyike egy-egy társadalmi csoportra vonatkozott, és azt tudakolta, hogy a válaszadók egyetértenek-e azzal, hogy az ellátási
területükön sok jól szituált, alacsony jövedelmű, súlyosan szegény, illetve roma család él. Szignifikáns kapcsolatot (0,05-ös szignifikanciaszinten) egyedül a jólszituált
családok nagy számára vonatkozó kérdés esetében mutattunk ki. E szerint azok a
válaszadók, akik az ellátási területükön sok jólszituált családról számolnak be, inkább hajlanak rá, hogy szerepüknek tekintsék a szegénység enyhítését, mint azok,
akik ettől eltérő társadalmi környezetben dolgoznak (lásd 4. táblázat). Ugyanakkor
úgy tűnik, nincs statisztikailag szignifikáns összegfüggés sem a mélyszegény, sem
pedig a roma családok nagyszámú jelenléte és a szociális munkások szakmai szerepfelfogása között. Vagyis eredményeink szerint a szegénységgel kapcsolatos szakmai
szerep szempontjából egyedül annak van jelentősége, hogy a környék kifejezetten
jólszituált-e, vagy sem. Ha igen, vagyis ha a szegénység inkább kivételes, mint általános jellemzője az ellátási területnek, akkor a szociális munkások jobban hajlanak
arra, hogy szerepüknek érezzék a családok szegénységének enyhítését.
A szerepfelfogással összefüggésben vizsgáltuk, továbbá azzal az állítással való
egyetértést is, mely szerint „a szociális munkásnak nincs joga, hogy normákat közvetítsen a szegény családok felé”. Ennek kapcsán erős konszenzus mutatkozott a szakmán belül: a válaszadók 71,5%-a volt azon az állásponton, hogy legitim az ilyen fajta
beavatkozás a szegény családok életébe (vagyis az állítással való egyet nem értését
fejezte ki) (lásd 1. táblázat).
Úgy tűnik, egyetlen szokásosan vizsgált szociodemográfiai ismérvnek sincs hatása annak megítélésére, hogy joga van-e a szociális munkásnak a szegény családok
felé normákat közvetíteni. A segítő szakember személyes érintettsége (saját gyermekkori tapasztalata) viszont hatással lehet rá. Azok a szakemberek, akik gyerekkorukban maguk is szembenéztek szociális problémákkal, szignifikánsan nagyobb
arányban támogatják, hogy a szociális munkásnak joga van normákat közvetíteni a
családok felé (lásd 5. táblázat).
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Nincs különbség a különböző típusú településeken dolgozó szociális munkások
között abban, hogy mit gondolnak a szakmabeliek normák közvetítéséhez való jogáról. A szociális munkások által észlelt helyi társadalmi összetétel hatása is csak
egyetlen változó esetében bizonyult szignifikánsnak. Eszerint, ahol kevés a súlyos
szegénységben élő család, ott inkább formálnak jogot a szakemberek a normák közvetítésére (lásd 6. táblázat).
1. táblázat. A szociális munkás szegénységgel kapcsolatos szerepére,
eszközeire és akadályaira vonatkozó állításokkal való egyetértés (%)

Szerepfelfogás
A szociális munkásnak van szerepe a
családok szegénységének enyhítésében.
A szegénység leküzdése és a családok
segítése az alapvető szükségleteik elő
teremtésében két különböző szerep.

A szociális munkásnak nincs joga, hogy
normákat közvetítsen a szegény családok felé.
Lehetőségek, eszközök

A szociális munkásnak megvannak az
eszközei arra, hogy a családok szegénység elleni küzdelmét segítse.
A szociális munkás munkája a gyakorlatban „tűzoltás”, amibe nem fér bele a
szegénység elleni küzdelem.
Akadályok, korlátok

A szegénység kultúrája akadályozza a
szociális szakembert, hogy a családok
szegénységén enyhíthessen.

A romák kultúrája akadályozza a szociális szakembert, hogy a családok szegénységén enyhíthessen.
Forrás: Saját szerkesztés

Egyáltalán
nem

Inkább
nem

Inkább

Teljesen

N

4,5

24,4

52,2

18,9

598

34,2

37,3

21,9

6,6

590

16,1

37,5

38,6

7,9

598

4,5

23,7

39,7

32

594

8,5

32

48,3

11,2

588

11,5

27,6

43

17,9

591

4,8

22,3
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2. táblázat. „A szociális munkásnak van szerepe a családok szegénységének enyhítésében”
állítással való egyetértés a szociális munkás szociális problémákban való személyes
érintettsége függvényében (%)
Érintettség

Volt

A szociális munkásnak
van szerepe a családok szegénységének enyhítésében

Egyáltalán
nem ért egyet

Inkább
nem ért egyet

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

5,7

26,2

51,6

16,5

2,2

Nem volt

Összesen

20,8

4,3

53,2

24,1

Forrás: Saját szerkesztés

52,2

23,8

19,4

N

231

351
582

3. táblázat. „A szociális munkásnak van szerepe a családok szegénységének enyhítésében”
állítással való egyetértés településtípus szerint (%)
Településtípus

Főváros

A szociális munkásnak
van szerepe a családok szegénységének enyhítésében

Egyáltalán
nem ért egyet

Inkább
nem ért egyet

Inkább egyetért

Teljesen
egyetért

5,1

20,6

53,7

20,6

Város
Falu

Összesen

1,4
4,6

25,4
29,6

4,5

49,5

24,4

Forrás: Saját szerkesztés

53,5
52,2

19,7
16,2
18,9

N

71

311
216
598

4. táblázat. „A szociális munkásnak van szerepe a családok szegénységének enyhítésében”
állítással való egyetértés az ellátási terület társadalmi összetétele szerint (%)
Sok jólszituált
család él itt

Egyáltalán nem igaz
Inkább nem igaz
Inkább igaz

Teljesen igaz

A szociális munkásnak
van szerepe a családok szegénységének enyhítésében

Egyáltalán
nem ért egyet

Inkább
nem ért egyet

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

1,6

26,2

53,5

18,7

7,0
5,6
4,3

Összesen
4,4
Forrás: Saját szerkesztés

38

24,4
25,7
14,3
24,3

50,0
50,6
57,1
52,2

18,6

N

86

18,1

249

19,1

592

24,3

187
70
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5. táblázat. „A szociális munkásnak nincs joga, hogy normákat közvetítsen a szegény családok felé” állítással való egyetértés a szociális problémákban való személyes érintettség
függvényében (%)
Érintettség

Volt

A szociális munkásnak nincs joga,
hogy normákat közvetítsen a szegény családok felé

Egyáltalán
nem ért egyet

Inkább
nem ért egyet

Inkább egyetért

Teljesen
egyetért

31,1

36,6

25,6

6,6

Nem volt

Összesen

39,0
34,3

Forrás: Saját szerkesztés

37,3
36,9

16,7
22,1

7,0
6,8

N

228
347
575

6. táblázat. „A szociális munkásnak nincs joga, hogy normákat közvetítsen a szegény családok felé” állítással való egyetértés az ellátási terület társadalmi összetétele
(súlyosan szegény családok előfordulása) szerint (%)
Sok súlyos
szegénységben élő
család él itt

Egyáltalán
nem igaz

Inkább nem igaz

Inkább igaz

Teljesen igaz

Összesen

A szociális munkásnak nincs joga,
hogy normákat közvetítsen a szegény családok felé

Egyáltalán
nem ért egyet

52,5
36,6

31,8
31,7

34,2

Forrás: Saját szerkesztés

Inkább
nem ért egyet

25,0
38,2

39,4
36,6

37,3

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

17,6

7,6

20,0

22,0
25,1

21,9

2,5

6,8

6,6

6,6

N

40

131
236

183
590

LEHETŐSÉGEK, ESZKÖZÖK

A kérdőíves felmérésben arról is kérdeztük a családsegítőket, mennyire látják úgy,
hogy a szociális munkásnak a szegénység elleni küzdelemhez rendelkezésére állnak
a szükséges eszközök. Itt nem a válaszadó munkavégzésének konkrét körülményei
érdekeltek minket, hanem hogy általában adottak-e a feltételek egy szegénységtudatos szociális munkához. A kérdés megosztónak bizonyult: a válaszadóknak csak alig
fele (46,5%) ért egyet azzal, hogy a szakmának megvannak az eszközei arra, hogy a
családok szegénység elleni küzdelmét segítse (lásd 1. táblázat). Ezzel összefüggésben egy olyan állítást is tartalmazott a kérdőív, hogy „a szociális munkás munkája a
gyakorlatban ’tűzoltás’, melybe nem fér bele a szegénység elleni küzdelem”. Ezzel a
Kopasz M., Husz I.: A család- és gyermekjóléti szolgálatok szerepe…
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válaszadók 71,7%-a értett egyet. Szembeszökő ugyanakkor, hogy az állítást elutasítók csoportján belül is mindössze 4,5% volt azoknak az aránya, akik az ’egyáltalán
nem ért egyet’ választ adták.
Felvetődik a kérdés, hogy a szegénység mérséklésének lehetőségeiről másként
vélekednek-e a válaszadók a különböző egyéni és települési szintű ismérvek függvényében. Elemzéseink azt mutatják, hogy a családsegítők egyéni szintű jellemzői
nincsenek hatással arra, hogy milyennek ítélik meg a szegénységet csökkentő eszközök rendelkezésre állását, ami megfelel a várakozásainknak. Arra számíthatnánk
ugyanis, hogy a szegénység elleni küzdelemhez a jobb helyzetben lévő településeken
inkább megvannak a szükséges eszközök, mint a hátrányosabb helyzetűeken.
A különböző típusú településeken dolgozó szociális szakemberek vonatkozó válaszai között nincsenek különbségek. Megfigyelhető viszont, hogy az ellátási területük
társadalmi összetételére vonatkozó percepcióik markáns összefüggést mutatnak azzal, hogy milyennek ítélik a szegénység mérséklésének lehetőségét. Eredményeink
szerint, ahol sok jól szituált család él, ott a családsegítők lényegesen nagyobb arányban gondolják, hogy a szakmának rendelkezésére állnak a szegénység enyhítéséhez
szükséges eszközök, mint a kevésbé módos környékeken (lásd 7. táblázat). Egyúttal
kevésbé fogadják el azt az állítást, hogy a szociális munka a gyakorlatban „tűzoltás”
lenne, amelybe nem fér bele a szegénység elleni küzdelem (lásd 8. táblázat).
Nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat a mélyszegény és a roma családok nagy
előfordulása és a szegénység leküzdéséhez szükséges eszközök meglétére vonatkozó vélemények között. Nem állíthatjuk tehát, hogy azok a szociális munkások, akik a
mélyszegény és a roma családok nagy számáról számolnak be, kevésbé érzik magukat ilyen eszközök birtokában, mint a többiek. Az ugyanakkor világosan látszik, hogy
azok a segítők, akik a mélyszegény és a roma családok nagyszámú jelenlétét észlelik
saját ellátási területükön, azok inkább tartják napi tevékenységüket „tűzoltásnak”,
mint azok a társaik, akik nem ilyen környéken dolgoznak (lásd 9. és 10. táblázat).
7. táblázat. „A szociális munkásnak megvannak az eszközei arra, hogy a családok szegénység
elleni küzdelmét segítse” állítással való egyetértés az ellátási terület társadalmi összetétele
(jólszituált családok előfordulása) szerint (%)
Sok jólszituált
család él itt

A szociális munkásnak megvannak az eszközei arra,
hogy a családok szegénység elleni küzdelmét segítse
Egyáltalán nem
Inkább
Inkább
Teljesen
ért egyet
nem ért egyet
egyetért
egyetért

Egyáltalán nem igaz
Inkább nem igaz
Inkább igaz
Teljesen igaz
Összesen
Forrás: Saját szerkesztés

40

25,6
18,1
12,8
5,7
16,0

38,4
41,0
36,4
27,1
37,5

30,2
34,1
43,3
51,4
38,5

5,8
6,8
7,5
15,7
7,9

N

86
249
187
70
592
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8. táblázat. „A szociális munkás munkája a gyakorlatban »tűzoltás«, amibe nem fér bele
a szegénység elleni küzdelem” állítással való egyetértés az ellátási terület
társadalmi összetétele (jólszituált családok előfordulása) szerint (%)
Sok jólszituált
család él itt

Egyáltalán nem igaz

A szociális munkás munkája a gyakorlatban „tűzoltás”,
amibe nem fér bele a szegénység elleni küzdelem

N

Egyáltalán
nem ért egyet

Inkább
nem ért egyet

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

4,9

18,2

40,9

36,0

247

34,8

69

5,8

Inkább nem igaz
Inkább igaz

3,8

Teljesen igaz

4,3

Összesen

Forrás: Saját szerkesztés

4,6

14,0
32,3
33,3
23,8

37,2
43,0
27,5
39,5

43,0
21,0
32,1

86

186
588

9. táblázat. „A szociális munkás munkája a gyakorlatban »tűzoltás«, amibe nem fér bele
a szegénység elleni küzdelem” állítással való egyetértés az ellátási terület
társadalmi összetétele (súlyosan szegény családok előfordulása) szerint (%)
Sok súlyosan szegény
család él itt

Egyáltalán nem igaz

A szociális munkás munkája a gyakorlatban „tűzoltás”,
amibe nem fér bele a szegénység elleni küzdelem
Inkább
nem ért egyet

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

3,8

28,0

38,6

29,5

132

42,7

185

Inkább nem igaz
Inkább igaz

Teljesen igaz
Összesen

N

Egyáltalán
nem ért egyet

Forrás: Saját szerkesztés

12,2
5,1
2,7
4,6

29,3
24,3
18,9
23,8

46,3
42,1
35,7
39,6
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28,5
32,0

41

235
593
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10. táblázat. „A szociális munkás munkája a gyakorlatban »tűzoltás«, amibe nem fér bele a
szegénység elleni küzdelem” állítással való egyetértés az ellátási terület társadalmi
összetétele (roma családok előfordulása) szerint (%)
Sok roma család él itt

Egyáltalán nem igaz

A szociális munkás munkája a gyakorlatban „tűzoltás”,
amibe nem fér bele a szegénység elleni küzdelem
Inkább
nem ért egyet

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

6,5

27,1

37,4

29,0

107

32,1

592

10,7

Inkább nem igaz
Inkább igaz

3,1

Teljesen igaz
Összesen

N

Egyáltalán
nem ért egyet

3,4

Forrás: Saját szerkesztés

4,6

23,2
26,9
18,9
23,8

37,5
44,4
35,9
39,5

28,6
25,6
41,7

56

223
206

AKADÁLYOK, KORLÁTOK

A kérdőív két kérdést is tartalmazott arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők korlátozhatják a szociális munkások lehetőségeit, hogy a családok szegénységén enyhítsenek. Az egyik ilyen azt az állítást fogalmazta meg, hogy „a szegénység kultúrája
akadályozza a szociális szakembert, hogy a családok szegénységén enyhítsen”, míg a
másik kérdésben ugyanez szerepelt a romák kultúrájára vonatkozóan.
Adataink szerint a szociális szakemberek hattizede ért egyet azzal, hogy a szegénység kultúrája akadályozza a szociális munkást, hogy a családok szegénységén
enyhíthessen. Hasonló arányban (60,9%) jelezték ezt a válaszadók a romák kultúrájával összefüggésben. Megjegyzendő, hogy ez utóbbinál jelentősebb az állítással
teljesen egyetértők aránya, mint az előbbinél (lásd 1. táblázat).
Ezúttal is megvizsgáltuk, hogy a válaszadók egyéni jellemzői mennyiben magyarázhatják a szegénység enyhítését akadályozó tényezőkkel kapcsolatos vélekedései
ket. A szokásos szociodemográfiai változók közül sem a nem, sem pedig az életkor
esetében nem találtunk szignifikáns összefüggést. Ugyanakkor az látszik, hogy az
iskolai háttér és a szociális munka terén szerzett tapasztalat befolyásolja a vélekedéseket. Eredményeink szerint – és várakozásainknak megfelelően – a szociális munkás (vagy ahhoz közeli) diplomával rendelkezők – az ettől eltérő iskolai végzettségűekhez képest – valamivel kevésbé hajlanak arra, hogy a romák kultúráját hátráltató
tényezőként lássák a szegénység elleni küzdelemben (az összefüggés 0,1-es szinten
szignifikáns) (lásd 11. táblázat). A diploma típusa ugyanakkor nincs hatással a szegénység kultúrájával kapcsolatos vélekedésekre.
42
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A munkatapasztalat ezzel szemben a szegénység kultúrájára vonatkozó nézetekkel mutat összefüggést: minél több tapasztalattal bír egy családsegítő, annál kevésbé
hajlamos a szegénység kultúráját a szegénység enyhítését akadályozó tényezőként
felfogni (lásd 12. táblázat). Adataink szerint a jelentős, több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező szociális munkások különülnek el leginkább az ennél kevésbé rutinos kollégáiktól. Érdekes azonban, hogy a több tapasztalatnak a romák kultúrájával
összefüggésben nincs ilyen hatása.
A szociális szakemberek attitűdje nem független annak a településnek a jellemzőitől sem, ahol tevékenységüket végzik. A fővárosban dolgozó szakemberek valamivel kevésbé hajlamosak elfogadni, hogy a szegénység kultúrája akadályozó tényező a
szegénység enyhítésében, mint a más városban, vagy még inkább a falvakban dolgozó társaik (0,1-es szignifikanciaszint mellett) (lásd 13. táblázat). Kifejezetten markáns különbség látszik a településtípusok között a romák kultúrájával összefüggésben: míg a fővárosban dolgozó szakemberek többsége (56,5%) visszautasítja, hogy
a romák kultúrája hátráltató tényező a szegénység enyhítésében, addig a városiak
és a falusiak többsége (60,1 és 67,8%) éppen, hogy egyetért vele (lásd 14. táblázat).
Emellett az is megállapítható, hogy a szociális munkások vélekedése függ az általuk észlelt társadalmi kontextustól. A legkevésbé a jól szituált családok nagyszámú jelenlétével jellemezhető ellátási területek esetében találtunk szignifikáns (és
jól értelmezhető) összefüggést. Ahol viszont sok a súlyos szegénységben élő család,
ott a segítő szakemberek jobban hajlanak arra, hogy akadályt lássanak a szegénység kultúrájában, csakúgy, mint a romák kultúrájában (lásd 15. és 16. táblázat).
Ugyanez a megállapítás áll a roma családok (észlelt) nagyszámú jelenléte esetében
is. Azaz az látszik, hogy ha a súlyosan szegény és/vagy roma családok nagy száma
megváltoztathatja a szociális szakemberek attitűdjét, és fogékonyabbá teheti őket az
individualisztikus szegénységmagyarázatokra.
11. táblázat. „A romák kultúrája akadályozza a szociális szakembert, hogy a szegénységükön
enyhíthessen” állítással való egyetértés a szociális munkás iskolai végzettsége szerint (%)
Szociális munkás
vagy kapcsolódó
diploma

Nincs
Van

Összesen

A romák kultúrája akadályozza a szociális szakembert,
hogy a szegénységükön enyhíthessen

Egyáltalán
nem ért egyet

Inkább
nem ért egyet

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

12,1

30,4

40,5

17,0

10,6
11,5

Forrás: Saját szerkesztés

23,0
27,6

46,9
43,0
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17,9

N

226
365
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12. táblázat. „A szegénység kultúrája akadályozza a szociális szakembert,
hogy a szegénységükön enyhíthessen” állítással való egyetértés
a szociális munkás iskolai végzettsége szerint (%)

Munkatapasztalat

A szegénység kultúrája akadályozza a szociális szakembert,
hogy a szegénységükön enyhíthessen
Egyáltalán
Inkább
Inkább
Teljesen
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
egyetért

Nincs
7,1
1–5 év
6,8
6–10 év
5,6
Több mint 10 év
11,5
Összesen
8,6
Forrás: Saját szerkesztés

30,4
30,8
32,4
33,7
32,2

46,4
52,1
50,9
45,3
47,9

16,1
10,3
11,1
9,5
11,2

N

112
117
108
243
580

13. táblázat. „A szegénység kultúrája akadályozza a szociális szakembert,
hogy a szegénységükön enyhíthessen” állítással való egyetértés
a szociális munkás iskolai végzettsége szerint (%)

Településtípus

A szegénység kultúrája akadályozza a szociális szakembert,
hogy a szegénységükön enyhíthessen
Egyáltalán
Inkább
Inkább
Teljesen
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
egyetért

Főváros
11,4
Város
7,9
Falu
8,5
Összesen
8,5
Forrás: Saját szerkesztés

32,9
34,1
28,6
32,0

51,4
46,6
49,8
48,3

4,3
11,5
13,1
11,2

N

70
305
213
588

14. táblázat. „A romák kultúrája akadályozza a szociális szakembert, hogy a szegénységükön
enyhíthessen” állítással való egyetértés a szociális munkás iskolai végzettsége szerint (%)
Településtípus

Főváros
Város
Falu

Összesen
44

A romák kultúrája akadályozza a szociális szakembert,
hogy a szegénységükön enyhíthessen

Egyáltalán
nem ért egyet

Inkább
nem ért egyet

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

12,3

27,6

39,3

20,8

18,8
7,9

11,5

Forrás: Saját szerkesztés

37,7
24,3
27,6

39,1
49,5
43,0

4,3

18,2
17,9

N

69

308
214
591
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15. táblázat. „A szegénység kultúrája akadályozza a szociális szakembert, hogy
a szegénységükön enyhíthessen” állítással való egyetértés az ellátási terület
társadalmi összetétele (súlyosan szegény családok előfordulása) szerint (%)

Sok súlyosan szegény
család él itt

Egyáltalán nem igaz

A szegénység kultúrája akadályozza a szociális szakembert,
hogy a szegénységükön enyhíthessen

N

Egyáltalán
nem ért egyet

Inkább
nem ért egyet

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

11,5

30,0

50,8

7,7

130

16,9

183

12,2

Inkább nem igaz
Inkább igaz

6,9

Teljesen igaz

7,1

Összesen

Forrás: Saját szerkesztés

8,3

41,5
30,5
33,3
32,0

36,6
53,6
42,6
48,4

9,8
9,0

11,2

41

233
587

16. táblázat. „A romák kultúrája akadályozza a szociális szakembert, hogy
a szegénységükön enyhíthessen” állítással való egyetértés az ellátási terület
társadalmi összetétele (roma családok előfordulása) szerint (%)

Sok roma család él itt

Egyáltalán nem igaz

N

Egyáltalán
nem ért egyet

Inkább
nem ért egyet

Inkább
egyetért

Teljesen
egyetért

12,8

35,8

37,6

13,8

109

42,2

23,8

206

Inkább nem igaz
Inkább igaz

Teljesen igaz
Összesen

A romák kultúrája akadályozza a szociális szakembert,
hogy a szegénységükön enyhíthessen

Forrás: Saját szerkesztés

15,1
9,0

12,6
11,5

37,7
26,9
21,4
27,6

37,7
47,5
43,0
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9,4

16,6
17,9

53

223
591
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ÖSSZEFÜGGÉS A SZEREPFELFOGÁS ÉS AZ ESZKÖZÖKKEL,
LEHETŐSÉGEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEKEDÉSEK KÖZÖTT

Végül azt is körüljártuk, hogyan függenek össze egymással a kérdőívnek a szociális
munka szerepével és e szerep betöltésének lehetőségeivel kapcsolatos kérdéseire
adott válaszok.
Elemzéseink szignifikáns összefüggést jeleznek a szociális munkás szerepkörével kapcsolatos és a jogait illető vélemények között. Azok, akik szerint a szociális
munkásoknak feladata a szegénység enyhítése, nagyobb arányban formálnak jogot
a normák közvetítésére (lásd 17. táblázat). Érdekes azonban, hogy a normák közvetítéséhez való jogot még azok is kétharmad részben hajlamosak elismerni, akik
szerint a szociális munkásnak nincs szerepe a szegénységgel kapcsolatosan.
Szignifikáns és erős összefüggést mutattunk ki a szociális munkások szegénységgel kapcsolatos szerepfelfogása és aközött, hogy mit gondolnak a szegénység enyhítéséhez szükséges eszközök rendelkezésére állásáról. Azt találtuk, hogy akik szerint
a szociális munkásnak van szerepe a szegénység enyhítésében, azok számottevően
nagyobb arányban vélik úgy, hogy ehhez eszközeik is vannak, mint azok, akik nem
osztják ezt a pozitív szerepfelfogást (lásd 18. táblázat). De hangsúlyozandó, hogy
még a válaszadók abban a csoportjában is, amelyik szerint a szociális munkásnak
van ilyen szerepe, csak valamivel több mint minden második kérdezett véli úgy, hogy
ehhez adottak az eszközök is.
Ezzel összhangban azt találtuk továbbá, hogy akik szerint a szociális munkásnak
van szerepe a szegénység enyhítésében, azok kevésbé tartják úgy, hogy ez nem fér
bele a munkájukba (68,1% a 80,9%-kal szemben) (lásd 19. táblázat). Az összefüggések egy lehetséges értelmezése, hogy a praxis is (vissza)hathat a percepcióra. Azaz
aki nem látja biztosítva az eszközök rendelkezésre állását, illetve a szerep betöltésének lehetőségét, az hajlamosabb lehet azt gondolni, hogy nem is feladata (nem lehet
feladata az adott körülmények között) a szegénység enyhítése.
17. táblázat. A szerepfelfogásra és a normák közvetítéséhez való jogra vonatkozó
vélekedések összefüggései (%)

A szociális munkásnak
van szerepe a családok
szegénységének enyhítésében

Nem ért egyet
Egyetért

Összesen

Forrás: Saját szerkesztés
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A szociális munkásnak nincs joga,
hogy normákat közvetítsen a szegény családok felé
Nem ért egyet

Egyetért

73,7

26,3

65,9
71,5

34,1
28,5

N

170
419
589
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18. táblázat. A szerepfelfogásra és az eszközök rendelkezésre állására vonatkozó
vélekedések összefüggései (%)

A szociális munkásnak
van szerepe a családok
szegénységének enyhítésében

Nem ért egyet
Egyetért

Összesen

Forrás: Saját szerkesztés

A szociális munkásnak megvannak az
eszközei arra, hogy a családok szegénység elleni
küzdelmét segítse
Nem ért egyet

Egyetért

44,9

55,1

74,6
53,5

25,4
46,5

N

173
425
598

19. táblázat. A szerepfelfogásra és a gyakorlati megvalósíthatóságra vonatkozó
vélekedések összefüggése (%)

A szociális munkásnak van szerepe
a családok szegénységének
enyhítésében

Nem ért egyet
Egyetért

Összesen

Forrás: Saját szerkesztés

A szociális munkás munkája a gyakorlatban
„tűzoltás”, amibe nem fér bele a szegénység elleni
küzdelem
Nem ért egyet

Egyetért

31,9

68,1

19,1
28,2

80,9
71,8

N

173
420
593

Összegzés
A hazai családsegítő szakemberek körében erős konszenzus látszik azzal összefüggésben, hogy a szociális munkának szerepe van a családok szegénységének enyhítésében. Ez annak dacára van így, hogy ugyanilyen mértékben konszenzusos az a nézet, mely szerint a szegénység elleni küzdelem és a családok segítése az alapvető
szükségleteik előteremtésében nem ugyanaz a szerep. Előzetes várakozásunknak
megfelelően a családsegítők egyéni szociodemográfiai ismérvei mentén nincsenek
jelentős különbségek a szakma szegénységgel kapcsolatos szerepét illetően. A szerepfelfogásban akadnak ugyanakkor eltérések a településtípus és – ettől nem teljesen függetlenül – a települések társadalmi összetétele függvényében. A budapesti és
városi, illetve a tehetősebb településeken dolgozó családsegítők hajlamosabbak a
szegénységgel összefüggő szerepet tulajdonítani a szociális munkásnak, mint a falusi és szegényebb településeken dolgozó kollégáik. Ez összefügghet azzal, hogy az
előbbieknek a lehetőségeik is jobbak arra, hogy ezt a szerepet betölthessék, s ez a
vélekedéseikre is visszahathat.
Kopasz M., Husz I.: A család- és gyermekjóléti szolgálatok szerepe…
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Miközben a családsegítők majdnem háromnegyede vallja, hogy a szociális munkásnak szerepe a szegénység mérséklése, addig csak kevesebb mint fele véli úgy,
hogy ehhez meg is vannak az eszközei. Ezek az adatok azt sugallják, hogy feszültség
van a szakmai szerepfelfogás és a szerep betöltésének lehetőségei (vagy talán még
inkább az arra való képtelenség) között. Még jobban érzékelhetővé válik egyfajta
szakmai frusztráció, ha a szerepfelfogásról alkotott véleményeket azzal vetjük egybe, hogy mennyire fér bele a mindennapi munkába a szegénység elleni küzdelem.
Míg tízből bő hét családsegítő szegénységet illető szerepfelfogása pozitív, addig
ugyanennyiből alig három véli úgy, hogy a szociális munkás munkájába a gyakorlatban belefér a szegénység enyhítése.
Azt is láthattuk, hogy a szegénységgel kapcsolatos szerep betöltésének lehetőségeit másként ítélik meg a szociális munkások, attól függően, hogy milyen társadalmi összetételű az ellátási terület, ahol a tevékenységüket végzik. A tehetősebb
településeken dolgozók lényegesen nagyobb arányban látják úgy, hogy a szociális
munkás birtokában van azoknak az eszközöknek, amik a szegénység leküzdésében
segíthetnek, mint azok, akik nem ilyen környéken végzik a munkájukat. Ez feltehetőleg összefügg azzal, hogy a módosabb településeken jobb a családi szociális szolgáltatásokkal való ellátottság, amelyekre a kliensek segítése során támaszkodhatnak.
Az, hogy a szociális munkás mindennapi munkájába mennyire fér bele a szegénység elleni küzdelem, szintén erősen függ attól, hogy milyen társadalmi összetételű
az ellátási területe. Azok a szakemberek, akik sok súlyos szegénységben élő, vagy
sok roma család jelenlétéről számolnak be az ellátási területükön, inkább hajlanak
rá, hogy munkájukat a tűzoltáshoz hasonlítsák, amibe a szegénység leküzdése nem
fér bele. Ez összefüggésben állhat azzal, hogy az ilyen hátrányos helyzetű településeken a szegénység gyakori előfordulása további, a család- és gyermekjóléti szolgálatok kompetenciájába tartozó problémák (pl. elhanyagolás, iskolai hiányzás stb.)
nagyobb előfordulását hozza magával. Ennél is fontosabb azonban azt hangsúlyozni,
hogy a szegény családok meglévő hátrányait ezeken a helyeken tovább súlyosbítja a
strukturális képtelenség, vagyis az, hogy az ellátórendszer épp ott tudja a legkevésbé
betölteni a feladatát, ahol arra a legnagyobb szükség volna.
A kutatás arra is kitért, hogy milyen tényezők korlátozzák a szociális szakembert
abban, hogy a családok szegénységén enyhíthessen. Tízből hat válaszadó szerint jelent akadályt a szegénység kultúrája, s nagyjából ennyiük szerint a romák kultúrája.
Éles választóvonal húzódik e tekintetben a fővárosban és a városokban, de még inkább a fővárosban és a falvakban dolgozó családsegítők vélekedése között. Ebben
bizonyára fontos szerepe lehet a képzésnek. A módszertani továbbképzés és a szakmai támogatás ugyanis nem egyforma mértékben elérhető a fővárosban és a kisebb/
távolabbi településen dolgozó családsegítők számára (Rácz 2015). A képzés szerepét húzza alá az is, hogy eredményeink szerint a romák kultúráját kevésbé látják a
szegénység elleni küzdelemben akadályozó tényezőnek azok a családsegítők, akik
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szociális munkás vagy kapcsolódó diplomával rendelkeznek, mint azok, akik egyéb
iskolai végzettségűek.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az oktatástechnológia elmúlt évtizedekben történő gyors fejlődése következtében ma már nem
kérdés, hogy a technológia alkalmazása hatással van-e a tanulás hatékonyságára, sokkal inkább
az, hogyan lehet használatát a tanulás hatékonyságának növelése érdekében maximalizálni, a
differenciált tanítást támogatni, a diákok figyelmét fokozni, kitartásukat növelni, motivációjukat
fenntartani. Az utóbbi évek fontos eredménye, hogy a technológia adta lehetőségek kihasználásával mind mennyiségében, mind minőségében megváltozott a tanulás komplex jelenségéről rendelkezésünkre álló adathalmaz. Ez a változás a korábbi elméletek, gyakorlati módszerek
fejlődését, minőségi változását, új elméletek és módszerek kidolgozását indukálta, új kutatási
kérdések megfogalmazását és megválaszolását, a tanulási folyamatok alaposabb megértését
tette lehetővé. Komoly lehetőségek rejlenek a mobileszközök, illetve a komoly játékok és a szimulációk iskolai alkalmazásában, a MOOC-ok felsőoktatási elterjesztésében, valamint a big data
és a tanulási analitika lehetőségeiben. Mindezekre számos hazai fejlesztés is épít, mint például
a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által fejlesztett eDia online értékelő rendszer, az ELTE Informatikai Kara T@T laborjának projektjei vagy az MTA–ELTE Vizuális
Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport munkái. A minőségi változás elején vagyunk, még egyáltalán nem egyértelmű, milyen irányban módosítják a tanulmányban felvázolt lehetőségek a
jövő oktatását.

ABSTRACT
Because of the rapid development of education technology in the past decades, nowadays it
is beyond doubt that the application of technology has an effect on the effectiveness of learning. The question is how the use of technology could be maximized to increase learning effectiveness, support differentiated instruction, boost student concentration, raise their limits of
endurance, and maintain their motivation. An important recent result is that by exploiting the
opportunities offered by technology, both the quantity and the quality of the data set we have
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regarding the complex phenomenon of learning has changed. This advance has induced the
qualitative change of earlier theories and practical methods as well as the development of new
theories and methods. Also, by asking and answering new research questions, it facilitated the
deeper understanding of the learning processes. There lies a great potential in using mobile devices, serious games and simulations in primary and secondary education as well as disseminating the application of MOOCs in higher education or taking advantage of big data and learning
analytics. Several examples of development in a national context build on all these technologies,
for example, eDia online assessment system devised by the Centre for Research on Learning and
Instruction at the University of Szeged, the projects of the T@T lab of the Faculty of Informatics at
ELTE University or the ongoing work of the MTA–ELTE Visual Culture Research Group. We are at
the beginning of a qualitative change. It is unclear yet which direction the possibilities outlined
in the study will move the education of the future.
Kulcsszavak: technológia, tanulás, mobileszközök, komoly játékok, MOOC, big data, tanulási
analitika, online diagnosztikus értékelés
Keywords: technology, learning, mobile devices, serious games, MOOC, big data, learning analytics, online diagnostic assessment

BEVEZETÉS
A technológia és a tanulási sikeresség kapcsolatának vizsgálata, a technológia
oktatási integrációja nem új keletű. Digitális forradalomról, a technológia tanítási módszereket alapvetően megváltoztató, új tanulási lehetőségeknek utat nyitó
erejéről azonban csak az utóbbi néhány évben beszélhetünk – bár maga a számítógéppel támogatott tanulás fogalma 1989-ben született. Az 1980–90-es évekig
a vonatkozó kutatások – változatos eredményekkel – a hagyományos és a technológiával támogatott oktatás hatékonyságának összevetésével arra fókuszáltak,
hogy az oktatástechnológia alkalmazásával hatékonyabbá tehető-e a tanulás.
Maga az oktatástechnológia kifejezés is az oktatásban használható technikai
eszközök működtetésére, használatára, a tananyagok, segédanyagok elkészítésére vonatkozott. A technológia fejlődésének és terjedésének következtében a
90-es években új irányt vettek a kutatások. Felismerve az oktatástechnológiában
rejlő minőségileg új lehetőségeket, a fő kérdés már nem az volt, hogy a technológia alkalmazása hatással van-e a tanulás hatékonyságára, hanem az, hogyan
lehet mindezt a tanulás hatékonyságának növelése érdekében maximalizálni
(Kozma, 1994).
Az elmúlt két évtizedben rekord mennyiségű publikáció jelent meg multimédiával támogatott tanulás és oktatástechnológia (információs és kommunikációs
technikák az oktatásban) témában (Adesope–Rud, 2019). A rendelkezésre álló
hardver és szoftver eszközök gyors változása következtében a leghatékonyabbnak
tartott tanítási-tanulási módszerek is hamar változtak, komoly kihívások elé állítva a kutatókat, pedagógusokat, tanárképző intézményeket.
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Az új oktatási modellek térhódítása jól nyomon követhető az azok alkalmazását megalapozó kutatási programok, illetve publikációk kulcsszavainak megváltozásában. Csak néhányat említve: tükrözött osztályterem (flipped classroom),
MOOC (massive open online courses, nagyon nagy ingyenesen vagy alacsony
áron elérhető online kurzusok), oktatási célú komoly játékok (educational serious
games), szimuláció (simulation), mobil tanulás (mobile learning), pedagógiai
adatbányászat (educational data mining), nagy adathalmazok az oktatásban (big
data in education), adatvezérelt oktatás (data-based instruction), mérési adatokra
alapozott tanítás (assessment-based instruction), tanulási analitika (learning analytics). A kutató-fejlesztő munka alapvető célja az, hogy a technológia segítségével sikeresebbé tegye a tanulás folyamatát, elsősorban azáltal, hogy támogatja a
differenciált tanítást, fokozza a diákok figyelmét, növeli kitartásukat, fenntartja
motivációjukat.
Az utóbbi évek fontos eredménye, hogy a technológia adta lehetőségek kihasználásával mind mennyiségében, mind minőségében megváltozott a tanulás komplex
jelenségéről rendelkezésünkre álló adathalmaz. Ez a változás a korábbi elméletek,
gyakorlati módszerek fejlődését, minőségi változását, új elméletek és módszerek kidolgozását indukálta (Adesope–Rud, 2019). Az új technológiák soha nem látott lehetőségeket adnak a diákok tanulási tevékenységének rögzítésében, legyen szó akár
iskolai vagy iskolán kívüli tanulásról (Martin–Sherin, 2013). Az új eszközök, adatfelvételi eljárásai (például: minden egyes egérkattintás, feladatmegoldási időadatok
[time on tasks], az instrukciók olvasásával töltött idő, jegyzetek, tipikus hibák) óriási, rendkívül komplex adathalmazokat hoznak létre (lásd big data). Ezek kiaknázására megjelentek azok az adatelemzési technikák (például: látens profilelemzés,
hierarchikus lineáris modellezés), amelyek új kutatási kérdések megfogalmazását
és megválaszolását, a tanulási folyamatok alaposabb megértését teszik lehetővé.
A tanulmányban áttekintjük az utóbbi évek néhány jelentős oktatástechnológiai kutatásának eredményeit. Részletesebben foglalkozunk (1) a mobileszközökben rejlő lehetőségekkel, azok hatékonyságvizsgálataival, (2) a komoly játékok és
a szimulációk – 2D és 3D, virtuális és kiterjesztett valóság (virtual and augmented reality) – alkalmazásának dilemmájával, (3) a MOOC-okkal és a felsőoktatás
jövőjével, (4) a big data és a tanulási analitika lehetőségeivel, (5) a jövőbe mutató
hazai fejlesztésekkel, végül (6) a jelenben kirajzolódó perspektívákkal és a jövő
kihívásaival.

MOBILESZKÖZÖK TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMATBA TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSÁNAK HATÉKONYSÁGA
Több mint két évtizede beszélhetünk a mobileszközök oktatási integrációjának
lehetőségeiről, amely eszközök (például: laptop, mobiltelefon, tablet, e-könyv-olvasó) vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatva mind a formális, mind az inforMagyar Tudomány 181(2020)1
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mális tanulás terén számtalan lehetőséget biztosítanak. Yao-Ting Sung és munkatársai (2016) az 1993 és 2013 között publikált száztíz tanulmány elemzése alapján
megállapították, hogy ez idő alatt magában az alkalmazott hardver típusában, az
implementáció módjában és az alkalmazott területen történtek a legjelentősebb
változások. Az elmúlt tíz évben közel hétszeresére nőtt a kézben tartható technológiák használata, ami ma már több mint négyszerese a laptop alkalmazási
gyakoriságának. Mintegy háromszor annyi kutatás fókuszált a formális kereteken belüli integrációra, mint az informálisra, valamint leggyakrabban a nyelvi
és a természettudományok területeit érintő projektekben alkalmazták ezeket az
eszközöket.
Az eszközök hozzáférhetőségének javítása érdekében számos ország elindította 1:1-hez programját (lásd például: Fleischer, 2012; Facer–Sandford, 2010), azaz
célként fogalmazódott meg, hogy minden egyes általános és középiskolás tanulónak, illetve tanáraiknak biztosítsanak saját mobileszközt (a hazai helyzetről lásd
Molnár–Pásztor-Kovács, 2015). A kezdeményezés mögött egyrészt az a gyakori
feltételezés állt, hogy a technológia tanulást támogató ereje független az alkalmazott eszköz típusától és a rajta futtatott programoktól, csak a mennyiség számít
(Lamb et al., 2018). Másrészt az eszközök azzal, hogy segítik a tartalomhoz való
hozzáférést és az egymás közötti kommunikációt, indukálni fogják az innovatív
oktatási módszerek (például a kooperatív tanulás) alkalmazását is, és ennek eredményeképpen nemcsak a diákok diszciplináris tudása, hanem egyéb transzverzális képessége (például problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs
képességek) is fejlődni fog (Molnár, 2011).
A programok sikerességét bemutató elemzések alapján kiderült (lásd például Fleischer, 2012), hogy az eszközöket leginkább házi feladat készítésére, jegyzetelésre és tesztek megoldására használták. A leggyakoribb alkalmazások közé
a szövegszerkesztő, a prezentációkészítő és az internetes böngésző programok
tartoztak, és nagyon kevés volt azon projektek száma, ahol kihasználták az eszközökben rejlő kommunikációs lehetőségeket. A relatíve alacsony fokú eszközhasználat ellenére komoly szemléletbeli változást indított el a technológia osztályterembe való bekerülése.
A mobileszközök tanulásra gyakorolt hatékonyságával foglalkozó publikációk
másodelemzése (Sung et al., 2016) szerint (1) a hardver és a szoftver típusa, (2)
a diákok életkora, (3) az implementáció módja, (4) az oktatási módszer típusa és
(5) a fejlesztés hossza tekinthető releváns tényezőnek. Az alkalmazott hardvert és
szoftvert vizsgálva, a kézben tartható eszközök, illetve a tanulási célból fejlesztett
alkalmazások használata szignifikánsan hatékonyabb volt, mint akár a laptopé,
akár az általános célból fejlesztett programoké. Az általános iskolás diákok tanulását támogatták leginkább ezek az eszközök. Az iskolán kívüli alkalmazásuk
sokkal jelentősebb hatással volt a diákok tanulási sikerességére, mint az osztálytermen belüli. Igazán jelentős hatást azok a projektek értek el, ahol a technológia
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használatát progresszív módszerekkel (felfedezés, számítógépes tesztelés) ötvözték, de hagyományos oktatás esetén is közepes hatásméretet detektáltak. Az egy
hétnél hosszabb, de hat hónapnál rövidebb beavatkozások voltak a legsikeresebbek. A hosszabb alkalmazás során feltételezhető, hogy kevésbé specifikus szoftvereket használtak a fejlesztések során, illetve hogy jelentős mértékben csökkent
a technológiai újdonság motiváló ereje.
Összességében megállapítható, hogy a kutatási eredmények alapján a mobileszközök tanulásban történő alkalmazásában komoly, még kihasználatlan lehetőségek rejlenek. A legjelentősebb tanulási sikerességre gyakorolt hatás általános
iskolában a kézben tartható eszközökön futtatható oktatási célú, pedagógiailag
jól felépített szoftverek innovatív módszerekkel történő alkalmazásával érhető el.

A KOMOLY JÁTÉKOK ÉS SZIMULÁCIÓK ALKALMAZÁSÁNAK DILEMMÁI
Az információs és kommunikációs technológiák a leghatékonyabb oktatássegítő
eszközök közé tartoznak, soha nem tapasztalt lehetőségeket kínálnak az oktatás
számára. Ugyanakkor az alkalmazott eszközök típusa és az eszközökön futtatott
programok jellege jelentős hatékonyságbefolyásoló erővel bír. A következőkben
a teljesség igénye nélkül összehasonlítjuk az oktatási célból fejlesztett komoly
játékok és a különböző szimulációk – beleértve a virtuális (VR) és kiterjesztett
(AR) valóság technikákat – tanulási sikerességre gyakorolt hatékonyságát, azok
főbb teljesítménybefolyásoló tulajdonságait.
Richard L. Lamb és munkatársai (2018) ötvenkét tanulmányt elemeztek azok
típusa (oktatási szimuláció, komoly játék), dimenzionalitása (2D, 3D, kevert) és
a vizsgálatban részt vevők életkora (elemi, középiskola, egyetem) szerint. Mind
az oktatási célból fejlesztett komoly játékok, mind az oktatási célból kidolgozott
szimulációk jelentős hatékonyságnövelő erővel bírtak, előbbiek előnye leginkább
a képességfejlesztő tréningek esetén volt kiemelkedő. A hatás mértékét jelentősen
befolyásolta az alkalmazott fejlesztő anyag pedagógiai beágyazottsága, illetve
dimenzionalitása. Minél több pedagógiai, tanulásmódszertani alapelvet tartalmazott, illetve minél közelebb állt a valósághoz (3D-s szimuláció, VR, AR) a fejlesztő eszköz, annál jelentősebb volt a diákok tanulására gyakorolt hatása. Ennek
oka kettős, egyrészt az erősebb bevonódásban és az eszközök nagyobb motiváló
erejében kereshető. Másrészt e technológiákkal főképp iskolán kívüli környezetben találkoznak a diákok, ahol az eszközök fejlesztő hatása jelentősebb, mint a
tantermi környezetben, ahol nincs időkorlát, és valódi eszközökkel integráltak a
virtuális megoldások. Ilyen valós-virtuális, integrált környezetekkel alakultak ki
a tudományos központok (science center), amelyek a természettudományi múzeumok oktatásban hatékonyabb változatai. Ugyanakkor megfelelő pedagógiai
beágyazás mellett 2D-s technológiákkal is jelentős mértékben növelhető a diáMagyar Tudomány 181(2020)1
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kok tanulási sikeressége, és megvalósítható a kitűzött célok elérése (Lamb et al.,
2018). A korosztály szenzitivitása tekintetében az általános iskolás diákok fejlesztésére irányuló programok bizonyultak a legeredményesebbnek.
Greg Kessler (2019) a mobiltelefonon applikáció segítségével működtethető
AR-technológiának jelentős oktatási karriert jósol, mivel ezek segítenek jobban
megérteni környezetünket. Új szempontok szerint fedezhető fel egy már ismert
tér vagy táj, és mélyebben, alaposabban ismerhető meg egy új környezet. Mindemellett számos lehetőséget kínál az egymással és az interaktív tananyaggal történő kommunikációra is (például kollaboratív problémamegoldás).
Összefoglalóan megállapítható, hogy a háromdimenziós, pedagógiailag jól felépített, komolyjáték-alapú rendszerek általános iskolás diákok körében történő
alkalmazása esetén várható a legjelentősebb tanulási hatás.

MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE) ÉS A FELSŐOKTATÁS JÖVŐJE
A 2008-as gazdasági válság a technológia erősebb felsőoktatási alkalmazását,
kihasználását indukálta. A három, mai napig jelentős MOOC-platform (Massive: nagyon nagy; Open: ingyenes, vagy alacsony áron bárki számára elérhető;
Online: interneten keresztül; Course: eredetileg az egyetemi kurzusok felépítését követő, különböző oktatási egységeket – előadások, tesztek, projektek –
tartalmazó kurzusok; Waks, 2019) 2012-ben jött létre. Az edX, a Coursera és
az Udacity, amelyet számos hasonló európai (például FutureLearn), ausztrál és
ázsiai (például: XuetangX) platform kidolgozása követett. Az edX és a Coursera hamar szerződést kötött a világ vezető egyetemeivel, aminek hatására piacvezetőkké váltak. A Classcentral 2018-as jelentése szerint az öt legjelentősebb
MOOC-platform közül a Coursera 38 millió, az edX 18 millió, a XuetangX
14 millió, az Udacity 10 millió, a FutureLearn 8,7 millió felhasználóval rendelkezik (lásd URL1).
A MOOC-ok bárki számára ingyen elérhetővé tették az élvonalbeli egyetemek
szupersztár professzorainak kurzusait. Anant Agarwal 2013-ban tartott TEDtalk-os előadásának egyik gondolatát idézve, az oktatásban a nyomtatás volt a legutolsó komoly innováció, de a MOOC lesz a következő. Ennek ellenére a MOOCok indulásakor a beiratkozott hallgatók 96%-a az első lecke végéig sem jutott el,
hamar abbahagyták az önálló tanulást. Ennek egyik fő oka az volt, hogy a kurzusok után járó krediteket nem vagy csak nagyon ritkán ismerték el az egyetemek,
miután a felsőoktatási intézményeknek gazdasági okok miatt alapvetően nem volt
érdekük ezt megtenni (Waks, 2019). Azaz a kezdeti feltételezés (Agarwal, 2013)
nem bizonyult relevánsnak, miszerint egy felsőoktatási ranglistán alacsonyabb
helyezésű intézet a saját fizikakurzusa helyett biztosan elfogadja az MIT vagy a
Harvard által kínált fizikakurzusokat. Ugyanakkor az online kurzusokban való
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lehetőséget felismerve számos egyetem létrehozta saját, belső MOOC-rendszerét,
ahol a szemtől szemben is felvehető kurzusait esetleg fél áron kínálta.
Kihasználva a tandíjcsökkentés lehetőségét, ma már a világ több mint kilencszáz egyeteme összesen 11 400 MOOC-kurzust kínál, illetve fogadja el kreditjeit, vagy akár lehetőséget ad online diplomaszerzésre (BA-, MA-, MSc-fokozat),
különböző programok, specializációk elvégzésére. A Classcentral 2018–19-es
elemzései alapján lassan visszaszorulóban van az online kurzusok elvégzése után
kapható virtuális badge-ek, illetve minidiplomák (microcredential) szerepe, és
egyre nagyobb teret kapnak az online diplomával járó teljes képzések, amelyek
az alacsonyabb jövedelmi osztályból származó, tanulni vágyó fiatalok számára
jelentenek új lehetőséget.
A MOOC-ok jelentős mértékben hozzájárulhatnak a tanulási folyamatok alaposabb megértéséhez is. A rendszerben az összes diák minden egyes tananyaggal
történő interakciója, tevékenysége, válasza, időadata rögzítésre kerül (logfájlok),
mely adatbázisok (big data) megfelelő elemzésekkel (learning analytics) alapozhatják meg a tanulást támogató rendszerek továbbfejlesztését.

A BIG DATA ÉS A TANULÁSI ANALITIKA LEHETŐSÉGEI
A ma fejlesztett, jövőre vonatkozóan leginkább reményteljes technológiák alapja
a big data (Mayer-Schönberger–Cukier, 2013) és a sokszor adatbányászati technikákon (educational data mining; Romero et al., 2010) alapuló tanulási analitika
eredményei. Várhatóan ezen eredmények forradalmasítják az oktatást. Alkalmazásukkal előre jelezhetővé válik, hogy a különböző diákok számára milyen típusú
tevékenység lenne a leginkább fejlesztő hatású, ami jelentős mértékben járul hozzá az oktatás személyre szabásához (Wise, 2019).
Johnson és munkatársai (2016) szerint a tanulási analitika a 21. század egyik
legjelentősebb fejlesztése, ami várhatóan forradalmasítja a tanítást-tanulást, de
legalábbis igen pozitív hatással lesz annak sikerességére azáltal, hogy eredményei jelentős mértékben hozzájárulnak a tanulási folyamatok alaposabb megértéséhez. A tanulási folyamatok adatalapú megközelítése nem új keletű, azonban a
big data-alapú tanulási analitika több lényeges tulajdonságában is eltér a korábbi oktatáskutatási adatoktól: adatok szintje, az elvégzett elemzések típusa és az
eredmények hasznosítása.
A korábbi oktatáskutatásból származó adatok, elemzések utólagos korrekcióra,
beavatkozásra, módosításra (például tesztek javítása, tökéletesítése) adtak lehetőségeket, és majdnem mind kimenetorientáltak voltak. A tanulási analitika segítségével nemcsak azt lehet ellenőrizni, hogy a megadott egységet elsajátították-e
a tanulók, hanem real time figyelni lehet, hogy a kijelölt tanulási tevékenységet
végzik-e. Azonosítani lehet azon csoportokat, amelyeknek további segítségre van
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szükségük; adaptív (számítógép által vezérelt), illetve adaptálható (ember által
irányított) technikákat alkalmazva még hatékonyabban lehet illeszteni a tanulók
igényeihez az oktatás egészét, kilépve a „one size fits all” megközelítésből (Wise,
2019). Magát a tanulási folyamatot (process of learning) is lehet monitorozni és
befolyásolni, nem csak mennyiségi alapon értékelni a végeredményt (outcomes
of learning).
A tanulási analitika egyik leggyakrabban alkalmazott és leghasznosabb tulajdonsága az előrejelző képesség (Papamitsiou–Economides, 2014), aminek alapja
a hasonló profillal rendelkező diákok klaszterekbe sorolásának lehetősége (ezen
az alapon működnek az internetes áruházak ajánlórendszerei is; Mayer-Schönberger–Cukier, 2013). A tanulási analitikában és a logfájlelemzésekben lévő lehetőségek magasabb szintű kihasználásához új elméletekre, új módszertanra, és az
elemzési repertoár bővítésére van szükség. Ennek egyik következménye, hogy a
mesterséges intelligencia (artificial intelligence) kulcsszó egyre gyakrabban fordul elő a tanulással kapcsolatos publikációkban (Kessler, 2019).

A JÖVŐBE MUTATÓ MAGYARORSZÁGI FEJLEMÉNYEK
A teljesség igénye nélkül négy hazai fejlesztési projektet emelünk ki. A projektekben közös, hogy a technológia oktatási integrációjára építenek, ugyanakkor
alapvetően más-más oldalról, megközelítéssel teszik azt.
A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által fejlesztett
és az ország mintegy ezer általános iskolájában már alkalmazott eDia online értékelő rendszer nem helyettesíteni akarja a tanárt, hanem olyan innovatív értékelő
eszközöket ad a pedagógus kezébe, amelyekkel hatékonyabban láthatja el személyre szabott fejlesztőmunkáját. A több mint húszezer multimédiás, változatos
pontozási lehetőségeket biztosító feladatot tartalmazó rendszer alkalmazása lehetővé teszi, hogy a pedagógusok objektív viszonyítási keretek között lássák diákjaik teljesítményét. Az eDia-rendszer adatfelvételtől függően szöveges, egyénre
szabott visszacsatolást is biztosít a diákok különböző tudás- és képességfejlettségi szintjéről. A rendszer iskolai alkalmazása nem igényel speciális hardveres vagy
szoftveres környezetet, mindössze egy internetes böngésző és internetkapcsolat
szükséges az alkalmazásához (lásd Molnár–Csapó, 2019). Az eDia-rendszer iskolai integrációját támogatja az eDia tanári tesztes modul, ahol a pedagógusok a
feladatok szűrése és kiválogatása után maguk állíthatják össze tesztjeiket. A személyre szabott, technológiaalapú fejlesztésekhez kínál eszközöket az eDia fejlesztő párja, az eLea-rendszer.
Az MTA–ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport friss kutatási eredményei szerint a digitális médiumokat már az óvodások is ugyanolyan
szívesen és könnyen használják, mint a hagyományos rajzeszközöket. A médium
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sajátosságai érvényesültek az alkotásokon, de nem befolyásolták a színvonalat: aki
ügyesen és kifejezően rajzolt ceruzával, hasonlóan jól boldogult a digitális eszközökkel is. Az egyre több és sokrétűbb képi üzenetet közvetítő korunkban a vizuális
kultúra elsajátítása hosszabb és jól célzott fejlesztést igényel, mint korábban, amikor a legtöbb ember számára a rajzolás-festés kedves szabadidős tevékenység volt
csupán. A spontán fejlődés, az ösztönös képalkotás már nem elég a kortárs vizuális
információk megértéséhez és előállításához sem (Gaul-Ács–Kárpáti, 2018). A kutatócsoport „Moholy Nagy László Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének
tanítása” című moduláris oktatási programjában (URL2) a képi kommunikáció
hagyományos eszközei mellett a digitális közlésmódokat is tanítják.
A „Vizuális média” modul pedig a kortárs képzőművészethez hasonlóan a
multimédia műfajokat építi be a Vizuális kultúra tantárgy programjába. A hároméves, felmenő rendszerű iskolai kísérletben többek között a térszemlélet,
színérzékelés, kreativitás és reziliens gondolkodás fejlődését követik nyomon.
A 2020-ban záruló kísérletből kiderül majd, milyen eredményekkel járhat a kortárs művészetben mintegy harminc éve megjelent „digitális forradalom” (Peternák, 1993) a művészetpedagógiában: hogyan fejleszti az informatikai eszközöket
hagyományos módszerekkel integráló tervezés és alkotás az élet minden területén alapvető jelentőségű képességeket.
A Samsung 2013-ban létrehozott SMART School projektje (URL3) a technológia iskolai integrációját nemcsak a hardveres felszereltség biztosításával, hanem
a pedagógusok időbeosztásához, elképzeléseihez, igényeihez igazodó képzéssel,
majd azt követően online és személyes mentorálással támogatja. A projekt nemzetközi szinten is több elismerést kapott, és egyértelműen azt bizonyította, hogy
a magyar pedagógusok képesek a gyors, innovatív átállásra, „ha” azt a körülmények megfelelően támogatják.
Az ELTE Informatikai Kara T@T laborjának (URL4) projektjei (URL5) során
a laborban tartott speciális kurzusok különböző szakterületekről jövő hallgatókat
fogadnak be egy közös tanulási közösségbe. A tanárképzés órái keretében létrejövő projektmunkák a közoktatás innovációját és annak fenntarthatóságát segítik
elő (Turcsányi-Szabó, 2011). Az e-Hód projekt (URL6) az informatikai gondolkodás fejlesztéséhez járul hozzá (Pluhár–Gellér, 2018), a micro:bit program játékos,
kreatív és interaktív módon segít közelebb hozni a gyerekekhez a digitális világot
és a programozást (URL7).

A JELENBEN KIRAJZOLÓDÓ PERSPEKTÍVÁK, A JELEN ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI
Az oktatástechnológiai publikációkból kibontakozó fejlődés iránya a diákok személyre (vagy bizonyos profillal rendelkező csoportokra) szabott tanulását segítő,
érzelmi, metakognitív és kognitív állapotát is monitorozó intelligens rendszerek
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felé halad, ahol folyamatos, diagnosztikus adaptív értékelési technikákkal biztosított a felhasználó számára megfelelő kihívásokat támasztó multimédiás tanulási
környezet. Mindezen rendszerek működése mögött (hasonlóan számos mai internetes portál ajánlásaihoz) komoly big data alapú, mesterséges intelligenciára
alapozó, folyamatosan fejlődő elemzések állnak.
Az oktatás perspektívájából nézve középfokon és a felsőoktatásban várhatóan
nagyobb szerepet kaphat akár a közvetlen tanári közreműködés nélküli tanulás
is. Ugyanakkor az óvodában és az iskola kezdő szakaszaiban, ahol a pedagógus
állandó személyes jelenléte elengedhetetlen (Molnár–Csapó, 2019), ott az avatar-alapú visszacsatoló rendszerek a pedagógusok kulcsfontosságú segítői lesznek (Adesope–Rud, 2019). Olyan pedagógusokra van szükség, akik felismerik a
fenti lehetőségeket, képesek azokat a speciális tanulási és tanítási kontextusban
alkalmazni, sőt képesek lesznek a még nem létező, de karrierjük során megjelenő
technológiák megértésére, kritikus kezelésére és a tanítási-tanulási folyamatba
való integrálásra (Kesser, 2019). A változás elején vagyunk, amikor még egyáltalán nem egyértelmű, milyen irányban módosítják az itt felvázolt lehetőségek a
jövő oktatását.
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ANDREA KÁRPÁTI

FROM THE BAUHAUS TO SOCIAL REALISM
AND BEYOND – THE TURBULENT LEGACY
OF ART EDUCATION IN EASTERN EUROPE
IN THE 20TH CENTURY
Summary:
The 20th century, “the age of the child”, started with child art exhibitions in museums
and research on their visual language. Masters of the German arts, crafts and architecture
college, the “Staatliches Bauhaus” (State College of Crafts and Architecture) opened a new
chapter in art and design education with programs integrating contemporary arts, crafts,
design and media. Before and during World War II, however, ﬂamboyant patriotism – and
later, the bigotry of Nazi and Soviet dictators’ tastes dominated arts curricula. The 1980s
found a twofold art education scene: cutting-edge modern art in community centres and
tedious studies of academic, realistic rendering in schools. Today, visual skills research and
arts based inquiry, intermedia and multiculturalism provide a lively educational scene where
the legacy of Bauhaus masters has become a source of inspiration again.
Keywords: visual culture, cultural history of education, theory of teaching and learning
This paper intends to provide a brief overview of the evolution of 20th century art education
in Central Europe, our diverse, still interrelated geocultural space. It is based on research
for a larger comparative study (Kárpáti, 2019), and outlines only the major trends that
characterize the multi-faceted development of visual art education. Central and Eastern
Europe is often discussed as a unified cultural area – an assumption that is only partially
valid. Artistic and educational trends in the 19-20th century resulted in the formation of a
sociocultural entity characterized by a unified art education system: the Austro-Hungarian
Monarchy (laven, 2006). This era can be characterized by the aesthetic inﬂuence of art
academies in Paris, Munich and Vienna in the visual arts (legler, 2011). Countries of the
“Eastern Bloc”, in existence from the post-war build-up of Soviet dominance until 1988-89,
the breakup of the alliance of Eastern European countries with the Soviet Union showed
the inﬂuence of the propaganda-dominated art style of “Socialist Realism” (baKushinsKiJ,
2009). However, political independence resulted in a variety of arts education approaches
of the one-time Soviet satellite states which became members of the European Union in
the first decade of the 21st century. One important common objective of art and design
education curricula, however, is still observable: preservation of cultural heritage and use
of the arts for strengthening national identity (fulKova – tipton, 2013).
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Theoretical foundations of art curricula
A central curriculum for drawing (German Zeichenunterricht), a school discipline introduced
in all parts of the Austro-Hungarian monarchy by the late nineteenth century, focused on the
skills needed for craftsmen. As drawing teachers were first trained as artists or draftsmen at
the academies of Paris, Munich, and Vienna, “academic style” gradually infiltrated into arts
curricula and included not just the appreciation, but also copying masterpieces in realistic
styles from the Renaissance to Romanticism. A popular interdisciplinary educational
model of the first decades of the 20th century was the German “Education through the Muses”
(Musische Erziehung) that approached the arts through philosophy and history. Historical
scenes depicted on masterpieces served as examples of virtues and vices. Thus, art education
was art-centred, even if art was subordinated to science.
When the Austrian artist and educator, Franz Čižek, first introduced the concept of
child art through exhibitions featuring the works of talented students, the irregular beauty
and fairy-tale-like symbolism of the works inﬂuenced leading thinkers in psychology and
education to study child art and encourage free, expressive creation at schools. “Drawing
Studies” (a reference to the humble origins of the discipline, related to crafts), (Zeichenunterricht,
l’enseignement du dessin) were renamed as Art Education or Education through Art, (künstlerische
Erziehung, l’enseignement des arts plastiques) to indicate a shift from technical to artistic
orientation (efland, 1990). Cižek’s inﬂuence was instrumental in the modernization of art
education in the region. In Hungary, Romania and Poland, the integrative approach to the
arts and their use in holistic education (Menschenbildung) were introduced through Reform
Pedagogy (holló, 1929). Projects manifesting a synergy of visual arts with music, drama
and dance, slowly shifted emphasis from the realistic depictions of nature to expressive,
“polyaesthetic” creations (Kárpáti – gaul, 1998; Muhi, 2012).
Another important aspect of the Reform Education Movement for art education was
the introduction of creative design and construction tasks (Werkunterricht), to balance
the individualistic expressivity of fine art genres in the school curriculum (laven, 2006).
In 1919, the German academy of architecture, arts and crafts, the State Bauhaus offered
a comprehensive educational program in Weimar. Its pedagogical model, involving
experimentation with materials and integration of contemporary industrial design with
traditional folk arts and crafts affected art programs of innovative primary and secondary
schools all over the world. The result was the modernization of art education through the
inclusion of design, crafts and technical arts: film and photography (legler, 2011).
These innovations served as an inspiration for modernization efforts all through the 20th
century. In Czechoslovakia, Ladislav Švarc introduced Čižek’s ideas about the child artist
and connected the methodology of the Reform Pedagogy Movement with the artistic and
design experiments of the Bauhaus. His approach, paedocentrism, encouraged spontaneous
expression in the art room through free choice of themes and media (slaviK, 2005). In
Hungary, László Nagy, a developmental psychologist and art educator, introduced childcentred art education and organized national talent identification campaigns followed by
exhibitions in the most prestigious exhibition space in the country, the National Art Hall
(Kárpáti – gaul, 1998).
During and between the World Wars, the dominant trend in art education was
patriotism. In support of military efforts, themes like war victories and patriotic symbols
were depicted and nationalism overcame the art-oriented, multicultural, creative reforms
(eid – langer – haKon, 1996). In Hungary, for example, architectural monuments and folk
art motives of former parts of the country that had been attached to neighbouring countries
after the end of World War I, were represented and adorned with slogans supporting the
military endeavours to recapture them. After World War II, when the “Eastern Bloc” – a
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group of countries under the inﬂuence of the Soviet Union – was formed, art education
was instructed to represent “ideologically correct” themes and abandon teaching about
“religious art”. Patriotic and nationalist slogans were replaced by socialist ones, but
the role of art education in Eastern Europe remained the same: serving the purposes of
indoctrination (Kárpáti, 1999).
The Soviet model of art curriculum was gradually abandoned by the 1970s. The
ideas of Herbert read (1943), concepts about “creative types”, favouring certain styles,
genres and themes – the treatment of the child as an emerging artist – were adopted in
Czechoslovakia already in the 1960s. However, Soviet intervention with the liberal ideology
of the government in 1968 stopped modernisation for about 20 years. Socially focused art
education, a model for educating for patriotic citizenship through the visual arts, did not
emerge here until the 1990s (fulKová – tipton, 2013).
Professional support provided by the International Society for Education through Art
(InSEA), founded in 1955, reached Eastern Europe in the 1960s and became a catalyst
for innovation. InSEA promoted personality development through art and invited art
teachers to focus on expression instead of representation, and to develop creativity instead
of teaching rigid representational rules. The international art education community
promoted education through art instead of education for art (billMaYer, 2012). The InSEA
European conference in Prague, in 1966 – the first truly international event in art education
after World War II in Eastern Europe – was decisive for many countries in the region. In
Poland, appreciation of art and a curriculum with a fine art focus, based on the French
aesthetic education model, was introduced (WiecZoreK, 2009). In Hungary, environmental
education followed British models, while American, developmental assessment methods
of visual skills and abilities as well as British experiences in portfolio-based assessment
(GCSE, medium level art and design examinations) were adapted (Kárpáti – gaul, 1998).
In 1989, profound political and social changes resulted in the redesign of curricula all
over Eastern Europe. The major model of the last two decades of the 20th century, Visual
Culture, that embraced everyday use of visual language as well as the symbolism of youth
subcultures and ethnic groups, assumed a special ﬂavour here (freedMan et al., 2013). Folk
arts and crafts – symbols of regained national identity – were integrated with multicultural
visual language in the new art programs. Overregulated syllabi were replaced by
core curricula and guidelines, and alternative thematic foci – in Hungary, for example,
Environmental Education and Visual Communication – became electives, besides the
traditional Fine Arts. The inﬂuence of the German Visuelle Kommunikation movement was
apparent in a turn towards everyday visual language use instead of academic conventions
(eid – langer – haKon, 1996). In the Russian Federation, modernization resulted in the
encouragement of free expression in a variety of contemporary arts genres and styles
(foMina, 2003). In assessment, theories of creativity and developmental stage theory were
used with cautious criticism, and cultural ethnographic study of visual language has replaced
child art development research (slavíK, 2005).
In the 21st century, competence-based curriculum design became a general trend in the
Eastern European region. Most documents integrate the eight key competences as
described by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2005)
and assessed by the Program for International Student Assessment (PISA), which involves
no testing in any art discipline, still serves as a model for competence based assessment
in aesthetic education. For example, the art curriculum of Poland and Slovakia focus on
problem-solving competence as a basis for creativity development. In these countries,
project based art tasks are regular constituents of curricular content. In the Czech Republic,
inter- and intrapersonal competences are a focus. The production and reception of works
of art are closely connected with self-reﬂection (fulKova – tipton, 2013). In Hungary, the
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National Core Curriculum was reorganized to include the development of the OECD’s
three areas of competence-based skills: interacting in heterogeneous groups, collaboration,
and acting autonomously. Art education embraced genres of contemporary collaborative
creation (bodócZKY, 2004).
In a comparative curriculum study completed with the participation of 37 experts from
20 countries, including Eastern Europe except Bulgaria and Romania, teaching objectives
were found to emphasize creative expression based on aesthetic experiences as inspiration.
With the creative artist being the role model for most teachers, curricula are still fine arts
focused, and aim at developing creative skills. Lesson hours have been constantly reduced
in all countries, so the remaining teaching time (generally one 45-minute period between
Grades 5-10) leaves little opportunity for the development of perceptive skills including
media awareness, so much needed for making meaning of the visual world around us
(Kirchner – gotta-leger – nocKMann, 2016).
Curriculum content, however, includes photography, video and visual aspects of social
media in all European countries. Through increased attention to communication genres
that young people regularly use, curricula became more authentic, relevant and responsive
to student needs. Creativity is still a central concept, but cognitive development and the
relevance of art and design for the world of work is also emphasized. The new Hungarian
art curriculum is an abundance of useful and interesting content – to be realised in a much
reduced number of lesson hours (none for Grades 11-12, where it was a selective before).
It is an advocacy document for educational policy-makers to show the potentials of visual
arts for cognitive growth, in the hope of better positioning in future (Kárpáti – gaul, 2013).
In the Austrian curriculum, image as a medium of communication is deemed equal to
the spoken word. Art education is perceived as an opportunity for immersion in visual
language, not just a series of lessons in classic conventions of imaging (Bildunterricht
statt Kunstunterricht, education of the image instead of education through art, billMaYer,
2012). Similarly, in Czech, Slovak and Romanian curricula, “high art” is being discussed in
correlation with visual culture. Learning content involves creation and appreciation of crafts,
environmental and industrial design, architecture as well as media arts. Information and
communication technologies have been taught as a separate discipline in this region, but
digital and visual literacy is developed in synergy.
In most Eastern European countries, a pronounced shift towards reception instead of
production seems to be observable in higher secondary grades. In Poland, production,
reception, and reﬂection are taught in synergy (WiecZoreK, 2009). Art history and criticism
are integral parts of thematic modules about different situations of creating, using, and
experiencing visual culture. In Poland, art appreciation is dominant in the higher grades,
while in Slovakia it mainly serves as motivation and model for the production of works of
art. Appreciation involves reﬂection on the works of peers and self-reﬂection (lehotaKova,
2015). In the Russian Federation, guided creative activities in all kinds of art forms dominate
in primary years (6-10 years), followed by individualized skills development and art
perception (11-14 years). In secondary education (15-18 years), tasks require a synthesis
of art-related knowledge and skills, while visual communication is also an important field
of study (raZlogov, 2011). In Austria, the Czech Republic, Slovenia, the Core Curriculum
defines major areas of study and output requirements, while in Hungary, this is
supplemented by the Framework Curriculum that is much more detailed and prescriptive.
Still, art teachers may freely develop their local teaching plans, as the curricular framework
lists a wide variety of activities for the learning content to be covered, ad does not specify
genres, themes and techniques.
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Assessment in art education
Assessment is traditionally based on the holistic evaluation by the teacher, often preceded by
interventions during the process of creation with helpful remarks and demonstrations of
the optimal solution of the task. Portfolio assessment is used for assigning the final grade,
and also employed for national competitions of art to obtain a broader overview about the
competences of contestants. Assembling a portfolio as the output of one or more academic
years has been a traditional method for the evaluation of visual skills and abilities all over
Europe for more than a century. For aspiring young artists, the compilation of a collection
of excellent work means an overview of past endeavours and may inspire them to embark
on new creative directions.
The portfolio as assessment tool for the average student has an entirely different meaning. It
helps to overview techniques and topics learnt and to identify strengths as well as weaknesses.
With an oral commentary that involves knowledge about and usage of terms and concepts
of art criticism, students also manifest their abilities to judge works of art and reﬂect on their
own creative output. Assessment criteria for portfolios reﬂect classic academic standards,
but also involve new, competence-oriented viewpoints. The most important criterion has
always been the creative use of visual language, which involves the selection of expressive
means (space, colour, composition), representation of movement and time, and expression
of emotions. A more contemporary criterion for judging the quality of a collection of works
that comprise a portfolio is visual communication: visualisation of concepts and processes,
and communicating ideas and plans. These subskills of visual literacy are also important
workplace skills. Selection and employment of imaging techniques in relation to the genre and
theme of the work involves the assessment of the use of traditional techniques, but also
digital ones, if available for students. Multimedia and intermedia applications are becoming
more and more frequent in school art rooms, just as in contemporary fine art studios.
Since the 1970s, art projects have gradually replaced individual creations in art and
design education. The typical “lesson hour” in the region, for senior primary grades (1114 years of age) lasts for 45 minutes, is far too short for researching, planning, sketching,
improving and executing an artwork. A project task enables students to expand their
ideas through several works, prepared in the course of 3-4 art lessons, one each week.
Art projects usually contain tasks set by the teachers with techniques assigned, but also
provide an opportunity for a free selection of motives and ways of representation. A
project documentation (process folio) contains varied and reliable data on the development
of spatial ability, basic design skills and the knowledge of a wide range of materials and
tools necessary for sculpture and construction.
Judging project work manifests a problem few educators are fully aware of. The
traditional belief in expertise and sensitivity to quality resulting from training and
experience contradicted our findings about the lack of reliability of the traditional jury
procedure. In a large-scale jury experiment, organised in Hungary in collaboration with
experts of the Dutch educational testing agency, CITO, we established a jurying system
that eliminates or at least reduces juror bias (Kárpáti et al., 1998). Inconsequent scoring
resulted mainly from the following reasons:
• Many art teachers had a strong prejudice based on previous output of their students
• Several art teachers who actively practiced art, tended to prefer styles resembling their
own and appreciated planning and compositional methods that reﬂected their own
way of solving visual problems.
• The age of art teachers also seemed to play a decisive role in inﬂuencing scoring
behaviour. Younger, less experienced educators were more ﬂexible in judging the
correctness of the interpretation of the task in question.
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• Finally, experience in teaching through projects and judging process folios was a crucial
prerequisite for reliable judgement.
The method of assessment employed by judges proved to be another key factor in our
experiments. “Vertical assessment” – judging a work according to all criteria at the same time,
the traditional method used by all fine arts competitions and exhibition jury procedures
– proved to be significantly less reliable than “horizontal scoring”, which involved judging
all the works according to one criterion at a time. This research proved that results of art
education can be reliably assessed through sophisticated tasks representing all genres of
the visual arts not just drawing. Our work also revealed, however, that traditional jury
practices had to be altered for the examination procedure. The employment of trained
jurors, preferably one external and one or two internal (school-based) evaluators who compare
all project portfolios according to one given criterion at a time is inevitable for reliable
assessment (Kárpáti et al., op. cit., 1998).
The main contributions of the Eastern European region to the theory and practice of
curriculum design in art education seem to be the development of a creative synergy between
local and international visual culture and the introduction of authentic, developmental
assessment methods at all levels of art education. The innovative capacity of the educational
frontrunners of this region manifests in research-based curriculum design.
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Misbehaving Images – Expressing Identity
through Cultural Symbol Systems
In Visual Culture Learning Communities, young people engage in art
activities 10–20 hours weekly in their free time, without any practical
purpose or reward. In a cultural anthropological study undertaken in
2010–2011, we revealed how these communities function in six countries and why their peer-to-peer art and design training is so popular.
The groups varied largely in size (3–30 members) and age (16–28
years, two generations collaborating). The youth groups we studied
were active in Amsterdam, Budapest, Chicago, Helsinki, Hong Kong,
Istanbul and Montreal – large cities with a wide range of cultural options. However, group members spent 5–6 hours weekly for 4 years
in average, practicing and enhancing their visual skills.
Participant observations and documentation of group process
and creative products enabled researchers to map the “informal” visual language of youth, describe educational practices that seemed to
be both motivating and effective, and characterize their collaboration
in knowledge building creative networks to make recommendations
for formal art and design education to integrate successful informal

2

learning methods. This research on Visual Culture Learning Communities was published in art education journals. 1
In order to explore changes of creative practices and values of
youth cultures , nine years later, in 2019, we invited Communication
and Media Theory M.A. students of Corvinus University of Budapest
to act as peer observers and see if youth cultures identified as important were still observable and relevant about a decade later. Students worked in groups of 3–4, and employed similar methods (participant observation, interview, survey, iconographic and document
analysis, and case studies) as the international research mentioned
above. This field study was part of a university course called “Creative Visuality” that invites students to reflect on contemporary culture through media communication. In the 2-year international project and the four-month student study, the (re)interpretation of conventional imagery and values within, as well as the creation of new,
often “misbehaving” (shocking, repelling) images was an important
activity revealed in the communities.
The central question for both studies was the same: why do
adolescents and young adults engage in visual identity formation so
intensively? Why are visual processes of creating an image to symbolise their identities so important for them? Interviews show that the
reason for the preference of visual language is the same in 2010 and
in 2020: the multiple interpretations of visualizations seem to be
more adequate for expressing the state of the soul in transition from
youth to adulthood, and the rupture from youthful ideals and the need
to preserve them. Symbols like a skull, a sword or a rosebud are
loaded with hundreds of years of traditional meaning. Religious faith,
cruelty of war or burning desire have been pre-formed, experienced
1

K. Freedman, E. Hejnen, M. Kallio-Tavin, A. Kárpáti, L. Papp, “Visual Culture
Learning Communities: How and What Students Come to Know in Informal Art
Groups”, Studies in Art Education, vol. 54, no. 2 (2013), pp. 103–115; A. Kárpáti,
K. Freedman, E. Heijnen, M. Kallio-Tavin, J. C. Castro, “Collaboration in Visual
Culture Learning Communities: Towards a Synergy of Individual and Collective
Creative Practice”, International Journal of Art & Design Education, vol. 36, no.
2 (2016), pp. 164–175, https://doi.org/10.1111/jade.12099.
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at school conscientiously and in the media unconsciously, then reused in youth communities with their inherent historic layers that
shine through even the most advanced digital representation.
It was interesting to note how changing lifestyles affect the
popularity of a cultural form. From among those identified in 2010
as both highly popular and visual, the communities of cosplayers,
gamers, graffiti artists, skaters and scouts survived till the present day
and are still part of the youth scene in 2020. Some cultures like
punks, skinheads and Goths seem to have lost their appeal. Nowadays, they belong to the curious relics of anxieties about the future at
the turn of the 20th and 21st centuries. The changing sociocultural
context reshaped these depressive and gloomy cultures, and their
“misbehaving” images became commonplace or loaded with new,
more frivolous, death-mocking meaning for contemporary youth.
The first and second decades of the 21st century show different group practices. While the 2010 youth cultures identified
themselves through differentiation from others, members of 2020
groups are more traditional. They refine tried and tested art and design techniques and working methods of the pioneers of their chosen
youth culture. Two examples: manga artists and cosplayers (costume
players, impersonating characters of a literary work in self-made
costume). When these groups started in the 1970s, they concentrated
on the content of their visual domain. Thousands of young people
flocked to courses of Japanese art and culture, others eagerly studied
the Lord of the Rings by J. R. R. Tolkien (first published in 1954) to
produce the most authentic garment and props for a lengthy cosplay.
Sophisticated group rituals served an in-depth immersion in their
culture. For European amateur manga artists, authenticity meant a
strive to identify with historic characters of japan, for cosplayers,
identification with Medieval English knights.
In 2020, however, interaction between group members that
used to focus on getting to know the spiritual background of the
culture they wanted to practice is replaced by exchanging techniques
to develop objects and image sequences of high quality. In the communities working in 2020, group activities are more action oriented.
Beautifully executed manga stories and attractive cosplay garments
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with breathtakingly lifelike props show deep knowledge of the technological side of the culture, but less attention seems to be given to
its social and historical context. In an age of digitalization and virtual
reality, material qualities and craftsmanship seem to be more important than ideology.

Kárpáti Andrea–Gaul-Ács Ágnes
Kárpáti Andrea–Gaul-Ács Ágnes
2.6.9. A

vizuális tehetség

A 6–10 évesek szép, kifejező és egyéni rajzaiban sokan a leendő művész alkotásait látják. Ebben a
fejezetben bemutatjuk, miben különbözik az ügyesség és a tehetség, hogyan fedezhető fel és milyen módszerekkel fejleszthető hatásosan a vizuális tehetség, és milyen versenyek és iskolai programok segítik. Először a gyermekek és fiatalok vizuális képességrendszerének fejlődéséről szóló
kutatásokat, majd a tehetség felismerésében fontos személyiségjegyeket és képességelemeket tekintjük át. Ezután bemutatunk egy, a pedagógusok által is használható rajzos kreativitástesztet és
néhány vizuális képességmérő feladatot. Ismertetjük a leggyakrabban használt, a tehetség felismerésére és a fejlődés nyomon követésére is alkalmas módszert, a portfólió-értékelést. A szakértői
zsűrizéses rajzversenyek értékelési rendszereinek áttekintésével érzékeltetjük, mely vizuális tehetségjegyeket tart a pedagógusközösség a legfontosabbnak a kiemelkedő teljesítmény megítélésében. A fejezet végén megemlítünk néhányat a hazai és külföldi vizuális tehetségfejlesztő műhelyek
közül, és javaslatokat adunk a tehetséggondozó programok értékelésére is.
Kulcsszavak: vizuális művészeti portfólió,
zsűrizéses értékelés,
képességmérő teszt,
kreativitás,
térszemlélet,
színpercepció (színérzékelés),
vizuális kommunikáció
2.6.9.1. A

gyermekrajztól a képi kifejezésig – a vizuális képességrendszer fejlődéselméletei és tehetségkoncepciói

2.6.9.1.1. Gyermekrajz, kamasznyelv, vizuális tehetség

„Bár gyakran művészi értékeket mutat fel, a gyermek nem művész, hiszen tehetsége irányítja őt, s nem ő a tehetségét. Munkamódszere teljesen különböző az érett művészétől,
aki hosszú évek alatt megszerzett jártasságát tudatosan használja – olyan átgondoltsággal, amely korántsem jellemzi a kisgyermeket. A gyermekrajzok báját éppen az adja, hogy
szándéktalanok. Mihelyt a gyermek elkezd tudatosan tervezni, ez a báj eltűnik. Az ő alkotásai épp annyira különböznek a műalkotásoktól, mint metaforái Baudelaire-éitől. A művésznek valóban különleges látásmódja van, de nem 15 éves korában.” (A NDRÉ M ALRAUX ,
idézi: G ARDNER , 1980, 8.)
A vizuális tehetség meghatározásait az egyik szerző (R OSSMAN , 1976, 392.) egy elefántot leíró vak
embercsoport erőfeszítéseihez hasonlítja. Attól függően, milyen szempontból vizsgáljuk, más és
más a meghatározás. Ha művészi pályára készülő fiatalok mondanak véleményt egymásról, akkor
az originalitás a legfontosabb: az egyedi, összetéveszthetetlen, senkit sem másoló stílus. Ha egy
megrendelő áll szemben egy tervezőcsoporttal, hajlamos azt tekinteni a legtehetségesebbnek, aki
rugalmasan alkalmazkodik az egyre változó elvárásokhoz – vagyis flexibilis a gondolkodása. Egy
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2.6.9.1. A gyermekrajztól a képi kifejezésig –

reklámügynökség „kreatívjainak” közösségében viszont úgy kell innovatívnak lenni, hogy a megbízói elvárások és a fogyasztói igények pontosan meghatározottak (azaz gúzsba kötve kell táncolni). Itt a legfontosabb tulajdonság sokszor a fluencia: sokféle alternatív megoldás kitalálása
gyorsan, hogy választani lehessen közülük. A tanár, aki a képi nyelv elsajátítását kéri számon,
gyakran helyezi előtérbe a technikát, a leképezés pontosságát és a kidolgozottság színvonalát –
nála az elaboráció a legfontosabb tehetségjegy.
Egy, a múlt évben publikált elemzés szerint a vizuális tehetség felismerése és fejlesztése nem
tartozik a nemzetközi kutatási szakirodalomban gyakran szereplő témák közé (M ILGRAM ET AL .,
2018). Az ebben a fejezetben hivatkozott közlemények között ezért számos olyan is van, amelyiket
a 20. század nyolcvanas éveiben írtak – a digitális forradalom előtt, amikor a képalkotás és a
képekhez való hozzáférés egészen mást jelentett, mint ma. A fejlesztési módszerek változnak, a
tehetségdefiníció azonban ma is a 19. századi akadémiákon elfogadotthoz hasonlít. A vizuális
tehetség – amelyet semmiképpen sem vonatkoztatnánk kizárólag a művészeti területre – egy vagy
több tehetségjeggyel bír, alkot és megosztja műveit. Elismerése a környezettől – a divattól, ízléstől, társadalmi igénytől – függ, ezért érvényesülésében a tehetség csak kiindulópont, nem garancia
a sikerre. Fejezetünk első részében a „gyermekrajz” – korszerűbben szólva, a gyermekek és fiatalok
képi nyelve – fejlődési modelljeit mutatjuk be röviden, hogy érzékeltessük: milyen sokféle irányt
vehet a vizuális tehetség felismerésének és fejlődésének útja.
A gyermekrajzokról szóló első mű szerzője művészettörténész (R ICCI , 1987), aki életrajzi forráskiadványok áttekintésével és saját gyűjtése alapján rokonította a gyermeki ábrázolás fejlődését
a „nagyművészet” stílusirányzataival. Később művészettörténészek a 20. század első évtizedében
a kortárs képzőművészek gyermekrajzkultusza nyomán vizsgálták újra a vizuális nyelv gyermekkori
kifejezési formáinak esetleges rokonságát, immár nem a művészettörténeti korszakokkal, csak az
őskori, illetve a törzsi kultúrák és a naiv népi festőművészet alkotásaival (F INNEBERG , 1995; K ÁRPÁTI , 2005; K ÁRPÁTI , ELŐKÉSZÜLETBEN ). A „gyermekművészet” (melynek elnevezése a legtöbb európai nyelvben elárulta vizsgálatának alapvetően esztétikai szempontjait – Kinderkunst, child art,
l’art enfantin, gyetszkoje isszkusztvo) első európai bemutatói között jelentős szerepet játszott az
1921-ben Nagy László által a Műcsarnokban szervezett országos kiállítás (N AGY , 1922). Megnyitóján aranyéremmel tüntettek ki és nagy festői sikert jósoltak egy sor ügyes ifjú rajzolónak, akik
közül később egyetlenegy sem került ismert művészeink közé. A díjkiosztás után a közönség meghallgatta egy ifjú muzsikus, Yehudi Menuhin hegedűjátékát is. Ez az esemény jelképe lehet annak
a későbbi felismerésnek, hogy a kiváló ábrázolóképesség nem prognosztizálja a vizuális tehetséget,
míg a magas szintű zenei előadói képesség korán jelzi a későbbi kiemelkedő művészeti teljesítményt.
A rajzfejlődés első kutatói folyamatos technikai tökéletesedésként írták le a képi nyelv elsajátítását. A lineáris rajzfejlődési modell a klasszikus európai művészeti kánon alapján, a perspektivikus ábrázolás tökéletes elsajátításának szakaszait dokumentálja. Lényege, hogy a rajzi képességek
az alaktalan firkák differenciálatlan vonalhálóiból kiindulva jutnak el az élethű ábrázolás egyre
magasabb szintjeire. Az „intellektuális elméletnek” is nevezett elképzelés lényege: a gyermek azt
és annyit rajzol, amit és amennyit az ábrázolás tárgyáról tud. Az elmélet korlátai könnyen beláthatók, ha egy 3–6 éves gyermektől szóban és rajzban kérünk információkat ugyanarról a dologról.
Attól függően, hogy a szavak vagy a képek embere (verbális vagy vizuális típus), más lesz a szóbeli
és képes megjelenítés színvonala. A lineáris elmélet hívei szerint tehetséges az, aki realista ábrázolásra képes. Minél inkább arányhű és részletgazdag a kép, annál nagyobb az elismerés – a 20.
század első felének iskoláiban és gyermekrajzversenyein egyaránt.
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2.6.9.1. ábra. Tehetséges fiú ló ábrázolásai 4-12 éves koráig. Szirmay Zoltán rajzai. 1a: 4 éves korában, 1b: 8 éves korában, 3.: 12 éves korában. Forrás: Vizuális Nevelési Tanulmányi Gyűjtemény
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A folyamatos tudásgyarapodás helyett a látás finomodásán alapuló másik lineáris elmélet szerint a
gyermekek azt rajzolják, amit megfigyelnek. „Vizuális fogalmakat” alakítanak ki (A RNHEIM , 1979),
melyek az ábrázolandó tárgy megfelelő képmásai, s ezeket vetik papírra. A gondolkodás és az
érzékelés fejlődése során ezek a fogalmak módosulnak, s velük változik a gyermekrajz – a gyermeki
világ képmása. Ez az elmélet is életévekhez köti az egyes rajzi szintek megjelenését. Az életévek
és fejlődési szakaszok azonban csak hozzávetőlegesen egyeztethetők össze, s a korosztályokra jellemző átlagos rajzi teljesítmény csupán a tájékozódást segíti. Az „átlagos rajzszint” igen hasznos
eszköz számos mentális és fizikai fejlődési rendellenesség felismerésében. Az átlagostól való nagy
eltérések szinte bizonyosan szellemi vagy érzelmi deficitre utalnak.
A gyermekrajz fejlődésére e nézetrendszerek szerint három tényező van a legnagyobb hatással:
(1) az általános emberi (ontogenetikus) meghatározók, vagyis biológiai adottságaink,
(2) a gyermek egyéni stílusa, melyet ízlése és vizuális alkotó-, illetve befogadóképességeinek
szintje határoz meg,
(3) a nemzeti kultúra (művészet, nevelés, életmód) sajátosságai.
A három faktorból a 20. század első évtizedeiben született rajzfejlődés-elméletek csak az elsőt
vették figyelembe. A tehetségfelismeréssel kapcsolatban igen fontos megjegyezni, hogy az egyes
életszakaszokban a három tényező szerepe egészen más. A tehetség kibontakozásához nélkülözhetetlenek a jó biológiai adottságok – a kézügyesség, az éles szem, a biztos térérzék. A tehetség
fejlődésében fontos szerepet játszik az egyéni stílus, az eredeti képalkotó módszerek és témák. A
tehetség érvényesüléséhez azonban e kettő nem elég: fontos az is, hogy a vizuális tehetség találkozzon a fejlesztő környezettel és az elfogadó közízléssel. Ha bármelyik hiányzik, a tehetséges
fiatalból nem lesz sikeres művész, legalábbis a saját korában nem.
Hogy ki számít vizuális tehetségnek, kultúránként változik. A Csíkszentmihályi Mihály kreativitáselméletében szereplő három összetevő – a tehetséges egyén, a megfelelő működési terület és
a fogadókész szakmai közösség – mindegyike szükséges ahhoz, hogy a tehetség megmutathassa
magát. Később módosulhat a kultúra, megjelenhet az egyéni stílust felismerő és elismerő közönség – a mű megérheti az elismerést, ha alkotója már nem is örülhet neki. Óriási a pedagógusok
szerepe a felismerésben és támogatásban – a közízlés ellenére is –, mert tőlük is függ, megszületike a később sokak által elismert, jelentős életmű (C SÍKSZENTMIHÁLYI , R ATHUNDE ÉS W HALEN , 2015).
A rajzi képességek fejlődésének spirális, „megszüntetve megőrző” modellje szerint a gyermekek
előző fejlődési korszakaikat megőrizve (és időnként felhasználva) alakítják ki egyre differenciáltabb és esztétikusabb képi nyelvüket. Ebben a modellben már központi szerephez jut a kifejezés, a
benső tartalmak tolmácsolása. Az elmélet kidolgozója V ICTOR L ÖWENFELD (1970), aki a kognitív és
expresszív fejlődés párhuzamait kutatva az érzékelés és ábrázolás két alaptípusát különítette el: a
részletformákra ügyelő lineáris és az egészből kiinduló, azt differenciáló haptikus/plasztikus típust.
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a)

b)
2.6.9.2. ábra. Haptikus és lineáris típusú alkotó munkája. Forrás: Vizuális Nevelési Tanulmányi
Gyűjtemény. 2a: Plasztikus típusú alkotó. 10 éves fiú: Fekete nap. 2b: Lineáris típusú alkotó. 12
éves lány: Lovak. Forrás: Vizuális Nevelési Tanulmányi Gyűjtemény.
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A többrétű intelligenciaelmélet – benne a téri intelligencia – szerzője, H OWARD G ARDNER (1980)
szerint a gyermekek rajzfejlődése nem modellezhető a szokásos, egyenletesen – vagy spirálisan,
korábbi szakaszokhoz visszatérve – felfelé vezető ívvel, amely nem veszi tekintetbe a „rajzi törést”,
az ábrázoló teljesítmény rohamos hanyatlását kiskamaszkorban. Szerinte a fejlődés U alakú görbével írható le, amelyben az U bal oldali, magasan kezdődő és lefele lejtő szára jelképezi a kisgyermek
kiváló rajzi teljesítményét, amely az óvodai és iskolai képzés hatására egyre hanyatlik. A rajzok
kevéssé kifejezők, a technikai sémák felváltják a kreatív megoldásokat. A kiskamaszkori, 10-12
évesen átélt „rajzi törés” jelzi a spontán, örömteli ábrázolás végét. Innentől egy-egy nemzedékből
már csak azok mennek tovább, akiket a kedvező körülmények vagy önfejlesztő tehetségük ösztönöz. A kisgyermekek rajzi színvonalára – az eredetiség és kifejezőerő magaslatára – a kamaszoknak
csak igen kis hányada jut vissza. Gardner azt állítja, hogy létezik egy friss, egyéni és sajnos megismételhetetlen gyermeki látásmód, amely idővel elenyészik. Csak a vizuális tehetség éri el újra
azt a színvonalat. Gardner szerint a rossz pedagógia, a pszichológusok többsége szerint viszont
(köztük G ERŐ Z SUZSA , 1983) egyszerűen az érés, a domináns nyelv változása okozza a kisiskolás
korra jellemző „tündéri realizmus” eltűnését. A képek helyét 10 éves kor körül végérvényesen átveszik a szavak, mint a kifejezés elsődleges eszközei.
De vajon helytálló-e ez a megállapítás az Új Képkorszakban, amelyet a digitális csatornákon
közvetített képmások áradata jellemez? A minden érzékszervet igénybe vevő multimédia megfelelője a képi kifejezés kutatásában a plurimediális modell, a rajz, mozgás és magyarázó beszéd egysége (K INDLER ÉS D ARRAS , 1997). A modell lényege a rajzolás összekapcsolása a beszéddel, a gesztusnyelvvel (színjátszással) és a társművészetek világával. A feltárt kapcsolatok kisgyermekkorban
igen meggyőzők – a firkákat tartalmilag egészítik ki a rajzolást kísérő, illetve a kész művet „magyarázó” gesztusok, hangok, szövegek. Érdekes módon hasonlóan lényegi, a jelentéshez közelebb
vivő, az alkotást kiegészítő intermediális kapcsolatot csak a kamaszkorban sikerült felfedeznünk.
Érettségi projektek munkanaplóiból idézett, a műveket a megélt élmények, illetve az ismeretek
kontextusába helyező szövegek meggyőzően bizonyítják a több médiumban zajló alkotást (K ÁRPÁTI , 1997c, 2005; Z OMBORI , 1997, 2015).
A plurimediális modell legfőbb érdeme, hogy a környezetkultúra, a vizuális kommunikáció és
képzőművészet vizuális nyelve közös alapokra építi fel saját kifejezéstárát (G AUL , 1997). Ezt a
gazdag és sokoldalú nyelvet kell átadnunk, illetve ráépítenünk a gyermekek már meglévő, saját
képi kifejező készletére.
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2.6.9.3. ábra. Fiatalok homokanimációt készítenek. Szent István Általános
Iskola és Gimnázium, Jászberény
2.6.9.2. A

vizuális tehetség felismerése, tehetségdiagnosztikai eszközök a vizuális nevelésben
G YARMATHY É VA (2002, 2013) az alábbiakban foglalja össze a vizuális nyelv használatában kiemelkedő képességeket mutató gyermekek jellegzetességeit:













Már kétévesen tudnak felismerhető alakokat rajzolni.
Sok részletet ábrázolnak gyerekkorban a rajzaikon.
Rajzaik realisztikusak.
Ügyesen tudnak másolni.
Rengeteg időt töltenek rajzolással.
Szeretik magukat rajzban kifejezni.
Kiváló a vizuális emlékezetük.
Vizuális feladatokban kiválóak.
Vizuális memóriájuk különlegesen jó.
A változásokat a képen jól észreveszik.
Képekben gondolkodnak.
Rajzaikban újszerű elemek, ötletek mutatkoznak.

Az ábrázoló technikák ismerete a képzőművészeti tehetségek kibontakozásában fontos, más területen, pl. a fotós vagy multimédiaalkotó tehetségeknél tudomásunk szerint nem vizsgálták (R OSTAN
ET AL ., 2002). Pedig a vizuális tehetség médiumfüggő: a kiváló fotós nem érvényesül, ha csak
rajzolásra van lehetősége, a szobrász se biztos, hogy axonometrikus ábrázolásban jeleskedik, és
aki egyáltalán nem tud rajzolni – mint például Paul Givenchy – még lehet vizuális tehetség a divat
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világában. A tehetségdiagnosztikában és a fejlesztésben azonban csak sokféle médiumban és műfajban dolgozva ismerhetjük fel a kiváló vizuális képességeket, melyekből tehetség fejlődhet később.
A technikai alapok nélkülözhetetlensége tehát nem egyértelmű, de a kreativitás és a tehetség
összefüggéseit kevesen tagadják. A Harvard Egyetem Project Zero kutatócsoportja a korábban idézett, a tehetséggondozásban fontos U formájú görbét követő fejlődési modell megalkotói szerint
azonban különböző tulajdonságokról van szó – a tehetség a kreativitás különösen magas szintje. A
kreativitás és a tehetség közé sokan egyenlőségjelet tesznek. Mi úgy véljük, ezek eltérő tulajdonságok. Kutatásainkban három fajtáját tártuk fel a kreativitásnak a vizuális művészetekben: az általános kreativitást, (amely minden egészséges kisgyermek sajátja), a tehetséggel párosuló kreativitást (amely a képi nyelvet magas színvonalon használó gyermeket jellemzi) és a terület(domain)specifikus kreativitást, amely azokat jellemzi, akik alapvetően megújították a vizuális kifejezés egy
területét. Ha belátjuk, mennyire különbözik a gyermekkori ábrázoló tehetség egy terület megújításától, akkor azt is megérthetjük, miért nincs kapcsolat a gyermekkori virtuozitás és a művészi
alkotóképesség között (W INNER , 1997, 349.).
A képi fantázia sem csak a művészek sajátossága: nagy szerepet játszik az adott helyszínre
épületformát, adott szerkezethez külső megjelenést kigondoló tervező, de a tervrajzról munkadarabot készítő mesterember mindennapi életében is. Vizuális fantáziáját használja a sebész, de a
kémikus is, amikor az emberi testbe vagy egy anyag belső szerkezetébe készül beavatkozni (F REEMAN , 1997; G ARDNER , 1980; W INNER , 2000).
A vizuális területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok jellemző tulajdonságai: az erős
belső kontroll, a feladattudat és a kemény munka. A vizuális memória, a képi fantázia és a megfigyelőképesség olyan fontos tulajdonságok, melyek a tanulásban, munkában és a művészi alkotásban egyaránt szerepet kapnak, de az előbbi kettőben mindenkinél tetten érhetők. Az önértékelés
konfrontációja a közösség ítéletével a kamaszkorban fontos része a művészi pálya alakulásának. A
magunkról alkotott hiteles és pozitív belső kép egy, a Chicagói Művészeti Akadémia diplomásai
között végzett vizsgálat szerint az egyik leglényegesebb (F REEMAN , 1994). A vizsgálatban, amely
a művészek pályán maradási esélyeit kutatta, az 1963-ban diplomát szerzett évfolyamból kiválasztott 203 festő és szobrász vett részt 1980-ban. A vizsgálat szerint azok a fiatal tehetségek számíthattak tartós sikerre, akiket környezetük érzelmileg felkészített a művész sorssal járó viszontagságok elviselésére. A bensőséges családi élmények, az erős támaszt jelentő, buzdító háttér és az
önállóságra utasító, a saját mércét előtérbe helyező értékítélet nélkülözhetetlen.
A tehetséggondozó munka fontos kérdése tehát, milyen személyiségvonások járnak gyakran
együtt a vizuális tehetséggel, milyen magatartásformák, szokások, attitűdök jellemzik a vizuális
tehetséget. Gilbert Clark és Enid Zimmermann, akik gyakorló rajztanárokból lettek világhírű kutatók, az Egyesült Államok oktatási kormányzata megbízásából tíz éven át végeztek tehetségdiagnosztikai vizsgálatokat, és gondozták a felismert tehetségeket Indiana állam nagyvárosainak elitgimnáziumaitól az indián rezervátumokon át a különböző kisebbségek lakóhelyeiig (C LARK ÉS Z IMMERMANN , 1983, 2004).
A kutatók szerint a kiemelkedő vizuális képességek szinte mindig együtt járnak a kognitív képességek magas szintjével. A tehetséges fiatalok érettebbek társaiknál, gyakran keresik idősebbek
társaságát. Érzékenyek a társadalmi problémákra, indulatosak, játékosak – s ezek a „gyermeki”
tulajdonságok végigkísérik őket a kamaszkoron. A tehetség legtöbbször egy sajátos területen nyilvánul meg: van egy kedvenc téma, korán elsajátított technika, amelyben sokkal jobbak, mint a
többiek, míg más témában, más eszközzel az átlaghoz hasonlót produkálnak. Vannak „univerzális”
rajzvirtuózok is, de idővel ők is megtalálják azoknak a motívumoknak a körét, amelyek rajzolása
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során tehetségük az ügyességgel a leghatásosabb módon párosul. Az alábbiakban néhány, a tehetségesek személyiségvonásait és a környezet hatását egyaránt vizsgáló kutatás eredményeit foglaljuk össze:
 A vizuális tehetséget jellemző személyiségvonások: a szabályoknak ellenszegülő, gyakran
deviáns magatartás, amely kitartással, szorgalommal és rendkívüli munkabírással párosul a
választott területen. A jó rajzi teljesítményt gyakran kíséri energikus, kirobbanó személyiség, amely azonban a precizitás, szorgalom, kitartás erényeivel is rendelkezik.
 A vizuális tehetség – a közhiedelemmel ellentétben – semmivel sem hajlamos jobban az
idegbetegségekre, mint az átlag, viszont impulzívabb, dühkitörésekre hajlamosabb, és érzékenyebb a környezet véleményére.
 Iskolai teljesítmény: gyenge osztályzatok az úgynevezett „akadémikus” tantárgyakban (matematika, anyanyelv, természettudományok), viszont kiemelkedően jó eredmények azokban
a tantárgyrészekben, ahol a folyamatok, termékek, problémák vizualizálhatók (pl. élettan,
anyagszerkezettan, ábrázoló geometria).
 A vizuális tehetség pozitív összefüggést mutat a kreativitással, de nincs kapcsolata az intelligenciával. A vizuális nevelés presztízsét jelentősen növelné, ha kiderülne, hogy a szellemi
képességek általános fejlesztésében is kiváló, ezért szinte mindegyik vizuális képességvizsgálat tartalmaz intelligenciatesztet. A megbízhatóan elemzett, kellően nagy mintán végzett
vizsgálatok között azonban egyet sem ismerünk, amely a vizuális tehetséget a kiemelkedő
intelligenciával hozná kapcsolatba. Viszont a rajztanítás, ha jó, kedvezően befolyásolja a
kreativitást, és ez sem kevés.
 A tehetséges gyerekek, akik alkotnak, s akiket segítenek tehetségük kifejlődésében, gyakran
magányosabbak kortársaiknál. Így a művészi tehetségek közül is sokan a gyakorlással, tehetségük tárgyának művelésével foglalkoznak, ahelyett, hogy barátaikkal múlatnák az időt
(C LARK ÉS Z IMMERMANN , 2004; C SÍKSZENTMIHÁLYI , R ATHUNDE ÉS W HALEN , 2015; M ÖNKS ÉS
Y PENBERG , 2011).
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2.6.9.4. ábra. Autista gyermek alkotása. Samadhi Rajakarunanayake festménye, 2012. Forrás: Fine
Art America. https://fineartamerica.com/featured/1-autism-samadhi-rajakarunanayake.html
A vizuális művészi tehetség nem függ össze az általános intelligenciával. Nem ismerünk olyan
kutatási eredményt, amely kapcsolatot feltételezne közöttük. A technikai ügyesség korán, a tehetség későn jelentkező képesség, kivéve egy különleges csoportot, melyet a pszichológia a francia
savant (tudós) kifejezéssel jelöl.
„A savant-szindróma különleges kihívás a tehetségekkel és csodagyerekekkel foglalkozó szakemberek számára. Az egy-egy területen elszigetelten megjelenő képességek ezeknél az egyéneknél
extrém ellentétben állnak általános szellemi képességeikkel. Alkotásaik technikailag tökéletesek
lehetnek, de a művészi alkotásoktól megkülönbözteti őket a kreativitás hiánya. A savantoknak a
kiemelkedő képzőművészeti tehetségekkel megegyező tulajdonságaik – a kiváló finommozgás, fejlett téri-vizuális felismerés és emlékezet – teszik lehetővé, hogy az átlagosat messze meghaladó
szinten rajzoljanak.
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A savantoknak általában egy-egy kedvenc ábrázolási eszközük van. Ritkán színes az ábrázolásuk. Folyton csak rajzolnak, jellemző rájuk, hogy a rajzolás jelenti az örömet számukra, és nem a
kész mű. Némely feltételezés szerint rajzaikon keresztül kommunikálnak, de mivel nem nagyon
foglalkoznak a rajzaikkal, ez az állítás nem tűnik igaznak.
A savantok nem mennek keresztül a szokásos rajzfejlődésen, sohasem firkálnak, mindig alakokat rajzolnak, ritkán embert. Rajzaik teljesen realisztikusak. A különálló részleteket rögtön meg
tudják rajzolni, nem kell vázolniuk. […] A savantok valószínűleg nem tudják a tárgyak általános
formáját megragadni, csak pontosan azt adják vissza, ami vizuálisan eljut hozzájuk. A normális
képességű tehetségesek épp azért nem tudnak olyan korán megmutatkozni, mert más képességeik
megakadályozzák a tisztán realisztikus rajzolást. Egyéb képességeik fejlődnek, a rajz azokkal együtt
kell, hogy működjön. […]
A savant-szindróma Gardner többszörös intelligencia elméletének (G ARDNER , 1983) egyik fontos bizonyítéka, amely szerint számos különálló intelligencia együttműködése által jön létre az
értelmes emberi tevékenység. Az egyik intelligenciában mutatott szint teljesen független a többi
intelligencia területén elért eredményektől. Így a képzőművészeti tehetségben a téri-vizuális intelligencia a meghatározó, és az intelligenciát mérő hagyományos eljárások által preferált nyelvi
és logikai-matematikai intelligenciáknak kis szerep jut csak.” (G YARMATHY , 2002, O. N .)
A vizuális tehetségek az átlagosnál gyakrabban balkezesek vagy kétkezesek. Jobb agyfélteke-dominanciájúak, ezért nem ritka, hogy verbális képességeik az átlagnál fejletlenebbek, és olvasási
nehézségeik is vannak. Akik egyaránt jók a vizuális és verbális területen, az utóbbit választják,
mert ezt a társadalom magasabbra értékeli – ez lehet az oka, hogy a vizuális területen maradók
között sok a gyenge verbális képességekkel rendelkező ember (W INNER ÉS M ARTINO, 1993).
Egy nemrég lezajlott vizsgálat tovább árnyalja a képet (O ZCAN ÉS B ICEN , 2016). A szerzők
szerint a vizuális művészetekben tehetségesek legfőbb jellemzője a gyors ötletáramlás, a képi gondolkodás folyamatossága. Gyakori, hogy a képi kifejezés egy-egy területén mutatnak kiemelkedő
teljesítményt, például a téralkotásban vagy a tér kétdimenziós megjelenítésében, a színérzékelésben vagy a színek értelmezésében, színszimbólumok alkotásában. A tehetségesek képesek integrálni érzéseiket, élményeiket és gondolataikat. Bíznak önmagukban – ritkán vagy sosem másolnak,
nem veszik át a többiek ötleteit. Nem képesek minden feladatban kiválót nyújtani, szükségük van
arra, hogy magukénak érezzék a témát és a műfajt (ezért fordul elő, hogy a későbbi kiváló művész
a középiskolában, amikor már kezdi megtalálni saját hangját, gyenge osztályzatokat kap rajzból).
A vizuális képességek magas színvonala gyakran jár együtt erős önbizalommal.
O ZCAN ÉS B ICEN (2016) találtak kapcsolatot az intelligenciatesztekben nyújtott teljesítmény és
a vizuális tehetség kötött, de ez a kapcsolat nem volt túl erős. A kognitív teljesítmény nem garantálja a magas szintű képi kifejezést – és fordítva, a zseniális alkotó nem biztos, hogy a gondolkodásban is kiváló. Nakano és társai (2016) úgy vélik, a vizuális tehetségek a problémamegoldásban
ugyanolyan jók, mint más területen kimagasló társaik.
D RAKE (2014) megpróbálta feltárni az összefüggést a képi nyelvet mesterien használó gyermekek egyik jellegzetessége, a valósághű ábrázolás és két kognitív funkció – a mentális térbeli kiegészítés (block design) és a másik formába rejtett alakzat felismerésének képessége (embedded
figure recognition) – között. A magas szintű ábrázoló képességet a térszemléleti részképesség, a
mentális téri kiegészítés jelezte előre. A kutatás eredménye arra utal, hogy vannak olyan ábrázoló
tevékenységek, amelyek közvetlenül összekapcsolódnak a kognitív szférával. Saját kutatásaink azt
is igazolják, hogy a mentális téri műveletek nemcsak a szokásos módon, realisztikus ábrázolással,
de nyitott, kreatív feladatokkal is jól fejleszthetők (B ABÁLY ÉS K ÁRPÁTI , 2015).
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2.6.9.5. ábra. Építész hallgatónő térplasztikája egy, a nők téri képességeinek
fejlesztését célzó kísérletből
Ahhoz, hogy ezek a tehetségfeltáró eszközök betöltsék feladatukat, elsősorban a viszonyítási alapot
kell megteremtenünk. Országos és nemzetközi képességkutatásokat kell végeznünk, és olyan formában eljuttatni a pedagógusokhoz ezek eredményeit, hogy hatással lehessenek a gyakorlatra. A
tanulmányi versenyek és pályázatok győztes munkáit bőségesen illusztrálva kell közrebocsátani.
Kiemelkedő, gyenge és átlagos munkákat őrző tanulmányi gyűjteményeket kell létrehoznunk a gyermekrajzok, szobrok, tárgyak és építmények kutatóinak és a vizsgák készítőinek. A vizuális tehetség
egyéni útjainak felismerését segítendő, esettanulmányokat is kell készítenünk, amelyek a tehetség
kibontakozását az érett alkotó pályaképének tükrében mutatják be.
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A tehetségdiagnosztikával óvatosan kell bánni: a vizuális nyelv a kisgyermek domináns kifejezőeszköze, amelyben igen jó teljesítményt érhet el az is, akinek később semmiféle különleges képessége nem mutatkozik. Bár vannak korai tehetségjegyek – például a képi kifejezésmódokkal való
kísérletezés, ábrázolási konvenciók gyors elsajátítása, a törekvés a valósághű ábrázolásra, a kitartó
foglalkozás egy-egy képi problémával –, a vizuális tehetség egyértelmű felismerése 16 éves kor előtt
aligha lehetséges. Ha tanítványaink közül szeretnénk kiszűrni mindazokat, akik a vizuális pályák
felé irányíthatók, a „nagyművészetben” szokásos zsűrizés a legkevésbé hatékony eljárás. Nem véletlen, hogy az ábrázoló képesség fejlettségét vizsgáló művészeti főiskolai felvételin simán bejutott precíz mesteremberek közül kerülnek ki azok, akik az első évben, a kreatív feladatokban rendre
alacsony teljesítményt mutatnak, és később sem hallunk róluk sokat.
A vizuális tehetség olyan széles körű, hogy egyes fajtáinak értékeléséhez tudnunk kell például,
milyen a térlátása egy átlagos 16 évesnek, milyen konstruáló képességekkel rendelkezik egy magyar
gimnazista és milyenekkel egy angol társa, aki a rajzóra keretében formatervezést is tanul. Mit tud
„magától” egy korosztály, s milyen szintig juttatja el a képzés? Hogy biztonságosan elkülöníthessük
a jó képességeket a kiemelkedőktől, országos, sőt nemzetközi korosztály-standardokra van szükség
a domináns képességterületeken: a térlátás és térábrázolás, a komponálás, tervezés és építés, jelalkotás és jelfelismerés, műelemzés és tárgyak, terek értelmezése területein. Mindezek ismeretében
a rajztanár biztosabban dönthet: vizuális pályára irányítsa-e növendékét, s ha igen, művésznek,
tervezőnek vagy elemzőnek lenne-e igazán alkalmas. A tehetségdiagnosztikát követheti az egyénre
szabott tréning kidolgozása, a „mindenkinek szóló” vizuális nevelési programba ágyazott esélynövelő edzés: a differenciált rajztanítás.
A korábbi vizsgálatok a tehetségek kiválasztásához legtöbbször az intelligenciatesztekre és az
iskolai teljesítményekre hagyatkoztak, vagyis csak az értelmi képességekre alapoztak. Manapság a
személyes képességek is fontossá váltak a tehetségek kiválasztásakor. De nemcsak a képességek
figyelembevételére van szükség, hanem a vizsgálni kívánt személyek lehetőségeit is számba kell
venni, ilyenek például a társadalmi körülmények. A vizuális tehetségek megnyilvánulásai a kamaszkorral lesznek hitelesen azonosíthatók. Ezt azért is fontos megjegyezni, mert a gyermeki nyelvnek
fontos része a rajzolás. Azonban tudunk példát mondani a vizuális területen is mindenki számára
szembeötlő, fiatal tehetségekre (K ÁRPÁTI , 2002).
A tehetségek felismerésekor a Renzulli-féle modellből kiindulva (R ENZULLI ÉS R ESIS, 2014) egy
tehetséggondozó program teljes hatásrendszerét figyelembe véve alakul a mérési apparátus. A
tanulók érdemjegyeit, versenyeredményeit, általános és vizuális képességtesztek eredményeit, a
rajzórán és a szakkörön készített munkáikat egyaránt értékelik. A tehetségfelismerés fő fórumain,
a rajzversenyeken, az objektivitást növelve, több értékelő végzi a munkák bírálatát (Rajz és Vizuális
Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, Fővárosi Komplex Rajzverseny). Tudományos
igényű kutatásokban tesztekkel mérik a képességeket.
A vizuális képességek értékeléséről 2013-ban jelent meg egy összefoglaló nemzetközi tanulmánykötet (K ÁRPÁTI ÉS G AUL [ SZERK .], 2013), amelyben tíz ország értékelési szakemberei számolnak be legfrissebb eredményeikről. Ebben olvashatjuk D OUGLAS B OUGHTON (2013) tanulmányát a
nemzetközi érettségi vizsgáról. A vizuális nevelésben az értékelési kultúra bár jó szellemű, biztató,
de a gyakorló pedagógusok nem rendelkeznek a differenciáláshoz szükséges széles értékelési repertoárral, ezek az értékelési rendszerek még nem érhetők el magyar nyelven. Ilyen rendszer például a nemzetközi érettségi művészeti és tervezési része, melyet a világ felén alkalmaznak.
2.6.9.2.1. Kreativitást mérő tesztek

A kreativitás a tehetségmodellekben jelentős elemként szerepel. Ezért kiemelt ennek az elemnek a
vizsgálata is, amikor a tehetségek felismeréséről beszélünk. Az itt említett eszközök nem előzmény
nélküliek, több esetben 51–70 éves gyökerekhez nyúlnak vissza. Most csak néhányat említünk a
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hazánkban is rendelkezésre álló eszközök közül, és egyet, mely a rajzi jellege kapcsán erősebben
kapcsolódik a vizualitáshoz, részletesebben is bemutatunk.
A kreativitás mérésére szolgáló módszereket T ÓTH (2010) a következő öt csoportra osztotta:






önjellemzés,
mások által történő jellemzés,
divergens gondolkodás mérése,
életútelemzés,
személyiségsajátosságok megállapítása.

Az önjellemzést és a mások által történő jellemzést nem tekinthetjük megbízható eljárásoknak, a
második esetben azonban kevéssé érvényesül a szubjektív észlelés, mivel külső szemlélő alkot véleményt.
Az életútelemzést alkalmazók abból az elképzelésből indulnak ki, hogy egy területen végzett
kreatív munka nyilvános elismerése mérhető, és előre jelzi a további kreatív tevékenységet. A
személyiségkorrelátumok megállapításának módszere a személyiségjellemzőkből következtet a kreatív tevékenységek megjelenésére. Kérdés e szemlélet esetében, hogy a vonások mennyire függvényei a kontextusnak, amelyben vizsgálták őket (T ÓTH, 2010). A Tóth-féle Kreativitás Becslő Skálát,
röviden TKBS-t, T ÓTH L ÁSZLÓ (2010) szerkesztette. Ez a kérdőív a személyiségkorrelátumok megállapításán keresztül méri az idősebb diákokat, vagyis a középiskolás korosztályt. Egy kreativitásbecslő skála, mely a pedagógiai gyakorlatban könnyen alkalmazható, megbízható eszköz a tanulók
értékelésére és fejlesztésére. A TKBS a kreatív problémamegoldó folyamathoz szükséges alapvető
személyiségkomponenseket méri. A kérdőív 72 állítást tartalmaz, melyek kitöltése átlagosan 20
percet igényel. Az állításokkal az alábbi 12 dimenzió mérhető: komplexitáspreferencia, játékosság,
kíváncsiság, türelmetlenség, gondolkodásbeli önállóság, önérvényesítés, eredetiség, nonkonformitás, energikusság, dominancia, kitartás-kockázatvállalás.
A mért három legfontosabb tulajdonságcsoport: az előkészítés (pl. kíváncsiság, ötletesség,
önállóság), az inkubáció (pl. akaraterő, játékosság, ami átsegít a kiábrándultságon) és a problémák
feldolgozása (az új dolgok képviselete, az egyedi felvállalása) (F OMINA ÉS B ELOV , 2018).
Divergens Gondolkodás Tesztek
A divergens gondolkodás mérésére gyakran alkalmazott Torrance Teszt megbízhatóan alkalmazható
teszt, ám az a kritika éri, hogy a hipotetikus problémák, melyeket felsorakoztat, nem bizonyítottan
hasonlatosak a valós életben megjelenő problémákhoz (T ORRANCE , 1966; T ÓTH, 2010). A kreatív
folyamatban központi szerepet betöltő divergens gondolkodás iskolai kontextusban történő vizsgálata jelentős, hiszen pedagógiai szempontból fontos információ a tanulókról ennek a gondolkodásnak a jelenléte és mértéke. Nagy elemszámmal, hatékonyan működő méréshez az online diagnosztika ad megfelelő lehetőségeket (P ÁSZTOR , 2015).
Csapó Benő és Pásztor Attila Kombinatív és Divergens Gondolkodás Tesztje az eDia (Elektronikus Diagnosztikus mérési rendszer) része. Az eDia a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti
Kutatócsoportjának Diagnosztikus mérések fejlesztése című projektje keretében kidolgozott, országosan használt, online, interaktív tesztrendszer. Ennek keretén belül lehetővé válik a hazai intézmények számára is, hogy mérjék már az óvodások és az iskolás korosztály matematikai, természettudományi, olvasási képességeit elektronikus módon. E területek a fő célját jelentik a programnak,
de más területekre is kiterjed az értékelés. „A kombinatív képesség, kombinatív gondolkodás az
emberi értelem egyik legérdekesebb funkciója, […] sokféle intellektuális tevékenységgel kapcsolatba hozták, meghatározó szerepet tulajdonítottak neki a különböző alkotótevékenységekben,
újításokban, felfedezésekben és a fantázia működésében.” (C SAPÓ ÉS P ÁSZTOR , 2015, 367.)
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A kombinatív képességre a problémamegoldásban, a hétköznapi és a tudományos tevékenységekben és minden olyan helyzetben szükség van, amikor előre meghatározott elemekből feltételek
mentén kell minél több lehetőséget felsorakoztatni. A kombinatív képesség mérésére alkalmazott
papíralapú feladatokat sikerrel, megbízhatóan vitték át elektronikus platformra. A divergens gondolkodást mérő feladatok esetében a korábbi, már jól működő feladatok felhasználásával hozták
létre a tesztet (P ÁSZTOR , 2015, idézi: B ARKÓCZI ÉS Z ÉTÉNYI , 1981; T ORRANCE , 1966; W ALLACH ÉS
K OGAN , 1965).
A divergens gondolkodásra vonatkozó feladatok között volt a „szokatlan használat feladat”,
melyben egy hétköznapi tárgy (pl. kartondoboz, tégla) minél több, érdekesebb és szokatlanabb
használati lehetőségeit kell megadnia a válaszolónak. Egy másik feladattípusban, a „felsorolási
feladatban” minél több dolgot kell felsorolni, ami megfelel a feltételnek, így például ilyen instrukcióval találkozhattak a kitöltők: „Sorolj fel minél több dolgot, ami éget!” A harmadik feladattípus
a „képinterpretáció feladat”. Ennek megoldása során egy látott képről kell minél érdekesebb lehetőségeket felsorolni arra vonatkozóan, hogy az mit is ábrázolhat (P ÁSZTOR , 2015). A Kombinatív
és Divergens Gondolkodás Teszt használatának előnye, hogy általa kimutathatóak az ezekben a
képességekben nyújtott korosztálybeli különbségek is, a 3-4. évfolyamtól egészen a gimnáziumi
évfolyamokig A pedagógusok és tehetséggondozók számára fontos információk nyerhetők a teszt
által a diákok gondolkodására, kreatív potenciáljára vonatkozóan.
Kreatív Gondolkodás Teszt – Test for Creative Thinking Drawing Production (TCT-DP)
A képelemek, plasztikai egységek vagy épületelemek összerendezésének képességét nevezzük komponálásnak. Ez a képesség valójában tevékenységek bonyolult rendszere, amely számos vizuális
tevékenységet is működtet. Vizsgálata nem ehhez mérten bonyolult, s legtöbbször képek, szobrok
és épületek esztétikai szempontú megítélése során mint az egyik elemzési szempont szerepel a
kompozíció minőségének bírálata. Saját vizsgálatainkban egy kísérleti helyzetben figyeltük meg a
komponálási képesség működését: a jelalkotás és jelértelmezés – adott jelekből képek építése során.
Ezeket a részképességeket, melyeket a vizuális kreativitás fontos összetevőinek tartanak, egy, a
magyarországi használatra általunk adaptált mérőeszköz, a Kreatív Gondolkodás Teszt / Rajzi Feladat
(J ELLEN ÉS U RBAN , 1989, 1982, röviden: TCT) segítségével vizsgáltuk (K ÁRPÁTI ÉS G YEBNÁR , 1996,
1997). A tesztfeladat az adott, sokféle módon kiegészíthető, egyszerű képelemek egységes kompozícióba foglalása nem számít újdonságnak, viszont a képelemek megformálása, elrendezése és a
tesztfelvétel, illetve az értékelés módszerei érdeklődésre tarthatnak számot.
A szerzők szándéka szerint ez egy kultúrától független és a kultúrákat tisztességesen tekintetbe vevő (nehezen lefordítható kifejezésükkel: „culture-fair”), a világ minden részén használható
kreativitásmérő eszköz. Ezt a kijelentést arra alapozták, hogy a világ több kultúrájában alkalmazták
a tesztet. Így például Kamerunban, Kanadában, Németországban, Magyarországon, Indiában,
Olaszországban, Nigériában, Kínában, a Fülöp-szigeteken, a Dél-afrikai Köztársaságban, Nagy-Britanniában, az Amerikai Egyesült Államokban és Zimbabwében (K ÁRPÁTI , 2003).
A teszt különlegessége, hogy egyaránt alkalmas a figuratív módon, „realistán” ábrázoló és az
absztrakciót kedvelő gyermekek és fiatalok vizsgálatára, hiszen az ötletesen elrendezett képelemekből bonyolult szerkezetű minta és a legköznapibb elemeket felvonultató kép egyaránt építhető.
A rajztanárok és művészek kiemelik, hogy a teszt abban is jobban közelít az elmélyültebb alkotási
folyamathoz, hogy nem kívánja számtalan – esetleg azonos elemekből álló – kép gyors létrehozását, ami a legtöbb manapság használatos vizuális alkotómódszertől idegen (K ÁRPÁTI ÉS G YEBNÁR ,
1997).
Az esztétikai nevelés számára a teszt tartalmi validitásához a következő sajátosságai is hozzájárulnak:
 A képelemek kulturálisan semlegesek: nem utalnak közvetlenül képi sztereotípiákra.
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 A részletek számos képi stílust követve kiegészíthetők.
 A keretbe foglalt képelemek inkább hasonlítanak rajzi feladatlapra, mint pszichológiai
tesztre, és így segítenek oldani a rajzi teljesítményt hátrányosan befolyásoló „teszthelyzetet”.
 Az értékelési kritériumok között számos olyan minőségi szempont is szerepet kap, amely a
lélektani tesztekben ritkán, a rajzpedagógiai mérőeszközöknél viszont szinte mindig megtalálható.
A tesztkészítők tudatosan vállalták a hasonlóságot a vizuális nevelésben szokásos képalkotó feladatokkal. Erre utal a feladat kiadásakor elhangzó utasítás is:
„Előttetek a papíron egy befejezetlen rajz van. A művésznek akkor kellett abbahagynia, amikor
még nem tudta, mit is akar rajzolni voltaképpen. Arra kérünk, hogy fejezd be ezt a rajzot. Azt
rajzolhatsz, amit akarsz! Bármit rajzolsz, biztosan jó lesz. Ha befejezted a rajzodat, kérlek, szólj
nekem, hogy beszedhessem.”

2.6.9.6. ábra. Kreatív Gondolkodás Teszt A lapja
A munkára fordított idő ebben a tesztben csak akkor számít, ha a rajz színvonala elég magas. Az
értékeléskor csak meghatározott pontérték felett adható „jutalompont” a gyors munkáért. A tesztlapon szereplő képelemek egyszerre adnak lehetőséget a figuratív és a nonfiguratív képépítésre. A
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teszt „művészetbarát” értékelési rendszere megengedi, hogy az egységes téma dekoratív foltkompozíció vagy vonalstruktúra kialakítását célozza, tehát nonfiguratív művet is homogén tartalmúnak
ítél. A téma megfejtését az alkotó által adott, legtöbbször magyarázó, hangulatfestő cím segíti. A
humort és az érzelmi tartalmat, „privát képalkotó nyelv”, az iskolában tanult ábrázolási konvencióktól mentes vagy azokat új módon használó „kamaszrajzi stílus” alkalmazását is megengedi, sőt
jutalmazza. A teszt alkotói szerint a magas szintű alkotóképességhez az ábrázolási szabályok ismerete is hozzátartozik, s ezért a lineáris perspektíva különféle szintű alkalmazásait növekvő pontszámokkal értékelik. Ez a kritérium ismét csak a vizuális nevelés elvárásaihoz közelíti a tesztet.
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2.6.9.7. ábra. A TCT-teszt két megoldása: általános iskolás realista és egyetemista, absztrakt
stílusban rajzoló fiatal képkiegészítése
A vizuális képességeket kutató szakemberek számára különösen rokonszenves ez a teszt, mert a
kiegészítendő jelek között a gyermekrajzokban gyakorta alkalmazott alapjelek (grafémák) – pl.
pont, hullámvonal, lépcsősen tört vonal – és nyitott, többféle értelmezést lehetővé tevő alakzatok
egyaránt szerepelnek. A teszt különlegessége, hogy egyaránt alkalmas a figuratív módon, „realistán” ábrázoló és az absztrakciót kedvelő gyermekek és fiatalok vizsgálatára, hiszen az ötletesen
elrendezett képelemekből bonyolult szerkezetű minta és a legköznapibb elemeket (ház, nap, virág)
felvonultató kép egyaránt építhető.
A Clark Rajzi Képessgek Teszt
A rajztanítással kapcsolatban leggyakrabban emlegetett tevékenység vizsgálatára számos lehetőség kínálkozik – ezek legtöbbje szakértői konszenzuson alapuló, nehezen leírható ízlésítélet. Az
alább bemutatandó Clark Rajzi Képességek Teszt (a továbbiakban: CDT) a lélektanban megkövetelt
mérési pontosságot és megbízhatóságot próbálja ötvözni a művészetpedagógiai értékelést jellemző
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érzékenységgel. A CDT-t a vizuális tehetség természetét vizsgáló amerikai kutatás számára dolgozta
ki Gilbert Clark. Vizsgálatai, melyeket a teszttel végzett, bebizonyították, hogy a vizuális tehetség,
akárcsak az intelligencia, normál eloszlást mutat (C LARK , 1989). A későbbiekben a tehetséges
gyerekek kiszűrését szolgálta a rajzi tagozatokra, nyári intenzív fejlesztő programokra és a szakirányú felsőoktatásba jelentkezők közül. Tapasztalataink szerint a teszt kitűnően alkalmas kamaszok rajzi képességeinek felderítésére, hiszen először kötött, majd félig szabad, végül teljesen
kötetlen témájú alkotások készítését kéri, s így lehetőséget ad a ritkábban rajzolóknak a feloldódásra. A kötött (a teszt összeállítója által meghatározott) témák hasonlóak a kamaszok spontán
ábrázolásaiban (firkáiban, terveiben) megjelenőkhöz. A rajzokhoz csak grafitceruza használható,
ezért a technikában való járatlanság nem szab gátat a kifejezésnek, és az alkotások rövid idő alatt
elkészíthetők.
A CDT az új, a pszichológiában elvárt pontosságot a vizuális nevelésben is meghonosító „rajzi
tesztelmélet” egyik első és az amerikai művészetpedagógiában igen széles körben alkalmazott produktuma. Elveti a szigorúan szabályozott, formális feladatokat, de megtartja a rajzok minősítésének évszázadok alatt kialakult néhány kritériumát. Olyan témákat választ, amelyek lehetőséget
adnak ötletes, egyéni megoldásokra, mégis viszonylag objektíven értékelhetők – tehát elegendő
technikai problémát is tartalmaznak. Előnye, hogy módot ad a spontán és irányított ábrázolások
összevetésére, hiszen a három adott témájú feladat mellett egy nyitott, szabad témaválasztású
alkotást is kér. (Az értékelés kritériumait és az egyes minőségi szintekért adható pontszámokat
közli: K ÁRPÁTI , 2005; K ÁRPÁTI , előkészületben.)
1. feladat: Az alábbi négyszögbe rajzold le egy érdekes ház képét úgy, mintha az utca túloldaláról
néznéd!
2. feladat: Az alábbi négyszögbe rajzolj le egy embert, amint igen gyorsan fut. Készíts olyan jó
rajzot, amilyet csak tudsz!
3. feladat: Az alábbi négyszögbe rajzold le magadat, amint a barátaiddal játszol az udvaron!
4. feladat: Az alábbi négyszögbe rajzolj bármit, ami eszedbe jut. Használd a fantáziádat, készíts
olyan érdekes rajzot, amilyet csak tudsz!
A rajzok minősítésére Gilbert Clark olyan, viszonylag objektíven megítélhető jellemzőket választott,
mint az érzéki minőségek (sensory properties), a formai jegyek (formal properties), a kifejezőerő
(expressive properties), a technikai jegyek (technical properties). A faktoranalízis igazolta az egyes,
összetartozónak vélt itemek szoros összefüggéseit: a formai jegyek és a technikai jegyek egy faktort alkotnak. Ez a „rajzkészség” faktor szorosan kapcsolódik az érzéki minőségeket mérő itemek
faktorával, és némileg lazábban a kifejezőerővel. Az egyes részkritériumokra a maximális 5 pontot
csak a tehetséget eláruló, kiváló megoldásokra lehet megadni. A korrekt, hibátlan, de nem különösebben egyéni ábrázolásokra – amelyek a rajzórán egészen biztosan ötös osztályzatot kapnának
– minden kritériumban csak 4 pont adható.
A teszt validitásának vizsgálatára a szerző, Gilbert Clark érdekes módszert választott. A négy
feladatban nyújtott összteljesítményt korreláltatta a kísérleti személyek szakértők által, pontértékben kifejezett művészi teljesítményszintjével, amelyet rajzi portfólió értékelésével kaptak. Más
művészeti területeken alkotókból és előadóművészekből álló mintákban megfigyelték, hogy az esztétikum létrehozásában bizonyítottan jártasak – az elismert, jó táncosok, színészek, írók – CDTtesztjei jobbak voltak, mint átlagos képességekkel rendelkező, hasonló műveltségű és szociális
hátterű kortársaiké (C LARK , 1984; C LARK ÉS Z IMMERMANN , 2004). A teszt alkotója szerint ennek az
az oka, hogy a teszt nem tartalmaz kivételes vizuális teljesítményt kívánó feladatokat, viszont a
képzelőerő, az expresszivitás, az egyéni megoldások preferálása mindegyik feladat megoldásakor
előnyt jelent.
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A CDT-teszt a vizuális képességek mérésének hasznos eszköze lehet 6–18 éves korig. Feladatai
alkalmasak arra, hogy kimutassák az átlag feletti teljesítményt. A három, kötött témájú feladatot
követő szabadon választott témájú ábrázolás lehetőséget ad a kétféle teljesítmény összevetésére,
de arra is, hogy a gyermek korosztályok „privát ikonográfiáját” megismerjük. Megmutatja, milyen
motívumokat, tartalmakat ábrázolnak szívesen a gyermekek és a kiskamaszok. A magyar vizsgálatokban (1993–2000) ezzel a teszttel is igazoltuk, hogy a kamaszkorban nem szükségszerű a rajzi
teljesítményromlás („törés”), pusztán a médiumpreferencia módosulásából – a ceruzarajz helyett
a géppel segített képalkotás, a testfestés, öltözködés, környezetformálás mint képi kifejezési formák előnyben részesítésétől – fakadó technikai korlátok mutatkoznak meg az egyébként ötletes,
kifejező, esztétikus alkotásokon.
A CDT-t folyamatosan használjuk vizuális nevelési kísérletek eredményességmérésekor mint a
rajzi képességeket sokoldalúan vizsgáló feladatsort (K ÁRPÁTI , 1992, 1997b, 2005). Talán azért,
mert nem európai szerző műve, a CDT képes elszakadni attól a sok évszázados meggyőződéstől,
hogy a perspektivikus ábrázolás ismerete mindennél pontosabban jelzi a rajzi képességek magas
színvonalát. Mivel az eszközhasználat, a kifejezőerő és a komponálás színvonala épp olyan fontos
értékelési szempont, mint az arányok élethűsége, a fények és árnyékok helyes elosztása vagy a
térábrázolás, a kisebbeknek is van esélyük a jó teljesítményre.
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2.6.9.8. ábra. A CDT teszt négy feladatának megoldásai
Mivel a teszt legfontosabb célja a kiemelkedő rajzi teljesítmény felfedezése, megnéztük, hogyan
alakulnak a fiúk és lányok eredményei a legmagasabb összpontszámot elért 10%-ban. A kiemelkedően magas pontszámot szerzett tanulók között valamennyi korosztályban szinte azonos számban
vannak fiúk és lányok – a vizuális képességek magas szintje tehát mindkét nemben jelen van.
Megfigyelhetjük, hogy minél magasabb az összteljesítmény, annál jobb a negyedik, szabad témaválasztású rajz minősége. A fantáziarajz elkészítése nem okozott problémát azokban a korosztályokban sem, amelyek – a rajzi törés elméletének hívei szerint – már nem képesek a fiatalabbakhoz
hasonlóan magas színvonalú, szabad témájú rajzok készítésére. A rajzok esztétikai szintjében az
eredmények minden korosztálynál közel azonosak. A fiúknál a legjobb eredmény 10-11 éves korban
figyelhető meg, a lányoknál 12 éves korban. A fiú- és lánytanulók közötti különbségek a legnagyobbak a textúra (az anyagminőséget jelölő felületábrázolás) és a kontrasztok alkalmazásán alapuló
egyensúly alkalmazása terén. A lányok mindkét itemben sokkal jobban teljesítenek. Ha van jellegzetes „fiatal lány stílus”, az a gondosan kidolgozott, a szín- és fény-árnyék kontrasztok erőteljes
hatásán alapuló rajz.
A négy értékelési kritérium összefüggésének vizsgálatainál az eredmények az első három feladatnál egyértelműen igazolják, mennyire valósak a művészeti felsőoktatási intézmények felvételi
feladatait összeállító szakértők problémái, akik a technikai ismeretek számonkérése és az originális
megoldások díjazása között ingadoznak. Igen nehéz olyan feladatot adni, amely mindkét komponenst egyenlő arányban juttatja érvényre. A „Hangulat” és az „Originalitás” komponensek elkülönülése azt is jelzi, hogy az átlagos képességű alkotó hajlamos arra, hogy biztosra menjen – erős
hangulati hatásra törekedve kevésbé originális megoldásokat alkalmaz.
A mesterségbeli tudást mérő és a kreatív alkotókra jellemző jegyek (melyek a művészek között
nyilván nem zárják ki egymást), a fiatalokból álló mintában elkülönült faktort alkotnak. Ez azt
jelenti, hogy az originalitáshoz igen gyakran szerény ábrázolóképességek társulnak, a kifejezés
vágya pedig nem találkozik a megfelelő eszközökkel.
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A művészi alkotást, illetve a tervezés, építés és tárgykészítés folyamatát dokumentáló eljárás a
„portfóliómódszer” (W OLF , 1987), amely jelenleg világszerte a legnépszerűbb értékelési mód a vizuális nevelésben. Lényege, hogy a tanuló egy tanév vagy ennek része alatt készített valamennyi
művét – terveket, skicceket, félig megvalósított, majd elvetett megoldásokat – dátumozva összegyűjti, és munkafüzetet vezet, amelyben az egyes feladatok készítése közben megszerzett háttérinformációk, saját gondolatok, értékelések is helyet kapnak.
A módszer évszázados hagyományokon alapul: a művészektől sosem volt idegen a végső műhöz
vezető úton született „műhelyforgácsok” megőrzése, a referenciaalbum és portfólió a tervezőknél
és iparművészeknél alapvető szakmai követelmény. Számos művészről tudjuk, hogy műhelynaplót
vezetett. A művészettörténet fontosnak tartja az alkotói folyamat képes és szöveges dokumentálását, a rajzpedagógiában pedig a kezdetek óta szokás mappákat készíteni és műelemző füzetet
vezetni. A különbség mindössze annyi, hogy a rajzpedagógiai értékelésben használandó portfólióba a félresikerült alkotások is bekerülnek, hiszen a vizuális gondolkodás nyomon követésére, a
„mellékutcák”, „zsákutcák” feltérképezésére, a problémakeresés és a megoldási stratégiák feltárására, tehát a képességfejlődés dokumentálására különösen alkalmasak (B ODÓCZKY , 2002).
A másik fontos tényező a funkcióból adódó különbség a művészek és a tehetséges tanulók
portfóliói között az, hogy az ide kerülő feladatok irányítottak, nem szabadok. A tanár a tanév
során legalább kétszer hosszú munkát igénylő, egy vizuális problémára irányuló, összetett feladatot
ad (a szakirodalomban ezt „domain project”-nek, egy képességszférához kapcsolódó feladatsornak
nevezik). Ezek a feladatok alkotják a tanév végi értékelés sarkpontjait, hiszen jól mutatják, hogyan
kezd egy vizuális probléma feldolgozásához a tanuló: milyen szöveges és képi forrásokat használ,
mely anyagokkal és technikákkal próbálkozik a téma kibontásával, s milyen technikai színvonalon,
végül pedig hogyan mutatja be és értelmezi az elkészült műveket.
A portfólió szó olasz eredetű, dokumentumdossziét jelent. Leginkább az üzleti élet és a művészet világában terjed el. Az oktatásban az 1980-as évektől van jelentős szerepe (F ALUS ÉS K IMMEL ,
2003). Oktatási értelemben vett előnye, hogy a portfólió anyagának összeválogatási folyamata segítheti az önreflexió, a kritikai gondolkodás, a tanulás iránt mutatott felelősség és az információkeresés képességeinek fejlődését (A RTER , 1995). További szerepe lehet a tanítási-tanulási folyamatban
a tudásintegrációnak és annak, hogy pozitív attitűd alakul ki magáról az eszközről annak használata
során (A SZTALOS, 2016).
A portfólió segítségével szélesebb képet kaphatunk arról is, amit az egyének tudnak, mivel az
értékelés alapvetően több hiteles (autentikus) munkából történik; kiegészíti a standardizált eljárásokat; jó módja az előrehaladás kommunikálásának. A portfóliók értékelésének módjai fókuszában
állhat: a kompetencia tanúsítása; a fejlődés nyomon követése; és az elszámoltathatóság. Az előnyök nem automatikusak, azokat be kell építeni a portfóliórendszerbe. Fontos meghatározni a
portfólió célját (mi a célja és/vagy mit kíván fejleszteni), mert enélkül könnyen zavarossá válhat
(A RTER , 1995). A portfóliónak több fajtája ismert, az egyes típusok használata szintén magától a
céltól függ.
P ATAKY G ABRIELLA (2009), aki vizuális nevelők oktatásában alkalmazta a portfólió eszközét, a következő módszertani megfigyeléseket tette:
 nagyobb időráfordítás az órákra való készüléskor a tanárt és a tanítványt illetően is;
 a hallgatók részéről nagyobb igény a személyes konzultációra;
 a portfólió használata segítette hatékonyabbá tenni a kommunikációt a tanítványok között,
illetve a tanár és a tanítványok között is;
 a portfóliót készítők többet dolgoztak, mint a hagyományos órákat látogatók.
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Transzverzális és más kompetenciák is feltárhatók a portfólión keresztül. Transzverzális kompetenciák például a kritikai gondolkodás, a tanulási képességek, a kezdeményezőkészség. Az ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, magyar nevén: Kompetenciák/Készségek, Képesítések és Foglalkozások Európai Osztályozása) leírja az ide tartozó kompetenciákat. Az
ESCO az Európa 2020 stratégia része. A 2020-ra létrejövő rendszer arra hivatott, hogy azonosítsa
és osztályozza azokat a készségeket, kompetenciákat, képesítéseket és foglalkozásokat, amelyek
jelentőséggel bírnak az uniós munkaerőpiacon, az oktatás vagy képzés területén. A rendszer a
készségeket és kompetenciákat nem válogatja külön kategóriába. Az ESCO az említett elemek azonosításán és pontos leírásán túl ezek kapcsolatát is fel kívánja tárni. 2018-ban 13 485 megjelölt
kompetencia/készség és a képesítések és foglalkozások kapcsolatát vizsgálták. A tranzverzális kompetencia fogalom terjedése arra sarkallta az Európa Bizottságot, hogy frissítse a kulcskompetenciákról szóló 2006-os ajánlását.
A portfólió a vizuális nevelésben egy tanulónak egy meghatározott időszakban (pl. tanév),
vagy egy projekten, feladaton belül készített munkáinak összessége. Tartalmazza a felmerülő ötleteket, a kiválogatás menetét, fotót, rajzokat, jegyzeteket, munkanaplót, szöveges feljegyzéseket.
A portfólió-értékelés eredménye több képességre és ismeretre terjedhet ki, mint csupán egy feladat
értékeléséből származó eredmény, így átfogóbb és jellemzőbb képet nyújt az alkotóról. A portfóliót
értékelheti a tanár, bizonyos vizsgáknál a külső értékelő is, de a kortársak észrevételei is lehetnek
nagyon építőek. A tanulóknak is nagy haszonnal jár, ha rögzítik munkájuk minden egyes lépését,
amennyire ezt lehetőségeik engedik. Természetesen ebben a vezető tanári segítségre is szükségük
van. A portfóliónak gyakorlatilag egy folyamatot kell tükröznie, nemcsak egyszerűen a munkákat
sorakoztatják fel benne a diákok, hanem rögzíteniük kell a tanár által kiadott feladatot, a kutatásuk
eredményeit és a megoldás keresése közben felvetődött ötleteiket, vázlataikat is. Ennek haszna,
hogy megtudhatjuk a diákról:









mennyire képes a korábbi élményeit hasznosítani,
mennyire képes nyitottan reagálni mások gondolataira,
képes-e különböző forrásokból információkat gyűjteni,
több oldalról vizsgálni egy adott problémát,
következtetéseket levonni,
kapcsolatot teremteni távoli dolgok között,
reálisan tervezni,
kitartóan dolgozni.

A portfólió jelentős eszköze az önreflexiónak, segíti az alkotófolyamat és az önismeret fejlődését.
„A tanulási folyamat kreatív eredményeinek értékelése mindig is dilemmát jelentett a nevelési
szakemberek számára, és dilemma is marad, amíg oly nagyra becsüljük a képzelőerőt mint a művészettel való foglalkozás egyik legfontosabb erényét” – állítja Boughton, aki éveken át volt a
Nemzetközi Érettségi Művészeti és Tervezési tantárgyi bizottságnak az elnöke (B OUGHTON , 2014,
139.).
A nemzetközi érettségi (International Baccalaureat, a továbbiakban a nemzetközi szakirodalomban használt rövidítéssel: IB) a világ országainak felében működik. A kulturális környezet sokszínűségének előnyét úgy tudja kamatoztatni az IB, hogy rugalmasan alkalmazkodik hozzá. A művészeti tantárgyakban csakúgy, mint a művészetben, értékteremtés folyik, az alkotó vagy tanuló
reflektál a társadalmi és természeti környezetére, tehát a helyi környezet fontos tényezője az alkotásoknak. A munkák értékelésében három tényező játszik főszerepet: mit, ki és hogyan. Mit kell
értékelni, ki értékelhet, és hogyan kell értékelni?
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A „mit kell értékelni” kérdésére hosszan sorolhatnánk a tényezőket az anyaghasználattól a
technikán át a témaválasztásig, sőt azon túl a kompozícióig, azonban ezúttal csak a legfontosabb
komponensre, az alkotóképességre fókuszálunk. A művészeti nevelés egyedülállóan fejleszti a tanulók kreativitását, ha jó hozzá az iskola. A kreativitást ma már úgy tekintjük, hogy a környezet
hatására fejleszthető, amint ezt C SÍKSZENTMIHÁLYI M IHÁLY (2008) bizonyította. A kreatív alkotás
újszerű, eredeti, ami azonban a saját környezetére vonatkozóan igaz. Ezért a kreativitást csak a
környezettel kapcsolatban szabad értékelni, márpedig ez „nem mérésen alapszik, hanem megítélésen” (B OUGHTON , 2014, 142.). A kreatív munkát érdeklődés indítja el, mélyreható munkát, divergens problémamegoldó gondolkodást jelent, ami csak támogató, elfogadó környezetben virágzik.
Az alkotófolyamat szerves része a kutatás, ami naplózásban, jegyzetelésben jelenik meg, és ez a
jegyzet nagyban segíti a tanárt abban, hogy megfigyelje a diák alkotófolyamatát, tehát magát a
produktumot és a megvalósuláshoz vezető alkotófolyamatot értékeljük.
Jelenleg a portfólió-értékelés tekinthető az egyik legjobb közelítésnek a vizuális nevelés számára, mert hosszú idő alatt kiállta az idők próbáját. Előnyei:
 hosszú időtartam (pl. tanév) alatt összegyűjtött munkák jellemzőek a személyre, és a fejlődés is nyomon követhető;
 ha vázlatok, személyes reflexiók is kerülnek bele, akkor az alkotófolyamat, értékítélet is
nyomon követhető innen;
 ha a tanuló választja ki a munkákat, akkor annak karakteréről is információt kapunk
(B OUGHTON , 2014, 146.).
Ennek megfelelően a nemzetközi érettségi értékelési gyakorlatában két területet vizsgál, értékel:
a műtermi munkát és a vázlatfüzetet, munkanaplót.
Az értékelés jellegét illetően két jellegzetes felfogás van jelen a gyakorlatban, az analitikus
értékelés, amikor is előre megadott szempontok szerint értékelnek a tanárok, bírálók. Ennek az az
előnye, hogy objektív, és a pontszámok jól összehasonlíthatók. Ugyanakkor nem tud reflektálni az
egyéni eredményre, eredetiségre vagy a különleges környezetre. A másik módszer a holisztikus vagy
globális értékelés, amikor a bíráló „ránézésre” dönti el, hogy milyen értékű a munka. Itt nem köti
esetleg nem megfelelő szempontrendszer a bírálót, így alkalmazkodni tud a sajátosságokhoz. Ez
különösen alkalmas értékelési módszer a mai, posztmodern szabályokat nem igazán tűrő korban.
Az IB ilyen, holisztikus értékelési módot használ. Az értékelési munkát segítik még a mintamunkák
(benchmark), amelyek egy-egy feladatra készültek, és bemutatható rajtuk a jó, a közepes és a
gyenge teljesítmény. A mintamunkák növelik az értékelés megbízhatóságát, egyben a tanulók számára is jól szemléltetik az elérendő célokat. Az IB honlapján példák is megtekinthetők. Az értékelőket szaktanácsadók, illetve tanári, bírálói közösségek is segítik, hasonlóan a művészeti életet
körülvevő kritikus, galériás körök széles szakmai párbeszédéhez. Az alábbiakban összefoglalóan
látható, mely területeken alkalmazzák gyakran a portfóliót a magyarországi oktatás területén.
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2.6.9.1. táblázat. A magyar köz- és felsőoktatásban alkalmazott portfóliók

A módszer alkalmazható szinte bármely területen. Példa az Európai Unió szakpolitikájában is látható a portfóliók alkalmazására; diákok mentorálására (European Portfolio for Youth Leaders and
Youth Workers), a jövőbeli elképzelések operacionalizálására (European Language Portfolio), egy
alternatív pedagógiai produktum adaptálására (European Portfolio Certificate) vagy az önéletrajz
kiváltására (EDIPUS – European Digital Portfolio for University Students).
Legfontosabb, hogy a használatakor az értékelő céljait rögzítse, s ehhez mérten hozzon létre
elemeket és szempontokat a portfólió felépítésére, vizsgálatára. Nagy előnye bármely eszközzel
szemben, hogy megfelelően alkalmazva az egyének sajátosságai is láthatóvá válnak általa.
2.6.9.2.3. Rajzversenyek

Rajz és vizuális kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
A verseny több mint 20 éves hagyománnyal rendelkezik. A Rajz és vizuális kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (OKTV) hiányának pótlására és a holland–magyar rajzi érettségi projekt
(K ÁRPÁTI , 1997) tanulságainak megőrzése és terjesztése céljából az Iparművészeti Főiskola (ma
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) Tanárképző Tanszékének tanárai 1996-ban elindították a Vizuális
Versenyt. 2006-ban az Oktatási Minisztérium a versenyt országos középiskolai versennyé nyilvánította, így született meg a Rajz és vizuális kultúra OKTV. Módszerei és céljai a névváltoztatás ellenére alig változtak, a Vizuális verseny folytatásának tekinthetjük (Z OMBORI , 1997).
A verseny kiírása minden tanév kezdetén megjelenik, mindig új, korszerű és a világ eseményeire is reagáló, és elsősorban a középiskolás korosztályt megmozgató témával jelentkezik. A projektmunkákat a középiskolás tanulóknak félév végén kell elküldeniük vagy személyesen beadniuk.
A diákok kezdetektől fogva három műfajban pályázhatnak: képzőművészet, vizuális kommunikáció
és tárgytervezés vagy tárgyalkotás kategóriában. E területek lefedik a vizuális nevelés tantárgy
területét. A verseny három fordulóból tevődik össze, melynek a pályamunka az első rostája, a
második az alakrajzkészítés, a harmadik a művészettörténeti feladat. Mindhárom fordulóban más
területen kell a diákoknak jártasságukat megmutatniuk: kreatív munka, rajzkészség, művészettörténeti műveltség.
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2.6.9.9. ábra. Nagy Cecília: Duna-torony. Pályamunka, Vizuális kultúra OKTV.
Papírplasztika
A Vizuális Verseny (későbbi nevén: Vizuális kultúra OKTV) nagyszerű helyeken tudta megrendezni
a kiállításait a fiatalok bemutatására, mint például a Csodák Palotája, az Iparművészeti Múzeum
(több ízben is) és a Művészetek Palotája. Az elmúlt években a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria adott helyet a tehetséges tanulók munkáinak. A vizuális nevelés éppen a verseny
indulásának időszakában jelentős átalakuláson ment át, az 1995-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv szellemében. Az átalakulást kutatás előzte meg, melynek koncepciójába nagyszerűen tudott
illeszkedni a verseny, hiszen a verseny metodikai hátterét is a projektkutatások, a holland–magyar
rajzi érettségi standardizált vizsgakutatásai (K ÁRPÁTI , 1997) alkották. Az átalakulás, megújulás
több dolgot jelentett egyidejűleg.
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Egyrészt szemléleti váltás mutatkozott abban, hogy a magas művészet mellett nagyobb helyet
kapott a mindennapok vizuális kultúrája, így megjelent a Vizuális kultúra tantárgyban a vizuális
kommunikáció címszó alatt a média, valamint a tárgy- és környezetkultúra is. A rajzórai tevékenységre jellemző, amúgy progresszív munkáltatás egyéni feladatok keretében történt, amit az alternatív iskolák példája nyomán egyre több helyen projektmunkák egészítettek ki (Z OMBORI , 2015).
A pályamunkákhoz munkanaplót is kell csatolni, ami – ha nem utólag készül el – átgondoltabb,
alaposabb feladatvégzésre sarkallhat. Az értékelés az első fordulóban a pályamunka és a hozzá
tartozó munkanapló elbírálását foglalja magában.

2.6.9.10. ábra. Munkanapló portfólióból
A zsűri nagy tapasztalattal rendelkező, tehetséggondozó múlttal bíró gimnáziumi tanárokból és
egyetemi oktatókból, képző- és iparművészekből, valamint művészettörténészekből áll össze. A
verseny összpontszámából ez jelenti a legnagyobb részt, a megszerezhető pontok közel 60%-át.
Amikor a zsűri elkezdi értékelni a beérkezett alkotásokat, először is kategóriákra osztja a munkákat.
Minden kategóriában saját értékelő párosokat alakítanak ki, mert együtt objektívebben tudják
megítélni a tanulók munkáit. A párosok előrostálást végeznek, hiszen nincs lehetőségük minden
beérkezett alkotásról értékelőlapot készíteni, és a verseny végeredménye szempontjából nem is
lenne jelentősége. Így az előválogatás során derül ki, hogy értékelésre kerül-e egy-egy munka,
vagy sem. Az így átválogatott munkák közül a sikeresebbeket a két zsűritag egyenként megbeszéli,
értékeli, majd egy értékelőlapon rögzíti. Ha nem tudnak megegyezésre jutni, a közelben folyó más
értékelésekről hívnak át bírálót, aki segít a végeredmény részlehajlástól mentes kialakításában.
Az értékelőlapokat minden évben az adott feladat sajátosságaihoz igazítják, hogy gyorsítsák
vele a zsűri munkáját. Tehát az értékelőlapok műfajonként kissé eltérő tartalmúak, de felépítésük
azonos. Az értékelőlap állandó elemei a munka tartalma, formai jellemzői és anyag-, illetve eszközhasználata, valamint a munkanapló tartalmi és formai tulajdonságai. Az egyes szempontok között súlyozást is találunk. A munkanaplónak például csupán 10% a jelentősége az együttes értéket
tekintve.
Az első forduló előrostáját tekinthetjük globális értékelésnek, ami a gyakorlott zsűritagoknál
nem mutat szignifikáns különbséget a kritériumorientált értékeléstől. Tehát a nagy tapasztalattal
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rendelkező tanárok ítéleteiben, arra vonatkozóan, hogy ki tudják válogatni az részletes értékelésre
szánt munkákat, megbízhatónak tekinthető (B OUGHTON , 2014). Az ezt követő értékelés, amikor az
értékelőlapot tölti ki a zsűri, diagnosztikus értékelésnek számít, hiszen különálló szempontok szerint értékelnek, pontoznak. A végeredményt a kapott pontok összege adja. A diagnosztikus értékelés előnye, hogy meg tudjuk mondani, miben voltak hasonlóak a munkák, miben különböztek,
és magáról a versenyről és a verseny témájáról is információt kaphatunk.
A 20 év során felhalmozott, nagyrészt megőrzött tanulói munkáknak sokáig nem volt állandó
helyük, és csak 2014-ben talált otthonra a gyűjtemény, ugyanis ebben az évben alapult meg a
Kaptár Ifjúsági Vizuális Archívum. Feladatát az Oktatási Hivatal jelölte ki: az archívum felelős a
vizuális OKTV-k lebonyolításért és az anyagok megőrzéséért. A tanulók munkáit folyamatosan figyelemmel követhetjük online felületen is.
Fővárosi Komplex Rajzverseny
Az első Fővárosi Komplex Rajzversenyt 1982-ben rendezték meg. Létrejötte Sipos Endre grafikusművésznek, fővárosi vezető szakfelügyelőnek köszönhető. Szervező munkáját Környeiné Gere Zsuzsa rajztanár, fővárosi vezető szakfelügyelő és Balogh Jenő, az akkor még Képzőművészeti Főiskola
nevet viselő egyetem tanára segítette. A versenyt ma Garamvölgyi Béla mentor, művész-tanár vezetésével a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szaktanárai, Póczos
Valéria és Mészáros Zsuzska végzik. A verseny célja, hogy a közoktatást és az alapfokú művészeti
oktatást is kapcsolatba hozza, segítse a tudásmegosztást, építse az intézmények közötti kapcsolatokat és fejlessze a módszertani kultúrát. Célja a tehetséges gyerekek felfedezése, képességeik
fejlesztése, kibontakoztatása, önértékelésük és kreativitásuk fejlesztése, fejlődésük követése.
A verseny komplexitása abban rejlik, hogy problémamegoldást és megvalósítást is figyelembe
vesz a teljesítmények értékelésekor. A tehetséggondozás itt is a versenyre való alapos felkészülés,
a több fordulón át folyó közös munka révén valósul meg. A versenykiírás tartalmazza a témákat,
segédanyagokat, az inspiráló képanyagot, mellyel segítik a felkészítő tanárok szakmai fejlődését
és a tanulók fejlődését is. A versenyt korosztályok szerint hat kategóriában hirdetik meg, melyekre
egyénileg és csoportokban is nevezhetnek a tanulók. A csoportos nevezés egészen új gondolat a
vizuális verseny terén, 2019-ben kerül bevezetésre.
A versenyre pályamunkával lehet jelentkezni, melyet szakmai zsűri értékel, s az ezen a rostán
átjutottak mehetnek a helyszíni fordulókba, ahol ellenőrzött körülmények között dolgoznak. A
helyszíni forduló a tankerületben vagy az iskolában történik, ahol helyi zsűri végzi az értékelést.
A verseny értékelési rendszere hasznos visszajelzést nyújt a képességekben (megjelenítő- és kifejezőerő, értékteremtő kreativitás) nyújtott teljesítményekről, így válik hasznára a tehetséggondozó
pedagógusoknak az egyedi fejlesztések kialakításában. A verseny értékelési szempontjai:







anyag- és eszközhasználat,
funkcionalitás és formaalkotás,
téralkotás,
komponálás,
együttműködő képesség, kommunikáció,
kreativitás, kifejezőerő, összkép.

A döntőbe jutás feltétele a technikák megfelelő alkalmazása és a szakmai zsűri által meghatározott
szempontok teljesítése. Feltétele az alkalmazott technikák magabiztos használata mellett a bírálóbizottság által meghatározott értékelési kritériumok teljesítése. Az így kiválogatott munkák kerülnek az elődöntőbe. Végül, akik ezen a rostán is átjutottak, részt vehetnek a döntőn, amire a
gimnáziumban kerül sor.
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A verseny 2019-ben csoportos megmérettetést jelent majd. Ez a nemzetközi viszonylatban
valószínűleg egyedülálló, a 21. századi képességek közül az egyik legmagasabbra értékelt képességet, a csoportos problémamegoldást modellező versenytípus kiváló alkalmat ad majd annak bebizonyítására, hogy a vizuális nevelés hatékonyan fejleszti ezt a képességet, és a tehetség, az egyéni
teljesítmény az együttműködő közösségben is megfigyelhető és értékelhető. A „csoport tehetsége”, az összeadódó képességek megnyilvánulását követelő, tervező jellegű projektfeladatok pedig új módszerekkel gazdagítják a művészetpedagógiai munkát.
Szabadfogású Számítógép Verseny
Ez a verseny csak egy példa a média használatára a tehetséggondozásban. Azért is fontos ezzel a
műfajjal foglalkozni, mert a vizuális tehetségek nem azonosak a rajzi tehetséggel. A vizuális tehetségek nem minden típusa képes a hagyományos médiumokkal jól alkotni. Viszont vannak olyanok, akik jól dolgoznak a digitális képi megjelenítéssel. Ezt használja ki a Szabadfogású Számítógép Verseny, amelyre a várt pályamunkák köre igen tág. A kritérium, hogy számítógép alkalmazásával készüljön az alkotás. Nevezni lehetséges „jövőbeli találmánnyal”, „egy probléma megoldásával”, „művészi alkotással”, ami testet ölthet animációban, rajzban, zenében, játékban, honlapban,
kiegészítő alkalmazásban, mobil applikációban, kutatásban, robotban, saját készítésű szoftverben
vagy bármilyen egyéb informatikai megoldásban. A versenyt 19 év alattiaknak hirdeti a C3 Alapítvány. Partnerversenyei Svájcban, Németországban és Ausztriában is léteznek. A nyereményként
járó díjak személyre szabottak, minden évben olyan jutalomban részesülnek a nyertesek, mely
számukra személyes haszonnal is jár, emellett az egyik partnerversenyre is ellátogathatnak, Zürichbe, Drezdába vagy Linzbe, ahol bemutathatják saját műveiket.
A verseny zsűritagjai: médiaművész, programozó, zenész, informatikatanár, animátor, illusztrátor, digitális start-up vállalkozás vezetője, illetve korábbi nyertesek. A vizuális képességek ilyen
fajta értékelése és megközelítése már a munka világában zajlik, az új szakmák képviselői értékelik,
díjazzák, mondanak véleményt a fiatalok munkáiról, életszerű helyzet elé állítva őket. A tehetségesebbek egy-egy sikeres pályamű kapcsán elköteleződhetnek jövőbeli pályafutásukat illetően.
2.6.9.3. A

vizuális tehetség fejlesztése
„Nem a tárgy, hanem az ember a cél. […] Minden ember tehetséges. Minden egészséges
emberben megvan az a mélyen rejlő képesség, hogy alkotó energiáit kibontakoztassa, ha
munkáját belülről igenli.” (M OHOLY -N AGY , 1970, 14.)

A vizuális tehetség fejlesztése, éppen úgy, mint a többi tehetségterületen, az egész oktatási intézményt érintő probléma és lehetőség. Rajztagozat és -szakkör, egyéni felkészítés a versenyekre
és felvételikre nem elég – az iskolai kultúra egészének tükröznie kell a kreativitás- és tehetségfejlesztő elkötelezettséget. A tanártovábbképzés nagyon fontos, és nem csak általánosságban, hanem
a tehetségformák szerint, korszerű módszertanra alapozva (NCCA, 2006).
Csíkszentmihályi Mihály kutatócsoportja a Chicagói Egyetem Pszichológiai Karának kutatása keretén belül komplex megközelítést alkalmazott a tehetséges fiatalok kiválasztására. Kvalitatív (tanári, szülői vélemények, nyílt kérdések az alanyok mindennapjairól) és kvantitatív elemeket (több
standardizált teszt) is használtak a vizsgálati eredmények megbízhatóságának növelésére. Az eredmények jelentőségét nem a sok apró adatban, hanem a kutatás végén megfogalmazott, jelenségekből összeállított fogalomban látják. E fogalom a lelki komplexitás fogalma. Ily módon általános
elméleti modellbe illesztették eredményeiket, melyet sok tekintetben korábbi elképzelésekkel (W ILLIAM J AMES és J OHN D EWEY nevéhez köthetően) is összhangba tudtak hozni.
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C SÍKSZENTMIHÁLYI ÉS MUNKATÁRSAI (2015) a tehetséggondozás szempontjából fontos személyiségvonásokat az alábbiakban foglalták össze:
 A jó teljesítményre törekvő, belső motivációval rendelkező fiatalok előbbre jutnak tehetségük fejlesztésében.
 A tehetség felismeréséhez szükséges, hogy a tehetség tárgya a kultúra szempontjából hasznos értéket képviseljen.
 A felismerést fejlesztésnek kell követnie a kiteljesedéshez.
 A tehetségek erős jellemvonásai segítik őket a figyelemben és összpontosításban, a nyitottságban (teljesítményre törekvés, kitartás, érzékenység, jó értelmi képességek).
 Kevesebb időt töltenek barátaikkal, mert úgy vélik, a társaikkal való együttlét a hasznos
tevékenység rovására megy.
 Kevesebb házimunkát és pénzkereseti lehetőséggel járó egyéb munkát végeznek.
 Az érvényesülő tehetségek családja nagyobb lelki támogatást nyújt.
 A lehető legoptimálisabb energiafelhasználás jellemző rájuk.
 Szexuális magatartásuk konzervatívabb.
 A támogató, de erőt próbáló feladatokra lehetőséget adó családok elősegítik a tehetségek
fejlődését.
 A tehetség fejlesztése csak úgy lehet sikeres, ha tökéletes élményt nyújt.
 A tehetségek fejlesztésére legnagyobb hatással a lelki komplexitás van.
A lelki komplexitás a tehetségek fejlesztését befolyásoló tényezők együttese. Ez a komplexitás a
személyiségen belül az integráció és a differenciálódás folyamatának egyidejű jelenléte. Például:
ha egy fiatal szeretetteljes együttműködő kapcsolatban van a családjával, és mégis független vagy
élvezi a pillanatot, de közben előkészül jövendő pályájára is.
2.6.9.3.1. A tehetséggondozó programok típusai

A 20. század első évtizedeiben a művészeti hagyomány megtörése, megkerülése, újrafogalmazása
volt az aktuális művészi feladat, tehetségnek tehát az originális képalkotó módszerek szerzőjét tartották. Az 1970-es években megjelenő posztmodern művészetelmélet szerint nem dönthető el egyértelműen, ki tekinthető tehetséges alkotónak, hiszen egyenértékű művészi kifejezésformák sokasága teszi ki a kor vizuális kultúráját. Minden forrás hiteles lehet, minden képi nyelv megengedhető. A fejlődés sem egyéni, sem kollektív szinten nem ragadható meg egyértelműen – a dolgok
csak pillanatnyi, relatív fontossággal bírnak.
A rajztanításban az 1968-as diákmozgalmakat támogató, a be nem avatkozás, a spontán fejlődést előtérbe állító vizuális kommunikáció irányzata adott pedagógiai értelmezést a posztmodern
fogalmának. Ez az elmélet hozza felszínre a vizuális tehetség plurimediális természetét: azt, hogy
a rajzolás, festés, mintázás mellett a fotó és a film, a színjáték (happening, performance, akció)
és a zene beépül a képalkotó tehetség művészi programjába. A vizuális alkotás bármilyen médiumban létrejöhet, sőt, többféle kifejezésmód együttes használatát is igényelheti. A „képalkotó tehetség” fogalmát tehát az 1980-as évektől felváltja a „művészi tehetség” technikához, formához nem
köthető megjelenése (W INNER ÉS M ARTINO , 1993; W INNER , 2000).
A tehetségek iskolai oktatásában használt módszerek közül a rajztanításban a következőket szokás
alkalmazni (W OLF , 1987; Z IMMERMANN , 2005, 2009):
(a) vegyes képességű csoportban végzett tehetséggondozás (mixed-ability grouping).
 osztályteremben végzett tehetséggondozó munka (in-class enrichment),
 együttműködve tanulás (cooperative learning),
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 egyénre szabott képzés (individualized instruction),
 önállóan elvégezhető tanulási egységek alkalmazása (self-study units),
 mester és tanítvány kapcsolaton alapuló támogatás (mentoring),
(b) Képességek szerinti csoportosítás (ability grouping).
 tagozatos osztályok (kiemelt óraszámban tanulnak egy vagy több tantárgyat),
 fakultáció (a tanulók választhatnak, hogy milyen tantárgyat tanulnak kiemelt óraszámban),
 magánóra, korrektúra a képző-vagy iparművészet ágaiban jártas mesternél,
 tanórán kívüli, de az iskolán belüli programok (szakkör, klub, műhelyfoglalkozás),
 iskolán kívüli programok (szakkör, művésztelep).
A művészeti tehetség kibontakozására ható tényezők vizsgálatakor M ILGRAM (2003) megállapította,
hogy a legfontosabb, minden tehetségfajtában meghatározó fejlesztési formák az iskolai informális, illetve az iskolán kívüli, non-formális tevékenységek voltak. S CLATER ÉS L ALLY (2017) szerint nagy
szerepe van a megfelelő alkotó környezetnek is, ahol a tehetség megtalálja azokat az anyagokat
és eszközöket, amelyekre abban a vizuális műfajban szüksége van, amelyben fejlődni szeretne. Ha
ezek nem állnak rendelkezésre, lelassul a fejlődés, sőt, lehet, hogy meg sem mutatkoznak a kiemelkedő képességek. (Egy fiatal, aki sosem jut mintázáshoz szükséges anyagokhoz, és csak rajzolni van módja, nem tudja megmutatni kiváló plasztikai képességét, és ez fejlesztés híján nem is
bontakozik ki.)
Egy ciprusi, a digitális eszközhasználati szokásokat vizsgáló kutatásban, amelyet 105 művészetben vagy természettudományokban tehetséges középiskolás diákkal végeztek, kiderült, hogy a
digitális eszközök használatának mintázata azonos, mint a kevésbé tehetségeseknél. Éppen annyira
motiválónak és nélkülözhetetlennek tartják mobil eszközeik használatát, mint kevésbé jó adottságokkal rendelkező társaik (O ZCAN ÉS B ICEN , 2016). Bár a mintanagyság nem enged általánosítást,
mégis feltételezhető, hogy a jelentős idő, amelyet digitális környezetben töltenek, nem jár iskolai
teljesítményük csökkenésével, sőt, beszámolóik alapján az eszközöket saját projektjeikben is rendszeresen használják.
2.6.9.3.2. Sikeres kortárs vizuális tehetséggondozó programok Magyarországon

„Ne hasonlítsák a munkáimat a gyermekek alkotásaihoz. Világok választják el őket. Sose
felejtsék el, hogy a gyermek semmit sem tud a művészetről, a művészt viszont a kompozíció formai elemei foglalkoztatják, amelyeknek jelentése szándékától függ és a tudattalannal való kapcsolatból táplálkozik.” (P AUL K LEE , idézi: K ÁRPÁTI , 2005)
A tehetséggondozás nem művészképzés – a vizuális nyelv magas szintű használata mérnökök, orvosok, természettudósok hasznos képessége is lehet. A jól rajzoló gyermekből ritkán lesz művész.
Paul Klee alkotásaiban képi idézetként vagy továbbfejlesztett motívum gyanánt jelen vannak a
gyermekrajzok. Saját alkotásait katalogizálta és a Berni Múzeumban helyezte el. Mégis alapvető,
lényegi különbséget látott a jól rajzoló gyermek és az alkotó művész között:
Ma hazánkban a vizuális tehetséggondozás műhelyeinek a művészeti képzéssel foglalkozó intézményeket és a versenyeket tekinthetjük. Emellett számos szakkör jellegű rendszeres foglalkozást
nyújtó képzést vehetnek igénybe az arra vágyók. A fejezet terjedelmi korlátai miatt itt csak néhány
jelentős, sikeres tehetséggondozó programról és versenyről írunk.
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Alapfokú Művészeti Iskolák
A hazai művészetoktatás nemzetközileg is kiemelkedő intézménye az Alapfokú Művészeti Iskola
(AMI). 1997 óta a követelményeknek megfelelő AMI állami támogatással, tehát jelentősebb tandíj
nélkül kínál lehetőséget a tehetséggondozásra a zene, képzőművészet, dráma, tánc területén 688
telephelyén, városon és falun egyaránt. Ez azt jelenti, hogy bárhonnan elérhető a szolgáltatása.
Az alapfokú művészeti iskolák körülményeinek, tevékenységének jobb megismerése érdekében
bemutatunk egy kiemelkedő műhelyt. Egyik legfontosabb jellemzőjük a művészeti ágak együttélése, a zene, dráma, tánc és a vizuális művészetek közös megjelenése. Egy sikeres csepeli művészeti alapképző intézmény rajztanára, Geisbühl Tünde így foglalja össze az integratív szemléletű
művészetpedagógia jelentőségét:
„Tapasztalataim szerint kisiskoláskorban a performance elemei együtt formálódnak a képi
anyaggal a vizuális tartalmak megelevenedése, életre keltése során egy egymásra épülő folyamat szerves részeként. Egy-egy jelenség, fogalom, környezeti elem sajátosságait, »emberi vonásait« kutatva, nem csupán a vizuális nyelv használatával, hanem a hangok, zörejek, dallamok, ritmusok, fények és mozdulatok segítségével is. Ennek a felfedező tapasztalásnak ebben
a korban többnyire mesébe sűrített játéka, összhangzása lehet végül egy kis színjáték. Az élményteremtés és a gazdagabb érzékelés okán szinte minden vizuálisan megjelenített témát
valamilyen hangzó és mozgásos játékkal, imaginációval eleveníthetnek meg. A feladatsor vége
felé ezekből a kis helyzetgyakorlatokból, hangulatelemekből és karaktermegjelenítésekből áll
össze egy-egy történet. E komplex megközelítési mód érzékelhető haszna a vizualitás terén,
hogy az intenzíven átélt élmény hatására létrehozott tárgynak, képnek a személyesség jóvoltából sokkal elevenebb, gazdagabb vizuális üzenete, tartalma van.” (G EISBÜHL , 2009, 141.)
A Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egy Balaton-felvidéki iskola, amely 12 évfolyamos alapfokú művészetoktatást folytat képző- és iparművészeti ágon mintegy 500 diákja számára.
2005 óta 33 településről fogad tanulókat a badacsonytomaji székhely mellett még 10 tagiskolában.
2010 óta regisztrált Tehetségpont. A tagiskolákban mindenütt van külön szakterem, a tanárok
mind rendelkeznek szakirányú képzettséggel. Tehetséggondozó módszereik között megjelenik a
másolás (ennek a képi nyelvet gazdagító hatásáról korábban már szóltunk) és a modalitásváltás, a
beszéd képpé alakítása.
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2.6.9.11. ábra. „Mintakeretes rajz”
Forrás: Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Iskola honlapja
Fontos módszerük a kooperatív tanulásszervezés, az együttműködésen, folyamatos kommunikáción
alapuló alkotás.
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2.6.9.12. ábra. „Közös ház”rajz
A tanítási-tanulási folyamat eredményességét bizonyítja, hogy az évente több helyi és országos
pályázaton részt vevő tanulók sok díjat hoznak haza. Az intézmény maga is hirdet rendezvényeket,
például pályázatokat, tantárgyközi projekteket, továbbképzéseket tartanak és szakmai módszertani
kiadványokat jelentetnek meg (B ARANYAINÉ , 2011). Módszerük rövid összefoglalója:
„A művészeti iskola az a hely, ahol kifejezésformát kaphat a kreatív, alkotó magatartás; ahol
megtanítjuk tolerálni, tisztelni mások szokásait, kultúráját; ahol lehetőséget teremtünk az
együttműködésre, a játékos, élményszerű, komoly munkára; ahol továbbadhatjuk a múlt értékeit, és érzékennyé tudjuk tenni a fiatalokat a jelen problémáira és annak kulturális, művészi
kifejeződésére. Az általunk megvalósított kreativitásfejlesztésre épülő képző- és iparművészeti
nevelés mindenkitől – pedagógustól, tanulótól egyaránt – produktív tevékenységet követel. Az
egyedi tervező- és alkotómunkára épülő kompetenciafejlesztő folyamat a résztvevő személyiségének alakulását pozitívan befolyásolja.” (Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
é. n.)
A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12 Hajdú-Bihar megyei település gyermekeinek művészeti képzésével foglalkozik képző- és iparművészeti, illetve táncművészeti
ágon, ezen belül grafika, festészet, kézművesség, tűzzománc, kerámia és társastánc tanszakon. Az
iskola az állami normatívából és adományokból gazdálkodik, alapítványi fenntartású. Az Igazgyöngy Alapítvány széles körű esélyteremtő munkát végez, ami az alábbi területekre terjed ki:
családtámogatás (étel, ruha, tűzifa, gyerekgyógyszer stb., adományok megszerzése, kiosztása),
közösségfejlesztés, munkahelyteremtés, önfenntartási képességek fejlesztése. Ezek között kiemelt
szerepe van az oktatásnak. Ars poeticájuk szerint:
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„Az iskola specialitása, hogy kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű és cigány származású tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek művészeti nevelésével.
Oktatásunkat 2000 szeptemberében kezdtük.
Intézményünk célja, hogy a személyiségfejlesztést a művészeti képzéssel ötvözve mind
szélesebb gyermektömegnek biztosítsunk alkotási lehetőséget. Számunkra a művészeti
képzés nem elitképzést jelent. Valljuk, hogy a művészet, az alkotás fejlesztő hatása
minden gyermek számára fontos és építő jellegű. Olyan készség- és képességrendszereket fejleszt, amelyekre a személyiségfejlődés szempontjából nagy szükség van, s amelyekre ugyanakkor a hagyományos általános iskolai oktatás egyre kevesebb időt és energiát fordít.”

2.6.9.13. ábra. Gyermekmunka, Igazgyöngy Alapítvány
Az Igazgyöngy Alapítvány rajzpedagógiai modelljének középpontjában a kulturális hátrány leküzdése áll. Úgy teremt esélyt, hogy autentikus módon, a fiatalok élettapasztalataira építve tanít
egyre újabb kifejezési formákat. A művek motívumvilága az ismert, szeretett környezetből táplálkozik, de megjelennek itt az álmok, mítoszok, jövőképek is. A módszer egyszerre fejleszti a pszichomotoros képességeket és a kognitív gondolkodást és a szociális képességeket is (L. R ITOÓK , 2017).
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GYIK Műhely (Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely)
A GYIK Műhely 1975-ben jött létre a Magyar Nemzeti Galéria kezdeményezésére. Első vezetői Szabados Árpád, a Magyar Képzőművészeti Egyetem későbbi rektora és Várnagy Ildikó szobrászművész
voltak, és a GYIK Műhely az ő elképzeléseik alapján kezdett működni. „A műhely célja, hogy a
kortárs művészet kérdéseit beépítse az alkotói folyamatokba és gondozza a tehetségeket. […] A
Műhely jelentőségét támasztja alá, hogy immáron második generációs GYIK-os gyerekek ismerkednek meg kortárs művészetpedagógiával, művészeti neveléssel, tehetséggondozással és ezzel párhuzamosan személyiségfejlesztéssel és alkotáslélektannal.” (idézet a műhely honlapjáról)

2.6.9.14. ábra. A GYIK Műhely SZÍN-JÁTÉK című
módszertani kiadványának címlapja
A GYIK tanárai művészek és művésztanárok. Munkájukat több kiadvány és feladattár is mutatja,
melyek felölelik a kortárs, a tárgyi, téri és környezetkultúra vonásait. A műhelynek sok együttműködő partnere van: múzeumok, iskolák, szövetségek, egyesületek, egyetemek. Önálló szakkörként
működik az egyik legelismertebb és legeredményesebb művészeti műhely. Elveik között kiemelkedő
szerepet tölt be, hogy nem a rajzi készségek elsajátítására fektetik a hangsúlyt, hanem az alkotómunka megtapasztalására. Válogatás a módszereikből:
 „gyakran alkalmazzuk a kortárs művészek munkáit, adaptációit, problémafelvetéseit,
 változatos anyaghasználat (minőségi anyagok, használt, hulladék, limlom, kacatok),
 show-jellegű, elálmélkodtató foglalkozáskezdés: egy titok, mese, kérdés – ami csodálatot
kelt, lenyűgöz, ami leveszi a gyerekeket a lábukról, és egyben inspiráló erővel hat,
 a gyermeklélek fantáziavilágának kifejezőnyelvétől eljutni a művészettörténet kérdésköréig,
 mi felteszünk egy vizuális kérdést, melyet a gyermekek saját szemléletük szerint oldanak
meg,
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 amilyen hamar csak lehet, anyagokat és eszközöket adunk a gyerekek kezébe,
 sosem adunk félkész, előre elkészített, »kézműves« alapokat a gyerekek kezébe,
 nagy hangsúlyt fektetünk az érzékszervi, empirikus tapasztalatokra – szinesztéziaalkotásokra,
 gyakran alkalmazunk extrém módon nagy vagy kicsi méreteket, közös alkotást vagy a térben
történő installációkat,
 a munka során megtapasztalt élmény, ismeret a fontos, nem csak a végtermék »szépsége«,
 lehetőség van a sikerre, a kudarc lehetőségének megélésére, moderálására,
 a szokatlan problémák, téri-vizuális feladatok megoldásával a gyerekekben kreatív megoldóképességet fejlesztünk ki, melyet későbbi szakmájuk problémáiban is alkalmazni tudnak.
 használjuk az érzékszerveinket, lábunkat a festéshez, fülünket a szagláshoz,
 építünk, szétbontunk, újra összerakunk, átalakítunk, transzformáljuk az anyagot,
 gyakran valamilyen különleges, izgalmas anyaggal kezdjük a munkát,
 egy eszmét, gondolatot, idézetet, szimbólumot, metaforát átültetünk alkotásba,
 az alkotást tánccal, drámával, játékkal, színházzal társítjuk,
 megkíséreljük a feladatokat az anyagokban rejlő természetes asszociációkhoz alakítani,
 preferáljuk a kollázsokat, montázsokat, összetett szobrokat, időszakos installációkat,
 használjuk a teret, a téri installáció lehetőségét; fény át- és megvilágítással.” (az idézet
forrása: a GYIK Műhely honlapja: http://www.gyikmuhely.hu/muhely)

2.6.9.15. ábra. Építménymakett – papírplasztika, a GYIK Műhelyben készült
gyermekmunka

466

Kárpáti Andrea–Gaul-Ács Ágnes

Az ott végzett munkához megfelelő teret biztosít a Magyar Nemzeti Galéria egy terme, ahol lehetőség van családias hangulat kialakítására, a bútorok szabad mozgatására, sok alapanyag („limlom”) felhalmozására és inspiráció gyanánt a korábban készült munkák látható helyen való tárolására. A munka délutánonként folyik, hétköznapokon, igazodva a korosztályok időbeosztásához. 4–
14 éves korosztály látogatja a műhelyt, körülbelül 200 diák, természetesen a hét során egymást
követő időpontokban elosztva. Rendszeres művészeti témákat hirdetnek meg korosztályok szerint,
melyekre jelentkezhetnek az iskolások. Ilyen program például a „Jártamban – kertemben!”, ami
egy kertművészeti műhely, ahol kerttörténeti, tájépítészeti, műemlékvédelmi ismereteket sajátíthatnak el a gyerekek alkotás közben. A „Valótlan valóságok” programjában pedig az op-art, az
optikai illúziók, az irreális helyzetek, optikai dobozok, tükrök és trükkök kerülnek közelebb a tanulókhoz. A „Rímmel-ámmal” témakörében pedig a 20. századi gyermekversek felhasználásával
alkothatnak az érdeklődők (E PLÉNYI [ SZERK .], 2018).
A GYIK Műhely tehetséggondozásban nyújtott jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy nem
a tárgyi vagy technikai készségeket kívánja tökéletesíteni, hanem a személyiségformáló hatása
révén fejleszti a kreativitást – nem csak a vizuális területeken.
2.6.9.4. Hogyan

értékelhető egy vizuális tehetséggondozó program?

Egy tajvani művészetpedagógiai hatékonyságvizsgálat részeként megnézték, mennyire hasonló a
vizuális képességek megítélése a szigetország különböző részein. Úgy találták, hogy míg a diákok
önértékelése és a kreativitás, illetve vizuális képesség tesztekben nyújtott teljesítménye hasonló,
tehát a tehetségesek megbízhatóan minősítik saját teljesítményüket, a tanárok azonban erős különbségeket mutatnak a különböző nemű és életkorú tanulók teljesítményének megítélésében, és
a tehetséggondozó programok értékelésében is (L IU , 2007). Ez a vizsgálat arra utal, hogy a tehetséggondozásban a képzés és továbbképzés rendkívül fontos, hiszen csak ez biztosíthatja az egységes, értékelvű, egyénre szabott pedagógiai programok megvalósítását.
De hogyan értékelhető egy tehetséggondozó program, melynek lényege az egyéni képességek kibontakoztatása? Egy, a vizuális tehetségek gondozásáról szóló kézikönyv így összegezi a tehetséggondozó programok értékelésének lehetőségeit (H URWITZ , 1983):
 kvalitatív módszerek: a részt vevő értékelés, vizuális környezetvizsgálat, strukturált interjú,
kérdőív, portfólió-elemzés,
 kvantitatív módszerek: eredményességmérés kérdőívvel, megfigyelőlappal, tesztekkel, a vizuális képesség fejlődésének longitudinális vizsgálata, életpályák követése.
A tehetségdiagnosztikában különösen nagy szerepe lehet a külső értékelőnek, aki a tanulók személyiségét nem, csupán alkotásaikat látja. Így felismerhet olyan tehetséget is, aki a szaktanárnak
nem rokonszenves, vagy olyan stílusban alkot, amely tanára ízlésétől idegen. A tervező-konstruáló
vagy befogadói tehetség is könnyen elkerülheti az alkotásra orientált művész-pedagógus figyelmét. Igen fontos, hogy a tehetséggondozó programok értékelésére a diákok munkáját egy-egy mű
alapján mérő tanulmányi versenyek mellett a mindennapi munkát nyomon követő, árnyaltabb vizsgálati eredmények szülessenek.
(a) A kvalitatív elemzés módszerei
Ezek közül a vizuális környezetvizsgálat, strukturált interjú, kérdőív, portfólió-elemzés a leginkább
használatos. Az alábbiakban egy olyan kérdőívet közlünk, amely a portfólió-feladatot tartalmazó
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holland rajzi érettségi része, a tanulók töltik ki, de mint interjús kérdéssort is használtuk az érettségi adaptálási lehetőségeit vizsgáló, már említett kutatásunkban. (Az eredeti kérdőíven természetesen sokkal több üres sort hagytunk ki a válaszoknak.)
Vajon miért tartják fontosnak angol, amerikai és holland kollégáink egyaránt, hogy a vizuális
alkotásokról a tanulók beszámolókat is tudjanak készíteni? Miért hangsúlyozzák az elemző beszéd,
a kritika, a háttértanulmányok fontosságát? A válasz a vizuális tehetség fogalmának kiterjesztésében
keresendő. Ezekben az országokban a rajzpedagógusok szerint nemcsak az számít tehetségesnek
ezen a területen, aki jó alkotó, hanem az is, aki művelt és gondolatait megosztani képes befogadó
is. Pedagógiai programjaikban mindkét típus kifejlesztésére törekszenek, mindkét tehetség gondozását vállalják. Mivel növendékeink túlnyomó részéből csupán befogadó lesz, talán nem ártana
elgondolkoznunk a vizuális tehetség ilyen felfogásán.
(b) Kvantitatív módszerek
A kérdőíven a program céljainak eléréséről szerzünk információkat. Ez természetesen nem pótolja,
de igen hasznosan kiegészíti a program keretében készült alkotások vizsgálatát. A kérdőívet a tanuló
tölti ki, a rajta szereplő kérdések a program hatására, az egyes részfeladatok értékére és a tanuló
munkájával szembeni attitűdjeire vonatkoznak. A kérdőív jól jelzi, mennyire elégedett a tanuló az
oktatási programmal, mennyire képes megítélni saját teljesítményét és milyen képzési tartalmakat
és módszereket látna szívesen a jövőben. Ha a tanár is kitölti a kérdőívet, véleményét összevetheti
az osztályéval, és gyakran igen meglepő eredményekre juthat.
Amennyiben a tehetséggondozó programot egy lakóközösség vagy alapítvány finanszírozza,
nem ritka, hogy a szülők, az iskola vezetői, a település hasonló intézményeinek a programmal kapcsolatban álló munkatársai (pl. múzeumpedagógusok, népművelők) és a többi tanár is kérdőívben
fejti ki véleményét a program hatékonyságáról. A válaszok összesítése után dönt a finanszírozó,
hogy milyen formában támogatja a szakkör, klub vagy művészeti iskola működését.
A megfigyelőlap a reszponzív (az egyéni fejlődést szolgáló) értékelés eszköze. A megfigyelőlapot a
foglalkozásokon részt vevő külső értékelő tölti ki, ezen regisztrálja:
 a foglalkozás eseményeit (diák–diák és tanár–diák interakciók, az egyes tevékenységek időigénye, sorrendje, aránya, sikeressége stb.),
 az alkalmazott pedagógiai módszereket és ezek hatását,
 a tanulói munkák készülésének folyamatát a tervezéstől a kész alkotás megvitatásáig,
 az iskolai környezet minőségét, a környezet használatakor szerzett tapasztalatokat.
A megfigyelőlapok összesítésével – különösen, ha előzetesen egyeztetett szempontok alapján két
külső értékelő végzi a munkát – számos, a rajztanár figyelmét elkerülő pedagógiai mozzanat ragadható meg. A tehetséggondozó munkában különösen lényeges annak elemzése, mennyit és hogyan foglalkozik a tanár a tehetséges tanulókkal, hogyan integrálja őket a csoportba és hogyan
biztosít nekik személyre szabott fejlődési és megnyilvánulási alkalmakat.
A kvantitatív értékelés eszköztárába tartoznak a korábban már említett pedagógiai tesztek és
pszichológiai képességtesztek, melyek a vizuális képesség longitudinális fejlődését teszik lehetővé
az elő- és utóvizsgálatok, a kontroll- és kísérleti csoportok eredményeinek összehasonlításával.
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A misztikus élmény vizsgálata a modern tudatkutatásban
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(kézirat)

Történeti és modernkori beszámolók egyaránt tanúskodnak olyan esetekről, mikor az egyén egy viszonylag rövid időtartamú, viszont rendkívüli hatású szubjektív tapasztaláson esik át, amely egész életét alapvetően átalakíthatja. Az élmény intenzitása sok esetben azt eredményezi, hogy az egyén e tapasztalást választóvonalként éli meg, mely a régi és az új életét határozottan elkülöníti (James,
1902/1985). Ezeket a mély és átütő erejű tapasztalásokat James vallásos élményeknek (religious experience) nevezte, Maslow (1970) a „csúcsélmény” (peak experience) kifejezést használta, a modern tudatkutatásban pedig a misztikus élmény (mystical experience, ME) kifejezés a legelterjedtebb. Egyes
szerzők az általánosabb „vallásos, spirituális és misztikus élmények” (religious, spiritual and mystical
experiences, RSMEs; Beauregard, 2011) megnevezést, mások a „misztikus típusú élmények” (mysticaltype experiences; Lynn & Evans, 2017) kifejezést részesítik előnyben, hangsúlyozva az irodalomban fellelhető beszámolók sokféleségét.

A misztikus élmény természete
Kétségtelen, hogy a misztikus élményt átélő személyek beszámolói nagyfokú változatosságot mutatnak: a leírások az élmény természetét tekintve eltérő mozzanatokat hangsúlyoznak és az élmény utólagos értelmezése és értékelése is jelentős mértékben az egyén vallási és világnézeti hovatartozásának
függvénye. Ugyanakkor tévedés lenne azt gondolni, hogy a misztikus élmény minden egyén számára
egyedi szubjektív tapasztalás, és hogy emiatt egy formátlan és nehezen meghatározható jelenségről
beszélhetünk. A legkülönbözőbb vallási hátterű és különféle vallási és spirituális gyakorlatokat végző
személyek beszámolóit összesítve Walter Stace (1960) hat olyan összetevőt azonosított, melyek e tapasztalásoknak jellemzően részét képezik, bár nem feltétlenül azonos intenzitással jelennek meg minden esetben:
1. Az egyén érzékeli a teremtés vagy a világmindenség egységét: az addig függetlennek tűnő sok, kavargó, apró részlet egyetlen egységgé áll össze. Ami korábban bonyolultnak látszott, most egyszerűnek
tűnik. Átható erővel jelenik meg annak érzete, hogy minden összetartozik, „minden egy”, „minden él”
és „egy vagyok a mindenséggel”. Stace a misztikus élménynek ezt az összetevőjét tekintette a tapasztalás központi elemének.
2. Az egyén számára jelentősen módosul az idő és a tér érzékelése: az az érzete támad, hogy az élmény
túlmutat az idő és a tér hétköznapi, éber tudatállapotra jellemző korlátain. Azokban az esetekben, mikor ez a dimenzió rendkívüli intenzitással jelenik meg, az idő és a tér a tapasztaló számára megszűnik
létezni: az én nem a téridő egy adott pontjában, hanem az időtlenben/örökkévalóban és a térben meghatározhatatlanul kiterjesztve érzékeli önmagát.
3. A misztikus tapasztalás harmadik jellemző összetevője az egyént magával ragadó, teljes lényét átható pozitív érzelmi élmény. Bár e komponens intenzitása is beszámolóról beszámolóra változik, a legextrémebb esetekben az egyén úgy érzi, hogy az élmény által kiváltott boldogságérzet semmi máshoz
nem hasonlítható, amit korábban az élete során tapasztalt. Ezt az intenzív érzelmi élményt gyakran
könnyezés is kíséri.
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4. A negyedik fontos összetevő a szentség jelenlétének érzékelése. A beszámolók arról tanúskodnak,
hogy a misztikus élmény univerzális emberi tapasztalat, nem korlátozódik a hívő, vallásgyakorló, sőt a
spiritualitás kérdései iránt nyitott személyekre sem. Ezért e tényező a beszámolókban az egyén értelmezésétől függően eltérő megfogalmazásban mutatkozhat meg: bár a „szent” vagy „szentség” szavakat jellemzően vallásos személyek használják az élmény leírásakor, a nem hívők beszámolóiban is rendszerint megjelenik az az elem, hogy érzékelték valaminek a jelenlétét, ami a hétköznapi énjükhöz képest mérhetetlenül hatalmas, lenyűgöző, és ez az élmény tisztelettel és alázattal töltötte el őket.
5. A misztikus élmény ötödik összetevője az úgynevezett noétikus jelleg: az egyén tökéletesen biztos
abban, hogy amit tapasztal, az nem érzékcsalódás, hanem bepillantás a valóság, a teremtés valódi természetébe. William James (1902/1985) megfogalmazásában: „Minden más lehet álom, de ez nem”
(idézi Yaden et al., 2017, p. 54). Vagyis, azokban az esetekben, mikor ez az összetevő rendkívüli erővel
van jelen, az egyén nem pusztán azt érzi, hogy a tapasztalás éppolyan valóságos és kézzelfogható, mint
például a külvilág érzékszervi megtapasztalása, hanem még annál is valóságosabb.
6. Végül a hatodik jellemző összetevő az élmény kifejezhetetlenségének érzete. A misztikus élményt
átélő személyek gyakran arról számolnak be, hogy amit átéltek, annak lényege szavakkal nem adható
át, nyelvi eszközökkel nem fogalmazható meg. Bár e megfigyelésnek részben ellentmondani látszik,
hogy az empirikus kutatások nagy számban gyűjtöttek misztikus élményekről szóló beszámolókat, melyek sok esetben nem is nevezhetők szűkszavúnak, e beszámolóknak mégis visszatérő eleme egyfajta
szabadkozás: az egyén megemlíti, hogy bárhogy is igyekszik leírni, mit tapasztalt, valahogyan „hamisan
csengenek a szavak”, az élmény természete ilyen formában átadhatatlan, és aki nem élte át személyesen, nem is értheti meg.
A konkrét esetekben a fenti hat összetevő eltérő erővel jelenhet meg, vagy akár egyik-másik hiányozhat is, ezért nevezi Stace (1960) ezeket az összetevőket a misztikus élmény dimenzióinak. Az utóbbi
évtizedekben e hat dimenzió közül különösen az utolsó kettő, vagyis a noétikus jelleg és a kifejezhetetlenség érzete kapott figyelmet a tudatkutatásban.
A tudatkutatásban azokat a mentális állapotokat, amelyekben a valósággal, illetve az átélt tapasztalatok valóságosságával kapcsolatos intuíció módosul, episztemikus állapotnak nevezzük (d’Aquili &
Newberg, 1993, 2000). Léteznek olyan episztemikus állapotok, melyek esetében az egyén számára az
őt körülvevő világ valószerűtlennek tűnik. Például az derealizációs zavarban szenvedő betegek gyakran
tesznek olyan kijelentéseket, hogy számukra úgy tűnik, mintha semmi sem lenne valóságos, mintha az
életük egy álom lenne (Simeon & Abugel, 2006). Jelentős eltérés lehet ugyanakkor a tekintetben, hogy
egy egyén egy adott tapasztalatot mennyire érez valóságosnak a tapasztalat átélése közben, illetve
utólag visszatekintve. A hétköznapi életben leggyakrabban megtapasztalt módosult tudatállapot, az
álom például a tapasztalattal egy időben valóságosnak hat, az álomból felébredve viszont ez a valóságosságérzet szertefoszlik. Ugyanez jellemző a lázas állapotban tapasztalt hallucinációkra, sőt sikeres
kezelést követően a szkizofrén betegek is felismerik korábbi téveszméik valószerűtlenségét. Yaden és
munkatársai (2017) arra mutatnak rá, hogy e tekintetben a misztikus élménynek a módosult tudatállapotok között speciális státusza van, ugyanis a tapasztalás észlelt valóságossága jellemzően utólag
visszatekintve is megmarad. Vizsgálatukban a megkérdezett több mint hétszáz személy döntő többsége arról számolt be, hogy misztikus élménye nemcsak a tapasztalással egy időben, hanem utólag is
„sokkal valóságosabbnak” vagy „valamivel valóságosabbnak” tűnt, mint a hétköznapi életben tapasztalt valóság. Ezek az eredmények cáfolják Simeon és Abugel (2006) felvetését, mely szerint a misztikus
élmények derealizációs epizódok lennének, mivel azokra éppen ellentétes módon, a valószerűtlenség
érzése jellemző.
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Éppen a misztikus élményeket kísérő erős valóságérzet eredményezte azt, hogy a történelem során
számos ilyen tapasztalatról megszerzett tudásként, a világra vonatkozó tényként számoltak be (Russell,
1917). Társadalomtudományi módszerekkel az természetesen nem vizsgálható, hogy a misztikus élmények során átélt tapasztalatok valóban érvényes tudásnak tekinthetők-e: ez elsősorban teológiai és
filozófiai természetű kérdés. A veszélyre, hogy a valóságosság intenzív érzete és maga a valóság az
egyén részéről nehezen választható szét, már William James (1902/1985) is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a misztikus élmények kapcsán egy érzetről beszélhetünk, és nem intellektuális műveletről.
A misztikus élmények kifejezhetetlensége évezredes múlttal rendelkező paradoxon. Bár az élményt
megtapasztaló egyének gyakran hangsúlyozzák, hogy az élmény lényege szavakkal átadhatatlan, az
ókor óta léteznek – sok esetben igen részletes – írott beszámolók ilyen tapasztalatokról. Lao-ce ókori
kínai filozófus főművében, a Tao-tö-kingben például kijelenti, hogy „Aki beszél róla, nem tud róla; aki
tud róla, nem beszél róla”, ennek ellenére a könyv terjedelme körülbelül ötezer írásjegy. Ezzel kapcsolatban Po Csü-ji, a Tang-dinasztia egyik legismertebb költője jegyzi meg: vajon hogyan lehetséges, hogy
valaki, aki valóban tudott, ilyen szószátyár legyen (Mitchell, 1988, p. 89.)? Az elmúlt százötven évben
a téma kutatói gyakorlatilag egyöntetűen azt találták, hogy a megkérdezettek szívesen és részletgazdag
módon írják le vallásos és misztikus tapasztalataikat. William James (1902/1985) Varieties of Religious
Experience [A vallási tapasztalat változatai] című munkája teljes egészében New Englandben elő protestánsok beszámolóin alapul. Laski (1961) a transzcendens eksztázisról írt monográfiájában szintén
arról számol be, hogy az emberek készségesen nyilatkoznak meg e rendkívül személyes élményekről.
Hardy (1979) a modernkori spirituális és vallásos élményeket tárgyaló munkájához többezer részletes
beszámolót gyűjtött össze. Már e korai kutatásokból is világosan kirajzolódik a kép, hogy a beszámolók
jellegén erősen tükröződik az egyén vallási háttere: a szövegekben az interpretációnak olyan erős lehet
a szerepe, hogy a voltaképpeni tapasztalak közötti rokonság azonosítását is megnehezíti. Például elképzelhető, hogy lényegi természetét tekintve ugyanazt az élményt egy keresztény hívő Isten közelségeként írja le, míg egy buddhista beszámolójában a béke, az önzetlenség és a boldogság érzete dominál.
A nagyszámú beszámoló áttekintését és összesítését a modern kutatásokban jelentősen megkönnyítik
a számítógépes nyelvészeti módszerek. Yaden és munkatársai (2016) például egy öt éven át gyűjtött
korpuszon (összesen 777 beszámolón) kétféle módszertannal is végeztek nyelvészeti elemzést: az úgynevezett zárt szókincsű (top-down) módszer lényege, hogy előre meghatározott jelentéstani csoportokba tartozó szavak gyakoriságát méri, míg a nyílt szókincsű (bottom-up) megközelítés a szövegekben
azonosított valamennyi szótő relatív gyakoriságát figyelembe veszi, kiválasztva, konkrétan mely szavak
korrelálnak a legerősebben valamely kritériummal. Az elemzések mindkét módszert alkalmazva azt az
eredményt hozták, hogy azok a megkérdezettek, akik intenzív misztikus élményt éltek át, szignifikánsan gyakrabban használtak az összetartozásra, az egységre és az inklúzióra utaló szavakat (például,
oneness, everything, we, with, into, and), viszont szignifikánsan ritkábban használtak egyes szám harmadik személyű névmásokat (he, him, she, her stb.), valamint olyan szavakat, melyek közvetlenül a
vallásos életre vagy vallásos hiedelmekre vonatkoznak (pl. Christ, Christian, prayed, monk). Ez utóbbi
eredmény tehát arra utal, hogy az intenzív misztikus élményt átélő egyének némileg vonakodva használják saját vallási kultúrájuk bevett terminusait az élmény leírására, ezek helyett hajlamosabbak más,
általánosabb fogalmakat keresni. E részeredmény értelmezése a szerzők részéről is némileg spekulatív
és bizonytalan; mindenesetre említésre méltó a felvetésük, hogy az eredmény összhangban van azzal
a perennialista felfogással, mely szerint a misztikus élmény univerzális, vallásokon és kultúrákon átívelő
tapasztalás, és intenzív formájában éppen ez az egyetemes jelleg az, amelynek megragadására kevéssé
alkalmasak egy-egy adott vallási tradíció terminusai. Könnyen lehet azonban, hogy ez a tendencia csak
a modern kori emberre érvényes, akinek globalizált kulturális környezetében határozottan
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megmutatkozik a világ vallásainak sokfélesége. A Yaden és munkatársai (2016) által feltárt mintázattal
ugyanis éppen ellentétes tendencia figyelhető meg az újkor előtt született misztikus szövegekben, melyek jellemzően saját vallási hagyományuk fogalomkészletére szorítkozva tárgyalták a misztikus élmény
mibenlétét: ide tartoznak a keresztény misztikusok (többek között Eckhart mester, Tauler, Suso, Loyolai Szent Ignác vagy Jacob Böhme írásai), a zsidó kabbala, az iszlám szúfi hagyomány, vagy a hindu
advaita védanta bölcseleti iskolához tartozó szövegek.
A misztikus élmény empirikus kutatásához feltétlenül szükséges, hogy legyenek objektív eszközeink,
amelyekkel megállapítható, átélt-e ilyen élményt egy adott egyén, és amennyiben fenntartjuk azt az
elképzelést, hogy az élmény több, egymástól (részben) független összetevőből áll, a megfelelő mérőeszköznek arról is információt kell adnia, hogy milyen intenzíven volt jelen egy-egy komponens egy
adott tapasztalásban. Az első ilyen skálát doktori értekezésében Walter Pahnke (1963) alkotta meg
Stace (1960) hatkomponensű elmélete alapján. Később más kutatók továbbfejlesztették ezt a skálát:
ma a misztikus élmény mérésére a legelterjedtebb, validált, korszerű mérőeszköz a MacLean, Leoutsakos, Johnson és Griffiths (2012) által kifejlesztett MEQ-30 (Mystical Experience Questionnaire), egy
harminc tételből álló kérdőív, melyet Barrett, Johnson és Griffiths (2015) újravalidáltak a pszilocibin
pszichoaktív alkaloiddal végzett kutatásaik részeként. A MEQ-30 – Stace modelljétől némileg eltérően
– négy fő faktorra bontja le a misztikus élményt: a kifejezhetetlenség, a pozitív érzelmi élmény, valamint a tér és idő megszűnése változatlanul elkülönítve jelennek meg, a maradék három összetevőt (az
egységet, a szentség jelenlétét és a noétikus jelleget) viszont a „miszticizmus” faktorban ötvözi.
A MEQ-30-on kívül más mérőeszközök is használatban vannak. Ide tartozik a Burdzy (2014) által kifejlesztett és validált Sacred Emotions Scale (SES), amely kifejezetten az endogén (tehát nem külső hatással előidézett) misztikus élményeket kísérő pozitív és negatív érzelmi állapotokat méri. Az 5D-ASC (Five
Dimensional Altered States of Consciousness Rating Scale, Dittrich, 1998) Oceanic Boundlessness aldimenziója szintén szoros fogalmi kapcsolatban van a misztikus élményekkel. Végül, Hood és Morris
(1983) Death Transcendence Scale kérdőívének Mysticism alskálája szintén nagyon erősen korrelál
(𝑟 = 0,81; MacLean et al., 2012) a MEQ-30 eredményeivel. Hood és Morris skálájával kapcsolatban
azonban fontos megjegyezni, hogy eredeti funkciója egy jóval általánosabb elméleti keret (Lifton, 1976,
1979) operacionalizálása: öt különböző módozatát vizsgálja azoknak a hiedelmeknek, melyek szerint
az én a halál után tovább él azáltal, hogy azonosul valami maradandóval. Például, az ember tovább
élhet emlékként a családtagok és a barátok elméjében, az általa létrehozott alkotásokban, a természetbe visszatérve, vagy egy személyesen átélt halál utáni létezésben. A halál transzcendenciájának
ötödik aldimenziója a miszticizmus: Hood és Morris miszticizmus alskálájában a kérdések arra vonatkoznak, tapasztalta-e élete során az egyén, hogy énje egy a mindenséggel, így eleve örökkévaló. Ennek
az alskálának a tételei egy korábban kifejlesztetett kérdőíven alapulnak (M-Scale; Hood, 1975).

A misztikus élményt előidéző körülmények és tényezők
A fentiekből látható, hogy a misztikus élmény a modern tudatkutatásban világosan definiált és megfelelően operacionalizált, vagyis megbízhatóan és kvantitatív módon mérhető jelenség. E jelenség megértésének kulcsmozzanata, hogy feltárjuk a misztikus élményt előidéző potenciális okok körét. Milyen
körülmények és feltételek azok, melyek szignifikánsan megnövelik annak valószínűségét, hogy az
egyén misztikus élményt fog átélni? Léteznek-e vajon olyan eljárások, amelyek megbízhatóan képesek
előidézni ezt az élményt?
Az évszázadok során lejegyzett anekdotikus beszámolók és a modern, kontrollált vizsgálatok számos
olyan tényezőt tártak fel, amelyek hozzájárulhatnak a misztikus élmény megjelenéséhez. A beszámolókból világosan látszik, hogy a misztikus élmények gyakran spontán módon, minden azonosítható
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előzmény nélkül jelentkeznek (James, 1902/1985; Miller & C’DeBaca, 2001): ekkor beszélünk úgynevezett endogén misztikus élményekről. Azonban a spontán – vagy spontánnak tűnő – esetekre vonatkozóan is látszanak bizonyos körülmények, amelyek hozzájárulhatnak a misztikus élmény felbukkanásához: ilyen például a természeti – különösen az erdei – környezet (Williams & Harvey, 2001) és a társas
elszigeteltség, abban az esetben is, ha az egyedüllétet mint körülményt nem szándékosan teremtette
meg az egyén (Wulff, 2014).
Bizonyos jelentős stresszel járó életeseményeket – mint például a gyermekszülés (Vaughan & Maliszewski, 1982) vagy egy halálközeli élmény (Greyson, 2014; Pennachio, 1986) – szintén kísérhet misztikus tapasztalat. Valószínűleg a kőkorszakig nyúlik vissza azoknak a technikáknak a története, amelyek
segítségével az ember igyekezett különböző módosult tudatállapotokat, többek között misztikus élményt szándékosan előidézni. A legősibb eljárások közé tartoznak a szervezetet fizikailag igénybe vevő
különféle rítusok: a böjt, a sámánizmusban elterjedt intenzív tánc és dobolás (Carod-Artal, 2015), illetve az amerikai őslakosok kultúrájában az izzasztósátorban végzett szertartás (Hibbard, 2007; Polito,
Langdon & Brown, 2010). Ezeket az eljárásokat gyakran kiegészítette különböző pszichoaktív, hallucinogén anyagok használata is (Carod-Artal, 2015). A pszichedelikus anyagok használata ma egyetlen
világvallás rítusának sem része, továbbra is élő hagyomány azonban a böjt, az elvonulások (természetközeli környezetben és egyes esetekben a teljes társas elszigeteltség megteremtésével; Hood, 1977),
a meditáció és a kontemplatív ima (Wulff, 2014).
A misztikus élményeket vizsgáló modern kutatások e hagyományos technikák közül elsősorban a meditáció (Newberg, Alavi, Baime, Pourdehnad, Santanna & d’Aquili, 2001; Russ & Elliott, 2017), illetve a
pszichedelikus drogok, különösen a pszilobicin nevű alkaloid használatának hatásaira koncentrálnak
(Barrett, Johnson & Griffiths, 2015; Griffiths, Johnson, Richards, Richards, McCann & Jesse, 2011; Griffiths, Richards, Johnson, McCann & Jesse, 2008; Griffiths, Richards, McCann & Jesse, 2006; Hood, 2014;
Russ, Carhart-Harris, Maruyama & Eliott, 2019; Studerus, Gamma, Kometer & Vollenweider, 2012).
Ezeken a hagyományos eljárásokon kívül újabb technikák is megjelentek, mint például az érzékszervi
izoláció (más néven szenzoros depriváció vagy ingermegvonás; Hood, Morris & Watson, 1990), valamint a transzkraniális mágneses stimuláció (Yaden & Newberg, 2014). Utóbbi egy noninvazív eljárás,
amelynek során az agy egy bizonyos területén elektromágneses indukcióval elektromos áramot gerjesztenek. Újabban Lynn és Evans vizsgálata (2017) azt az eredményt hozta, hogy misztikus élmény
hipnotikus szuggesztióval is kiváltható, főként azoknál a vizsgálati személyeknél, akik eleve magas hipnotikus szuggesztibilitással rendelkeznek: vizsgálatukban a résztvevők 22 százaléka élt át teljes misztikus élményt. A szerzők közleményükben a szuggesztió teljes szövegét közzétették.
A laboratóriumi kutatások összességéből az a kép bontakozik ki, hogy a misztikus élmény legmegbízhatóbban pszichedelikus anyagokkal és transzkraniális mágneses stimulációval (Hill & Persinger, 2003)
váltható ki. Jelenleg is élénk vita folyik arról, hogy vajon a spontán jelentkező és a pszichedelikus drogok által kiváltott élmények azonos természetűnek tekinthetők-e: vannak kutatók, akik a mellett érvelnek, hogy az endogén misztikus élményekről szóló beszámolók tartalma nem különböztethető meg a
pszichoaktív anyagok által kiváltott tapasztalatoktól (Smith, 1964), más kutatók viszont kifejezetten
eltérő jellegűnek látják e két élménytípust (Zaehner, 1961).
A fentiekből látszik, hogy misztikus élmények nemcsak spontán jelentkezhetnek, hanem az azokat potenciálisan kiváltó tényezők és eljárások köre meglehetősen tág, ráadásul az itt közölt felsorolás valószínűleg nem tekinthető teljesnek. A misztikus élményt átélő személyek jellemzően mégis úgy érzik,
hogy valami egészen rendkívüli történt velük. Így felmerül a kérdés: vajon mennyire tekinthetők ritkának az ilyen típusú tapasztalatok? E kérdésre nehezen adható határozott válasz, mivel a pontos arány
nagymértékben múlik azon, mit tekintünk teljes misztikus élménynek. Láttuk, hogy a misztikus élmény
több összetevőből áll, és ezek mindegyike kisebb-nagyobb mértékben lehet jelen. A misztikus élmény
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mérésére alkalmazott kérdőívek is ennek megfelelően, egymástól független kontinuumok formájában
reprezentálják, hogy pontosan mit élt át egy adott egyén, e skálák viszont nem rendelkeznek semmilyen önmagától értetődő kritikus értékkel, amely meghatározná, mikor mondhatjuk el egy-egy összetevőről, hogy „megfelelő mértékben” jelen van. Pahnke (1969) munkája nyomán Barrett és munkatársai (2015) azt javasolják, hogy tekintsük teljes misztikus élménynek azokat az eseteket, amikor a MEQ30 mind a négy alskáláján a pontszám meghaladja a 60 százalékos küszöböt. Ez a meghatározás azonban meglehetősen esetleges, mivel semmilyen elméleti megfontolás vagy empirikus eredmény nem
támasztja alá, miért éppen a 60 százalékos szintet válasszuk küszöbszintnek.
E módszertani kérdéstől eltekintve, Barett és munkatársai (2015) kritériumát alkalmazva a vizsgálatok
jellemzően jóval magasabb arányt mutatnak, mint amit az élmény különleges jellege alapján feltételezhetnénk. Russ és Elliott (2017) kérdőíves kutatásában például az intenzív meditációs elvonuláson
résztvevők 33,4 százaléka élt át teljes misztikus élményt legalább egy ülés alkalmával. Greely (1975)
azt találta, hogy az amerikai lakosság 35 százaléka nyilatkozik úgy, hogy élete során legalább egyszer
érezte egy intenzív, felemelő spirituális erő jelenlétét. Több közelmúltbeli felmérés eredményét összesítve Hood, Hill és Spilka (2009) szintén arra az eredményre jutott, hogy a válaszadóknak körülbelül a
35 százaléka élt át intenzív spirituális élményt.
A kutatásokból tehát egyértelműen az a kép rajzolódik ki, hogy a misztikus élmény egyáltalán nem ritka
jelenség, ráadásul úgy tűnik, hogy vallási, világnézeti tényezőkhöz sem kapcsolódik szorosan. Yaden és
munkatársai (2016) kutatásának részeredménye, hogy misztikus élményekről a hívőkhöz hasonló
arányban számoltak be olyan személyek, akiknek semmilyen vallásos elköteleződésük vagy spirituális
orientációjuk nincs. A „spirituális, de nem vallásos” embertípus mellett tehát létezik a „misztikus, de
nem spirituális és nem vallásos” típus is. A misztikus élmény univerzalitását hangsúlyozó álláspontok
már korábban is megjelentek: Forman (1998) például kifejezetten úgy látja, hogy az egyén számára
maga a misztikus élmény átélése bír meghatározó jelentőséggel, és az élményt értelmező hiedelmek
szerepe ehhez képest másodrendűnek tekintendő.
A fentiekben vázolt kutatásokból tehát az a kép bontakozik ki, hogy a misztikus élmény megjelenését
számos körülmény és tudatosan alkalmazott eljárás elősegítheti, és maga a tapasztalat sem tekinthető
ritka jelenségnek. Az ismertetett eljárások azonban jellemzően nem működnek determinisztikus módon: egy meditációs ülés vagy hosszabb elvonulás esetében például azt látjuk, hogy bizonyos egyének
sikeresen előidézik e módosult tudatállapotot, míg mások a misztikus élmény összetevőinek egyikét
sem tapasztalják. Russ és Elliott (2017) intenzív meditációs elvonuláson részt vevő személyek körében
végzett kérdőíves kutatásukban arra keresték a választ, hogy egy elvonuláson biztosított feltételek
mellett mely tényezők alapján lehet a legmegbízhatóbban megjósolni a misztikus élmény megjelenését
és intenzitását. Az adatsoron végzett elemzés (többváltozós, hierarchikus lineáris regressziós modell)
szerint a misztikus élmény megjelenésével – számos egyéb változó kontrollja mellett – legerősebben
az önátadás állapota (state of surrender, SoS) korrelál (𝑝 < 0,001). Az önátadás központi jelentősége
már William James (1902/1985) munkájában is megjelenik. James az általa összegyűjtött beszámolók
tartalmában vette észre, hogy jellemzően két feltétel növelheti a misztikus élmény valószínűségét: (1)
egy jelentős személyes, egzisztenciális krízis átélése, és (2) az önátadás, amely azt a fordulópontot jelenti, amikor az egyén feladja a küzdelmet és az ellenállást, és elfogadja a helyzetet, amibe került. Ebben a pillanatban az egyén felszabadul a felelősség érzetének nyomása alól, elengedi a kontrollt, még
a saját sorsának kézbentartásáról is lemond, és átengedi magát az ismeretlen jövőnek. James saját
szavaival: „Valaminek utat kell adni, egy ösztönös keménységnek össze kell törnie és folyékonnyá válnia […]” (p. 67). Az önátadás állapota mellett egy személyiségjegy, az abszorpció bizonyult meghatározó tényezőnek (𝑝 < 0,001). Az abszorpció az egyén hajlama a képzeletműködésbe, fantáziálásba
való belefeledkezésre. Az eredmények értelmében tehát azok, akik hajlamosak arra, hogy a saját
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képzeletük lefoglalja a figyelmi rendszerük (szinte) teljes kapacitását, nagyobb valószínűséggel élnek
át misztikus élményt meditációs elvonulások során.
Egy frissebb kutatásban Russ és munkatársai (2019) a pszilocibin által kiváltott módosult tudatállapot
természetét vizsgálták, és a fentiekkel teljes összhangban azt találták, hogy a misztikus élmény megjelenését és intenzitását ebben az esetben is az önátadás állapota és az abszorpció jelzi előre a leghatékonyabban (az adatsorra legjobban illeszkedő regressziós modellben mindkét tényező erősen szignifikáns; 𝑝 < 0,001).
Mind a meditációs gyakorlatokkal, mind a pszichoaktív anyagok használatával kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogy az élmények, melyeket e beavatkozások kiváltanak nem kizárólag pozitívak vagy
semlegesek lehetnek. Meditáció alatt bizonyos egyének például egy erősen negatív tapasztalaton esnek át, melynek jellemző összetevői, hogy az egyén retteg, szorong, kicsinek, jelentéktelennek, tehetetlennek és elszigeteltnek érzi magát, szégyenérzet tölti el, és késztetést érez arra, hogy elforduljon
attól, amivel szembesül (Burdzy, 2014). Ehhez hasonló állapotot (rettegést, paranoiát, pánikot, kétségbeesést) a pszilobicin és más pszichedelikumok is előidézhetnek (Griffiths et al., 2006). Ezt a jelenséget
a köznyelv „bad trip”-nek nevezi, a szakirodalomban a challenging experience (vagyis: kihívást/erőpróbát jelentő élmény) kifejezés használatos (Barrett, Bradstreet, Leoutsakos, Johnson & Griffiths, 2016).
Azok a kutatások, melyek e beavatkozások hatásait vizsgálták, sikeresen azonosítottak néhány olyan
tényezőt, amelyek szignifikánsan megnövelik a negatív tapasztalatok valószínűségét. A meditációs elvonulások alkalmával (Russ & Elliott, 2017) gyakrabban élnek át ilyen negatív élményt azok, akik az
elvonulás előtt valamilyen személyes krízisen estek át, és eleve labilis érzelmi állapotban voltak
(distress), valamint azok, akiket az elvonulás idején hétköznapi gondok, feladatok, határidők foglalkoztattak (state of preoccupation, SoP; mindkét esetben 𝑝 < 0,05). A negatív tapasztalatokkal a legerősebb kapcsolatot azonban az ún. mentális akadályok (mental barriers) mutatják (𝑝 < 0,001). A merev
mentális akadályok jelentőségét már James (1902/1985) és Maslow (1970) is felvetette, rámutatva,
hogy a racionális gondolkodáshoz való ragaszkodás és az empirikus úton nem bizonyított információk
elutasítására való hajlam hátráltathatja a misztikus élmény megjelenését. Russ és Elliott e szakirodalmi
előzmények alapján alkotta meg a Mentális Akadályok Skálát, amely például a következő tételeket
tartalmazza: „Elutasítom az olyan gondolatokat, amelyeknek nincs logikus magyarázatuk.” „Elutasítom
az olyan gondolatokat, amelyeket a terület szakértői nem erősítenek meg.” „Elutasítom az olyan gondolatokat, amelyek kizárólag mások személyes tapasztalatain alapulnak.” „Csak tudományosan bizonyított gondolatokat fogadok el.” Illetve, fordított tételek is találhatók a skálában, például: „Volt már
olyan élményem, hogy tudtam valamit anélkül, hogy tudtam volna, honnan tudom.” „Előfordult, hogy
az intuícióm segített.” Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a bizonyos intuitív vagy irracionális
információk és tapasztalatok kategorikus elutasítására való hajlam a meditációs gyakorlatban komoly
kockázati tényező, mivel jelentősen megnöveli annak valószínűségét, hogy a gyakorló misztikus élmény
helyett egy rendkívül negatív tapasztalaton esik át. Az eredményekkel kapcsolatban azt is érdemes
megjegyezni, hogy a személyes krízissel és identitásválsággal kapcsolatos részeredmény erősen ellentmond James (1902/1985) felvetésének, aki szerint egzisztenciális krízishelyzetekben megnő a misztikus
élmény valószínűsége. Russ és Elliott empirikus vizsgálata ezzel szemben arra utal, hogy nem tanácsos
aggodalmakkal terhelt állapotban, rendezetlen magánéleti háttérrel meditációs gyakorlatokat végezni,
mivel ilyen esetekben gyakoribb, hogy az egyén egy kellemetlen, érzelmileg megterhelő élményen esik
át. A pszilocibin hatását vizsgáló kutatásokból hasonló mintázat rajzolódik ki. Russ és munkatársainak
(2019) eredményei azt mutatják, hogy míg az önátadás és az abszorpció csökkenti, a mindennapi gondok és teendők folyamatos jelenléte a tudatban (preoccupation) jelentősen megnöveli a „bad trip”
valószínűségét.
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A misztikus élmény neurológiai háttere
A misztikus élmény és az azzal ellentétes, negatív érzelmi tapasztalatok előrejelzésével kapcsolatos
eredmények jól illeszkednek a meditáció és a pszichedelikus anyagok hatásait vizsgáló idegtudományi
kutatások eredményeihez. Bár a meditáció és a pszichedelikumok által kiváltott állapotok nem feltétlenül azonosak, mindkét esetben kimérhető az úgynevezett alapállaptú hálózat (más néven: feladatnegatív hálózat; default mode network, DMN) aktivitásának csökkenése (Garrison, Zeffiro, Scheinost,
Constable & Brewer, 2015; Lebedev, Lövdén, Rosenthal, Feilding, Nutt & Carhart-Harris, 2015; Speth
et al., 2016). A DMN egy egymással szoros kapcsolatban lévő agyi struktúrák által alkotott hálózat,
amely jellemzően nyugalomban mutat aktivitást fMRI vizsgálatok alatt. Kognitív erőfeszítést igénylő
feladatok végzése közben a DMN aktivitása lecsökken. A DMN magas aktivitása tehát egy irányítatlan,
asszociatív gondolkodási folyamattal hozható összefüggésbe olyan helyzetekben, mikor az egyén erőforrásait semmilyen konkrét feladat nem köti le. A kutatásokból az is világosan kirajzolódik, hogy ilyen
esetekben a tudatot tipikusan az énre, az én múltjára és az én jövőjére vonatkozó gondolatok töltik ki:
„Milyen vagyok én?”, „Mik történtek velem?”, „Mi fog velem történni a jövőben?” (Buckner, AndrewsHanna & Schacter, 2008). Mivel a meditáció és a pszichedelikus drogok egyaránt csökkentik a DMN
aktivitását, ennek hatásaként az énre, a múltra és a jövőre vonatkozó gondolatok is megritkulnak.
Rendszeresen meditálók körében végzett vizsgálatok azt is kimutatták, hogy esetükben a DMN aktivitása nemcsak a meditációs ülések idejére, hanem azt követően is, maradandóan lecsökken (Tomasino
& Fabbro, 2016).
A misztikus élmény összetevőinek és a DMN magas aktivitásával összefüggő tudatfolyamatok összevetéséből az látszik, hogy a két állapot egymással inkompatibilis, vagyis a DMN aktivitása akadályozhatja
a misztikus élmény megjelenését. Bár a világon jelenleg alkalmazott meditációs technikák számos részletben különböznek egymástól, Blackmore (2004) szerint e módszerekben a közös, lényegi elem a következőképpen ragadható meg: „Figyelj, és ne gondolkozz!”. A meditációs üléseken kapott instrukciók
tehát explicit módon ösztönzik a gyakorlót, hogy engedje el az önmagára vonatkozó gondolatait, a saját
múltjára való emlékezést és a saját jövőjére vonatkozó tervezést és spekulációkat. Ezáltal a gyakorló
befogadó állapotba kerül, figyelmét a múlt és a jövő helyett a jelenre összpontosítja, és átengedi magát
a meditáció során lejátszódó folyamatnak. Ez az állapot szoros rokonságot mutat az eredetileg William
James (1905/1985) által felvetett önátadás állapotával, amely a fenti empirikus vizsgálatok eredményei
szerint a misztikus élmény legerősebb prediktora. A két kutatási irányzat eredményeit összevetve az is
látszik, hogy a tudat mindennapi gondokkal, tennivalókkal való kitöltése, és a ragaszkodás e gondolatokhoz (state of preoccupation) – amely az eredmények szerint erősen összefügg a meditáció során
tapasztalt negatív érzelmi élményekkel – megfeleltethető a DMN magas aktivitását kísérő tudatfolyamatoknak. A mentális akadályok (vagyis a racionális gondolkodással és empirikus bizonyítékokkal nem
alátámasztható gondolatok merev elutasítása) szintén az önátadás kulcsmozzanata ellen hatnak, akadályozzák a DMN aktivitásának csökkenését, ezért válthatnak ki olyan állapotot, amely a misztikus élmény természetével éppen ellentétes.
Fontos még megjegyezni, hogy a pszichedelikumokkal előidézett csökkenés a DMN aktivitásában az
ego feloldódásának élményével is korrelál: ebben a tudati állapotban elmosódik a határ az én és az
egyént körülvevő személyek és tárgyak között (Nour, Evans, Nutt & Carhart-Harris, 2016). Ehhez hasonlóan, meditáció és ima közben kimutatható az aktiváció csökkenése az agykéreg falcsonti lebenyének hátsó-felső régiójában (Newberg, Pourdehnad, Alavi & d’Aquili, 2003), amely terület a test fizikai
határainak érzékeléséért felelős, vagyis aktivitásának csökkenése befolyásolja a tér érzékelését, különösen az én és a világ többi részének elkülönítésével kapcsolatos érzeteket. Ez a jelenség a misztikus
tapasztalás központi elemének, a világmindenséggel való összeolvadás és egység érzetének lehet egy
vetülete, ha nem is tökéletesen azonos azzal.
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A misztikus élmény hosszú távú hatásai az egyén életére
A misztikus élmény természetének és az élményt kiváltó hatásoknak a kutatása önmagában is fontos
kérdéskör, hiszen e rendkívüli jelenség tanulmányozása jelentősen hozzájárulhat általában az emberi
tudat működésének és szerepének megértéséhez. A területen folyó társadalomtudományi és idegtudományi kutatások számos részletkérdést egyértelműsítenek, mely eredmények hozzájárulhatnak a
miszticizmus és a misztikus tapasztalat jelentését és jelentőségét vizsgáló filozófiai és teológiai kutatásokhoz is.
Az utóbbi évtizedekben azonban elsősorban azért növekedett az érdeklődés e jelenség iránt, mert
sorra jelentek meg olyan eredmények, melyek bizonyítékot szolgáltattak a misztikus élmény hosszú
távú pozitív hatásaira. Sedlmeier és munkatársai (2012) 163 vizsgálatot összesítő metaelemzéséből az
az általános kép látható, hogy a meditációs gyakorlatok pozitív hatása legerősebben a személyes kapcsolatok és az érzelmek szabályozása területén mutatkozik meg; ennél valamivel gyengébb, de még
mindig szignifikáns hosszú távú hatások mérhetők a figyelmi képességek és más kognitív funkciók (intelligencia, tanulás, emlékezet) terén is (p. 1156, Table 2). Russ és Elliott (2017) a meditáció által kiváltott pozitív hatásokat egyetlen összesített skálával mérte: a résztvevők 1-től 5-ig terjedő Likert-skálákon nyilatkoztak arról, hogy megítélésük szerint esetükben hogyan változott (1 = erősen csökkent, 5 =
erősen növekedett) néhány jellemző a meditációs elvonulásukat követően. A tételek között szerepelt
többek között a kreativitás, az elégedettség, az optimizmus, az együttérzés, az őszinteség, a türelem,
a tolerancia és a magabiztosság is. Az adatok elemzésének egyik legfontosabb eredménye, hogy míg a
pozitív változásokkal az abszorpció, az önátadás, és (negatívan) a mentális akadályok is szignifikánsan
összefüggtek, amikor egy következő lépésben a modellbe független változóként bekerült a misztikus
élmény intenzitása is, ez utóbbi változó maradt a legerősebb és az egyetlen szignifikáns prediktor (𝑝 <
0,01), az összes többi független változó elvesztette szignifikanciáját. Vagyis a többi változónak a misztikus élményen túlmenően nincs magyarázó ereje, ezek hatása a misztikus élményen mint mediátorváltozón keresztül érvényesül. Mint fent láttuk, számos tényező járulhat hozzá a misztikus élmény felbukkanásához, a meditáció pozitív hatásai viszont közvetlenül a misztikus élmény megjelenésével és
intenzitásával függnek össze, nem a meditáció tényével vagy egyéb körülményekkel.
Bár a meditáció és a pszichedelikus drogok által kiváltott tudatállapotok közötti átfedés mértéke továbbra sem tisztázott, mindenképpen említésre méltó, hogy e pozitív hatásokat a misztikus élmény
abban az esetben is kiváltja, ha az élményt pszichoaktív anyag idézi elő. Például Griffiths és munkatársai
(2008) pszilocibinnel végzett kutatásukban a vizsgálati személyek 58 százaléka számolt be misztikus
élmény átéléséről, amit 14 hónappal később is életük egyik legjelentősebb eseményeként írtak le. A
résztvevők kétharmada nyilatkozott úgy, hogy elégedettebb az életével e tapasztalat óta. A pszichedelikumok hatásainak kutatása több évtizedes szünet után éledt újra az ezredfordulót követő években,
és bár az alkalmazási lehetőségek és a kockázatok teljes körű feltárásához még jelentős idő szükséges,
az eddig végzett vizsgálatok többsége hosszú távú pozitív hatásokat mutatott ki. Mentálisan és fizikailag egészséges önkénteseken végzett kutatásokban pszichedelikus anyagokkal hosszú távú és stabil
növekedést lehetett elérni olyan változók tekintetében, mint az általános jóllét érzete (well-being) és
az optimizmus (Carhart-Harris et al., 2016) vagy az új tapasztalatok iránt való nyitottság mint személyiségjegy esetében (MacLean et al., 2012). Ez utóbbi azért is lényeges eredmény, mert a személyiségpszichológia hagyományos modelljei a személyiségjegyeket alapvetően stabil, az élet során kevéssé és
csak lassan változó jellemzőknek tekintik (Roberts, Wood & Caspi, 2008). A pszichedelikumok terápiás
felhasználási lehetőségeit vizsgáló kutatások szintén hoztak néhány ígéretes eredményt. A pszichoaktív
anyagok használatával hosszú távú szignifikáns javulást lehetett elérni az alkoholfüggőség
(Bogenschutz & Forcehimes, 2017), a dohányfüggőség (Garcie-Romeu, Griffiths & Johnson, 2014,
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2015), az előrehaladott rákbetegséget kísérő szorongás és depresszió (Grob et al., 2011), valamint a
kényszeres zavarok (Moreno, Wiegand, Taitano & Delgado, 2006) kezelésében is. Figyelemreméltó
részeredmény az is, hogy e pozitív hatások gyakran már egy-két kezelés után megmutatkoznak, és több
mint egy éven át fennmaradnak (Griffiths et al., 2008).
A meditáció hatásait vizsgáló kutatásokhoz hasonlóan a pszichedelikumok esetében is egyre több eredmény mutat arra, hogy a misztikus élmény lényegi szerepet játszik abban a hatásmechanizmusban,
melyet e pszichoaktív anyagok váltanak ki. A hangulati állapot javulása például nem, vagy alig figyelhető meg azoknál a pszichedelikummal kezelt betegeknél, akik nem számolnak be misztikus tapasztalatról (Roseman, Nutt & Carhart-Harris, 2018). Ugyanezt az eredményt mutatja Russ és munkatársainak
(2019) elemzése is: bár az abszorpció és az önátadás állapota összefügg a hosszú távú pozitív változással, e változók szignifikanciája azonnal szertefoszlik, amint független változóként a misztikus élmény is
bekerül a modellbe. A pozitív hatást tehát, úgy tűnik, hogy nem a pszichoaktív anyag maga, hanem a
pszichoaktív anyag és egyéb kedvező tényezők által együttesen kiváltott misztikus élmény eredményezi.
A misztikus élmény hosszú távú hatásaival kapcsolatban kontrollált vizsgálatokat egyelőre csak a meditációs technikákra és a pszichedelikumok által előidézett állapotokra vonatkozóan végeztek. Így jelenleg nem áll rendelkezésre megbízható információ arról, hogy a spontán jelentkező, illetve más körülmények (gyermekszülés, halálközeli élmény) vagy technikák (böjt, izzasztósátor, transzkraniális
mágneses stimuláció, ingermegvonás, hipnózis) által kiváltott misztikus élmények hasonló pozitív hatásokat eredményeznek-e. Az eddigi eredmények alapján azonban feltételezhető, hogy e hatásokban
a kulcselem maga a misztikus élmény, és az élmény előidézési módjának a hatás szempontjából nincs
érdemi jelentősége. Amennyiben ezt a közvetlen kapcsolatot az élmény és a pozitív hatások között
további kutatások is igazolják, a jövőben feltehetően nagyobb hangsúlyt fog kapni az egyes eljárások
megbízhatóságának fokozása és a kockázatok részletes feltárása. Függetlenül attól, hogy a terápiás
alkalmazásban, az egészséges egyéneknél megmutatkozó pozitív hatásokban vagy a spirituális fejlődésben látjuk az alkalmazás lehetőségét, a területen zajló kutatások egyik kulcsfeladata továbbra is a
leghatékonyabb és egyben legbiztonságosabb eljárások kidolgozása marad.
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Abstract
By analysing experiences of a Civic Preference Forum organised for community gardeners in Hungary in 2017, our paper’s aim is twofold. We investigate if the Civic Preference
Forum was an adequate format to enable discursive participation. Then we provide evidence on how this deliberative method can be applied on common-pool institution design
gaining scientific knowledge about community gardening. Community gardeners, garden
coordinators and experts were invited to the pilot Civic Preference Forum to share their
experiences, problems, doubts, solutions, and opinions related to community gardening.
First, the potential link between community gardening and deliberation is discussed and
the method of Civic Preference Forum is introduced and placed among the deliberative
and participative methods. Then by the lessons of the forum on community gardening it
is demonstrated how the method can deliver insights for participants, decision-makers and
academia. Participants’ preferences and wishes are analysed by applying and testing the
criteria of discourse quality analysis. It is argued that the Civic Preference Forum fulfilled
the criteria of equal and open discursive participation and the analytic dimensions of evaluating the discourse worked well in the case of a Civic Preference Forum. Enclave deliberations based on proximity may differ from collective identity-based ones in terms of composition and implications. The first may result intra-group discursive equality, while the
second may provide inter-group equality. Beside the methodological findings, the explored
positive and negative side effects and limitations of the methods, the forum delivered new
scientific knowledge on community gardens as common-pool resources, which helps to
better understand the mechanisms in community projects. We learned that community
gardeners’ discourse was focused on such nodal themes as dependence and independence,
monitoring and control, active and passive membership, equal and unequal participation,
free riding and collective action, rules and norms of land cultivation and behaviour. Civic
Preference Forum as a method enabled participants to clarify preferences, thematise problems and wishes as well as exchange ideas on possible solutions to them.
Keywords Enclave deliberation · Civic Preference Forum · Economic sociology ·
Community garden · Discursive participation · Discourse quality · Common-pool resource
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1 Introduction
There is a growing interest both in deliberative methods and in common-pool resource
management. The ambition of this paper is to link these methodological and substantive interests and check the methodological lessons of the application of a deliberative
method on an emerging field of community gardening.
The foundation of deliberative democracy is the very process where public issues
and alternative approaches are discussed and in certain cases, but not always resolutions are made based on consultations, forums and debates. Our research’s focus is on
the phenomenon of discursive participation,—issues related to open deliberation and
discursive participation are problematised (Gastil 2000; Chambers 2003; Delli Carpini
et al. 2004, p. 318). We investigate how discursive participation is realised through the
method of Civic Preference Forum and how the forum can deliver knowledge on the
problems and solutions related to community gardening. The discursive participation
can be interpreted as a discussion and active participation through which participants
can express and learn each other’s preferences and opinions. In our case the exchange of
opinions takes place in a regulated forum of like-minded people.
We argue that urban community gardens are common-pool resources and are worth
to be linked with the idea of deliberation. In the first part, the potential link between
community gardening and deliberation is discussed, then the position of Civic Preference Forum among the deliberative methods is located. After introducing the procedural
characteristics of the forum, its substantive outcomes are highlighted. Here the focus
is on the institutional design principles developed by Elinor Ostrom and whether the
conditions necessary for the successful management of common-pool resources can be
applied to the urban community gardens. Finally, the discourse quality of the forum
and the potential positive and negative effects and limitations of the method will be
evaluated.

2 Urban community gardening and its deliberative potential
In the international literature community gardens appear as multifunctional sites that
can simultaneously fulfil goals related to food-provisioning, community building and
environmental education (Firth et al. 2011; Russ et al. 2015; Torres et al. 2017). In some
contexts where the gardens explicitly challenge the current patterns of food production
and the usage of public space, they can be interpreted as sites for collective action and
local activism (Nettle 2014). Even in less politicized contexts the gardens may serve as
fields for practicing citizenship and participation (Ghose and Pettygrove 2014; Glover
et al. 2005). Since the gardens operate as semi-public spaces where the physical infrastructure is collectively managed by the gardeners, beside food skills participants can
learn the patterns of cooperation and community governance. Previous research (Glover
et al. 2005) found that community gardening groups potentially effect the democratic
values and practices of their own participants. But it is also presumed that participation in a community-based project can teach individuals how to overcome rational
ignorance and participate in clarification of preferences and norm-setting. Community
gardens usually operate in a low-hierarchic structure: gardeners are involved in directdecision making and there is high turn-over in leadership. Making collective decisions,
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practicing leadership roles may empower the members to play an active role in other
issues of their localities.
According to the Putnamian idea (2000) the intensity of membership in voluntary associations is important to the development of the democratic culture. Hungary as well as the
whole Central and Eastern European region is described as having a poorly developed civil
society and weak civic participation (Kuti 2008). Therefore, it is particularly relevant to
investigate how local level communities manage collective resources for recreational purposes and whether they have the potential to provide citizens with spaces where they could
build trust towards each other and their local institutions.
Community gardens—just like in other countries of the region (Bitusiková 2016; Spilková 2017)—appeared in Hungary in the early 2010’s (Bende and Nagy 2017). Our fieldwork prior to the Civic Preference Forum (Bársony 2017, 2018) confirmed that building
interpersonal ties is an important motivation for the gardeners, however people with different motivations can participate in the same garden and self-fulfilment and communityrelated goals may be mixed and even conflicted within the groups of gardeners. Though
explicit political motivations are not shared by all the gardeners, some participants attach
symbolic meaning to their activities. These gardeners find it important to grow their own
food, follow a sustainable lifestyle and participate in a voluntary project.
As for the proliferation and general knowledge of the gardens a recent nation-wide representative survey1 informed us that about 40% of the respondents said they heard about
the concept of community gardens, but only 2% reported they know about a functioning
garden in their proximity. Almost 17% would be open to be a member in a community
garden and these respondents are almost equally distributed among the different types of
settlements (capital, towns, villages).
Practically, there are no urban gardens in Hungary with a pure entrepreneurial character,
neither gardens with the mission of serving marginalised people’s needs. Most gardens are
initiated and managed by urban citizens who at the first place see their involvement in community gardening as a hobby and recreational activity. Urban gardens do exist in smaller,
medium sized Hungarian settlements as well, but the most significant and visible community gardening activity is concentrated in the capital city, Budapest. Most of the gardens
are founded by the district-level local municipality, professional civil society organisations
or informal civil groups (Bársony 2017, 2018).
Scientific inquiry concerning the gardens is also fuelled by the global trend and emergence of civic food networks (Renting et al. 2012). Community gardens as well as other
forms of urban agriculture initiatives (e.g. community supported agriculture, food cooperatives, food swaps) can be understood as networks of citizens whose aim is to actively
participate and regain control over food production and public spaces. Since civic food networks rely on voluntary, associational principles and participatory forms of self-management, civic food networks require not just engaged citizens but also an active involvement
and collective governance by groups of citizens.
Collective governance mechanisms can be viewed through the lenses of Elinor
Ostrom, whose scientific work was dealing with resources managed by close-knit communities typically in rural contexts. The basis of the Ostromian common-pool resources
is a natural resource (e.g. forestry, fishery etc.) or a built physical infrastructure (e.g.
irrigation system). These resources are typically managed by a closed group of people
1
Omnibus Survey of the Sociology Doctoral School of the Corvinus University of Budapest, January,
2019 (N = 1000). Data are available at the authors at request.
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who benefit from the resource individually and often make a living out of it (Ostrom
1990). Ostrom and her colleagues were conducting the institutional analysis of common
resources and were curious what conditions are necessary to succeed at managing these.
The suggested design principles to govern the resources in a sustainable way in a nutshell are the followings. The groups shall define clear boundaries. The governing rules
shall fit the local conditions and those affected by the rules shall participate in modifying them. The rule-making rights of community members shall be respected by outside
authorities and the community should be embedded in larger networks in case of larger
common-pool resources. There must be a system for monitoring members’ behaviour.
Furthermore, graduated sanctions shall be designed against rule violators and low-cost
means for dispute resolutions should be accessible (Ostrom 1990, pp. 88–101).
Urban community gardens can be interpreted as common-pool resources in contemporary urban contexts. The gardens are divided into individual plots where gardeners
normally grow food for individual consumption. Almost all gardens contain however
common areas which are cultivated jointly, plus there are tools, shared spaces (e.g.
toolsheds), and services (e.g. electricity, water supply) which are used by the members
collectively. The gardeners need to reach a consensus on how to cultivate the common
areas plus how to maintain the common infrastructure such as paths, composting bins.
Community gardens also require participation in a variety of tasks that need to be done
with a certain regularity. Weekly minor tasks include picking up the trash, collecting
compost and monthly responsibilities are like mowing, mulching paths, or maintaining
infrastructure such as fences or water taps. The gardening communities need to find a
way to motivate their members to participate in these tasks, plus the maintenance of the
garden often requires collective decision-making. The location of the tap, the organisation of the tools such matters where the gardeners need to coordinate their actions.
The close proximity of the individual plots also reinforces coordination: due to the easy
spread of weeds, diseases and pesticides gardeners need to make sure that their actions
cause no harms for their neighbours and that they define organic practices in the same
way.
The community gardens are qualified resources in some respects: people are not
involved in the collective action in the first place to sustain their lives and they may be
heterogenous (Parker and Johansson 2011). By heterogeneity of the people it is meant
that although there is a common goal and the group has clear boundaries, community
gardeners may join the initiatives with different purposes. Motions may range from
purely recreational and self-fulfilment reasons to more symbolic expressions of a lifestyle and world view. As a result, gardeners may attach different meanings and importance to the commonly managed garden and they may differ in terms of inclination to
participate in the collective governance processes.
With the deliberative discussion we were aiming at collecting information about the
participants’ motivations, preferences, practices and wishes which are all relevant to
explore the operation of community gardens. After inquiring about their motivations,
we were curious about what claims gardeners express related to community gardening. If one accepts that community gardens are similarly functioning institutions to the
Ostromian common-pool resources then these design principles are expected to appear
in the experiences and wishes of the gardeners. The question is to what extent and with
what kind of modifications are common-pool design principles present in community
gardens, where the common-pool is not of vital importance but has to do with recreation
and quality of life.
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3 Deliberation, discursive participation and deliberative democracy
Deliberation can be interpreted as a phenomenon related to a specific social model of
democracy, or it is seen by others as a sort of sociological method (Lengyel et al. 2015).
Deliberative methods however are fundamental to deliberative democracy (Habermas
1984; Fishkin 1995; Elster 1998; Gutmann and Thompson 2004; Fishkin and Luskin 2005;
Dryzek 2000). Some scholars argue that representative and deliberative democracy models are opposing categories, whereas others argue that they may complement each other
(Chambers 2003; Delli Carpini et al. 2004). Participants of deliberative forums can learn
relevant facts, expert views and other opinions in a certain topic and thus become better
informed, involved and active agents in the discussion. The deliberation process can result
in enhanced responsiveness and responsibility of participants that serve the beneficiaries’ needs and may have positive social impacts at the individual, community and societal
level as well. But deliberative forums may have unintended consequences too. Due to a
self-selection bias they may lead to information asymmetries. Knowledge gain and attitude changes of participants despite the expectation may prove to be short term phenomena
only (Lengyel et al. 2015). In certain cases, a forced consensus instead of dynamic updating may lead to dissatisfaction of participants (Karpowitz and Mansbridge 2005). Widely
popularized deliberative events may deflect public attention from deeper social and political problems, which could be added as a further point to the pathologies of deliberation
(Stokes 1998).
Deliberation is different from interviews and large-scale surveys in that it provides participants with the opportunity to reflect on their own thoughts, and to encounter with the
views of other participants (Burchardt 2014). The deliberative methods are aiming at disseminating information and expressing diverse opinions. Consequently, participants should
be recruited from as broad economic, political and social background as possible. Deliberative consultations ideally provide the possibility for inclusion of the excluded social
groups. Based on their analysis of civic forums Karpowitz and Raphael (2014) call this
condition the equal participation principle. The practical evidences of the deliberative
events however might contradict this theoretical principle: participants of deliberative consultations are often the members of those social groups which have higher social status and
have the chance to represent the interests of their own groups in other forums. Instead of
the opinions of the majority, often the voices of a powerful minority are channelled into
decision making through the deliberative processes (Karolewski 2011).
Following the equal participation principle, it is not sufficient to ensure the representation of diverse social groups, it also needs to be secured that their insights will be considered with equal weight. There are initiatives particularly aiming at the excluded or smaller
social groups and attempting to make their voices louder for the wider public. These principles are expressed in enclave deliberation. (Sunstein 2005; Karpowitz et al. 2009; Karpowitz and Raphael 2014, see also McKerrow 2015). Enclave deliberation of like-minded people can facilitate the involvement of group members of lower status and on aggregate level
may expand the pool of arguments. On the other hand, due to reasons of group dynamics
during enclave deliberation opinions may frequently shift toward an extreme pole. According to some arguments civic forums and deliberations in general should guarantee transparency and publicity (Raphael and Karpowitz 2013). These principles can best be served
by involving the public into the process of deliberation. Through the internal and external
communication of the processes, accountability, transparency will be provided, and the
general public will also be informed about the content of the debated questions, dilemmas
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and problems. An indicator was designed to measure, evaluate and test the external communication related to the deliberation. The indicator is based on two categories: one is the
argumentation which is to transfer the content of the deliberation, the other is the transparency which informs about the deliberative process. The argumentation should contain
the conclusions based on the opinion of the participants, including the causalities, data,
evidences, norms and the opposing arguments. If this information is openly accessible, the
coherence and logic behind the arguments can be verified by researchers or other members
of the public. The principle of transparency requires that the public is informed regarding who initiated, organised, managed the deliberative process and how this process was
designed (selection criteria etc). It also needs to be documented what the purpose of the
deliberation was, what expectations were set and how the deliberative process was evaluated and analysed, how the participants gave feedback on the event, whether they found
the event to be fair and effective, if the event was organised in an authentic and responsible
manner.
Jürg Steiner and his colleagues (Steenbergen et al. 2003; Steiner 2012) also developed
a complex framework for the evaluation of discourses, they attempted to operationalise
the quality of discourse in deliberation processes. Their tool, the Discourse Quality Index
(DQI) relies on the Habermasian discourse ethics and emphasizes the process of argumentation and persuasion in the communicative action. According to Habermas and other theorists discourse ethics should fulfil the criteria of open participation, justification of assertations, participants should consider the common good, participants should treat each other,
the demands and the other participants’ counterarguments with respect, the deliberation
should arrive at a consensus. Habermas involved the criteria of authenticity in his ethics, in
the sense that every participant is transparent about its intentions. From the methodological
point of view, it was considered as not directly observable, therefore this element was not
involved in the DQI. Steenbergen et al. (2003) elaborated a measurement tool to test the
quality of public discourses and they suggested “speech act” as a unit of analysis, particularly those parts of speeches which contain a demand, a proposal on decision that should be
or should not be made.
In the following sections of the paper the method of the Civic Preference Forum will be
located among the other deliberative and participative methods and then the results and the
methodological considerations of a Civic Preference Forum on community gardening will
be presented.

4 The Civic Preference Forum among the deliberative methods
Opinion formulation methods based on participation and conversation have various types.
Researchers can choose from a wide variety of methods to gain the opinions of experts,
leaders, activists and other stakeholders in issues of public interest. A new local or national
legislation, decrees, modification, improvement or cancellations of a service and institutions of civic initiatives in the making are the potential cases.
The common element of these methods is to involve people in mediated deliberation on
public issues. However the methods may differ according to aims, size, recruitment principle, duration and outcome (Karpowitz and Raphael 2014; Slocum 2003; Lengyel 2009;
Tóth and Göncz 2009; Gastil and Levine 2005).2 There are methods (like Deliberative Poll
2

There is a wide array of additional sources available on different participatory and deliberative methods, ranging from theoretical to practitioner orientations. Some examples: Abelson et al. (2003), Wakeford
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and Civic Dialogue) where the goal is to get stakeholders informed and involved in public
issues and there is no need for a final decision. In others the aim is to produce a statement or decision based on consensus or vote (like in Consensus Conference or Citizens
Jury). Some deliberative events may last for a couple of months (like Participatory Budgeting, or Citizens Assembly) while others (like the National Issues Forum or the World
Cafe) deserve a few hours. In some methods the recruitment of the participants is based
on random or quota sampling, while in other cases the event is open or the participation
is based on a convenience sample. In some cases (like Town Meetings, National Issues
Forum, Planning Cells) the number of participants may reach several hundreds and the
event deserves serious financial resources, while others (like Focus Group or Civic Dialogue) consist of a dozen of participants.
The method of the Civic Preference Forum applied in this paper is to explore the common and/or policy-related demands, knowledge, opinions, experiences and preferences of
the participants with the aim of informing the community and in case of need decision
makers (Lengyel 2016). Civic Preference Forums are designed as follows. First, the team
of researchers identify the theme of the forum and the problems related to it. Then the
scenario of the discussion is elaborated. The population of stakeholders is determined, and
the researchers take a 7–16 sample of it. The selected participants are invited, and an information brochure is attached to the invitation. In the meantime, 1–3 experts are identified
by the researchers and invited to the forum with the request of sharing their knowledge
and reflect on the comments and answering the questions posed by the participants during
the forum. The deliberation is moderated by trained personnel who may be members of
the research team. After the deliberative event participants are asked to give an individual
written or oral feedback on the forum. The research team is evaluating and analysing the
experiences and the results of the forum and if any demand is expressed by the participants
the researchers forward the results to the stakeholders and the decision-makers. Civic Preference Forum belongs to the category of smaller and shorter deliberative methods and it
doesn’t deserve a final consensus of participants at the end of the discussion.

5 The organisation and experiences of the Civic Preference Forum
on community gardening
5.1 The organisation of the event
We introduced a broad focus of the Civic Preference Forum from the content point of view,
participants were invited to discuss their preferences and experiences. The goal of the Civic
Preference Forum organised on community gardening was threefold: first, we aimed to provide participants of different community gardens in Hungary with a forum where they can
clarify and discuss their needs and opinions, practices and solutions on community gardening. As a second goal, we wanted to test if Civic Preference Forum is an adequate format to
enable discursive participation. Third, we intended to learn more about community gardens
as common-pool resources and how do community gardeners settle their preferences and

Footnote 2 (continued)
(2001), Lawrence (2002), Stitt-Gohdes and Crews (2004), http://www.participatorymethods.org, https://
participedia.net, http://www.charretteinstitute.org/, https://www.participatorybudgeting.org, http://www.fao.
org/docrep/006/T7838E/T7838E02.htm, etc.

13

F. Bársony et al.

norms. In this paper we highlight some of the results with a focus on the Civic Preference
Forum as a deliberative method (particularly, if the event fulfilled the criteria of discursive,
equal and open participation) and how can it serve common-pool institutional design.
The forum took place in July 2017, but the preparations started already in March 2017.
Following the necessary steps of organising a Civic Preference Forum, we worked out the
scenario and prepared the information material that was later distributed among the participants. The research team defined the stakeholders, took a sample of them, and the experts
were chosen and called upon. We defined the sample frame as the operating community
gardens in Hungary.3 During the selection we aimed at having participants from community gardens of different types in terms of location (capital/other city; inner-city/suburban
garden); institutional form and founder (municipality-founded, NGO-founded and informal
civil group) and size (smaller gardens below 30 plots, bigger gardens up to 60+ plots).
After the selection of the nine gardens we contacted the coordinators of the gardens
and recruited the participants with their help. Community gardeners received the call for
the participation through their coordinator and they could voluntarily apply to take part in
the deliberation. Accordingly, our sample selection cannot be considered as random. The
organisational arrangements are presented in detail in Table 1.
The participants received the information material4 prior to the forum and arrived at the
event with some background knowledge both on the topic and the course of the deliberation. In the information material we referred to community gardening as “any area that is
cultivated by a group of people with the aim of gardening.” In the material we gave a general overview to the participants on community gardening including the history, development and the global spread of the gardens. The material also contained some information
on the practical know-how on the formation and management of community gardens. The
goals and design of Civic Preference Forums were also mentioned in the short leaflet. Prior
to the Civic Preference Forum, the participants had been informed about the goals, course,
data protection mechanisms and ethical considerations of the research and at the opening
of the event they were reminded on these. The deliberation was moderated by two members of the research team. During the forum, the participants could share their thoughts and
experiences with each other, and they also had the chance to listen to the invited experts
and raise their questions to them. The more than 4 h long forum was video-recorded with
the informed consent of the participants. After the deliberation a feedback questionnaire
was distributed among the participants in which they were requested to evaluate and give
some feedback on the forum in form of open-ended questions. Based on the participants’
request, contact information of the participants have been shared so that the forum gave the
floor for future communication and cooperation as well. As a symbolic acknowledgement,
all the participants received a small package with a thank you letter, some present and certain but not considerable amount of money. The Urban Gardens Association published the
information material on community gardening along with a report about the course and
results of the Civic Preference Forum on their website. After the forum the research team
started to evaluate and analyse the results of the discussion.
Sixteen community gardeners participated in the forum from nine different community gardens. Seven gardens operate in the capital, two in a smaller city in Fejér county,

3
Data derived from the public database by KÉK (Contemporary Architecture Centre) http://kozossegik
ertek.hu/kertek/.
4
The briefing material is available in Hungarian at: http://www.varosikertek.hu/wp-content/uploa
ds/2017/08/Kozossegi_kertek_tajekoztato_BCE_2017-2.pdf.
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Table 1  The process of the Civic Preference Forum organised on community gardening Source: own summary based on Lengyel (2016)
Actors and research I. Planning phase
phases

II. Preparation
phase

III. Implementation IV. Feedback and
evaluation

March–May 2017

June–July 2017

July 2017

Research team
3 Researchers from
the Corvinus
University of
Budapest

Selection of the
topic of the
forum, working
out the scenario
of the forum

Information mate- Moderation
rial on community gardening
Sample selection
Involvement of
participants

Participants
16 Community
gardeners from
7 Budapest- and
2 Székesfehérvár
based gardens
Experts
2 Experts
Urban Gardens
Association
Grundkert garden

Not involved in this Receiving the
Expressing opinphase
briefing material
ions and needs
Problems and solutions
Questions to the
experts
Not involved in this Receiving the
Summary and
phase
briefing material
reflection of
the experiences
shared on the
forum; Answer
to the questions
posed by participants

August 2017-ongoing
Evaluation of experiences and analysis
of the results

Filling out the feedback questionnaire

Dissemination of the
results of the forum

Székesfehérvár. Smaller gardens slightly outnumbered big ones. As we stated above,
the sample is not random, and the most active gardeners are over-represented in it. All
participants had secondary or higher education, they were typically managers, professionals or other white collars. Three out of four of them were females, their age varied
between 32 and 73, around the average of 60; the median age was 68, that is, elderly
people dominated the discussion (Table 2).
This event was designed as an enclave deliberation (Sunstein 2005): like-minded
people discussed their needs and experiences of common interests. One qualification
however should be added here: participants were like-minded but arrived from different
community gardens.
Previous studies on deliberative events found that socio-demographic variables can have
an impact on individuals’ participation and on the discourse quality. Gerber (2015) highlighted the role of gender and found that women are less prone to speak up in the discussions (Karpowitz et al. 2012). Han et al. (2015) found that participants’ age, gender and
education make a difference in how actively engaged they are in the deliberative event. In
our event we found that the setting of the forum is not unknown to the participants. During
our fieldwork prior to the forum we witnessed assemblies organised by the individual gardens, participants mentioned during the forum as well that they discuss operational matters
regularly in a similar format. Thus, one added value of the Civic Preference Forum was not
its format rather its heterogeneous composition as nine different gardens were represented
in it.
All the gardeners who previously applied for the forum appeared in the event. We found
that this is due to that gardeners welcomed the idea of a common platform and discursive
arena on community gardening. Beside this factor, the mobilisation of the gardeners was
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Table 2  Social characteristics of the participants Source: own compilation
Participant

Community garden

Age

Gender

Highest education

Occupation

Sz.Sz.

Suburban garden
Budapest, big

43

Male

University

Mechanical engineer

51

Female

University

Secondary school teacher

68

Female

High school

Logistical manager

66

Female

Secondary education Forester

73

Female

Secondary education Financial assistant

40

Female

Secondary school

Pharmacy assistant

n/a

Female

n/a

n/a

70

Female

High school

School financial manager

73

Male

High school

Graduate engineer

69

Female

Secondary school

Secretary

73

Female

University

Loan officer

32

Female

University

Travel guide

58

Female

High school

Pre-school teacher

70

Female

Secondary education Test operator

70

Male

University

Building site manager

n/a

Male

University

Municipal department head

50
39

Male
Female

University
University

Political scientist
Community worker

T.R.B.

Suburban garden
Budapest, big
SZ. I. I.
Székesfehérvár
garden, small
M.E.
Székesfehérvár
garden, small
Gy.E.
Suburban garden
Budapest, small
R.L. Sz.
Suburban garden
Budapest, small
Z.R.
Suburban garden
Budapest, small
K.P.
Suburban garden
Budapest, small
N.G.
Suburban garden
Budapest, small
N.G.M.
Suburban garden
Budapest, small
T.J.
Suburban garden
Budapest, small
B.A.
Inner-city garden
Budapest, big
T.B.
Inner-city garden
Budapest, big
N.G.
Inner-city garden
Budapest, big
L.L.
Suburban garden
Budapest, big
L.A.
Suburban garden
Budapest, big
R.G. expert –
T.V. expert –

Gardens were considered as “small” up to 30 and “big” above 30 plots (the biggest garden consists of 64
plots)

relatively easy thanks to the field experience of a member of the research team collected in
community gardening sites.
The participating gardeners were first asked about their personal relations and motivations towards community gardening, and they were requested to introduce their community
garden. By these introductions we gained new insights and confirmed the results of the
previous explorations about the different institutional models of the gardens. As a second
question, the participants of the forum were asked to mention the problems they experience
and perceive regarding the daily operation of the gardens. This question was posed broadly,
so that gardeners could refer to the most relevant and bothering problems they experienced.
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In this part of the forum we did not witness that any of the participants dominated the
discussion. There were gardeners who expressed themselves more freely and contributed
to the discussion more than some others. We attribute these differences to personal characteristics, generally we found that the atmosphere of the forum enabled participants to raise
issues important to them. The circumstance that the discussion was organised with two
facilitators was helpful in this respect.
The discussions about the problems was followed by the reflections of the two experts.
One of them is an active gardener and a community development practitioner. Her comments were mainly focusing on the problems raised by the gardeners and internal, community-level challenges.
The other expert is the funder of one of the NGO-s that are patronising gardens. In his
reflection, he connected the problem of responsibility for the community garden plot with
the concepts of active and responsible citizenship and with this remark he attempted to
move the discussion to a more abstract level. The interpretation of the gardens as places for
active citizenship and democratic participation did not occur in the forum before. Furthermore, the expert was bringing new topics for discussion by problematizing the need for a
central, capital city-or national level framework for community gardens. He was proposing
a central budget as well as a central body for the management for all the existing gardens,
and expressed the need that more gardens should be founded countrywide, and that community gardens should be considered and promoted by city planning. These claims were
well received by the gardeners, they applauded and expressed their agreement with body
language during the speech of the expert. The expert’s thoughts however were not repeated
or reflected on during the gardeners’ individual comments which indicates to us that the
expert’s opinion was perceived by the gardens as something they do not question. The participants focused on issues that are coming from their daily experiences of governing the
garden, and they could not connect to the higher level problems formulated by the expert.
The setting of the forum by giving the floor to the participants first ensured that they raise
the problems that directly affect them.

5.2 The outcomes of the event from an Ostromian perspective
Community gardens are often characterised in empirical case studies as open-access
places (Bendt et al. 2013; McVey et al. 2018) which are managed by civil society groups,
though open for the wider public. Community gardens in Hungary are not like the ‘publicaccess gardens’ introduced by some of these case studies. All the participants of our forum
described the gardens as having clearly defined boundaries in terms of membership and
access. Non-members are allowed to enter the gardens, but only occasionally and within
the opening hours.
Norms and rules are essential for the governance of community gardens. Gardeners
need to know what is expected from them when it comes to the maintenance of individual
plots, common areas and infrastructure and the organisation of shared tasks. The forum
gave an evidence that the community gardens operating in Budapest can differ in terms
of how formal their rules are. The representatives of one inner-city garden expressed that
they do not want to emphasize the rules and contracts to their members, because it would
make the place less open and democratic. As a reflection, other participants from different
gardens expressed that the rules and contracts are fundamental to engage people, and to
balance individual and collective interests.
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It would be O.K if one person wanted to plant his Christmas tree in the garden. But
what if 43 wanted to do the same? Then it would become a forest, so to keep the
garden together, we need the rules. (Male gardener, coordinator, Budapest suburb
garden)
Based on the forum and the preparatory fieldwork we found that despite their institutional
differences (e.g. what is their relationship to the local municipality) the gardens operate
among similar conditions and face similar challenges. However, differences in size of the
group and the territory might require different contributions from members or different
ways of coordinating tasks.
I was just listening that there are 18–20–25 members gardens. I can imagine that this
rotary system is fitting that size. But we have 64 plots! We don’t even know each
other, it could not work for us. (Male gardener, Budapest, suburb garden)
As for community garden members’ participation in rule-making, we found that in
most cases where the municipality or a patronising NGO initiated the garden, gardeners
accepted the rules as given and they did not consider modifying them. The representatives
of the independent garden raised the issues whether rules are important or not. This discussion made almost every participant reflect on the role of rules. Apart from this exceptional
garden the other gardeners who had no distinct opinion became convinced that the rules
are important for the sustainable operation of the garden. Three gardeners reflected on the
rules in their closing remarks, they also mentioned that they would consider the revision of
the rules and contracts in their gardens.
Honestly, I have never thought before, that the set of rules are that important and
that we have the possibility to renew them annually… (Female gardener, Budapest,
suburb garden)
As it will be presented later in regards to the discourse quality of the deliberative discussion, relationship to the local municipality differ between the gardening communities.
The gardens initiated by the municipality found it natural to be funded by the municipality, the gardeners from the NGO-funded gardens try to have a neutral and balanced
relationship to the municipality, whereas the one independent garden established by an
informal group of citizens tries not to have any connections to the local government.
Despite the different attitudes, at some point of the discussion it was acknowledged by
all the participants that neither the municipalities nor other authorities claim any rights
to interfere in the internal operations and rules of the gardens.
The need for a functioning monitoring system occurred in the context of free riding.
Since participation in the gardens is based on self-motivation, community gardeners can
have different capacities and preferences to take part in the gardens’ lives. Most of our
participants perceived it as a problem, that beside an active core team, many gardeners
do not contribute to the common tasks, and often neglect their individual plots causing
a problem to the other gardeners. The gardeners of different communities shared practices and solutions they are experimenting with to overcome the problem of the unequal
distribution of tasks. In one garden they use a rotary scheme where certain gardeners
are responsible for the tasks on a weekly basis. In other gardens a coordination team is
responsible for identifying the tasks and there are monthly occasions when all the gardeners are requested to contribute. In an other garden a certain day is appointed every
week, which is the time to do the common tasks. There were clear demands expressed
towards how the communities could strengthen their members’ alignment and the fair
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distribution of common tasks. The gardens experiment with tools to encourage members
to contribute, but they do not seem to dare to introduce systems that closely monitor
members’ behaviours. Gardening is a voluntary activity, and the gardens would like to
keep the image of being free and open spaces. Many gardens fear to introduce monitoring systems because they do not want to establish obligations towards their members.
I would like to reach that everyone has eyes and notices what needs to be done… I
don’t want to instruct or monitor anyone, I wish it was like a family where everyone knows its duties and happy to do them. (Female gardener, coordinator, Budapest, suburb garden)
Monitoring systems in case of Ostrom’s common-pool resources might be more legitimate, since there the members have stronger and more definite motivations and financial gains. There are two kinds of problems to be regulated in community gardens as
it turned out from the discussion and from background interviews. One is the cultivation of the plot and taking care of the environment, while the other has to do with the
behavioural code of the participants (i.e. activity in community programs). Backbiting,
scandalization, gossiping as well as guiding and personal advice were widely applied
concerning both types. More formal procedures of warning, voting, exclusion however
happened only in the case of cultivation.
Community gardeners perceived the negligence of the individual plots to be the biggest rule violation. Not caring about his own plot detracts not only from the community
spirit, but it can result in weeds and diseases that can affect others’ plots and harvests.
Every garden experienced this issue and graduated sanctions are written or unwritten
rules everywhere. First, the abandoning members are warned orally, then they receive
written notifications by email and if they show no change in their behaviour, gardeners
can be sanctioned with exclusion. Gardeners and coordinators do not like to exclude
members, the challenge for them is to learn whether the gardeners want to stop participation because of the lack of interest or their circumstances just do not allow them to
temporarily look after their plot.
As to low-cost means for dispute resolutions smaller internal conflicts within the communities are perceived as normal by the gardeners, but they all were positive that they
could handle conflicts. Social media platforms provide the gardeners with easy and cheap
communication channels. Before implementing new assets gardeners often exchange ideas,
arguments through their online channels. If there are disputes within the community, they
might as well organise garden assemblies to discuss the conflictual issues. Open voting is a
tool to decide about a certain issue.
She did not want to accept the exclusion from the garden, so we launched an assembly and everyone had to vote if she should be excluded or not. If someone could not
come, they could vote online and finally we decided for her exclusion. (Female gardener, Budapest, suburb garden)
Embeddedness often referred to as the nested enterprise (Ostrom 2009) principle suggests
that more complex common-pool resources are often linked into larger networks, because
the complexity requires multiple layers of decision making. The gardens created by the
same municipality or NGO are networked in the sense that they receive the same facilitation after the garden has been established and they have some opportunities to exchange
good practices. Community garden policies as official programs at city or national level that
would provide a framework for how to run a garden do not exist in Hungary. Associations,
virtual networks for coordinating community gardens’ activity are under construction.
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How to motivate the gardeners to participate and bear responsibilities in the shared tasks
is a common challenge in the different community gardens represented in the Civic Preference Forum. Rotating work schedules, task forces, credit systems are different “push strategies” applied by the communities. In this respect, the gardeners expressed both during the
forum and the feedback form that they gained valuable insights from each others’ practices
and they will be experimenting with new motivational strategies. Sharing practices as well
as formal and informal rules can be considered as a learning and a potential improvement
process because all the participants are free to embody the newly gained knowledge into
their gardens’ daily operation. By sharing contact information of the participants, future
cooperation and exchange of views and rules may take place.

5.3 The quality of discourse concerning wishes
In the Civic Preference Forum community gardeners first were asked to share the problems and challenges they experience in their gardens. After the discussion the experts were
reflecting on the gardeners’ thoughts, and in the closing part all participants were invited
to express and share their demands related to community gardening. Participants were
requested to mention the wishes they would like to come true related to their community
gardening activity. The moderators were not supposed to give specific instructions whether
the expressed demands should relate to their own garden or whether more general claims
are expected from them concerning the different scales (city or national level) of community gardening.
The event met the criteria of open participation and the analytic dimensions of discourse quality analysis (Steenbergen et al. 2003; Isernia and Fishkin 2014) proved to be
relevant.
The gardeners could openly participate in the discourse without any major intended
interruptions by other participants. If interruptions happened, these were mostly of supportive rather than destructive character. The expressed demands by the gardeners differed both in terms of justification and content. A group of gardeners expressed generic
and abstract demands concerning community gardening:
I have three wishes: tolerance, good heartedness and money.
(Female gardener, Budapest, inner-city garden)
There is a need for good governance, good communication and [appropriate] channels. (Male gardener, Budapest, suburb garden)
Others’ demands restricted to wishes regarding their own gardens’ operations:
I wish we had a covered place where we and our guests could all sit and eat
together. (Female gardener, Székesfehérvár garden)
I would like to have … a permanent and long-lasting place so that we do not have to
move anymore. (Female gardener, Budapest, inner-city garden)
Most gardens face these constraints because of the lack of financial resources. Land in
most cases is subsidized by the municipality, but in case the garden does not want to
cooperate with the local government it needs to be more self-reliant and face the challenge of the frequent move of the garden.
One of the experts expressed demands on more governmental support and a state and
city level policy framework on the gardens and his speech resulted in comments made
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by other gardeners on these issues. The expert’s visions were mostly accompanied by
enthusiastic reactions (even applause) and some short supportive, confirmatory comments. At the same time, contrary to the expert’s wishes, meaningful responses of the
gardeners concerned a lower, municipality level. Some fears of an independent gardener
were also expressed: she worried that municipality financing might weaken the gardens’
freedom and independence. The second expert basically eased these fears and threats.
The participants listed additional arguments and counterarguments on the role of municipalities so that the discourse became balanced in the end.
As for the content of justification of demands, even if the gardeners expressed a
demand driven by their individual or narrow group interest, supposedly due to the communitarian character of the gardening initiatives, many of their comments contained
arguments related to the common good, to the larger network of community gardeners
or even to the whole society as beneficiaries of the gardens.
I wish we had more space so that we could invite more people, active people…to
shape people’s view and thinking on environmental and self-provisioning issues.
(Female gardener, Budapest, inner-city garden)
Participants in the forum showed respect both towards each other’s demands and to the
counterarguments. Despite the different experiences and models of operations among the
gardens, participants were open to each other’s practices. Gardeners expressed different
views on how formal the set of rules in a garden should be, or how gardens shall ideally
relate to the municipality. Ideas and arguments were exchanged though in soft manner, conflicting views were often set off with irony. The quick exchange below happened between
two female gardeners from the same independent garden, one female expert and—although
gender is not the dividing line here—two male participants, an expert and a gardener from
a different garden:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

We keep ourselves far from the municipality. (Female gardener A, Budapest inner city)
And we are happy about it. (Female gardener B, Budapest inner city)
They are not that bad guys. (Male expert, community garden NGO)
Of course not. (Female gardener A, Budapest inner city)
Just as bad as dentists.” (Male expert, community garden NGO)
But we are not independent anymore. (Female gardener A, Budapest inner city)
Why not? (Male expert, community garden NGO)
If the garden is financed by the municipality… (Male gardener, Budapest suburb)
We are not independent either, only we depend on … [name of the company owning the
garden’s plots] (Female expert, Budapest inner city garden)

5.4 Methodological considerations and limitations
The deliberation introduced in this article both served as a tool to foster dialogue on an
issue of public interest, and as a data collection tool to contribute to the sociological
research of community gardening in Hungary. Our research interest was on exploring
the field of community gardens as common-pool resources and testing the Civic Preference Forum in enclave deliberation. The deliberative forum served the explorative aim by
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providing a space for the gardeners to share their informed opinions and the potential collective positions, additionally, it helped to build networks between the different gardens
and foster dialogue between the experts and the practitioners. In this sense besides being a
research method, deliberation proved to be a particular “approach” to research (Burchardt
2014, p. 358).
Those coming from the countryside, from smaller, or suburban gardens and those who
arrived from big or inner-city gardens had an equal say, so between-garden chances of
preference clarification were balanced. Within-garden chances however were not balanced
because passive gardeners were underrepresented in the forum. Their feelings toward community programs and preferences concerning the proper code of conduct most probably
differ from that of the active core. (All that we learned in this respect emerged from the
negative comments of the avant-garde participants.) Another limitation of the research is
that it didn’t include representatives of the municipalities and NGOs, which would deserve
an alternative method. Enclave deliberation nevertheless could be applied in a special stage
of setting the common-pool institutional design. It is a useful tool for transforming inclinations and feelings into preferences of the participants. If any of the like-minded stakeholders has a chance to participate that may be applied in a preliminary stage of common-pool
resource design. Properly applied it may enrich the argument pool and may result singlepeakedness without moving toward an extreme pole.
It is hard to imagine a more peaceful activity than that of community gardeners’ and a
more tension-free event than the one devoted to their experiences concerning issues of recreation. However, the event at stake is not so innocent as it seems at the first glance due to
theoretical and practical reasons.
Theoretical and methodological implications are threefold. The first is about the status
of preferences. According to a marked position deliberation is a sort of discussion with the
claim of changing preferences (Przeworski 1998). Though there are deliberative methods
where the aim is to observe preference changes, there are others where not changing, but
clarifying preferences is in the focus. Those who are familiar with the field would hardly
deny that preferences are not “given”. What empirical researchers meet with are more frequently than not sympathies, inclinations, aversions and opaque feelings. Even if there is
a common aim and there are written obligations, these don’t cover the range of everyday
practices where both rules of land cultivation and community behavioural codes should be
settled. Preferences in these cases should be dredged up from emotions which are in many
cases inconsistent. Therefore, it is a legitimate aim, especially in case of problems having
to do with collective identities to clarify preferences, instead of (or before) trying to change
them. The second problem concerns decision making and vote. If one is interested in how
rules and norms are settled in a community, primary information about the crystallisation
of alternatives is more important than a decision reflecting the opinion of the majority. In
this respect decision making and voting in an organised forum might be as unnecessary as
in the case of a participatory observation of mushroom collectors (Fine 2001). Votes and
decisions might be parts of the practice of community gardens, but they were not part of
the deliberative event devoted to preferences of community gardeners. That leads to a third
problem, that of the need of consensus as an outcome of the event. Civic Preference Forum
does not need a conclusive consensus by design since the aim is to understand motives and
preferences.
Potential practical difficulties arose from the fact that community gardens seemingly
represented dispersed units of an emerging social movement and the event contributed
to collective identity building of community gardeners. Hungarian party politics became
extremely polarized in the previous decade and it had an impact on civic organizations.
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Associations devoted to recreational activities started to define themselves in terms of
right- and left-wing ideologies (Lengyel and Ilonszki 2010). At the time of the Civic Preference Forum the mainstream political landscape was already dominated by illiberalism
and some influential civic organisations dealing with issues of direct political relevance
(like corruption, migration, freedom rights) got under pressure. Community gardens did
not fall into this category, however the issues of independence or cooperation with authorities and—in Ostromian terms—getting embedded in broader common-pool resources
became important in their case as well.

6 Conclusion
The forum was aiming to provide the participants of community gardens with a common
platform to discuss their preferences and share the experiences of an activity which is relatively new to the urban context in Hungary. Accordingly, participants were rather interested in finding the commonalities and learning from each other. No matter which property
regime or coordination style their gardens represent, the participants of the forum are all
personally engaged in community gardening and therefore have a positive attitude towards
the other gardens. It is also important to note, that despite the relative institutional diversity, the existing community gardens in Hungary have a rather similar social and ideological background. Lacking serious conflicting interests and arguments no demands were
expressed by the participants to deliver any claims to the broader community or to any
decision makers. Though one expert flashed some broader—city, state and even international—dimensions of urban agriculture as well as democratic values of community gardening, reactions, reasoning and discourse of the gardeners to this remained on the garden,
municipality or local community level.
In terms of the motivations of community gardeners we identified two types: there are
gardeners who are interested into produce healthy and cheap vegetable while others put
more emphasis on community building. In our deliberative event recruitment was biased
toward active members who consisted of the latter type. The more the gardeners are interested in building collective identity, the greater is the chance of getting closer to the type of
enclave deliberation. The recruitment of participants has to do with the limits of the results
as well. The research does not or does only partially inform about if there are and who hold
opposite views about the phenomenon and what can be the potential counter-arguments
against the gardens in the neighbourhood or among policy makers.
The Civic Preference Forum avoided extremization this time and it was mostly due to
the quality of discourse and due to the fact that the group consisted of participants from
dispersed groups. Potential extremization in our Civic Preference Forum coincides with
funding and rulemaking regulations. Independence and cooperation are more emphasized
by those who are more open toward gardeners’ collective identity. Others who are not
very much interested in collective programs take regulations and funding on behalf of the
municipalities or NGOs.
Civic Preference Forums aim to understand the motives and preferences of participants.
Our participants expressed the needs for cohesive communities and clarified their preferences in terms of rules, norms and behaviour. These needs were mostly in line with the
institutional design principles developed by Elinor Ostrom. We found that the commonpool resources framework is a good starting point to analyse the operation of the urban
communities of the gardeners. The gardeners expressed the need for clear group boundaries
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and agreed that rules and contracts are necessary to engage participants. We found that not
all gardening communities require the same level of participation in rule making. Gardens
initiated by external actors tend to rely on rules suggested by the municipality or the patronising NGO. The gardens generally fear to introduce monitoring systems, but they all
apply graduated sanctions and cheap conflict resolution tools.
One of our goals was to test if Civic Preference Forum is an adequate format to enable discursive participation on community gardening. We found, that the Civic Preference
Forum presented in this paper bears all the marks of the discursive participation (Delli
Carpini et al. 2004). Through the discussions, exchange of experiences and hearing to the
experts the community gardeners of the forum participated in the deliberation on a topic
they are all affected by. The forum provided a new communication channel for the gardens
and by exchanging contacts during the forum the participants gained new paths for further
interactions (Raphael and Karpowitz 2013). The toolkit of discourse quality analysis was
tested, and it proved to be applicable.
The forum provided participants of different community gardens in Hungary with a
discursive arena where they could share and discuss their needs and opinions, practices
and solutions on community gardening. The participants expressed during the event and
in their written feedbacks that they found the opportunity of meeting and the knowledge
sharing with the other gardeners useful. The forum provided the space for participants to
learn about each other’s practices, especially regarding the management of participation.
Beside the learning outcomes, the evidence that participation, members-alignment mean a
problem in every garden, assured participants that the challenges they face are not unique
and there are diverse alternative tools to experiment with. Learning about the similarities
supported the bonding and feeling of solidarity between the gardeners. At the end of the
event gardeners of different communities agreed on to stay in contact and keep each other
informed about issues of common interest so that to potentially cooperate and keep learning from each other.
The participants of the Civic Preference Forum were all committed community gardeners and activists who exchanged their ideas and experiences about their problems and solutions. We got knowledge on their motivations, how they think about the urban community
gardens and through the gardens about the society, furthermore, the deliberative event helped
participants to clarify their preferences regarding community gardening and guaranteed the
equal participation of them which is an essential design element of common-pool resource
institutions.
This time we did not intend to test if the legitim publicity is realised in the external communication of the event (Raphael and Karpowitz 2013; Karpowitz and Raphael 2014; McKerrow 2015). The documentation of the event however would make it possible and by doing so
the analysis of the discourse quality of Civic Preference Forums could be improved. Another
challenging purpose would be to examine the aftermaths (if any) of the forum in the everyday life of participating gardens and gardeners in terms of emerging communication paths,
exchanging information, incorporated knowledge and/or practices, attitude changes, needs for
further organised discussions.
Like-mindedness may characterise communities, where members know and frequently talk
to each other, living in proximity. This is generally the case of community gardens and most
common-pool resources. But like-mindedness could be observed among dispersed groups as
well and this is also true on community gardens. The Civic Preference Forum presented above
deals with this second type phenomena.
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An enclave deliberation of a close-knit community with careful design may provide
equal voice to members of lower prestige in the community and may enrich the pool of
arguments in one way or other: among others it may help to transform inconsistent feelings, hopes and doubts into preferences. However, during this clarification process the public mood may move toward extreme poles.
Enclave deliberation could be applied on like-minded but separated groups as well. In
this case like-mindedness is not provided by social and physical proximity but by shared
values and the formation of a collective identity. If it is so, the clarification of preferences
concerning core issues is easier due to the sense of collective identity. The mood could
be more tempered for the same reason and due to the fact that most participants don’t
know each other. Preferences concerning rules and norms are not settled in sharp debates
because they had been evolved during the everyday practices of the groups. Enclave deliberation may serve as a forum of good practices in this respect. It may also contribute to the
strengthening of collective identity and meaning-making of emerging social movements
and pressure groups.
Enclave deliberation can be applied on both types of like-mindedness (one based more
on proximity and the other on identity). If they succeed, the first can guarantee intra-group,
while the second inter-group equality. Both might be relevant for common-pool resource
designs, but they represent two different tracks and could be applied for different problems
of institutional development. A Civic Preference Forum devoted to a particular gardening
community to elaborate more on the governance, norm- and rule formations may enrich
experiences concerning intra-group equality. The event presented above facilitated the
communication of like-minded people belonging to dispersed groups.
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Preferált vezetési stílus, vezetői és vállalkozói
hajlandóság az egyetemi hallgatók körében1
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ABSZTRAKT
Jóllehet számos kutatás született vezetői stílusok témakörben, és az egyetemi hallgatók kezdetektől gyakori szereplői a feltáró jellegű társadalomtudományi kutatásoknak, kevesebb példát
találunk arra, hogy a Full Range Leadership modellt fiatalok körében alkalmazzák. Ebben a
cikkben a szerzők magyar egyetemisták körében vizsgálják a preferált vezetői stílusokat, és ezeket a vezetői és vállalkozói aspirációkkal összefüggésben térképezik fel. A kutatásban felhasznált online kérdőívet fővárosi és vidéki egyetemek gazdasági, műszaki és társadalomtudományi
képzéseiben tanuló diákok töltötték ki. A kérdőív kitöltésében 335 egyetemi hallgató működött
közre. Az eredmények feltáró jellegűek és a szakirodalom alapján várható összefüggéseket néhány ponton módosítják. Négy jól elhatárolható vezetési stílus rajzolódott ki a vizsgált egyetemisták körében, melyek a transzformatív, a szupportív, a defenzív és a laissez-faire vezetői
típusokat testesítik meg. Többváltozós elemzés alapján azt a feltevést fogalmazhatjuk meg, hogy
az egyetemi hallgatók körében a vezetői hajlandóság a transzformatív vezetési stílusjegyekkel,
míg a vállalkozói aspirációk a transzformatív és a szupportív vezetői stílussal mutatnak pozitív
összefüggést.
KULCSSZAVAK: vezetési stílus, vezetői aspirációk, vállalkozói hajlandóság, egyetemisták
ABSTRACT
Preferred leadership style, leadership and entrepreneurial inclination
among university students
Although many researches have been conducted on leadership styles and university students
are participants in exploratory social science research quite frequently, fewer examples can be
found on the application of the Full Range Leadership model among the youth. In this article,
the authors examine preferred leadership styles among Hungarian students, and map their
connections with managerial and entrepreneurial inclination. The online questionnaire used in
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the research was completed by university students studying economics, technology and social
studies in the capital and beyond. The questionnaire was completed by 335 university students.
The results are exploratory, and they seem to modify the existing typologies. Four distinct
leadership styles could be observed within the target group, embodying the transformative,
supportive, defensive, and laissez-faire leadership types. Based on multivariate analysis one may
suppose that among students leadership willingness is positively connected to transformative
leadership, while entrepreneurial inclination to the transformative and supportive styles.
KEYWORDS: preferred leadership style, leadership aspirations, entrepreneurial inclination,
university students

Bevezetés
Írásunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen vezetési stílussal azonosulnak a felsőoktatási
hallgatók, milyen tényezőkkel állnak összefüggésben vezetői aspirációik és vállalkozói hajlandóságuk. A vezetői stílusokat a Full Range Leadership modell szellemében
tanulmányozzuk. Annak ellenére, hogy számos kutatás született vezetői stílusok témakörben (Gregor – O’Brien 2015, Sin Ping 2001, Sheppard 2018) és a Full Range
Leadership modell alkalmazása is viszonylag széles körben elterjedt a nemzetközi
menedzsment kutatásokban, kevés példát találni arra, hogy azt majdani vezetők és
munkaerőpiaci résztvevők több száz fős mintáján teszteljék.
A fiatalok és a felnőtt népesség vállalkozói hajlandóságának, valamint maguknak a vállalkozásoknak a kutatása ennél kiaknázottabb terület (Kuczi et al. 1991,
Lengyel – Róna-Tas 1997, Kuczi – Lengyel 2001, Fitzsimmons et al. 2005, Lengyel
2008, Lengyel 2009). Ami a kurrens nemzetközi összehasonlító kutatásokat illeti,
Magyarország 2006 óta részese a Global University Entrepreneurial Spirit Students’
Survey – GUESSS nemzetközi felmérésnek, amelynek egyes vizsgálati szempontjait
mi is beépítettük a vizsgálatunkba. Kutatásunk hozzáadott értékét az adja, hogy fiatalok körében vizsgáljuk a preferált vezetői stílusokat, s ezeket a vezetői és vállalkozói hajlandósággal összefüggésben térképezzük fel.
Írásunkban egy magyar egyetemisták körében 2018-ban készült online survey
eredményeit mutatjuk be. Vizsgálatunk összehasonlító jellegű: különböző képzésekben résztvevő egyetemi hallgatók, fővárosi és vidéki diákok almintáját vetjük össze.
A cikkben először bemutatjuk a leadership irodalom alapján a vezetői stílusok
elméleti modelljeit, majd a vezetői és vállalkozói hajlandóság nemzetközi, illetve
hazai vizsgálatainak – elemzésünk szempontjából fontos – eredményeiről nyújtunk
áttekintést. Ezután ismertetjük a felhasznált adatbázist, az elemzés változóit és az
alkalmazott módszereket. Az eredményekre térve feltárjuk, hogy milyen vezetői típusokat preferálnak az egyetemisták, és megvizsgáljuk, hogy az egyes típusokkal
való azonosulás a válaszadók mely csoportjaira jellemző, majd bemutatjuk a vezetési stílusokra kidolgozott regressziós modelleket. Végül röviden összefoglaljuk következtetéseinket.
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Elméleti felvetések és empirikus kutatási előzmények

A leadership irodalom egyik meghatározó alakjaként Kurt Lewin az 1930-as évek
végén a gyakorlatban is jól hasznosítható elméletet dolgozott ki, kísérleti módszerrel alátámasztva.5 A kísérletben résztvevők a demokratikus vezetésű csoportban kisebb ellenségességet és agressziót mutattak, mint az autokratikusban. A kísérletek
körülményeit, valamint a vezetés demokratikus és autokratikus jellegét azóta számos (ön)kritika érte. Mint ahogyan azt is, hogy a laissez-faire típusú vezetés alkal
mazása eredetileg nem volt tervezett, azt Lewin a kísérlet megmentése és a demokrácia hírnevének védelme érdekében vezette be mintegy retorikai fogásként (Billig
2015).
A vezetéselmélet másik klasszikusa, Rensis Likert az autokratikus-demokratikus
fogalompárhoz illeszkedve kétszer két vezetői stílust dolgozott ki: kizsákmányoló
parancsoló, jóindulatú parancsoló, konzultatív és participatív stílusokat. A kizsákmányoló-parancsoló vezetés hierarchikus, a vezető szoros kontrollt gyakorol a vezetettek felett, és megfélemlítéssel sarkallja őket magas teljesítményre. A jóindulatú
parancsoló vezető ezzel szemben paternalisztikus gondoskodással ötvözi a fentieket.
A konzultatív vezetésben az információáramlás többirányú, kikérik a vezetettek véleményét, azonban a döntéseket a vezetők hozzák. A vezetettek alapvető motivációja
a jutalmak megszerzése és a büntetésék elkerülése. A Likert által favorizált rendszer
a participatív vezetés. Ebben a rendszerben a vezetettek részt vesznek mind a célok
kijelölésében, mind a döntéshozásban, ezáltal felelősségvállalás és elszámoltathatóság jellemzi őket (Likert 1967).
A hatékony vezetés tranzaktív és transzformatív modellje szerint a (politikai) vezetés több az engedelmesség kikényszerítésénél (Burns 1978, Bryman 1996, Boda
2013). Weberi terminusokban gondolkodva a vezetés a legitim uralom tartományában értelmezhető. Tranzaktív vezetési stílus esetén a cél elérésének módja a vezetettek számára közvetlenül elérhető haszon (siker, elismerés, anyagi ellentételezés) és
veszteség lehetőségének érzékeltetése. A transzformatív vezető általában ennél elvontabb eszközökkel (közös cél, küldetés, vízió) motivál, s a transzformatív vezetés
morális jelleget is ölthet. Bár Burns leadership elméletét számos kritika érte, mégis
termékenyítőleg hatott az empirikus kutatásokra.
A menedzsment irodalomban elfogadott, általunk alkalmazott Full Range
Leadership modell (Bass 1985) is Burns szellemét követve alakult ki. A modellben
a transzformatív és tranzaktív vezetői stílus mellé bevezetik a laissez-faire stílust.
Az eredeti Full Range Leadership modellben a tranzaktív vezetői stílust a feltételes jutalmazás és a kivételeken/kifogásokon alapuló aktív vezetői faktorok képezik.
5
Lewin tanítványaival először két, 11 évesekből – főként fiúkból – álló, maszkkészítésre szerveződött
csoportban tesztelte az autokratikus és demokratikus vezető vezetettekre gyakorolt hatását. Később a
kísérletben résztvevő csoportok száma négyre emelkedett, a vezetői szerep pedig a laissez-faire típussal
bővült.
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A feltételes jutalmazás (rewards achievement/contingent reward) során világosak
a feladatok, a célok, valamint a teljesítmény alacsony, közepes és magas szintjéhez
rendelt jutalmak és büntetések. A transzformatív vezetés azt takarja, hogy a vezető az átalakulás perspektíváját kínálja és átalakítja a vezetetteket, hiszen azokat az
általuk eredetileg szándékoltnál nagyobb és jobb teljesítményre sarkallja (Stafford
2010). Fontos hangsúlyoznunk, hogy a tranzaktív és transzformatív nem feltétlenül
egymást kizáró, hanem párhuzamosan alkalmazott, egymást kiegészítő vezetői típusok (Avolio – Bass – Jung 1999); helyzete válogatja, hogy melyik fajta vezetői viselkedés a leghatékonyabb. Edwards és Gill (2012) kimutatta, hogy míg a transzformatív
vezetői stílus a hierarchia összes szintjén hatékony, addig a tranzaktív típus inkább
csak az alsó szinteken. A laissez-faire vezetési típus egyetlen vezetési szinten sem
bizonyult hatékonynak. A nemzetközi kutatási eredmények értelmében azon szervezeti egységek működnek hatékonyabban, amelyek vezetői a transzformatív típusba
tartoznak (Lowe – Kroeck – Sivasubramaniam 1996). Ehhez képest Zaal (2017, N = 6
vezető, 36 alkalmazott) disszertációjában azt találta, hogy mind a tranzaktív, mind a
transzformatív vezetői stílus nagyobb csapatsikert produkált, mint az autokratikus.
Ami a nemeket illeti, eredményei szerint a nők inkább a transzformatív, a férfiak
inkább a tranzaktív típusú vezetést kultiválják.
A Full Range Leadership modell konceptualizálására és operacionalizálására
egyik leggyakrabban használt és legmegbízhatóbb mérőeszköz a Multifactor Leadership Questionnaire (Avolio – Bass 1990, Avolio – Bass – Jung 1996). A kérdőív egyik
előnye, hogy lehetőséget ad több szemszögből megvizsgálni a vezetési stílusokat.
A vezető nyilatkozhat ugyanis saját vezetői stílusáról, teret adva az önreflexiónak
egyfelől, a vezetettek pedig ugyanezen szempontok szerint véleményt nyilváníthatnak főnökük vezetési stílusáról, megteremtve a visszajelzés lehetőségét másfelől.
A kérdőívnek létezik továbbá csapatokra kiterjesztett, valamint az aktuális és kívánatos helyzetet felmérő változata is. Kutatásunkban a Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) öt változata közül az önértékelő verzió szűkített, 36 itemes skáláját használtuk. A kérdőív széles körben használatos menedzsmentkutatásokban,
ám az oktatásban, egészségügyben vagy közigazgatásban dolgozók körében is egyre
gyakrabban alkalmazzák világszerte. Egyesek az MLQ korlátai között említik, hogy
a vezetői stílusok korrelálnak egymással, és ez rontja a mérőeszköz érvényességét.
Mások szerint az MLQ túlhangsúlyozza a vezetői szerepet, elhanyagolva olyan releváns tényezőket, mint a szervezeti jellegzetességek, személyközi kapcsolatok vagy
a vezetői hierarchiában elfoglalt hely (Kelloway – Barling – Helleur 2000, Edwards –
Gill 2012). Továbbá, meg kell jegyeznünk, hogy a kérdőív percepciókon alapszik,
ilyen értelemben nem tekinthető a vezetés hatékonyságát objektíven mérő eszköznek. Mindezekkel a korlátokkal együtt az MLQ-t kipróbálásra alkalmasnak találtuk
magyar hallgatói mintán.
A Multifactor Leadership Questionnaire-t kis elemszámú magyar mintán Filep
(2018) tesztelte. Vizsgálatában 23 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvállalkozás
6
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vezetőjével töltette ki az MLQ kívánatos és aktuális vezetői stílust összehasonlító
változatát. Eredményei szerint a vezetők leginkább a tranzaktív és transzformatív
vezetői típust megtestesítő feltételes jutalmazás és idealizált befolyásolás irányába
szeretnének elmozdulni. Meglátása szerint a transzformatív vezetési stílust alkalmazó vállalkozások valamivel sikeresebbek a többieknél, amennyiben az árbevétel-arányos nyereség vonatkozásában hibahatáron belüli enyhe többletet tapasztalt.
Saját kutatási eredményeink – mint arról alább részletesebben szólunk – arra
utalnak, hogy a Full Range Leadership modell négy típust rajzol ki a vizsgált mintán:
a transzformatív, a szupportív, a defenzív és a laissez-faire vezetői stílus típusát. Az
első, transzformatív vezetői típusnak három jellegzetes jegye van: a vízió, a bizalom
építés képessége és az integritás. A második típusba a szupportív vezetői jellemzők
tartoznak, amelyek két csoportban, a személyre szabott mentorálás és a szellemi
ösztönzés vonásaiban ragadhatók meg. Az adaptált Full Range Leadership modell
harmadik elkülönülő vezetési stílusa a defenzív, ami hibákra koncentrálást és aktív
korrekciót takar. Ebben az esetben tehát egy cselekvő, aktívan védekező vezető képe
rajzolódik ki előttünk. A negyedik, laissez-faire stílus tulajdonképpen az aktív vezetés
elutasítását, a be nem avatkozást, kivételeken alapuló irányítást és a tűzoltó jellegű
problémamegoldást jelenti, anélkül hogy feltárnák az okokat és megelőznék azok újbóli kialakulását (Avolio – Bass 1996, Bass – Avolio 2004, Filep 2018, Stafford 2010).
Az 1. ábra az aktív-passzív, valamint a hatékony-nem hatékony dimenziókban értelmezi a négy adekvát vezetési stílust és az általunk módosított Full Range Leader
ship modellt.
1. ábra. Full Range Leadership modell: adaptáció
Hatékony

Mások bátorítása
Lelkesítő motiválás

Bizalomépítés
Idealizált tulajdonságok

TRANSZFORM ATÍ V

Feltételes jutalmazás
Idealizált viselkedés
Mentorálás, fejlesztés
Egyedi mérlegelés

SZUPPORTÍ V

Passzív

PASSZÍ VL AI SSEZFAI RE

Innovatív gondolkodásra ösztönzés
Szellemi stimuláció
Hibákra koncentrálás
Kivételeken alapuló vezetés - aktív

DEFENZÍ V

Aktív

Tűzoltás jelleg
Kivételeken alapuló vezetés - passzív
Be nem avatkozás
Laissez-faire
Nem hatékony

Forrás: Avolio – Bass (1996), Chancy (2017) alapján saját szerkesztés
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Kutatásunk másik fókusza a vállalkozói potenciál vizsgálata. Krueger és Brazeal
(1994), valamint Lengyel (2008) hangsúlyozza, hogy a vállalkozói hajlandóság elkülönítendő a konkrét vállalkozási szándéktól, annál tágabb, s egyfajta személyes
nyitottságot jelent a vállalkozás elvi lehetősége iránt. Korábban Shapero és Sokol
(1982) a ma számos tudományterületen kurrens „reziliens” és „önmegújító” jelzőt
alkalmazza arra a gazdasági környezetre, amely kedvez a potenciális vállalkozóknak. A vállalkozói hajlandóságot középpontba állító számottevő vizsgálatok között
említhetők Etzioni (1987), Radaev (1997), Fitzsimmons és Evans (2005), valamint
Lengyel (1996, 2008) kutatásai.
Lengyel (2008) vizsgálatai az 1988–2007 közötti időszakot ölelik fel a vállalkozói hajlandóság tekintetében. Az eredmények értelmében a kilencvenes években a
vállalkozói potenciál erősebb volt a férfiak és fiatalok körében. A társadalmi helyzet
is pozitív összefüggést mutatott a vállalkozói hajlandósággal: nagyobb mértékben
lettek volna vállalkozók azok, akik magukat a felső- vagy középosztályba sorolták,
mint az alsó- vagy alsó-középosztály tagjai. Az iskolai végzettség szintén jelentősen
befolyásolta a vállalkozási hajlandóságot: a gondolat legnépszerűbb a szakmunkás
és szakközépiskolai végzettségűek körében volt, míg a felsőfokú végzettségűek vállalkozói kedve csak némileg múlta felül az átlagot.
Egyes kutatások kimutatták, hogy a vállalkozói potenciál a vállalkozás sikerességének egyik záloga (Rauch et al. 2009, Hofmeister et al. 2015). A vezetői stílusok
közül ez az attitűd- és viselkedéscsomag átfedést mutat a transzformatív vezetői stílussal, azzal kiegészítve, hogy a vezető saját ambícióit, valamint a szervezet érdekeit
képes közvetíteni a vezetettek felé, így ösztönözve őket a szervezettel való azonosulásra és maximális teljesítményre. Ezt a gondolatmenetet követve és a nemzet
közi kutatási eredményekhez igazodva tehát az feltételezhető, hogy a transzformatív
vezetési stílus és a vállalkozói hajlandóság között szignifikáns pozitív kapcsolat van.
Hofmeister és szerzőtársai (2015) 2011-ben végeztek kutatást kétszázas elemszámú magyar mikro-, kis- és középvállalkozói mintán vállalkozói szellem és vezetői
stílusok témakörben. Értelmezésükben a vezetők vállalkozói hajlandósága proaktivitást, kockázatvállalást, valamint a schumpeteri innovatív szemléletet és ambiciózus
viselkedést takarja. A nemzetközi elméletekből kiindulva a vállalkozót, a vállalkozói
szellemet megkülönböztetik a kisvállalati orientációtól, a kisvállalkozás tulajdonlásától. Hofmeister és szerzőtársai kimutatták, hogy a vállalkozói szellem egyes elemei összefüggenek a vezetési stílusokkal. Az eredményeket korlátozza, hogy a nemzetközi kutatási gyakorlatból adaptált vállalkozói szellem skála megbízhatósága alacsony volt. Pozitív kapcsolatot detektáltak az innováció és a demokratikus, valamint
támogató vezetés, illetve a proaktivitás és a támogató vezetés között. Ezzel szemben
negatív összefüggést mutattak ki a kockázatvállalás és a demokratikus, valamint a
konzultatív vezetői típusok között. Ehhez képest Dzomonda és szerzőtársai (2017)
(N = 103 vezető) a vállalkozói szellem magyarázatára használták a vezetői típusokat.
Kimutatták, hogy mind a tranzaktív, mind a transzformatív vezetési stílus összefügg
8
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a vállalkozói orientációval, és a kapcsolat a transzformatív vezetési stílus esetében
erősebb. Öncer (2013) (N = 171 alkalmazott) azt mutatta ki, hogy míg a tranzaktív
vezetési stílus csak egy vállalkozói orientáció dimenzióval áll pozitív összefüggésben, addig a transzformatív stílus lényegében mindhárommal.
A legkiterjedtebb nemzetközi kutatás, amely a fiatalok karrierválasztási terveit –
köztük a vállalkozási szándékot – vizsgálja, a Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey, más néven GUESSS. A kutatást a St. Galleni egyetem koordinálja.
A 2016-os felmérés ötven országban több, mint ezer egyetemen több, mint 122 ezer
hallgató részvételével zajlott. A kutatást először 2003-ban végezték, magyar felsőoktatási intézmények 2006-ban kapcsolódtak be a vizsgálatba. A magyar részvétellel
zajló 2006-os, 2008-as, 2011-es, 2016-os felmérésekből számos elemzés született
(Szerb – Lukovszki 2013, Petheő 2013, Koltai – Szalka 2013, Imreh-Tóth et al. 2013,
Reisinger 2013, Temesi 2014, S. Gubik 2015, Farkas – S. Gubik 2016). A legfrissebb
publikált GUESSS eredmények szerint a magyar hallgatók diplomaszerzés utáni vállalkozási kedve alacsonyabb, mint külföldi társaiké, az alkalmazotti létet preferálják
az önállósodással szemben. Mindössze körülbelül minden huszadik, a felsőoktatásban tanuló magyar hallgató nyilatkozta azt, hogy a végzést követően önálló vállalkozást szeretne alapítani. Ez az arány elmarad mind az Európai Unió, mind a visegrádi
országok átlagától. A magyar fiatalok távolabbi, munkatapasztalat-szerzés utáni terveiben ugyanakkor egyértelműen szerepel a vállalkozás és független munkavégzés
gondolata: öt évvel a végzés utáni időszakra vonatkozóan a megkérdezettek kb. egyharmada válaszolta, hogy karrier aspirációi között szerepel az önálló vállalkozás alapítása (S. Gubik – Farkas 2017). A diákok karrier-aspirációit feltérképező vizsgálatok közül nemzetközi szinten például Gregor és O’Brien (2015), és Sheppard (2018)
gender fókuszú kutatásai emelendők ki.
Adatok és minta
Az elemzés a Budapesti Corvinus Egyetem SocioLab kutatócsoportja6 által 2018-ban
lebonyolított online kérdőíves felmérés adatbázisának feldolgozásán alapszik. Kutatásunk gazdasági, műszaki, természet- és társadalomtudományi területeken tanuló
egyetemisták körében tárta fel, hogy milyen vezetési stílussal azonosulnak a fiatalok, és hogy az általuk preferált vezetői stílusjegyek milyen szociodemográfiai és
egyéb sajátosságokkal bírnak. Vizsgálatunk fő célkitűzése a potenciális vezetői stílusok és a vállalkozói, vezetői aspirációk összefüggésének vizsgálata volt.
A minta kialakításakor a reprezentativitás nem volt célunk, ugyanakkor az igen,
hogy a feltárt összefüggések nyomán a társadalmi sajátosságokra vonatkozóan
hipotéziseket fogalmazhassunk meg. A felmérésre 2018 októbere és novembere
6
A kutatócsoport tagja volt a jelen cikk szerzőin túl Bársony Fanni, Czakó Ágnes, Horváth Vera és
Horzsa Gergely.
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között került sor.7 A szűrőfeltételek alkalmazása és az adatbázis tisztítása után az
empirikus elemzéshez felhasznált minta 335 diák adatait tartalmazza.8 Ez a mintaelemszám az általunk áttekintett vezetői stílusok vizsgálatának nagy részéhez (Zaal
2017, Hofmeister et al. 2015, Dzomonda et al. 2017, Öncer 2013, Filep 2018) képest
kifejezetten magasnak minősül.
A mintába 18–24 év közötti válaszadók kerültek be, akiknek négyötöde (82%-a)
alapszakos (BA/BSc) hallgató. A nemek szerinti összetételt tekintve több lány válaszolt, mint fiú (60%-uk lány, 40%-uk fiú). A kitöltők majdnem fele (47,8%) Közép-Magyarországon (Budapesten, Gödöllőn), harmada (36%) a Közép-Dunántúlon
(Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Veszprémben) és közel hatoda (16,1%) egyéb
vidéki egyetemeken (Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden, Pécsett) tanul. A válaszadók mintegy fele (48,6%) társadalomtudományi, harmada (33,9%) műszaki,
illetve természettudományi területen tanul, hatoda (17,4%) pedig gazdasági képzésben vesz részt. Gazdasági-társadalmi hátterükre az jellemző, hogy kétötödük az
átlagosnál jobbnak ítéli családja társadalmi státuszát, ehhez közel hasonló arányuk
szerint családjuk helyzete átlagos, míg nyolcaduk nyilatkozott úgy, hogy az átlagosnál rosszabb helyet foglalnak el a társadalomban. Szubjektív jóllétüket tekintve, túlnyomó többségük elégedett az életével (háromötödük az inkább, vagy nagyon elégedett életével opciót jelölte be egy öt fokú skálán) és boldognak tekinti magát (hétből
öt válaszadó ötnél magasabb pontszámra értékelte boldogságérzetét egy hét fokú
skálán). A kulturális és társadalmi erőforrások szerint jellemezve a mintát legjellemzőbb a két idegen nyelv ismerete (minden második válaszadó két, harmaduk legfeljebb egy, míg hatoduk három vagy több idegen nyelven beszél), a barátok átlagos
száma9 9, többségük (több mint kétharmaduk) gyakran beszélget közéleti kérdésekről az ismerőseivel, barátaival és az általánosított bizalmi szintjük magas (51%-uk
véleménye szerint általában vagy majdnem mindig meg lehet bízni az emberekben).

7
Valamennyi nagy magyarországi felsőoktatási intézményt felkerestük, de a hallgatók online kérdőíves eléréséhez engedélyt és segítséget nem kaptunk minden egyetemen. Ezúton köszönjük a Budapesti
Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, az Óbudai
Egyetem, a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem vezetőségének
együttműködését, és diákjainak, hogy vállalták a vizsgálatban való részvételt.
8
A célpopulációba a hazai nagy egyetemeken műszaki, természettudományi, társadalomtudományi
és gazdasági képzési területen nappali munkarendben tanulók tartoznak. A kutatásba bevont szakok
alapján értelmezett célpopuláció 26 291 főből áll (Oktatási Hivatal, 2017/18-as tanév). Teljeskörű megkereséssel számolva megállapítható, hogy kb. minden nyolcvanadik hallgató, azaz az összes hallgató 1,3%-a
töltötte ki a kérdőívet. Az adatok nem reprezentatívak, a feltárt összefüggések a mintára érvényesek.
9
A kiugróan magas értékek torzító hatásának kiszűrése érdekében azon válaszadók esetében, akik
úgy nyilatkoztak, hogy több mint 25 barátjuk van, 25 baráttal számoltunk.
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Változók és kutatási design

Kutatásunkban a különböző vezetési stílusokkal való azonosulás mérésére a nemzetközi kutatási gyakorlatban elterjedt Multifactor Leadership Questionnaire
(Avolio – Bass 1990, Avolio – Bass – Jung 1996) öt változata közül egy rövidebb, önértékelő verziót használtunk. A felsorolt állításokkal való egyetértést – melyek 36
elképzelt szituációban mérik a fiatalok vezetőként való viselkedését, irányítói,
döntéshozatali magatartását – egy ötfokozatú Likert-skála segítségével fejezhették
ki a válaszadók.10
A kérdőív emellett információkat tartalmaz a válaszadó egyetemisták vezetői és
vállalkozói hajlandóságáról, vállalkozói terveiről, továbbá vizsgálta a vállalkozás
alapítással és annak finanszírozásával kapcsolatos elképzeléseiket. A diákok atti
tűdjeinek részletes megismerésére nem volt lehetőségünk, de a külföldi tapasztalatok, a bizalmi kapcsolatok, a közéleti tájékozottság tekintetében rendelkezésre állnak adatok.
A fiatalok által preferált vezetői típusok feltérképezéséhez először a kérdőívben
alkalmazott 36 tételes skála alapján főkomponens-elemzéssel vizsgáltuk, hogy milyen
látens struktúra húzódik meg az állítások mögött. A faktorelemzés négy jól elkülönülő
faktort azonosított. Alapvető kérdésünk az volt, hogy a preferált vezetői stílusjegyek
milyen összefüggésben állnak a válaszadó személyes vezetői és vállalkozói hajlan
dóságával, ha mindezeket a szociodemográfiai adottságokra, a kulturális és társadalmi
erőforrásokra kontrolláljuk. A kutatás felépítését az alábbi ábra foglalja össze.
2. ábra. Kutatási design

Forrás: Saját szerkesztés

10
A kérdőívben szereplő kérdés: Képzeld el, hogy vezető lettél és vezetőként irányítasz embereket,
hozol döntéseket! Kérjük, jelöld meg, milyen gyakran lennének jellemzőek vezetési stílusodra az alábbiak, úgy, hogy minden állítás mellé bejelölöd a megfelelő számot a 0 és 4 közötti skálán (0 = soha és
4 = mindig). Megjegyezzük, hogy az értelmezések megkönnyítése érdekében ezt a kódolást elemzésünk
során 1-től 5-ig terjedő skálára transzformáltuk.
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A kutatás eredményei

VEZETÉSI STÍLUSOK ÉS PREFERÁLÁSUK AZ ELTÉRŐ
SZOCIODEMOGRÁFIAI, KULTURÁLIS HÁTTERŰ CSOPORTOKBAN

Első kutatási kérdésünk arra irányult, hogy milyen vezetési stílusokkal azonosulnak
az egyetemi hallgatók. A vezetési stílusokkal való azonosulás mérésére a 36 állításon
végzett faktorelemzés (főkomponens módszer, varimax rotáció) négy faktort azonosított (1. táblázat). A Kaiser–Mayer–Olkin-féle kritérium értéke: 0,84 (χ2: 3158,05;
Sig: 0,000). A faktorok az eredeti, mért változók információtömegéből 47%-nyit
őriznek meg.11
1. táblázat. A vezetési stílusokkal való azonosulást mérő változók faktorelemzésének
eredménye (faktorsúlyok)
Rotált faktor mátrix*

Komponens

1. faktor

2. faktor

Meggyőző jövőkép

0,698

Optimista jövőkép

0,585

Céllal való azonosulás
Hatalom és bizalom
Munkára lelkesítés

Célok iránti bizalom
Tiszteletkeltés

Büszkeség felkeltése

Kollektív küldetéstudat

Célelérés következménye
Felelősség tisztázása

Értékek kommunikálása
Elégedettség kifejezése

0,657

3. faktor

4. faktor

0,191

–0,039

–0,128

0,204

–0,205

–0,036

0,134

0,173

0,174

0,616

–0,157

0,578

0,388

0,584
0,561
0,534
0,525
0,365
0,334
0,322
0,278

0,228
0,017

0,107
0,250
0,009

–0,060
0,098

0,228

–0,017

0,254

0,081

0,361

–0,029
0,265

0,181
0,218
0,001

–0,054
–0,231
–0,196
–0,011
–0,190
–0,064
0,111

–0,228
–0,222
0,002

–0,205

11
Mivel a háromfaktoros elméleti modell illeszkedési mutatói nem bizonyultak megfelelőnek, ezért
bizonyos tételek eltávolítása helyett alternatív modelleket teszteltünk. Arra törekedtünk, hogy az MLQ
lehető legoptimálisabb struktúráját alakítsuk ki, így a különböző faktorstruktúrájú modellek eredményei
alapján a négyfaktoros struktúra mellett döntöttünk. A négyes faktorstruktúra esetében kisebb az információveszteség, az eredeti változók heterogenitásának magasabb százalékát őrzi meg a négy, mint
három faktor (33%).
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Az 1. táblázat folytatása

Rotált faktor mátrix*
Többféle perspektíva elvárása
Erősségek fejlesztése
Új utak keresése

Etikai következmények

Kritikai felvetések vizsgálata
Csoportérdek követése

Többféle perspektíva alkalmazása
Mások segítése

Egyéni kezelésmód

Tanítás és mentorálás

Panaszokra koncentrálás
Hibák számontartása

Komponens
1. faktor

2. faktor

–0,003

0,659

0,312

0,472

0,306
0,219
0,011
0,279
0,225
0,122
0,123
0,278

–0,092

0,389

0,181

0,396
0,394
0,050

Kívülmaradás

–0,140

Cselekvés csak súlyos problémák esetén
Döntések elkerülése

Válaszok késleltetése
Jelenlét hiánya

Közbelépés halogatása

–0,057
–0,041
–0,172
–0,008
–0,174
–0,031

0,000

–0,072

0,115

Kivárás

0,081

0,418

–0,024

0,044

0,069

0,097

0,431

Beavatkozás elkerülése

0,174

–0,058

0,450

–0,062

Szabálytalanságokra fókuszálás

–0,021

–0,019

0,475

0,140

–0,029
–0,235
–0,052
–0,091
–0,089
–0,213
–0,226
0,055

4. faktor

0,074

0,569

0,166

Előírásoknak való megfelelés

3. faktor

–0,110
0,156
0,667
0,664
0,607
0,560
0,302
0,032
0,140
0,099
0,000

–0,077
0,101
0,074

–0,240
–0,043
–0,046
–0,033
–0,136
–0,146
–0,128
–0,228
0,199

–0,022
–0,106
0,227
0,178
0,663
0,653
0,642
0,630
0,645
0,540
0,529

Extrakciós módszer: Főkomponens-elemzés. Forgatási módszer: Varimax Kaiser normali
zációval
*Megjegyzés: Forgatás 7 iteráció után.
Forrás: Saját szerkesztés

Az első faktorhoz a lelkesítő motiválás, az erőfeszítésekre és produktivitásra ösztönzés, a kollektív küldetéstudat, a közös teljesítendő célok elérését hangsúlyozó és
az érdekeket jól képviselő változók tartoznak. Mivel ez a faktor a szakirodalomban
számontartott transzformatív vezetési modell stílusjegyeit hordozza, transzformaGyőri Á., Lengyel Gy., Perpék É.: Preferált vezetési stílus, vezetői és vállalkozói…
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tívnak, vagy bővebben az itemek jellegéhez igazodva „transzformatív-inspiratívnak”
nevezzük.
A második faktorhoz tartozó változók között az egyéni képességek felismerése és
azok fejlesztése, a feladatok személyre szabása, az egyéni mentorálás, gondoskodás
és figyelem jelenik meg hangsúlyosan, továbbá az egyéni igyekezet és a kitűzött feladatok teljesítésének jutalmazása. Ez a faktor a szakirodalom tranzaktív típusának
egy sajátos metszete, ahol a beosztottak támogatásán, az egyedi emberre figyelésen
és a többféle perspektíva mérlegelésén van a hangsúly. A stílusjegyek sajátosságaiból kiindulva ezt a típust szupportívnak, vagy bővebben „szupportív-prudensnek” neveztük el. Az 1. táblázatban látható, hogy a transzformatív és a szupportív faktorok
közt három item esetében, melyek a bizalom és a transzparencia elemeit jelenítik
meg, átfedés van, tehát ezek a tulajdonságok mindkét vezetési stílusban érvényesülnek.
A harmadik faktorba tömörülő változók alapján kirajzolódik egy „defenzív” típus,
melynek stílusjegyei között hangsúlyosan jelenik meg a hibák, kudarcok számontartása és az előírásoknak, szabályoknak való megfelelés. Ez a faktor részben ugyancsak átfed a szakirodalom által leírt tranzaktív típussal, de nem tartalmazza annak
pozitív, csak negatív korlátozó elemeit.12
Végül a negyedik faktor egyértelműen a szakirodalom „laissez-faire” modelltípusának elemeit sűríti: a vezető minimális érdeklődéssel szemléli a munkahelyi eseményeket, igyekszik távolítani a döntéshozatalt, illetve már csak akkor avatkozik be,
amikor az elkerülhetetlen.
A következőkben azt vizsgáltuk, hogy a válaszadó egyetemistákra mennyire jellemző a négy vezetési stílusfaktor külön-külön. A faktorok demográfiai, társadalmi,
kulturális hátterét egyutas varianciaelemzés segítségével tártuk fel (p < 0,1 szignifikanciaszintet elfogadva). A részletes eredményeket, a faktorok átlagértékeit és
szórását a vizsgált dimenziók szerint a Melléklet M1. táblázat tartalmazza. Az eredmények alapján a következő megállapításokat fogalmazhatjuk meg.

12
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a defenzív, hibákra koncentráló stílus mind a három-, mind a
négy-, mind az ötfaktoros modellekben is egyértelműen elkülönül, tehát mindenképpen célszerű a tranzaktív stílustól külön típusként megjeleníteni – eltérően a FRL modelltől.
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3. ábra: A háttérváltozók és a vezetői típusok közötti összefüggések

K ultur ális
er őfor r ások

Tár sadalmi
er őfor r ások

Magas
szubjektív jóllét

Kisváros,
község

Nő

Demogr áfia,
családi háttér

Férfi

Alacsony státusz
Kevés külföldi tapasztalat
Társtud.
képzés
Gazdasági,
műszaki, termtud.
képzés
Magas
általánosított
bizalom

Fővárosi,
nagyvárosi
egyetem

Vezetői típusok

Transzformatív-inspiratív

Kisvárosi
egyetem

Alacsony
általánosított
bizalom

Magasabb kognitív
mobilizáció

M ódszer : egyutas var ianciaelemzés

Szupportív-prudens

Defenzív

Laissez-faire

M ódszer : faktorelemzés

Forrás: Saját szerkesztés

Nemek között három faktor esetében mutatkozik szignifikáns eltérés: a lányok
körében jellemzőbb a szupportív és a transzformatív, a fiúk körében pedig a defenzív
stílussal azonosulás. A születési hely településtípusát tekintve elmondható, hogy a
kisvárosi és községi születésűek között a többiekhez képest jellemzőbb mind a szupportív, mind a defenzív vezetési stílus, míg ezek a fővárosi születésűek körében lényegesen kevésbé. A család társadalmi és anyagi hátterének mérésére alkalmazott
szubjektív mutatók tekintetében csupán egyetlen faktor esetében mutatnak a csoportok szignifikáns eltérést, méghozzá az alacsonyabb társadalmi és anyagi státuszú
családból származó diákokra – azokra, akik a családjuk társadalmi helyzetére az átlagosnál rosszabb pontszámokat adtak és akik az elmúlt öt évben az átlagnál kevesebbszer jártak külföldön – szignifikánsan jellemzőbb a szupportív vezetési stílus.
A szubjektív jóllét esetében az rajzolódik ki, hogy a többiekhez viszonyítva az életükkel elégedettekre szignifikánsan jellemzőbb a transzformatív vezetési stílus preferálása. A társadalmi erőforrások különböző dimenzióit vizsgálva elmondható, hogy a
kognitív mobilizáció magasabb szintje – vagyis a barátokkal, ismerősökkel közéleti,
politikai kérdésekről folytatott gyakori beszélgetés – pozitív kapcsolatot mutat a
transzformatív vezetési stílus elfogadásával (míg a többi faktor esetében nem figyelhető meg szignifikáns eltérés a csoportok között). A társadalmi erőforrások mérésére a kérdőívben alkalmazott további változó, az általánosított bizalom tekintetében
az látható, hogy a magasabb fokú bizalom pozitív kapcsolatban áll mind a szupportív, mind a transzformatív vezetési stílus preferálásával, az alacsonyabb bizalmi szint
pedig a defenzív vezetési stílusfaktor elfogadásával. További szignifikáns eltérések
jelentkeznek a csoportátlagok között a felsőfokú tanulmányok jellege és a képzés helyGyőri Á., Lengyel Gy., Perpék É.: Preferált vezetési stílus, vezetői és vállalkozói…
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színe esetén, olyan módon, hogy a többiekhez képest a társadalomtudományi területen tanulók között jellemzőbb a transzformatív stílusfaktor preferálása, a gazdaságtudományi és a műszaki, illetve természettudományi területeken tanulók között
pedig a defenzív stílus. A tanulmányok helyszínét tekintve elmondható, hogy a fővárosban és vidéki nagyvárosokban (Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett) tanuló egyetemisták körében a transzformatív vezetési stílus preferáltabbnak mutatkozik, a kisebb vidéki egyetemeken tanulókra pedig szignifikánsan jellemzőbb a
defenzív vezetési stílussal való azonosulás. Más háttérváltozók tekintetében nem
mutatkoztak statisztikailag szignifikáns eltérések, ilyenek voltak a kulturális erőforrások mérésére alkalmazott idegennyelv-tudás, a szubjektív társadalmi mobilitás, a
társas kapcsolatok, a pénzügyi-vállalkozási kurzuson való részvétel és a felsőfokú
tanulmányok képzési szintje.
VEZETÉSI STÍLUSOK, VEZETŐI ÉS VÁLLALKOZÓI HAJLANDÓSÁG

Második kutatási kérdésünk a vezetési stílusok és a vezetői, vállalkozói aspirációk
összefüggésére vonatkozott. A szakirodalom (Hofmeister et al. 2015) alapján azt feltételezzük, hogy a transzformatív és szupportív vezetési stílusok preferálása összefügg a vállalkozói hajlandósággal. A kérdés megválaszolásához többváltozós magyarázó modelleket vizsgáltunk. Hangsúlyozzuk, elemzésünk feltáró jellegű: elsősorban
a különböző vezetési stílusokkal való azonosulás és a vezetői, vállalkozói hajlandóság kapcsolatára fókuszál.
Az elemzésben használt függő változók tehát – az előző fejezetben ismertetett –
különböző vezetési stílusjegyeket tömörítő faktorok, és mivel folytonos változók,
ezért a legkisebb négyzetek módszerét (OLS) alkalmazó lineáris regressziós modellek segítségével történt az elemzés.13 A modellek kialakításakor a magyarázó változók között (1) a vezetői, és vállalkozói hajlandóság mutatói mellett (2) a demográfiai
és a családi háttér változói, (3) a társadalmi erőforrások mutatói és (4) a kulturális
erőforrások (a képzés jellemzői) szerepeltek.
(1) A vezetői és a vállalkozói hajlandóság mérésére dichotóm változókat alkalmaztunk (1, ha szívesen lenne vezető és 0, ha nem vagy attól függ; 1, ha szívesen
lenne vállalkozó és 0, ha nem vagy attól függ). Az eredmények alapján a mintába
került egyetemisták 47,2 %-a szívesen lenne vezető és 47,8%-a szívesen lenne vállalkozó. Bár az arányok hasonlóak és a két szerep közt nyilvánvaló kapcsolat van, a
vezetői és a vállalkozói hajlandóság mégsem esik egybe. A vezetői hajlandóságot
mutatóknak csak 57,6%-a lenne egyszersmind vállalkozó is.
13
Az OLS regresszió a függő és a független változók között lineáris kapcsolatot feltételez, és ezt az
összefüggést a függő változó várható értékeire illesztett lineáris függvénnyel határozza meg (Mészáros
2011).
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(2) A válaszadó neme szerint a lányok 1-es, a fiúk 0-ás kódot kaptak. A család
társadalmi hátterét a diákok önbesorolása alapján írtuk le (szubjektív társadalmi
pozíció) és mérésére az eredeti folytonos változót alkalmaztuk: a kérdőívben arra
kértük a válaszadókat, hogy egy 10 fokú skálán jelöljék meg, hol helyezkedik el családjuk a társadalmi létrán (melyen 1-essel a legalsó és 10-essel a legfelső társadalmi
helyzetet jelöltük).
(3) A diákok társadalmi erőforrásokkal való ellátottságához kétféle módon közelítettünk: az általánosított bizalom szintje és a kognitív mobilizációs kapacitások
(Inglehart 1970) felől, és mindkettőt dichotóm változóként léptettük a modellekbe.
Az általánosított bizalom változója azt méri, hogy mindig vagy általában meg lehet-e bízni az emberekben (a mintába került diákok 50,7%-ának magas az általánosított bizalmi szintje, azaz szerintük majdnem mindig vagy általában meg lehet-e
bízni az emberekben), a kognitív mobilizáció méréséhez pedig a barátokkal, ismerősökkel folytatott politikai tárgyú beszélgetések gyakoriságával közelítettünk (a
mintában szereplő diákok 70,4%-a gyakran szokott a barátaival, ismerőseivel közéleti kérdéseket megvitatni).
(4) A képzés szakterületének mérésére az elemzésben három dichotóm változót
alkalmaztunk: gazdaságtudomány, társadalomtudomány, műszaki és természettudomány.14 A mintában szereplők több mint hatoda (17,4%-a) gazdaságtudományi, majdnem fele (48,6%-a) társadalomtudományi és harmada (33,9%-a) műszaki, illetve természettudományi területen tanul. Végül a modellekbe bevontuk az
egyetem elhelyezkedését mérő kétértékű változót képzési hely néven, mely azt mutatja, hogy a diák nagyvárosban tanul-e (a mintába került diákok háromötöde a fővárosban vagy más vidéki nagyvárosban – Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett
– és kétötöde kisebb vidéki városban tanul).
Megemlítjük, hogy több magyarázó változó nem került be a modellekbe a szignifikáns hatás hiánya miatt. Nincs fontos szerepe a vizsgált vezetési stílusok preferálásának magyarázatában a születési hely településtípusának, a szubjektív anyagi
helyzetnek, jóléti mutatóknak és a kulturális erőforrások változóinak (beszélt idegen nyelvek száma, külföldi tapasztalat).
A regressziós elemzés során először külön modellekben vizsgáltuk a vezetői hajlandóság [(1) (4) (7) (10) modellspecifikáció] és a vállalkozói hajlandóság hatását
[(2) (5) (8) (11) modellspecifikáció], majd olyan modelleket építettünk, melyek
mindkét aspirációs változót tartalmazzák [(3) (6) (9) (12) modellspecifikáció].
14
Mivel ebben az esetben a háromkategóriás nominális mérési szintű képzési szakterület-változóból három dummy változót építettünk a regressziós modellekbe, a függvényszerű multikollinearitás
miatt a legnagyobb szórású független változót a regresszióelemzés kihagyja a modellből: esetünkben a
társadalomtudományi képzési terület változója nem lépett a modellekbe.
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A becslési eredményeket a 2-3. táblázatokban foglaltuk össze.15 A kontrollváltozókat
mindegyik modell tartalmazza.
2. táblázat. A transzformatív-inspiratív és a szupportív-prudens vezetési stílusok
elfogadásának összefüggése a vezetői és vállalkozói hajlandósággal – a lineáris regressziós
modellek eredményei (standardizált béta-együtthatók), 2018, N = 335
Transzformatív-inspiratív
(1)
VEZETŐI HAJLANDÓSÁG

0,323***

NEME

0,112**

általánosított bizalom

0,116**

VÁLLALKOZÓI
HAJLANDÓSÁG

szubjektív társadalmi
pozíció
kognitív mobilizáció
gazdaságtudomány

műszaki és természet
tudomány
képzési hely
Sig

Korrigált R2

0,018

(2)

(3)

0,115** 0,057

0,081

0,039

0,119**
0,017

0,159*** 0,121**

–0,030

–0,045

–0,036

0,062

–0,006

0,054

0,000
0,16

(4)

0,312*** –0,015

0,132*** 0,154*** 0,131***

–0,102

Szupportív-prudens

–0,144** –0,105
0,000
0,08

0,000
0,16

0,136**

(5)

0,086

(6)
–0,032

0,092*

0,152**

0,0148**

0,126**

0,131**

0,134**

0,005

0,005

0,001

–0,175*** –0,178*** –0,176***
0,012
0,052

–0,037
0,008
0,06

0,008
0,044

–0,043
0,003
0,05

0,011

0,043

–0,049

0,005

0,07

Magyarázat: *** p < 0,01; ** p < 0,05; *p < 0,1
Referenciacsoport: nem lenne szívesen vezető; nem lenne szívesen vállalkozó; fiú; az ember
általában vagy szinte soha nem lehet elég óvatos másokkal szemben; soha vagy csak ritkán
beszélget barátaival közéleti kérdésekről; társadalomtudományi képzési terület; kisebb vidéki városban folytatott egyetemi tanulmányok.
Forrás: Saját szerkesztés

15
A lineáris regressziószámítás feltételeinek teljesülését mindegyik modell esetében ellenőriztük.
A pontdiagram ábrákról leolvasható, hogy a standardizált reziduumok valamennyi modellben korre
lálatlanok és normális eloszlásúak, továbbá a Kolmogorov–Smirnov-próba szignifikanciaszintje is megerősítette a hibatagok normális eloszlását (K-S szignifikanciaszintje 0,227 és 0,548 közötti, azaz minden
esetben nagyobb, mint 0,05); valamint a modellek futtatásánál lekértük a VIF értékeket is, melyek minden
esetben a multikollinearitás hiányát jelezték (VIF < 2 és tolerancia > 0,5).
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3. táblázat. A defenzív és a laissez-faire vezetési stílusok elfogadásának összefüggése
a vezetői és vállalkozói hajlandósággal – a lineáris regressziós modellek eredményei
(standardizált béta-együtthatók), 2018, N = 335
Defenzív

(7)
VEZETŐI HAJLANDÓSÁG –0,109**
VÁLLALKOZÓI
HAJLANDÓSÁG

(8)

–0,060

(9)

–0,205***

–0,094*

–0,110*

–0,080

–0,084

általánosított bizalom

–0,167*** –0,160*** –0,164***

kognitív mobilizáció
gazdaságtudomány

műszaki és természet
tudomány
képzési hely
Sig

Korrigált R

2

0,007

0,015

(10)

–0,115**

NEME

szubjektív társadalmi
pozíció

–0,107*

Laissez-faire

0,008

0,025
0,052

–0,026

–0,017

–0,024

0,031

0,021

0,034

–0,002

0,001

0,010

0,100

–0,088

0,001
0,05

0,105*

–0,098

0,002
0,05

0,108*

–0,077
0,08

0,082
0,073
0,079
0,03

(11)

(12)
–0,192***

–0,107* –0,071
–0,096

–0,120**

0,025

0,045

0,013
0,068
0,086
0,025

0,127*
0,089
0,03

0,026
0,083
0,080
0,001
0,089
0,010
0,04

Magyarázat:*** p < 0,01; ** p < 0,05; *p < 0,1
Referenciacsoport: nem lenne szívesen vezető; nem lenne szívesen vállalkozó; fiú; az ember
általában vagy szinte soha nem lehet elég óvatos másokkal szemben; soha vagy csak ritkán
beszélget barátaival közéleti kérdésekről; társadalomtudományi képzési terület; kisebb vidéki városban folytatott egyetemi tanulmányok.
Forrás: Saját szerkesztés

A modellek mindegyike szignifikáns, de magyarázó erejük nagyon eltérő: a bevont változók a függő változó varianciájának legnagyobb hányadát a transzformatív-inspiratív vezetési stílus preferálása esetében magyarázzák.
Akár a teljes modelleket, akár csak a vezetői aspirációkat mérő változót tartalmazó modelleket nézzük, a vizsgált négy faktor közül három mutat szignifikáns összefüggést a vezetői hajlandósággal: minden más bevont változó hatását kiszűrve a vezetői hajlandóság pozitívan befolyásolja a transzformatív vezetési stílus preferálását és negatívan a defenzív, valamint a laissez-faire vezetés elfogadását.
A vállalkozói hajlandóság hatásával kapcsolatban az látható, hogy azok az
egyetemisták, akik szívesen lennének vállalkozók, inkább a transzformatív és a
szupportív vezetési stílussal azonosulnak. A vezetői és vállalkozó aspirációk együttes hatását vizsgáló teljes modellben a vállalkozói hajlandóság a tranzaktív típusnak
Győri Á., Lengyel Gy., Perpék É.: Preferált vezetési stílus, vezetői és vállalkozói…
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azzal a – pozitív elemeket tartalmazó – komponensével mutat összefüggést, amit
szupportív-prudens vezetői stílusnak neveztünk. Az önálló hatást tesztelő modellekben a vállalkozói hajlandóság pozitív kapcsolatban áll a transzformatív és negatív
kapcsolatban a laissez-faire stílussal.
A válaszadó neme mind a négy faktor esetében jelentősnek bizonyul: a lányok a
transzformatív-inspiratív és a szupportív-prudens vezetési stílussal, a fiúk viszont
inkább a defenzív és passzív vezetéssel azonosulnak. A válaszadók társadalmi hátterének mérésére alkalmazott szubjektív társadalmi pozíció hatását vizsgálva
egyetlen stílusfaktor esetében kaptunk szignifikáns összefüggést: az alacsonyabb
társadalmi helyzetűek nagyobb valószínűséggel preferálják a szupportív-prudens
vezetési stílust.
A társadalmi erőforrások különböző vezetési stílusok elfogadására gyakorolt hatását több dimenzióban vizsgáltuk. Az általánosított bizalom változó azt mutatja,
hogy a magas bizalmi szint pozitívan befolyásolja mind a transzformatív-inspiratív,
mind a szupportív-prudens vezetési stílus elfogadását, ugyanakkor negatív kapcsolatban áll a defenzív vezetéssel. A társadalmi tőke mérésére alkalmazott másik indikátor, a kognitív mobilizáció hatásával kapcsolatban azt látjuk, hogy akik a barátaikkal, ismerőseikkel gyakran beszélgetnek közéleti kérdésekről, inkább preferálják a
transzformatív-inspiratív vezetést a politikai kérdésekről barátaikkal soha vagy csak
ritkán beszélgető társaikhoz képest.
Végül a képzési jellemzők hatását tekintve, a gazdaságtudományi képzési terület pozitívan befolyásolja a defenzív vezetési stílus elfogadását, míg az egyetem elhelyezkedése a teljes modellekben nem szignifikáns hatású (a vállalkozói aspirációkat tartalmazó modellek közül egyetlen esetben van szignifikáns kapcsolat: a fővárosi és nagyvárosi egyetemek diákjai inkább a laissez-faire vezetéssel azonosulnak a
kisebb vidéki városokban tanulókhoz képest, ám ha a modellben a vezetői hajlandóság változója is szerepel, nem szignifikáns együtthatója).
Összegzés, következtetések
Tanulmányunkban egy 2018-ban készült online kérdőíves kutatás adatbázisának
felhasználásával azt vizsgáltuk, hogy milyen vezetési stílussal azonosulnak a magyar
egyetemista fiatalok, majd feltártuk az azonosított vezetési stílusfaktorok sajátosságait demográfiai, kulturális és társadalmi különbségek mentén. A kétváltozós elemzések után többváltozós regresszióval elemeztük központi témánk, a vezetési stílusok, valamint a vezetői és a vállalkozói hajlandóság összefüggését.
A Full Range Leadership modellt tehát nem vezetők vagy beosztottak, hanem
egyetemi hallgatók körében teszteltük. Tanulmányunk további hozzáadott értékét a
potenciális vezetési stílusok és a vállalkozói hajlandóság összefüggésének vizsgálata
adja. Kutatásunk során abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a hatékony – az
20
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eredeti Full Range Leadership modell szóhasználatával élve: elsősorban transzformatív, másodsorban tranzaktív – vezetési stílusok elfogadása és a vállalkozói hajlandóság összefügg egymással.
Eredményeink a vizsgált mintára érvényesek, s arra alkalmasak, hogy hipotézi
seket fogalmazzunk meg. Ezek alapján feltehető, hogy négy jól elhatárolható vezetési stílusfaktor rajzolódik ki az egyetemisták körében. Az első, a transzformatív-inspiratív faktor egy lelkesítő, produktivitásra motiváló, integritáson alapuló vezetési
kultúrát testesít meg. A második faktor olyan vezetési eszközöket és szemléletet jelent, melyben a hangsúly a különböző perspektívák mérlegelésén, a vezetettek támogatásán és az egyes emberre figyelésen van, ezért szupportív-prudens faktornak
neveztük el. A harmadik egy defenzív vezetői típust ír le és olyan elemeket tartalmaz,
melyekben a hibák, kudarcok számontartásán, valamint a szabályoknak való megfelelésen van a hangsúly. Végül a negyedik faktor a laissez-faire stílus egy passzív, a
döntésektől és sürgető kérdésektől távolmaradó, a problémákba be nem avatkozó
vezető típusát ragadja meg. Eredményeink azt jelzik, hogy a fiatalok neme, társadalmi háttere, társadalmi erőforrásokkal való ellátottsága és a felsőfokú képzés jellemzői szerint is találunk eltéréseket az egyes vezetési stílusok tekintetében. A transzformatív vezetési típus inkább a lányok és a társadalmi erőforrásokkal ellátott diákok (azaz a magas bizalmi szintű és barátaikkal közéleti kérdésekről gyakran
beszélgetők) körében preferált. A szupportív vezetési stílussal való azonosulás szintén a lányokat és a magas bizalmi szinttel rendelkezőket jellemzi, de az elemi összefüggések szintjén preferáltabb az alacsonyabb társadalmi státuszú és kedvezőtlenebb anyagi helyzetű egyetemisták körében is. A defenzív vezetési stílus viszont a
kisvárosi vagy községi születésű és alacsony bizalmi szinttel rendelkező, kisebb vidéki egyetemek gazdaságtudományi képzésein tanulók körében elfogadott.
Kutatásunk egyfajta feltáró jelleggel megmutatta a fiatalok által preferált vezetési stílusok, valamint a vállalkozói és vezetői aspirációk összefüggését. A tanulmány
e fő kutatási kérdéseinek megválaszolásához többváltozós regresszió-elemzést vé
geztünk. Ennek során azt tapasztaltuk, hogy a transzformatív vezetési stílus külön-külön a vezetői és a vállalkozói hajlandósággal is összefügg, azonban ha együttes
hatásukat vizsgáljuk, akkor a vezetői hajlandóság dominál és a vállalkozói hajlandóság inszignifikánssá válik. A vezetői hajlandóság negatív kapcsolatban áll a defenzív
és a laissez-faire stílusokkal, a vállalkozói hajlandóság a laissez-faire stílussal. A vállalkozói hajlandóság önmagában összefügg a transzformatív stílusjegyekkel, ám a
vezetői hajlandósággal közös modellbe vonva a szupportív stílussal mutat szignifikáns összefüggést. Feltehető ezek alapján tehát, hogy a leendő vezetők inkább a
transzformatív, míg a potenciális vállalkozók a transzformatív és a szupportív vezetői stílusjegyeket preferálják.
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MELLÉKLET

M1. táblázat: A faktorok szociodemográfiai, kulturális háttere
(egyutas varianciaelemzés, faktorok átlagértéke és szórása), 2018, N = 335
1. faktor
Transzformatívinspiratív

Fiú
Lány
Sig

Főváros
Megyeszékhely, megyei jogú
város
Kisváros vagy község
Sig
Alacsony társadalmi státusz
(legfeljebb 4 pont)
Átlagos társadalmi státusz
(5–6 pont)
Magas társadalmi státusz
(legalább 7 pont)
Sig
Átlagos vagy átlag alatti
külföldi út
Átlag feletti külföldi út
Sig

Nagyon elégedetlen vagy inkább elégedetlen az életével
Nagyon elégedett vagy inkább elégedett az életével
Sig

Soha vagy csak ritkán beszélget ismerőseivel, barátaival
közéleti kérdésekről
Gyakran beszélget ismerőseivel, barátaival közéleti
kérdésekről
Sig

2. faktor
3. faktor
SzupportívDefenzív
prudens
Neme
–0,152 (1,09)
–0,144 (1,09)
0,160 (0,92)
0,101 (0,92)
0,087 (0,92)
–0,106 (1,03)
0,023
0,023
0,017
Születési hely településtípusa
–0,020 (1,01)
–0,116 (1,07)
–0,106 (1,04)

4. faktor

Laissez-faire
0,057 (1,01)
–0,043 (0,99)
NS
–0,043 (1,03)

0,005 (0,90)

–0,002 (1,04)

–0,035 (0,94)

–0,071 (1,19)

0,222 (0,95)

0,215 (0,90)

–0,057 (0,83)

0,071 (0,96)

–0,114 (1,06)

0,050 (1,05)

0,014 (1,01)

–0,052 (1,03)

0,086 (1,01)

–0,250 (1,08)

–0,040 (1,09)

–0,012 (1,11)
0,114 (0,84)
NS
0,078
Szubjektív társadalmi pozíció

–0,063 (0,97)

0,065 (0,92)

NS
0,091
Szubjektív anyagi helyzet

0,120 (0,92)
–0,198 (0,94)
NS
0,016
Szubjektív jóllét

0,149 (0,91)

0,154 (1,03)
0,068

–0,008 (0,96)

–0,043 (0,98)
0,103 (0,99)
NS

0,001 (1,03)

NS

NS

0,045 (0,99)

–0,035 (1,00)

0,049 (0,93)

–0,061 (0,96)

NS

NS

–0,104 (1,03)
NS

0,082 (0,98)
NS

0,024 (0,93)

–0,029 (1,03)

–0,267 (1,21)

–0,012 (0,90)

0,067 (1,04)

–0,110 (0,96)

0,114 (0,87)

0,005 (1,04)

–0,021 (0,97)

0,052 (1,01)

0,000

0,001

NS
Kognitív mobilizáció

NS

0,036 (1,01)

NS
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Általánosított bizalom

Soha vagy általában nem
lehet az ember elég óvatos
másokkal kapcsolatban
Majdnem mindig vagy
általában meg lehet bízni az
emberekben
Sig

Társadalomtudományi
Műszaki, természettudományi
Gazdaságtudományi és egyéb
képzési terület
Sig
Nagyváros: Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Pécs
Egyéb képzési hely
Sig

Forrás: Saját szerkesztés

26

–0,139 (1,02)

–0,112 (1,03)

0,170 (0,94)

–0,036 (0,96)

0,134 (0,95)

0,109 (0,95)

–0,165 (1,02)

0,035 (1,03)

0,012
0,042
0,002
Felsőfokú tanulmányok képzési területe
0,170 (0,88)
–0,052 (0,99)
–0,152 (1,03)
–0,231 (1,08)

0,012 (1,04)

–0,006 (1,05)

0,138 (0,90)

0,004
NS
Felsőfokú tanulmányok helye
0,102 (0,93)

–0,135 (1,06)
0,031

–0,032 (1,03)

0,042 (0,95)
NS

0,094 (1,03)
0,258 (0,80)
0,013

–0,148 (1,03)
0,196 (0,91)
0,002

NS

–0,012 (0,99)
–0,012 (0,99)
0,097 (1,12)
NS

0,056 (1,03)

–0,075 (0,95)
NS
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Hires-László Kornélia1
Horzsa Gergely2
Letenyei László3

A többnyelvűség jót tesz az üzletnek. Egy nyelvitájkép-kutatás
eredményei a kelet- szlovák-magyar határrégióban.
Kérdőíves, résztvevő megfigyelésen és szakértői interjúkon alapuló kutatás
eredményei
Absztrakt
Az egynyelvű/többnyelvű feliratok kérdése a Kárpát-medencében sokáig nemzetiségi politikai
diskurzusok tárgya volt. Mi, magyarok, többnyire sérelmezve éltük meg, hogy Szlovákiában,
Romániában, az egykori Jugoszláviában, vagy újabban Ukrajnában a nyelvtörvények miként
szabályozzák a közterületi feliratok nyelvhasználatát.
A téma átpolitizáltsága ritkán tette lehetővé, hogy kellő figyelem jusson a többnyelvű
feliratok gazdasági vonatkozásaira. Jelen tanulmány e hiány pótlására tesz kísérletet: a
szlovák-magyar határrégió keleti felén zajló terepmunka azt tette mérhetővé, lehet-e
turisztikai üzleti jelentősége a többnyelvű feliratoknak. Kutatásunk, kapcsolódva az üzleti
antropológia célkitűzéseihez, azt a kérdést vizsgálja ritkán használt antropológiai terepkutatási
módszerekkel, hogy az üzleti életben, és ezen belül az vendéglátóipari üzleti sikerességhez
mennyiben járul hozzá a többnyelvű megoldások alkalmazása.
A tanulmány eredményeképp megállapíthattuk, hogy 1) a vizsgált, turisztikai szolgáltatással
foglalkozó vagy vendéglátó-ipari üzletek többnyelvűsége együtt jár a boltok magasabb
presztízsével és magasabb vélelmezett bevételeivel, továbbá, bár kevéssé alkalmazzák, az
üzletvezetők felismerték a többnyelvű megoldások alkalmazásának üzleti előnyeit.
Megállapíthattuk azt is, hogy 2) azok az üzletek, ahol a szomszédos országok nyelvét nem
használják, a betérő külföldi vendégekkel jellemzően angolul kommunikálnak. A szomszéd
nyelvre való nyitottság hiánya így összességében mindkét nyelv visszaszorulását
eredményezi.
Abstract
The issue of monolingual/multilingual inscriptions in Central Europe has been the subject of
political discourses on national minorities for a long time. Hungarians have mostly found
Tanársegéd, Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász. Kutatási terület: nyelvi tájkép, nemzeti
kisebbségek, helyi identitás. hlkornelia@gmail.com
2
Doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem. Kutatási terület: vidékszociológia, gazdaságfejlesztés, belső
vándorlás. horzsagergely@gmail.com
3
Habilitált egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem. Kutatási terület: antropológiai módszerek, nyelvi
tájkép, szociofilm. llet@uni-corvinus.hu
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prejudicial the ways the language usage of public inscriptions in Slovakia, Romania, the
former Yugoslavia, or more recently in Ukraine were regulated by linguistic laws.
The politicisation of the topic rarely made it possible to dedicate enough attention to the
economic aspects of multilingual inscriptions. The present study makes an attempt to remedy
this deficiency: the field work on the Eastern part of the Slovakian-Hungarian border region
made it measurable if multilingual inscriptions can have a tourism business significance.
Connecting to questions of business anthropology, our research, by employing a seldom-used
anthropological fieldwork methodology was focusing on the extent the employment of
multilingual solutions might be beneficial for business success.
As a result of the study we can assert that: 1) the multilingualism of the examined ventures
providing touristic services or public catering goes hand in hand with the higher prestige and
the presumptive higher incomes of the businesses in question, respectively. Moreover,
business managers realised the business advantages of applying multilingual tools even
though they do not apply them. We also realised that 2) in the businesses where the language
of the neighbouring countries are not used, English is typically the language of
communication with the foreign guests dropping in. The lack of openness towards the
neighbouring language generally results in the drive back of both languages.

Bevezetés
Az egynyelvű/többnyelvű feliratok kérdése a Kárpát-medencében sokáig nemzetiségi politikai
diskurzusok tárgya volt. Mi, magyarok, többnyire sérelmezve éltük meg, hogy Szlovákiában,
Romániában, az egykori Jugoszláviában, vagy újabban Ukrajnában nyelvtörvények
szabályozzák a közterületi feliratok nyelvhasználatát. A téma átpolitizáltsága ritkán tette
lehetővé, hogy kellő figyelem jusson a többnyelvű feliratok gazdasági vonatkozásaira. Jelen
tanulmány e hiány pótlására tesz kísérletet: a szlovák-magyar határrégió keleti felén zajló
terepmunka azt tette mérhetővé, lehet-e turisztikai üzleti jelentősége a többnyelvű
feliratoknak.
2018-19-ben a Budapesti Corvinus Egyetem, a szlovákiai Nadácia pre Budúcnosť polgári
társulás és a magyarországi Interregió Fórum Egyesület egy, a szlovák-magyar határon
átnyúló együttműködési projektet valósított meg4. A projekt középpontjában a többnyelvűség
állt: túllépve a kisebbségtudomány megszokott kérdésen, arra kereste a választ, hogy a
határon átívelő idegenforgalom, munkavállalás és nem utolsósorban bevásárló-turizmus
szempontjait figyelembe véve, szükség van-e a kétnyelvű feliratok üzleti gyakorlatának
átgondolására. A projekt több hullámból állt, először egy igényfelmérésből, amelynek része
volt egy nyelvitájkép-kutatás, majd egy pilot akcióból, amelynek keretében 50-50 kétnyelvű
táblát és 20-20 kétnyelvű étlapot helyeztek ki a projekt résztvevői, külön mérve a pilot
beavatkozásnak hatását is. A projekt célja nemcsak a vonatkozó problémák megértése, hanem
egyfajta akció is volt, amely az idegen nyelv hozzáférhetőségét minősítő turisztikai védjegy
bevezetését takarja. Jelen, összefoglaló írás mindezekre a tapasztalatokra alapoz, amikor
összességében arra a kérdésre igyekszik választ találni: jót tesz-e a kétnyelvűség az üzletnek.

4

Linguistic Landscape: innovative methodologies strengthening bilingualism in the Hungarian-Slovakian border
region. Supported by www.skhu.eu
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Elméleti keret: a nyelvitájkép-fogalom karrierje és találkozása az
üzleti antropológiával
Linguistic landscape refers to the visibility
and salience of languages on public and
commercial signs in a given territory or
region. (Landry & Bourhis, 1997)
A nyelvi tájkép fogalma egy adott terület vagy
régió köz- vagy kereskedelmi feliratainak
megjelenésére és láthatóságára vonatkozik
(Landry & Bourhis 1997)

Akik megalkották a nyelvi tájkép fogalmát, azok egyszerre gondoltak két jelenségre, egyrészt
a köz- (public) és a kereskedelmi célú (commercial) feliratokra (mind a kutatásban, mind
pedig a nyelvhasználatban). A fogalmat és a kutatási eszközt azonban a későbbiekben
elsősorban a különböző nyelvi/kisebbségi mozgalmak tudományos alátámasztásaként, éppen
ezért elsősorban (szinte kizárólag) a közfeliratok vizsgálatára használták. Ebből következik,
hogy elsősorban a közcélú feliratok vizsgálatának módszertana lett kiforrottabb, kiérleltebb,
sokszor kölcsönhatásban a kisebbségi nyelvhasználati irodalom többi kérdésével, pl. oktatás,
nyelvi jogok stb. Az üzleti célú feliratok vizsgálata, pontosabban: az üzleti logikából
következő, inherens magyarázata azonban nem mélyült el kellőképpen.
Mire a francia-kanadai szerzőpáros által 1997-ben megalkotott nyelvitájkép-kutatás gondolata
megérkezett Magyarországra (egy bő tízéves késéssel), ez már elsősorban a köz-feliratok
vizsgálatát célozta, egyfajta közösségi nyelvhasználati/nyelvpolitikai kérdésként. Egy
rendkívül gyors diffúziós folyamat eredményeképp a nyelvitájkép-fogalom hamar ismertté
vált a Kárpát-medence országaiban, majd szerte Közép-Európában. A diffúziós folyamatban
szintén elsősorban a közösségi nyelvhasználati kérdések erősödtek fel, a kereskedelmi célú
feliratok elemzése (és azzal kapcsolatos elméleti megközelítés) jobbára elsikkadt.
Jelen tanulmány az 1990-es évek eleji gyökerekhez nyúlik vissza, amikor Bourhis (1992) és
Leclerc (1989) és mások nyomán az üzleti célú feliratok vizsgálatát a közfeliratoktól eltérő
megközelítésben végzi. Az olyan kérdések helyett, mint nyelvi dominancia, kisebbségi
nyelvhasználat vagy nyelvi jogok, jelen tanulmány olyan fogalmakkal dolgozik, mint
fogyasztói elégedettség, nyelvi kereslet és kínálat, közvetítő nyelvek stb.
Bourhis 1992-ben kezdett kutatásához az egyik apropót kétségkívül az a sajátosan franciakanadai jelenség adta, amelyet Leclerc (1989) egyszerűen nyelvi plakátháborúnak hívott:
mind francia, mind angol nyelven léteztek köztéri feliratok, de ezek nem egyszerűen csak
versengtek a fogyasztók kegyeiért, hanem egyfajta én-üzenetként a hirdető identitását is
hirdették, ezen belül kiemelten az etnikai/nyelvi identitását. 1989 még egy offline világ volt,
ahol a plakátok térbeli megjelenése jól tükrözte a régiók/települések vagy akár városrészek
nyelvi identitásának változásait, dinamikáját. Bourhis 1992-ben fogalmazta meg kutatási
tervét, amely szerint az egyes területek nyelvi kompetenciáinak (vitalitásának) méréséhez nem
is szükséges az embereket megszólítani, inkább egyfajta kinyilvánított preferenciaként a
lenyomatukat, azaz a feliratokat kell vizsgálni. Ennek a kutatásnak a végeredménye lett a
1997-es cikk, amelyben Landry és Bourhis (1997) megalkották a nyelvi tájkép fogalmát.
Mind ebben, mind az 1992-es kutatási tervben kijelentik, hogy a kétfajta utcai feliratot, azaz a
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közcélú (public) és magáncélú (üzleti célú, commercial) feliratok vizsgálatát azért kell
megkülönböztetni, mert más szempontok, már motivációk vezérlik a feliratok készítőit. Míg
az egyik esetben a nyelvi dominancia szempontjai nyilvánvalóan egyfajta helyi politikai
kérdés, a másik esetben a legfőbb szempont – a fogyasztó preferenciáinak megnyerése. Ettől
függetlenül maga a programadó 1997-es írás is elsősorban a közfeliratokkal, illetve a nyelvi
dominancia kérdéseivel foglalkozik.5
Nem lebecsülve a hasonló megközelítések, előzmények jelentőségét (Szépe 1994; Szépe
György 1984) a hazai tudományos közösség egy Pestre nősült finn nyelvész, Petteri
Laihonen (2009, 2011, 2012, 2015) munkáin keresztül tapasztalhatta meg először a
nyelvitájkép-kutatások hasznosságát, magyar nyelvi tájképeket kisebbségi területeken
kutatott, elsősorban Erdélyben (Laihonen 2009), de más magyar nyelvterületen is folytatott
kutatást (Laihonen 2012, Laihonen – Csernicskó 2017, 2019), valamint a nyelvideológiák
elméletét és használhatóságát is vizsgálta a magyar nyelvvel kapcsolatos kutatásokban
(Laihonen 2011).
A fiatal kutató munkásságát Bartha Csilla karolta fel, közös publikációban mutatták be ezt az
„új” kutatási területet (Bartha et. al. 2013), illetve 2013-ban az MTA Nyelvtudományi
Intézete konferenciát szervezett „A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata” címmel. Sajnos, a
konferenciakötet sosem készült el, a konferencia így is revelatív hatással volt a hazai nyelvész
közösség számára, sőt azon túl is, két értelemben: egyrészt átlépve a diszciplináris hatásokat
(szociológia, antropológia stb. felé nyitott) másrészt pedig Magyarország határain túl, a
környező országok értelmisége érdeklődését is felkeltette a nyelvi tájkép. A 2010-es évek
elején Kárpátalján elsősorban Csernicskó István (1998, 2013, 2019), Erdélyben Horváth
István és Tódor Erika (2011) fogták össze a nyelvitájkép-kutatásokat. A Termini Magyar
Nyelvi kutatóhálózat módszeresen térképezte fel a kisebbségi nyelvi tájképeket a környező
országokban, beleértve Ausztriát (Szoták 2016) a Balkán-félsziget országait és – hogy
közeledjünk a mi vizsgálati régiónkhoz – Szlovákia és Magyarország határmenti területekeit
is (Szabómihály 2009; Bauko 2018; Presinszky 2018). A téma szárba szökkent: napjainkra
jópár, nyelvi tájképekkel foglalkozó gyűjteményes kötet gazdagítja nyelvi tájképekkel
kapcsolatos tudásunkat (Tódor – Tankó – Dégi szerk. 2018; Márku és Hires-László szerk.
2015). A téma kutatásában kétségkívül a magyar kisebbséghez tartozó kutatók jártak az élen,
de ma már jópár román, szlovák indíttatású stb. kutatást is ismerünk.

Üzleti antropológiai megközelítés
Jelen kutatás megközelítése annyiban más, mint a legtöbb fent hivatkozott (gyűjteményes
kötetekben megjelent) irodalom, hogy míg azok a nyelvitájkép-kutatást a
kisebbségtudományok vagy a nyelvtudományok kontextusába ágyazzák be, mi az üzleti
antropológia (business anthropology) megközelítését alkalmazzuk. Ezzel a kutatás visszatér
az 1990-es évek eleji felvetésekhez, az üzleti és a közszféra-beli feliratok
megkülönböztetéséhez.
A táblák nyelve különösen a nyelvi konfliktus-zónákban keltette fel a kutatók érdeklődését, mint pl. Brüsszel, Montreal
(Monnier és Québec (Province). Conseil de la langue française 1989; Bourhis, Richard Y. 1992), Izrael (Spolsky és Cooper
1991; Shohamy, Ben-Rafael, és Barni 2010), India (Itagi és mtsai. 2002). A kutatások egyaránt fókuszálnak az őshonos
kisebbségi nyelvhasználatra (Cenoz és Gorter 2006), vagy migráns közösségek nyelvhasználatára (Collins és Slembrouck
2007), vagy éppen az angol, mint világnyelv előretörése a nyelvi tájképekben (Backhaus 2006; Gorter 2006; Shohamy, BenRafael, és Barni 2010; Soukup 2016)
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Ha megközelítésünk tisztán üzleti jellegű vizsgálat lenne, azaz a marketing-tudományokba
ágyazódna, akkor olyan kérdéseket kellene feltennünk a kétnyelvű feliratok kapcsán, mint pl.
1) Mi a termék? 2) Ki a célcsoport? Hogyan szegmentálható a célcsoport nyelvi szempontból?
3) Hogyan segíti az üzenet a célcsoport elérését? 4) Mi a marketing üzenet célja? Például: az
értékesítést segíti, vagy a fogyasztó komfortját kívánja növelni?
Az üzleti antropológiai és a tisztán üzleti megközelítés között néhány fontos különbséget
érdemes hangsúlyozni, amely jelen kutatásban is szerepet játszik. A legfontosabbnak tartott
különbség a kulturális antropológiából átvett reflexivitás szempontja. Míg az üzleti
tudományok megközelítése szerint a gazdasági szereplők viselkedése a profitmaximalizálás
elvárásából levezethető, addig mi, antropológusok fontosnak tartjuk a gazdasági szereplők
gondolkodásának megértését, mert azt véljük, hogy a gondolatok, vélekedések alakítják a
viselkedést. A kétnyelvű feliratok esetében tehát nem egyszerűen az a kérdés, hogy az adott
célcsoport elérését/fogyasztói elégedettségét stb. segíti-e egy tábla, hanem hogy mit gondol
erről az a vállalkozó, aki a táblát kihelyezi, milyen szempontok alapján dönt egy tábla
kihelyezéséről, vagy egy meglévő tábla kétnyelvűsítéséről, és később milyen
mechanizmusokon keresztül fog a táblakihelyezés megvalósulni. A mi fő kutatási kérdéseink
ezért így szólnak:
•
•
•
•

Milyen nyelvhasználati fogyasztói csoportok különböztethetők meg a helyi válaszadók
szerint
A megkérdezett szerint jót tesz-e az üzletnek a két- vagy többnyelvűség, és (akár igen,
akár nem),
Milyen mechanizmusokon keresztül jelentkezik ez a hatás
Végül, hogyan kerülnek ki a helyükre a feliratok

Mivel jelen sorok írói is magyarországi vagy határon túli magyar kutatók, ezért előzetes
ismereteink / szakirodalmi olvasmányaink nekünk is a kisebbségtudomány/nyelvi jogok
témaköréhez tartozik. Jelen kutatás során azonban a kisebbségtudományi szempontokat nem
tudtuk hasznosítani, mert a vizsgálat fókuszában a két ország egymáshoz átjáró turistái,
látogatói álltak.

Módszertan és mintavétel
Nyelvitájkép-kutatásunk során terepmunka-eszközöket használtunk a magyar-szlovák
határrégió vendéglátói, szálláshely-szolgáltatói és turizmushoz kapcsolódó üzletei körében
Kérdés lehet az olvasó előtt, hogy miért volt szükség egyáltalán antropológiai terepmunkára,
miért nem volt elég például a google street view alkalmazás használata. A kérdezőbiztosok a
külső (utcai) feliratok mechanikus rögzítésén túl más, szintén fontos feladatokat végeztek.
1. A kérdezőbiztosok először is megnézték, le is fotózták, és értelmezték a külső (azaz
homlokzati, kirakati) feliratokat; ez az a munkarész, amelyet akár egy online motor is
el tudna végezni.
2. Ezután bementek, és beltéri (azaz belső) feliratokat, pl. árlapot vizsgálták meg, szintén
többnyelvűség szempontjából
3. Majd szóba elegyedtek a kiszolgáló személyzettel, aminek keretében résztvevő
megfigyelést végeztek: különböző helyzetekben különböző idegen nyelveken
próbálkoztak. A terepmunkát végző csapat tagjai között volt magyar, ukrán-szlovák és
orosz anyanyelvű.
4. Engedélyt kértek néhány beltéri fotó készítésére, majd
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5. Ha mód nyílt rá, egy egyszerű igényfelmérő kérdéssort is végigkérdeztek, strukturált
interjú keretében.
6. Végül, a látogatás után a kérdezőbiztosok rögzítették a benyomásukat a helyről, közte
olyan kvázi-kemény adatokat is, mint az üzlet becsült alapterülete, és olyan nehezen
megfogható jelenséget is, mint a hely presztízse.
A terepmunka szűkebben a határrégió keleti részében került megvalósításra, Észak- és KeletBorsod-Abaúj-Zemplén megyében (Putnoki, Edelényi, Szikszói, Encsi, Gömrői,
Sátoraljaújhelyi, Sárospataki, Tokaji, Szerencsi járások), továbbá a Nyugat- és Kelet-Kassai
kerületben (Gölnicbányai/Gelnica, Iglói/Spišská Nová Ves, Rozsnyói/Rožňava,
Nagymihályi/Michalovce, Szobránci/Sobrance, Tőketerebesi/Trebišov kistérségekben), illetve
a régió nagyvárosaiban. 2018. június 21. és június 31. között, összesen hét turnusban
látogattunk meg összesen 231 üzlethelyiséget, ezen belül 90 darabot Szlovákiában és 141-et a
határrégió magyar oldalán.
Mindkét ország esetében kutatásunk során a gazdasági ágazaton belül a turizmusra
fókuszáltunk, és a benne megjelenő többnyelvűségre, mint gazdasági erőforrásra. A turisták
által látogatott térségek, települések, turisztikai desztinációk esetén elsősorban a
szolgáltatóegységeken belül próbáltuk feltérképezni a különböző nyelvek használatát. 6 A
célunk nem az volt, hogy a régióra általánosítható képet kapjunk az írásos többnyelvűségről a
turisztikai gazdasági szervezetek vonatkozásában, sokkal inkább az, hogy az első hasonló
kutatásként érvényes adatokat szerezzünk azokról az elvekről, amelyek mentén szerveződik a
többnyelvű feliratok megjelentetése a turisták számára látható üzletek külső és belső tereiben,
s főleg, hogy ezek körében mennyiben meghatározó a gazdasági nyereség vélt reménye.
Ezen a kutatáson kívül a projekt keretében egy pilot beavatkozás is történt (kétnyelvű táblák,
étlapok kihelyezése). A projekteredmények elsősorban Sárospatakon látványosak, ahol
koncentráltan, a strandon és a városi turisztikai desztinációknál került 25-25 kétnyelvű tábla
elhelyezésre; Szlovákiában szintén 50 tábla került elhelyezésre, de földrajzilag nagy területen
szétszórva. amely kapcsán pedig 280 fős, alapvetően a táblakihelyezés hatásosságát mérő
adatfelvétel készült, melynek eredményeit, ahol tudtuk, figyelembe vettük jelen tanulmány
írásakor.

A minta megoszlása
A mintába került üzlethelyiségek üzlettípus szerinti besorolásairól, továbbá országok, és
településtípusok szerinti megoszlásáról az 1. ábra nyújt összefoglalást. Amiatt, hogy egyes
üzletek több üzlettípusba is tartozhattak egyszerre, az ábrán látható mennyiségek összege 42vel meghaladja a felkeresett üzletek tényleges számát. Amennyiben csak ez utóbbit tekintjük,
elmondhatjuk, hogy a felkeresett szlovákiai üzletek közül 6 darab községben, 60 kisvárosban,
24 pedig 100.000 főt meghaladó lakónépességű nagyvárosban található, Magyarország
esetében ezek az értékek rendre 15, 78 és 48 darab: a mintába Magyarországról 141,
Szlovákiából pedig ennek csupán kétharmada, 90 darab üzlet került be. Összességében ez a
különbség a terepkutatás során is tapasztalt körülménnyel, a szlovákiai oldalon található
turisztikai relevanciájú üzlethelyiségek alacsonyabb számával és összességében az
alacsonyabb volumenű turizmussal magyarázható, amelynek folyományaként a határrégió
északi oldalán sokkal nehezebb volt a kutatási mintavétel szempontjainak megfelelő
üzlethelyiségeket találni.
A kutatási terv összeállításakor törekedtünk a vizsgált régió területi és településnagyság szerinti lefedésére,
noha valamiféle területi reprezentativitásra nem törekedhettünk, illetve ezt az alkalmazott kvalitatív módszertan
nem is követelte meg.
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Az üzlethelyiségek külső nyelviségének feltérképezését követően az adott üzlethelyiségek
belső vizsgálata következett, illetve ezt megelőzően az üzlet munkatársának kérdőíves
megkérdezése, amennyiben hajlandó volt válaszolni a kérdőívünkre. A 231 vizsgált
üzlethelyiség munkatársainak csak nem egész fele, 49 százaléka, 113 fő járult hozzá a surveyben való részvételhez, és 40 százalék (92 fő) a belső terek nyelviségének dokumentálásához.
A visszautasítás mértéke kicsit magasabb volt a határrégió szlovákiai, mint magyarországi
oldalán: Szlovákiában 41, Magyarországon pedig közel 54 százalékos volt a visszautasítás a
survey-ben való részvétellel, és 69, illetve 55 százalékos a belső fényképek készítésével
kapcsolatban. Ennek ellenére a belső terek nyelviségének a dokumentálását a szlovákiai
üzletek harmada, a magyarokénak pedig 53 százaléka engedélyezte.
Így a mintanagyság összességében, a felkeresett helyszínek számának tükrében:
• Külső terek dokumentálása Szlovákia: 77/90
• Külső terek dokumentálása Magyarország: 132/141
• Belső terek dokumentálása Szlovákia: 60/90
• Belső terek dokumentálása Magyarország: 79/141
• Survey részvétel Szlovákia: 37/90
• Survey részvétel Magyarország: 76/141
1. ábra A felkeresett gazdasági szervezetek típusa ország és településtípus szerint (n=231, egy üzlet több kategóriába is
besorolható volt)
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Eredmények
Külső terek nyelvisége
Az üzlethelyiségek külső nyelvisége kapcsán a terepmunkások rögzítették, hogy milyen
nyelven került feltüntetésre az üzlet neve, az esetlegesen a homlokzaton megjelenő reklám-,
vagy a főtáblát kiegészítő egyéb táblák, mottók és feliratok. Külön rögzítettük, hogy a
kirakatban használt feliratok milyen nyelvűek, vagy még pontosabban: a kirakatban
megjelenő bármilyen szöveges üzenet milyen nyelvű, illetve, hogy kifejezetten a nyitva
tartásra vonatkozó táblán milyen nyelveken került feltüntetésre információ. A lehetséges
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nyelvek, amelyek rögzítésre kerülhettek, a magyar, a szlovák, az ukrán, az angol és a német
volt. Külön kategóriába kódolva rögzítették a terepmunkán kifejezetten a szlovák-magyar
kétnyelvű feliratokat (ez esetben a nyelvmegjelölésnél sem az önálló magyar, sem az önálló
szlovák nyelv nem került megjelölésre).7 Fontos hangsúlyozni, hogy nem vettük figyelembe,
hogy az egyes nyelvekkel írt szövegek mekkora betűvel és mennyire szembe ötlően kerültek
feltüntetésre, a kérdésünk sokkal inkább az volt, megjelenik-e egyáltalán a feliratok
többnyelvűsége.
A külső terek nyelviségének vonatkozásában elmondható, hogy a vártnál sokkal ritkábban
fordultak elő kétnyelvű, magyar-szlovák feliratok, és ez a megállapítás éppúgy vonatkozik a
határrégió magyar, mint szlovák oldalára.
A kétnyelvű feliratok leggyakrabban a főtáblák, az üzlethelyiség megnevezését tartalmazó
táblán fordult elő Szlovákiában és Magyarországon is, ám még ezek aránya is 12 százalék
körüli volt Szlovákiában. Magyarország még ehhez képest is jóval rosszabbul teljesített, itt a
feliratok 5 százaléka volt magyar-szlovák kétnyelvű. Szlovákiában erre a tendenciára
egyértelműen hat a magyar kisebbség jelenléte, mivel a tulajdonosok gyakran magyarok is
voltak, így ezekben a kiírásokban nem elsősorban vagy nem feltétlenül üzletpolitikai
megfontolások vezetnek a többnyelvű feliratok feltüntetésre. A kétnyelvű feliratok
leggyakrabban a főtáblák, az üzlethelyiség megnevezését tartalmazó táblán fordult elő
Szlovákiában és Magyarországon is, ám még ezek aránya is 12 százalék körüli volt
Szlovákiában. Magyarország még ehhez képest is jóval rosszabbul teljesített, itt a feliratok 5
százaléka volt magyar-szlovák kétnyelvű. Szlovákiában erre a tendenciára egyértelműen hat a
magyar kisebbség jelenléte, mivel a tulajdonosok gyakran magyarok is voltak, így ezekben a
kiírásokban nem elsősorban vagy nem feltétlenül üzletpolitikai megfontolások vezetnek a
többnyelvű feliratok feltüntetésre. Magyarországon az angol feliratok aránya haladta meg a
Szlovákiában tapasztalt arányt, ezek aránya akár hatszorosan is meghaladta a szlovák-magyar
k étnyelvű feliratok arányát. A többi felület kétnyelvűségében is Szlovákia előzi meg
Magyarországot; a reklámtáblák esetén 3 százalékpont, a kirakatok esetén majdnem 7, a
nyitvatartási információs tábla vonatkozásában pedig 4 százalékpont Szlovákia előnye
Magyarországgal szemben, ami két-háromszoros előnyt jelent.
2. ábra: Külső terek nyelvisége a kutatás során felkeresett intézmények esetén (HU-SK kétnyelvű feliratok arányának
feltüntetésével)
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Az egyéb nyelvek megadására is volt lehetőség, ezt igen gyakran éttermek által képviselt nemzeti konyhák
saját nyelve jelentette – így például az olasz nyelv a pizzériák és fagyizók, kávézók kirakatában.
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Belső terek nyelvisége
A terepmunkások összesen 92 üzlettől, ezen belül 30 szlováktól és 62 magyarországitól
kaptak lehetőséget arra, hogy feltérképezzék a belső terek nyelviségét. Amellett, hogy
fényképes dokumentációt készítettek a gazdasági szervezetek épületeinek belsejéről, három
tényező nyelviségét rögzítették tételesen:
1. Terméktáblák feliratait, amelyekről a helyiségbe érkezők tájékozódhatnak a
szolgáltatások és megvásárolható termékek tulajdonságairól és áráról – ez
kereskedelmi üzletek esetén lehetett a polcokra tett árcédula, éttermek, szállodák és
egyéb turisztikai szervezetek esetén pedig a szolgáltatások listáját, az árlistát
tartalmazó tábla.
2. Az étlapokon használt nyelveket: számos étteremben fordulhat elő, hogy, bár a nagy
táblákra nem írják fel több nyelven a termékek árát, a menü több nyelvre is
lefordításra kerül, és főként éttermek és büfék vonatkozásában, de az egyéb turisztikai
szolgáltatók étkezőrészei esetében is.
3. Bármilyen egyéb kereskedelmi információs tábla, és az olyan, helyiségeken belüli
irányítótáblák (signage), amelyek nem tartoznak az előző két kategóriába, vagyis nem
közvetlenül a szolgáltatásokra vonatkoznak (ilyenek a különböző reklámtáblák, illetve
a belső tájékozódást szolgáló egyéb táblák és feliratok)
A belső tereket tekintve a szlovákiai, illetve magyarországi üzlethelyiségek közötti
különbségek jóval kiegyenlítettebbnek bizonyultak, mint a külső feliratok esetén, amelyet a
szlovákiai üzletek alul és a magyarországiak túlteljesítése magyaráz a külsőhöz képest a
kétnyelvű szlovák-magyar feliratok vonatkozásában: Ebben a tekintetben a belső szolgáltatásés terméktáblák esetén Magyarországon kétszer olyan gyakoribb, hogy a magyar mellett
szlovákul is fel legyenek tüntetve az információk, a menük kapcsán kicsit több, mint egy
százalékpontos előnyt találtunk összességében a vizsgált üzletekben, míg a kiegészítő
információs táblák vonatkozásában a szlovákiai üzleteknek volt 2 százalékpontos előnye.
Összességében a menük 7-8 százaléka, a terméktáblák 3-7 százaléka, az egyéb információs
tábláknak pedig 5-7 százaléka tartalmaz egyszerre magyar és szlovák feliratot is. A külső
feliratokhoz képest megdöbbentően népszerű azonban az angol nyelv használata az üzletek
belsejében, mind Magyarország, mind pedig Szlovákia esetén. Bármelyik országban,
mindhárom belső feliratfajta esetén 40-50 százalék között mozgott az angolul feltüntetett
információk aránya, a szlovák-magyar határrégió üzletei esetén pedig például a menük
vonatkozásában még a német nyelv használata is másfélszer gyakoribb volt a szlováknál.
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3. ábra: Belső terek nyelvisége a kutatás során felkeresett intézmények esetén (HU-SK kétnyelvű feliratok arányának
feltüntetésével)
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Beszélt nyelvek
A terepkutatás során az üzlethelyiségekben a válaszadó dolgozók nyelvhasználatára is
rákérdeztük. Összesen 5 nyelvre kérdeztünk rá, ezek a magyar, a szlovák, az angol, a német és
az ukrán nyelvek voltak – utóbbiakat nem tüntetjük fel. Az adott nyelvek kapcsán a
megkérdezettek válaszaikat egy négyfokú skálán adhatták meg, ahol 1 jelentette, hogy
egyáltán nem, 2, hogy kicsit, 3, hogy jól beszéli az adott nyelvet, és 4-es értékkel jelezhették,
hogy az adott nyelv az anyanyelvük, vagy anyanyelvi szintű a tudásuk. Összességében 70
százalék közeli volt azoknak az érvényes választ adóknak (53 fő) az aránya Szlovákiában,
akik egyáltalán nem beszélnek magyarul, ugyanakkor a Magyarországon az érvényes választ
adók (66 fő) mintegy 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kicsit beszél szlovákul. Ez
különösen kiemelkedő, és előzetesen nem számíthattunk ilyen arányú nyelvtudásra.
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a kölcsönös nyelvtudás egyforma a két országban,
a válaszadók bő harmadát – felét teszi ki, noha a magyar nyelvtudás szintje Szlovákiában,
azok körében, akik beszélnek magyarul, magasabb, mint a szlovákul beszélő magyarok
körében. Ez a szintű nyelvtudás a régió turisztikai potenciáljaként is értelmezhető. Az angol
nyelvtudás ennek ellenére gyakoribb: Szlovákiában a válaszadók háromnegyede,
Magyarországon pedig több mint 80 százalékuk tud legalább egy kicsit angolul. Német
nyelvtudásban a magyarországi megkérdezettek jócskán megelőzték a szlovák partnereiket:
csak bő negyedük nem tud semennyire sem németül, míg Szlovákiában ez az arány a 80
százalékot is meghaladta.
4. ábra: A turisztikai szektorban dolgozó megkérdezettek által beszélt nyelvek

Érvényes választ adó megkérdezettek (n=119) által beszélt
nyelvek az összes érvényes választ adó arányában
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Attitűdök
A megkérdezett alkalmazottak és tulajdonos munkatársak számára egy további
kérdésblokkban a nyelviséggel kapcsolatos állításokat fogalmaztunk meg, amelyek kapcsán 5
fokú skálán jelezhették egyetértésük mértékét. Az állítások közül az első kettő és a negyedik
sokkal inkább az üzletüzemeltetéssel kapcsolatos információkra vonatozott, a továbbiak
voltak az attitűdre vonatkozó kérdések. Noha korábban a kölcsönös nyelvismeretet hasonló
értékre mértük a szlovákiai és magyarországi üzletek megkérdezettei körében, és a
magyarországi válaszadók átlagosan magasabb értékeket adtak arra az állításra, miszerint
magyarul és szlovákul beszélő munkatársuk is szokott lenni. A második állásfoglalást azzal az
állítással kapcsolatban kértük, hogy a környéken lakók többnyelvűek. Ezzel érdekes módon a
szlovákiaiak átlagosan kevésbé értettek egyet, mint a magyarországi válaszadók, noha a
magyar kisebbség szlovákiai jelenléte erőteljesebb, mint a szlováké a határ magyar oldalán.
Magyarországon a válaszadók 44 százaléka értett egyet ezzel az állítással (legalább 4-es
skálaérték), míg Szlovákiában 13,5 százalék ez az arány, teljesen pedig szlovák oldalról
egyetlen válaszadó sem értett egyet ezzel.
A vásárlók többnyelvűségét a határ mindkét oldalán hasonlóan magasra értékelték. Az
állítással, miszerint a vendégeik/vásárlóik többnyelvűek, magyar oldalon csak 4, szlovák
oldalon pedig 19 százalék részben vagy egészben nem értett egyet (1-2-es skálaértékek)
5. ábra: Nyelviséggel kapcsolatos attitűdök

Attitűdkérdések: többnyelvűség (skála: 1-5; HU n=66; SK
n=53; skála átlagértékek feltüntetve)
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Témánk szempontjából két legérdekesebb attitűdkérdés arra vonatkozott, hogy meglátásuk
szerint az vásárlóik mennyire értékelik, ha saját nyelvükön szólítják meg őket, illetve, hogy
hogyan látják: jót tesz-e az üzletnek, ha többnyelvű megoldásokat alkalmaznak. Jóllehet, már
az előbbi kérdésre is rendkívül magas skálérték-átlagokat kapunk, az utóbbi vonatkozásában
ezek az átlagok, ha lehet, még magasabbak. Azzal, hogy a többnyelvűség jót tesz az üzletnek
magyar oldalon a válaszadók majdnem háromnegyede, szlovák oldalon pedig több, mint a
fele teljes mértékben egyetértett. Összességében „legalább” egyetértett az állítással a
szlovákiai válaszadók 89, a magyarországiak 83 százaléka. A semleges válaszok aránya a
válaszadók körében 8-9 százalék volt, az egész mintában pedig egyetlen válaszadó adott
csupán 3-asnál alacsonyabb értéket.
Ha összevetjük ezeket az eredményeket a külső és belső nyelviségben megfigyelt helyzettel,
azt láthatjuk, hogy azokon a helyeken, ahol a főtábla szlovák-magyar kétnyelvű volt, a
megkérdezettek 100%-a teljes mértékben egyetértett az állítással. A csak szlovák főfelirattal
rendelkező üzletek megkérdezett munkatársai körében alacsonyabb, csak 57 százalékos, a
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csak magyar feliratosakban megkérdezettek körében pedig 69 százalékos volt a teljes
mértékben egyetértők aránya. A menük egy-vagy kétnyelvűsége kapcsán nagyon hasonló
eredményeket kaptunk.

Presztízs megítélése
A kutatás során nem kérdeztünk pontos adatokat az üzleti forgalomról, sem az árbevételről.
Ennek oka a módszertani-etikai megfontolások mellett, hogy a különböző státusú, méretű és
típusú üzleteket hiába hasonlítanánk össze, nehéz volna megállapítani ezek alapján, hogy
mennyire megy jobban vagy rosszabbul egyes üzleteknek „magukhoz képest”. Ugyanakkor a
terepmunkások 100 fokú skálán rögzítették, hogy benyomásuk szerint milyen bevételekkel
rendelkezhet, illetve különösképp, hogy összességében milyen presztízsűnek találják az adott
üzletet. Az változó-átlagok és szórások vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy függetlenül az
országtól, azok az üzletek, ahol a megkérdezettek semleges állásfoglalásra helyezkedtek
annak kapcsán, hogy a többnyelvűség jót tesz az üzletnek, sokkal alacsonyabb presztízsűnek
tűntek azokhoz képest, ahol jobban felismerték a megkérdezettek a többnyelvűségben rejlő
üzleti lehetőségeket - az eredményeket az alábbi ... számú grafikon foglalja össze.
6. ábra: A többnyelvű és egynyelvű felirattal rendelkező szállás, vendéglátás, turisztikai célpontok megítélése, a
kérdezőbiztosok véleménye alapján. A vizsgálati helyszínek alábbi tulajdonságait a kérdezőbiztosok maguk értékelték
100-fokú skálán; az átlagértékek egynyelvű-többnyelvű helyek szerinti bontásban kerültek feltüntetésre.
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Azon helyek presztízse, ahol elérhető volt angol nyelvű szolgáltatáslista vagy menü is,
átlagosan 15 ponttal értékelhetők magasabbra a százas listán (56, illetve 71 pont), míg az
egynyelvű és szlovák-magyar kétnyelvű menüvel vagy külső táblával rendelkező üzletek
(noha ezek száma a belső terek értékelését is tartalmazó 92 elemű mintában csupán 6 darab)
13

közötti presztízskülönbség is 12-12 pontos a kétnyelvűek javára. Összességében
természetesen ok-okozati kapcsolatokat nem tudunk megállapítani, vagyis kevéssé
egyértelmű, hogy a magasabb presztízzsel jár-e együtt annak felismerése, hogy fontos a
többnyelvűség, vagy a többnyelvű megoldások használata önmagában is képes-e emelni egy
hely presztízsét. Mindenesetre konklúzióként, és továbbtesztelhető hipotézis lehet a
többnyelvűség együttjárása a magasabb presztízzsel.
7. ábra: A vendéglátóhely presztízsének megítélése attitűdkérdésre ("többnyelvűség jót tesz az üzletnek") adott
válaszokkal összefüggésben. A gyertyadiagram ország szerinti bontásban ábrázolja: azok a helyek, ahol a
megkérdezett inkább, vagy kevésbé értett egyet azzal a kijelentéssel, miszerint „a többnyelvűség jót tesz az üzletnek”,
milyen presztízsűnek találtattak a kérdezőbiztosok által.

Természetesen az is elképzelhető, hogy a többnyelvűséget és presztízst is egy harmadik
faktor, a külföldi vendégek jelenléte határoz meg. Itt megint kétféle módon lehet felvázolni az
okozati összefüggéseket: a magasabb presztízsű helyek vonzzák a külföldieket, illetve a
külföldiek jelenléte közvetetten emeli az üzlet presztízsét. Úgy véljük, ez utóbbi összefüggés
fontosságát nem szabad alulbecsülni. Mindenesetre, általános eredményként
megfogalmazhatjuk, hogy minél inkább egyetértettek a válaszadók azzal az állítással, hogy
„vendégeink többnyelvűek”, annál magasabbra értékelték a terepkutatók az adott üzlet
presztízsét. Az presztízs-átlagértékek az állítással való egyetértés mértékének növekedésével
rendre 27, 27, 54, 62, 69 százalékosak voltak.
A többnyelvűség és a magasabb presztízs tehát együtt jár, és ez minden bizonnyal üzleti
előnnyel is jár – gondoltuk mi kutatók, de mit gondolnak erről maguk a vállalkozók? A kérdés
megválaszolásához – megkérdeztük a vállalkozások képviselőit, ugyanennek a nyelvitájképes
kutatásnak a keretében. A kérdés, szándékosan egyszerű volt: Ön szerint a kétnyelvűség jót
tesz az üzletnek?
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8. ábra: Ön szerint a kétnyelvűség jót tesz az üzletnek? – vállalkozók válaszai
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Mint az ábrán látható, a stakeholderek (szállás, vendéglátás, turisztikai célpontok
vezetői/dolgozói) többnyire erősen egyetértenek azzal, hogy a többnyelvűség jót tesz az
üzletnek. Volt azonban egy magyarországi válaszadó, aki szerint a kétnyelvűség – nem
javítana az ő üzletén. Visszakerestük az adatbázisunkban, hogy milyen vállalkozásról van szó.
Nos, a magyarázat itt sem a xenofóbia: egy olyan falusi vendéglátóhelyről van szó, ahol sem a
szlovák kisebbség, sem az idegenforgalom nem jelentős. Egy harmadik megközelítésben, a
pilot projekt beavatkozáshoz kapcsolódóan megkérdeztünk 280 helyi járókelőt, alapvetően a
kihelyezett táblákkal kapcsolatban, de mellesleg ugyanezt a kérdést nekik is feltettük. A minta
nem a lakosságra, hanem a kihelyezett táblákra nézve reprezentatív:
9. ábra: A kétnyelvűség jót tesz az üzletnek? Járókelők véleménye, 5 fokú skálán mérve. Beavatkozás: a kutatást
követően kihelyezett többnyelvű táblák az üzlethelyiségeknél.
4,21
4,15

4,03

3,73

Szlovák

Beavatkozás előtt

Magyar

Beavatkozás után

A járókelőket két alkalommal szólították meg a kérdezőbiztosok, a tábla kihelyezés előtt és
után.
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Az ábrán látható, hogy általánosságban az emberek egyetértenek azzal, hogy a kétnyelvű
táblák jót tesznek az üzletnek (4,03 és 3,73 átlag Szlovákiában és Magyarországon); ha
azonban látnak is egy ilyen kétnyelvű táblát, akkor a saját benyomásuk alapján jóval
markánsabb ez a pozitív vélemény (4,15 és 4,21 érték). Ebből az következik, hogy a
határtérség látogatói, lakosai és vállalkozói akkor értékelik igazán a kétnyelvű táblákat – ha
vannak.

Xenofóbia
Kutatásunk középpontjában az állt: segíthetik-e, és ha milyen mechanizmusokon keresztül a
kétnyelvű feliratok a határon átnyúló idegenforgalom növekedését. A kérdés vizsgálatához
először szembe kellett néznünk egy másik kérdéssel miszerint: ronthatja-e egy üzlet kilátásait,
ha a magyar nyelven kívül szlovák nyelv is megjeleníti üzleti kommunikációjában
Magyarországon (és vice versa). Ez a kérdés végső soron a nacionalizmus, illetve a xenofóbia
(idegengyűlölet, azaz jelen esetben a két nyelvi/etnikai csoport egymással szembeni negatív
érzései) kérdéséhez nyúlik vissza. Ha jelentős a xenofóbia (nacionalizmus) egy térségben,
akkor érthető lenne, ha egy idegenforgalmi szektor vállalkozói, például egy étterem
tulajdonosa nem attól tarthat, hogy a szomszéd ország nyelvének nyilvános megjelenítésével a
hazai fogyasztói körét, vagy annak egy részét veszítheti el.
A térségbeli nagymintás nacionalizmus- és idegenellenesség-kutatások jobbára a szlovák és
magyar közösség egymás iránti ellenszenvének tartós csökkenéséről számolnak be, különösen
a két ország EU csatlakozása óta. Különösen a Schengeni határok megnyitása óta
dinamikusan növekszik a két ország közötti személyforgalom, ami hozzájárulhatott a
személyes jó tapasztalatok erősödéséhez. Különösen beszédes egy 2016-ban, szlovákiai
magyar anyanyelvű kisebbséghez tartozó fiatalokra fókuszáló kutatás adatai:
10. ábra: Xenofóbia a szlovákiai magyar fiatalok körében

Forrás: MOZAIK, Magyar Ifjúság Kutatás 2016
http://www.ujnemzedek.hu/sites/default/files/atoms/files/magyar_ifjusag_kutatas_2016_gyorsjelentes_a_karpatmedencei_fiatalokrol.pdf
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Az ábrán látható, hogy a szlovákiai magyar fiatalok körében az idegenellenesség
(bizalmatlanság) általában mindenkivel szemben elég magas értékű, beleértve a „piréz”
népcsoportot is, amely egy kontroll-változóként használt, kitalált nép. Két etnikai csoport
megítélése viszont pozitív, a saját (tehát szlovákiai magyar), és a szlovák. A kutatási
eredmény üzenete a jelen kutatás szempontjából az, hogy a makro-adatok alapján a
szlovák/magyar viszonyt üzleti szempontból nem befolyásolja negatívan a kétnyelvű
feliratok: példánkban, a vendéglős nem fog vendégeket elveszíteni azért, mert kétnyelvű
feliratokat helyez el.
Kutatásunk során résztvevő megfigyeléssel vizsgáltuk a verbális kommunikáció mindennapi
alakulását az üzleti egységekben. Kérdezőbiztosaink, akik között volt szlovák, ukrán, orosz és
magyar anyanyelvű is, akik kettesével jártak. Azt a feladatot kapták, hogy ahol lehetséges,
igyekezzenek a másik ország nyelvén kommunikációt kezdeményezni. Kérdezőbiztosaink
önreflexív módon, a kommunikációs szituációval kapcsolatos érzéseikre is kitértek
terepmunka-beszámolóikban. A beszámolókból az derült ki, hogy ez a feladat számukra
rendkívül megterhelő volt, a következő érzéseik miatt:
• Gyakran tartottak attól, hogy nem fogják őket megérteni (Magyarországon szlovákul
és vica versa)
• Még gyakrabban arról számoltak be, hogy úgy érezték, egyfajta udvariatlanság, sőt
talán inzultus lenne a részükről, ha nem a szlovák nyelvet vennék elő Szlovákiában (és
vica versa), holott azt is beszélik, vagy legalábbis kettejük közül az egyik beszéli.
Számukra az lett volna természetes, hogy ha kettejük közül az egyik beszéli a helyi
országnyelvet, akkor beszéljen (tolmácsoljon) ő.
• Másik oldalról viszont az is frusztrálta őket, ha rossz magyarsággal/szlováksággal
kellett volna beszélni, ezért akármelyik nyelven is, de mindig az anyanyelvű
kérdezőbiztos kommunikált az adott helyen, illetve, ha nyelvet váltottak, akkor a társa
vette át a beszélgetés fonalát.
• Attól viszont nem tartottak, hogy őket inzultus érné amiatt, ha bármelyik nyelven
beszélnek. Az orosz anyanyelvű kérdezőbiztos számolt be ilyen érzésről, illetve
szórványosan jelent meg egy ezzel kapcsolatos félelem-érzés a kérdezőbiztosokban,
de nem nyert igazolást.
A saját érzéseikkel szemben kérdezőbiztosok a válaszadók érzéseit azonban nem ismerhették,
csak a viselkedésüket figyelhették meg. Megfigyelésük így is érdekes: azt vették észre, hogy
mind magyar, mind szlovák oldalon akkor használja szívesen az eladó/pincér stb. az idegen
nyelvet, ha azt jól, már-már kitűnően beszéli. Több válaszadó úgy fogalmazott (a terepmunkabeszámolók szerint), hogy tud a másik nyelven, de nem jól, és nem akarja, hogy kinevessék.
Gyakori, hogy megérti, de válaszolni már nem tud az idegen nyelven. Összességében az volt
megfigyelhető, hogy ha valaki csak kicsit beszéli (töri) a szomszéd ország nyelvét, akkor nem
szívesen használja, sőt helyette alacsonyra értékelt angol tudásukat használták. Úgy látszik,
ebben a térségben az angolt „törve” beszélni kevésbé frusztráló, mint a helyi nyelveket.

17

Összefoglalás
Jelen tanulmány egy szlovák-magyar határon átnyúló, kétnyelvűséggel foglalkozó projekt
kutatási eredményei alapján készült. A projekt célcsoportjai a turisztika, szállás, vendéglátás
területén dolgozó vállalkozások, a kutatási kérdés pedig az volt, hogy miként lehetne
Szlovákiát komfortosabbá tenni nyelvi szempontból az odalátogató magyar vendégek számára
és vice versa. A kutatások keretében egy közel 100-100 elemű, célcsoportba tartozó
vállalkozást felölelő nyelvitájkép-kutatás valósult meg, amelyet résztvevő megfigyelés és
kvalitatív interjúsorozat egészített ki, illetve egy pilot beavatkozás (kétnyelvű táblák, étlapok
kihelyezése) kapcsán pedig 280 fős, alapvetően a táblakihelyezés hatásosságát mérő
adatfelvétel készült.

Xenofóbia
Résztvevő megfigyelésünk alapján megállapítottuk, hogy a másik ország nyelvén való
élőszavas kommunikáció sokszor nehézkes. Ennek nem xenofóbia az oka (a szlovák- illetve
magyarellenesség eltűnőben van), hanem más félelmek, frusztrációk állnak: a „nem fognak
megérteni, udvariatlannak fognak tartani, kinevetnek” attitűd. A következtetésünk hasonló,
amint a feliratok alapján fogalmaztunk meg: ha a két ország nem tesz erőfeszítéseket a
szomszéd ország nyelvének erősítéséért, akkor a polgárai valószínűleg elsősorban angolul
fognak kommunikálni egymás között.
Gondot okoz, hogy nem alakultak ki általános kulturális minták a többnyelvű üzleti
kommunikációra, ami mind a vásárlókban, mind az eladókban zavart, frusztrációt okozhat.
Egyszer például Barcelonában járva egy katalán ismerős elmagyarázta, hogy a többnyelvű
városban a főszabály szerint mindig a vevő nyelvéhez igazodik a kommunikáció: ha
katalánul, spanyolul vagy angolul kérünk valamit a boltban, az eladó igyekszik az adott
nyelven válaszolni. Itt, a Kelet-szlovák-magyar határtérségben nincsenek ehhez hasonló
egyszerű szabályok.
A többnyelvűség – nem árt az üzletnek. A szakirodalom alapján is úgy látszik, hogy nem
jelentős a szlovák/magyar idegengyűlölet, ezért nem valószínű, hogy sokan felhúznák az
orrukat egy-egy kétnyelvű felirat láttán bármely országban; a résztvevő megfigyelés arra is
rámutatott, hogy élőszóban pedig az idegen nyelvű kommunikáció ugyan nehézkes, de nem
üzletileg ártalmas. De vajon – jót tesz a kétnyelvűség az üzletnek? Lehet reálisan üzleti
hasznot remélni a kétnyelvű feliratok elhelyezésétől a turisztikai desztinációkban?

Jót tesz az üzletnek a kétnyelvűség?
A kétnyelvűség üzleti értékét két adatfelvétel alapján kérdeztük. Az első a kérdezőbiztosok
megérzése volt: terepbejárásuk során több szempont szerint rögzítették a benyomásaikat a
helyekről, ezek között voltak kézzelfoghatóbb szempontok (pl. becsült négyzetméter), és
képlékenyebb érzések (pl. milyen magas a hely presztízse). Mint az elemzés fejezetben
bemutattuk, a többnyelvű helyek kivétel nélkül jobban teljesítenek, mint az egynyelvű helyek:
több külföldi látogatót vonzanak, jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtanak, magasabb
presztízst sugallnak stb. Ez az eredmény nem meglepő, ha megfordítjuk az állítást: az újabb,
korszerűbb, „fancy” helyek napjainkban jobbára többnyelvűek is.
Az egynyelvű (provinciális, vidékies) és többnyelvű (fancy, korszerű, divatos) érzések közötti
különbség minden bizonnyal üzleti előnnyel is jár – gondoltuk mi. De mit gondolnak róla a
vállalkozók? A kérdés megválaszolásához – megkérdeztük a vállalkozások képviselőit, illetve
az általunk kihelyezett kétnyelvű táblák közönségét. A kérdés, szándékosan egyszerű volt: Ön
szerint a kétnyelvűség jót tesz az üzletnek?
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A stakeholderek (szállás, vendéglátás, turisztikai célpontok vezetői/dolgozói) többnyire erősen

egyetértettek azzal, hogy a többnyelvűség jót tesz az üzletnek. Ötfokú skálán mérve 4,56
(Magyarországon) illetve 4,4 (Szlovákiában) értéket kapott az állítás (Szlovákiában és
Magyarországon), iskolából ismert kifejezéssel élve négyötöd. Ahol kétnyelvű táblák voltak,
ott a válaszadó stakeholderek 100%-a értett maximálisan (5-ös) egyet a kijelentéssel.

Amire nem számítottunk
A kutatásoknak volt három meglepő, előre nem várt tapasztalata. Az egyik nem várt
tapasztalat, hogy a kétnyelvűség (értsd: szlovák-magyar kétnyelvűség) de facto nincs jelen a
térségben. Korábbi megérzéseink, terepbejárásaink, úgy látszik megtévesztettek: a
reprezentatív minta adatai alapján úgy tűnik, hogy a Kelet-Szlovák-Magyar határrégióban a
turisztika, szállás, vendéglátás főbb helyein a HU/SK kétnyelvű feliratok aránya az 5%-ot is
alig éri el. Az 5% körüli HU/SK kétnyelvű üzleti feliratok aránya nem csak a két országba,
pláne a két határtérségbe irányuló HU/SK idegenforgalom arányainál alacsonyabb, de
helyenként és időnként a helyi szlovákiai magyar/magyarországi szlovák népesség arányánál
is alacsonyabb.
A második tapasztalat, amelyre nem voltunk előre felkészülve, egy nonverbális
kommunikációra utal: a pénzre. A két ország eltérő pénznemet használ, Magyarország a
Forintot, Szlovákia pedig az Eurót. A nyelvi kívül a komfortérzetet az is javíthatja, hogy az én
pénzem elfogadható, vagy nem is csak elfogadott, de étlapon, feliratban is megjelentett,
egyenrangú pénz a helyi pénzzel. Az anyanyelv mintájára ezt a komfortérzést egy új
fogalommal neveztük el: anyapénz. Anyapénz a pénznem, amelyben leginkább otthonosan
tudok gondolkodni, érzem a számok értékét, azonnal meg tudom állapítani, hogy számomra
mi drága és mi olcsó. Dél-kelet Szlovákiai mintánkban zérus közeli a Forint, míg
Magyarországon jelentős (24%) az Euró megjelenítése írásban az árakban (kirakatokban,
étlapon vagy belső feliratokban). Erről egyelőre nem tudunk többet mondani: izgalmas
kérdés, több további kutatható kérdést felvet.
Harmadik nem várt tapasztalatunk az angol nyelvi feliratok kiugróan magas aránya volt: 25%nyi angol nyelvi feliratot észleltünk (a külső feliratokban). A magas arányt nem csak a
történelmi hagyományok nem indokolják (a térség nem volt brit gyarmat, sosem voltak
jelentős kulturális kapcsolatok a közép-európai és angolszász országok között), de a térségbe
látogató angol anyanyelvű idegenforgalom sem.
Az angol nyelv térhódítását erősítette meg a résztvevő megfigyelés eredménye is. Mi azt
hittük, hogy nagyon felkészülten vágunk bele a kutatásba, amikor olyan kérdezőbiztosokat
sikerült Kárpátaljáról toborozni, akik között volt magyar, szlovák illetve ukrán és orosz
anyanyelvű egyaránt. A kérdezőbiztosokat arra bíztattuk, hogy az egyes kommunikációs
szituációkban igyekezzenek az anyanyelvüket mint idegen nyelvet használni (természetesen
különösen a szlovákot Magyarországon és vice versa). A valóságban azonban a
kommunikáció nem tört szlovák vagy tört magyar nyelven folyt tovább, hanem többnyire tört
angolsággal. Ennek több oka is lehet. Amit azonban következtetésként levonhatunk, a
következő: mindkét ország sokat tesz a saját anyanyelve védelméért és ápolásáért. Ha
azonban nem tesznek lépéseket a szomszéd ország nyelvének ápolásáért is, akkor a két
szomszédos ország lakosai előbb-utóbb angolul fognak kommunikálni egymás között.
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Miért fog még több politikai demográfiai feszültséget eredményezni
a Covid járvány?
Megjegyzések a globális társadalomtörténeti háttér kapcsán

Az egyre rohamosabban növekvő idős népesség, az idős eltartottak ellátása igen komoly gondozási terheket ró a fiatalabb korosztályokra mind a munkatermelékenység, mind a gondozási feladatok terén. Ez különösen így van, ha az állami redisztribúció mértéke globális szinten közben nem nő már hosszabb ideje, amely szint
stagnálására Böröcz (2016) hívta fel a figyelmet a munkával kapcsolatos járulékok alapján. Politikai demográfiai
szempontból jól jelzi a feszültségeket, hogy a népesség öregedése idején az adójövedelmek aránya vagy éppen
az egészségügyi kiadások szintjét jelző elosztási arányok nem változnak, miközben az egy főre jutó egészségügyi kiadások egyre nagyobb ütemben nőnek. Sőt az utóbbi időszakban jobban nőnek, mint az egy főre jutó
gazdasági jövedelmek legalábbis a 2000-es évektől, amely időszaktól kezdve adataink vannak globális szinten
(lásd az 1. ábrát).
1. ábra. Az egy főre jutó egészségügyi kiadások és gazdasági jövedelmek változása 2000–2017 (2000=100%)

Forrás: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/

2000 és 2017 között az egy főre jutó gazdasági jövedelmek növekedése 20 százalékponttal elmaradt
az egy főre jutó egészségügyi kiadások növekedésének ütemétől, amely utóbbi kategória nem tartalmazza az
épületekkel kapcsolatos, a gépészeti informatikai és rendkívül járványügyi kiadásokat. Mindeközben a népesség
idősödésével együtt a GDP-hez viszonyított adójövedelmek aránya (a redisztribúciós szint) nem változott, sőt
tulajdonképpen némileg visszaesett (lásd a 2. ábrát). Ez pedig azt jelenti, hogy az egy főre jutó egészségügyi
43 Budapesti Corvinus Egyetem és Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet

150

● socio.hu 2020/2 ● Látjuk-e, mi jön? ●

kiadásokhoz szükséges jövedelem vagy extra magánforrásból keletkezett (saját jövedelmeinkből egyre nagyobb
hányadban vásárolunk ilyen szolgáltatásokat), és/vagy a nem egészségügyi redisztribúciós költekezések aránya
az adott országban visszaesett és így közösségi pénzből költöttünk többet erre a célra egy főre jutóan. Ez az
átrendeződés pedig a szociális és egészségügyi javakért folytatott piaci és jóléti versengés növekedését kellet,
hogy jelentse. És ez a feszültség mind az államok mind pedig polgáraik szempontjából fontos lehetett.
2. ábra. Elosztási arányok és az időskori eltartottsági szint változása 2000–2017 (2000=100%)

Forrás: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/

Globális szinten tehát az idős népesség és az egy főre eső egészségügyi kiadásoknak a gazdaság bővülését meghaladó növekedését 2000 után nem követi az adójövedelem arányában mutatkozó redisztribúciós
szint növekedése. Ha egy ennél hosszabb időtávot veszünk alapul és a globalizációs nyitás előtti időszakot is
szemügyre vesszük, akkor látható, hogy ez a feszültség a kilencvenes évektől, azaz az öregedés felgyorsulása
közben vált élesebbé (lásd a 3. ábrát). Az időskori függőség szintje 9,5 százalékról megnőtt 13,2 százalékra 1973
és 2017 között. Az adójövedelmek aránya mindvégig a 14 százalékos szint körül oszcillál. A 2000-es és a 2010es években egy komolyabb hullámvölgy figyelhető meg, ami csak 2015 ugrott vissza a kilencvenes évek közepi
elosztási szintre, amikor vissza megemelkedett a 15 százalékos szintre.
A 2010-es évekig a világ népessége kisebb tempóban öregedett az egy főre jutó GDP növekedéséhez
képest, azaz az elosztási arányok stabilitása mellett is elvileg egyre bővülő források álltak rendelkezésre az
időskori ellátás állami és piaci költségeire. A 2010-es évektől viszont az időskori eltartottság arányainak növekedése már gyorsabb, mint a gazdaság népességarányos bővülése. Ez pedig új, a szociális és egészségügyi ellátás
szempontjából feszültebb szakasz beköszöntét jelentheti már globális szinten is, ahol ez a folyamat még igen
lassú a hosszabb ideje alacsony termékenységű térségekhez képest. És e probléma halmaz több szempontból
is migrációs tényező lehet. Egyrészt a migránsok törekedhetnek jóléti szolgáltatások vándormunkabérből való
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3. ábra. Adójövedelem a GDP %-ában és a 65 éve felettiek %-os aránya a teljes népességen belül 1973–2017

Forrás: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/

megvásárlására vagy jóléti rendszerekbe való belépésre, akár éppen a migráció révén. Kiépült jóléti rendszerekkel rendelkező államok kereshetik a bevándorlókat, akik munkajárulékuk révén javítják a szociális és egészségügyi igények és a közkiadások megbomló egyensúlyát, illetve védhetik polgáraikat, akik erősen félnek a „jóléti
migránsoktól” és a közköltségek ilyetén megugrásától, attól függetlenül, hogy a bevándorlók megbontják-e
ezeket az egyensúlyokat.
4. ábra.
A rurális népesség arányának és a mezőgazdasági foglalkoztatottság arányának változása 1990–2018

Forrás:
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/, International Labour Organization, ILOSTAT adatbázis.
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Különösen élessé válhat ez a feszültség az állami redisztribúció szintje és az idősödési arányok változása következtében miután Hobsbawm (1994: 289) szavaival a „parasztság halála” és az agrár alapú társadalmi
rendszerek háttérbe szorulása jelentősen visszaveti a társadalmilag intézményesült, családi alapú és nem a
piaci szolgáltatások megvásárlásán alapuló idősellátás súlyát. Ez alatt az idősek családon belüli közvetlen élelmiszerrel, anyagi javakkal való ellátását, gondozását érthetjük, szemben az állami és piaci egészségügyi és szociális ellátások, beleértve a helyi vagy bevándorló idősgondozók megvásárlását. Ez a váltás, ennek a formának
a háttérbe szorulása az emberiség történelmének az egyik legjelentősebb legújabb kori átalakulása, amely a
globalizáció korában vált döntő momentummá.
Mint a (4. ábrán bemutatott) világbanki adatokból is látható a rurális népesség a történelemben először
ebben az időszakban vált kisebbséggé a városi népességhez képest, illetve a mezőgazdasági foglalkoztatottság
súlyának huszadik század közepi megroppanása rohamos tempóban folytatódott a globalizáció korában, és
mára már globális szinten is 30 százalék alá esett. Ez pedig azt jelenti, hogy az idősödéshez köthető ellátási terhek egyre inkább piaci és állami redisztributív rendszerekben kell, hogy megoldódjon szemben a történelmileg
oly fontos falusi-családi rendszerekkel (Laslett 1995, Hobsbawm 1994).
Mindeközben a családon belüli szociális anyagi juttatások (transzferek) is veszélybe kerülhetnek: Lee és
Mason megállapítása szerint az „idősödés a transzfer rendszerek mindegyikét meg fogja terhelni és a családon
belüli támogatási rendszer éppannyira sérülékeny, mint a közösségi ellátási rendszer, sőt bizonyos tekintetben
még inkább törékennyé válik” (2011: 28). És történik mindez éppen abban a korban, amikor az elmúlt évtizedekben élvezett demográfiai előnyök lassan eltűnnek. A termelők és a fogyasztók effektív száma közötti ún.
támogatási arányok, a demográfiai osztalékok javulása Európában, Észak-Amerikában és Kelet-Ázsiában már
megszűntek a 2000-es években. E fordulat pedig Latin-Amerikában most zajlik, illetve a következő évtizedben
fog bekövetkezni, míg Afrikában ez jóval későbbre tolódik (Lee–Mason 2011).
Tehát a demográfiai átalakulás, az idősödés miatt globális szinten is növekedhet az állami és nem állami
időskori és ellátási szolgáltatásokért folytatott verseny az adott gazdasági renden belül, és ez már közvetlenül
is befolyásolhatja a politikai demográfiai vitákat. Az adott demográfiai átalakulás ugyanis paradox problémákhoz vezethet el. Egyszerre állhat elő az a helyzet, hogy a gazdagabb országok idősödő népessége egyre inkább
igényli a migráns háztartási munkát saját ellátása érdekében (különösen, ha az állami jóléti szolgáltatások jövedelemarányos nem bővül, vagy éppen csökken), illetve felléphet az igény, hogy munkaképes korúak és az időskorú eltartottak közötti arányt bevándorlás révén javítsák, amennyiben a termékenység javulása vagy a piaci
eszközök igénybe vétele (megtakarítás, egyéni-családi jövedelem átcsoportosítás) nem kielégítő. Mindeközben
a befogadó társadalmak egyre növekvő mértékben el is utasíthatják ezen bevándorlókat, amennyiben a külföldi
háztartási alkalmazottak, a bevándorlók kérnek, vagy akár csak kérhetnek az állami járadékokból és a helyi erőforrásokból (Dancygier 2010, Melegh et al. 2018). Sőt maguk a bevándorlók is egyre inkább törekedhetnek arra,
hogy belépjenek gazdagabb országok ellátó rendszerébe miután saját időskori „ellátásuk” is veszélybe kerülhet
a globális társadalmi és demográfiai átalakulás következtében. A családi gazdaságokon alapuló rendek végleg
megrokkantak (pl. az ültetvényes gazdálkodáshoz szükséges földrablás, vagy a szabad kereskedelem bővülése
miatt) és a közösségi szociális ellátó rendszerek nem vagy csak töredékesen alakultak ki (Lee-Mason 2011). A
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családi ellátó rendszerekben jelentkező feszültségeknek, a gazdasági okokon kívül vannak demográfiai okai is.
Ugyanis a magas gyerekszámhoz kapcsolódó „tradicionális családon” belüli idősellátás a világ szegényebb társadalmaiban azzal is megroppant, hogy a világ nagy térségeiben lecsökkent a gyerekek száma. E változás sor
egyrészt kikényszerítheti univerzálisabb jóléti idősellátó rendszerek kiépítését, illetve éppen a közösségi ellátási
rendszer megjelenése és az iskolázottság növekedése lehet az egyik oka a termékenység további hosszú távú
csökkenésének (Caldwell 2006). Tehát globálisan egyre tömegesebb lehet egy széles körű, államilag is garantált
egészségügyi és időskori ellátás iránti igény még azon szegényebb vagy a globális átlag körüli jövedelemszinttel
rendelkező államokban is, ahol ezek a rendszerek mindezidáig nem, vagy csak töredékesen épültek ki. Nos éppen ezen vitáktól leszünk hangosak az elkövetkező időkben és a járvány csak emelte a téteket.
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INTRODUCTION
Towards a scarcity of care?
Tensions and contradictions
in transnational elderly care systems
in central and eastern Europe
Attila Melegh and Noémi Katona

Introduction
To be cared for is an essential physical and emotional need, not only for
people individually, but also for societies. For several decades, however,
multiple processes of stagnating state services, increasing marketisation
of care, intensifying competition for services, demographic ageing and
longer-term institutional changes have led to a situation in which care has
become a »scarce commodity«. As a result of these changes a competitive
care market has developed globally, largely built on migrant labour.
This volume addresses the main underlying causes of care migration and
aims to draw attention to the increasing inequalities in provision and
access to care on a European scale. The book focuses on care migration from and to central and eastern European countries and contains
chapters on migration to and from Poland, the Czech Republic, Slovakia,
Hungary, Austria, Germany, Switzerland, Italy and Ukraine. It aims to
highlight the socio-historic, political, demographic and economic factors and institutions that drive and organise care migration. Where do
migrant caregiver come from; what is their social background and labour
market situation? Under what conditions do they work and what is the
role of recruitment agencies in defining these conditions? How competitive is the transnational care labour market? By discussing these questions and the different care migration trends between European countries, the book shows that the constantly increasing marketisation of care
in recent decades has resulted in growing inequalities, not only within
and between households, but on the transnational level.
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The pandemic and the related economic crisis have further increased the
tensions in the organisation of care work in the region and we see signs of
disintegration. During the Covid-19 pandemic in 2020 it has been demonstrated how heavily receiving countries rely on migrant labour in elderly
care, and how unsustainable these care systems are. Western European
states relying primarily on migrant care workers from central and eastern
Europe, such as Austria or Germany, have proposed various legal measures to avoid the collapse of their elderly care systems because of border
closures, as Leiblfinger et al. have explained (2020). They have negotiated
free passage »corridors« for the border crossing of care workers and have
organised charter flights or buses for carers. At the same time, they have
proposed and sometimes even paid extra for care workers to extend their
shifts. But while such measures aim to ensure that German, Austrian and
Swiss seniors are well served despite the pandemic, the situation of care
workers has become even more precarious. Within the framework of this
increased exploitation of carers they are euphemistically presented as
»angels« or »heroines«, sacrificing themselves for the benefit of all (see
also Steiner, Leiblfinger, Prieler & Benazha, 2020, in this volume). This
political discourse further contributes to the lack of systemic changes
and obscures the inequalities in care work. Additionally, it highlights how
the benefits obtained by receiving states are predominant in the framing
of migrant care workers in the public discourse.
This volume aims to provide a panoramic picture of the causes and mechanisms of care migration from and to central and eastern Europe. Most
chapters are written by scholars from the respective CEE country. We aim
to contribute to the scholarly and policy discussions on care migration by
giving space to regional and transnational perspectives in both sending
and receiving countries, because care migration is more researched and
discussed from the perspective of receiving countries, positioned higher
in global economic hierarchies. Consequently, these countries are also
positioned higher on a discursive level and play a crucial role in setting
the discourse on care work and care migration. We hope to shed light on
the combined institutional mechanisms from our regional perspectives
with this volume and to point out the historically evolving demographic
processes and unequal global relations in an era of marketisation, which
together structure the care migration industry.

Towards a scarcity of care?
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Markets, migrants and care in
a divided region: multiple challenges
Central and eastern Europe is facing enormous challenges in social care
for the elderly and the sick. The region is extremely divided and internal-external inequalities and a specific historical development play
important roles in the linkages between ageing, care services and migration in the era of globalisation. Since the 1990s there has been a persistent
income gap between Austria, Italy and Germany and the other countries
in the region, which in absolute terms has increased to more than 20,000
USD per capita in the case of Austria and Germany.1 The strengthened
market forces (very importantly, the increase in capital movement and
foreign direct investment) have significantly increased emigration in
the previously socialist countries in the region, and Austria, Italy and
Germany have become significant migratory target countries.2
This evolving relationship can be understood as an unequal exchange, by
which we mean historically evolving transnational economic and social
relations in which, through losing income, care capacity, taxes or social
security payments, one side suffers from a negative balance for a longer
period of time. In countries with large-scale outmigration local populations and local settlements experience demographic decline due also to
low fertility and relatively high mortality, without substantial counterbalancing immigration (Fassmann, Musil, Bauer, Melegh & Gruber, 2014). Even
if there were such a fictitious exchange (large-scale emigration counterbalanced numerically by large-scale immigration), this would be seen as
a major problem because of the widespread fear of a supposed population
»replacement« (Melegh, 2016, 2019). In addition, there has been a dramatic change in the stability of jobs and in the flexibilisation of labour. As
a consequence of the shift from full employment under socialism, with
the advancement of globalisation labour force participation rates in the
sending countries have fallen below the levels in the receiving countries
(with the exception of Italy).3 Only Slovakia and the Czech Republic have
moved closer to Germany and Austria; the others are lagging far behind,
1 World Bank Development Indicators, GDP per capita (constant 2010 US$).
2 For global FDI and emigration links see Melegh (2020b). For the increase in outmigration from
certain countries see Hárs (2016); Basten, Sobotka, and Zeman (2014); Fassmann et al. (2014); and
Melegh (2013).
3 World Bank Development Indicators, Labor force participation rate, total (% of total population
ages 15+) (modelled ILO estimate).
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which can also be due to the large-scale emigration as they lose some of
their most adaptive workers.
If we look at some key macro statistical data series (specified in the footnotes at the relevant points) we can see that the region is facing serious
demographic and migration challenges. Structural changes due to globalisation have not been favourable for solving the increasing combined
problem of ageing and increased care needs. As our volume also shows,
socially insecure groups of people, who face labour market challenges
also in the sending countries, have more and more integrated into care
migration toward better off societies in Western Europe.4 This exchange
in many respects amounts to a »care drain« because ageing in the different parts of this region is following more or less the same trajectory and
consequently demand for care work is increasing everywhere. Ageing is
unstoppable in the region. These countries are rather old from a global
perspective. Although Austria, Germany and very importantly Italy are
well ahead of the other countries in the region, such as Romania, Slovakia
and Poland, and closer to Hungary and the Czech Republic, the regional
shift toward a much older age composition is striking.5 In most countries the age group of 70 years of age or above makes up close to or over
20 per cent of the population. This means that four working age people
have to bear the burden for each person above 70, besides themselves
and their children. In most countries the ratio between the 70+ population and those of working age has more than doubled since 1990; in some
countries, such as Poland, it has tripled. Outmigration has also played
a role in this increase, because the moving away of younger age groups
has significantly changed the population composition. Such a shift in age
composition clearly requires a relative increase in care, but it seems that
the public resources for such services are limited and have not increased
accordingly.
The dynamic ageing process can be contrasted with the fact that the
region is showing stagnation and a decline in state redistribution.6 Besides
stagnation there are huge differences in the levels of reallocating tax revenues among sending and receiving countries. Austria and Italy (but not
Germany) have had higher levels of tax revenue as a percentage of GDP
4 See also: Váradi (2018); Németh and Váradi (2018); Turai (2018); Bahna and Sekulová (2019).
5 File POP/13-C: Old-age dependency ratio 70+/(20-69) by region, subregion and country, 1950-2100
(ratio of population 70+ per 100 population 20-69), United Nations, Department of Economic and
Social Affairs, Population Division, 2019. World Population Prospects, 2019, Online Edition. Rev. 1.
6 The stagnation of global redistribution rates has also been observed with a different methodology,
namely on the basis of social security contributions: Böröcz (2016).
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in contrast to most of the other countries.7 This means that in the latter group the rapid change in demographic composition, and the consequent increased need for social care services, have not been reflected in
a change in redistribution rates in the state. Only the expansion of economic growth and spending could serve as an additional source in the
social and education sectors. But economic growth can cease at any time
because of the evolving economic crisis we are currently observing.
The pressure on social care is also clear if we look at the change in the
rate of social spending, which has stagnated overall, once again since the
1990s. In Austria, Italy and Germany this stagnation has happened at a
higher level of social redistribution, while in the sending countries it has
occurred at a significantly lower level.8 In Hungary, the Czech Republic
and Slovakia there has been a decline since the 2008 crisis. Thus, there
has been no convergence and stable inequalities have continued and
interacted in this realm also.
Tensions have also emerged in relation to the level of health-related
expenditure against the background of dynamic ageing. We can see that
health expenditure as a proportion of GDP has been growing steadily only
in Austria, Germany and Italy (and in the Czech Republic, at a lower level),
while the other countries have smaller rates and have shown much less
dynamism. This demonstrates that these societies have not spent relatively more on health care in response to increased ageing.9 This means
that beyond some extra spending based on economic growth, extra
resources have not been mobilised. In Hungary there has even been a relative decrease in health expenditure ratios, despite comparatively high levels of morbidity and mortality. Romania has the worst health expenditure
ratios, together with the highest mortality rates among these countries.10
This means overall that ageing and the subsequent increase in care are not
associated with increased overall rates of public spending in the region,
but rather from private sources. Seeing the dramatic increase in care
migration within the socially divided region, it is clear that the purchase
of marketised migrant services at relatively low prices has thus become
a truly viable system. But this solution comes with real internal tensions.
7 World Bank Development Indicators, Tax revenue (% of GDP). https://data.worldbank.org/
indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS, Access 24/09/2020
8 Social spending, Social expenditure comprises cash benefits, direct in-kind provision of goods and
services, and tax breaks with social purposes. Public, percentage of GDP. OECD, 2020.
9 World Bank Developmental Indicators, Current health expenditure (% of GDP). Available at:
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS, Access: 24/09/2020
10 See: Kovács and Bálint (2019, p. 153)
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In this competition for care the sending societies of the region have not
only seen worse care and economic opportunities at home, but also an
increased demand for such work in relatively better off neighbouring
countries, which have also experienced stagnation in social spending and
redistribution rates. One of the main aims of this volume is to show these
challenges on both the macro and the micro levels. It is understandable
why this care system has emerged, but we have to be aware of its contradictions and disruptive mechanisms.

Some theoretical and policy
perspectives
Care work covers a variety of activities serving the well-being of others,
including childcare, caring for people with disabilities and elderly care. In
this volume, care and care work refer in particular to elderly care, mainly
live-in care arrangements provided by carers living in the homes of the
elderly care recipients. Caring for others is essential in sustaining social
relationships. Therefore, care is of key importance in social reproduction,
in the maintenance of societies.
As Nancy Fraser (2012) argued, no society that fully marketises social
reproduction and weakens other social forms can endure long. However,
that is exactly what we are heading towards in the current wave of global
marketisation. But of course, she was not the first to ask whether a society can become »commodities all the way down«. In his much-cited analysis, The Great Transformation, Karl Polanyi (1944) looked at the development of global capitalism that also led to the economic crisis of the 1930s.
He claimed that the essential resources that maintain social life, such as
land, money or – very importantly – labour, are fictitious commodities,
and not produced for sale. Nowadays it seems that exactly these fictitious
commodification processes have become acute as financial and ecological turmoil, and migration have become key focuses of global policy.
As Aulenbacher, Leiblfinger, and Prieler (2020) also argue, care has
increasingly become a fictitious commodity: because families, states and
communities are playing a less active role in covering care needs, care has
become increasingly marketised. The evolution of the global care market
has resulted in an increased number of women migrating to do care work.
While these migrant women provide care in the form of wage labour, their
work is mostly underpaid (often extra costs of migration are excluded),
which results from the undervaluation of care in capitalist societies
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generally.11 The misrecognition of care activities and the inequalities in
care originate from the capitalist mode of production. As Fraser (2016)
explained, in capitalist societies reproductive work is separated from
economic production and is institutionalised in the »domestic sphere«,
where its social value is obscured. While economic productivity and wage
labour in the formal economy are financially valued, traditionally reproductive work is compensated by non-capitalist recognition of »virtue«.
However, this complex work has become more and more commodified
and financially evaluated within the framework of the global care market, linking the different spheres of social life. This interconnectedness
becomes very clear in Bahna (2020, in this volume), which shows how care
migration is defined by changes in formal labour markets and can be analysed as a related labour chain.
The commodification of care work does not challenge the fact that mainly
women are associated with reproductive and care work. This division of
labour results in the simultaneous structural subordination of women
to formal and informal, familial systems. While the marketisation and
migration processes cause further inequalities in providing care globally,
non-marketised care is also a subject of unequal division of labour and is
built into complex interlinked global-local hierarchies. This has also been
shown in the profound fieldwork on migrant care workers by Tünde Turai
(2017) and Mónika Váradi (2018).
The present volume provides detailed descriptions and ample of evidence
on how this interlinked market actually operates and how roles are distributed in this exchange process (see, for example, the chapters of Gábriel,
2020, Fedyuk, 2020, Steiner et al, 2020). The infrastructure of migration
is developing rapidly (Xiang and Lindquist, 2014). Agents are becoming
crucial mediators in setting prices regionally in competition with each
other, institutionalising bargaining with the workers and thus organising
the micro level local unequal exchanges.12 Agents strongly build on their
social relationships when facilitating migration, because social networks
play a crucial role in people’s migration capability and migration aspirations (Virág, 2018). Additionally, they are the ones who try to convince the
service buyers (the person in care and the families of elderly people) that
the internal ambiguities and tensions around quality and legality have
been dealt with very well. This is carried out by constructing discourses
11 On the organisation of care under capitalism, analysed from a Polanyian standpoint, see also
Aulenbacher, Bachinger, and Décieux, (2015); and Aulenbacher et al. (2019).
12 See also Váradi (2018); and Turai (2018).
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and narratives that serve to normalise the relevant relationships in an
emerging market, in which (as pointed out above) there is care scarcity
and increasing demand.
While scarcity of care is a global phenomenon, it follows specific trajectories in particular regions and states (Melegh, f2020a). When analysing and contextualising care, the book primarily focuses on the relations
between state, market and family and looks at how these forms organise
and manage care work in central and eastern Europe. The changing relations between these actors crucially define who provide and receive care,
and under what conditions.
As already pointed out the relative decline and stagnation of state services and state redistribution, despite rapid ageing, play an important
role in scarcity of care today. During the ongoing marketisation of care,
this low level of state involvement provides extra resources until economic growth is continuous. Thus, states also need to promote economic
growth to meet needs emerging from continuous and dynamic ageing.13 In
other words, ongoing welfare obligations can be maintained if they please
investors and can boost economic growth, while at the same time neoliberals demand reductions in taxation and redistribution to reduce companies’ »unnecessary« costs. This tax reduction can also be the key point
in not increasing redistribution rates, which might have been needed for
increasing public expenditure also on care services.
The tensions are further deepened by that fact that there has been a longterm decline of family economies and families’ role in old-age care. This
decline and the collapse of family based rural systems is a historical fact;
an institutional change that necessarily leads to further change and has
ongoing implications. This transformation especially applies to families in
the countryside in central and eastern Europe because of the decline in
rural employment and related »second« economies (household gardening and livestock raising linked to cooperatives) and/or private peasant
farming. The historian Hobsbawm (1994, p.289) named this transformation the »death of the peasantry«. He pointed out that rural, peasant-like,
post-peasant social systems – as they are often termed in the region –
have been marginalised. This represents one of the most important secular changes in the history of mankind.14 Such systems were already on
the decline under socialism because of industrialisation, urbanisation
13 See also on the crisis of care as a symptom of the crisis of accumulation Aulenbacher, Dammayr,
and Décieux (2014) and Czerván, Katona, and László (2020), among others.
14 Among other very important analyses see Chapter 1 and 2 of Hann (2019) also in terms of
balances between market hosuehold and state redistribution.
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and female employment and they (regardless of their inner tensions and
conflicts) could have functioned as an institutional reserve, as a backup
for handling tensions between marketisation and state involvement,
which have been exacerbated under globalisation, especially in emigrant
countries. It needs no further explanation that family based rural systems were built on an unequal distribution of reproductive work within
and across households, in which lower-status women provide most of the
care duties.15 Thus before care work began to become a fictitious commodity, family systems were characterised by status related inequalities, inner tensions and exploitation, which now are giving way to market and state redistribution based inequalities and exploitations (Fraser,
2014). They are basically not functioning, and families and the elderly are
relying more and more on the state and the market themselves, or their
female relatives struggle to provide care for the elderly and fulfil other
obligations (Gyarmati, 2019). In this transformation not only have economic restructuring, the decline of local food industries and food systems played a role, but also massive uprooting and outmigration, another
consequence of marketisation. Due to demographic decline villages and
smaller towns are emptying, with only the elderly left behind to be taken
care of. Thus, the relative role and responsibility of welfare services is
actually dramatically increasing, not only in this region but also globally,
partially due to the loss of family based rural systems and the massive
outmigration. Local communities, which could also play an essential role
in providing care for their members, are also very much missing from this
picture (Czerván et al, 2020).
The falling contribution of both states and families to care for the elderly
has gone hand in hand with the increased marketisation of care and the
rise of a transnational care migration industry in an extremely unequal
region. Care duties in households in western European states are increasingly outsourced to migrant women from the semi-periphery, such as central and eastern European countries or from the periphery proper, such
as the Philippines (Lutz, 2011). Therefore, »care drain« from the semi-periphery and the periphery meets some of the care needs in rich »core«
countries. Care work has become a commodity for sale on the hierarchical global labour market, constituting care chains, as Hochschild (2000)
introduced the concept into international discourse, based on Parreñas’
(2001) insightful research on Philippine domestic workers in Italy. Central
15 See also, among others, the works of Maria Mies (1986); Silvia Federici (2019); Selma James and
Mariarosa Dalla Costa (1973) and Tithi Bhattacharya (2017).
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and eastern Europe is positioned in this market as both a sending and a
receiving country in the context of very fragile demographic prospects
and persistent global inequalities (Aulenbacher et al, 2015; Lutz, 2008;
2011; Lutz and Palenga-Möllenbeck, 2011, 2012; Turai, 2016).
This unequal, »fictitious« commodity exchange is commonly obscured in
political discourses of demographic nationalism in many sending countries, according to which local or national demographic resources (such as
more children and the imposition of more obligations on families) should
be utilised more, and both outmigration and immigration in care services are seen as anomalies. As Matuszczyk (2020, in this volume) shows,
they do not feature as real policy issues in countries such as Poland. Thus
in an extremely open economic system in which demographic prospects
are deteriorating and ageing is becoming a crucial quality-of-life issue,
some local governments completely ignore it or avoid an open discussion of involvement in the exchange of fictitious commodities. They do
not consider what social, moral and political conditions could be established for which actors in order to avoid exploitation, and how to avoid
major mistakes in care and defend the personal sphere of all relevant parties. The resultant harm is presented vividly by Fedyuk (2020) in this volume. Milánkovics (2020) highlights this lack of policy attention, showing
the dramatic contrast between the Hungarian and the British systems in
terms of handling some of the major issues of marketisation. This lack of
policymaking at the national level in central and eastern Europe can be a
major policy concern, as in contrast to regional developments, care work
has started to gain more political relevance in EU policymaking. The new
EU gender strategy launched in March 2020, however, primarily targets
gender equality in care provision on an individual level, but conceals the
structural factors driving transnational inequalities in care work. It thus
fails central and eastern European women, as Kováts and Zacharenko
(2020) have also highlighted. With this book we wanted to contribute to
an understanding of the system, which can also serve as useful material
for policy discussions on what can be done to achieve more equality in
care, and generally a higher social value of care in Europe.

Contents of this volume
As already explained, the analysis of care migration focuses on the relations between state, market and family, because it is primarily these
actors who manage care work in society. Each chapter in this volume has
a different focus in discussing care, but they also explain the main factors
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that define care in the given country. All chapters introduce basic information on demographic change in the sending and receiving countries;
state services and regulations and migration tendencies in the field of
care; and the labour market situation of migrant care workers in the sending country. Furthermore, some chapters discuss household economics,
the costs and benefits of care migration, and also refer to the infrastructure of migration, such as the role of recruitment agencies. While gender
is not discussed as a separate issue of inequality, the gendered dimension
of all these issues is considered, especially in the analysis of the political
economy of bodies and intimacies, which is primarily addressed in the
chapter on Ukrainian care workers in Italy written by Olena Fedyuk.
The structure of the volume follows a Polanyian approach and contains
three main sections, focusing on state and politics; the market; and society and family. There is an additional final chapter based on insights »from
the field«, written by Kinga Milánkovics. The first section focuses on the
politics of care migration and contains chapters on the Czech Republic
and Poland. The chapter on care migration from and into Czech Republic,
written by Zuzana Uhde and Petra Ezzeddine, focuses on structural
causes that define inequalities in the care sector. The chapter draws on a
range of data, mainly ethnographic research and biographical interviews
with care workers. Uhde and Ezzeddine explain that »the Czech Republic
is positioned between the two ends of the transnational political economy of social reproduction«. They analyse the situation of Ukrainian care
workers in the Czech Republic, and the case of Czech women working in
Austria and Germany. Uhde and Ezzeddine claim that, despite the idea of
a »borderless Europe«, borders between nation-states play a crucial role
in economic inequalities. Care migration is built on and reinforces these
inequalities: economically better-off states follow their economic interests and save money by employing cheaper migrant labour, without providing eligibility rights and social security for migrant workers. States,
the Czech Republic, as well as Austria and Germany, follow cost-effective solutions in the legal regulations on migrant care workers; hence the
general organisation of social reproduction follows a market logic. While
there are important international initiatives that aim to protect the rights
and interests of migrant care workers, such as the ILO convention on
migrant workers and their families,16 this attempt actually obscures the
structural inequalities that shape the transnational care market.
16 ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189); ILO Domestic Workers Recommendation,
2011 (No. 201).
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Kamil Matuszczyk’s chapter focuses on the political discourse about care
migration in Poland. He shows that while demographic changes and ageing have attracted political interest in recent years, the issues of emigration and immigration in the care sector have mainly been neglected by
politicians. He explains that policymakers have no interest in regulating better long-term care arrangements but prefer self-regulated market mechanisms and at the same time mostly assign care tasks to families, who either care for their elderly family members themselves (mainly
female family members) or hire paid care workers. Policymaking is rather
interested in the status quo, which means that they do not want to
address the structural causes of inequalities in care work, including the
gendered division of labour and women’s care tasks within the family, not
to mention differences due to the market, because paid live-in carers are
available only for economically better positioned families.
The second section of the book contains chapters focusing primarily on
the market and market actors in care migration. The chapter written by
Steiner, Leiblfinger, Prieler and Benazha on the German, Austrian and
Swiss care markets targets recruitment agencies. Agencies have become
key actors in linking supply and demand in the transnational market
and therefore in defining care workers’ working conditions and rights.
Because they are commonly accused in the media of having exploitative
business practices, agencies need to generate social consent concerning
how live-in care arrangements are brokered. In a comparative analysis
of the three countries the authors look at agencies’ legality narratives
and show how these narratives reflect the relevant regulations and public
discourses around care. The chapter is based on an analysis of agencies’
websites and on detailed content analysis of legality narratives. It shows
that while in their self-representation German and Swiss agencies focus
mainly on the differentiation of illegal employment models, Austrian
agencies primarily emphasise the professionalism of their care and brokering. In both cases agencies communicate their compliance with the law
in contrast to other dubious agencies, while the actual working conditions
of carers as prescribed by the legal regulations is obscured. The chapter
shows that in this discourse and portrayal of the care market the precarity of care workers and inequalities in live-in care are not thematised.
Miloslav Bahna’s chapter on Slovakian care workers in Austria analyses
care migration from a labour migration perspective, demonstrating the
economic rationale behind cross-border care. Drawing on interviews
with care workers and survey data he points out that the Slovakian labour
market situation and the wage differences between Slovakia and Austria
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are the primary driving factors of outgoing care migration, as well as the
limited employment possibilities of middle-aged Slovakian women and
the geographical closeness of the two countries. Bahna highlights that
care migration is best explained as a secondary labour market, because
care workers are likely to get less desirable jobs after migration than they
had before. He claims that while care migration is studied mainly from
the perspective of reproductive labour, which follows a different logic
from productive work, it should rather be examined from a labour migration perspective because of the advanced marketisation and commodification of care migration.
The last main section of the volume includes chapters focusing on how
care migration affects the immediate social environment and status.
Gábriel’s text analyses the case of Hungarian care workers from Baranya
county in Austria, based on interviews with care workers. She looks at
infrastructure and the immediate social embeddedness of migration, and
highlights that not only carers, but also agencies and networks operate
in a competitive market, which in the end reinforces inequalities. While
caregiver with higher social status and better skills can avoid unfair
treatment from the various actors, care workers from more precarious
situations are more likely to be exploited throughout their employment
abroad. Gábriel looks at the microeconomics of care migration, analysing the costs and benefits, as well as households’ roles in decision-making. She also describes the whole local infrastructure that has been built
around care migration at her field site, including actors who aim to take
advantage of vulnerable women.
The gendered inequalities on the labour market that characterise care
work are further elaborated in Olena Fedyuk’s chapter on Ukrainian carers in Italy. The chapter is based on ethnographic fieldwork and focuses
on the political economy of bodies. Fedyuk shows how transnational
inequalities that are defined by structural causes play out in the households of care recipients in Italy. She focuses on power relations between
Italian families and Ukrainian women (and men) performing live-in care,
the commodification of the bodily experiences of care workers and the
ways in which boundaries between the private sphere and work are
negotiated. This chapter provides a highly sensitive empirical analysis of
care workers’ experiences in these interpersonal relationships. However,
these individual cases are defined by macro relations: care and migration
regimes, and the interest in employing migrant care workers due to the
lack of state services in elderly care, which reinforces gender and ethnic hierarchies. Furthermore, Fedyuk highlights how the marketisation
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of care, analysed in the previous chapters on national and transnational
levels, affects the experiences and selves of migrant women. This marketisation of care crucially changes the emotional and bodily experiences
in care work, as well as the space of the home in which care is provided,
which turns into a workspace.
The final chapter in the volume differs in structure, content and approach.
It is written by Kinga Milánkovics, a Hungarian carer working in the
United Kingdom, who has been active in advocacy for care workers’ rights
for many years. Milánkovics is primarily active in organising Hungarian
care workers, working either abroad or in Hungary. By facilitating online
platforms, she helps to provide space for self-organising and works on
building up supportive structures for carers. In this chapter Milánkovics
summarises what useful tools and structures she has experienced in the
United Kingdom, and how she is trying to establish them in Hungary.
While she acknowledges that the situation of carers is strongly shaped by
structural factors defining the value of care and the inequalities in care
work – which also explains the large differences between working conditions in the United Kingdom and in Hungary – she focuses here on the
potentials and challenges of self-organisation and grassroots initiatives.
Thus, this final chapter shows what can be done by people working in this
field, and also provides tips on working towards political change.
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I. POLITICS
The political economy of translocal social
reproduction: cross-border care mobility
in the Czech Republic
Zuzana Uhde and Petra Ezzeddine

Introduction
As a result of the neoliberal dismantling of welfare states and population ageing, a chronic lack of care has become a pressing political and
economic issue in late capitalist society. Nancy Fraser argues that the
»social-reproductive contradiction of capitalism lies at the root of the
so-called crisis of care« (Fraser, 2016, p. 100). In the wake of changes in
the relations of production, social patterns of intimate and family life, as
well as the relationship between the public and private spheres, the traditional premise that families – and predominantly women – represent an
unlimited reservoir of care that can adapt flexibly to ever-changing care
needs is now under challenge (Dudová, 2015b). Hired care for older people
and domestic work have become an integral part of social reproduction
in the current form of capitalism. Wealthy countries have been pursuing
tighter control of cross-border mobility while at the same time benefiting
from migrant labour. This involves the migration not only of highly skilled
professionals, which is usually highlighted, but also in other areas, characterised by low wages, such as low-skilled production, agriculture or
care provision. Even though during recent developments or earlier economic crises many countries have introduced more restrictive migration
policies, the political economy of social reproduction depends to a significant degree on migrants’ work, and policies respond to and co-create
this situation.
Transnational care practices are in a dialectic relationship with the commodification and marketisation of social life in global capitalism and the
gendered structures of the division of labour (Uhde, 2016). Although not
all care workers are necessarily migrants, the growing number of migrant
care workers in the care sector strengthens the connection between the
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marketisation of care and precarization as a process, which involves the
expansion of structural positions of insecurity, negative flexibility, low pay
and vulnerability. In this chapter, we argue that a naturalised idea of borders and dual bordering processes are instrumental in reproducing the
undervaluation of care in global capitalism. The current nation-state borders are a particular historical construction – they have always changed
throughout history. Borders are not merely a geographical (static) entity
and neutral space, but also a dynamic place of negotiation between the
power interests of participating local and global actors, while mobile
individuals are located only on the edge of these borderlands (Andersson,
2014; Donnan & Wilson, 2001). Borders thus represent not only a geographical dividing line separating »us« from »others«, but are also symbolic and cultural dividing lines that reinforce the hegemonic interpretation of acceptable/unacceptable practices or identities. The political
economy of social reproduction in global capitalism requires borders, but
it also requires their ambivalence. It requires borders that are porous and
fading, but at the same time reified and exclusionary.
The context of central Europe tellingly illustrates this dynamic. During
the past century alone, its geopolitical borders have shifted several times.
Borders have crossed people, which has changed their positioning within
broader socio-economic and geopolitical structures. Today, borders, as
Nicholas De Genova argues (2018), mediate the production of the subordinate inclusion of a disposable labour force, represented by migrants.
This production of a marginalised and disposable labour force for care
markets coexists with a narrative of a borderless Europe that emerged
after 1989. In central Europe this was accompanied by a narrative of
»catching up with the West«, which partially legitimised a gradual dismantling of public care services (childcare facilities, as well as residential eldercare) and a weakening of social redistribution. A cross-border
care labour market does not necessarily involve long-distance migrants.
In central Europe it is built on formalised paths for a subtle combination
of inclusion – within the European Union through access to labour markets – and exclusion (from some labour rights protection and a realm of
social rights through systematically neglecting migrants’ social and care
needs in different life phases and their responsibilities for their own families). National social policies do not reckon with the mobility of citizens
and their transnational lives and social rights. What we see, instead, is the
persistent territorialisation of social rights, which categorises migrants
as second-class people (Yuval-Davis, 1997, p. 5).
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In this chapter, we first lay out the context of the cross-border care labour
market in central Europe, concentrating on the Czech Republic and neighbouring countries. We analyse how migrant care workers are positioned
within the bordered landscape of the political economy of translocal social
reproduction. We illustrate our analysis with rich empirical data based on
several research projects that were carried out between 2007 and 2017.
They include: Ezzeddine’s ethnographic projects with migrant domestic
workers and transnational mothers from Ukraine (Ezzeddine, 2012, 2019);
an ethnographic project with live-in care workers from Ukraine, focused
on the commodification of care work for older people and provided by
Ukrainian women migrants in the Czech Republic (Ezzeddine, 2014); a
first quantitative survey mapping the situation of domestic workers in the
Czech Republic (Ezzeddine et al, 2014); a biographical research project
with Czech live-in care workers (50+) working in Austria (Kuchyňková &
Ezzeddine, 2015), focused on working conditions and ageing practices in
cross-border migration; Uhde’s biographical research project focused on
gendered aspects of economically driven migration among women from
the former USSR coming to the Czech Republic (Uhde, 2014, 2019); and
finally qualitative research among experts in eldercare and care workers
in residential eldercare and field care in the Czech Republic, focused on
the effects of the commodification of eldercare (Uhde & Maříková, 2019).
Based on ethnographic and biographical research on women migrants
from Ukraine to the Czech Republic, and Czech women migrants to
Austria, we interrogate everyday manifestations of borders and how they
are related to the transnational political economy of social reproduction.
In the second half of the chapter, we focus on dual bordering processes
and the role of borders in the political economy of social reproduction in
global capitalism. We apply our analysis to the current situation amidst
COVID-19 pandemic measures (unfolding as we wrote this chapter), which
in fact shed more light on the role of borders in the marketisation of care
in general and of eldercare in particular.

The Czech care labour market and its
emerging cross-border dynamics
In the Czech Republic, reforms of public eldercare policies since 1990s
has involved a reduction in state support for residential eldercare facilities, the expansion of formal care providers (such as non-profit and
private companies) and the introduction of cash-for-care benefits. The
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emphasis of the social system is on home care, with some support for
field care workers (paid regular scheduled visits). Since the 1990s, however, there has been an increase in the number of clients per field care
worker (Maříková, Plasová, 2012, p. 4; cf. Dudová, 2015 a, b). This is a general policy trend in eldercare in Europe, which is driven by efforts to
cut costs for eldercare and a preference for consumer/provider relationships. As a result, the system faces a shortage of care provision, which
is expected to increase further in the near future. The changes made to
the welfare state in recent decades in the Czech Republic have led to several unintended consequences, particularly in the area of care for older
people, which has been subjected to a growing emphasis on cost-effectiveness and cost-accounting. This has resulted in pressure to reduce the
costs of care, driving down care workers’ wages, and the taylorisation of
care as care provision is fragmented into accounted-for tasks according to a strict time-schedule. This has boosted a market framework centred on the consumer/provider relationship and promotes the commodification of care. Despite the statutory price-caps for eldercare services
in the Czech Republic, some private providers use ploys to increase the
price of care provision by charging extra fees for additional care services,
activities or hygiene products (Uhde & Maříková, 2019; Kubalčíková &
Havlíková, 2016; Ungerson, 2003).
In this context formal care relationships are permeated by dual vulnerability (Uhde & Maříková, 2019). On one hand, the older people being cared
for are physically and psychologically vulnerable to ill-treatment or inadequate care, many cases of which have been reported in the media. Their
families are dependent on the provision of formal care for their relatives
and thus they too are in a difficult position in negotiations about quality or
price. On the other hand, care workers, who are predominantly women,
are themselves vulnerable to exploitation and marginalisation and they
have only limited opportunities to assert their interests and labour rights.
The pressure to reduce the cost of care is negatively passed on to care workers, who are often forced, particularly in field assistance and/or health
services, into non-standard forms of work without a full social security
(agreements to perform work, work on a trade licence) and without the
right to reimbursement for the time spent commuting between clients’
households. Also, payments by health insurance companies (in cases of field
health care) tend to come in late. Changes or delays in the payment of public subsidies on social services, which cause cash flow problems to organisations, are offset by the delays and reductions of wages paid to employees.
However, the pressures on cost reduction are also passed on to older people; for example, care visits get shortened in the field home care in order to
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allow for transfers or to make up for an insufficient number of care workers
due to high staff turnovers and precarious forms of employment. (Uhde &
Maříková, 2019, p. 21)

Increasingly, care work is becoming a job for women who are struggling
to get out of long-term unemployment (as there is a constant shortage
of care workers) and an employment opportunity for migrant women (as
they are structurally forced to settle for more precarious working conditions). The Czech Republic is positioned between the two ends of the
transnational political economy of social reproduction. While Czech
women migrate abroad, some of them as care workers to neighbouring
countries (Germany and Austria), it is also a country in which a growing
part of formal care is provided by migrant women, mainly from Ukraine.
Both Germany and Austria are countries with a growing sector of
24-hour care for older people, provided predominantly by migrants under
non-standard labour arrangements, such as self-employment or through
agencies benefiting from different tax rules in different countries (see
Steiner, Prieler, Leiblfinger, Banazha, 2020, in this volume). Currently,
there is also an emerging trend of care mobility in the opposite direction. Increasingly, older German citizens opt for care in residential eldercare facilities in the Czech border-region, which is significantly cheaper
than residential eldercare in Germany. The media calls this trend »geriatric colonialism« or »Granny exports«. As Krause, Shapieha and Schurian
argue, this media controversy points to sensibilities and discomfort arising from conflicting social expectations regarding family responsibilities
and the state’s role in eldercare in the context of marketisation (Krause,
Shapieha & Schurian, 2019). This is why eldercare businesses based on the
mobility of older people are putting a lot of effort into legitimising their
activities to the public. Similar to a discourse of »private charity« legitimising the hiring of domestic workers by private households (Ezzeddine,
2019), business actors stress the advantages of economic development in
the border region of central Europe (Großmann & Schweppe, 2017).

Migrants from Ukraine filling the gap
Geopolitical changes after 1989 in the region of central Europe shifted the
meaning and consequences of political borders. While Ukraine suffered
an economic and social decline, people once living in the same political
bloc – and in the case of western Ukraine until 1938 in one state – are now,
when migrating from Ukraine to the Czech Republic, crossing the border between »East« and »West«. Moreover, after EU enlargement in 2004,
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migrants from outside the EU are distinctively positioned as a reserved
cheap labour. This political history of the region is inscribed in the everyday experience of care workers from Ukraine: they experience misrecognition as a gap between claims they derive from a shared history and their
hard work, on one hand, and their treatment as second-class people facing bureaucratic and everyday barriers to accessing their rights, on the
other hand (Uhde, 2014). There are considerable differences in the conditions and positions of migrant care workers, depending on their legal status, cultural perceptions of their country of origin, the settings in which
their work is performed, the legal relationships between employer and
employee, and the migration, gender and care regimes in the particular
national context. Nevertheless, the interconnection between the marketisation of care and migration status tends to produce similar outcomes
in terms of the structural vulnerability of migrant care workers (Williams,
2012; Uhde, 2016; Ezzeddine, 2014).
Migrant domestic work for private households is a fairly new phenomenon in the Czech Republic. As a result, the migrant care sector is still
small (compared with those of Austria or Germany), although it is growing slowly. There has been a reported increase in domestic work performed by migrant women since 1990s (Ezzeddine et al, 2014). This first
(and the last) survey about the situation of migrant domestic workers in
the Czech Republic has shown that the conflicts and tensions mentioned
by domestic and care workers were related mainly to compensation for
overtime, working time specification, cultural differences, excessive
requirements with regard to work quality and issues related to vacations
and time-off. Problems related to restrictions on personal freedom, sexual harassment, confiscation of passports and violence appeared in the
sample only in extreme cases. The research has also shown that migrant
domestic workers with a more stable residence situation (permanent residence), language skills and a socio-cultural knowledge of Czech society,
or those who are self-employed, have more secure job and they are less
vulnerable.
As Ezzeddine shows in her research on the working conditions of Ukrainian
live-in caregivers in eldercare in the Czech Republic, a Ukrainian ethnic background has become an important informal asset that favours
Ukrainian migrant women on the Czech care market (Ezzeddine, 2014). In
research interviews, the owners of the agencies employing them stressed
the benefit of them belonging to a Slavic ethnic group, as well as the fact
that they come from a post-socialist country that shares some historical
experiences with the Czech Republic. The owner of one agency interviewed
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in the research by Ezzeddine gave the following reasons: »Originally we
wanted to apply the Israeli model and bring Filipino women here. We were
surprised that there was no interest in them. People here are still xenophobic, they fear anything new. So we shifted to Ukrainian women who learn
Czech fast, look the same as Czechs, and understand life here.« The owners
of these agencies exploit the fact that Ukrainian origin is relatively familiar
to the majority population in the Czech Republic and that hiring a migrant
care worker is financially affordable compared with other types of home
care. The owner of another agency interviewed in the research reasoned
as follows: »Ukrainian women are like us. No problem. They can speak the
language; it is simply the same. Old people are conservative and it is hard
for them to get used to someone who is not from their family. This job represents a substantial penetration into the private realm.«
Having said that, Ukrainian care and domestic workers often refer to the
unfairness of being treated differently due to their ethnicity and citizenship (Uhde, 2014; Ezzeddine, 2016). Especially in conflict situations and
during interaction with clients and their families, they become aware of
their situation as second-class citizens:
I changed my work place. In the previous place they thought that if they
hired a Ukrainian woman, she would work there like a horse. No free time,
and they did not abide by the contract. After that they said to me that as a
Ukrainian I had to be glad that I live in »civilization«. And I am from Lvov!
(Yelena, 42 years old, live-in care worker from Ukraine)
I want to work legally so that when I lose my job, I get a severance payment. But where can one find such a job now? … I used to work through
a gang and get those 60 crowns an hour and work 12 hours 7 days. You
can’t take care of your child like this. … But now I’m working ... I’ve signed
my first contract. When I signed it, I felt like a human being. ... It’s a kind
of a promotion for me. (Galina, 37 years old, live-out domestic worker
from Ukraine)

Interestingly, intermediating agencies do not directly use Ukrainian
workers’ country of origin or ethnicity in their advertisements. Instead,
these agencies use the term »foreign woman domestic worker« or »foreign woman caregiver« to target their potential clients, families »buying« care for their older relatives (Ezzeddine 2014). This indicates that the
category of »migrant«, which implies lower labour costs, is the primary
signifier. Yet another agency owner interviewed by Ezzeddine explained:
»Some want only Czech women, but they [Ukrainians] are simply cheaper.
And this is what wins. There is tough competition even in this business!«
When it comes to employing migrant domestic care workers in the Czech
Republic, the system for legalising their stay is complicated (Ezzeddine
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et al, 2014). This has led to the emergence of a combination of legal and
illegal practices. In the Czech Republic it is difficult for a private family
to legally employ non-EU nationals. However, a legal contract is essential
for migrants: a migrant worker’s residence permit depends on the existence of a valid employment contract. Thus, if the migrant suddenly loses
their job for some reason and is unable to find another one quickly, they
are obliged to leave the country. This can lead to a strong dependence
on the private employer or the agency (Hurrle, 2011; Trlifajová & Hurrle,
2018). But domestic work contracted through agencies might not be the
most secure solution for domestic care workers themselves. In line with
De Genova (2002), Hurrle argues that »the problem of the current system
is the ›production‹ of illegality: it is very easy for a migrant to turn into
a person who behaves illegally, for example due to minor administrative
problems. In many cases migrants are not aware of this because they are
›administered‹ by intermediaries« (Hurrle, 2011, p. 5).
In this context Ukrainian domestic care workers often express feelings
of insecurity, fear and worries about the future. If they face problems in
the course of their work (such as lack of respect for their working hours
or a change in the job description) and it is not possible to reach agreement with clients through the agency, they need to come up with other
strategies to remain abroad. Because most of the women send remittances back to Ukraine, on which their families (especially children)
depend, their decision to put up with degrading working conditions
becomes even more difficult (Ezzeddine, 2014). As Natasha, a live-in care
worker in elderly care (Natasha, 36 years old, live-in care worker from
Ukraine), reflected: »It is a problem: when you lose your job, you have to
find another one quickly. If you don’t find one, you lose your residence
permit. You suddenly think again about that. The whole family in Ukraine
is waiting for the money. I am a widow and so I am responsible for them.
Then of course you try to negotiate.« And this pressure also shrinks the
scope of their lives to include only work:
We used to go to the mountains at home, for example. Once or twice a
month. I miss that the most here, because I just work here, I only see toilets
and nothing else. I just work every day, every day the same thing ... It was
a different life at home. ... He [husband] is living a normal life. And I’m only
working here. I send money, I don’t spend it here and I’m working again.
And that’s all. (Darya, 37 years old, live-out domestic worker from Ukraine)

Nevertheless, the remittances that Ukrainian women send home have
transformed their gender roles as they become the breadwinners of their
families. Possible positive aspects stemming from this change need to be
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contextualised in the global economy. This sheds light on their reasons
for migrating and also on the structurally limited opportunities open
to them in their destination country. Especially in the case of transnational mothers, remittances bring about a re-evaluation of motherhood,
although in terms of a commodified relationship. Remittances confer
material legitimacy on the difficult decision to go abroad to work, compensate for mothers’ physical absence, and symbolically reconstruct and
maintain, at a distance, their family relationships. These remittances may
rather be considered a specific incarnation of the »economy of dignity«
(Pugh, 2009). By means of their work abroad (for which parents and children pay an emotional price), transnational mothers provide their children with a possibility to buy a sense of belonging to global consumer
culture.
The long, uninterrupted stays abroad (mostly for six months at a time),
together with non-EU citizen status, make Ukrainian domestic workers
more vulnerable compared with Czech cross-border caregivers. By contrast, two-week working shifts and the status of EU citizens enable Czech
caregivers to be more flexible in terms of changing their employers or
agencies. The Convention on Decent Work for Domestic Workers, adopted
by the International Labour Organisation (ILO) in June 2011, postulates
a signatory state obligation to safeguard compliance with basic labour
standards also in the sphere of private households. Establishing international standards for domestic work as a form of employment is the result
of longstanding migrant women’s organising efforts, which drew attention to violations of domestic workers’ human rights and the exclusion of
work in private households from labour rights standards. The Czech government has taken the Convention formally into account, but has rejected
its submission for ratification, declaring it not relevant to the Czech
Republic. In contrast, the Czech NGO the Association for Migration and
Integration (SIMI) estimates that every second migrant woman has had
some experience of domestic work (mainly in the live-out form) at some
point in their life trajectory. Despite the undeniable positive potential of
the Convention in the short and medium term for millions of domestic
workers worldwide, however, the Convention itself has some limitations.
It legitimises the transnational marketisation of care and the state’s role
as its facilitator. Uhde argues that
while this convention was an impressive achievement, it also reduced global
care claims to claims for the professionalization of domestic work and the
recognition of care as any other work. This does not address the structural
causes of the misrecognition of care and, in the long-term, it reproduces
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both transnational and global inequalities and gendered disadvantages.
(Uhde, 2019, p. 199)

This echoes Fraser’s argument about capitalism’s inherent tendency
towards social reproductive crises (Fraser, 2016). Besides that, it does not
concern those working within the framework of arrangements based on
a trade licence, which is a prevalent model in central Europe.

Cross-border care market amidst intra-European
inequalities
Opening borders to the West also encouraged both temporary and permanent migration from the Czech Republic. Despite the political promises of »catching up with the West«, still significant differences in wages
mean that care work abroad, although undervalued according to labour
market standards in the destination country, presents an attractive earning opportunity. According to Eurostat, in 2019 estimated hourly labour
costs in the Czech Republic were 13.5 euros compared with 34.7 euros in
Austria or 35.6 euros in Germany.1 The average net monthly income of
care workers in the Czech Republic in 2018 was 800 euros (rounded up), as
wages in the sector have continued to grow in recent years, up from 560
euros in 2016. But there are significant regional differences – earnings in
border and rural areas are lower. Bahna and Sekulová (2019, p. 32) state
that the average net monthly income of Slovak care workers in Austria in
2016 was 840 euros (calculated for two weeks per month of 24-hour live-in
care work). We can assume that the wage gap is closing, on average, but
compared with earning opportunities in border regions and in particular for some groups, circular care migration to Austria or Germany still
presents an opportunity for higher earnings. Petra Ezzeddine and Andrea
Kuchyňková (Kuchyňková & Ezzeddine, 2015) have looked into the case
of Czech women working as nurses or as domestic care workers in the
neighbouring countries. In their research, women stated that they earn
as little as 2 euros per hour (considering it is a 24-hour work). Calculating
Bahna’s and Sekulová’s figure in terms of an hourly net rate it comes to
only 2.5 euros in 2016. We can see that within the EU borders are open for
people to cross as if they do not exist, but regional economic inequalities
keep everyday borders in place, from which wealthier societies benefit at
the expense of poorer ones. Countries attracting migrant care workers
1 The data refers to estimated hourly labour costs in the economy excluding agriculture and public
administration for enterprises with 10 and more employees. See https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs
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have built an effective mechanism for using cheap care labour, which systematically neglects migrants’ social and care needs and responsibilities
for their own families.
Austria and Germany are among the countries with the highest number of hired live-in care workers from Central Europe in eldercare (60–
85,000 in Austria; 300–400,000 in Germany; see Bahna & Sekulová,
2019). They most commonly come from Slovakia and Romania in the first
case and from Poland in the latter. Czech women work in both countries.
Moreover, Austria has among the most formalised 24-hour homecare
legislation. In 2007 a law was adopted with the aim of legalising 24-hour
care work that until that time had been performed in the informal economy by women from the new EU member states. The most significant
aspect here is that formally care workers are self-employed (working
on a trade licence), which exempts 24-hour homecare for the elderly
from several labour-law protections, including the minimum wage, regulated overtime and obligatory breaks, and other employees’ rights in
relation to employers. As elsewhere, cash-for-care benefits intended for
the direct purchasing of care have been prioritised over investments
in the public care sector (see Steiner et al, 2020, in this volume). The
rationalisation of this labour rights’ exemption is based primarily on
prioritising the interests of older Austrian citizens and their families,
often at the expense of migrant domestic workers. The system is openly
built on a nationalist ideology using the concept of borders to exclude
migrant women from the state’s responsibilities for social reproduction.
From January 2019 migrant care workers lost their entitlement to full
childcare benefits if their children no not reside in Austria. But these
migrant care workers generally travel at two-week intervals and if they
have young children they care for them on a constant basis, even though
their children remain in the country of origin. The idea of a borderless
Europe that emerged after 1989 has never been a reality. Borders have
not disappeared and they are instrumental in keeping wages low for care
work and smoothing over the emerging care crisis within late-modern
capitalist society. But they are selectively open to secure the flow of
care workers.
In the 1990s, Czech women were probably the most numerous group
working in the care sector in Austria. Later, as the economic situation in
the Czech Republic improved, care work in Austria became a less attractive option for Czechs and fewer women take this path now (Drbohlav &
Pavelková, 2018). Despite the decrease, these migration strategies do not
seem to have disappeared. Rather they have stabilised as an option for
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women from border regions working in care work and health care who
need to earn more money – for example, single mothers and especially
retired women with low pensions. In research with Czech live-in care
workers in Austria (Kuchyňková & Ezzeddine, 2015), Jana (60 years old,
live-in care worker from the Czech Republic) expressed her frustration:
»You don’t have that sort of money here. You don’t. … It’s a responsibility, that’s for sure. But you’ll never have that money here. … Today you
wouldn’t get by on that pension, on that 9,000.2 You can’t. If you were living alone, then you’d be scraping along.« Paid care work for older people
in Austrian households allows these women to break out of the traditional
concept of retired women as »passive« and dependent on the help of others (the state is absent in their narratives). Unlike during the previous
stages of their lives and their reproductive role as caring grandmothers,
the care they now provide is remunerated financially.
Kuchyňková and Ezzeddine (2015) show in their research on Czech
care workers in Austria that the existence of the border and persisting regional inequalities create a translocal care market that reproduces several forms of cross-border care relations over time. They
talk of »translocal care chains«, which involve care workers working
in Austria hiring local women from their own communities in order
to arrange for care for their own relatives in the period of their stay
abroad with Austrian clients. Another example involves a daughter
»inheriting« care work in an Austrian household from her mother, as
so-called second-generation care workers replace their mothers who
cease to engage in cross-border migration. When the work becomes
too demanding with advancing age, migrant care workers often call
in their daughters to help with the workload in order to keep the work
contract. Therefore, paid care in a foreign household is reproduced
within the same family:
The first person to go there [to Austria] was my mother, and from the start I
used to go and help my mother, because she was already a pensioner at that
point. I helped her to manage the lady. … Then my mother became unable to
do it anymore, and at that point I just lost my job. And you’re not going to work
at home for a couple of crowns, when you can earn enough money in one day
there. (Monika, 66 years old, live-in care worker from the Czech Republic)

Although in Austria they work in gendered and very demanding jobs with
low wages, circular care migration provides them with the possibility to
extend their gender power in the transforming Czech society. There is
2 9000 Czech crone equals about 340 EUR.
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thus a paradox in that, while they are marginalised in Austria, they are
empowered on the Czech side of the border because of the significant
wage differences between the two countries. They improve their position through paid reproductive work and the resulting better access to
income, which leads to personal consumption according to one’s own
interests and overall personal benefit, including new forms of partner
cohabitation (Kuchyňková & Ezzeddine, 2015).
Similar to Ukrainian women, Czech women reflect sensitively on their
own ethnicity and vulnerable social position based on their citizenship.
This background has favoured them in the Austrian labour market for
home care for older people because of perceived familiarity and cultural
closeness, but also financial affordability compared with local workers,
mainly because of lower wages. At the same time, their ethnicity and citizenship become disadvantageous because, together with women from
Slovakia, Romania and Ukraine, they are typecast as working migrants
»from the East«, who are willing to work under harsh conditions at a minimum wage (Kuchyňková & Ezzeddine, 2015):
The last straw was that I couldn’t find work, I was registered at the labour
office and a chance to work in Austria presented itself. First I worked in
a vineyard, and when I was there I met some people. They asked me if I
might want to look after the mother of one of the bosses there, so I said I’d
try it. The beginnings were kind of, well, I don’t know if you can say it … I
was there for three-quarters of a year unofficially, before they enrolled me
at the labour office as a care worker. (Zuzana, 63 years old, live-in care
worker from the Czech Republic)

The cross-border care market is often portrayed as a win–win model
in which older people receive affordable and quality care and migrant
women have a job that pays more than alternatives at home. In the Central
European context, with a shared and entangled political history, starting
with the Austro-Hungarian monarchy and ending with EU enlargement,
it is more difficult to establish the »otherness« of care workers which
elsewhere is derived from racialised or ethnic stereotypes. Ethnicity
works here as an informal asset not because of difference but because of
similarity and cultural closeness. The cross-border care labour market in
central Europe in fact creates a legal scheme of nationality-based structural inequalities and exclusion amidst a myth of an egalitarian and integrated Europe. The main feature are the economic inequalities between
nearby regions, which also undermines the idea of Europe, paving the
way for separatist tendencies and a culture of fear of migrants from outside the EU.
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Dual bordering processes and crossborder care industry
The transnational political economy of social reproduction in late capitalist society involves not only expropriation of economically non-remunerated care, preservation and domestic work performed predominantly
by women, but also economic undervaluation of care when it is a paid job.
Nancy Fraser argues that »boundary struggles over social reproduction
are as central to the present conjuncture as are class struggles over economic production« (Fraser, 2016, p. 116). We argue that the cross-border
care market as it has developed in central Europe contributes to maintaining low wages in care jobs and the structural misrecognition of care
through dual bordering processes in which borders are both porous and
reified.
In late capitalist society, we are experiencing changes in the forms of paid
work and an extension of the category of work. More activities are taking
the form of paid employment, blurring the line between production and
reproduction. Increasingly, more and more care activities have become
paid jobs, while at the same time the conflict between capital and labour
has intensified, bringing to the fore a Polanyian understanding of labour
as a fictitious commodity (cf. Fraser, 2013). In the wake of the extensive
enlargement of capitalism, characterised by geographical expansion,
William Robinson (2014) argues that in the transnational economy an
»intensive enlargement of capitalism« – the marketisation and commodification of areas of social life that were previously excluded from market
relations – has become a more prominent strategy of profit accumulation.
Reflecting on these changes, Stephan Voswinkel (2002) argues that recognition of work effort has been replaced by the ethos of work as self-realisation. He argues that in the past work was seen as a social obligation
for which one deserves recognition; thus recognition of work effort was
at least partly tied to social contribution. In contrast, the ethos of work as
self-realisation is nourished by the (neo)liberal ideal of atomised individualism and results in a redefinition of social recognition that in late capitalist society is derived primarily from financial success, not work effort.
Voswinkel argues that today, because of the joint effects of labour precarisation and the ethos of work as self-realisation, not all paid employment
is a source of social recognition.
Following this analysis, Zuzana Uhde (2016) suggests that the undervaluation of care stems from a form of social recognition that is derived in
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late capitalist society from financial success, as opposed to social contribution. She argues that a distinction between productive labour, on
one hand, and reproductive activities (care and household duties), on the
other, has been preserved in late capitalist society despite the integration of care in paid activities, which represents a first layer defining the
undervaluation of care. In addition, a second layer is being established
in the form of a distinction between work that provides recognition and
work that does not provide recognition. She concludes that »in this context the commodification of care thus comprises a paradox: by opening
certain options of financial reward, it institutionalized double misrecognition of care as both non-productive work (the first layer of misrecognition) and paid work that cannot be a source of social recognition (the
second layer of misrecognition)« (Uhde, 2016, p. 398).
Such an undervaluation of care jobs within the capitalist economy is
exacerbated by structural global inequalities, which are the drivers of
migration and make available a cheap labour force of migrants or structurally unemployed women. The construct of borders plays an important part in this. Dual bordering processes are involved, however. On
one hand, the state, care businesses and also wealthy families exploit
migrant care workers as a disposable labour force, making use of borders
to shrug off their responsibilities with regard to the social reproduction
of migrants and their families. The construct of borders is used to generate profit for global capital in a growing cross-border care industry.
Some forms of borders are profitable for transnational economic practices and global capital, enabling various illicit financial flows, ever rising profits from border management and also exploitation of precarious migrants. It is not in the interest of the transnational capitalist class
to have an unconstrained borderless world. On the other hand, borders
are porous in relation to the marketisation of care and the care industry, and the movement of capital and migrant workers. Formalisation in
the care sector often involves the institutionalisation of precarious and
exploitable conditions for migrant care workers, which is legitimised by
the need to provide care for the ageing domestic population. This development only affirms that the cross-border market model of care is not
win–win.
Toyota and Xiang (2012), who analysed the trend of »geriatric colonialism« in Southeast Asia, illustrated complex practices around national
borders and global disparities that are used to make a profit. For example,
states encourage transnational retirement as part of their national development strategies and build a »state–industry nexus«, which consists
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of intertwined government strategies and corporate initiatives, both of
which are capitalising on care labour in line with a trend towards public–
private partnership in development. They argue that »such nexuses blur
the boundaries both between the state and the market as well as between
nations« (Toyota & Xiang 2012, p. 711).
Eldercare thus becomes a kind of bio-capital for transnational business
opportunities (Rajan, 2006). But social policies are designed and framed
under the veil of a cognitive nation-state bias, and because of that migrant
care workers’ structural vulnerability is rendered invisible or legitimised
by their exclusion from the construction of a shared political community. The bulk of social science research reproduces this distorted picture
because it takes for granted a world seen exclusively through its division into nation-states. Methodological nationalism represents a cognitive bias that ahistorically presupposes the concept of a nation-state
as a natural boundary of society and presents it as a neutral approach,
despite the ideological background of territorial sovereignty claims (Beck
& Sznaider, 2006; Wimmer & Glick Schiller, 2002; Sager, 2018). From the
perspective of methodological nationalism, migration seems to be a problem and a threat to a society falsely understood as naturally overlapping
with territorial borders. As a result, it justifies institutionalised discrimination against migrant workers on the part of the state and also supresses
migrant care workers’ claims to recognition of their social contribution
in areas such as eldercare and their legitimate claims to transnationalisation of social rights (Uhde, 2019). Moreover, it also makes invisible the
role and responsibility of non-state economic actors in the transnational
care industry.

Translocal social reproduction amidst
the pandemic
Rapidly unfolding nation state–based measures to tackle the Covid-19
pandemic implemented in March and April 2020 made tensions and disparities in the cross-border care market in central Europe politically visible. Closing borders within the EU caused difficulties for migrant care
workers and to the states that rely on their work for the provision of
eldercare. Quickly, after negotiations initiated by Austrian and German
health ministers a series of exceptions were put in place to establish »care
corridors« in central Europe, ensuring that migrant care workers would
be able to continue providing care, despite border closures. A report for
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the International Long-Term Care Policy Network in Austria reckons that
border closure in Austria would potentially affect 30,000 people (6 per
cent of the elderly population) with long-term care needs, who are cared
for primarily by migrant care workers (live-in), regularly commuting
from Romania, the Czech Republic and Slovakia (Leichsenring, Schmidt
& Bauer, 2020). Migrant care workers face a double burden, having to
worry about family members in their home countries, weighed against
being able to maintain an income as a live-in migrant care worker in
Austria. The Covid-19 crisis has exposed some of the weaknesses of the
Austrian and German long-term care systems, which strongly depend on
the live-in care provided by migrant care workers, as well as the ways
in which the system is based on the priority given to older citizens’ care
needs over the care needs of migrant care workers and their families. The
report mentions that most migrant care workers have agreed to stay with
the person they care for, even though it is unclear how long they will stay
in Austria. This decision prevents them from caring for their own families and themselves because of the two-week obligatory quarantine after
returning from abroad or an inability to return home for longer periods
of time (Leichsenring et al, 2020). In their look at the media response to
Covid-19 pandemic measures in Austria, Michael Leiblfinger and Veronika
Prieler (2020) point to an uncritical acceptance of the institutionalisation of nationality-based structural inequalities in the cross-border care
sector within the EU: »Overall, the current media reporting shows that
safeguarding live-in care is seen as more important than good working
conditions for those who provide it.«
Political negotiations and media discourse operate in terms of moral
pressure in times of crisis, stressing »care bonds« and responsibilities between care workers and older people in Austria and Germany.
Groups organising care workers have used this opportunity to highlight the lack of European solidarity before the pandemic because of
the »care drain« and the structural vulnerabilities and exploitation of
migrant care workers. The association Eurocarers, representing care
workers and their organisations in Europe, has made a strong public statement calling for health protection and enforcement of labour
rights in the home-care sector during the Covid-19 pandemic, pointing
out that these care workers represent an indispensable pillar of what
we understand as European humanism (Eurocarers, 2020). A joint statement of unions in personal and household services (EFFAT, EFFE, EFSI,
UNI-Europa, 2020) seconded this call with their own statement. Their
joint statement also highlights

Cross-border care mobility in the Czech Republic

43

the rights and social protection of PHS [personal and households services]
workers’ access to clear information about their rights and to social protection, including paid sick leave, hazard pay and health services. In the event of
dismissal, PHS workers must be paid their wages and all other entitlements
according to their contracts, collective agreements, and law. Particular
attention should be given to the situation of migrant PHS workers and in
this regard, Member States should e.g. consider granting an extension of
resident rights in case of job loss, if permits are linked to employment or
specific employers. Information must be provided in languages migrant PHS
workers understand. (EFFAT, EFFE, EFSI, UNI-Europa, 2020)

The care crisis caused by the Covid-19 pandemic has shed light on the
everyday functioning of the transnational political economy of social
reproduction, which presupposes and – paradoxically – also denies
the transnational lives of migrant care workers. Referring to migration
politics in the Czech Republic, Hradečná and Jelínková (2016) point to
long-standing discriminatory practices or the lack of proportion between
the obligations of citizens from non-European countries in terms of contributions to the social security system and their real possibilities of
drawing on it in case of need (including pension and care provisions in
their old age). However, an examination of the situation of EU migrant
care workers confirms a persistent effort to exclude them, too, from full
enjoyment of social rights, despite several unifying measures (such as in
health care or retirement entitlements). This glaring injustice shows that
the dual vulnerability permeating care relations that we referred to earlier represents a life-long structural vulnerability of migrant care workers, both as care workers and, subsequently, as older people themselves, in
need of care. Dual bordering processes are a fundamental mechanism of
today’s transnational political economy of social reproduction.

Conclusion
Despite the current political turn towards nationalism, global interactions and processes continue to shape social relations, including care
practices, fundamentally. Even after the pandemic-related closure of borders social life will not be fully bounded by nation-state territories. Care
politics that takes into consideration the rights and needs of all involved
actors cannot be formulated at the level of the nation-state. The prevailing methodological nationalism’s cognitive bias overshadows transnational and global forces and falsely constructs normality within state
borders, disregarding the reality of migrant workers’ transnational lives.
It is necessary to expose the power relations and interests of involved
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actors. The growing cross-border care industry makes use of these borders to cut costs and increase profits. The state is cutting social welfare spending by maintaining the territorialisation of social rights and the
subtle exclusion of migrants, even when they have a formal legal entitlement based on international law. Their inclusion as second-class people
is used to create seemingly sustainable care arrangements in wealthier
countries, which further underlines transnational inequalities that are
part of the structural causes of migration. Last but not least, wealthier
families cut costs for hired individual care at the expense of care workers.
Even though migration is an active decision in migrants’ coping strategies, it is not a free choice and a life in migration is a continuation of their
struggle against social injustice. The structural vulnerability of migrant
care workers should be the vector of a progressive proposal of care policies. As much as today’s older people are in a vulnerable position, migrant
care workers will also get older and will be in need of care at some point
in their lives.
Translocal social reproduction reinforces structural inequalities based on
nationalist ideology, obscures the social reproductive contradictions of
capitalism and prolongs a false sense of its sustainability. It puts forward
care claims that are expressed in migrant care workers’ lived critique.
To be attentive to their claims requires challenging the methodological
nationalism of current politics and social science to expose the dual bordering processes, in which borders are porous in relation to the marketisation of care and the care industry, but restricted when it comes to social
and labour rights and societal responsibility for social reproduction. The
naturalised idea of borders keeps the marketisation of care viable.
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Forgotten topic or invisible problem?
Political discourse in Poland on live-in
care migration1
Kamil Matuszczyk

Introduction
The main aim of this chapter is to discuss and explain, based on the case
of Poland, the extent to which live-in care migration is treated as a political issue, and the ways in which politicians and policymakers perceive it
as a policy problem.2 I understand live-in care migration here as a form
of international labour migration in which low-skilled workers take up
employment legally or illegally in a private household, in which one of
the main activities, although not necessarily the only one, is social care
for elderly persons. Importantly, the relevant immigrants live with the
care recipient(s) and/or their family (live-in). Thus it is an expression of
the migrant’s attachment to a given »employer«. I assume that this phenomenon, which is at the juncture of migration, ageing, social policy and
labour market, is today a strategic issue and will become more acute in
the future. It should therefore be part of the agendas of governments,
members of parliament and various groups of stakeholders.
In the analysis here I employed a discursive approach and a concept of the
politicisation of social issues that allows one to understand how a given
phenomenon becomes a subject of parliamentary debates or political
disputes, after which solutions are created around it at the government
(central) level. Politicisation is a complex and multidimensional process
that results in the »production« of sectoral policies or the introduction
of a specific solution in response to the diagnosed phenomenon, which
has met with broad public and media interest (Klimczuk, 2017; Duszczyk,
1 This chapter is an output of the research project »Polityka Polski w obszarze międzynarodowych
migracji do sektora opieki nad osobami starszymi w latach 2007-2018«, financed by the Polish
National Centre for Science within the framework ETIUDA programme (contract 2019/32/T/
HS5/00131).
2 Using the concept developed by Guy B. Peters, I understand a policy problem as a
comprehensive, large-scale, intractable and socially severe problem that requires a planned and
thoughtful solution (Hoornbeek & Peters, 2017).
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Lesińska & Matuszczyk, 2019). Importantly, the politicisation of a given
issue can be assessed as a positive, desired result (for example, population ageing) or, in extreme situations, as an excessive, negative intervention by politicians and public institutions in, for example, the private
sphere (for example, abortion rights). To understand the politicisation of
live-in care migration in Poland, I pose three main questions:
(i) In what categories do members of government and parliament in
Poland perceive and evaluate the topic of care migration in the context of an ageing society and migration flows? How do they see the
political economy of care worker migration?
(ii) Which of the topics is of greater political interest: the outflow of
elder-care workers from Poland to other countries or the influx
of foreigners taking up employment as caregivers of the elderly in
Poland?
(iii) What factors are responsible for the fact that the topic of live-in care
migration has not been high on the political agenda in Poland to date?
An analysis of the political discourse accompanying logics of care
migration in Poland sheds new light on the approach of countries that
are experiencing complex social, demographic and migration problems in managing migration in highly developed countries. Poland, like
other central and eastern European countries, is experiencing accelerated demographic ageing, low fertility and changes in the age structure. Within the next two or three decades, Poland, along with Italy,
Spain, Greece and Japan, will become the oldest OECD countries. These
changes have been accompanied (and strengthened by) international
migration, which after 2004 acquired a special connotation of »modernisation« in Poland. Poland’s accession to the EU resulted in the outflow of about 2.5 million people, mainly of working age, which led to the
shrinkage of many smaller towns and villages (up to 20 per cent of the
population) (see Duszczyk & Matuszczyk, 2018). As a consequence, the
problem of labour shortages emerged, above all, a lack of caregivers for
the elderly, who were left to fend for themselves because of the departure of family members (mainly children and even entire families). At
the same time, a partial solution to the new situation emerged with the
immigration of Ukrainians, whose mass influx after 2014 contributed
to the gradual change of Poland’s migration status (from emigration to
emigration and immigration country). Importantly, Poland is in a special
position on the map of international migration: together with Germany
and Ukraine it has been creating a unique care chain since the 1990s,
while also being one of the largest exporters and importers of domestic
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workers in Europe (Palenga-Möllenbeck, 2013; Bartha, Fedyuk & Zentai,
2014). Considering the above, the new migration situation in Poland
sheds new light on long-term care. It involves the loss of care potential
in Poland, mainly as a result of women’s emigration, and on the other
hand, questions arise about the legitimacy of employing foreign workers as informal care workers, especially in domestic care arrangements.
To explore the approaches of successive governments and politicians
to live-in care migration in Poland, in this article I analyse a number
of published strategic documents 3 and official plans on related topics
(care, ageing policy, migration). 4 They concern general development
issues, as well as more detailed issues in the area of migration

or policies
on the elderly. These include official documents that, on one hand, illustrate the government’s approach to key socio-economic issues of strategic interest, and on the other hand, generate great public and media
interest (Duszczyk et al, 2019). An important part of the empirical material in this chapter comprises in-depth interviews with key informants.
They include the most relevant politicians, representing various political parties, policymakers, representatives of the Ministry of Family,
Labour and Social Policy and the Ministry of the Interior (responsible
for immigration issues), as well as experts who have authored numerous
policies and proposals in the field of social and business life. In total, 32
semi-structured, problem-oriented interviews have been carried out,
which constitute a unique research material enabling a better understanding of political processes in the area of population

and migration
policy. The interviews lasted an average of one hour, and were carried
out at the interlocutor’s workplace, in the Polish Parliament (Sejm) as
well as in cafes. Among the issues raised during the interviews were the
reasons for the low interest in demographic issues or in proposed solutions addressed directly to solving the issue of migration in the home
care sector.

3 For example: Augustyn, 2010; or Ministry of Interior and Administration, 2012.
4 For example: Ministry of Administration and Digitalization, 2013; or Ministry of Development, 2016.
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Towards the politicisation of live-in
care migration: review of evidence
The complexity of live-in care migration, especially the position of migrant
workers in hosting and sending countries or employment conditions and
structural obstacles, has been widely analysed in both migration studies
(Parreñas, 2001; Lutz & Palenga-Möllenbeck, 2011; King-Dejardin, 2019)
and social policy (Keryk, 2010; van Hooren, 2010; Ambrosini, 2011). This
type of international mobility has been analysed many times from the
micro perspective (workers’ situation), to the meso perspective, institutions or employers who, responding to the growing demand for labour,
take various measures to increase the attractiveness of work in home
care (Leiber, Matuszczyk & Rossow, 2019). Although we already know a
lot about the hardships of migrants employed (legally or illegally) by private households, the political dimension of live-in care migration and its
accompanying narratives have been relatively poorly recognised. In fact,
in the context of politicising migration and care much more attention has
been paid to the issues of international mobility and attracting health
staff workers (doctors and nurses). They are treated as highly qualified
workers, »desirable immigrants«, for whom politicians create special,
dedicated immigration regulations and numerous settlement facilities in
the host country (Kingma, 2006; Yeates, 2009).
Despite the growing importance of the topic worldwide, political theories have rarely been implemented so far to analyse the discourse around
live-in care migration or to explain politicians’ approach to managing this
kind of migration (Anderson, 2000; Song, 2015; Milly, 2017; Ireland, 2018;
Dumont-Robillard, 2019). The literature review confirms that the analyses
around the political dimension accompanying live-in care migration have
been dispersed and covered only selected issues related to the model of
care for the elderly, the situation of formal and informal caregivers or the
law regulating employment in households. Some studies have stressed
that the government’s policy for live-in care migration is a mix of a general approach to international migration, labour market policy and welfare regimes, as well as the adopted model of care for the elderly (EstevezAbe & Hobson, 2015; Song, 2015; Schwiter, Strauss, & England, 2018).
Individual countries, especially European ones, may apply different strategies for recruiting foreign workers, as well as creating incentives for those
immigrants who already reside on their territory. It was acknowledged
that countries generally prefer temporary and circular migration into the
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home care sector; existing regulations force foreign workers to circulate
between the sending and the receiving country (Cangiano, 2014; Österle
& Bauer, 2016; Milly, 2017; ; Leiblfinger, Preiler, Schwiter, Steiner, Benazha
& Lutz, 2020). Rotational migration, especially for low-skilled workers, is
often only a political compromise to the establishment of entry channels for migrant care workers and home care sector regulation (Schwiter
et al, 2018). At the same time, some countries address the presence of
migrant care workers in migration management, while others do not perceive a problem, allowing illegal migration and not deliberately regulating
the employment of foreigners in households. It should be noted, however,
that the lack of an official policy on live-in migrant care workers does not
necessarily mean a closed-door policy for migrants. It may result from
greater self-sufficiency in staffing the care sector (Cangiano, 2014, p.41).
Despite the lack of an immigration policy focused on elder-care workers, in most highly developed countries the topic of attracting additional
workers for ageing societies is taken up with varying degrees of intensity.
Political awareness of the challenges in this area, as well as involvement
in the process of creating immigration policy for sector-oriented workers, plays an important role (see Shire, 2015). Based on the current immigration policy solutions and political discourse in this area (van Hooren,
2010; Shire, 2015; Estevez-Abe & Hobson, 2015), two basic government
approaches to migrant care work in private households can be identified:
(i) Activity approach: an awareness of the importance of the topic translates into special regulations in migration policy.
(ii) Status quo approach: political awareness of the topic, without implementing specific policy action.
The first group of countries includes examples of governments that are
aware of the need to regulate migration and take specific measures in
this respect. The introduction of solutions is preceded by a political
debate initiated by various groups and stakeholders (for example, consumers, the elderly) or organisations lobbying for specific solutions (for
example, trade union, employers) (van Hooren, 2010; Song, 2015). To this
end, they use various instruments of immigration policy (for example, in
Austria, Canada or Japan), so migrants can count primarily on special visas
enabling them to enter and stay for a certain period of time (Bourgeault
& Atanackovic, 2014; Dumont-Robillard, 2019). It is worth paying attention
to the model of 24-hour care involving self-employed migrants, which
was developed as a result of a public discussion of the related political
scandal. The controversy that arose in Austria over the illegal employment of an eldercare worker by a presidential candidate contributed to
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the initiation of a broad parliamentary debate on the general need for
foreigners’ help, which Austria badly needs (Shire, 2015; Österle & Bauer,
2016). A more recent example is Asian countries, such as Japan, North
Korea and Taiwan, in which inflows of care workers have become one
of the most important political issues in the past two decades regarding
changes in welfare regimes (Song, 2015; Milly, 2017). For the governments
of these countries, a deliberate openness to the employment of foreigners offers an opportunity to increase the level of local women’s labour
market activity by »freeing« them from care responsibilities.
The second approach, which is much more common, involves a failure to
take into account the specifics of care migration in government migration management. Importantly, however, this does not mean that the
topic is completely overlooked or disregarded. In many countries, politicians take a passive attitude towards the issue of providing care services
using foreign workers. Despite the lack of special action in relation to
this group of immigrants, they do assess the role they play in an ageing
society positively, even in the grey market and with the involvement of
informal workers. This model characterises countries such as Germany
or Italy. The situation in Germany is aptly summarised by Helma Lutz
and Ewa Palenga-Möllenbeck (2011, p.355): »the Government’s position on
care work is to turn a blind eye to undocumented elder-care givers while
officially combating undocumented work, which can be characterised as
tacit acceptance of an open secret« (see also Steiner, Prieler, Leiblfinger
& Benazha, 2020, in this volume). Similarly, in Italy politicians prioritise
care migration as one of the forms of illegal migration that should not
be penalised; at the same time, after 2000, several abolition campaigns
were carried out to serve families employing foreigners as care workers (Ambrosini, 2011). Therefore, as noted by van Hooren (2010), Italy represents the »migrant in family« type, which in this case means that politicians leave families to deal with issues related to employing foreigners.
It is worth emphasising, however, that political activity in the area of care
migration can also be conducted by countries that are exporters of care
workers and create infrastructure to facilitate overseas migration (Yeates,
2009). These are mainly less developed countries for which »controlled«
emigration is aimed at increasing remittances through transfers made by
migrants (Ireland, 2018). A special example of a political commitment to
the migration of a country’s own citizens is provided by the Philippines,
where since the mid-1970s successive governments have implemented a
conscious policy of the managed outflow of care workers and nurses to
several dozen countries around the world (Parreñas, 2001). The goal of the
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Philippine government is to reap the benefits of controlling the migration
of care staff, which brings huge revenues to the public budget each year.
Nicola Yeates (2009) even writes about »production for export«, emphasising the government’s efforts to boost the training of nurses, making
the Philippines a »global nurse reservoir«.

Poland’s dual role in care migration
flows
As indicated in the Introduction, Poland is one of the most rapidly ageing
societies among OECD countries, and the scale of the challenge is exacerbated by the growing burden of older people of working age. Moreover,
long-term care arrangements for the elderly in Poland are characterised
by the lack of a coherent approach, insufficient public financial outlays,
undeveloped public care infrastructure and low-quality services (PerekBiałas & Slany, 2016; Łuczak, 2018). According to estimates, only 2 per
cent of the population over 65 receive formal long-term care (Bartha et
al, 2014). Consequently, the availability of formal and informal caregivers becomes a key issue in the absence of financial resources or institutional solutions for the multidimensional support of dependent people. Traditionally, society and politicians allocate care responsibility for
the elderly to their families, especially women (Łuczak, 2018; Duszczyk
et al, 2019). Increasing economic activity among women and the ongoing redefinition of their role in Polish society (they are not only mothers
and caregivers), combined with female emigration, have undermined the
basis of the care model for the elderly that has been functioning for many
decades (Coyle, 2007). As a result, a care gap has been created, which was
started to be filled by qualified native-born workers (for example, community care workers or private nurses), but above all by immigrant women
from Ukraine. In this way, the chain of care (Lutz & Palenga-Möllenbeck,
2011) has been consolidated, which confirms the persistence of migration
dependence between countries with different levels of socio-economic
development.
The abovementioned chain of care began to form in the 1990s, when the
labour mobility of Polish women seeking employment in other European
countries intensified. Although the first female migrants from Poland to
be employed by households were in southern European countries or in
Belgium as early as the 1970s and 1980s, it was only the structural problems in the Polish labour market after 1989 that released the migration
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potential of thousands of women (Anderson, 2000; Coyle, 2007). It soon
turned out, however, that Germany was the most important destination, mainly due to its geographical and cultural proximity, as well as the
possibility of »easy« money that could be earned relatively quickly. The
dynamically ageing population in this country and the financial possibilities of households with elderly people (mainly due to public care insurance) made it possible to hire Polish women as domestic helpers (Böcker,
Horn & Schweppe, 2017). There was a widespread belief that female
migrants from Poland were an appropriate support for dependent people
because of their diligence, conscientiousness and their approach to care,
captured by the expression »Polish pearls« (Palenga-Möllenbeck, 2013,
p.563–564). Importantly, as the interviewees pointed out, German politicians are also sympathetic to the presence of Polish workers, regardless
of the degree of legality of their employment. Polish women’s reputation
earned over the course of nearly three decades resulted in a year-on-year
increase in the number of vacancies for jobs dedicated to female migrants
from Poland. Despite the emergence of female migrants from other countries (for example, Ukraine, Romania or Bulgaria), they have continued to
dominate the private home care market in Germany.
In terms of national interests, it is worth pointing out the most important
consequences of Poland’s continuing status as a pool of »good workers«
characterised by a »care drain« (Perek-Białas & Slany, 2016). Although
care migration has a temporary, circular character (carers usually work
for 6–8 weeks at a time), it means the loss of employees’ unused potential, mainly limiting the supply of caregivers in smaller local communities.
It is estimated that every year some 300–500,000 people are involved
in this type of mobility, mainly women aged 45 or over (Rogalewski &
Florek, 2019). Becoming a »commuting worker« has become an extremely
easy option, fostered by the dynamically developing migration industry
in Poland, whose role is to facilitate the departure of more women to
work abroad (Leiber et al, 2019). This, in turn, means that these people
leave their families, including dependents, for shorter or longer periods of
time, which means they require support from others. Despite the experience gained abroad, Polish women rarely want to work as caregivers in
Poland, mainly because of the low earnings. Another problem for politicians is the fact that, regardless of the new forms of legal employment (as
posted workers or directly employed by German households), the share
of people employed in the shadow economy is still large. Because of this
a large proportion of women remain outside the social insurance system and health care (not all of them have a European Health Insurance
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Card). Irrespective of the improvement in the financial situation of Polish
women working in German households, more and more media attention is
being paid to the problem of the exploitation of these women by German
families and intermediaries, especially with regard to 24-hour work and
practices characterised as »modern slavery« (Suchodolska, Grajewski &
Wojsa, 2020).
Because of the shortage of domestic workers and the progressive marketisation of care services in Poland the demand for foreign labour intensified rapidly (Kindler, Kordasiewicz & Szulecka, 2016). The solution was
the immigration of third-country nationals, mainly from Ukraine. This
has been growing since the beginning of the twenty-first century, filling
the gaps in those sectors in which Poles are not interested in taking up
employment. Thanks to special facilitations (visa-free travel) and subsequent liberalisation of immigration regulations, Ukrainians have consistently provided the largest group of foreign workers in Poland for nearly
three decades (Keryk, 2010). Since 2006, Ukrainians (as well as citizens of
five other countries) may take up temporary employment (for 6 months
out of 12) on the basis of special employer declarations of their intention
to hire a foreigner worker (Kindler et al, 2016; Duszczyk & Matuszczyk,
2018). Although this instrument was mainly intended for seasonal workers in agriculture, its introduction contributed to an intensified influx
of women, whose first job was often cleaning homes or caring for the
elderly. According to empirical research, half of the Ukrainian women
who come to Poland initially work in a private household. Importantly
from the perspective of migration management, only one in three caregivers worked illegally (Górny & Jaźwińska, 2019). As in the case of Polish
women working in Germany, Ukrainians do not have adequate training to work with the elderly. The vast majority of caregivers have completed only secondary or vocational education, and therefore there are
many questions about the quality of services provided and the system
of verification for people taking up employment in this sector. However,
their industriousness and willingness to work for relatively lower wages
is appreciated. Although official data indicate that no more than 20,000
Ukrainians work in this sector each year, experts estimate that the actual
number of employees may exceed around 100,000 care workers in Poland
(Rogalewski & Florek, 2019).
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Uncompleted agenda: politicisation of
selected demographic issues in Poland
An analysis of the most important strategic socio-economic policy documents since 2004 confirms that, although demographic problems are
becoming increasingly important political issues, some challenges are
prioritised over others. The proposed actions or interventions focus
on selective issues in the area of demographic

policy and are related
to the values and preferences of political parties in Poland (for example, families versus the economy). The topic that has dominated strategic planning is the »economisation of population ageing«. Demographic
changes are seen as a challenge and a threat to public finances, primarily for the social security system or health care expenditure. The growing elderly population is perceived mainly as a burden on economically
active people; therefore, the solution is to be an active ageing population policy.
This approach has enjoyed cross-party political support. The process of
politicising demographic issues has occurred over a number of years, as
the issues of population change gradually became the subject of parliamentary debates and political party programmes (see Duszczyk et al,
2019). Opposition parties do not deny the importance of this topic on the
political agenda. Polarisation among politicians tends to concern instruments or proposed responses to the projected population situation. In
this context, the largest discrepancies include retirement or family policies and boosting fertility. These two topics have been priority political issues for a couple of decades. With increasing political awareness
(for example, as a consequence of the two nationwide demographic congresses organised in 2001–2002 and 2012, which gathered key political
decision-makers and experts) of the challenges related to population ageing and depopulation, pro-family activities have become a priority issue
in the field of social policy.
With the European Year for Active Ageing and Solidarity between
Generations in 2012 and, as a consequence, the establishment of a senior
policy department at the Ministry of Labour and Social Policy, the importance of comprehensive action for the elderly – also related to the societal and cultural dimensions of an ageing society – began to grow. After
this period, subsequent development strategies emphasised the multidimensional importance of the ageing process, which also affects other
areas of everyday socio-economic life in Poland.
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Despite important changes in the political discourse concerning individual demographic challenges, the political agenda in this area can be
described as incomplete, primarily due to the omission of the topic of
long-term care as a key challenge in the coming years. The only opportunity for an in-depth discussion on this issue was the initiative of Senator
Mieczysław Augustyn and the bill (together with a report on the diagnosis of needs and challenges) on the development of a long-term care
system in Poland, based on a new financial instrument (the so-called
care voucher) (see Klimczuk, 2017). Despite the favourable political situation, no new solutions could be introduced in this respect. Attention
has been focused on the possibilities of financing benefits, while in-depth
discussions on the situation of elder-care workers, including new channels for bringing them to Poland, have been omitted. In this report, there
is a diagnosis of the emigration of Poles, which, according to a team of
experts, limits the possibilities of providing care for the elderly in Poland,
while at the same time there is no proposal to extend solutions to encompass third-country nationals who could come to Poland fill the gaps in the
home care sector.

Invisible and forgotten topic of live-in
care migration
Interlocutors representing government agencies or institutions, as well as
political parties do not highlight the problem of workers emigrating from
Poland to work in the home care sector in other EU countries. They do not
specify this form of migration among the general outflow from Poland,
which intensified after 2004. Both document analysis and interviews with
stakeholders confirm that the emigration of young people, in particular the brain drain, is an important topic. Paradoxically, little attention is
paid to other socio-economic groups that are also involved in migration.
The interviewees asked about the consequences of this process pointed
primarily to the growing scarcity of family caregivers in Poland. Two politicians emphasised the failure of previous government action in the area
of return

migration, which was initiated by Donald Tusk’s government
in 2009. Those responsible for migration policy or social policy do not
see a real opportunity to try to reduce the emigration of specific professional groups, and a representative of the Ministry of Foreign Affairs
directly indicated that attempting to do so could undermine Poles’ right
of free movement. At the same time, interlocutors representing public
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institutions or political parties did not see the need to address the working conditions of caregivers who work abroad in various employment
models (for example, as posted workers or in the grey labour market).
An important line in this discussion was pointed out by a representative of the Ministry of Family, Labour and Social Policy, namely that criticisms and attempts to tighten up the posting of workers from central and
eastern European countries are related primarily to the issue of where
these workers’ social security contributions are paid. She pointed out
that Poland, as a leader in the posting of workers, gains from this form of
mobility, primarily in relation to the revenues from these social security
contributions. At the same time, two other experts dealing with the issue
of posting and employees’ rights explicitly indicated that there is a lack
of good will on the part of politicians in Poland to engage in matters concerning the cross-border market for care services, which has been »forgotten« in favour of other sectors of the economy (for example, transport
and construction). One of the experts associated with private labour market intermediaries in the care sector notes that politicians’ lack of interest in this issue is strange and unreasonable, especially because some EU
countries in recent years have been trying to tighten regulations on the
posting of workers (for example, France). This means that brokers, including employment agencies and several associations, are playing an increasingly important role in facilitating these migratory flows. Representatives
of these organisations directly indicate that neglecting this topic at the
political level means that it is left to the agencies, including those operating in the grey economy, to create the legal reality applying to the flow of
employees to the care sector between countries (see Steiner et al, 2020,
in this volume).
A similar lack of interest on the part of politicians in the topic of care
migration concerns the influx of foreign workers to Poland. This issue is
part of the broader political discourse around migration and related policy. Unlike seasonal migration, mainly in agriculture, employment in the
home care sector in Poland has not been regulated separately. Unlike the
strong farmers’ lobby, stakeholders and advocates for the elderly or their
informal caregivers are lacking who could express their desire for more
help. Along with the growing scale of inflows, the perception of the presence of foreigners in Poland has changed: from security concerns about
foreigners to the economic benefits of labour immigrants. For example,
the Civic Platform government, which – in the long-term development
strategy »Poland 2030. The third wave of modernity« (2013) (Ministry of
Administration and Digitalization, 2013, p.6) – for the first time clearly
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indicated the need to open up to immigration, in addition to continuing
efforts to boost fertility:
Thanks to an active family policy and immigration policy aimed at filling shortages in the labour market, Poland has the chance to significantly
reduce the risks associated with demographic changes in the next twenty
years.

For the first time, albeit fragmentarily, problems concerning the influx
of workers to the home care sector came to light in a document defining Polish migration doctrine. Although the document »Polish migration
policy – current state and proposed actions« ((Ministry of Interior and
Administration, 2012) is based on general assumptions and does not refer
to care migration, in the Implementation Plan (Ministry of Interior and
Administration, 2014, p.5), which is part of it, there is a provision referring
to preferential treatment for a special group of foreign workers:
Preferential treatment as regards access to the labour market for foreigners with the necessary qualifications concerns the exemption from the need
to obtain a work permit, as well as a simplified procedure for issuing it (for
example, persons performing care or domestic work in households who are
citizens of Belarus, Georgia, Moldova, Russia or Ukraine).

This document, however, was set aside by the second Law and Justice government in 2016, at which time the »Plan for Responsible Development«
(Ministry of Development, 2016) was introduced, which once again does
not include the problems associated with care migration, neither from nor
to Poland. Politicians from this party, as migration experts pointed out
during the talks, do not see immigration policy as an instrument for solving long-term demographic problems. According to the interlocutors, the
generous support system for families with children is supposed to encourage women to stay at home, which may contribute to an overall increase in
families’ caring potential. According to one Law and Justice MP, an alternative solution to labour immigration into the home care sector would
be to use the potential of repatriates living outside Poland’s eastern border. Although this idea has not received official sanction (it is still in the
ideas phase) from the current government, it reflects the attachment of
some politicians in Poland to the cultural and ethnic proximity of people
who come to live and work in Poland. This type of preference can be considered an expression of »demographic nationalism«, although to a much
lesser extent than in, for example, Hungary (Melegh, 2016).
The interviewees pointed out that they are aware that there are many
unattractive and low-paid sectors that Poles do not want to work in,
which creates a demand for foreign workers. One such niche is the
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domestic work sector. It is worth emphasising that during the interviews,
politicians and stakeholders evaded questions about the action the government needed to take to regulate the employment of foreigners in the
household sector, as well as policy on people leaving Poland. The discussion continued with a broader topic, namely the presence of foreigners on
the Polish labour market. They claimed that the current regulations are
sufficient and do not require changes. At the same time, despite a significant improvement in the labour market in recent years, politicians and
policymakers perceive a threat from increasing social unrest related to
Poles »losing« their jobs in favour of foreign workers, which has been also
a key issue in Hungary. One of the demographers among the government
advisers raised this problem and noted:
This is a wider problem than it seems. While the private sector has no problems with this, the public sector does, for political reasons, because it would
seem like work is being taken from Poles. In Warsaw or Łódź it would not
be a problem, but in smaller municipalities it would be perceived as taking
work away.

Why is this topic so neglected?
Political ignorance about live-in care
migration
An important part of my research involves trying to understand the reasons why the issue of live-in care migration in Poland is overlooked by
many politicians and policymakers. It should be emphasised that it is
impossible to clearly identify the direct reasons for this state of affairs.
But some likely reasons arose in the course of talks with experts and politicians who were asked about it. First of all, the lack of interest in this
topic results from the prioritisation of social problems; unemployment
and pension system reform have dominated the social policy agenda for
years. One of the experts on demography and migration at a public institution explained that care migration is still relatively new, although views
among politicians appear to be gradually changing:
It did not arise for us at all, because it was not a problem then. There was a
problem with emigration, but immigration was a barely discernible problem. Now the situation is completely different. Therefore, it seems to me
that this policy should address both aspects, because the issue of emigration remains important, there is no doubt, and now immigration has come
to the fore.
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The lack of action in regulating labour migration to the home care sector
– not to mention other sectors of the economy – results from the general approach of consecutive governments to migration management. As
the person responsible for the implementation and creation of migration
policy for several years underlines, policymakers in Poland have long preferred temporary and seasonal migration:
I would say that [temporary migration was perceived – K.M.] as a safer form
… The assumption is that such people will not settle in Poland, that they will
return to their own country after a few years. We also prefer countries that
are culturally and geographically closer to us.

This position explains why so far there has been no proposal to establish consistent regulations on workers in the domestic employment sector. The key policymakers are convinced that immigration to Poland has
a temporary, circular character and is primarily associated with shorter
term financial goals. Therefore, these issues, as noted by a former expert
of the Ministry of Family, Labour and Social Policy, are supposed to be
regulated by market mechanisms, with no special public policy interventions. In line with this idea, families with elderly people should be left
free to hire private caregivers. This is also part of the wider phenomenon
of assigning care tasks to families. This is in line with Estevez-Abe and
Hobson’s (2015) conclusions that governments in highly developed countries tend to shift the responsibility for care onto families, which then, as
part of the process of outsourcing of domestic care work, rely on private
market actors, increasingly migrant care workers. In fact, Polish women
remaining in Poland (rather than emigrating themselves) are implicitly
regarded as the right solution to the shortage of caregivers. Immigration
is regarded as of secondary importance.
Academic experts advising politicians and representing the care services
market point to several other reasons that may explain why care migration has not yet received attention from important politicians in Poland.
First, the lack of reliable data showing the real scale of the problem. This
makes inflows of migrant care workers to Poland invisible to the public
or the media. Second, another interlocutor who has been involved in supporting consecutive governments for many years, suggested that some
politicians are not interested in publicising this issue simply because they
themselves use 24-hour care services for their relatives. He adds that any
intervention to regulate this segment of the economy would in their case
mean »opening Pandora’s box«. There was a similar situation in Austria,
where key politicians turned out to be employing migrant care workers
irregularly, resulting in a scandal, as a result of which systemic solutions
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were developed for the home care sector. Third, as noted by one of the
experts advising politicians, the services of migrant care workers are still
reserved for richer people who would not appreciate regulation of this
sector. The situation is also affected by the lack of organisation of elderly
people lobbying for specific solutions in care services, among others. Last
but not least, Poland lacks active organisations among the elderly or the
consumers of care services who could lobby for solutions, including the
further liberalisation of immigration policy.
More broadly, this state of affairs can be interpreted as a general ignorance
of gender issues that is all too common, especially among right-wing politicians. Policymakers and other stakeholders do not consider the issue of
care migration to be important because they regard women’s above-average participation in this form of mobility as normal. Historically, care
for the elderly has been treated in Poland as the exclusive domain of the
family. The government is not supposed to interfere in the private sphere,
including the ways in which these services are provided.

Conclusions
This chapter has analysed the political dimension of live-in care migration and the extent to which politicians and various other stakeholders
are engaged with this topic in Poland. The aim was to examine the political discourse at the intersection of population ageing, long-term care and
labour migration. The materials presented demonstrate several important points concerning the discussion of the politicisation of care migration. First and foremost, the migration of caregivers and their situation
in receiving countries has slowly become more and more important for
government. Nevertheless only a few countries have given this the status
of an acute issue, requiring appropriate regulation of immigration policy. In Poland, despite changes in the perception of labour migration, this
topic has not received special attention so far and has not been on the
political agenda. In the strategic documents analysed here, the issue of
care migration – whether from Poland to EU15 countries or from Ukraine
to Poland – does not appear once. No government, especially since 2004,
has been willing to implement separate regulations: employing foreigners in Poland is based on solutions developed for seasonal workers
(mainly in agriculture or construction). A broader and more comprehensive approach to migration and elderly care has been absent. Remarkably,
the topic of care migration is doubly invisible and forgotten in political
discourse, in the case of both the emigration of Poles and the influx of
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citizens from third countries. Although these topics are not denied in the
documents analysed or during conversations with key informants, various conditions mean that this topic has been neglected and remains off
the official political agenda.
Poland is among those countries that take a status quo approach to
live-in care migration. In common with Italy (van Hooren, 2010), politicians in Poland do not deny the importance of immigrant work in private
households. Nevertheless, when it comes to the shortage of caregivers
in Poland, the Law and Justice government prefers a policy of activating
unused domestic labour market resources (Poles aged 50 or over). Similar
conclusions arise from field research in three voivodships in Poland,
which also show that local political elites do not treat the employment
of foreign women in the home care sector as a possible solution to the
problem of care shortages. On the contrary, the interlocutors indicated
that the proper solution should be to activate Poles, namely younger pensioners who, as part of community care, could support vulnerable and
fragile elderly people (Lesińska & Matuszczyk, 2019). At the same time,
proposals to open up to repatriates and to prefer migrants from countries
culturally close to Poland indicate that the nationality of elderly care
givers is important for policymakers. These types of attitudes and practices, both at the government and local levels, are in line with the demographic nationalism that characterises populist politicians in central and
eastern Europe nowadays.
It should be expected that the circulation of employees between Poland
and Germany will continue in the coming years, while the demand for
foreign workers in the home care sector among families in Poland will
also increase. The analysis of global trends and demographic challenges
indicates that competition will increase between individual countries
with reservoirs of less skilled workers, such as migrant care workers. A
continuing failure to take action on the part of such states may lead to a
deepening problem with care shortages, as well as economic and social
losses for the sending country, if the relevant group of employees are
not mobilised. Therefore, questions arise concerning the direction of
migration of Ukrainians, who for several years have been one of the most
important national groups among domestic workers in Poland. For example, from March 2020, Germany has opened its labour market to skilled
workers from Ukraine, while the Czech Republic has further simplified its
immigration conditions for Ukrainian migrants.
At the same time, one should expect a further increase in the importance
of private labour market intermediaries, taking advantage of the growing
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demand for workers. They are well aware of household care needs (for
example, Polish and Ukrainian women are regarded as good workers and
highly valued for their diligence). This will be fostered by »ignorance« at
the political level. The lack of political interest in this area means that the
market is likely to create its own solutions, often at the margins of the law,
de facto resulting in various threats to migrant workers, as well as those
in need of care. There is a lack of systemic solutions that would make it
possible to monitor and appraise the people who end up in private households. In addition, no certification system for agencies legally employing
and posting workers has yet been developed in Poland. The problem that
will soon be the most controversial among policymakers is regulation of
the working time of caregivers working under live-in arrangements (see
Milánkovics, 2020, in this volume).
Interestingly, during the first months of the Covid-19 outbreak (until the
beginning of November 2020), the topic of live-in care migration, unlike
institutional care, did not appear on the political agenda. Closing the borders has dramatically limited the possibility of leaving Poland and migration
in general, which is extremely important for tens of thousands of households in Germany, but also in Poland (Leiblfinger et al, 2020). Unfortunately,
it can be expected that despite the growing importance of this phenomenon and emerging new challenges, the government is unlikely to alter its
priorities in the near future (the health care system, the labour market
situation of native-born workers and financial support for families). The
accumulation of population changes requires an immediate and in-depth
political debate on the new logic of home care in Poland, which to date has
not been paid sufficient attention at the political level.
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Truly legal!? Legal framing and legality
narratives in live-in care in Austria,
Germany and Switzerland1
Jennifer Steiner, Veronika Prieler, Michael Leiblfinger,
Aranka Benazha2

Introduction
The media describes them variously as »angels from the East«3
(Basler Zeitung, 2012), »silent heroines« (Kurier, 2018), »true angels«4
(Deutschlandfunk, 2016), and »domestic slaves« (Blick, 2017): the mainly
female workers providing round-the-clock care to elderly people in their
own homes in Austria, Germany and Switzerland. In these three countries, as in other welfare states of the Global North, the practice known
as 24-hour care has, in the past few decades, become a widespread, albeit
contentious model of provision for people in need of care. As demographic
1 This research is part of the D-A-CH (German-Austrian-Swiss)-project Decent Care Work?
Transnational Home Care Arrangements, a cooperation of Aranka Benazha, Amanda Glanert, Helma
Lutz, Iga Obrocka and Ewa Palenga-Möllenbeck from Goethe University Frankfurt, Germany; Brigitte
Aulenbacher, Michael Leiblfinger and Veronika Prieler from Johannes Kepler University Linz, Austria;
and Karin Schwiter, Jennifer Steiner and Anahi Villalba from the University of Zurich, Switzerland. It is
funded by the German Research Foundation DFG project no. LU 630/14-1, the Austrian Science Fund
FWF project no. I 3145 G-29 and the Swiss National Science Foundation SNSF project no. 170353
(http://decentcarework.net). A previous, German version of this chapter was published in the Austrian
Journal of Sociology (https://doi.org/10.1007/s11614-019-00337-4) in March 2019 with open access
funding provided by Johannes Kepler University Linz.
2 The authors are grateful for their valuable comments to: Brigitte Aulenbacher and Karin Schwiter;
the participants in the Economic Geography Colloquium at the University of Zurich; Donna Gabaccia,
Ito Peng, and the participants in the Gender, Migration and the Work of Care session at the Global
Labor Migration conference in Amsterdam, 2019; the anonymous reviewers of the Austrian Journal of
Sociology; as well as the editors and anonymous reviewers of this volume.
3 Here and throughout the chapter, quotations from German sources have been translated into
English by the authors.
4 The German original »Wa(h)re Engel« refers to carers as both »true angels« as well as
»commodified angels«.

70

II. MARKET

changes with shifts in the population pyramid lead to an increasing
demand for long-term care, formal care provisions don’t seem able to keep
up and the informal care potential is diminishing. Processes of commodification and marketisation of care work, shaped by the neoliberal reorganisation of welfare states, have coincided with changing family structures and the liberalisation of migration regimes within Europe. Against
this background, migrant live-in care is increasingly perceived as a simple and affordable solution to fill the gaps, while nonetheless upholding
the ideal of familial care. Particularly since the Eastern enlargements of
the European Union,5 a growing number of agencies have been recruiting
predominantly women from central and eastern European countries and
brokering them into private households (for example, Bachinger, 2014;
Chau, 2020; Benazha & Lutz, 2019). These arrangements are signs of a
far-reaching reorganisation of care, driven in equal measure by processes
of commodification and the increased transnationalisation of care work
(Anderson & Shutes, 2014; Aulenbacher, Dammayr & Décieux, 2014). On
the back of global inequalities, wealthier welfare states are safeguarding
their social reproduction at the expense of poorer countries (Hochschild,
2001; Williams, 2012).
Despite the growing extent and formalisation of live-in care in Austria,
Germany and Switzerland, the model remains contested in all three
countries. Agencies, which hold a key position linking the supply and the
demand side on these care markets, are confronted by media discourses
accusing them of dishonest and/or exploitative business practices. On
their websites – frequently with direct reference to the media debate –
they try to foster social consent to the live-in care arrangements they
broker. As a central element of their justification strategies, companies in
all three countries promise households a legal service that complies with
the given country’s regulations.
Adopting both transnational and comparative perspectives, this chapter examines these legality narratives, which feature prominently on
Austrian, German and Swiss agency websites, but have never previously
been analysed in depth.6 It enquires into which dimensions of legality
agencies refer to and what it means when legality becomes the central reference point for establishing legitimacy. Furthermore, the chapter relates
the legality narratives to relevant regulations and public discourses, and
5 Waves of enlargement in 2004 and 2007 and countries added to the Swiss Free Movement of
Persons Agreement in 2011.
6 For an analysis of agencies working in sending countries see Krawietz, 2014; and Gábriel 2020, in
this volume.
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shows how referring to legality serves to de-thematise the precarity7 of
working conditions and power inequalities in live-in care.8 It also makes
clear how prevailing regulations, even if de facto often unenforceable,
structure the market.

Conceptual and methodological
foundations
The empirical basis of this chapter is twofold, consisting of an analysis of
the intersecting gender, care, migration and labour market regimes9 of
the three countries, and a study of the websites of home care agencies.
In all three countries, the social context for the emergence and establishment of live-in care is a shifting gender regime in which a modernised
or modified family model has been established in place of the previously
dominant breadwinner/housewife model. Despite an increase in female
(part-time) employment, domestic and caring tasks continue to be seen
as work to be kept within the family and assigned primarily to women
(Appelt&Fleischer, 2014; Backes et al, 2008; Bühler&Heye, 2005). In view
of the gaps in availability and affordability of professional (mobile) care
and the construction of migrant care workers as fictive kin, live-in care
seems to have become an optimum solution for upholding the familial
ideal of home-based care (Weicht 2010). The liberalisation of migration
regimes within Europe has favoured the emergence of home-care markets. Citizens of central and eastern European countries gained labour
market access, although in practice, due to labour market segregation
based on gender and ethnicity, this was frequently confined to socially
undervalued areas, such as care work (Bachinger, 2014, p. 135.; Bahna,
2020, in this volume). Austria, Germany and Switzerland exhibit a number of common features concerning the embedding of live-in care in their
respective gender, care and migration regimes, but also crucial differences concerning labour law regulations.

7 According to Dörre (2005, p. 252), working conditions are deemed to be precarious »if, based on
their job, employees fall markedly below the level of income, protection and social integration that is
defined as standard in contemporary society and accepted by a majority«.
8 Regarding the concept of de-thematising precarity and power inequalities, we follow
Aulenbacher’s approach (for example, Aulenbacher, 2009 or Aulenbacher et al. 2014)
9 Regimes describe the »totality of policies, practices, norms and discourses as well as social
relations and conflicts« (Bachinger, 2014, p. 129) on a given topic. In addition to norm-related,
institutional and legal aspects, the actors’ social practices are also taken into account.
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After an overview of the legal framing and public discourse on live-in
care in each of the three countries, the chapter investigates how agencies
relate to the statutory framework by analysing the websites of companies brokering workers for live-in care in Frankfurt, Vienna and Zurich at
the end of 2017. A multilevel approach was adopted: aiming to take stock
of the existing care market in the three cities studied, initially a census was taken of all the websites of providers of transnational employment and services in the live-in care segment. On that basis, a sample
was formed of 10 to 20 agencies per country, mirroring the organisational
diversity of the market landscape regarding the dimensions of legal form,
business model, company size, price level, services offered and countries
of recruitment. The process of case selection was ended when theoretical saturation was reached; in other words, no further patterns could be
obtained by including additional cases. The thus finalised selection forms
the basis for the detailed content analysis of legality narratives, which
consisted of studying the websites for references to legality, as well as for
differentiation from competitors and distancing from the critical media
discourse. Gaps and omissions in the narratives were also scrutinised to
determine which aspects of live-in care are de-thematised. The results
of this analysis are presented in two transnational sections, in which the
elaborated narratives are described, compared with one another, and
related to the regulatory frameworks.

Legal framing of the live-in care models
in Germany, Austria and Switzerland
The German posted worker model and its (non-)
regulation
Against the background of demographic ageing, together with structural
changes in family patterns, Germany’s market for institutional elder care
services is expanding. With a volume of about 49 billion euros in 2016,
the market for inpatient and outpatient care services ranked third in
the German health-care sector (Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie n.d.). Notwithstanding these developments, 52 per cent of the
3.4 million people in need of long-term care still rely on informal care

Legality narratives in live-in care in Austria, Germany and Switzerland

73

at home (Statistisches Bundesamt, 2018).10 In this private realm, largely
unregulated cash-for-care benefit (Pflegegeld11) is increasingly shifting
the boundaries between paid and unpaid care work. Even though the
benefit amount cannot cover a live-in care worker, it is estimated that
in roughly every twelfth household with a registered care recipient, this
work is carried out by – mostly female – central and eastern European
live-ins (Hielscher, Kirchen-Petres & Nock, 2017). Because the vast majority of them work on two- or three-month rotation,12 this could correspond to about 414,000 care workers. If we use the Austrian statistics on
migrant carers and transfer them to the German context, however, the
number of carers could be up to 450,000.13 Despite the lack of official
data and the vague estimates, it is obvious that migrant live-in care has
become an integral part of the care regime in Germany. According to our
census, almost half of the live-ins come from Poland. Other important
countries of origin are Slovakia (11 per cent) and Romania (10 per cent).
In a few cases, they come from non-EU members, such as Ukraine (2 per
cent), Moldova (0.3 per cent) or Serbia (0.3 per cent). Most live-in carers
are women of about 50 years of age.
The extensive growth of agencies likewise attests to the increasing
importance of this sector. In 2009, a German consumer organisation
found around 60 agencies that place migrant care workers nationwide
(Stiftung Warentest, 2017, p. 88). In contrast, by the end of 2017, we identified more than 400 websites advertising migrant live-in care throughout Germany. By turning a blind eye to the issue while (in)directly benefiting from it, the German state is abetting this development complicitly
(Lutz, 2017, p. 117). One response on the part of providers has been to try
to institutionalise the sector from below (Benazha & Lutz, 2019, p. 154).
This resulted in the founding of two special interest groups in 2007 and

10 According to the Federal Statistical Office, they are cared for »by relatives alone« (Statistisches
Bundesamt, 2018, p. 8). In fact, this number corresponds to those who receive only long-term care
allowance under Section 37 SGB XI. Thus, the statistic disguises whether this work is really provided
by the relatives or outsourced to a third party, such as migrant live-ins.
11 The German Pflegegeld has five care levels and the amount paid out depends on the level,
currently ranging between 316 and 901 euros per month.
12 The mode and frequency of commuting depend, among other things, on the geographical
distance between the country of origin and Germany
13 In 2019, 463,662 people received Long-term Care Allowance (Bundespflegegeld) in Austria
(Statistik Austria, 2020). At the end of the same year, 61,989 personal carers were registered with the
Economic Chamber (WKO, 2020, p. 11). Transposed to Germany, with 3.4 million in need of long-term
care at the end of 2017, this corresponds to 454,561 migrant live-ins.
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2014,14 with the principal aim of being officially accepted as a new pillar in
the German long-term care sector, that is, by being included in the social
insurance scheme (VHBP, 2020). Despite intensive lobbying, however, the
legal situation still remains unresolved and ambiguous. Moreover, it is
doubtful whether a regularisation of the sector would change the informal character of working arrangements in day-to-day practice.
As a consequence of the regulatory gap, agencies have so far been operating in legal uncertainty. This becomes apparent in the multitude of legal
frameworks to which agencies refer. In addition to the posting15 of care
workers, which according to our survey represents the dominant model
for over 70 per cent of the agencies studied, placing self-employed live-ins
is another common model. In the posting-model, agencies benefit from
higher profits because of lower social security contributions in the countries of origin. Posted workers are nonetheless subject to German working time regulations and minimum wage provisions. However, the expectation of round-the-clock availability threatens adherence to these legal
protections as the setting in private households make them extremely difficult to police. Under the self-employed worker model, statutory working time provisions and the minimum wage are not binding. Nonetheless,
ostensible self-employment is a risk.16 All in all, it can be said that each
of the employment models practised is beset with legal pitfalls. In addition, non-transparent business practices make it hard to evaluate market
offerings (Stiftung Warentest, 2017, p. 88).
While the phenomenon of transnational live-in care provision is still
being ignored on the political level, it is receiving greater attention in
the public discourse on the so-called care crisis (Pflegenotstand) (Lutz &
Palenga-Möllenbeck, 2010, p. 422). However, the arrangement in itself is
rarely questioned. Against the backdrop of the (West German) ideal of a
»home care society« (Pfau-Effinger, Och & Eichler, 2008, p. 90), migrant
live-ins seem to be an indispensable and financially viable alternative to
residential care. Yet a majority of media reports criticise carers’ working
conditions and lack of legal certainty: »Avoiding the nursing home means
14 The Bundesverband häusliche SeniorenBetreuung e.V. (BHSB) with 20 and the Verband für
häusliche Betreuung und Pflege e.V. (VHBP) with 31 member companies (as of March 2020). In Spring
2020, the BHSB merged into the (now-enlarged) VHBP.
15 According to the European Parliament’s definition, »a ›posted worker‹ is an employee sent by his
or her employer to carry out a service in another EU Member State on a temporary basis« (European
Parliament, 2019). The legal framework for the cross-border posting of workers in the EU is Directive
96/71/EC, which was last amended in July 2018 by Directive 2018/957.
16 Risk insofar as this depends heavily on the specific legal interpretation and the judicial interest
in a given situation. This gives rise to a variety of legal interpretations and thus increases the legal
uncertainty.
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drifting into illegality« (ZDF, 2018) or »Round-the-clock care – without
many rights« (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2017).

Legalisation of existing practice via selfemployment in Austria17
In Austria, an irregular market for home-based care developed from
the early 1990s. The Home Care Act (Hausbetreuungsgesetz)18 of 2007
and other amendments to laws and ordinances led to the legalisation of
what was already being practised. Care workers have to register for the
unrestricted trade19 of personal care (Personenbetreuung).20 As self-employed, they are extensively, though not completely protected by social
insurance, enjoying the same rights as any other self-employed person in
Austria. Regulated working time, minimum wages negotiated under collective bargaining agreements or paid holidays do not apply (Haidinger,
2016, p. 103). Thus, the legalisation made no essential difference to the
precarious working conditions of carers, even though their integration
into the social security system and especially the opportunity to obtain
pension rights21 are mainly seen as beneficial by carers (Österle & Bauer,
2016). The occupation personal carer requires no qualifications. Only if
care recipients claim the federal allowance for 24-hour care, currently
amounting to 550 euros per month, are personal carers required to
meet certain (low) training standards, although these can be waived if,
for example, as little as six months’ practical experience can be demonstrated. Originally introduced as a caring occupation involving domestic
duties, the scope of the care worker role was enlarged in 2008 by creating
the possibility of delegating nursing and (simple) medical tasks to them.
By the end of 2019, nearly 62,000 personal carers (WKO, 2020, p. 11) were
registered in Austria. Some 95 per cent of them were women and twothirds were between 40 and 59 years old. The two most important sending countries were Romania and Slovakia, accounting for more than 80
17 For an extensive policy and regime analysis on Austria, including a survey of the current state of
research, see Leiblfinger & Prieler, 2018.
18 Federal Law Gazette (BGBl.) I No. 33/2007.
19 Austria distinguishes between free, unrestricted and regulated, qualified trades. Both need to
register for a license, but free trades do not require formal training in the field.
20 Although live-in care can also be provided on a non-self-employed basis, with the recipient’s
household or welfare organisations as employers, self-employment rapidly became the established
model in Austria.
21 Pension benefits might still be low because of the comparatively short contribution periods of
transnational carers, at least compared with someone who has paid into the Austrian pension scheme
their whole working life.
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per cent of care workers. Other central and eastern European countries,
such as Hungary (6 per cent), Croatia (5 per cent), Bulgaria (2 per cent), or
Poland (2 per cent) play a minor role in the Austrian case.22 Depending on
the distance between their countries of origin and the households they
work in, carers spend two to four weeks in Austria before returning home
for the same period. As interviews with care workers show, these relatively short shift-periods are considered preferable in terms of maintaining a family and social life in the home country and in coping with the
often very exhausting work (Österle & Bauer, 2016).
Currently, over 800 agencies (WKO, 2020, p. 11) broker self-employed care
workers to households of people in need of care. Originally, the trade
licence for personal care was also a licence to run an agency. It is only
since mid-2015, when organisation of personal care was introduced as a
separate, unrestricted trade, that agencies have been subject to any notable regulation of their activities. Professional standards and practices for
recruitment agencies23 are intended to bring transparency into the business. Websites nonetheless show a lack of transparency and comparability (Aulenbacher, Leiblfinger & Prieler, 2018).
In recent years, agencies have repeatedly come under public and media
criticism24 as so-called black sheep among them are said to exploit care
workers and/or care recipients. Objects of criticism, even scandal include
oppressive contracts that use high partial payments to tie care workers
exclusively to one agency, or sharp practices by agencies that, reportedly,
levy high fees on both households and personal carers. Another point of
criticism raised in the media is the authority to collect payments: despite
the workers’ formal self-employment and hence their right to issue
invoices independently, agencies take charge of collecting payments and
– often after retaining deductions or fees – pass them on to the care
workers. Meanwhile the public and media repeatedly complain that no
specific professional expertise is required in order to register an agency.
Due to its status as an unrestricted trade, »builders, insurance brokers,
financial advisers and car dealers« (Verein ChronischKrank Österreich,
2015, p. 2) may potentially operate as brokers, and »any lorry driver today

22 Personal communication from the Austrian Economic Chamber (WKO) on 15.02.2018. For more
information on the social-demographic background of Slovak and Hungarian care workers in Austria
see Bahna 2020, and Gábriel 2020, in this volume.
23 Binding ordinance, Federal Law Gazette (BGBl.) II No. 397/2015.
24 For example, Kurier, 2017, 2018; Falter, 2017; Der Standard, 2018.
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can place care workers on the side« (Kurier, 2017).25 The reporting on the
whole identifies two injured parties: households and carers.26

Fragmented legal framing in the Swiss employee
model
In Switzerland, likewise, a transnational market has developed in which
companies offer round-the-clock care for elderly people in their own
homes. Today there are more than 60 specialised agencies in Germanspeaking Switzerland27 recruiting and placing migrant workers – usually women from central and eastern Europe and the post-unification
German federal states – in the homes of people needing care.28 Care
workers are generally older than 45 years and have a high education level
but no formal qualification in the health sector (Staatssekretariat für
Wirtschaft, 2015, p. 9). They usually work for periods of between two and
twelve weeks, mainly between two and eight weeks in a household before
returning to their country of origin for the same period (Pelzelmayer,
2016, p. 2; Truong, Berndt & Schwiter, 2012, p. 12).
The liberalisation of the intra-European migration regime allows quick
and flexible recruitment of workers. Swiss agencies benefit from two
legal employment constellations for transnational recruitment, implemented by legislation in the form of the Federal Employment Services
Act (Arbeitsvermittlungsgesetz): under a personnel agency model, the
household concludes an employment contract directly with the carer,
who is brokered by the agency in return for a fee. Under a personnel-leasing model, the carer is employed by the agency (van Holten, Jänke
& Bischofberger, 2013, p. 41.). Companies must obtain a cantonal and a
national licence to operate either of these models. In contrast to Austria,
Swiss legislation prohibits self-employment in live-in care (Medici, 2012,
p. 6). Also prohibited is the posting of personnel by companies headquartered abroad, as it is practised in Germany (ibid., p. 21). Irrespective of this,

25 What professional expertise should be mandated remains unspecified. By the same token, the
workers recruited by agencies do not have to show any evidence of professional expertise. Recruiters
must carry out a needs assessment in situ, for example, and may only recruit carers capable of
meeting the care needs identified (Section 7, subsection 1, Federal Law Gazette (BGBl.) II No.
397/2015).
26 For more on the perspective of carers working in Austria see Gábriel 2020, in this volume.
27 This figure is based on our own census of agency websites as of 01.01.2018.
28 The exact number of these transnational care arrangements is not known, because no official
statistics are available for this sector.
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there are agencies that operate through these models and by doing so
avoid payment of mandatory social security contributions in Switzerland,
as posted workers continue to be covered by the social security system in
their home countries (Schilliger, 2014, p. 146).
In Switzerland, the liberalised residency regime intersects with a weakly
regulated labour regime. Occupations carried out in private households
are excluded from the Federal Work Act (Arbeitsgesetz),29 which means
that neither its provisions on working and resting times nor its regulations on occupational health and safety apply (Medici, 2012, p. 7). Instead,
the national standard employment contract for housekeeping is applicable, which stipulates minimum pay rates for housekeeping jobs.30 This
has only limited effect, however, because key aspects – such as compensation for on-call and night duty – are not regulated in a binding manner (Truong et al, 2012: ii). Employees of temporary worker agencies are
subject to a collective employment contract, which specifies minimum
pay rates slightly above those of the national standard employment contract.31 Furthermore, standard employment contracts also apply at cantonal level. Their provisions are not mandatory and can be changed by
means of an employment contract (Medici, 2012, p. 8). In terms of social
security, live-in carers are, in principle, on a par with other employees. In
reality, many are not properly covered despite compulsory insurance. If
social security contributions are paid, care workers often cannot claim
them (in full) at a later date because of interruptions in employment or
lack of residence in Switzerland.
The complex and fragmented labour-law framework of live-in care provides the starting point for regulatory efforts in Switzerland. The political debate was launched in 2012, when a member of parliament requested
that the Swiss Federal Council32 examined how the labour-law framework
for live-in care could be improved (Schmid-Federer, 2012). Furthermore,
the framing of the live-in care arrangement as an employment relationship

29 Swiss Federal Work Act (ArG), Art. 2 para. 1g.
30 Apart from housekeeping tasks, taking care of sick and elderly people also falls into this
category. Medically indicated nursing care is excluded from its scope (Staatssekretariat für
Wirtschaft, 2010, p. 16). The differentiation between nursing care (Pflege) and assistance with
daily living (Betreuung) is characteristic of the Swiss care regime: solidarity-based, publicly
financed support is limited to nursing services (Art. 1a, para. 2 Federal Act on Health Insurance
(Krankenversicherungsgesetz, KVG)).
31 Except for the canton of Ticino, where the collective employment contract stipulates markedly
lower wages.
32 The executive that governs the Swiss Confederation.
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facilitates representation of interests by trade unions. For several years,
two large Swiss unions have been calling for the working conditions of
care workers to be improved and the private household as a workplace to
be brought within the scope of the Federal Work Act (Unia, 2018; VPOD,
2017). Contrary to this demand, in July 2017, the Federal Council decided
not to make the sector subject to the Work Act but to regulate it via cantonal standard employment contracts, and hence via non-binding law
(Schweizerischer Bundesrat, 2017).
Consequently, the political debate on live-in care revolves primarily around the regulation of employment arrangements and associated
company practices, which is reflected in the media discourse. In recent
years, a broad public debate on live-in care has emerged in Switzerland
(Schwiter, Pelzelmayer & Thurnherr, 2018). It has been dominated by discussions about carers’ working conditions, painting a picture of dubious
agencies and exploitative working arrangements. The prevailing narratives impute illegal business practices to the agencies: they are accused of
earning excessive profits at the expense of the carers, operating without
licences and disregarding the rules on minimum wages and social insurance contributions (ibid., p. 166f).

»We make sure everything is in the
clear legally« – Legality narratives of
agencies
Confronted with accusations of dubious business practices, agencies
from all three countries emphasise the legal character of their own activities on their websites, making reference to the different regulations and
media discourses. Virtually all of the websites studied state the legal
basis of their services and underline the necessity of operating in conformity with the law: »What is the secret of really dependable 24-hour care?
Abiding by the applicable laws and regulations while finding the highest
possible quality – that is the central element« (D633). Agencies assure their
potential customers that they operate in accordance with each country’s
national regulations, giving a general assurance that their services and
work practices are legally compliant. As evidence of this, agencies refer
33 For clarity, quotes from websites are annotated with country-codes (D=Germany, A=Austria,
CH=Switzerland).
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to legislation, regulations, licenses, certificates and/or model contracts.
These various elements of formalisation function as symbols of legality
and are often prominently linked or available to be downloaded from the
websites.
Given the country’s lack of specific regulations on live-in care, the agencies studied in Germany – regardless of which employment arrangement
they rely on – present their particular model as the only legal and fair
alternative to the offerings of competitors. An essential element of the
agencies’ promised service is the suggestion of having the carer at the
client’s unlimited disposal around the clock: Agencies vigorously promote
»24-hour care«, »24-hour carer«, »24-hour on-call availability« and »allround care day and night«. Any mention that this form of domestic care
has to comply with statutory minimum standards appears in the small
print, if at all: »The phrases ›24-hour care‹, ›24-hour nursing‹ etc. are
common terms for the service we offer. To prevent any misunderstandings, we expressly point out that the carers we place do not work 24 hours
a day. As required by law, breaks and rest periods are to be strictly abided
by« (D9).
How working time can be defined at all in this specific setting is left unanswered on German agencies’ websites. Other points not discussed are
statutory regulations on on-call and stand-by duty. A highly relevant issue
is the definition of breaks and night work, because these times would also
have to be remunerated under an employer–employee arrangement. As a
result, some websites describe the arrangement as »care in the domestic
community«, implicitly referring to the ILO Convention No. 189,34 which
Germany ratified but – referencing workers in SOS children’s villages –
simultaneously excluded employees who live in a domestic community
with the persons entrusted in their care. Because of this unclear and
scant justification, this simultaneously opened the door to legitimising
live-in care, invoking the assumption that these arrangements do not fall
under the Working Time Act 35 (Scheiwe & Schwach, 2013, p. 1119).
Working time regulations – and working conditions in general – are
also crucial to the legality narratives of personnel-leasing and brokering agencies in Switzerland. For years, these aspects have been at the
centre of public debate as a result of critical media reports, trade union
representation and political motions (such as Marti & Ackermann, 2016;
34 The Convention adopted in 2011 defines minimum standards for work in private households,
as well as occupational health and safety and social security protection (International Labour
Organization 2011).
35 Section 15 subsection (1) no. 3 of the Federal Working Time Act (Arbeitszeitgesetz, ArbZG).
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Schmid-Federer, 2012). As in Germany, tensions have to be negotiated
between the promise of round-the-clock care and the arrangement’s
conformity to labour law regulations. Legalistically, this is partly resolved
by the private-household exemption under the Work Act. Nevertheless,
the institutional framing of the arrangement in terms of an employment relationship, paving the way for trade union involvement, has led
to a problematisation of working conditions in the sector. This has forced
agencies to take a stand: »Fair working conditions are a given for us. Our
carers36 have regular employment contracts, […] are properly registered
in Switzerland and fairly paid« (CH3).
Beyond this, the narratives of Swiss agencies are aimed at resolving the
(presumed) contradiction between affordability and legality: »We want to
offer you a financially viable solution and the housekeepers37 [sic] a secure
and legal basis for their devoted work« (CH12). The promise to potential
customers is an »alternative […] that enables low-cost [...] and legal care«
(CH6). For many agencies the payment of the required social security
contributions is a central dimension of the advertised legality: »All our
employees 100 per cent [fulfil] the strict requirements of this country’s
employment law – including all insurance and social security contributions« (CH8).
The latter point, coupled with carers’ self-employment, occupies a similarly central position in the legality narratives of Austrian agencies:
»Personal carers work on a self-employed basis and have registered for
the trade of ›personal care‹ […]. They are covered by Austrian social security, health, accident and pension insurance« (A3). Therefore, to convey
their own legality, agencies make use of the legal framework for personal
care. To underline the legal conformity of the care arrangements they
broker, agencies point to compliance with the detailed statutory definition of the personal carers’ task profile. Its description frequently corresponds (verbatim) to the Trades Act,38 with information about the delegation of nursing or medical tasks referencing the corresponding sections of
the Healthcare and Nursing Act, as well as the Physicians Act.39 Agencies
thus emphasise not only the legality of their service offerings, but also
36 In German, this agency uses the female form of the word (Betreuerinnen).
37 The female form is used (Haushälterinnen).
38 Section 159 subsections (1) and (2) of the Austrian Trades Act (Gewerbeordnung, GewO), Federal
Law Gazette (BGBl.) I No. 33/2007.
39 Act amending the Federal Law on Healthcare and Nursing Professions (GesundheitsberufeRechtsänderungsgesetz), Federal Law Gazette (BGBl.) I No. 57/2008.
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their own nursing expertise. Hence, legality narratives in the Austrian
context tie in closely with an emphasis on the professionality of care and
recruitment, whereas working conditions play a subordinate role.
Under Austrian regulations, agencies operate as brokers of legal services. At the same time, they refuse to accept any liability for the promised legal conformity: agencies claim that which caring and nursing
tasks are undertaken, and how, is the sole responsibility of care workers, because of their self-employed status (Aulenbacher, Leiblfinger &
Prieler, 2020, p. 170f.).40 German agencies recruiting self-employed workers similarly make use of the purported autonomy attached to that status: »Self-employed carers are much more flexible in their planning and
have more freedom in their decision-making than employed carers« (D2).
To strengthen this point, reference is made to the Austrian model: »Care
workers in Austria can choose whether they wish to provide their service
on a self-employed basis or in a dependent employee arrangement. 95
per cent opt for self-employment for the reasons stated« (D1). In fact, the
prevailing of self-employment has little to do with the migrant workers’
preferences, but rather with those of the care recipients for whom this
model offers lower costs and higher flexibility (Haidinger, 2016, p. 103).
Because self-employed care workers are excluded from protective working time rules and minimum wage regulations, and are not completely
integrated into the social security system of the country in which they
provide live-in care,41 self-employment offers advantages mainly to the
agencies and private households. At the same time, it allows social hierarchies and inequalities of power to be glossed over.
In summary, legality serves as the agencies’ central reference point for
the construction of legitimacy. Meanwhile, the unclear (Germany and
Switzerland) and liberalist (all three countries) regulation of live-in care,
as outlined in the previous sections, sets very low standards in terms of
a detailed configuration of care arrangements. Therefore, agencies in all
three countries can rightly claim to be acting in conformity with the law,
even though this in itself says very little about the quality of the work
arrangements or the service offering. The frequent references to contracts and laws emphasise the increasing formalisation of care work. The
fact that the live-in care sector circumvents qualifications and labour
40 ‘Because the harmful conduct [of personal carers] may very well be the consequence of a wrong
choice of personnel’ and hence the core activity of recruiters, such an exclusion of liability is in
breach of the Consumer Protection Act (Konsumentenschutzgesetz) (Docekal, 2016, p. 111).
41 Concerning the inclusion of the self-employed in the social security system, there are differences
between Germany and Austria: the latter offers comprehensive, though not complete coverage.
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standards that are common in other sectors is obfuscated. Moreover,
labour law compliance is difficult to police – in some cases, private
households are excluded from controls altogether – which means that
statutory requirements are frequently not followed through in practice.
Care workers, for their part, are often unable to enforce contractual provisions – for example, regarding working time regulations or the concrete
scope of their work – because they have less bargaining power than the
care recipients and/or their relatives42 (Haidinger, 2016, p. 93f.; Schilliger,
2014, p. 150).

»We must and we can clearly distance
ourselves from such business
practices« – differentiation narratives
of agencies
References to legality frequently tie in with narratives of differentiation
from other agencies operating in the same receiving country, which are
accused of illegal and exploitative business practices. Numerous agency
websites carry negative and scandalous media articles about such companies. The differentiation efforts exhibit country-specific differences,
which – as witnessed in the legality narratives – reflect the national legal
situation on live-in care as much as the given country’s media discourse.
In view of the legal ambiguities in the live-in care market in Germany,
agencies advertise their own offering as a safe alternative to irregular
forms of employment for private households – often mentioning the legal
consequences at stake: »It gives you legal protection against accepting
an illegal carer, which would mean substantial penalties and back payments for you, if caught« (D4). For instance, an agency posting Polish care
workers in Germany stresses that it practices »no off the books work,
no ostensible self-employment, no employee-like arrangements, no wage
dumping« (D6), thus reinforcing the negative image of its own sector
while at the same time distancing itself from it: »Working conditions for
posted employees from central and eastern Europe are often flouted. [...]
Currently no standards exist in the business whatsoever, unfortunately. It
would be desirable to have transparency criteria that prevent exploitation
42 This is evidenced, for example, in very short contract terms and notice periods and/or »moneyback guarantees« in the event of household dissatisfaction.
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of staff – for the well-being of the care recipient, personnel with a minimum qualification and compulsory insurance« (ibid.).
In Austria, where the self-employment model shifts the responsibility for
working conditions to the care workers (Aulenbacher et al, 2020), agencies tend to make this differentiation increasingly via the dimensions
of recruitment and care quality. For high quality care, they emphasise
that needs assessment and quality control visits should be carried out by
experts. Accordingly, it is only right to be sceptical »about agency recruiters who have another profession; for example, a lawyer or financial adviser
can probably assess the needs of a person suffering from Alzheimer’s only
with great difficulty« (A3). Furthermore, according to the agencies narratives, high-quality recruitment depends on precise and personal selection
of personnel »without any foreign agency in between« (A1). Central points
of criticism, moreover, include dubious »low-cost offerings« (A3), »empty
promises« (A13) regarding price, and »hidden costs« (A5). These attempts
at differentiation not only tackle the media discourse of purely profit-oriented or exploitative agencies, but also point to the legal requirement for
transparent presentation of costs, which many agencies do not fulfil in
practice, as website analyses show (see Aulenbacher et al, 2018; Österle,
Hasl & Bauer, 2013).
In Switzerland, the organisation of live-in care in the form of a personnel-agency or personnel-leasing arrangement permeates the agencies’
differentiation narratives. Here, possession of the requisite licences and
compliance with the minimum standards in labour law become the differentiator: »When you make your analysis of the different providers,
please check whether they hold these licenses« (CH3). Another company
warns that »for the low-cost care agencies […] carers43 often have to work
on precarious terms without a work permit« (CH4). By distancing themselves explicitly from such practices, agencies prove their own awareness
of the problem and signal their concern: »We must and we can clearly
distance ourselves from such business practices. [...] It is horrifying to
see the terms on which even Swiss providers are hiring and brokering [...]
care workers« (ibid.).
By differentiating themselves from dubious competitors, agencies not only
emphasise their own conformity with the law, but at the same time prop
up a public discourse that reduces the fundamental precarity of live-in
care to the exploitative practices of a few isolated black sheep among
agencies. »Numerous agencies are conscious of their responsibility and
43 The female form is used (Betreuerinnen).
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also take quality in the organisation [of care arrangements] very seriously. As in any industry, however, there are certain personal care providers who play fast and loose with transparency and customer-friendliness« (A14). Gender, ethnicity and class-based divisions of labour and
inequalities are never fundamentally questioned. They are implicitly presupposed as the basis for the functioning of this care arrangement. One
example of this is the systematic reference to carers in female terms on
websites (see Krawietz, 2014; Leiblfinger, 2020; Pelzelmayer, 2016; Prieler,
2020). This leaves dominance and power inequalities in the organisation of care to go unspoken (for example, Aulenbacher et al, 2014; Fedyuk,
2020, in this volume).

Conclusion
In the past decade, so-called 24-hour care has become a widespread but
contentious and, to some extent, scandal-beset model for care in private households in Germany, Austria and Switzerland. The present chapter enlarges the state of research on this transnational care arrangement
in two respects: first, it provides a substantiated comparison of the legal
framing of transnational care services in the three countries. It reveals
how live-in care arrangements take on different forms in the concrete
socio-political and institutional contexts. In Germany, posting is the dominant model, although contested in light of a lack of specific regulation.
In Austria, organisation of personal care is a recognised trade, entitling
agencies to recruit self-employed personal carers. And in Switzerland,
the leasing of employed carers to households and recruitment of carers
for direct employment in households is permissible for agencies based in
Switzerland. Secondly, the chapter explores the positioning and self-presentation of brokering agencies in these legal and institutional contexts and the discursive contexts surrounding them. It shows how country-specific regulations structure the market by influencing the media
and political discourse from which companies take their orientation in
the battle for social recognition of the brokered care arrangements.
The legality and differentiation narratives found on the websites exhibit
both commonalities and differences, which can be linked to the respective national regimes. In Germany and Switzerland, for instance, differentiation from illegal employment models (and agencies with unethical
practices) is of central importance. The underlying reason in the first
case is the ambiguous legal situation: because of a lack of clear regulation, German agencies each present their own model as the only legal
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alternative to competing offerings. Turning to Switzerland, the institutional framing of the arrangement in terms of an employment relationship has paved the way for trade unions to work towards a public problematisation of illegal forms of employment and unlicensed companies.
Confronted with media exposés of scandals and union discussions of
precarious working conditions, agencies in both countries assure their
potential customers of the legality of their services and make a particular promise of conformity with national working-time and occupational
health and safety regulations. Because of the exemption from the Work
Act (Switzerland) and the unclear applicability and inability to police the
Working Time Act (Germany), these regulations contain markedly fewer
labour-law requirements in comparison with other sectors.
In Austria, the carers’ self-employed status is pivotal to the legality references made by agencies. On the one hand, they refer to registration
under the trade-regulation law and the workers’ integration into the
social security system.44 On the other hand, the statutory definition of
the carers’ job profile and agencies’ nursing expertise play a major role
in the legality and differentiation narratives of Austrian agencies. This
partly reflects the relatively detailed regulation of live-in care work and
partly the media criticism of recruitment agencies run by non-care professionals. Thus, legality narratives tie in closely with an emphasis on the
professionality of care and recruitment, while working conditions, which
in the self-employment model lie within the responsibility of the self-employed care worker and not the agency, play a subordinate role in comparison with the two neighbouring countries.
In summary, the assurance of a legally irreproachable offering under the
regulations in force stands out as a dominant narrative on the websites
of brokering agencies. The prominent reference to legality testifies to
a public discourse that rests on the opposite assumption and that puts
agencies under pressure to defend the legitimacy of their own offering.
By means of differentiation from dubious competitors, they additionally
emphasise their own conformity to the law. However, because of the low
standards set by the liberalistic and in some cases incomplete regulations, compliance with the law says little about the concrete details of the
work arrangement or the service offering. Referring to contracts, laws
and licences obfuscates the fact that qualification and labour standards
that are common in other sectors are circumvented. The fundamental
44 Swiss agencies also refer to the transfer of social security contributions, while the corresponding
responsibility in Germany is shifted to the carers’ countries of origin by virtue of the posting model.
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precarity of live-in care is downplayed by characterising it as the problem
of a few agencies with unethical business practices. This largely de-thematises the structural precarity and power inequalities in live-in care.
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The economic rationales behind
crossborder care among care workers
from Slovakia
Miloslav Bahna

Introduction
This chapter focuses on Slovak care workers who provide live-in 24-hour
care for the elderly in Austria. The prevailing arrangements for such
care involve two female care workers caring for one person (in some
cases, for a couple) in their household, each spending two weeks providing care in Austria and two weeks at home in Slovakia. Such carers
could best be described as circular migrants. The studied case is part of
a wider phenomenon and a growing sector. The development of a booming care industry is connected to the growing proportions of elderly
people in richer societies all around the world. An increasing number
of elderly people are being taken care of by migrants because of insufficient domestic welfare provisions, due among other things to increasing need and the lower availability of informal care within shrinking
western European families (Bettio, Simonazzi & Villa, 2006; Elrick &
Lewandowska, 2008; Gendera, 2011; Lutz & Palenga-Möllenbeck, 2011;
Spencer, Martin, Bourgeault & O’Shea, 2010). What makes the case of
Slovak carers in Austria interesting is the immediate geographic proximity and the short two-week periods spent in the household of the
person being cared for. While both these features are shared with
Hungarian carers in Austria (see Gábriel, 2020, in this volume), Slovak
carers have traditionally been and are still by far the most numerous
group of carers in Austria.
This chapter will highlight the economic rationales behind providing
care »across the borders«. The circular migration to be analysed is to
a large extent female-dominated (only one in 20 care workers is male).
Researchers of care migration generally disregard insights from labour
migration studies. In such analyses authors tend to downplay the role
of labour markets and economic rationality and to stress the particular nature of care work provided by women. Here the argument is that
providing care is still defined as non-productive work and therefore
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follows a different logic from formally recognised productive employment (see, for example, Lutz, 2008, 2010; Rostgaard, Chiatti & Lamura,
2011). They argue that because personal care as non-productive work is
typically provided informally by family members in private households,
treating this type of activity as just another type of paid employment is
inadequate.
We argue that, despite the particularities of care work, the emphasis on the reproductive nature of care artificially overshadows the
fact that the studied case can still be adequately described as a case
of labour migration. This is in part also because the marketisation and
commodification of care has advanced substantially in recent decades.
Treating care workers as labour migrants also opens up the possibility of studying their employment as work in the secondary labour market (Baron & Hymer, 1968; Doeringer, Geldman, Gordon, Piore & Reich,
1969; Doeringer & Piore, 1971) and exploring their career prospects. Our
analysis is based on data from two rounds of the cAreworkers survey
of Slovak care workers providing care in Austria conducted in 2011 and
2016. These data are supplemented with interviews with carers carried out in 2011 and 2017. Before presenting our main argument, we first
introduce the structural macro-level preconditions of the studied case.

Historical-structural preconditions
for crossborder care
We will start our argument by focusing on the share of the elderly in
Slovakia and in Austria, as well as on the care system in Slovakia. In this
context, we will discuss why women from Slovakia participate disproportionally in providing care in Austria compared with other countries
neighbouring Austria with similar wage levels.
Figure 1 presents an overview of the proportion of population aged 65
years or more in Austria and Germany and the source countries of the
care workers. It can be observed that during the whole period, Slovakia
stands out as the country with the lowest share of people aged 65 and
more. A very similar picture in this regard is provided by Figure 2, which
displays the proportion of population aged 80 years or more. Again,
Slovakia is the country with the lowest share of people aged 80 years
or more. On the other hand, the share of people aged 65 and more in
Austria is very similar to the situation in Romania, the Czech Republic,
Hungary or Poland. The share of people aged 80 or over is notably
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higher in Austria than in its post-communist neighbours, but the gap
has clearly been diminishing in recent years. Compared with Germany,
Austria is a far less extreme case of population ageing. On the other
hand, despite a constant increase, comparatively, Slovakia has a lower
share of people in the highest age categories, which is mostly due to a
later start of fertility decline in Slovakia (see also Österle, 2010).
In Slovakia, care for the elderly is provided via two main avenues: (i)
full-time care in homes for the elderly and (ii) subsidised care provided
by family members. In 2017 full-time care in homes for the elderly was
provided for 18,467 persons, up from 12,976 in 2010 (Správa o sociálnej
situácii 2012, 2019). This represents a rise in the share of retired persons cared for in homes for the elderly from 1.36 per cent to 1.73 per
cent. Demand for these subsidised homes for the elderly far exceeds the
places available. There were 5,654 people on the waiting list for such
facilities in 2018, up from 4,466 in 2010. The other part of care for the
elderly is provided by family members who reside in the home of the
care recipients and receive a care allowance (this includes disabled and
handicapped persons, not only the elderly in need of care). In 2018 this
care allowance was paid to 53,356 persons (21,465 were retired), down
from 55,933 (16,328 retired) in 2010. The level of this care allowance was
280 euros in 2018 for people of productive age and is lower if the care
provider is also retired (122 euros in 2018) (Správa o sociálnej situácii
2011, 2019). In contrast to Austria (or the Czech Republic), Slovakia provides care only in the form of public services and does not provide cash
for care allowances, which are seen by many as one of the main drivers
of demand for care provided by migrants in Austria (see Gendera, 2011;
Österle & Bauer, 2012; Steiner, Prieler, Leiblfinger & Benazha, 2020, in
this volume).
Besides rising demand for care in a country with an ageing population,
a crucial precondition for the crossborder care arrangements analysed
here is the persisting wage gap between Austria and its post-communist
neighbours. Figure 3 compares hourly wages in Austria, its post-communist neighbours and Romania between 2000 and 2017. From this perspective, the wage level in Slovakia is very similar to that in the Czech
Republic, Hungary or Poland. Wages in Slovenia are notably higher than
those in other Austrian neighbour countries, which seems to explain the
lack of carers from Slovenia in Austria. On the other hand, the fact that
care for the elderly in Austria was until recently provided mainly by Slovak
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Figure 1 Proportion of population aged 65 years or over in Austria,
Germany and the source countries of care workers, 2010–2019
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Figure 2 Proportion of population aged 80 years or more in Austria,
Germany and the source countries of care workers, 2010–2019
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Figure 3 Hourly wages in Austria, its post-communist neighbours and
Romania, 2000–2017 (euros)
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Note: Hourly wages and salaries in industry, construction, and services (except public administration,
defence, compulsory social security).
Source: Eurostat (Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity [lc_lci_lev])

woman seems puzzling. If wages were the only motivation for working as live-in carers in Austria, the Slovak wage level does not explain
the high popularity of care work in Slovakia compared with the Czech
Republic or Hungary. Figure 4 sheds more light on this issue. The figure
compares unemployment levels in Austria’s post-communist neighbours
and in Romania. As can be clearly seen, while Slovakia is not exceptional in its wage level, compared with Romania or its post-communist
neighbours, it is exceptional with regard to a persistent and chronically
high unemployment level. As we will show later, engaging in care work
in Austria can indeed be seen as a strategy to escape unemployment in
Slovakia.
After introducing the structural macro-level preconditions of the case
studied here, we will now turn to the main focus of our chapter. We will
show how economic and labour market conditions explain changes in the
socio-demographic composition of care workers from Slovakia. Later, we
will use the dual labour market theory, which postulates a segmented (or
dual) labour market in the receiving societies. Employment in the secondary labour market provides low employment stability, low payment
and no career prospects. Unappealing to local workers, it often has to rely
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Figure 4 Unemployment in Romania and Austria’s post-communist
neighbours, 1998–2017 (female seasonally adjusted unemployment rate, %)
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on migrants. We show that these features of around-the-clock care work
have an impact on the post care (work) life strategies of former carers
providing around-the-clock care in Austria.

Rise and decline of care work in
Austria from a Slovak perspective
Several early writings on care workers in Austria agree on the assumption
that the outflow of care work has its roots in the early 1990s (Bachinger,
2009; Gendera, 2007, 2011). Although the cAreworkers surveys1 in 2011 and
2016 both include individual carers reporting on working in Austria since
the 1990s (Bahna & Sekulová, 2019, p.13), there is limited evidence to support this claim directly. This is because the care arrangements at this
time were without exception informal and most likely also small-scale.
Only later, connected to the growing popularity of the arrangement, did
carers in Austria (while still working informally) appeared in the Slovak
1 The cAreworkers surveys are available in the Slovak Archive of Social Data (http://sasd.sav.sk)
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labour force survey, where they were – despite their unofficial status –
reported by the household member who provided data to the interviewer
carrying out the survey. A much clearer picture can be provided after the
legalisation on live-in around-the-clock care in Austria, which happened
gradually between 2006 and 2008. Because Austria provides subsidies for
the legal employment of carers, since 2008 it has made little sense to
work in Austria informally. Therefore, it is reasonable to assume that the
official Austrian figures provide a fairly reliable assessment of the size
of the population of the care workers. While generally reliable, the figures from the Slovak labour force survey and the official data on trade
licenses in Austria do not provide sufficient information on the social and
economic background of the carers. This information is available in the
two cAreworkers surveys conducted in Slovakia in 2011 and 2016, which
provide the necessary detail on the motives and evaluations of the work
performed by care workers themselves. Moreover, the 2016 cAreworkers
survey also provided information on the work careers of carers who have
returned to Slovakia.
Figure 5 Slovak care workers in Austria before and after legalisation,
2003–2018
70 000
Overall estimate of Slovak care workers (including working informally)
60 000
50 000

Slovak care workers in Austria (WKÖ)
All care workers in Austria (WKÖ)

40 000
30 000
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Source: Austrian Economic Chambers (WKO), estimates based on LFS and cAreworkers 2011 and
2016 surveys.
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Combining information from the abovementioned sources enables us to
create Figure 5. This figure tells the story of Slovak care workers in Austria
since 2003. The development described by Figure 5 can be explained
by several factors that have had an influence on the number of Slovak
care workers in Austria. First, it seems that the EU accession of Slovakia
made crossborder commuting more accessible as it normalised crossing
the border. One year after Slovakia’s EU accession, there were already
around 10,000 carers from Slovakia working in Austria. The next major
rise occurred between 2008 and 2011. The numbers culminated in 2015 at
almost 30,000 and started to decline in 2016. The rise between 2008 and
2011 can be explained by two complementary hypotheses. Either it was
primarily the effect of legalisation in Austria, which happened between
2006 and 2008, or, as Bahna (2014) and Bahna & Sekulová (2019) argue, it
was due mainly to the crisis-induced unemployment rise which occurred
in Slovakia in 2009.

Who are the carers?
Before we explore the plausibility of the two potential explanations
outlined above, we will now discuss the socio-demographic composition of the care workers from Slovakia in Austria in more detail. As
previously noted, the official Austrian data on trade license registration provide only limited information on the composition of care workers in Austria. These data suggest that the share of women among
caregivers is between 92 and 96 per cent, with 72 per cent of carers
being 41 years of age or older (Bahna & Sekulová, 2019, p.25). A more
detailed insight into the socio-demographic profile of care workers is provided by the cAreworkers 2011 and 2016 surveys carried out
in Slovakia. Table 1 compares the profiles of carers in the two surveys.
We see that the average age of Slovak carers in Austria was 47 years
in the 2011 survey and 48 years in the 2016 survey. This is connected
to the fact that, although most of the carers were married, only a
small part had young children below 15 years of age. The self-reported share of care workers with care obligations towards elderly
family members in Slovakia was also low – 4 per cent in 2011 and 5.5
per cent in 2016. Both figures suggest that a care drain might be of
limited relevance in the studied crossborder flow. By care drain we
refer to the lack of care caused by the absence of female migrants
from their own households (which is often discussed in connection with female-dominated migration flows from Poland, Romania

100

II. MARKET

Table 1 Descriptive statistics of Slovak female care workers in Austria,
2011, 2016 2
2011
cAreworkers
survey
Average age
Experience in Austria
(years)
Daily working day income
(euros) 3

46.6

2016
LFS
43.1

cAreworkers
survey
47.7

3.7

6.2

55.1

62.9

Married

55.0%

Has children below 15

12.6%

15.1%

4.0%

5.5%

Care obligations at home

43.8%

53.6%

Education (matura and
higher)

81.5%

Qualified nurse with
experience

19.9%

17.9%

Two-week shift in Austria

74.2%

79.4%

Client is a woman

69.5%

62.9%

Takes care of a couple

8.6%

12.4%

Working »informally«

7.3%

3.8%

60.9%

57.1%

Job found via an agency

76.2%

75.6%

LFS
45.5

52.5%

71.3%

Residence of carers in
Slovakia
Western Slovakia

42.4%

36.1%

24.1%

18.8%

Central Slovakia

27.2%

27.1%

29.2%

33.0%

Eastern Slovakia

30.5%

36.8%

46.7%

48.2%

Source: Labour Force Survey, Statistical Office of the Slovak Republic, cAreworkers 2011 and 2016
surveys.

2 The fact that the overwhelming majority of carers in Austria were women led to the decision to
include only female carers in the cAreworkers surveys.
3 Daily income on days when care work is provided in Austria.
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or Ukraine to care-related jobs in German-speaking countries – see
Bauer & Österle, 2016; Lutz, 2015, 2017a; Piperno, 2012; Lutz & PalengaMöllenbeck, 2012; Kuchyňková & Ezzeddine, 2015; Sekulová, 2013). With
regard to the care drain another interesting figure is the share of qualified nurses among caregivers. Table 1 shows this might lie somewhere
between 18 and 20 per cent. While this suggests that one in five caregivers is a qualified nurse, it also indicates that most care workers are
not qualified as nurses and would therefore mostly not be employable
in the formal care system in Slovakia upon their return. On the other
hand, the qualification level of the carers is quite high, with more than
three-quarters having a full secondary education completed with a
»matura« certificate which is required for university entry in Slovakia.
Another figure, on which both surveys agree, is the dominant share
of the fortnightly commuting regime. 75-80 per cent of carers divide
their months between two weeks in Austria and two weeks in Slovakia.
This is a particular feature of the 24-hour care work in Austria compared with other target countries. Care workers from central and eastern European countries working in Switzerland or Germany typically
spend longer periods abroad – ranging from a month to three months
in Germany or Switzerland (Chau, Pelzelmayer & Schwiter, 2018; Lutz &
Palenga-Möllenbeck, 2012; Kniejska, 2016).
As the results show, because of longer female life expectancy, most care
workers take care of an elderly woman. Taking care of a couple is notably less frequent but not rare. In line with the argument mentioned earlier on the regularisation in Austria and a low motivation to work illegally, only a few care workers indicated working informally. A high share
of work found via an agency indicates the important role of the agencies in shaping the labour market of 24 hour care (cf. Lutz & PalengaMöllenbeck, 2010; Lutz, 2017b; Steiner et al, 2020, in this volume; Gábriel,
2020, in this volume).
The last three lines of Table 1 provide information on the primary residence of Slovak carers working in Austria in 2011 and 2016. Figures from
the cAreworkers surveys, as well as figures from the LFS suggest a shift
in the region of origin of care workers away from Western Slovakia
to Central and even more to Eastern Slovakia. Before discussing these
changes, we should note that Western Slovakia lies at the border with
Austria – and in terms of regional wage and unemployment levels –
it is the most affluent part of the country. Despite being geographically close, women in Western Slovakia were notably less involved in
providing care in Austria in 2016 than in 2011. On the other hand, by
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2016 almost half of Slovak carers in Austria came from Eastern Slovakia,
which is geographically the most distant region. While distant, it is
also the part of the country with the lowest average wages and highest
unemployment.

Local economy in Slovakia and care
work in Austria
These shifts suggest that escaping from unemployment would be a more
important motivation to engage in care work in Austria in 2016 than it was
in 2011. The employment situation of the care workers in Slovakia before
they started working can be compared by the two cAreworkers surveys.
Table 2 compares the individual »cohorts« or »generations« of carers
interviewed within the cAreworkers surveys. The overall share of carers
who were unemployed in Slovakia before starting care work in Austria
was 42 per cent in 2011 and 45 per cent in 2016. However, in both surveys,
the carers from the latest generation in the survey – carers who started
working in 2009 to 2011 or carers who entered care work between 2014
and 2016 – had an even higher share of the previously unemployed (48
per cent in 2011 and 55 per cent in 2016). Also, on both occasions, these
newcomers reported the lowest rate of employment prior to working in
Austria: 41 per cent in 2011 and 35 per cent in 2016. At the same time,
both surveys agree that the pre-2007 generations of carers had the lowest share of unemployed.
These shifts, connected to the fact that more and more care workers working in Austria were from the least affluent regions of Slovakia,
would indicate that engaging in care work gradually became a strategy of middle-aged Slovak women who were facing difficulties in the
local labour market. The rising shares of unemployed in the cAreworkers 2016 survey are particularly relevant as they happened in a situation
of an overall decline in unemployment rates in Slovakia between 2011
and 2016.
As one of our interviewees, Diana,4 explains, unemployment played an
important role in her decision to start working in Austria:
I was without a job, and then I was out of money, but I mean completely
out of money... Because when you are alone, without anyone to help you,
then you must cover all the family expenses from your one single wage.
4 To guarantee anonymity, all names of our interviewees have been changed.
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Table 2 Employment situation of care workers in Slovakia prior to
starting care work in Austria, 2011, 2016
2011

2016

1991–
2006

2007–
2008

2009–
2011

Total

1996–
2006

2007–
2008

2009–
2011

2012–
2013

2014–
2016

Total

(Self)
employed

52.2%

52.3%

40.7%

47.7%

57.8%

50.0%

53.8%

54.9%

35.1%

51.2%

Maternal
/ parental
leave

2.2%

0.0%

5.1%

2.7%

3.3%

0.0%

0.0%

1.1%

1.4%

1.2%

Unemployed

37.0%

38.6%

47.5%

41.6%

35.6%

46.7%

45.4%

44.0%

55.4%

44.9%

Retired

8.7%

9.1%

6.8%

8.1%

3.3%

3.3%

0.8%

0.0%

8.1%

2.8%

Total
N

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
46

45

60

151

90

60

119

91

74

434

Source: cAreworkers 2011 and 2016 surveys.

So I started to provide care in Austria. And it was [a decision made] from
despair. (Diana, 57 years old, 15 years in Austria, interviewed in 2011).

While not unemployed, her employment insecurity was the reason
Katarína started to provide care work in Austria. She explains:
I had work, but the contract was not stable. The contract was signed only
for a period of three months, and later I was regularly re-contracted for
another three months. So I started to search for information about care
work in Austria, which I had heard about from other women. I passed the
requalification course and learned German a little bit. I thought that this
work might be a solution for my situation. I would never earn so much in
Slovakia. (Katarína, 56 years old, 7 years in Austria, interviewed in 2017).

In support of the argument that unemployment was a primary driver of
the popularity of providing care work in Austria, Bahna (2014) and Bahna
and Sekulová (2019) offer a comparison of the crisis-induced quarterly
increases in unemployment in 2009 in Slovakia and the simultaneously
rising numbers of carers from Slovakia working in Austria. Although later
changes in unemployment rates in Slovakia do not correlate with the
numbers of carers in Austria so well, the comparison for the 2009 period
of rising unemployment provides a very persuasive argument in favour of
the hypothesis that losing one’s job was an important factor behind the
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rising numbers of carers in Austria in this period (on the role of unemployment, see also Gábriel, 2020, in this volume).
The economic situation seems not only to explain why care work is attractive for carers in the first place, however. It can also be connected to the
position of the care workers in the Austrian labour market. When Bahna
and Sekulová (2019, p.53) analysed the self-reported incomes of the carers in the cAreworkers 2011 and 2016 surveys, they found that in both surveys there is a connection between income and regional unemployment
level in Slovakia. If a care worker was living in a Slovak region with high
unemployment, she generally earned less, regardless of her age, qualifications and experience. Moreover, they found that in the 2011 survey carers who were previously unemployed in Slovakia earned less in Austria
– regardless of their age, qualifications and experience – compared with
carers who had been employed before starting work in Austria. While
this relationship is not significant in the 2016 data, the negative connection is present also in this survey (Bahna & Sekulová, 2019: p.53). In line
with the findings of Gábriel (2020, in this volume), one of the mechanisms
behind this connection could be the ability of the employed carers or carers from regions with lower unemployment levels to be more ambitious
with regard to payment and working conditions in Austria.
Together with the above-discussed topic of the effects of unemployment
on the growth of interest in care work in Austria, these findings support
the validity of the approach to care workers as labour migrants. The carers evaluate their situation in the local labour market in Slovakia and,
based on that, decide whether they want to engage in care provision in
Austria and under what conditions. Besides the finding that carers’ labour
market situation in Slovakia explains their income in Austria, it is also
interesting to look at which factors do not influence their remuneration.
Before discussing them, we will first introduce secondary labour market
theory.

24-hour around the clock care
provision as a secondary labour
market
Economists studying labour markets in Western countries in the late
1960s and early 1970s identified particular features, especially in the
United States, that gradually led them to suggest that labour markets in
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advanced economies have a dual nature (Baron & Hymer, 1968; Doeringer
et al, 1969; Doeringer & Piore, 1971). The dual or segmented labour market
theory identifies two separate labour markets: the primary labour market,
which provides job stability, career advancement and skills recognition,
and the secondary market, with precarious and unstable working conditions. In many cases, the emergence of a secondary labour market was
closely linked to the employment of immigrants (Piore, 1973; Bonacich,
Light & Wong, 1977).
While early studies on migrants engaged in domestic work (Parreñas,
2001; Anderson, 2000) do not use the secondary labour market approach,
more recently some authors have explicitly linked around-the-clock care
provision in Austria with secondary labour market theory (Winkelmann,
Schmidt, Leichsenring, 2015). Even though authors analysing domestic
work do not refer to dual labour market theory, some talk of »dead-end
jobs« (for example, Barbiano di Belgiojoso & Ortensi, 2018; Triandafyllidou,
2013), which is common also in works analysing employment from a secondary labour market perspective (Hirsch, 1980; Taubman & Wachter,
1986; Watson, 2013).
If providing live-in care in Austria within the 24-hour around the clock
self-employment framework is regarded as employment in the secondary labour market, two theoretical predictions need to be fulfilled. First,
this kind of employment should not reward education, skills and experience. Second, there should be limited career opportunities in the primary labour market after providing care work, either in Slovakia or in
Austria.
Are skills, education and experience rewarded in 24-hour care work in
Austria? The results of multivariate analyses of data from the two cAreworkers surveys carried out by Bahna and Sekulová (2019, p.53) seem to
contradict this expectation. Their analysis shows that length of experience in care work is not connected to care workers’ self-reported income.
Similarly, education does not seem to be a universal predictor of higher
income, although in 2016 being an experienced nurse was connected to
higher income. Also, neither the health situation of the client nor the
number of tasks provided in a household on top of providing care work
are connected to carers’ income. These findings support expectations
generated by the secondary labour market approach which are in line
with the experiences of care workers. Zuzana recollects:
Well, you know, given that I have been doing this work for almost eleven
years [and] I am taking care of a serious case, [in addition to] my command
of German and my experience, still I earn [only] 65 [euros] a day ... I earned
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that much in Linz six years ago. (Zuzana, 43 years old, 13 years in Austria,
interviewed in 2011).

One type of human capital, however, seems to be consistently connected
to better remuneration. The equation »better command of German
= higher pay for care work« was valid in both 2011 and 2016 (Bahna &
Sekulová, 2019, p.53). Research by Verwiebe, Reinprecht, Haindorfer and
Wiesboeck (2017, p.274) backs up the importance of language skills for
immigrants working in Austria in gastronomy and domestic services. We
see this connection as the result of the low level of formalisation and professionalisation of the domestic care sector. When extra duties are not
formally identified, the conversion of extra work into extra pay is conditioned by negotiations, as well as adequate language skills. Zuzana and
Viera explain:
Mostly it is just that if you want [a pay rise], you need to literally quarrel
with them. Well, so just of their own accord, I have never experienced that
Austrians would be that generous. That is a rare occurrence. (Zuzana, 43
years old, 13 years in Austria, interviewed in 2011).
I experienced this [exploitation by demanding that the care worker perform
tasks they are not paid for or that are not part of their work] in my very
first family. And I did it because I was just learning German. If I got such
a job now, with my current level of German, I certainly would not agree to
do that. So, therefore [back then] I did not get involved in an argument with
them, I did as I was told because of my language skills. If my German had
been good, I would have certainly not tolerated that. And in the last families, when I was already preparing for my job at the hospital, I was able to
open my mouth. But at the beginning, we both [the other care worker in the
family] kept quiet. What [else] can you do? (Viera, 37 years old, 7 years in
Austria, interviewed in 2017).

Leaving care work
As we have demonstrated, the lack of recognition of skills (with the exception of proficiency in German), education and experience in the live-in
care work sector in Austria conforms to the notion of working in a secondary labour market. We now ask whether the predictions about a deadend job are valid in the case under study, specifically the second prediction formulated by secondary labour market theory concerning the
limited chances of entering the primary labour market after spending
time in a secondary labour market.
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Table 3 Life after care work in Slovakia, 2016
What is your current
work situation?

N

%

Age when
started

Time as a
care worker
in years

Employed / selfemployed

73

51.1

39.0

3.3

Maternity / parental
leave

12

8.4

24.4

4.2

Unemployed

17

11.9

37.4

6.5

Retired

41

28.7

52.0

7.4

Total

143

100.0

41.3

4.9

Source: cAreworkers 2016 survey, inactive care workers only.

What do care workers do once they stop working in Austria? Table 3 presents data from the 2016 cAreworkers survey on the work situation of care
workers who had stopped working in Austria one to three years prior to
the survey in 2016. The general observation from the distribution is that
approximately half the carers worked after ceasing care work, although
retirement or unemployment were the second and third most frequent
outcomes. The connection with age is clear. If carers started working in
Austria later in life – after turning 50 – the more usual strategy is to work
until retirement (in some cases probably even longer, as Table 2 suggests).
On the other hand, returning to the labour market in Slovakia seems to
be characteristic of younger carers who have had a shorter experience in
the Austrian care work sector.
Obviously, Table 3 includes only carers who returned to Slovakia after
working in Austria. If a carer managed the transition to the primary
labour market in Austria and continued living in Austria, she was not
picked up by the cAreworkers 2016 survey. As Bahna and Sekulová (2019,
p.122) write, however, according to the cAreworkers survey, in 2011 and
2016 over 80 per cent of carers said they had never considered the option
of moving to Austria permanently.
As we can see, about one in two carers works in Slovakia after leaving
care work in Austria. The cAreworkers 2016 survey enables us to compare
the employment of these carers with the employment they had prior to
leaving Austria. The general expectation in secondary labour market theory would be that, as this market does not provide qualification growth
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and valued skills, spending time in a secondary labour market reduces the
chances of employment in the primary labour market. Previous research
suggests that this is the case only in case of long continuance in the secondary labour market (Hagner, 2000).

Table 4 Employment of care workers before and after doing care work in
Austria, 2016
Before care
work

After care
work

Mean

Std.
dev.

Mean

Std.
dev.

International Socio – Economic Index (ISEI)

40.2

11.1

36.3

11.7

Standard International Occupational Prestige
Scale (SIOPS)

38.1

9.8

35.5

11.6

Source: cAreworkers 2016 survey, inactive care workers only.

Table 4 compares the work positions of carers before and after care work.
A general tendency towards less prestigious and desirable jobs is notable. Whether job status is measured using the Standard International
Occupational Prestige Scale (SIOP) or the International Socio-economic
Index (ISEI), after providing around-the-clock care in Austria care workers find employment in significantly less attractive occupations. Bahna
and Sekulová (2019, p.129) test the expectation that this decline is caused
primarily by long-term work in the secondary labour market. Their conclusion is that carers working as around-the-clock care providers in
Austria for up to two years did not experience a fall in prestige and status
in their post-care work employment. Those carers who returned to the
Slovak labour market after five or more years, however, were significantly
more likely to find employment in less prestigious and attractive positions compared with their jobs prior to leaving for Austria. This is in line
with the results of Hagner (2000) and our analysis confirms that 24-hour
care provision in Austria by live-in carers from Slovakia has the attributes
of a secondary labour market.
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Conclusion
This chapter outlines the economic rationale behind crossborder care
provision within Europe. We took the case of Slovak carers who look after
the elderly in neighbouring Austria. As a female-dominated migration
flow, care migration is typically exempt from economic considerations.
Research typically focuses on the exploitative work conditions in private households. Also, care shortfalls in the source countries and complicated maintenance of family relationships are expected to be caused by
the absence of a mother or wife (Bauer & Österle, 2016; Lutz, 2015, 2017;
Piperno, 2012; Lutz & Palenga-Möllenbeck, 2012; Kuchyňková & Ezzeddine,
2015; Sekulová, 2013; Zontini, 2010). While these insights are all valid, they
capture only part of the situation under study. Our research suggests that
most carers from Slovakia do not contribute to what is typically defined
as a »care drain« – they do not have small children or relatives in need
of care. The care drain phenomenon applies only to a minority of carers
from Slovakia.
The chronically high unemployment levels in Slovakia seem to be the
most important reason behind the high share of Slovaks among carers in
Austria, as distinct from Hungarians or Czechs. Also, as a country with a
relatively young population and low shares of people in the 65+ and 80+
age categories, Slovakia, with suitable labour reserves while offering limited employment opportunities, seems to be an »ideal« source country.
By combining data from various sources, the chapter tells the story of
a phenomenon whose origins date back to the 1990s. At that time, the
extreme wage gap between Slovakia and Austria, together with limited
intermediaries and crossborder contacts, gave birth to the arrangement,
which later became formalised in Austrian legalisation between 2006 and
2008. Growing from a few thousand carers in the early 2000s, the number
reached almost 10,000 after Slovakia became an EU member in 2004, and
regular border crossing between Austria and Slovakia became less problematic. The number of carers from Slovakia in Austria rose dramatically
a few years after legalisation and simultaneous crisis-induced unemployment growth in Slovakia, which occurred in 2009. Later the numbers of
carers plateaued at almost 30,000 and began to decline in 2016.
To demonstrate the relevance of economic factors when studying care
migration within a labour migration framework, we note several instances
in which a carer’s labour market position in Slovakia is important for their
situation in Austria. Local unemployment levels and personal employment situation explain part of the variation in income from providing care
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in Austria. Also, a shift in the regional composition of Slovak carers, from
western Slovakia – the most affluent region bordering Austria – to the
most distant and least affluent eastern Slovakia, points to the importance
of the local labour market situation in Slovakia.
We complete the analysis by discussing the studied case from the perspective of working in a secondary labour market. Features such as the
fact that carers obtain no benefit from experience and education, as well
as the negative impact on post–care work employment support the framing of around-the-clock care provision as a case of working in a secondary labour market. While about a half of the carers find employment back
in Slovakia after they stop working in 24-hour care provision in Austria,
most do so in less desirable positions than they had before they left
Slovakia. This is particularly the case of those who work in Austria for
five or more years. This completes the picture of 24-hour care provision
as a precarious labour market. People’s interest in working in this labour
market is increased by the limited employment possibilities for middle
aged women in Slovakia and the geographical closeness of Slovakia and
Austria, which enables carers to spend two weeks a month at home and
to never really »leave« Slovakia while working abroad.
Given the lack of employment opportunities at home, the move towards
providing around-the-clock care in Austria seems to be the result of a
rational evaluation of costs and benefits. Melegh, Gábriel, Gresits and
Hámos (2018), however, found that carers often find crossborder care
provision acceptable only because they do not evaluate their positions
in full complexity, neglecting to take into account many of the hidden
costs of this kind of work. To confirm this claim a comparative retrospective approach would be necessary, contrasting those participating in care
work with those staying in Slovakia. Nevertheless, at least for the group
of carers with small children or elderly relatives in need of care, the conclusions of Melegh et al. (2018) seem quite plausible.
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III. SOCIETY – FOCUS
ON FAMILY, HOUSEHOLDS,
INTERPERSONAL
RELATIONSHIPS
Negotiating working conditions
Hungarian care workers in the Austrian
live-in care sector
Dóra Gábriel

Introduction
This chapter analyses the connection between the infrastructure of
care migration and reinforced inequalities in relation to the different
actors on the care market. Working conditions, including wages, are
affected by state regulations in the receiving country and competition
in the care sector, and can also be related to the social background of
live-in care workers. In the study I show how these factors and agents
are interconnected in the observed fields and the ways in which inequalities are reinforced in the care market. For the analysis, I define different groups of migrant care workers based on their social status. I introduce the concept of precariat in the analysis (Standing, 2011), which can
be applied to a certain group of Hungarian care workers in the field of
observation. I argue that Hungarian care workers may find themselves in
a precarious situation both in the labour market of the receiving country, as labour migrants, and also due to their social status in the sending
country. According to my empirical evidence, lower social status in the
country of origin and worse working conditions in the host country can
be correlated. Within a complex set of relationships, I observe different
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negotiation practices in relation to the working conditions of Hungarian
workers employed in the live-in care sector in German-speaking countries, particularly Austria. The chapter also raises the question of the
role of informality, and shows how this competition in the care market
evolves.
Guy Standing argues that a significant group of migrants belong to the
so-called »precariat«,1 especially refugees and asylum seekers, temporary and seasonal migrants, women, undocumented workers and larger
proportions even of long-term migrants (Standing, 2011). These workers
are exposed to different uncertainties in life and on the labour market,
such as deportation, discrimination or easy dismissal. He draws attention to the increasing number of circulating migrant workers who take
temporary jobs instead of permanent ones, a form of employment that
also confirms their vulnerability. Standing describes the precariat as
»denizens«, that is, secondary citizens with some (but not all) rights.2
The term »denizen« looks back on a long history in both philosophy and
political theory, but in the past few decades it has also come to the fore
in immigration theory as well (Benton, 2010). According to the Oxford
English Dictionary,3 a denizen is a foreigner allowed certain rights in
their adopted country. Undocumented migrants, for instance, have civil
rights (such as protection against assault), but lack economic, social or
political rights, while those who have temporary residence have some
social and economic rights but no political rights.
Larger groups of migrant care workers fit this scheme, as they are predominantly female, provide cheap labour in the host country, perform
labour under disputed working conditions and, in many cases, struggle
to assert their rights. Because of their wages and working conditions,
the low prestige of their jobs and lack of advancement opportunities,
migrant care workers belong to the secondary segment of the labour
market (Piore, 1979). Most importantly, they face permanent uncertainty. 4 Besides that, apart from some exceptions, they are not able to
shift to other jobs from care work. Migrant care workers rarely have
1 »Precariat«, a group of people who live in uncertainty. They are vulnerable not only because
of their low wages and the form of their employment, but also because of the lack of community
support and social protection (Standing, 2011).
2 The idea of denizenship can be found in the writings of Brubaker, 1992, Hammar, 1990, Soysal,
1994 and many others. For a detailed summary see Benton’s dissertation (2010) entitled »A Theory of
Denizenship«.
3 Retrieved from: https://www.lexico.com/definition/denizen Accessed: 22.10.2020.
4 See Bahna, 2020, in this volume on the connection between 24-hour care provision and the
secondary labour market.
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the intention of integrating systematically into the host society (as they
are working in shifts, many times without any interaction with the host
society), which also confirms their status as outsiders. They may be
integrated in the host family, which might be an advantage compared
with other labour migrants.
Both mirror statistics and labour force survey data demonstrate that
the outflow of people from Hungary has increased significantly in the
past decade. Unfavourable economic and labour force indicators, such
as the economic recession between 2008 and 2013, the growing unemployment rate and the absence of a rise in real wages have contributed
to the increasing level of emigration, although they do not explain it
entirely (Hárs, 2016). The cumulative effects of historical links and open
geographical space without income convergence also explain the outflow of Hungarian workers. Due to the elimination of restrictions on
the Austrian and German labour markets after 2010, Hungarian workers
could easily enter these historically important target countries (Melegh
& Sárosi, 2015). The United Kingdom also became a new target country
of Hungarian workers after EU accession. Data show that the numbers
started to increase significantly from 2010, but after three years, it levelled off (Gödri, 2019, p.258).
Changes in the labour market and the increasing demand for labour in
Western European countries also contributed to the outflow of Hungarian
workers, including care workers. Demographic changes, such as population ageing in the host countries, have serious consequences for the number of labour migrants. This has led to increasing demand from countries struggling with similar problems. In 2019, in Austria, one of the most
significant destination countries of Hungarian labour migration, 18.8 per
cent of the population were 65 or older. In Hungary, this value was 19.3 per
cent.5 Interestingly, the difference is not significant in terms of healthy
life years at the age of 656 (Austria: 7.4, Hungary: 7.2 years in 2018). The old
age dependency ratio – namely the ratio between the number of persons aged 65 and over and the number of persons aged between 15 and
64 – was also similar in the concerned countries.7 Notable differences

5 Eurostat, Proportion of population aged 65 or over. Retrieved from: https://ec.europa.eu/
eurostat/databrowser/view/tps00028/default/table Accessed: 07.05.2020
6 Eurostat, Healthy life years at age 65 by sex. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/tepsr_sp320/default/table Accessed: 07.05.2020
7 Eurostat, Old-age-dependency ratio. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00198/default/table Accessed: 07.05.2020
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can be observed by average life expectancy at birth,8 however (Eurostat,
2020). While Austria and Germany show very similar values (81.8 and 81
years in 2018), Eurostat data9 demonstrate that Hungarian hypothetical
new-borns can expect at least a five years shorter life span (76.2 years).
Despite the striking demographic problems in the sending country,
because of the strong economic incentives workers are keen to respond
to the high demand for labour in the receiving countries. Economic constraints and unemployment motivate not only the younger generation,
but also older people, even those in bad health, to cross borders.
Besides institutional care, home-based care arrangements represent a
solution for many patients in need in Austria and Germany, similarly to
other European countries. One unique feature of the Austrian long-term
care system is the philosophy of individual choice, whereby patients can
choose their care settings (Österle & Bauer, 2012). With the help of the
institutional system, the state is able to counterbalance ageing and welfare problems. Thus, home care is also encouraged by the state, by the
introduction of Pflegegeld (in 1993) and the legalised labour arrangements
of migrant care workers. In Austria, informal home arrangements are
preferred to institutional care: in 2010 approximately 80 per cent of those
concerned received informal care, having the opportunity to stay in their
private environment (Riedel & Kraus, 2010), while in 2016 74 per cent
received home-based informal care (Fink, 2018). However, home-based
care is a labour-intensive setting that family members are not always
willing to bear. Employing a migrant care worker can solve the problem
by taking the burden of 24-hour care from relatives.
The number of registered care workers in Austria has been gradually
increasing since 2007 (Social Insurance Institution of the Commercial
Economy [SVA] data cited by Bahna & Sekulová, 2019, p.19). SVA data confirm that the number of Romanian and Hungarian care workers has been
continuously increasing in Austria, while at the same time a slight decline
can be observed among Slovak caregivers from 2017 (Gábriel, 2019a, p.39).
The number of Hungarian care workers with Austrian business licence
was 5819 in 2019, while 3506 of them paid the compulsory social insurance
contribution (SVA data). The local labour market situation also contributes to the increased outflow of care workers from the sending countries.

8 Life expectancy at birth is defined as the mean number of years that a new-born child can expect
to live if subjected throughout their life to the current mortality conditions.
9 Eurostat, Life expectancy at birth by sex. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/sdg_03_10/default/table Accessed: 07.05.2020
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Working in the care sector
The care sector is shaped by the interaction between the market economy,
state redistribution and household economics (Aulenbacher & Leiblfinger,
2019). The sharing of household incomes also plays an important part in
provision for the elderly. As family members from more than two generations do not live with each other as frequently as in the past, elderly care
is often outsourced. Xiang and Lindquist differentiate between migration
system and migration infrastructure. They define the latter as »the systematically interlinked technologies, institutions, and actors that facilitate and condition mobility« (Xiang & Lindquist 2014: 124). This idea can
be applied to the care sector as well, because state regulations encourage live-in care, while the care infrastructure (local and international
agencies, brokers, middlemen, online platforms) is expanding. The marketisation of care – namely, the consolidation of related institutions and
the interconnectedness of different agents (Aulenbacher, Leiblfinger &
Prieler, 2020) – has developed side by side with the decline of intrafamilial care.
Feminist literature draws attention to the crisis of care, which can be
explained by growing global inequalities and financialised capitalism,
within the framework of which the members of rich societies have the
privilege of importing the labour of poorer countries (Fraser, 2016). Fraser
explains that in the globalising financialised era, care has been commodified for those who can pay for it, and privatised for those who cannot.
Care work is not a traditional type of work in many ways, particularly as
it is part of social reproduction. Care work involves transactions in the
informal market and outside the market proper, in which »a profit-orientated agency network utilizes wage differentials and the welfare benefits given by the receiving state, and brokers obtain a significant share
of the rent from migration« (Melegh, Gábriel, Gresits&Hámos, 2018, p. 77).
Brokers are just one of the actors making a profit through their activities
with care workers. They would not be able to make money without the
interplay of state legislation, the market and the families of those in need.
Austria and Germany are unique among receiving countries in the sense
that they receive care workers predominantly from other EU member
states, from central and eastern Europe (Österle & Bauer, 2016). In the
recent past, these host countries have attempted to regularise long-term
care work in private households. Despite the increasing demand for live-in
caregivers, provisions concerning both workers and patients have not
been implemented successfully in Germany (Lutz & Palenga-Möllenbeck,
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2010), while in the Austrian live-in care sector the Home Care Act has
been a success (Österle & Bauer, 2016; Aulenbacher et al. 2020). In 2007,
»personal care« was introduced as a profession, and carrying out live-in
care work in Austrian households became legal. Before starting to perform work, care workers in Austria have to register for the unrestricted
trade of personal care – that is how they become licensed self-employed
workers (see Steiner, Prieler, Leiblfinger and Benazha, 2020, in this volume). This has not eliminated disadvantageous working conditions and
the precariousness of migrant care workers. Empirical research indicates that the notion of legality covers precarious working conditions and
power structures (see Steiner et al, 2020, in this volume).
In Austria, patients are eligible to receive the long-term care allowance
(Pflegegeld), »a taxed-based, non-means-tested cash benefit scheme, covering all groups of people with disabilities and in need of care« (Gendera,
2011, p.94) since 1993. This cash-for-care benefit shifts the boundaries between paid and unpaid care work (Steiner et al, 2020, in this volume). The amount of the allowance varies by the patient’s stage of illness, and anyone in need can claim it. Employing a migrant care worker
is not possible for everyone even in Austria, however, and only the middle
and upper classes can really afford it (Aulenbacher et al, 2020, p.167). On
the other hand, because care workers in Austria are almost exclusively
self-employed (Famira-Mühlberger, 2017), they are not eligible for minimum wages or paid vacations, and working time regulations do not apply
to them either (Österle & Bauer, 2016, p.196). However, self-employed
caregivers are eligible for pension and social insurance protection, which
is an important motivation for them to perform this job (Österle & Bauer,
2016; Steiner et al, 2020, in this volume).
Previous research conducted in various European countries revealed various forms of organising care work. Tünde Turai (2018) details the infrastructure and organisation of care work mainly in European receiving
countries, differentiating between the formal, partly formal, quasi formal
and informal organisation of work. Turai argues that quasi formal recruitment is based on linking supply and demand with the assistance of individuals or institutions. This type of recruitment concerns mainly those
who don’t have networks or enough information to get their first job. In
exchange for a commission, a middleman provides addresses and necessary details. In central and eastern Europe, quasi formal recruitment
includes bus drivers, who not only connect caregivers with the families
of patients, but also transport them from Hungary to German-speaking
destination countries (Váradi, Durst, Fehér, Németh & Virág, 2017; Váradi,

Hungarian care workers in the Austrian live-in care sector

121

2018b; Turai, 2018). Váradi found that the majority of bus drivers run informal networks, in which caregivers sometimes perform care work illegally.
Some bus drivers have an interest in changing the workplaces of care
givers as frequently as possible because they collect commissions from
care workers at every new place. Meanwhile, care workers are compelled
to travel with their buses at extra cost. Besides local bus drivers, recruitment agencies also play an important part in the process. They are legal
companies with links to the Austrian Pflegedienst (care service). That is
how they connect care workers with patients. The infrastructure of care
migration consists of many different actors in the sending country, such
as middlemen, bus drivers, recruitment agencies and informal networks
from which each agent influences the working conditions of caregivers.
The analysis details these mechanisms and shows that there is room for
manoeuvre.

Methods
My study is based on qualitative research and sociological observations. The fieldwork and the interviews were conducted with care workers and their partners between 2016 March and 2019 April in one sending, and in two receiving regions. Besides fieldwork, I used a combined
interview technique, where the interview began with a narrative technique, followed by a semi-structured interview part. The structured part
of the interviews covered the following topics: education, qualification
and occupational history, the decision-making process in the household,
working conditions abroad (for example, working hours, wages, specification of tasks, relationship with the patient and relatives of the host family), and the network and social background of the interviewees. Analysis
of the narratives was carried out with the help of objective hermeneutics
(Rosenthal, 1993, 2018; Kovács & Melegh, 2000), while biographical elements were analysed in the structured interview parts. The current analysis contains 40 interviews, including 28 female care workers, two male
care workers, five stay-at-home husbands,10 one close family member and
two managers of Hungarian recruitment agencies.
I would like to refer briefly to the selection of the respondents. During
my fieldwork, I intended to find potential interviewees of all ages,
backgrounds and types of marital status. In certain cases this was not
10 Knowing that decision-making about migrant care work is often based on household level (Turai,
2018; Váradi, 2018a; Melegh et al, 2018), I also involved stay-at-home husbands in the analysis in
order to understand their perceptions.
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possible, however. Rejections originated partly from the fact that care
workers performed their work illegally in the receiving country. On the
other hand, some of them doubted the anonymity of the interview. In the
study, I use pseudonyms.
The primary field of research – certain districts of Baranya county,
Hungary – was chosen for two main reasons. Baranya county went through
a significant economic decline in the early 1990s in terms of employment
in heavy and light industry. Consequently, tens of thousands of people
were affected by economic downturn, unemployment and experienced
existential instability (Kaposi, 2006; Kuti, 1997). Data show that the transition from state socialism to capitalism radically restructured the labour
market opportunities of both men and women, and labour market uncertainties grew in subsequent decades. The effects of the economic decline
are still present. This situation led many women to undertake precarious work, and some of them were forced to leave the Hungarian labour
market later on and started to work abroad. Another reason for choosing interviewees from this area was the presence there of people with an
ethnic German (Swabian) historical background. I assumed that ethnic
origin plays an important role in the formation of transnational networks.
Additional fieldwork was conducted in the surroundings of Graz, Austria,
and in Munich and Stuttgart, Germany.

Operation of agencies and the role of
informality
Reputation and services of local agencies
The fieldwork confirmed that many women from rural areas of Baranya
county have some information on the conditions and circumstances that
local travel agencies offer, but not always on real working conditions. They
are aware of who deals with recruitment and transportation in which village, thus, not surprisingly, information about reliable agencies spreads
fast among women in the area. News is transmitted by word of mouth
in the localities, which proves to be much more dependable than that of
social media platforms. According to media reports in Austria, there are
a number of agencies on the market, the so-called black sheep, that harm
both care workers and care recipients by using oppressive contracts or
their authority to collect payments (Steiner et al, 2020, in this volume).
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In relation to Hungary, one of the agents, who transports more than 500
Hungarian care workers to Austria, mostly to Vienna and its surroundings, said that he never advertised his company. He explains that clients
provide free commercials for his business.
I have not posted any advertisements until today about this, and it seems
that I don’t need to and I won’t do. So to speak, people don’t search for these
caregivers in the newspaper, because it is life-threatening, but one place
brings another. […] I don’t try to find anyone regarding this, not even nurses.
So, neither Facebook, nor anything like that, and still, I think we have daily
20–30 applicants for sure. (Géza, agent)

One of the main characteristics of recruitment agencies is the way they
organize transportation between sending and receiving countries. By
undertaking this massive logistical task, carrying women from door to
door through precisely planned lines and time schedules, they make life
for care workers more convenient. Many Hungarian agencies recruiting for the Austrian 24-hour care sector demand that clients travel with
them. While these agencies collect travel fees, they don’t necessarily ask
money for the workplace itself. Fieldwork shows that local travel companies ask around 80–100 euros for a return trip to Vienna and the province
of Lower Austria, but other respondents mentioned the same amount
for a one-way trip. The biggest company I observed doesn’t recruit care
workers only from Baranya county, they also have clients from other
parts of Hungary. Interestingly, travel costs don’t depend on the distance
from the destination: someone who gets the bus from Pécs (450 km from
Vienna) pays the same amount as if they had left from 100 km away from
the Austrian border.
The »obligatory« travel opportunity is a comparative advantage if it’s
well organised. When care workers evaluate these companies, they often
point out in connection with transportation that the faster the better.
From the care workers’ perspective, time is important on their way back,
as they prefer to return home as fast as possible, but also, they have preferences about their departure.
It’s a good company because they pick up people who live near one another,
as we already know who goes where. They do it as professionally as possible,
and the trip gets shorter. (Helga, 56)

Among the respondents, almost every care worker was working in Austria
with the assistance of a legally operating, mostly Hungary-based company. Some were recruited by Slovak agencies, or the Austrian Caritas,
and each was self-employed. Further differentiation appears in practices regarding communication, conflict management and paperwork.
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Interviews demonstrate that care workers who were employed through
the Austrian Caritas were highly satisfied with the opportunity for regular communication and monthly personal visits of a representative. They
felt safe and cared for, and when a problem emerged, they got rapid feedback. Care workers also highlighted that, despite the thorough introduction and training provided by Caritas, they didn’t get enough help in the
paperwork related to self-employed status.
Distant help or regular inquiries through phone calls by agents are also
common practices among Hungarian agencies; even smaller Hungarian
companies provide such services. Furthermore, agencies may provide
care workers with compensation if the workplace isn’t decent. Petra, for
example, was satisfied with her relationship with the patient, but living
conditions were troublesome for many reasons. She received an extra 20
euros a day for tolerating the lack of basic infrastructure in the house she
was living in.
I got 70 euros a day there, because there was no toilet in the house, no water
heater, nothing. And [we were living] under these conditions, and I was
heating with coal and wood in the stove. (Petra, 46)

Petra’s labour migration was not motivated by serious constraints; she
went to Austria in order to earn some money before her son started university. Her husband had a stable job with a good salary in Hungary. From
a relatively stable social and economic background, she smiles at these
memories at the time of the interview, indicating that she knew that she
could leave the job any time she wanted. Meanwhile, not everybody is as
lucky, or compensated so well. An elderly, unskilled woman bearing the
traits of the precariat, didn’t have the chance to find a better place. She
experienced poor treatment from unfair recruitment companies many
times, and still doesn’t know how to negotiate better conditions.
Something was going on everywhere. At my first place, her daughter gave
me very little kitchen money, and I was freezing in the room at 14 degrees
Celsius. At my second place, as I said, she wanted to hit me with a walking
stick, so I said that I wouldn’t stay there, then here, who died recently, the
auntie was nice, but the house was tiny. [We were] inside the fence only, in
the woods, and always pasta, pasta, pasta. (Katinka, 61)

At last, there is a group of migrant care workers, stand-ins, who have work
experience in the field, but don’t necessarily have a continuous working
license in the receiving country, as they don’t work there permanently.
Their main characteristic is that the head of the local travel agency has a
good relationship with them, asking them from time to time to substitute
for an ill or unavailable care worker. The stand-ins are happy to earn some
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money occasionally, and as they don’t depend on the work abroad, they
don’t insist on entirely legal working conditions. According to the fieldwork
and the interviews, this practice helps agents to maintain their reputation
in the receiving country. The key elements of this kind of mobilisation are
the caregivers’ flexibility and sustained informal ties in local areas.
Local travel companies in the sending country, with the assistance of the
agency abroad, have some opportunity to assess wage levels. If a care
worker has a certificate, or works under inadequate conditions, they
may – although not always – receive a slightly higher amount. Clients
are not distinguished according to social background by local travel
companies, although social status is a significant factor in setting working conditions. Care workers with more stable social backgrounds have
more agency and flexibility to quit, as they don’t depend heavily on the
money. They can leave the patient anytime without risking their livelihood at home, therefore they don’t perceive their situation as particularly unfortunate. If the agency is fair, care workers with lower social
status should not be put in a more disadvantageous position in terms of
working conditions.

Competition of agencies on the labour market
In central and eastern Europe, there are hundreds of agencies dealing with the recruitment and transportation of care workers, targeting mainly western European countries. The market is continuously
expanding in the receiving countries as well. According to the Austrian
Chamber of Commerce, the number of brokering agencies in Austria
had increased from around 50 in 2009 to over 800 by 2019 (Aulenbacher
et al, 2020, p.165). Aulenbacher et al. (2020, p.167) point out the different
care packages that these agencies offer, which underpin the agencies’
professional image. Rapid market expansion contributes to wage compression, as does wage competition between different labour migrant
groups (Melegh et al, 2018).
Hungarian agencies are in competition with both local and foreign agencies, although they rarely fight for care workers from neighbouring countries due to language barriers. Diana, the managing director of a small
agency based in Baranya county, explains that even though she speaks
German perfectly, she always conducts the job interviews in Hungarian in
order to check the motivation and language knowledge of the applicants
as carefully as possible. Ethnic Hungarians from Serbia and Romania
might apply to her company, who turn out to be good workers, but due to
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their citizenship, they might face rejection in the host country. She highlights that there is great competition on the market.
I could recruit from a non-EU country, such as Serbia, to a company, if
the [German] company accepted her, but it wouldn’t accept her, because
Serbians are not accepted by the Germans. I could do that, but they don’t
accept them, only with a work permit. (Diana, agent)

From another perspective, Hungarian care workers are aware that they
don’t have to rely on local agencies. Some of the care workers from our
pool were working in Germany with a Slovakian agency, with a Slovakian
contract and health insurance. Others obtained a job through the
Austrian Caritas, even though a reliable and well-known local agency
was operating in the locality. Respondents explained that working with
Caritas implies a more severe selection process, but also contains quality control, including compulsory training. It seems that Hungarian care
workers either choose the easier way by travelling with a local company,
with moderate quality control but easily available travel opportunities, or
decide to find a foreign company with a slightly higher salary, and more
serious selection processes and follow-up.

Informal market and the role of middlemen
Working conditions in the care sector and satisfaction with them are also
shaped by the ways in which care workers get access to information about
jobs. In what follows, I detail the role of local networks, middlemen and
informality in the care sector. Intermediaries who are part of the migration infrastructure interact with the other actors in their own way (Xiang
& Lindquist, 2014). Xiang and Lindquist draw attention to the intensification of mediation in labour migration in parallel with increasing mobility.
I argue that some middlemen are able to deceive care workers in order to
make money, predominantly those who have the traits of precarity. These
workers do not necessarily make an effort to quit and find a trustworthy
agent or company, which proves their vulnerability and the low level of
their agency.
Similarly to Váradi’s (2018a) findings, my respondents revealed certain
hubs in their environment that had assisted them in finding job opportunities abroad. Middlemen in this context are individuals who don’t belong
to any agency, company or formal institution. They are generally respected
people in their localities due to their profession or status (such as wife of
the mayor, doctors or teachers). In many cases, these are considered to
be reliable middlemen and connect caregivers with their future employers
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by mobilising their extensive transnational networks, at the same time,
recruiting further care workers in their own milieu. This type of recruitment often gains ground in localities with strong Swabian ethnic ties,
where the costs of labour migration are lower (Massey et al, 1993). One of
the main characteristics of middlemen in the field who are connected with
Austrian agencies is that they don’t ask money from workers for their services. Nevertheless, they don’t work for free: they receive their commission
by charging the family of the patient. This multistep procedure can reduce
workers’ monthly wages – at least in the care workers’ interpretation.
This last Hungarian GP who works there [in Austria], he mediated, and
still mediates, but he does it in a totally legal way. He doesn’t charge us, he
arranges it with the family… Families pay 180 euros to the doctor. So sort of,
the family pays [him] the money that they could give to us. Because he takes
a lot, and we get less. (Katinka, 61)

Some Hungarian care workers employed in Austria are aware that middlemen act illegally when they ask for a so-called admission fee for a new
job. Empirical evidence indicates that family members of the patient also
become upset when they learn about the unfair practices of some middlemen or agencies (Steiner et al, 2020, in this volume). In these cases,
the family can decide to break the contract with the agency, but may still
sign another one with a trustworthy caregiver. Changing the framework
of the service can be financially beneficial to both the care receiver and
the care provider:
The family didn’t like that they were paying 1800–2000 euros a month and
we got only 1000. They thought that we were getting much more money, and
they didn’t find it fair that the agency skimmed off so much money … so they
broke the contract [with the agency]. (Natália, 33)

Clearly, some of the care workers had had rather unpleasant experiences
with middlemen during the process of finding a place to work. These
middlemen (or as the care workers’ call them: coyotes) ask various sums
of money in advance for information about workplaces. These amounts
range from 150 to 500 euros at the outset, and may gradually decrease
over time. While a »coyote« can ask 300 euros for a first workplace, the
amount may fall to 50 euros per month. In other cases, middlemen may
take a certain percentage of a care worker’s wage (10–20 per cent) on
a regular basis, without providing any further services. One respondent
(in the drifters category) came across a typical scam that some of her
colleagues also experienced after meeting a dubious agent. After the
first two-week shift, the middleman didn’t allow the care worker to go
back to the patient, but offered her another place for another 300 euros.
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Although it was obvious that this practice was unjust, the care worker
didn’t move to a trustworthy agency, but drifted from this one to a similarly shady agent. This did not happen to other groups, or at least it hasn’t
been mentioned. My empirical research reveals that care workers with
higher status (with a stable, or relatively stable social background) tend to
be affected much less by dubious practices among middlemen, and if they
were, they are able to quit more quickly and easily. Workers with precarious situations, those who belong to more vulnerable social groups tend
to experience unfair treatment more often. This may be related to inadequate access to information before starting work.
Some women with lower status had extremely difficult experiences getting a job, and complained about fraud more often than women with stable
backgrounds. Those who initially had serious difficulties at their workplace due to lack of a network, qualifications or language skills, and in
need of cash, usually had problems asserting their interests later on, too.
Their personal narratives featured terms suggesting that they somehow
envisaged themselves as »servants«, or framed their migration stories in
narratives of uprootedness. Those with stable or relatively stable social
backgrounds depicted their first migration experience and their relationship with the middleman in a positive or neutral way, which henceforth
determined their employment abroad.
Sándor, a male care worker providing care in Austria, and whose wife
has been working in the German care sector for 15 years, refers to the
image of servant more than once. The formerly successful businessman
belongs to the group of care workers with stable backgrounds. The interview shows that he found it difficult to perform work in which his skills
and talents cannot be used. We can understand his struggle as he points
out the lack of freedom and comfort in his job.
If I was able to work anywhere in Hungary, if I could earn this money I
would never go abroad. Because if you sleep in your own bed, it cannot be
compensated. I think... In your own house, your own... One wakes up in a
totally different way, you do what you want, you go where you want, and
there, when I go out, apart from taking the old man to a café, it’s like in the
military, you know? It’s not that they scold me, if they scolded me, I might
have left them a long time ago. (Sándor, 58)

Challenges in finding a job through social media
The intersection of labour migration and new media has emerged as a
research area in the past decade (Andersson, 2019). While social media
can play an important role in the recruitment of potential labour migrants
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(Janta & Ladkin, 2013), existing migrants develop different practices to
maintain contract with their left-behind loved ones via various social
media platforms (Madianou & Miller, 2013). Hungarian migrant care workers are eager users of social media, they take advantage of it in looking
for work, or use it when they are already abroad (Váradi, 2018b; Gábriel,
2019a; Milánkovics, 2020, in this volume). Technology – including different forms of communication – is one of the key dimensions of migration
infrastructure (Xiang & Lindquist, 2014). That is why it is important to
touch upon this aspect of live-in care work.
Many of the respondents brought up the role of social media in everyday life without being asked. One particular Facebook group was mentioned by them frequently. I therefore joined the group in 2016 in order to
observe their communications and for possible recruitment. In the past
few years, this closed group11 has been most successful in attracting care
workers, relatives and indeed anyone interested in foreign care work. The
group aims to help caregivers in finding a job, sharing experiences and
getting answers to their work-related questions. In its description, the
group calls itself the »trade union« of care workers, although they don’t
have an official membership, or a legal framework either in Hungary or
Austria. Besides providing an understanding and attentive community,
the group functions as a provider of quality control over agencies and
advertisements. As numerous ads and job offers are posted on a daily
basis, the control of content is decisive. The group’s policy states that it
is forbidden to post a job offer without an available contact, basic information about the tasks, the condition of the patient and general working
conditions. Nevertheless, this regularly happens anyway, harming unsuspecting caregivers.
Because agencies and even middlemen are evaluated by group members
on the basis of their own experiences, blacklists and a list of reliable agencies are made available. Besides the uploaded files, comments and posts
also contain relevant information, although the sheer volume of information means that it is not always straightforward to access the relevant
knowledge. A casual reader can easily miss important news. Evaluations
of recruitment agencies circulate on the online platform, but contradictory information can also appear. This and similar groups on social media
11 This Hungarian Facebook group has undergone a remarkable change in terms of numbers in
the past few years. While in September 2017 it had more than 17,000 members, there were only
7,000 members by the end of November 2019, possibly due to the removal of inactive members. The
platform enables access to necessary information on treatments and nursing methods, as well as
transportation, language materials, legal matters and lists of different agencies with references.
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present rivals with a major opportunity to undermine one another’s reputations. Filtering out valid information is not simple, as authenticity cannot be checked in these groups.
As access to these platforms is free, and anyone can join, it is not feasible to discover general connections between caregivers’ status and level
of exploitation in relation to online job offers. In my pool, many of the
respondents lived in Swabian villages and therefore belonged to the network of one of the recruitment companies in the region. A few of them
mentioned that they had tried to get a job in Austria on the internet with
the help of these groups. It seems that it is not so much the social background as the type of locality that is the determining factor. Future care
workers living in further localities from these hubs, or living in bigger
towns tended to seek jobs online. Those who did not, have at least weak
connections to a middleman or agent. However, this is a cautious observation rather than a proven claim.

Intersection of social background
and labour market situation
Descriptive analysis of social status
of Hungarian care workers
The group of respondents is not homogenous in terms of social characteristics. Fieldwork suggests that in the region under observation a typical migrant care worker is likely to be female, in her 50s, with a lower
level of education, and with an unfavourable occupational trajectory in
Hungary. Nevertheless, some exceptions also occur, such as young, male
care workers, with stable employment, college degree and relatively high
social status. In order to be able to analyse individuals’ life circumstances
and status, a typology of social background12 is necessary. The typology is created with the help of biographical elements related to respondents (see Rosenthal, 2018). The typology has three dimensions: (i) labour
market experiences/stability13 in the sending country; (ii) education
12 I would like to express my gratitude to Ákos Huszár who helped me in formulating the typology.
13 The following items were taken into account: if the respondent was permanently disabled,
performed work in the public works programme, has been working illegally, was unemployed for
more than three months in a row, performed work at more than one place simultaneously, was an
entrepreneur, or their company went bankrupt.
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and qualifications14; and (iii) household financial situation and wealth.15
In addition, information on interviewees’ health condition and spatial
inequalities were also taken into account, together with respondents’
agency (de Haas, 2014).
With the help of the aspects taken into consideration, four groups have
been distinguished. In the first two categories are people suffering from
deprivation in terms of finances and existential stability, while the other
two groups have a relatively stable background in many ways. The four
categories are: (i) drifters (with strongly precarious situations), (ii) those
in a precarious situation, (iii) those in a relatively stable situation, and (iv)
those in a stable situation.

(i) Drifters (strongly precarious situation)
Those who belong to this category exhibit at least two risk factors of
severe instability out of the three dimensions. Some of the respondents
exhibit all the most disadvantageous traits. The labour market situation
of these individuals is characterised by many changes of jobs, their work
career is erratic, they have been working three shifts for years, have been
unemployed for months at a time, and have been forced to take illegal
or precarious jobs in Hungary (such as cleaning train toilets during the
night). Some respondents mentioned their own work experience in the
public work scheme,16 and one revealed that her daughter was employed
in the programme. People in this group lack agency when it comes to taking favourable labour market opportunities. They aren’t able to find a job
at home, or wouldn’t be able to make ends meet from the wages offered
in their own locality. Debt also appears frequently among respondents in
this group.
Another aspect of strongly precarious situations is spatial segregation.
People living in the countryside cannot take a bus to town in the morning,
and they find it very difficult to get decent transportation coming home
after work. In many localities in Baranya, the bus schedule is not adjusted
to working hours and so locals have to give up hope of commuting to
work (Gábriel, 2019a). Concerning education and qualifications, migrant
care workers in this group did not obtain more than a primary education
14 Considered items: education level attained in the school system and nursing qualification.
15 Considered aspects: debts and owning extra property/assets.
16 The Public Works Scheme in Hungary provides a special form of employment for those who have
been unemployed for a longer period. The monthly wage is lower than the lowest wage on the labor
market. For further details see, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Portál, Information on the
current status of public work scheme in Hungary. Retrieved from: https://kozfoglalkoztatas.kormany.
hu/information-on-the-current-status-of-public-work-scheme-pws-in-hungary Accessed: 07.09.2020
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(except for one person who had attended medical secondary school).
However, many of them referred to a »200 hour-long« training course
that they attended before starting the job abroad (which took only two
days in reality, predominantly over a weekend). Respondents did not conceal the fact that they were struggling with poor health. These problems
contributed to their general discomfort in life, and came up in almost
every case in this group.

(ii) Precarious situation
A slightly more stable social situation can be observed among individuals in the second group. Those who belong to this group are in a strongly
disadvantageous situation in at least one of the three dimensions (either
employment, education or wealth), and perform poorly in the other dimensions. People in a precarious situation experienced constant instability in
their working conditions and circumstances, including shady labour contracts, double shifts, bankruptcy of former workplaces, and longer periods of unemployment, and their working career is severely fragmented.
These workers’ forms of employment alternate between employee status
and seasonal work. The workers’ dependence on local companies, and the
subsequent decline of the relevant sectors had an obvious impact on the
locals’ life course.
Debts may exist, but they are not typical of this group, indicating the caution these individuals exercise in managing their finances. Some could
perhaps mobilise skills or networks to get a job in Hungary, while the others are not able to do that. Regarding education, respondents had either
a secondary or a primary education. Some diversity in size of settlement
was discovered among these care workers.

(iii) Relatively stable situation
People with relatively stable situations mentioned two risk factors, but
on the whole, they had relatively stable jobs and income during their life
course, working as employees or entrepreneurs. Although company bankruptcies occurred many times, respondents typically held only one job at
any one time, and were not forced to take precarious jobs. Their common characteristic is that they could continue performing their previous
work in Hungary, and if they are already retired, they can manage on their
pension. They have more agency and room for manoeuvre. Their answers
signify that their labour migration is not driven by dire economic need,
but rather a rational utilisation of opportunities (Melegh et al, 2018). The
members of this group didn’t have debts, and did not own property apart
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from the one they were living in. Their relatively stable social situation
was related to a higher education level (secondary/matriculation or college degree) and stable health. These care workers were living in smaller
towns or Swabian villages; a few of them were living in bigger cities.

(iv) Stable situation
The most fortunate respondents attained the highest values in at least two
dimensions, or had a stable occupational history. All of them have been
an employee earlier, but some of them had been successful entrepreneurs
just before they had gone into migrant care work, or are still working in
Hungary as an entrepreneur, which means extra income besides the work
abroad. Significant employment uncertainty did not occur among them,
their economic stability was guaranteed by owning properties apart from
the one they were living in (such as guest houses, subletting apartments).
Their ingenuity and entrepreneurial spirit contributed to the fact that
they could make ends meet and carry out improvements in their households before migration.
Most of the respondents in this group originated from relatively prosperous villages, where they maintained a Swabian ethnic identity and cultural-traditional ties in the locality. Two of the care workers from this group
have moved permanently to Austria and Germany, started a business, and
purchased a flat there, which indicates significant upward mobility from
an already steady position. The education level of care workers in this
group was typically low.

Reproduction of inequalities
Comparison between the categories described above and labour market experiences in the receiving country allow us to discern some links
between various advantages and vulnerabilities among care workers.
The labour market situation of migrant care workers can be measured in
terms of various indicators, such as: (i) legality of employment, (ii) wages,
(iii) living and working conditions abroad, and (iv) relationship with the
employer/relatives of the patient. I hypothesised that care workers with
lower social status have somewhat worse labour market situations in
the receiving country. The question can be studied only from the interviewees’ testimonies, therefore it is important to note that responses
can also be part of their narrative strategies. In order to prevent bias,
factual elements have been chosen for the analysis, which aimed at the
comparative reconstruction of individual cases. I assumed that deprived
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individuals (who lack qualifications, language skills, information or networks, or need to earn money quickly) are hardly able to negotiate a better deal. Therefore, they are less satisfied with their wages, they have to
work more for the same amount of money, or unfavourable working conditions are not compensated, which leads to their relatively worse situation. Care workers’ wages are influenced by factors such as the number of patients in the household, the degree of illness, and possession
of nursing certificates, but agencies and middlemen are also involved
in wage formation. In what follows, I intend to examine differences in
care workers’ working conditions with the help of their employment
characteristics.
Care workers’ vulnerability can be examined at different stages of their
labour migration, the first stage being how they got the job. The interviews showed that there are remarkable differences in terms of working circumstances between the first and the current job, which indicates
that care workers are better able to negotiate their working conditions
over time. The path from the first place to the most recent is not smooth
for everyone. Many respondents said that their first place was extremely
stressful, some fled from the patient after a few days, or were crying
constantly at night. However, some care workers developed an ability to
obtain better conditions in the host households.
Empirical evidence shows that some Hungarian care workers trace the
same path in terms of both spatial and legal aspects: they start their first
job very often illegally in Germany (Gábriel, 2019a), and then they move
to Austria where they perform legal work as self-employed entrepreneurs
(Österle & Bauer, 2012). This can be due to the already existing transnational ties with Germany in their localities and the lack of available
information on the advantages of the Austrian system. As stated by the
respondents, Austria offers better conditions than Germany in various
respects, which is why moving to the neighbouring country is considered
to constitute progress in a caregiver’s employment course. First, travel
time and shifts are shorter and less demanding in Austria; second, the
legal framework is much more favourable there, due to the abovementioned changes in 2007 (Österle & Bauer, 2012, 2016). In the perception of
many stakeholders, wages are slightly higher in Austria, although there
are more administrative requirements for getting a license and starting
work there (including nursing training).
Among the interviewees living in Baranya, every respondent was working
legally in Austria, with a contract and social security. However, many of
them mentioned that beforehand they were working illegally in Germany,
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or in Austria, especially at the beginning of their employment. Two care
workers were still working in the grey market in Germany. Due to the
small numbers, it is not easy to draw conclusions in this regard, nevertheless, it is important to refer again to the selection of interviewees. The
fact that almost every respondent was working legally abroad denotes
that legal employment positively influenced individuals’ willingness to
take part in the research.
Interestingly, most of the care workers stated that they were satisfied, or
more or less satisfied with their wages, but three women expressed deep
dissatisfaction in this regard. They had relatively high living standards in
Hungary, and were more educated than the others. One of them had a
nursing degree and has been working in Hungarian hospitals for decades;
for her, 24-hour care was equivalent to deskilling. Due to her qualifications and work experience, her expectations were higher and she compared herself to the Austrian nurses working in institutions.
I’m not satisfied [laughing], even though I earn much more than in Hungary.
Compared with the wages there, I feel that I’m discriminated against by my
wages. Because an Austrian nurse wouldn’t do it for this amount of money.
(Marietta, live-in care worker with a nursing degree)

The other dissatisfied caregiver did not have a nursing degree, but was
continuously overspending her budget, which resulted in constant discontent with her life. Thus we can see at least two types of background in
which dissatisfaction is displayed. Those who were not entirely satisfied
with their wages had a predominantly stable social background.
At the same time, gender-based family tensions also appeared around
wages. One of the left-behind husbands stated that he was distinctly dissatisfied with his wife’s salary, and called the amount »poor«. Later, the
pensioner husband admitted that he doesn’t deal with money at all, and
doesn’t take part in the household duties either. This phenomenon is far
from unique; tensions around the family budget appear in households in
which the woman earns more than the man. A disparity in salaries among
spouses and cohabiting partners provides space for developing different
practices to obtain access to the family budget and can lead to renegotiated gender roles (Gábriel, 2019b).
While care workers with unstable social backgrounds are somewhat
more satisfied with their wages,17 it should be noted that typically they
17 Wages of care workers in Austria are lower (very often daily 55–70 euros for a 24-hour service)
than wages of professional migrant groups, although the advantage of the live-in care arrangement
is that almost all the salary can be saved. Care workers have hardly any expenses in the host country,
as lodging, meals and travel costs are covered by the host family.
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don’t compare their wages with the wages in the receiving society, in
contrast to what we saw in the case of the nursing professional. They are
more likely to make comparisons between their own and their Hungarian
colleagues’ wages (in light of their working conditions), or contrast their
previous wage in the sending country with their current one (Gábriel,
2019a). Interview analysis shows that these workers don’t take every
aspect into account when they make a cost-benefit calculation concerning their labour migration. Some elements are forgotten, such as the fact
that they provide a 24-hour service, as well as the psychological costs
of migration, such as distance from family members (Melegh et al, 2018).
While they don’t necessarily see the whole picture economically, their
perception is further biased by hierarchical expectations in relation to
Western Europe.
Satisfaction with working conditions shows a similar pattern to the legal
status of migrant care workers. Even if the first live-in care position is
unfavourable in terms of working conditions, subsequent ones may be
much better. A good place is considered to be convenient for the worker
as regards free time, living and working conditions (for example, having
a separate sleeping room and bathroom, free time in the afternoon, the
opportunity to go out, or to learn nursing practices from family members)
(for more details see Váradi, 2018b, p. 140–142). A bad place, from the care
workers’ perspective, ranges from hunger and a lack of »kitchen money«
to a lack of privacy or sense of security, and from patients with dementia
or who are aggressive to sexual harassment. According to Hungarian care
workers, more problems emerge with family members living in the house
than with patients.
Satisfaction with working conditions is fairly subjective and doesn’t always
reflect objective conditions. Some care workers may express their satisfaction with wages, lodging and the patient, despite feeling that they are
treated like a domestic servant, hardly performing care-related tasks, but
completely different ones (such as working in the host family’s business).
Caregivers with lower social status perceived their working conditions
either ambivalently, or found them particularly negative. However, even if
somebody from a lower social status described good circumstances, they
stories may have highlighted contradictory elements. Anna, for example,
argues that she has gained the trust of the family over the years, and
regards extra work as a privilege. Her view becomes clearer when one
knows that she has a small piece of land at home on which she engages in
similar agriculture-related tasks with pleasure. She might interpret this
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situation as a long-term investment in her future live-in care career in
Austria, which can make her calculations different.
They deal with chicken primarily, I have to collect 3,000 eggs daily, which I
really like. […] Not that I care for Mama, and what to do, because I don’t have
to clean windows every day, or clean the house, or wipe weekly, but now
it has developed that I can already do other things, and days are passing
faster. It’s a bit tiring, but good, good indeed. (Anna, 53, former smallholder)

However, one of Anna’s colleagues from the same locality interprets it as
a clear sign of exploitation.
It’s great for Anna, I mean, she lives in a nice house, she has food, there’s
heating, but she has a great deal of extra work. […] Anna cleans the tractor and picks up eggs from the machine, cleans flats, rents houses, digs the
sugar beet, that is no... And if she didn’t do it, she can come home. Let’s
say, I can’t, I can’t be out there and lift things, but Anna does it without a
word. She grew up there. But if someone from town, someone from Pécs, an
urban [dweller], let’s say, someone from blocks [of flats] came to a place like
that, she would die there. And they [the host family] couldn’t expect that.
(Katinka, 61)

Casual gestures of fictive kinship (Kordasiewitz, 2014), personal and positive actions/deeds experienced by care workers in the host family can
rewrite bad experiences and difficulties at work. Luca, a care worker
under threat of eviction in Hungary and still struggling with debts, mentioned that the host family celebrates her birthday every year at a nice
restaurant, or they go to a concert, while her efforts are not always
appreciated and the son of the patient often argues with her. Another
woman, with a similarly disadvantaged background, explains the mutual
respect between her and the host family. Besides care work, she assists
in running the guesthouse of the Austrian family, but due to the lack of
information about her rights, she doesn’t find it problematic at all. Unjust
treatment in the labour market deriving from a lack of knowledge or a
lack of courage to refuse extra tasks can be connected to individuals’ vulnerability. In the typology, they belong to the group of care workers in
strongly precarious situations.
The fourth aspect covers interpersonal relationships, with particular
emphasis on the patient’s family. Besides many other manifestations, a
friendly atmosphere can be measured by the possibility of receiving visitors in the host’s house. Some of the left-behind husbands had the chance
to visit their wives abroad for a couple of days. Their shared common
feature was that they had stable or relatively stable social backgrounds.
This can be associated with the fact that those who belong to the precariat probably do not have the resources to finance such travel. Likewise,
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family members of the patient visited care workers’ homes in Hungary
only if the Hungarian household had enough room for them, and their
standard of living was relatively high.
A self-assured attitude on the part of care workers can also explain the
perception of their work and relations with the host family. Barbara, a
48-year-old care worker with a college degree, explains that she has been
fighting for her rights at all stages of her work abroad, and she would not
let herself be treated as a servant or an unequal partner. She emphasises
her alertness, and criticises her Hungarian colleagues who don’t care
about their rights and opportunities in the host country.
I have my own enterprise. […] If they are not [fair], then they want to mess
with you, then they despise you because you’re from abroad. You have to
insist! If they are not [fair], then you go to the next place. Never, you should
never let them! Because they depend on your work as much as you depend
on their euros. This is an equal thing. You cannot let them. This is the secret.
(Barbara, 48)

To sum up, the empirical evidence reveals that disparities on the labour
market can be related to care workers’ social status to a certain extent.
Respondents didn’t show any differences regarding the legality of their
employment in terms of social characteristics, as almost all of them were
working abroad legally. Looking at wage satisfaction, better educated
caregivers and those with stable social backgrounds tend to be less satisfied with their wages, and might compare themselves with the locals’
employment and opportunities. Care workers with lower social status
also complained about working conditions and about a lack of respect
from the care receiver’s family, but in a different way. Some of them
expressed their disapproval of the required tasks, but they were fairly
satisfied with their wages. Concerning working conditions in the receiving country, interviews confirm a tendency for employers to impose extra
duties besides caring tasks. It is also connected to social status, because
more vulnerable caregivers (drifters) make more effort to keep their jobs.
An individual’s previous employment type can also play a role in their willingness to undertake additional chores. Finally, opportunities to develop
a closer relationship with the patient’s relatives are also related to status.

Conclusions
In this chapter, I have discussed the role of informality, middlemen and
agencies in the care sector in the context of Hungary and Austria, and
have showed the unfolding inequalities in their relations with migrant
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care workers. The chapter has observed possible connections between
the social status of Hungarian live-in care workers and their working conditions, closely related to the different agents on the market.
The transnational care sector works through complex mechanisms that
reveal both local and global social inequalities. The analysis confirms
that caregivers with higher status and stable social backgrounds have
better skills and opportunities to avoid unfair treatment from the different actors throughout their employment abroad. On the other hand,
care workers with strongly precarious situations show a different pattern
from the others. They lack the tools to negotiate better working conditions, which derives partly from their urge simply to earn money, and also
from their lack of information or support networks. Empirical evidence
shows that prior occupational career plays an important role in overall
job satisfaction, and also in dealing with extra chores in the host families.
It also affects how these people reason and how they incorporate economic rationality, as explained in the Slovakian case study (Bahna, 2020,
in this volume). While my fieldwork confirmed that many Hungarian care
workers from Baranya county bear the traits of the precariat and are in a
strongly disadvantaged position before crossing the border, we also find
24-hour caregivers with university degrees, previously successful businesses and owning valuable assets. The social backgrounds of workers in
the care sector are heterogeneous. Under the circumstances described
above, it seems that the transnational labour of care workers reinforces
existing inequalities.
The migration infrastructure (Xiang & Lindquist, 2014) as it pertains to
live-in care in central and eastern Europe is well established, on both
the sending and the receiving sides. We can see that state provisions and
regulations in the receiving country, intermediaries, local migrant networks and the technological dimensions of care migration are closely
interlinked, and they all serve this infrastructure in the observed migratory space. The care market is competitive in many ways. Care workers
compete with each other for better places and try to find the best settings for their work abroad, but agencies also compete. Different actors
in the transnational care sector contribute to inequalities at different levels. Local travel companies and agencies have an interest in transporting
as many workers as possible and placing them, even if they know that
the place is unfavourable for some reason. A whole local industry has
been built by middlemen (the »coyotes«), who intend to take advantage
of already vulnerable workers, mainly unskilled women with a low level
of agency. The labour of care workers performed in Austrian households
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is encouraged by the state with related provisions and by facilitating the
legal framework for labour migrants. When families opt to outsource care
responsibilities and provide home-based care for their family members in
need, it should also be noted that this means that the majority of caregivers are thus not participating in their domestic labour market and absent
from their own families.
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Migrants’ embodied geographies: spaces
and boundaries of care work.
Case study of Ukrainian care workers
in Italy
Olena Fedyuk
»The immigrant worker, […] experiences his body as a way of being present
in the world. It is a way of being present in the physical world and the social
world, and a way of being present to the self.«
Sayad, The Suffering of the Immigrant (2004, p.189)
»The domestic worker is not being equated socially with her employer in the
act of exchange because the fiction of labour power cannot be maintained: it
is “personhood” that is being commodified.«
Anderson, Doing the Dirty Work? (2000, p.121)

Introduction
Italy’s domestic and care work model is located at the intersection of its
employment, care and migration regimes, understood here as a broad
set of regulations and policies, practices and outcomes (Williams, 2012).
Williams (2012) claims that nation-states exist in a dynamic relationship
of such interconnected domains as family, nation and work. Immigrant
domestic care workers provide particularly timely insights into the shifting nature of all three of these domains in the EU. One might mention the
changing nature of work (for example, rising rates of women’s labour market participation), changes in family structures linked to ageing and falling
fertility rates, and, with regard to nations, the increasing role of multi-level
governance and the shifting dimensions of citizens’ inclusion and exclusion. In order to understand the emerging forms of migrant labour in each
context one needs to unfold the specificities of the national migration
regimes, employment and care policy legacies, as well as ethnicised and
gendered discourses around the ideas of work, care and mobility (Williams,
2012; Bartha, Fedyuk and Zentai, 2015; Bahna & Sekulova, 2019).
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Setting out to explore the boundaries of care work through the spaces
in which the care work is performed, this chapter relies on ethnographic
research1 conducted in Italy among Ukrainian live-in domestic and care
workers in 2007–2008, but also repeated visits to the same research sites in
2011 and 2015. When discussing the notion of boundaries in care work I refer
to Lyon’s work on the overlap of the marketable, the moral and the bodily
in performing care tasks. This allows us to understand »moral boundaries
drawn on the body« (Lyon, 2007, p.217–18). This chapter looks specifically at
two aspects that shape the place and space of such care work:
• commodification of the bodily and emotional experiences of care workers, and the ways in which the boundaries of work and privacy are contested and negotiated;
• power relations within the place of home, as a »stage« for performing
live-in care.
The discussion of these aspects is set against the background of specific care and migration regimes in Italy, as a specific demand for workers
reinforces gendered and ethnic hierarchies among migrants and locals.
Performed in the privacy of the employers’ homes, domestic and care
work often creates multidirectional disciplinary regimes, dependencies
and intimacies between migrants, persons under care and employers.2
These tensions and negotiations often trigger the formation of a new
marketable migrant »self«, in which workers’ time, body, emotions and
appearance are commodified to create better, more competitive services.
By focusing specifically on the space of the live-in care services I explore
both the care and emotional labour involved, which turn an Italian home
into a place of work. I further explore how such places (i) are experienced
bodily and emotionally, (ii) provide specific pathways and shape migrants’
opportunities for incorporation not only in work but also in social life, and
(iii) respond to migrants’ presence and are shaped by it.

1 Among the key methods that I used during the research were in-depth semi-structured and lifestory interviews, as well as participant and non-participant observations. In 2007–2008 I shared
accommodation with migrant women, spent time with them in various public places (for instance,
parks, bus stops and churches), and on several occasions accompanied them to work. This resulted in
a number of publications: for example, Fedyuk, 2009, 2012, 2015). In 2011 and 2015 I revisited some
of my initial research respondents and worked together on a documentary film »Olha’s Italian Diary«
(2020).
2 Here »person-in-care« and »employer« are used interchangeably, but in reality they might or
might not necessarily overlap. For instance, a family hiring a domestic worker for an elderly family
member might not live with them. In this case, the carer is participating in power relations in two
settings: in relation to the employer, who might only come and visit and dictate the requirements
of care provision, and, simultaneously, with a person-in-care, with whom she resides and on a daily
basis negotiates relations.
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Gendered care regimes informed
by demand and supply: Ukrainian
migration to Italy
Italy: the »migrant in the family« model
The Italian labour market is characterised by a high level of atypical contracts and informal employment, high rates of self-employment and a
high degree of employment protection for those on open-ended contracts (Bettio, Simonazzi & Villa, 2006). It favours the »male breadwinner/
female carer« model, thus designating female labour as the main source
of care (Graziano, 2009; Näre, 2013). Since the 1990s Italy has had one of
the lowest fertility rates in Europe. This is widely attributed to the economic and employment insecurity mentioned above, which has caused
women to postpone childbearing until they attain stable employment
(Prifti & Vuri, 2012). The combination of demographic factors has boosted
the importance of geriatric care in particular.
A distinct feature of Italian care for elderly is its heavy reliance on the
presence of immigrant domestic and care workers in Italian homes.
Italian families have not just followed a particular trend of the commodification of care in Europe (Farris & Marchetti, 2017), but have also created
a unique care model, which is a transformation of the traditional southern European »family model of care« into a »migrant in the family« model
of care (Bettio et al, 2006; van Hooren, 2012; Bartha et al, 2012; Farris &
Marchetti, 2017). The model is thus not new, as it reproduces racialised
and ethnicised class divisions among women, as discussed widely among
feminist scholars. This involves the emancipation of women in the Global
North by shifting the burden of reproductive domestic and care labour
onto the shoulders of women from the Global South (Hochschild, 1983;
Parreñas, 2005). In the Italian context, the state actively taps into immigrant labour as providers of welfare (Marchetti & Venturini, 2013).
A set of immigration policies that form the basis of present-day immigration and care regimes in Italy date back to the end of the 1990s–early
2000s. Drafted by the centre-right government and rather harsh on
immigration in general, it was challenged by many social actors (including the Catholic Church, trade unions, employers’ associations and individual employers) on the basis of the importance of the role of domestic workers and carers in Italian families (van Hooren, 2011, 2012). This
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resulted in the adaptation of the regulations to allow for annual regularisation of immigrant workers, particularly in the domestic and care sector. The annual waves of regularisation were organised around national
and occupational immigrant quotas until 2005, when domestic workers
were added as a category to national and other occupational quotas. In
2008, as a measure to protect local workers from the effects of the economic crisis, the government abolished any other occupational quotas for
migrants, at the same time raising domestic workers’ quotas to as high as
105,400 domestic workers (van Hooren, 2010). This move revealed Italy’s
dependence on immigrants, as well as the constant, unflagging demand
for this type of work, even at a time of crisis. Thus, there are three distinct ways in which Italy has managed to prioritise and open the doors to
domestic and care workers, even while maintaining general control and
hostility toward migrants: (i) regularisation for domestic workers already
present in the country irregularly; (ii) special entrance and work permit
quotas for care and domestic workers (in addition to national quotas for
those countries that have established channels for sending women to
work in these occupations); and (iii) allowing Romanians and Bulgarians
to take up work in the care sector without any restrictions (in contrast
to the limitations on these nationals in other sectors) (van Hooren, 2012;
Marchetti & Venturini, 2013).

Migration from Ukraine to Italy
Migration from Ukraine to Italy started to gain momentum in the mid1990s, after the citizens of newly independent Ukraine obtained a constitutional right of freedom to leave and return to Ukraine in 1994
(Malynovska, 2006). This quickly began to be shaped by gendered processes of economic transformation and demand for gendered work in
Italy (Fedyuk, 2015). Immense economic restructuring in Ukraine, including the collapse of many state supported industries, resulted in massive lay-offs and year-long delays in wage payments, which pushed many
women to take responsibility for supporting their families in a new way
– through various patterns of labour migration (Vollmer & Malynovska,
2016; Solari, 2018). From 2003, the flows of Ukrainians to Italy became
numerically substantial, growing particularly in years of state amnesties
for irregular migrants, thus indicating both a steady growth and a degree
of irregularity in legal status among Ukrainians in Italy. Italy became the
second largest destination country in the EU, competing for second place
with neighbouring Czech Republic. From about 2009 Ukrainians joined
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the top five immigrant groups in Italy, with 226,060 Ukrainian citizens
having Italian residence in 2015 (Vianello, 2016). In the following years,
Italy maintained the number of Ukrainians at approximately the same
level and the same demographic profile, reflected in the particular gendered and age composition: 80 per cent of Ukrainian migrants are women
with a mean age of 42 years and the largest percentage of migrants (15.25
per cent) are in the age group 50 to 54 years old. From the beginning the
flows came to be shaped by the needs of a particular employment sector, domestic and care work, with 48.4 per cent of Ukrainians employed
in this sector (Istat, 2014, as cited in Vianello, 2016). The literature shows
that Ukrainians remain in the low wage bracket: »only 22 per cent have
a monthly income higher than €1000 (vs 45 per cent for other non-EU
European immigrants) and the majority of Ukrainians are in the €751–
1000 income bracket« (Vianello, 2016). Nevertheless, the established patterns and networks of this migration, coupled with the low average wage
in Ukraine (approximately 150 euros in 20163) and the lack of employment choices, particularly for women over 40, make migration to Italy an
attractive option.

The role of work in migration
experience
Being a migrant involves not only the material realm of, for example, geographical distance from home, visas, residence permits and employment,
but a whole mode of disciplining one’s behaviour and even body into certain regimes. The centrality of the working body in care work, especially
geriatric care, prompted me to focus this chapter on care work as a particular bodily experience, inscribed in the appearance, daily routines and
positioning of the migrant in the privacy of Italian homes.
The Ukrainian word »zarobitok« (earnings or pay packet), from which
the Ukrainian term for labour migrants derives, can be rendered literally as »[payment] for work«. In most of my interviews conducted
in Italy, work was often defined as a reason for staying in Italy. »We
are here to work and earn’ was a ready-made answer to my question
»why did you come to Italy?« Given the centrality of work in migrants’
motivations, justifications and day-to-day experiences, new regulatory
3 Ministry of Finance of Ukraine data on average wages. Retrieved from: https://index.minfin.com.
ua/ua/labour/salary/average/2016 Accessed: 7.9.2020
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regimes and work disciplines emerge from the very nature of care and
domestic work performed in the privacy of Italian homes. How does the
status of a migrant manifest itself in their work regimes and professional
identifications? What power relations shape and define live-in care provision by non-citizens? There is a need to understand the very specific
power relations that emerge in relations between migrants, their subjects-in-care and the employers who hire them to provide such care.
Also, how the nature of this particular work with the elderly, frail and
terminally sick creates particular emotional and bodily burdens, affecting the forms of disciplining in places of such work (see also Gábriel,
2020, in this volume).
To understand the disciplines that allow distance, professionalism and
abstraction from highly intimate labour this chapter will explore the
»human actuality« (E.P. Thompson, 1971) of work experience in migration, focusing on the mechanisms of the particular regulatory effects
that shape the identity and daily practices of migrant workers. By regulatory effects I mean (i) a very concrete set of labour regulations put
in place by the Italian state in relation to the employment of foreign
domestic and care workers – in particular, the high level of informality
in this sector – and (ii) a rather broad use of this term by Aihwa Ong:
»the regulatory effects of the particular cultural institutions, projects,
regimes, and markets shape people’s motivations, desires, and struggles and make them particular kinds of subjects in the world« (1999,
p.5–6). With reference to Ong’s words, I am interested in looking into
what kind of migrant subject or migrant-self is constructed under such
regulatory regimes of work and migrant status, and how this construction happens.
On the empirical level this chapter will discuss mainly the experience of
migrants involved in geriatric care. On one hand, the job requires a certain strength, stability and experience. Italian families are often unwilling
to entrust their ageing parents to a migrant youth, fearing that they might
be irresponsible or unable to deal with the stress and tension that this
work often involves. On the other hand, among migrants themselves care
work for the elderly is considered to be the most strenuous and depressing work, as it often involves providing care for bed-ridden people in terminal stages of illness, such as Alzheimer’s and multiple forms of dementia. These factors have contributed to the emergence of a »typical« profile
of a geriatric caregiver sought by Italian families and embodied by caregivers eager for employment: a woman in her 40s or 50s, keen to maximise her income by agreeing to a live-in arrangement with the employer
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(see also Uhde & Ezzeddine, 2020, in this volume). I draw my ethnographic
examples from similar cases. However, I also bring in a few examples of a
younger caregivers and a male caregiver. My inclusion of these cases will
help me to sharpen discussion of certain power struggles.
Sayad, emphasising the pre-eminent importance of the working body for
migrants’ identification, suggests that a migrant »is also the only worker
who, not being a citizen of a member of the social and political body (the
nation) in which he is living, has no other function but work« (Sayad,
2004, p.204). While this statement ignores migrants’ growing contribution to the receiving nation-state (for example, there is a growing tendency among migrants all over Europe, as well as in the United States
to pay taxes and to join civic organisations of migrants, besides involvement in church activities and political participation, mainly as municipal level), it emphasises the centrality of the body of the migrant to the
whole migration enterprise. Care work, as a specific labour regime that
creates gendered demand for workers and reinforces gendered and ethnic hierarchies, thus, on one hand, leads to the construction of a specific
migrant-self among migrants and, on the other, changes the homes of
employers through migrants’ presence.
To capture these negotiations of power through the human actuality of
work I will proceed by discussing: (i) how employment in the domestic
sphere and the private space of home triggers new forms of commodification of care services, but also migrants’ emotions and body; (ii) entangled power struggles, namely the disciplining of migrants into performing care work in the privacy of the employer’s house, and the disciplining
of the employer in the presence of the migrant and the mutual dependencies and intimacies emerging from such arrangements. I argue that
migrants actively construct a marketable migrant-self, involving self-disciplining and »emotion work«, as a way of obtaining more control over
earnings and working conditions in the otherwise highly unregulated
sphere of live-in employment.

Undesired intimacies
The proximity of the body of the person under care is intensified through
the presence of objects, odours and noises that remind a live-in care
worker about their job. This does not let migrants take a break from this
presence, even when they are not actually working. I was struck by the
physicality of this overlap of the privacy of the care worker and of the
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employer/person in-care during an interview with Andriy4 (28), who
worked for a bed-ridden Italian man, and in whose house I conducted
an interview. Andriy and »his grandpa« lived alone in a seven-room-flat
that occupied half of the top floor of a house on Piazza Cavour, Naples. As
we spent the afternoon discussing Andriy’s current situation, an Italian
nurse came in to change the bandages on the Italian man’s back. Even
though it was not strictly Andriy’s job, he went with the nurse to help
him. During my time in Andriy’s room, three rooms away from the bedroom where they changed the bandages, I could feel the flat fill up with
the smell of excrement and medical spirit, an odour that immediately
made me drop my conceptual abstractions about the life of care workers
and simply wonder whether I would be able to do this kind of job. I refer
here to my own sensations, to bring out the bodily lived experience of a
migrant’s presence so close to the employer’s privacy. Andriy and I spent
an hour or so discussing his experiences, but it was the odours that made
me fully realise the material reality of Andriy’s daily work.
Very often in my research I have observed how the body of the care worker
often becomes a part of the personalised service in care. In her edited volume on migration and domestic work Zimmerman, Litt and Bose (2006)
make the link between the new demand for paid domestic labour and the
character of the relations established within this seemingly professionalised area: »Commodification of care has profound implications for the
level of control that care workers have over themselves, their bodies, and
their work« (Zimmerman et al, 2006, p.12). Care work performed in the
home of clients is concealed from external control and regulations by the
very definition of the home as a private domain. Bridget Anderson (2000)
goes further in her analysis and tries to capture the difference between
the non-paid work that women perform in their homes and hired help
provided by other women. Referring to Carole Pateman’s The Sexual
Contract (1988), she locates the difference in the contrast between a sexual contract and a social contract. Thus, housewives, claims Anderson,
are bound to their obligations of care by the sexual contract in which, in
return for care, they receive protection and status/honour (2000, p.164–
66). A migrant woman who enters a house is excluded from this equation
and supposedly positioned under the laws of an employment contract, in
other words, a social contract. Anderson argues, however, that the fact
that a migrant woman is subordinate to another woman disrupts the possibility of a proper social contract, as
4 All names were changed to anonymise the participants in the research.
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the relations between female employer and worker are not simply governed by
the employment contract but by relation to status, and the confusion between
the two benefits the employer. […] It is thus true that the employment contract
cannot capture female relations, to the extent that domestic work is about
status and status reproduction and hierarchies between women. (2000, p.166)

My research, which generally confirms these conclusions, provided me
with several examples of such status struggles. At times, the subordination of the hired worker to her female employer took the form of more or
less overt sexually degrading behaviour on the part of the female employer
as a way to exercise power over their domestic workers. Learning to cope
with the position of a paid caregiver (as opposed to the non-paid position of mother and a wife in her own family) often becomes one of the
strongest senses of achievement in migration, thus creating new forms
of connection to place and in women’s professional and personal biographies. Discussing the centrality of the bodily and emotional experiences
of care regimes allows me to capture the construction of a new migrantself, which reflects the global demand for a flexible gendered workforce.
Migrant domestic workers, even if not exposed to direct harassment,
often become objectified as involuntary participants or witnesses of a
household’s and its members’ private life. Employers’ familial dramas,
moments of intimacy and betrayal may unfold with little concern for care
workers’ comfort as the employer’s house remains their private domain. In
this sense, migrant women as workers are positioned in a different mode
of morality from alien hired »bodies« in the privacy of Italian families and
homes. Unless migrants develop the skills and strength to make their own
space in their work space, and to distance themselves emotionally from
the labour of care they perform in the privacy of someone else’s home,
it may turn out to be a traumatic experience. Learning to manage their
emotions in such settings, and to draw boundaries between the labour of
care and personal emotions was often described by women in terms of
the professionalisation of their services and their new migrant-self.
Care work and especially live-in arrangements often not only dissolve
boundaries as regards regular working hours, but also often turn the very
body of the caregiver into a commodity and create a physically and psychologically very stressful working environment. The attempt to objectify the body of the migrant as a workforce by the employer is often
paired with a migrant’s determination to »work hard« and treat her own
body as a resource to be used in migration for earning money that can be
remitted home. In an open letter written in response to an article about
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Ukrainian women in Italy by Hrodetska (2010), a migrant woman from
Bologna describes her work experience as follows:
I had all sorts of jobs and the circumstances made me »wander« Italy
in search of employment many times. That is why that sharp feeling of
despair [experienced initially] is already gone, but so is my health. I have
left my health where I worked. Because I have worked with the bed-ridden,
the cancer patients, the Alzheimer patients and with those, who could not
speak, and with those who would speak 26 [sic] hours a day. Sometimes
I would get out of bed 22 times per night…[in this job] I would put aside
matches and draw a tick on the door, and wrote down on a piece of paper
how many minutes I was made to get up and take signora to the bathroom, because she always felt she needed to wee but she didn’t. At some
jobs I had to answer 28 absurd questions every five minutes (in desperation I took notes of them), and at some jobs I was held by the hand for 24
hours. I had no time to go to the toilet and even there I was accompanied
and watched. I did not belong to myself. (Reznyk, Strutynska, Nykorovych
& Korzhenko, 2010)

In the following part of the chapter I discuss the processes by which
migrant women position themselves in relation to their paid duties in the
intimate sphere of Italian homes through the concept of »emotion work«
(Hochschild, 2003), which migrant women do in order to provide care
work voluntarily, sincerely and cheerfully. I refer here to Hochschild’s
definition of »emotion work« as »acts of trying to change in degree or
quality an emotion or feeling«, which she argues »refers broadly to the act
of evoking or shaping, as well as suppressing feeling« (Hochschild, 2003,
p.94–95). Migrant women in my research (who are used to the idea of care
as a solid, uninterrupted mass of various responsibilities and duties in
the familial context back at home) had learned to divide the idea of care
and intimacy into tasks, put it in paid-labour context and utilise it as a
resource. At times these boundaries of paid work and charging for services, including intimate and sexual services, not only helped women to
benefit from these services materially but also gave them the possibility
to choose some services over the others.

Commodifying the body
of a care worker
In the context of migration, the working body becomes migrants’ most
valuable, primary asset, while migrants themselves often have limited opportunities to experience social integration outside work. Work
enables and often becomes the means and purpose of the whole migration
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enterprise, that is, earning and remitting earnings back home. The state
of migrancy, often coupled with limitations in legality status, makes people virtually invisible in the places of their migration, allowing them visibility only when they perform their duties (Berger & Mohr, 1975; Law,
2001). Sayad, in his work »Suffering of the Immigrant«, accounts for the
centrality of the working body for migrants as follows:
To the extent that he [migrant] is an individual whose sole raison d’etre
is work and whose presence is therefore legal, authorized and legitimate
only when it is subordinated to work, the immigrant worker experiences
an existence that is reduced to the body that materializes his existence, and
which is therefore its instrument. His existence is therefore the existence
of a body. Both his existence and his body are completely dependent upon
work. (2004, p.204)

Agreeing with Sayad on the centrality of work in migrants’ status (having no other position in the receiving society, even legally), I also sought
spaces for migrants’ empowerment and sense of realisation in work and
migrants’ ability to control and regulate work regimes. To reflect the
intensity of such experience, domestic live-in workers in particular often
first and foremost need to learn ways of commodifying their own bodies,
emotions and care, and often prefer to construct their employers as an
abstract source of income. The ability to separate the working self in such
a context of dependencies and intimacies becomes an invaluable skill and
an achievement that was estimated very highly by many of my interviewees, with a sense of professionalism and personal success.
Tania (49, a former technologist at a large plant) came to Bologna seven
years ago to earn money for better medical care for her grandchild. She
ended up getting her first job only a month after her arrival in Italy:
They told me that it would be a job in a mountain village, and I had to pay
100 US$ for it. I said I don’t care, as long as it is a job; I was so cold and
exhausted from walking all day long through all these churches and parks in
search of jobs. So an Italian man came and picked me up, and as I was trying
hard to learn Italian during these months I understood that I would work as
a caregiver for his mother. The day we arrived at his home I prepared dinner for them, and since the granny was lying in bed I didn’t really see her.
Only in the evening did I realise that she only had one arm and one leg. My
heart sank! I started crying and crying but I couldn’t refuse the job. It was a
nightmare job; the granny could neither speak nor see and I had to lift her
up from the bed, put her into the wheel chair, take her to the bathroom and
wash her every day. I had to put her on the toilet, pick her up, and change
her diapers. I just cried and cried all day. I did not have to cook food, just to
clean and to feed my granny, but I myself couldn’t swallow even a piece of
food. I tried but I couldn’t. Finally, on the seventh day I dropped the granny
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on the floor! She was so heavy and I was trying to pull her up so hard that
my haemorrhoids protruded. My employer came and saw me crying and
that’s when I told him I couldn’t deal with this anymore. I begged him to take
me back to Caritas from where he had picked me up.

Her employer sympathised with Tania and found her an »easier« job; she
was to look after his friend’s mother, a woman in the terminal stage of
brain cancer. From that time on Tania has never really been out of work;
she has moved from job to job with her employers’ recommendations, and
even helped her husband to come to Italy as well.
Seven years after her arrival, Tania still recalls her first few months in
Italy as a very »bodily« experience: the cold of the parks, the fatigue and
exhaustion from walking all day without a chance to get a proper rest.
When she accepted, like many migrants, the first available job, the shock
of her new situation provoked a very physical response: she cried all day
and could not force herself to eat. The shock of being forced by circumstances into an intimate sphere of providing care for a severely crippled
body, the very closeness to this body through touch, odours, presence,
feeding and cleaning became a challenge that Tania could not handle.
Tania’s account of her first days stands in sharp contrast to her subsequent confident professionalism in dealing with people with such serious diseases as Alzheimer’s and brain cancer. Tania’s ability to turn this
into »her job« is drastically different from her former self, when she was
unable to control her bodily impulses in the proximity of sickness and
disease.
Echoing Berger and Mohr’s (1975) and Sayad’s (2004) ideas on the centrality of the working body in migration, Tania’s account demonstrates
the centrality of work-related regimes, not only for working time. Tania’s
account indicates how outside of the workplace she had no place to go
and nothing to do, so that she could neither enjoy nor afford a proper rest.
This put her experience in striking contrast to the possible experience of
an Italian care worker who, outside work, could enjoy a rest in her own
private social domain of family, home and other social roles. In contrast,
the much-awaited Sundays and hours off, while providing an opportunity
to break away from a monotonous and controlled life in Italian homes,
do not necessarily bring the expected relief. Though willing to leave the
workplace, migrants often have nowhere else to go to except for the
streets and parks, which becomes an issue if the weather is cold or if it
is raining. These hours off work often become hours of sharp realisation of their separation from home, displacement and wasted time. This
logic also separates the space of migration as a place for work, in which
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a migrant’s life is often put on hold, even for years, while contributing to
the idealised imagination of home as a place where real life is happening.
It is this logic that pushes many women in domestic live-in arrangements
to try to obtain additional jobs during their days off instead of taking a
rest. Many women insist on regular hours off in their live-in employment,
but secretly from their employers, they often use these hours to clean
someone else’s flat for additional money. Those who did not have such
an arrangement often expressed regret that they were »wasting their
time«, taking a two-hour daily break from otherwise seven-days-a-week
unregulated domestic work, which live-in arrangements often imply. The
social vacuum resulting from the workspace and migration thus prompts
self-exploitation and maximising benefits in the name of the family left
behind in Ukraine.

Negotiating care: uneven geographies
of power at a workplace
In Doing the Dirty Work? Bridget Anderson describes migrant–employer
power relations as
power over commodities rather than power over persons. The employer of
the migrant domestic worker exercises both forms of power: the materialistic because of the massive discrepancy in access to all kinds of material resources between the receiving state and the countries of origin of
migrants; the personalistic because the worker is located in the employer’s
home – and often depend on her not just for her salary but for her food,
water, accommodation and access to the basic amenities of life. (2000, p.6)

The negotiation of rights and power in the privacy of employers’ homes,
however, is far from unidirectional. Many women in my interviews discussed the commodification that came with their jobs as »professionalism«, that is, as a way of learning to separate the labour of care provided out of love and obligation for their own families in Ukraine from
the labour of care provided for money in Italian homes. They used this
acquired professionalism in order to meet their employers half-way, dictating the rules and organising their own routines within Italian homes.
Especially this holds true in geriatric care, in which the physical fragility of the person-in-care often leaves a care worker in charge. In such
situations, it is not uncommon that a care worker can develop her own
regimes, and even enjoy such freedoms as earning extra money by getting extra cleaning jobs in the neighbourhood during the hours free from
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care-giving, or hosting other migrants in the flat for the night, without
the knowledge of the employers.
Because most strategies are clearly frequent in (but by no means limited
to) live-in domestic workers’ arrangements, I draw most of my examples
here from my interviews with migrants who have experienced this type
of employment. The live-in arrangement is often just a stepping stone in
the career of a Ukrainian migrant, a temporary stage from which many
of my interviewees moved on once they acquired more skills, confidence
and resources that allowed them to move to hour-based employment and
an opportunity to rent a room. Those who choose to stay in this type of
employment usually have developed a great deal of firmness and practical skills in how to negotiate their space, time and work under the ever
pressing demands from their employers. It is also most common that older
migrant women (who live in Italy alone) choose live-in arrangements,
often in order to be able to remit all of their salary. For younger people
such an arrangement is considered both too difficult and impractical, as
they are considered to lack experience that could help them manoeuvre
between the everyday negotiations of power with the employer.
Irrespective of age almost all my interviewees had experienced live-in
work arrangements at some stage of their stay in Italy, but only a few have
chosen to maintain it for years. While at the beginning, the limited universe of an Italian home provided an inexperienced migrant with certain
safety, with time, it may become claustrophobic, with dependency on the
employer’s mood and expectations that often soar very high. For many of
my interviewees domestic live-in arrangements became a dramatic experience of immense psychological and physical strain, the first shock and
realisation of their new role as a migrant, their position in Italian homes
and families, a new language, social rules and a whole different set of
working skills.
In the following part of the chapter I present some examples from my
research on means and ways of establishing disciplines related to the
presence of the care worker in Italian homes. Without denying the
inequality of power positions between a migrant and an employer, I view
disciplining as a two-directional process, in which employers subject
their domestic and care worker to their discipline, and migrant workers,
with more or less success, gain ground for their needs, rules and regimes.
As most of my interviews indicated, these power struggles do not happen
at a level governed by complex psychological or legislative metaphors;
they are often exercised at the very basic level of controlling migrants’
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consumption of food, usage of space, working hours, sleeping hours, language use and even use of the migrant’s name.

Names and naming as a form of claiming
connections and declaring a new self
In my first interviews it struck me that many of my interviewees had a
Ukrainian and an Italian name. Halyna, who has lived in Italy for some eight
years, began by telling me »Io sono Anna. In Italy I am Anna«. The need
for the change of names was always explained to me in pragmatic terms:
»because my signora could not pronounce my name«, while the choice of
names was rather creative. Some women take names that resemble the
sound of their name in Ukrainian, for example, Hanna/Halyna (Ukrainian)
becomes Anna (Italian), and Svitlana (Ukrainian) becomes Silvana (Italian).
Others translate their names into an Italian equivalent – for example,
Svetlana (Russian for light) becomes Lucia (Italian). In the case of two
young Ukrainian men their bosses called them completely unrelated Italian
names. In both cases the men told me this with a laugh, implying that they
do not mind the change. One man, whose name Zhenya was abandoned by
his boss for Michele, comments: »He [the boss] is just too stupid to remember my name. He calls me Michele! It’s fine with me. I figured it’s safer like
this for the police and for phone conversations, since I am here illegally. He
can call me whatever, as long as he gives me a job.« While in many cases
the change of name seems a matter of convenience for both migrants and
their employers, it does symbolise most vividly the change of the migrant’s
identity, a creation of a new migrant-self, separated from the life back in
Ukraine in a way that allows a migrant to say »in Italy I am Anna«.
On the part of migrants, naming an employer or person-in-care often
shows a relational aspect of the work. The most common way to refer
to an elderly person in-care was either babka, babusja, babtsja (female)
or ded (male) or signor/ signora. The first set of terms mean »grandma
(granny)/ grandpa«, thus indicating a tendency among many migrants
to frame their work in Italian homes in terms of a familial and age-related hierarchy in relation to the person in-care. Signora / signor were
often used during the conversation even in Ukrainian and point to a more
formal employer/employee relation, but would often be coupled with
the possessive pronoun »my« or »mine«, making it more casual. In both
cases, however, the employer/ person-in-care is rather depersonalised,
as both terms refer not to the individual (with their name and personality)
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– which might indicate a personal tie of friendship – but to the relational
status of the migrant in this situation.

Food as a form of control and regulation
Lisa Law, in her work on Filipina migrants in Hong Kong, names the consumption of Filipino national food by migrants, including the very taste
and touch of food as an important factor in embodying Filipino women
as national subjects (Law, 2005, p.238). In my interviews about the experience of working as a live-in care worker food constantly reappeared
either as a reminder of the first traumatic experience of being a servant,
or as a reminder of one’s position in the house of the employer. Many of
my interviewees not only had no opportunity to cook their national food
or even to choose food, but many times they were deprived of almost any
food. Many of my interviewees recalled that they almost starved when
they first started in live-in employment; others mentioned that they were
allowed to eat only very basic foods. For my interviewees, food would
almost always become a part of regulatory regimes, when the time, frequency and quality of food was regulated by the employer according to
their habits and regardless of migrants’ needs.
In many of my interviews, learning to negotiate food (either through
open demands or through various tricks), signalled a breakthrough in
migrants’ careers, and indicated their ability to negotiate their position in the houses of their employers. In many cases, migrant women
would choose a subversive strategy of eating secretly from the employer’s stores, while in others (like the following two examples) negotiating
the food became an element of larger power struggles. Thus, Olexandra,
(43, living alone with an elderly Italian woman) comments: »Sometimes
my signora can get furious and then she calls me sciava [slave]! We [people from ex-USSR] are not even used to such words! So I don’t take this
from her! If she says something like that I just tell her “Wait until I won’t
give you any food for lunch, and then you will see who is sciava in this
house!” She immediately becomes quiet!« Olexandra’s power struggles
with her person-in-care are not masked with niceties: an ageing Italian
woman is not shy about spelling out that Olexandra’s place in her house
is to serve. However, Olexandra is not afraid to be direct either; using
her physical fitness and the solitude of their lives, she stands her ground
and her dignity, unsupervised and uncontrolled by the signora’s children,
Olexandra’s formal employers.
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In another case, Andriy, who was only 28 but already a caregiver with
over a year’s experience, describing his adaptation path into his new job
in Naples, referred to his ability to regulate his own food as a professional
achievement:
It’s a good job; they pay 800 euros per month and I don’t have to do much. Plus, I
have a whole flat to myself… but the last job I had was [sighs regretfully]…. It’s just
hard to start again, you know. Here I have to start all over again to teach them
[employers] how to treat me. At my last job, I gradually trained them [employers]
so well, that they knew all my habits. They knew that for lunch I have to have a
dessert and that on Saturday I also like to have a beer. Here, I still have to slowly
explain these things to them. But it’s all right, I am working on this.

In Andriy’s case, in both places he managed to secure his relatively comfortable position not only through his dedicated work, but by positioning
himself as a young person, a »grandson« of the person-in-care. In both
instances, he negotiated his position with the middle-aged (his mother’s
age) daughters of the men he was providing care for. Being the approximate age of these women’s children, he appealed to them through his
hard work and his gallantry, as their »son«.

Sleep as a form of control over time and body
The regulation or simply the disruption of the sleep and rest hours of
a migrant often becomes one of the more exhausting shortcomings of
live-in arrangements. Thus Lesia, remembering a former job, recalls: »My
granny would always keep me up at night; she would sleep during the day
and at night she would make me play cards with her [laughs softly]. Of
course, she was bored! But I had to do all the work during the day! I would
just fall asleep and she would keep waking me up and complaining that I
am not focused.« Even though in my interviews such examples as Lesia’s
would often be the result of the sickness of the person-in-care, the position of a migrant as sole care-taker, responsible for providing care for
such a person without breaks or shifts, can result in severe cases of disciplinary control over their bodies. In this instance, even though the work
is tough because of the patient’s deteriorating condition, the migrant’s
positioning is maintained through unregulated regimes that are characteristic of domestic work.
It was not uncommon, however, for migrants to make use of such live-in
arrangements in a more beneficial way. One of the best-functioning
»tricks« was the business of posto letto, providing other migrants with
somewhere to sleep for the night, for a fee. These arrangements were
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particularly prevalent in the late 1990s and early 2000s. A live-in caregiver, working alone in the house of a bed-ridden or very sick person,
would open up some rooms in the house every night for other Ukrainian
migrants (sometimes as many as a dozen), from 10 pm until 8 am, charging
on average 5 to 7 euros per night. Sometimes, such accommodation
included a shower, but usually the rule was that the tenants could enter
only after the agreed hour and had to leave with all their belongings by 8
am. The domestic worker then would clean up all traces of the night tenants. In fact, many of these places could run for years before being accidentally discovered (if at all) by the families of the person in-care. These
examples of migrants’ entrepreneurial activities show that, even within
most regulated conditions of live-in domestic arrangements, abuses of
power are not unidirectional.

Language and power struggles
Language – that is, the fact that, usually, a migrant starts work with an
inferior knowledge of the language that will be the main vehicle for negotiating rights and duties – plays a major role in controlling migrants and
establishing a hierarchy within the space of employment. The lack of language skills often represents not only a verbal, but also a general impediment to asserting one’s rights, defending oneself against accusations or
having the confidence to negotiate such rules at all. Mastering the language, at the same time, tends to boost migrants’ ability to negotiate better conditions for themselves and may also enhance a migrant’s sense of
achievement (see also Bahna, 2020, in this volume). Thus Lesia, who in
Ukraine was a theatre director, recalls particularly humiliating language
lessons at her first job: »Once, I recall how I brought the wrong plate to
my signora. She got so furious, my little old lady! She made me take out all
the dishes from the cabinets, place them all in front of her, and go over all
of them, and only then could I put the dishes back.«
Along with gaining strength through learning Italian, the Ukrainian or
Russian language was often used as powerful tool to create a migrant’s
own space in the place of employment, putting some distance between
them and their duties, establishing routines and simply venting frustration and anger. Thus, Yulja (29, a professional painter working as a daycare for an 80-year-old woman) recalled that she was very worried about
her lack of Italian when she first started the job. Yulja, who has a somewhat humorous and sarcastic disposition, explained with laughter that
language skills turned out to be »overrated« in her particular job; in the
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course of a year, as Yulja learned more Italian, her signora’s health deteriorated so much that she could hardly speak any more, the upshot of which
was that to some extent Yulja’s efforts were wasted. However, Yulja would
often entertain her friends with stories about their communication:
Yulja: I was doing my exercises [aerobics] today in the living room, and my
signora was dozing in her chair, when all of a sudden she woke up and
started shouting at me »tu sei cretina [you are an idiot]!«
Interviewer: What did you say?
Yulja: Well, I told her, in Russian, that the only »cretina« in the house was
obviously herself [laughs]. But you know, it’s amazing… she [signora] can’t
really speak any more but then all of a sudden she just says »tu sei sciava«
[you are a slave] or »tu sei nerra« [you are black]… I mean, out of all the
words these are the only ones she still remembers [laughs]. Sometimes I feel
very hurt … I don’t think I deserve this after spending a whole day with her.
But then I just tell her everything I think about her in Russian [laughs].

In general, on multiple occasions I have seen migrant domestic workers leading parallel conversations with their employers in Italian and in
Ukrainian or Russian; the polite and cheerful talk with the employer in
Italian would often be paired quite openly with words of frustration and
anger in the native tongue. Even if it did not change the situation in favour
of the migrant, it would clearly create a much-needed space for releasing
stress. Similarly, the introduction of mobile phones brought about a major
improvement in domestic workers’ living conditions, for many reasons.
One of the main reasons is the opportunity it provided to keep in touch
with family and friends in Ukraine at all times, at any free moment that
can be spared, even under the most rigid work regimes. Conversations
on mobile phones in Ukrainian or Russian disrupted the mono-linguistic space of Italian homes and migrants’ routine and solitude, providing
a source of energy and stress relief, and introducing something of the
migrants’ own lives into their Italian houses.
Work and employers, regimes and rights were among probably the most
vital and most discussed topics among the Ukrainian migrants I lived
with, interviewed or met in parks and bazaars. Many migrants would
refer half-jokingly to the need to »train« employers to adapt to their presence in their homes. These accounts signalled to me the shifts that happen in Italian homes: not only do Ukrainian migrants have to get used to
their new jobs and roles as domestic workers, but many Italian households had to learn to share the space with a domestic worker and a foreigner. In fact, it was not uncommon among migrants to complain about
»nouveau riche« Italians who had no previous experience of domestic
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help. In contrast, affluent families who had a history of employing domestic workers were considered better employers for migrants because the
rules and spaces within the family were already clear and organised. This
gave migrants a sense of clarity concerning their position in the house.

Conclusions
Domestic and care worker, especially those performing their work 24/7
in the privacy of other people’s homes, have a particular mode of invisibility. Performing work in a space that is the private home of the employer/
person-in-care gives rise to unique disciplining regimes for carers, and
requires a particular effort on their part to maintain emotional and physical boundaries. As I also showed in this chapter, very often their whole
behaviour is directed towards creating a marketable entity that can manage emotions, time, work and space in a way that allows them to perform
intimate care work and yet maintain some distance. This overlap of the
marketable, the moral and the bodily allows us to understand the »moral
boundaries drawn on the body« (Lyon, 2007, p.217-8) of migrant domestic
workers.
However, domestic work, especially geriatric care-work, gives rise to disciplining practices that are not unidirectional and transform not only
the migrants. Such practices create multiple mutual dependencies and
intimacies within social fields established in the course of work. Looking
into various aspects of migrants’ emotional and physical »actuality of
labour« I analysed power negotiations and multidirectional disciplining
processes inscribed in the bodies, daily routines and work practices of
migrant women. The positioning of a domestic worker in such an intimate
sphere as a home can often create mutual dependencies or obligations
with those who hire them or the persons-in-care. These can lead to particular forms of social integration, and can be used by domestic workers
to achieve their personal goals, such as legalisation of their stay in Italy,
or everyday favours in difficult situations (translation from and paperwork in Italian, giving rides, sending extra help/presents back home to
Ukraine). These ties that emerged out of the intimacy generated through
care work were particularly valued by the women who participated in my
research, and they treated them as a very material achievement.
Analysing the ways in which migrants utilise, contest and overturn various regulatory effects in order to make their migration both beneficial and
tolerable, I discussed the construction of a certain migrant-self, that is, a
summation of various bodily, performative and value transformations. In
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relation to this deliberate transformation, migrants often develop a strong
sense of pride and professional achievement related to their worker identity and their ability to negotiate the terms and conditions of their work.
They often called this process »professionalisation«, staking their own
claim for a term that in policy language often denotes the acquisition of
a official training qualification or diploma. Many women commented that
even though they had professional careers in Ukraine prior migrating to
Italy, their life in Ukraine was sheltered and that it was Italy that made
them strong, understand themselves and not to fear unfamiliar circumstances. As one of my interviewees eloquently summed up her achievement
in migration (Valentina, 47): »Now I just know that if you drop me anywhere,
anywhere in the world, just like that, like I am standing here now … I know
I will survive, I will make it. This is what Italy taught me.«

References
Anderson, B. (2000). Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour.
London: Zed Books.
Bahna, M. & Sekulová, M. (2019). Crossborder Care. Lessons from Central Europe.
Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. Available at: https://doi.org/10.1007/9783-319-97028-8
Bahna, M. (2020). The economic rationales behind crossborder care among care workers from Slovakia. In Katona, N. & Melegh, A. (Eds.). Towards a scarcity of care? Tensions and contradictions in transnational elderly care systems in central and eastern
Europe. (pp. 92–114) Friedrich Ebert Stiftung, Budapest.
Bartha, A., Fedyuk, O. & Zentai, V. (2015). Low-skilled Migration: Immigrant Workers in
European Domestic Care. In Beblavý, M., Maselli, I. & Veselkova, M. (Eds.). Green,
Pink & Silver? The Future of Labour in Europe, Vol. 2. (pp. 237–57) Brussels: Centre for
European Policy Studies (CEPS). Retrieved from: https://www.ceps.eu/wp-content/
uploads/2015/03/NEUJOBS%20Future%20of%20Labour%20Vol%20II_Final.pdf
Accessed: 25.10.2020
Berger, J. & Mohr, J. (1975). A Seventh Man. New York: Viking Press.
Bettio, F., Simonazzi, A. & Villa, P. (2006). Change in care regimes and female migration: The »care drain« in the Mediterranean. Journal of European Social Policy, 16(3):
271–85. Available at: https://doi.org/10.1177/0958928706065598
Farris, S.R. & Marchetti, S. (2017). From the Commodification to the Corporatization
of Care: European Perspectives and Debates. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 24(2) (Summer), 109–131. Available at: https://doi.
org/10.1093/sp/jxx003
Fedyuk, O. (2009, March 20). Death in the life of Ukrainian labor migrants in Italy. Retrieved from: https://migrationonline.cz/en/e-library/death-in-the-life-of-ukrainianlabor-migrants-in-italy Accessed: 7.9.2020
Fedyuk, O. (2012). Images of transnational motherhood: the role of photographs in
measuring time and maintaining connections between Ukraine and Italy. Journal of
Ethnic and Migration Studies, 38(2) (February). Available at: https://doi.org/10.1080
/1369183x.2012.646422

164

III. SOCIETY

Fedyuk, O. (2015). Growing up with migration: Shifting roles and responsibilities within
the transnational families of Ukrainian care-workers in Italy. In Kontos, M. & Bonifacio, G.L.A.T. (Eds.). In the Dark: Family Rights and Migrant Domestic Work. Palgrave
Macmillan UK. Available at: https://doi.org/10.1057/9781137323552
Fedyuk, O. (Director) (2020). Olha’s Italian Diary. [Documentary Film]
Gábriel, D. (2020). Negotiating Working Conditions in the Austrian Live-in Care Sector. In Katona, N. & Melegh, A. (Eds.). Towards a scarcity of care? Tensions and contradictions in transnational elderly care systems in central and eastern Europe. (pp.
115–143) Friedrich Ebert Stiftung, Budapest.
Graziano, P.R. (2009). Choosing Welfare of Losing Social Citizenship? Citizens’ Free
Choice in Recent Italian Welfare State Reforms. Social Policy and Administration,
43(6), 601–616. Available at: https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2009.00683.x
Hochschild, A.R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling.
Berkeley: University of California Press.
Hochschild, A. R. (2003). The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and
Work. Berkeley: University of California Press.
Hrodetska, V. (2010, November 18.). Mafia, pitsa ta...seks [Mafia, pizza and ...sex]. Express
Istat (2014). Cittadini Stranieri. Popolazione residente e bilancio demografico al 31
dicembre 2014 Italia [Foreign citizens. Resident population and demographic balance on 31 December 2014, Italy]. Retrieved from: http://demo.istat/str2014/index.
html. Accessed: 7.9.2020.
Law, L. (2001). Home Cooking: Filipino Women and Geographies of the Senses in Hong Kong. Cultural Geographies, 8(3), 264–283. Available at: https://doi.
org/10.1177/096746080100800302
Law, L. (2005). Home Cooking: Filipino Women and Geographies of the Senses in Hong
Kong. In Howes, D. (Ed.). Empire of the Senses. (pp. 224-244). Oxford and New York:
Berg Publishers.
Lyon, D. (2007). Moral and cultural boundaries in representations of migrants: Italy and
the Netherlands in comparative perspective. In Passerini, L., Lyon, D., Capusotti, E.
& Laliotou, I. (Eds.). Women’s Migrants from East to West: Gender, Mobility and Belonging in Contemporary Europe. (pp. 212–228). New York-Oxford: Berghahn Books.
Malynovska, O. (2006, January 1). Caught Between East and West, Ukraine Struggles
with Its Migration Policy. Retrieved from: http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=365 Accessed: 7.9.2020.
Marchetti, S. & Venturini, A. (2013). Mothers and grandmothers on the move: Labour
mobility and household strategies of Moldovan and Ukrainian migrant women in
Italy. International Migration, 52(5), 111–126. Available at: https://doi.org/10.1111/
imig.12131
Ministry of Finance of Ukraine. Data on average wages. Retrieved from: https://index.
minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2016 Accessed: 7.9.2020
Näre, L. (2013). Migrancy, gender and social class in domestic labour and social care in
Italy: An intersectional analysis of demand. Journal of Ethnic and Migration Studies,
39(4), 601–623. Available at: https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.745238
Ong, A. (1999). Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. Durham:
Duke University Press.
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IV. CARE WORKERS’
CAPACITIES TO ACT
Challenges facing Hungarian
care workers when trying to act for
themselves in the United Kingdom
and in Hungary
Kinga Milánkovics

Introduction
The so-called ‘care drain’ in western Europe – the employment of cheap
migrant labour in care work – has been widely discussed in the academic and public discourses (see also Uhde & Ezzeddine, 2020, in this
volume). As explained in the Introduction to this volume, the marketization of care has resulted in the increased employment of central
and eastern European women in western European households. This
reflects an unequal exchange between eastern and western European
countries. While I agree that working conditions and regulations in care
work are defined by demographic and socioeconomic developments, in
this chapter I will focus on carers’ perspectives and their capacity to
cope and to act for themselves within larger political and socioeconomic contexts.
As a Hungarian carer working in the United Kingdom, I draw on my own
experiences and on discourses and dialogues among and with carers
and families. Over the past decade I have been trained and employed as
a carer. I have also talked to numerous Hungarian carers who have been
employed abroad to find out what they think and feel about the prospect
of ‘Brexit’ – whatever that turns out to mean – and what their intentions are in terms of work in the future. I am still in constant dialogue
with them and often brainstorm about what kind of social structures

Challenges facing Hungarian care workers in the United Kingdom and in Hungary

167

we might be able to build in order to improve working conditions in
Hungary. There is also a kind of self-supervision or self-help network
within a small community of carers, who are in regular touch. Although
many of them express a wish to return to Hungary and work in the care
sector there, most of them do not plan to return. This is because of
the huge differences between working in the United Kingdom and in
Hungary when it comes to legal regulations, wages and working conditions. While these are strongly influenced by the socioeconomic differences between the two countries, I believe that nevertheless there
are many things policymakers and the carers themselves could do to
achieve better working conditions in Hungary.
While I present the United Kingdom as a positive example in contrast to
Hungary, care work is undervalued and underpaid there as well, in common with other forms of reproductive work. From Hungarian carers’
point of view, working in the United Kingdom has various advantages
compared with working in Hungary. I will highlight how carers experience the formal legal structures and the informal networks and relations they work within, reflecting on their ability to cope with or change
their working conditions. Formal and informal networks, information
channels, unions, laws and customs, the quality of social dialogue in
the larger society, media attention, as well as business solutions all have
an impact on carers’ capacity to act. In my analysis I will show carers’
experiences in the United Kingdom and in Hungary, and what helps or
hinders them, with the purpose of advocating for more rights and better
working conditions. I will show that the legal frameworks and economic
circumstances of care work have to be changed in Hungary in order to
confer more dignity on both the elderly and care workers. I will also
argue that care culture, customs and social awareness must improve for
the same reasons. This chapter is not a thorough sociological analysis
of care work in these countries. Instead I will show what care workers
experience and what improvements I, as an activist, suggest in terms of
civic participation.
First, I will present the UK care system from a care worker’s perspective
and highlight what institutions and legal circumstances make care work
in the United Kingdom better for Hungarian workers. I then explain
what care workers find most problematic in Hungary. Finally, I will give
an example of what solutions are available to activists and grassroots
initiatives in order to improve carers’ working conditions. Although systemic change is needed to improve carers’ overall situation, for example,
addressing the social value of care work in society, I would like to show
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the aims and possible achievements of local initiatives. I believe that,
despite all difficulties resulting from various systemic factors, carers
can and should act for themselves in order to improve their situation by
cooperating with each other.

Background
This text is based on my personal experiences as a care worker and an
activist in this field. I have been working as a live-in carer in the United
Kingdom since 2015. I have also been participating in sustainability-related grassroots development of social infrastructures and advocacy in
Hungary since 1998. I received my first care training in 2011 in Hungary,
where I had the chance to do my practical training in a municipality-managed elderly care home. I was also a hospice volunteer for some years in
Hungary. During my care-related work in the United Kingdom I have had
the opportunity to study the English elderly care system on-site. Because
I have had clients from several regions of England, I have also been able
to see how different local councils organise social care for the elderly.
After I became a self-employed live-in carer in the United Kingdom, I also
worked for care agencies to recruit carers from abroad. Between 2016
and 2019 I interviewed approximately 200 fellow carers or carers-to-be,
mainly central and eastern European and third-country (non-EU) nationals, mainly women. This experience helped me a lot to understand the
social and economic backgrounds, as well as the personal motivation of
these people.
At the same time, I am also active in the network of carers who work in
Hungary. In 2017 I co-founded an initiative called Conscious Ageing (which
later became the Hekate Conscious Ageing Foundation). Among other
aims, we work on improving working conditions and the overall elderly
care situation in Hungary. We started an elderly care programme called
the Osmosis Community-Based Elderly Care System (Osmosis CareNet).
We help both families and carers with information, consultancy, matchmaking, conflict-resolution and mediation. We also run a Facebook group
to improve communication, advocacy and interest representation among
stakeholders in Hungary. Through that work I have the chance to talk to
many families and carers and learn about individual circumstances, as
well as the sector’s systemic problems. These are the sources of information and experience on which this chapter is based. Osmosis CareNet
will be analysed as an example of grassroots self-organization of carers,
aimed at finding a communal solution for care needs in a socio-political
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situation in which the state does not provide feasible opportunities for
families needing care services. In other words, circumstances in which
elderly care is strongly marketised.

The advantages of working as a live-in
carer in the United Kingdom
The practical implications of the UK system for carers is that carers are
integrated, visible and regulated actors in the system. This legal and
structural legitimacy, together with proper workers’ rights and support
systems, result in a relatively well-structured space for carers to act for
themselves. In what follows I will describe the main trends in care migration in the United Kingdom, and then look at the available institutions and
tools that support the work of carers.

Increasing demand for migrant care workers in
the United Kingdom
Elderly care is provided primarily by two major, interrelated social structures in the United Kingdom: the health care system and the social care
system. Central and eastern European migrant elderly carers typically
work in the social care system. Skills for Care estimates (2020) that around
84 per cent of the adult social care workforce are British; 7 per cent are
EU nationals and 9 per cent are non-EU nationals. Both health care and
social care employers recruit from the same pool for many caregiving
roles. Another recent analysis of Skills for Care (2019) shows that the estimated number of adult social care jobs in England1 in 2018 was 1,620,000,
of which 1,225,000 (76 per cent) were carers and another 84,000 (5 per
cent) were regulated professionals (for example, nurses, occupational
therapists and social workers), including 41,000 registered nurses (these
are nurses not working for the National Health Service). Another analysis published by The Health Foundation found that if the adult social care
workforce grows proportionally to the projected number of people aged
65 or over in the population, then the number of adult social care jobs will
increase by 36 per cent (580,000 jobs) to around 2.2 million jobs by 2035
(Buchan, Gershlick, Charlesworth & Seccombe, 2019).
1 In many aspects of health care and social care, domestic data is collected and monitored by
England, Wales, Scotland and Northern Ireland separately, therefore I focus only on England in the
following analysis.
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This means that, while care demand is increasing dramatically, there is
only a limited increase in the available workforce. This means that there
is already a major labour shortfall in the health care and social care systems. According to AgeUK (2020) there already aren’t enough care workers for everyone who needs them. Social care in the United Kingdom is
already in a fragile state. AgeUK (2020) says that ‘130,000 new care workers are needed each year just for the social care workforce to cope with
current levels of demand’. And because there is such a huge shortage of
carers in the United Kingdom, and supporting structures and information
channels are functioning well, carers can easily quit and find new clients
if, for example, service users fail to respect their professional and personal boundaries. When carers have real opportunities to change jobs,
for example, because legal, cultural and social structures underpin such
moves, carers have enormous room and capacity to act for themselves.
In what follows I will describe what is available for EU-national central
and eastern European migrant carers in the United Kingdom in terms of
working conditions and capacities to act. I draw attention to the structural elements that are potential power-sources for carers.

Legal framework
The most common job types for central and eastern European migrant
carers in the United Kingdom are: (i) carer in a care or nursing home; (ii)
domiciliary carer; and (iii) live-in carer. Care jobs are offered typically by
care provider companies or charities, such as care homes and agencies.
Many carers work as self-employed service providers, who opt to work
with agencies. A self-employed live-in carer makes about 700–900 GBP
per week, while the cost of being self-employed is about 5-10 GBP per
week. Carers can and mostly do work legally, therefore they are regulated
and protected by the law. The Care Act, the Health and Social Care Act,
and the Health and Safety Regulations are primarily important in regulating care work, including live-in care arrangements. A detailed list of
laws and regulations is easily available for carers on the homepage of the
Care Quality Commission (CQC),2 which is a state-funded, but independent regulatory body for health and social care in England. CQC plays a
very important role in the UK quality control system. It offers a non-mandatory, fee-based quality control service and certification to all care service providers. Based on this certification, service providers are able to
2 For more information see Care Quality Commission, 2020.
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demonstrate their independent ratings to potential customers, families
and the elderly themselves.
The fact that carers can work legally is crucial in relation to their capacity to act. Being legally recognised means that carers can represent their
interests, speak up and seek protection and support in basically any area
of their work. This applies not only to UK citizens, but to other migrant
workers as well. EU nationals, including CEE migrant workers, have the
same rights as UK nationals. After ‘Brexit’, this situation is likely to change
for newcomer EU migrant carers. But the legal status of those already
working in the United Kingdom is likely to remain the same and according to Government communication they will have the same rights and
protections as UK nationals.
Based on the new UK ‘points-based’ immigration system I predict that
from 1 January 2021, newcomer care migrants are likely to encounter
more hostile working conditions, similar to those non-EU migrants suffer
from at the moment. National visa regulations are and have been often
used to restrain the capacities of migrant carers to act. This has been the
case for non-EU nationals even before Brexit.

Care-related support available for carers in the
United Kingdom
The roles, functions and boundaries of care work and carers are strictly
regulated in the United Kingdom. This means that carers, clients and
family members can and should know what is and what is not part of the
job of a carer. For example, cleaning and other housekeeping tasks are not
carers’ responsibilities.
Also regulated are what caring tasks a live-in care worker should and
should not do. As already mentioned, care needs are covered by the
health care and the social care systems. These two cooperate closely
and, for example, an elderly patient cannot be discharged from hospital until there is proper and appropriate care in place at home, provided
by the social care infrastructure. It is the responsibility of health care
workers to make sure that sufficient care services are in place at home.
Until appropriate care is in place at home, patients must stay in hospital.
Additionally, health care services are provided in patients’ homes by district nurses. The district nurse network is part of the national health care
system and they work closely with live-in carers. If a carer needs medical
advice or help on the job, there is always a local number to call for advice
24/7. A district nurse is always there to give proper medical advice or
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redirect to the ambulance service if needed. Also regulated are the care
services for which live-in carers are responsible and the tasks for which
district nurses are responsible. For example, changing a dressing on a
wound is not the job of a live-in carer. In fact, carers are not allowed to
change dressings; that is the job of a district nurse.
That means that a carer is never left alone at any time to solve issues
with the client that arise out of the blue. This is very important for carers. When a live-in carer is alone with a client, in their home, it is a huge
responsibility. Anything can happen to the client and in fact something
often does happen. Making decisions and providing care in medical
emergencies is a major responsibility that also requires high-level medical skills. Live-in carers do not and should not have the sole responsibility
in such cases. It is crucially important to have sufficient backup and support systems behind carers. One cannot provide a good enough service
without them. This is well established in the United Kingdom because of
the effective cooperation between the social and health care systems,
and the district nurse system.
Training is another important aspect of support for carers in enabling
them to provide a professional service. According to the law, carers must
receive induction training in their job before they start their first assignment. This is organised by the recruitment agency that employs the carer,
if the carer is not self-employed. There is also an annual update training
that is obligatory by law for both employed and self-employed carers. It is
organised by either the company/agency or independent training providers. The obligatory training applies to both UK and foreign carers.

Self-organising and institutional support
Self-organisation and advocacy are also very important in developing
working conditions for carers. There is a long history of workers fighting for their rights in the United Kingdom (Lovell, 1977). Trade unions,
the workers’ movement and the feminist movement have been relatively
strong since the nineteenth century and are still important in shaping
working relations and culture today.
Union membership costs about 7–8 GBP a month at Unison,3 the largest
British public service union. Being a union member means that carers
receive information about the sector, major policy dialogues, legal challenges, achievements and campaigns. There are also various free helplines
3 For more information on Unison see their website https://www.unison.org.uk/
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and legal support for union members, should a carer need them. Circulars
and newsletters are regularly distributed to carers by email. This means
that carers do not feel abandoned and that help is always just an email or
phone call away.
Trade unions also function as watchdogs, because they provide a constant presence and control of the sector. The very fact that they exist has
an impact on society and regulates people’s, families’ and service users’
behaviour. Working in the care sector I also experience that representing
interests and communicating clearly about relevant issues as a carer are
generally appreciated.

The use of media and social media in improving
working conditions
According to my experience in the United Kingdom there are various
communication and media channels open to those who are willing to
speak up. These include specific advocacy groups, municipality helplines, local charities, unions, and media outlets at the local, regional
and national levels. Health care and social care are well discussed in the
British media. There are several journalists who specialise in health care.
Problems, issues and difficulties are covered in depth and the government
is constantly challenged by the media. Ageing, demographics, dementia,
elderly care, financing, care migrants and workforce shortages are part
of the daily social dialogue. From the point of view of central and eastern European migrant carers, the media provides information on what is
going on in the country at the national level and what is to be expected.
There are also special programmes and support lines provided by media
channels to which one can reach out. Now with the ‘Brexit’ process and
also during the coronavirus pandemic, the public media feels like a reliable source for information and guidance.
While public communication is primarily helpful in spreading information about relevant issues in care work in the wider society, social
media plays a crucial role in self-organising and in cooperation among
carers. Carers commonly organise, for example, in Facebook groups and
exchange information quite assiduously. They ask questions and make
recommendations about potential workplaces. This is a very powerful
tool for cooperation. As already explained, it is easy to find another client, agency or care/nursing home to work in. Therefore, carers and carers’ groups have the power to influence their own communities concerning the selection of workplaces. Word of mouth is a strong and efficient
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means of acting for carers, and social media platforms provide free
structures for communication. There are many Facebook groups maintained by carers themselves. Some are even in Hungarian, specifically
for Hungarian carers working in the United Kingdom. When someone
wants to find a new placement, recommendations are sought from the
group members. Currently I work together with two agencies and they
were both recommended to me by fellow carers in a Facebook group a
few years ago. Often, carers share their bad experiences in these groups,
so basically one can obtain first-hand information about agencies or care
homes very easily.

The role of market actors in shaping workers’
rights and working conditions
There are two significant market actors in the care sector that strongly
shape working conditions: insurance companies and recruitment
agencies.

Liability insurance companies
It is often a requirement that carers take out Carer’s Liability Insurance. It
costs about 80 GBP per year. This offers protection to carers in the event
that they make a serious mistake on the job. It reduces carers’ vulnerability. Often, families take out similar insurance policies to protect themselves against instances in which, for example, the carer is injured on the
job and claims compensation from the family.

Recruitment agencies
Organised, professional elderly care has a long tradition in the United
Kingdom. Families and the elderly themselves know what it means to hire
carers or other domestic help (such as cleaners or gardeners). Agencies
also play an important role in communicating with families and service
users about what they can and cannot expect from a care set-up in their
homes. Agencies typically operate with a business model in which the
family pays the agency for organising and managing the continuity of
care and for all the conflict resolution that is an inevitable part of care
operations most of the time.
In the elderly care sector, clients and carers come and go. People die,
carers stop working; they are not constantly present as individuals and
stakeholders in the community. Continuity and quality assurance are
provided by local agencies most of the time. These are typically small,
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often women-led local businesses or franchises organising care for members of the local community. They have several roles:
(i) recruiting and training carers;
(ii) checking carers’ reliability, experience and references;
(iii) checking and assessing families, working conditions and clients’ care
needs;
(vi) providing training for families when they start hiring carers; and
(v) mediating between carers and families if there is an issue that the
parties cannot resolve on their own.
From the point of view of carers, agencies are a huge source of help and
background support to which they can turn when they are looking for a
new client or need advice or mediation in a given job. Because there is
such a vast shortfall of carers in the United Kingdom, there is strong competition between agencies to attract carers, so they tend to be as good
as they possibly can, encouraging carers to remain with them. Good,
reliable carers enjoy a rather welcoming environment at good agencies,
regardless of their nationality or religion. Less good agencies attract less
experienced carers with fewer prospects, offering lower wages. Upward
mobility to good wages is available to all carers, however, even if they
are not British. Top wages are basically defined by clients’ financial limitations and are currently about 100–120 GBP per day for self-employed
carers.
There are large differences between agencies. Agencies charge the families, and carers do not pay additional money for their services. There are
different types of agencies, with different business models. The weekly
fee that families pay to the agency varies a lot, ranging from about 100–
200 GBP (introductory agencies, working with self-employed carers) to
about 400–600 GBP (full-time employers). According to feedback from
UK carers, however, the latter are going out of business, being too expensive for families and not paying the carers enough. Both self-employed
and full-time employed carers are covered by social security and state
pensions.
The sector is underfunded and not all business models are financially
viable. There are many agencies that take advantage of inexperienced,
non-assertive carers and save money by exploiting them and by providing them fewer rights and more insecure working conditions. Often difficult clients are given to carers who are not in a position to refuse a given
job. On the other hand, the transparent agency network helps to increase
the capacity of carers to switch to better agencies and to improve their
working conditions.
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All in all, there are several institutions and tools that assure carers good
working conditions; or support them in advocating for better ones. Legal
employment contracts generally provide concrete descriptions of carers’
tasks and define their responsibilities. The quality control system provided by an independent institution (CQC) also helps to make the care
market transparent. Based on the district nurse system, the efficient
cooperation between the health care system and self-employed live-in
carers provides constant professional support for carers regarding medical issues. Additionally, because attending follow-up training is prescribed
by law, carers are encouraged to constantly professionalise themselves.
Because live-in carers work legally, they can join trade unions, which are
highly effective in the United Kingdom in distributing information and
advocating for rights. Insurance companies and recruitment agencies are
crucially important in making the situation of migrant care workers less
precarious. Also, the intense media attention helps to politicise care work
and to build a more respectful culture around care. The media can be
also used to influence decision-makers in order to achieve more adequate
legal regulation.

Working conditions and capacities
to act in Hungary
As I mentioned in the introduction, I have talked to about 200 people
who wanted to become carers in the United Kingdom. Most of them were
doing care work in Hungary. Also, I talk to Hungarian carers working in
Hungary on a daily basis within the framework of Osmosis CareNet.
As Gábriel (2020, in this volume) also shows, while there is an increasing
demand for elderly care in Hungary because of demographic ageing, state
expenditure on social and health care is not increasing. The care deficit is
growing constantly: waiting lists for places in nursery homes are getting
longer and longer; and unfilled job vacancies are also steadily increasing.
One of the main reasons for the latter is that wages in the social sector
are the lowest in the national economy (Gyarmati, 2019). Because of the
decline of state services, the number of caring family members and paid
live-in carers is increasing. Because live-in care arrangements are mainly
illegal, however, there is no reliable statistical data about the actual number of live-in carers.
The carers we work with in the Osmosis network come from various backgrounds and typically offer either live-in or domiciliary care services.
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Some of them are hospital nurses, who are (also) so badly paid that they
have to have second jobs to make ends meet. Another pool of carers is
non-skilled middle-aged women, who have no access to the legal labour
market and are trying to find some kind of income. Most of these women
are not trained as carers, which causes various difficulties for them and
the families as well. Many of them are fleeing domestic abuse or poverty,
or have housing-related issues that force them to choose live-in jobs.
According to my experience and that of the other carers I have talked to,
the most important factor that affects carers’ capacity to act in Hungary
is that carers and the sector itself largely operate on the black labour
market. Working legally and paying taxes entails so much additional
cost that it is hardly worth it for carers to do. The legal way of providing
live-in care is to become self-employed and pay monthly taxes. However,
a live-in carer can make only about 120–300 euros per week, based on the
ability of the care recipient or their family to pay for such services. If the
carer decides to become self-employed legally, there is a minimum cost of
50 euros per week (taxes, fees, expenses), which takes a large bite out of
the weekly wage. Consequently, if carers pay taxes they cannot earn a living wage or support their families. Moreover, this 50 euros has to be paid
even during periods in which the carer does not have a client or income,
which makes their general situation even more precarious.
The fact that live-in carers work illegally means that they lack all forms of
social security, such as paid vacation, sick leave, pension and insurance.
It also defines their access to rights, and it has various consequences for
their ability to build up supporting structures.
Carers I have talked to primarily lack:
• systematic medical/care-related support or advice;
• legal protection;
• unions, advocacy groups;
• liability insurance;
• agency support;
• media, watchdog helplines;
• training updates.
Carers in Hungary are left completely alone in their job and enjoy no
social or legal protection and support. Moreover, a care-related culture
and customs are not present in Hungarian society in the same way as in
the United Kingdom. Families and service users are not used to respecting workers’ professional and personal boundaries within the framework
of domestic help. As a result, exploitation of carers is common practice.
There is absolutely no quality control or assurance in the system. Several
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carers have told me that families want them to feed the animals, clean
the whole house and cook for the whole family (not only the client). They
often say that daily breaks are not properly provided. They also complain
about not having sufficient supplies of nappies, gloves, cleaning equipment and food, which should be provided by the families.
There are absolutely no advocacy groups or charities the carers can really
benefit from, either. While there are very active trade unions in the social
sector,4 which aim to improve working conditions and represent workers’ interests in the public sphere as well, this is only available for those
employed by state institutions. Private carers do not join trade unions,
especially because most of them are working illegally. Therefore, there is
no union or other institution that represents their rights. The only forum
for carers to act and to communicate with each other is social media.
Carers come together in Facebook groups, which are the platforms for
self-support groups. If carers need care-related help, support or advice,
the only place they can turn to is Facebook and their informal personal
networks.
Also, no political party has invested sufficient amount of energy in reaching out to care workers and trying to change general working conditions
and regulations in the sector.
Even though many families are looking for carers, there is a lack of structures through which supply and demand could meet in a regulated and
quality-controlled manner. That also means that it is not very easy for
carers to find clients, which means in turn that they have only limited
options to leave a client or job, even if working conditions are far from
adequate.

The Osmosis Community-Based
Elderly Care System in Hungary
As already mentioned, systemic change is needed to significantly improve
the situation of care workers in Hungary. Nevertheless, as an activist, I
believe that we carers can do many things to improve working conditions.
With other carers we are building a stakeholder-initiated and -owned
autonomous elderly care support system in Hungary, called the Osmosis
Community-Based Elderly Care System, or the Osmosis CareNet for
4 For example, the Trade Union of Workers in Social Care. (Szociális Ágazatban Dolgozók
Szakszervezete, 2020).
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short 5. Our aim is to respond to the various challenges already described
via self-organisation. Work started in 2017 and it is based mostly on experiences gained in the United Kingdom and in Hungary. I am coordinating this programme, which supports both families and carers in Hungary.
As part of the Osmosis Programme we manage a Facebook group, supporting elderly care–related stakeholders in Hungary. The group now has
over 8,000 members, including families, carers, journalists, politicians,
researchers, businesses, nurses and doctors. We also provide tailored
consultancy services to families, which means that we talk to them individually via Skype or Zoom.

Main activities of Osmosis CareNet
• community building;
• capacity building for carers, families and other stakeholders;
• consultancy, training, conflict resolution, mediation;
• helping to reconcile care-related demand and supply;
• awareness-raising;
• advocacy;
• building a quality control system within the community.
The main idea behind Osmosis CareNet is to connect carers and families
and to build a community in which the interests of all involved parties
are supported. Such a structure helps to initiate transparent communication among the actors and thus can serve as a quality-control platform.
All the above listed activities are already in place, even though capacities
are limited, as there is no proper funding behind the programme. At the
moment we receive up to five direct requests for carers from families a
day. Also, there are between three and ten requests per week from families for information or advice. We do not have sufficient resources to meet
all these needs properly. In August 2020 a private company joined the
community and gave a larger donation. This funding is going to be used to
launch a website to support the activities listed above. The launch of the
site is expected in December 2020.
The most difficult element of the system is to build a large enough pool
of reliable and professional carers available for live-in care and domiciliary care. It requires a lot of work both to build and to maintain this carer
pool. In the United Kingdom this work is funded by the families directly
(agency fees) and organised by the agencies themselves. A good agency
5 For more information see the website: https://hekate.foundation/osmosis-carenet/

180

IV. CARE WORKERS’ CAPACITIES TO ACT

has about 100–150 carers on its books, all of them thoroughly crosschecked. Maintenance and quality checking of the carer pool is also very
important. All this work requires at least 1–2 full time staff.
A long-term aim of the Osmosis system is to form a union for and with
private care service providers and stakeholders. Unfortunately, the system is growing slowly as it is seriously underfunded and lacks resources.
The other reasons for the slow growth lie in all the difficulties resulting
from the fact that carers generally work illegally and because of the lack
of supporting institutions, as already explained. All the elements of the
system are being built from scratch, because there are hardly any other
institutions or structures with which effective cooperation is possible,
except for a few progressive municipalities, NGOs and individuals. The
only available capacities are personal networks, social media, communication and IT skills, expertise in care and community development.

Conclusions
I have been listening to both families and carers for years now. Families
complain about carers, carers complain about families and in fact, everyone is right to some extent. Elderly care is a complex and delicate space
of human interaction. A lot of skills, attention, goodwill, trust, cooperation and communication are needed from all the parties involved, including carers, family members, clients and other potential actors in the system, such as GPs, nurses, hospital staff, social workers and occupational
therapists. When these are not present, when supporting structures are
missing, there is too much demand on both carers and families. At the end
of the day families want more from carers, carers want more from families and everyone is unhappy. Especially the old people, who are often left
behind in the turbulence.
As a migrant care worker myself and also as an activist, I have been participating in social dialogue around care migration in Europe for a few
years now. I have been listening to policy-level experts, scholars, activists and carers as well. Based on these experiences and information on
care work in the United Kingdom and in Hungary, I have found that care
work is generally underpaid and undervalued in our societies, for systemic reasons. Nevertheless, I have seen that doing care work in the
United Kingdom provides significantly better working conditions compared with Hungary. Being able to work legally and being supported by
workers’ rights, unions, institutions, organisations, structures and information make a huge difference. While the biggest difference derives from
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the socio-economic inequalities between these two countries, which also
gives rise to care migration, there are several things activists and grassroots initiatives can do to improve the situation in Hungary.
After highlighting the most important supporting institutions and actors
that help care workers in the United Kingdom, I showed how care workers in Hungary experience their job and what their primary difficulties
are. Finally, I introduced the Osmosis CareNet project that I am involved
in, which aims to respond to these needs. The aims and focus of this network are inspired by my experiences in the United Kingdom. Our overall
objective is to build a care culture and a system in which carers’ and families’ interests are both respected. Transparent and well-functioning communication between the different actors is of key importance in order to
improve how care is provided. This project is an example of a bottom-up
approach that aims to change the situation of care workers in Hungary.
Hopefully this initiative is an effective step towards a large-scale change
in the entire care sector. Legal working conditions, training, quality control and supporting structures must be built and developed so that they
offer a safe and suitable environment to work in. This work can be done
in cooperation among carers, researchers, policymakers, politicians,
experts, NGOs, the media and many other relevant actors in society.
There are numerous capacities, potentials and powers in the hands of
policymakers, politicians, activists, academics, intellectuals, carers themselves, and many other stakeholders to reach out for. After the first wave
of the corona pandemic, it is expected that economies are going to work
hard to reinvent themselves. ‘Unskilled workers’ are now ‘key workers’. At
least for the time being, societies seem actually to mean it. We now have
a major opportunity to help create the supporting structures and capacities needed to really make it happen.
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Melegh Attila

Kirekesztések és rasszista interakciók
a kelet/nyugat lejtőn

Absztrakt: A zámolyi romák története a Kelet–Nyugat hierarchiával összefüggő kirekesztések számos típusát fölfedi: a romák kirekesztését a magyar társadalomban; a magyar kormány
liberálisokkal szembeni kirekesztését, a liberálisok nyugatcentrikusságát, orientalizmusát
saját társadalmukkal szemben, a brit titkosszolgálatok oroszokat, zsidókat, kelet-európai romákat és általában a „Keletről” jövőket érintő kirekesztését; valamint a francia baloldal kelet-európaiakat érintő kirekesztését. A hínár apró elemei, levelei pedig csak a Kelet–Nyugat
lejtő diszkurzív hálójában állnak össze jelentéssel bíró egésszé. Ez a diszkurzív keretrendszer
újra és újra a biopolitikai rasszizmust hívja életre, és éppen ezért nem lehet elválasztani a
kelet-európai különbözőség kérdéskörétől. Olyan komplex hálóról, egyfajta episztemológiai
mocsárról van szó, amely mindent és mindenkit elnyel. Ez az írás ezt az összefüggésrendszert mutatja meg a diskurzív pozíciók együttes elemzése révén.
Kulcsszavak: Kelet–Nyugat lejtő, rasszizmus, nacionalizmus, globális hierarchiák, diskurzus
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„Keleti” hínár?
2001 augusztusában egy okos és befolyásos liberális politikus, Szent-Iványi István rövid cikket publikált „Jogodban áll gyűlölni” címmel. Írásában szenvedélyesen érvelt amellett, hogy
a mai Magyarországon a romákat, a zsidókat, a melegeket és a többi „kisebbségi” csoportot
szabadon lehet gyűlölni, a közélet valódi ellenőrzése nélkül. Természetesen a szerző felteszi
a kérdést: miért? – amire a következőképpen válaszol:
A minap az egyik világlap budapesti tudósítója azt kérdezte tőlem: mivel magyarázom, hogy
miközben Magyarország karnyújtásnyi közelségbe került az uniós tagsághoz, addig az ország
közélete egyre távolodik Európától, egyre kevésbé európai. Valamit mondtam rá, de válaszolni
igazából nem tudtam. A kérdés azóta sem hagy nyugodni. Ma úgy tűnik, hogy a szemünk láttára
foszlik szerte a rendszerváltás nagy ígérete és reménye, az ország gyors felzárkózása és európai
beilleszkedése. A kompország még mindig imbolyog Kelet és Nyugat között. A korrupció, az
idegengyűlölet, a rasszizmus keleti hínárja nehezen enged el minket (Szent-Iványi 2001: 10).

E bekezdés tartalmazza a Kelet–Nyugat-lejtő diskurzusának összes elemét. Jelen van a „Kelet” és a „Nyugat” – a korrupció-, rasszizmus- és idegengyűlölet-mentes „Nyugat” – és a két
pólus között ingázó Magyarország. Ám ezenfelül a szöveg egy olyan jellegzetes „elméleten”
alapszik, amely azt hivatott magyarázni, miért terjed a rasszizmus Magyarországon. Ezen
„elmélet” szerint a rasszizmus az „Európán kívüliség” és a „keletiség” jele, ezeket a jellemvonásokat pedig magunk mögött kell hagynunk ahhoz, hogy csatlakozhassunk a „Nyugathoz”.
Szent-Iványi mindezt világossá teszi azzal, hogy idézi a külföldi (valószínűleg nyugat-európai) újságíró „naiv” kérdését. A szerző az EU-tagságot és az európaiságot összeférhetetlennek tartja a rasszizmussal, és csodálkozik, hogy ez az összekapcsolódás miért lehetséges
Magyarország esetében. Ez a „naiv” kérdés sugalmazó, hiszen a válasz, amelyet mind az újságíró, mind a szerző előrevetít, a Magyarországon látszólag túlsúlyban lévő „nem nyugati”
elemekre mutat.
De vajon tényleg ez a helyzet? Feltalált-e az Európai Unió valamilyen társadalmi mechanizmust a rasszizmus ellen? Vagy, pontosabban fogalmazva, gyengíti-e az európai integráció folyamata, a „Kelet” felől a „Nyugat” felé történő elmozdulás a rasszizmust? Elemzésünk szerint éppen ellenkező előjelű folyamatok zajlanak és, úgy tűnik, részben közvetlen,
részben közvetett összefüggések mentén az „európaizálódás” és a rasszizmus között pozitív
a kapcsolat. Így tehát az újságíró jól fogalmazta meg kérdését, ám ahelyett, hogy rögtön
orientalizálnánk Magyarországot, szembe kell néznünk azzal a lehetőséggel, hogy a rasszizmus erősödése közvetlen módon köthető az ország geokulturális mozgásához.
*
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A kelet-nyugati hínár1
Néhány évvel ezelőtt a zámolyi helyi önkormányzat roma családokat lakoltatott ki az otthonaikból az épületek állítólagos életveszélyes állapotára hivatkozva, majd az érintett családokat egy közösségi házba költöztették. A település az ország külföldi befektetők által kedvelt
területén fekszik. Egy évvel később a helyi polgármester nyomására újra költözniük kellett,
majd ezt követően közvetlen segítségért folyamodtak, hogy új házakat építhessenek. Mivel semmilyen kielégítő megoldást nem sikerült találni a helyzetre, időközben a településsel
kapcsolatos események helyi, majd országos mértékű felháborodást váltottak ki, és a történet
végül fizikai erőszakba torkollott: meggyilkoltak egy fiatalembert, aki korábban roma családokat fenyegetett. 2000 júliusában egy Krasznai nevű roma származású aktivista vezetésével
néhányan az érintett roma családok közül Franciaországba utaztak, ahol a folyamatos zaklatásra és a magyar hatóságok által biztosított védelem hiányára hivatkozva politikai menedékjogot kérelmeztek. Krasznai elhatározta, hogy „felhívja a figyelmet Európában arra, hogy
mi folyik Magyarországon” (Krasznai 2000: 6).
Nem sokkal a Francia Bevándorlás- és Menekültügyi Hivatal döntése után (OFPRA,
2001. március 8.), 2001. február 23-án a jólismert brit biztonságpolitikai folyóirat, a Jane’s
Intelligence Digest cikket közölt az „Az új orosz offenzíváról” [On the New Russian Offen
sive], mely azt állította, hogy az oroszok Vlagyimir Putyin elnöksége alatt megpróbáltak beavatkozni a hamarosan az EU-hoz csatlakozó új tagállamokat érintő ügyekbe. Egyéb vádak
mellett a folyóirat a következőket fogalmazta meg:
És ha a törvénytelen ipari befolyásolás alkalmazása vagy a tiltott lehallgató eszközök telepítése
nem volna elég, megbízható hírszerzési források alapján megállapíthatjuk, hogy a hágai és zámolyi magyarországi romákkal kapcsolatos eseményéket is orosz ügynökök tevékenysége idézte
elő. A zámolyi cigány közösség tagjait, úgy tűnik, arra bátorították, hogy EU-s szervek előtt
zaklatásról és emberi jogaik megsértéséről tanúskodjanak, sőt még arra is rávették őket, hogy
politikai menedékjogot kérjenek, végső soron azért, hogy Magyarországot sokkal rosszabb fényben tüntessék fel, mint amilyen valójában, és tették mindezt éppen az ország szempontjából
kritikus fontossággal bíró csatlakozási tárgyalások idején. Ez minden bizonnyal a Moszkva által
alkalmazott legártalmasabb módszer, melyet először az akkoriban belépés előtt álló Cseh Köztársaság, majd később Magyarország estében is alkalmaztak (Jane’s Intelligence Digest 2001a).

A fönti szöveg hátterében meghúzódó okok természetesen első ránézésre nem láthatók, de
bizonyos körülmények azért így is világosan kirajzolódnak. Ahogy a Cseh Köztársaság miniszterelnök-helyettesétől, Pavel Rychetskytől megtudhatjuk, 2000-ben Jack Straw, Nagy-Britannia belügyminisztere felszólította a cseh hatóságokat, hogy tárják fel „a tömeges exodus
mögött álló erőket” (Népszabadság 2001a). Tehát a brit kormány és feltehetően a titkosszolgálatok tudatosan igyekeztek megtalálni azokat a személyeket, akik elszegényedett cseh romákat akartak Nagy-Britanniába költöztetni. Minden valószínűség szerint ezt a nyomozást
Magyarországra is kiterjesztették, amikor a szóban forgó csoport Franciaországba utazott.
A cikk közlésének időzítése akár teljesen véletlen is lehet, de az is lehetséges, hogy egyszerűen
1 A fordítás alapjául szolgáló eredeti két könyvfejezet: Melegh, Attila (2006): “Eastern” Seaweed és The Seaweed.
In uő: On the East–West Slope: Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Eastern Europe. Budapest és
New York: Central European University Press, 49–50, 90–97.
Az írásban tárgyalt eset magyar nyelvű elemzése először a Népszabadságban, majd a Replikában jelent meg
(Melegh 2001a, 2001b). Azóta Böröcz József is publikált egy átfogó elemzést a magyar értelmiségiek által a francia
kormánynak írt nyílt levélről (Böröcz 2005).
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csak ennyi idő kellett a nyomozás befejezéséhez. Van azonban a tényeknek egy lehetséges
alternatív olvasata is, amely szerint a publikált újságcikk valójában a francia hatóságoknak
szánt figyelmeztetés volt, hogy ne biztosítsanak politikai menedékjogot az orosz titkosszolgálat befolyása alatt álló egyéneknek. Egy későbbi cikk pontosan ezt állította, az eseményeket az
orosz-izraeli-francia kommunista forgatókönyv értelmezési keretrendszerében tálalva:
Ami érdekes azonban, az az, hogy Párizsban és Strasbourgban a zámolyi romák politikai támogatója a Francia Kommunista Párt volt, amely hiteles katonai hírszerzési hatóságok szerint
a múltban szoros kapcsolatokat ápolt a KGB-vel. Ehhez hozzátartozik az az információ is, hogy
úgy tűnik, a zámolyi csoportot izraeli forrásokból támogatták anyagilag, Izrael pedig a mostanság beáramló orosz emigránsokkal párhuzamosan köztudomásúlag komolyan érintett külföldi
hírszerzési tevékenységben. És ezzel a történet új irányt vesz (Jane’s Intelligence Digest 2001b).

A fönti cikk – kiegészítő megjegyzésekkel – a kormányközeli Magyar Nemzetben is megjelent 2001. március 3-án. A cikket másnap egy állami hírcsatornán Demeter Ervin nemzetbiztonsági miniszter kommentálta. Demeter közvetve a JID által megfogalmazott állításokkal értett egyet, amit később magyar és nemzetközi sajtóorgánumok egyaránt széles körben
tárgyaltak. Egy héttel később úgy tűnt, a JID meglepődött az érdeklődéstől, amelyet kiváltott.
Az Intelligence Digest missziója az 1938-as alapításunk óta a biztonságpolitikával és hírszerzéssel
kapcsolatos főbb események kutatása és felderítése volt. Számos cikkünk keltette fel nemzetközi
sajtó és kormányok figyelmét, jóllehet cikkeink csak ritkán váltanak ki olyan heves reakciókat
egy nemzetállam részéről, mint amit Magyarország kapcsán tapasztaltunk (Jane’s Intelligence
Digest 2001c).

Ez a történet tökéletesen megmutatja, hogyan illeszkedik a rasszizmus a Kelet–Nyugat-lejtőn való helyezkedések logikájába, értékes betekintést nyújtva abba, hogy a népesedéssel
kapcsolatos diskurzusok hogyan ágyazódnak be a Kelet–Nyugat-diskurzusokba. Vegyük
először szemügyre a „nyugati oldal” médiabotrányban betöltött aktív szerepét. „Nyugati”
perspektívából szemlélve a médiabotrány legvalószínűbb értelmezése az, hogy a brit hírszerzéssel kapcsolatos folyóirat, a JID, az illetékes francia hatóságok befolyásolására tett kísérletet azzal, hogy implicit módon úgy érvelt, a magyarországi roma családok esete nem
menekültügyi kérdés, hanem egy külföldről vezérelt, francia kommunistákkal is összefüggésbe hozható titkosszolgálati művelet eredménye. E figyelmeztetés azért született, mert
a 20. század végén közép- és kelet-európai országok roma családjai nagyobb számban folyamodtak menekültstátuszért pl. Nagy-Britanniában. A brit hatóságok pedig féltek, hogy a
menekültstátusz megadásával precedenst teremtenek, és így Nagy-Britannia nem ellenőrizhette volna, hogy kiknek ad menekültstátuszt. Ez tovább élezte azt az általános kérdést, hogy
miképpen bánjanak a biztonságos országokból érkező üldözött csoportokkal, amelyek korlátozott időre beutazhattak olyan EU-s országokba, mint Franciaország vagy Nagy-Britannia.
A roma csoportoktól való félelem jól tükrözi az EU-n belüli szegény, iskolázatlan menekültekkel kapcsolatos ellenérzéseket. Az EU elveszíti a népesedési súlyát a világon belül, és
ezt sokan a bevándorlással kapcsolatos ösztönzésnek értelmezik. A fönt leírt eset összhangban van a történetileg kialakult biopolitikai megfontolásokkal, melyek alapján a fő probléma
a bevándorlók „minősége”. Attól tartanak ugyanis ezek a szereplők, hogy a roma családok
kevésbé képesek beilleszkedni, ezért a bevándorlási hatóságok mindent megtesznek, hogy
megállítsák őket, mielőtt belépnének az adott országba.
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Ez az aggodalom azokat a brit határőröket is hatalmába kerítette, akiket a Prágából Londonba tartó utasok ellenőrzésére vezényeltek a prágai repülőtérre. A fő szempont itt a bőrszín volt; egy roma újságírót nem engedtek felszállni ugyanarra a gépre, amelyre a pontosan
megegyező úticéllal és anyagi helyzettel bíró fehér újságíró kollégája minden további nélkül
felszállhatott, ahogyan erről akkor a Népszabadság (2001b) 2001. július 27-i száma is tudósított. A JID esetében feltételezhetjük tehát, hogy valójában attól tartottak, a menedékkérők
iránt tanúsított pozitív hozzáállás hívatlan politikai menekültek hullámát indíthatja el.
Az alacsonyan képzett emigránsok asszociációja mellett a vizsgálódás jól illeszkedik egyfajta orientalista mitológiába, amelyben a „keleti” elemek a „Nyugattal” vagy közép-európai
országokkal szemben lépnek szövetségre. Érdekes megfigyelni, hogy a történet minden említett elemét „orientálisként” dekódolhatjuk: oroszok, (közel-keleti) zsidók, romák. Az állítólagos izraeli kapcsolat jó példája a 19. századi orientalizmusnak, amely ugyanúgy tekintett
a közel-keleti zsidókra, mint az arabokra, szemitáknak tekintve őket (Said 1978: 140–48,
232–35). Ez ugyanakkor a nácik által létrehozott ellenségképre is emlékeztet, nevezetesen
a fő ellenségek a zsidók, az (orosz) kommunisták, valamint a romák.
A francia kapcsolat is sokatmondó. Az állítás, mely szerint az egész művelet Magyarország EU-tagságának aláásását célozta, részben igaz lehet. De a szereplőket minden valószínűség szerint nem az orosz titkosszolgálat mozgatta, hanem a francia baloldal állhat a
háttérben. Az olcsó munkaerővel, valamint a vad és extrém liberális kapitalizmust pártoló
országokkal szembeni félelem az EU-n belüli legtöbb baloldali pártot szélsőségesen gyanakvóvá teszi a keleti „barbárokkal” szemben, akiket az európai jobboldal potenciálisan egyfajta
trójai falóként használhat fel.
A magyar reakció szintén rávilágít néhány, a Kelet–Nyugat-lejtővel kapcsolatos fontos
diszkurzív mechanizmusra (Bíró 2001). Mindenekelőtt hatásosnak bizonyult a jobboldali
magyar sajtó romaellenes propagandája, mert jogellenes határátlépőként tudta megjeleníteni az érintett roma családokat, akik olyan régióba („Nyugatra”) mentek, ahova az egész
ország vágyott civilizációs értelemben. Továbbá ez a „felelőtlen” cselekvés, illetve a Magyarországgal szemben folyamatosan hangoztatott vádak rasszista attitűdöket hozott felszínre.
A romákat tehát az európaizálást veszélyeztető csoportnak állították be, akik vélhetően túlságosan „keletiek” voltak ahhoz, hogy részt vegyenek a folyamatban. Ez a keretezés kitűnően megjelenik a zámolyi roma családokkal kapcsolatos korabeli viccben is: „A cigányok
hazatértek. Miért is? Mert ott kaptak munkavállalási engedélyt”. A vicc feltárja a „Nyugatról”
alkotott normatív képet, mely szerint ott mindenkinek dolgoznia kell. Mivel a romák erre
nem képesek és csak pénzt akarnak szerezni, haza kell jönniük, hogy ne vegyék el a nyugati
munkát a „fehér” magyarok elől.
A „Nyugatról” alkotott normatív kép a romák reakcióiban is megjelenik, akik szerint a
„Nyugat” megadja nekik a Magyarországon tőlük megtagadott méltóságot. Ezt a nézetet a
magyar liberális értelmiség is osztotta, akik először a magyar kormányt vádolták az egész
ügy miatt, azt állítva, hogy Nagy-Britanniában tett látogatása során Demeter Ervin nemzetbiztonsági miniszter eszközölte ki a cikk publikálását. Pontosabban úgy érveltek, hogy
az ostoba vádaskodások nem jöhettek a „normális” „Nyugatról”. Ezt követően mintegy
30 vezető értelmiségi levelet írt a francia kormánynak (és nem az illetékes hatóságnak, az
OFPRA-nak), amelyben köszönetet mondtak az emberi jogok alapvető értékeinek betartásáért, egyúttal a magyar kormányt is megvádolták azzal, hogy veszélyeztetik az ország
EU-csatlakozását, mivel nem tesznek eleget a magyarországi roma kisebbségért. A „Nyugat”
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idealizálása olyannyira egyértelmű volt, hogy a levelet aláíró egyik értelmiségi visszavonta
a támogatását, és később publikált egy kiváló elemzést a történtekről (Tamás 2001). Fontos
még megemlíteni, hogy a nacionalista magyar kormány az események hátterében helyi politikai erők ármánykodását látta, ezért azzal vádolta a liberálisokat és a szocialistákat, hogy
ők állnak a romák mögött.
Míg a fönti reakciókból jól látszik, hogy a „Nyugat” valamiféle tiszta ideálként tételeződik, amelyet a „Keletnek” követnie kell, az akkori kormány reakciói, valamint a JID naivan
ismételt vádaskodásai a Kelet–Nyugat-lejtő egy alsóbb pontjára képzelt szereplő perspektíváiról árulkodnak. Mindenekelőtt egyfajta „kisebbrendűségi érzés” tanúi lehetünk, mely
folyamatosan bűnbakokat keres a „Nyugathoz” és intézményeihez való feszültségekkel teli
csatlakozási folyamat során. Magyarország ebből a nézőpontból mélyen „európainak” tűnik
fel, vagy jobban mondva, az „elrabolt Nyugat” pozícióját veszik fel az adott beszélők úgy
érvelve, hogy Közép-Európa történetileg „nyugati” volt, csak a (kommunista vagy orosz)
„keletiek” rabul ejtették. Ezen történeti meghatározottság miatt csak „idegen erők” mozdíthatták el az őt megillető civilizációs helyről (Kundera 1984). E kis „európai” nemzet tehát
újfent titkosszolgálatok, kommunisták és zsidók machinációinak áldozatává válik. Ez az értelmezés egy olyan alacsonyabb rendű pozícióból fogalmazódik meg, amely az európai fehér
rasszizmus révén próbál feljebb jutni a civilizációs lejtőn, miközben nyugati szereplők éppen
ezt a rasszizmust használják – paradox módon – az Európai Unióba igyekvő kelet-európai
országok ellen.
Ezen a szintén a Kelet-Nyugat lejtőben gondolkozó nacionalizmus szemben áll a „nyugatias” kelet-európai liberális értelmiség nézőpontjával, amely, ahogy a fejezet elején idézett
magyar politikus érveiből is látszott, meg szeretne szabadulni a helyi rasszizmus „keleti”
hínárjától. Mindent egybevetve a fönti történet a Kelet–Nyugattal összefüggő kirekesztések
számos típusát fölfedi: a roma polgárok magyarok általi kirekesztését; a magyar kormány liberálisokkal szembeni kirekesztését, oroszok és zsidók kirekesztését; a brit titkosszolgálatok
és a bevándorlási hivatalnokok kelet-európai romákat és általában a kelet-európaiakat, kommunistákat és „Keletről” jövőket érintő kirekesztését; valamint a francia baloldal kelet-európaiakat érintő kirekesztését. A hínár apró levelei pedig csak a Kelet–Nyugat lejtő diszkurzív
hálójában állnak össze jelentéssel bíró egésszé. Ez a diszkurzív keretrendszer újra és újra
a biopolitikai rasszizmust hívja életre, és éppen ezért nem lehet elválasztani a kelet-európai
különbözőség kérdéskörétől. Olyan komplex hálóról, egyfajta episztemológiai mocsárról
van szó, amely mindent és mindenkit elnyel. Láthatóvá teszi a „keleti bővítéssel” vagy „nyugatosodással” kapcsolatos hatalmi mechanizmmusok működését, amelyek önmagukban felelősek a keleti rasszizmus megerősödéséért. Ebben a francia bohózatban minden szerepet
felcseréltek, az igazi bűnöket pedig elfedik a hamis vádaskodások körforgásában. A romák
egyik előítéletes országot hagyják el a másikért, hogy felhívják a figyelmet problémájukra.
A „nyugati” rasszizmust a „keleti” antirasszisták – akik az emberi jogok védelmezőiként
„Európa” képviselőinek támogató levelet írnak – nem látják annak, ami. A „nyugati” típusú
rasszizmust többen felkínálják a „keleti” nacionalistáknak, akik a vélt megaláztatás és saját
„ösztöneik” eredményeképpen boldogan élnek a lehetőséggel – hogy aztán később a „keleties” nacionalizmusokért büntessék őket ugyanazon nyugati szereplők, akik erre bíztatták
őket önös érdekektől vezérelve. Semmi sem egyértelmű és minden rejtve van. Csak az áldozatok arca látszik tisztán.
Fordította Havas Ádám és Kőszeghy László
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1. Introduction
Almost all research findings confirm the contradictory impact of mobile technology on work–life balance: While
widespread use of mobile technology facilitates the coordination of various tasks, there is a danger of employees active in knowledge intensive sectors being engaged
with work not just anywhere and anytime but more
like everywhere and all the time (Crowe & Middleton,
2012; Dén-Nagy, 2014; Kossek, 2016; Towers, Duxbury,
Higgins, & Thomas, 2006; Wajcman, Rose, Brown, &
Bittman, 2010).
Despite the continuously growing working hours and
work pressure, which are also accelerated by the easy access to employees’ private life, limited complaints have
been formulated among managers regarding organizaSocial Inclusion, 2020, Volume 8, Issue 4, Pages 72–80

tions’ potential responsibility to ease this. Moreover,
new turns, often labelled as postfeminist or neoliberal,
further advocate for the importance of individual responsibility and agency. This rhetoric and imagery increasingly underline the importance of individual choice even
in questions of gender equality and work–life balance,
thus reinforcing gendered tensions of work–life balance
(Adamson, 2017; Sørensen, 2017). In the present coronavirus pandemic, the huge burden placed on mothers’
shoulders, such as home schooling, makes these gender inequalities even more salient, and the topic even
more relevant.
The article has a twofold contribution to the research of technologies and work–life balance. On the
one hand, it depicts how naturally top-level managers at
large companies in a post-socialist Central and Eastern
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European country accept the norm of endless working
time. Moreover, corporate norms regarding work–life
balance practices and borderless wage work remain unquestioned. There are arguments that these practices
have been imported particularly strongly in transitional
countries, which thus have become the special ‘victims’
of neoliberalism (Jessop, 2013).
The other contribution is to the discussion of postsocialist refamilisation. The long-lasting effects of refamilisation are manifested in narrowing public childcare
opportunities, limited access to flexible working conditions and excessively long parental leave, which together,
but also individually might limit working mothers’ equality in economic life (Saxonberg & Sirovátka, 2006). The
widespread phenomenon of refamilisation puts pressure
on working mothers to excel at being devoted mothers
and devoted employees at the same time. This article intends to analyse the narratives about work–life balance
explained by twenty top women executives working at
business companies in Hungary.
2. Literature Review
2.1. A Theoretical Overview of the Impacts of Mobile
Technology
Extensive diffusion of the Internet and mobile telephony
has brought major spatial and temporal changes including an increasing likelihood of transgressing boundaries
between work and home life (Wajcman et al., 2010).
Initially, it was assumed that the advent of mobile technologies would cause private life to fall victim to mounting work demands (Chesley, 2010; Towers et al., 2006),
and work would become more intensive. However, positive aspects have also appeared in the debate: on the
employee side, for example, increasing flexibility gives
more opportunity to micro-coordinate and reduces commuting time (Wajcman, Bittman, & Brown, 2008).
Boundary management is undoubtedly a critical issue as dissolving boundaries have spatial and temporal
signs. The line of divide between work and private sphere
has, to some extent, been permeable before but separation of the two worlds has been considerably reduced by
the use of mobile technologies (Currie & Eveline, 2011;
Duxbury & Smart, 2011). Technological devices allow
the individual to be present virtually, if not physically,
at a different location or in the life of another community. ‘Absent presence’ (Duxbury & Smart, 2011) has thus
been created. The question is to what extent these ‘integrating’ or, as the case may be, boundary-blurring devices promote or hinder employees’ well-being (Chesley,
2010; Kossek, 2016).
Researchers tend to emphasize conflict, as both
spheres draw on the same resources, primarily time
(Duxbury & Smart, 2011). Mobile devices enable people to perform work-related activities outside working
hours, which may increase the time pressure as well as
the amount of time spent with work (Mullan & Wajcman,
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2019). Moreover, there is often a higher demand of being
instantly available (Kossek, 2016).
Edley (2001) describes these phenomena as corporate colonisation. Employees are expected to be fully
committed to work; mobile technologies involve extended working time and greater flexibility, which enables companies to colonise private life. Paradoxically,
mobile devices simultaneously reinforce the employee
and organisational control: They promote parents’ productivity and the appearance of strengthening the position of the working parent. Corporate demands, however, supersede family demands (Edley, 2001).
2.2. Special Effects of Motherhood
Women’s and men’s labour market positions are
markedly different. Gendered role expectations dictate that women should be the primary family carers
and home-makers. This situation is exacerbated when
women engage in child rearing (Hays, 1996). Cultural
demands of motherhood engender a sense of guilt in
women, including those in high-commitment careers.
As more and more women enter the workplace and
take up management positions, social expectations attached to motherhood have likewise changed (Badinter,
2012; Hays, 1996). Describing an ideology of intensive
mothering, Hays (1996) draws the picture of a mother
sacrificing herself for her children. According to this ideology, mothers must put their children’s needs before their
own, and must always respond to their children’s needs
and desires to ensure their children’s emotional and intellectual development.
Mobile technologies carry the promise of a more
seamless coordination of gainful work and private life.
Edley calls supermothering women who try to have it
all by using technology “busy maternal cyborgs” (Edley,
2001, p. 32). Technology and particularly mobile phones
permit remote mothering, which can take the form of
phone calls or alerts in case of emergency. As she puts
it: “Another indispensable item for some cyborgs is their
cellular phone—the electronic extension of their motherly bodies” (Edley, 2001, p. 32). This enables women to
work two shifts at the same time.
Nevertheless, this practice where women are seemingly in control and make their own decisions does not
necessarily protect them from corporate colonisation.
On the contrary—it covers up tensions and strengthens
the myth of individual agency (Sørensen, 2017).
Here we have to note that due to their weaker economic positions, post-socialist countries and organizations might be even more intensely exposed to global
systems, thus becoming ‘victims’ of this new world order (Jessop, 2013). As multinational companies became
important employers with dominant impacts on the local labour market after 1989, their employees in knowledge intensive sectors might suffer more from the consequences of corporate colonisation, working in more
intensive and extensive ways. We might assume that
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Hungarian women managers, who are also mothers, are
in a worse situation while bargaining with the corporate system.
3. Previous Empirical Findings
3.1. The Impact of ICT on Work–Life Balance
Early publications were dominated by the proposition
that mobile technologies erode work–home boundaries
and allow companies to colonise the space and time
that was once reserved for family life (Wajcman et al.,
2008). Data highlight an increase in transgression; however, Australian employees were found to use ICT for
personal purposes during work time to a greater extent
than for work purposes outside work time. Use of the
Internet for work purposes outside working hours occurred in certain groups of managers and professionals but it had a positive effect on work–family balance
(Wajcman et al., 2010).
Their survey on mobile phones also put forward surprising findings: The main purpose of mobile phone calls
in daily life is to maintain connection with family and
friends (Wajcman et al., 2008). Individuals exercise control over the extent to which work invades their personal
life. This pattern is particularly observed in managers
and professionals.
Cavazotte, Lemos, and Villadsen (2014) explored
smart phone use of professionals at a Brazilian law
firm. Users appreciated the flexibility and autonomy provided by mobile technology. At the same timem they
expressed concerns regarding demands from superiors
that negatively affected their private spheres.
Studying colonisation of private sphere by ubiquitous
mobile devices, Mullan and Wajcman (2019) analysed
time use data gathered in the United Kingdom and found
evidence of a small increase in work extension. The increase was significantly greater in the case of managers
and professionals. Lack of time was explained by a structural change in working conditions rather than by mobile
phone use.
Mobile device usage relatively easily gives rise to a
pattern of employees working anywhere any time. In
Edley’s (2001) survey, employees took some work home
on a regular basis, thus relinquishing part of the time
they had for themselves. Those who were busy performing work related activities after putting the children to
bed or before the family got up in the morning were described as “corporate after-hours homeworkers” (Edley,
2001, p. 31).
3.2. Special Effects of Motherhood
The difficulties of balancing motherhood and career are
commonly known. Women in executive positions also expounded on the challenge (Adamson, 2017). Submissive
intensive mothering is typically expected of middle and
upper middle classes (Hays, 1996).
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Investigating North American employed mothers,
Christopher (2012) found that work and family were
equally important for them. Married mothers involve
babysitters and domestic help in childcare and domestic chores and are ultimately responsible for delegation. Day-to-day mothering included selection and microcoordination of appropriate help.
Work–life balance is imbued with competing gendered demands. Even today women are faced with a
strong cultural expectation of family devotion even if
their demanding executive careers expect work devotion
(Blair-Loy, 2005). Women in executive positions must
find ways to reconcile the conflict between intensive
work demands and family devotion.
Remote access to work through technology created a
parallel pattern for remote mothering. At the same time,
Edley finds that “the lives of employed mothers constitute
a gendered paradox of trying to succeed at two jobs that
are simultaneous and contradictory” (Edley, 2001, p. 31).
A survey exploring the smartphone use of Canadian
professional women working long hours revealed that
the respondents used phones to manage family and work
related tasks simultaneously, and they were mindful of
the need to be available outside of working hours (Crowe
& Middleton, 2012). They regularly checked their e-mail
to show responsiveness and responsibility for their colleagues’ work. Women used their smartphones for ‘remote mothering’ but also for the opposite: to work whilst
they were really mothering.
Adamson (2017) found that motherhood is one of the
biggest challenges to professionalism. Autobiographies
of celebrity CEO women reveal that the traditional image of perfect motherhood features their ideals in a redefined fashion. In a workplace where demands are suited
to men, women found individual solutions to reconcile
the pressures of work and home. Redefinition and negotiated balance could be “achieved by abandoning unreasonable expectations of perfection and applying further business-like efficiency to home and private life”
(Adamson, 2017, p. 321). Outsourcing and reducing other
duties were also mentioned in the narratives about how
celebrities challenged reconciliation of work and mothering and intended to normalize this ‘imperfection.’
3.3. Previous Hungarian Research
In her analysis of a multinational company operating in
Hungary, Tóth (2005) explored male and female managers’ differing tactics to cope with the tension of constant time pressure: Women having young children only
had time for the family besides work, while men’s previous friendly relations were gradually replaced by corporate friendships. The respondents reported to constantly
juggle with time and responsibilities and used their mobile phones mainly to ease time-related conflicts.
Investigating employee-friendly companies Primecz
et al. (2016) found that when shaping flexible working
hours in HR systems, the main focus was on mothers
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with young children returning to work from childcare
leave. Mothers with young children benefited from flexible hours but work they regularly had to attend to work
at night. ICT use often led to dependence, mental exhaustion, burnout, or a compulsion of permanent accessibility.
Exploring the work practices of highly qualified
women in executive positions working part-time, Oborni
(2018) found that women are not protected from the encroachment of work on days when they were not supposed to be working. Being contactable outside of working hours when urgent work came up was a widespread
practice. Women checked their messages on their mobile phones several times on their days off. The state
of working part-time but actually working more than
they officially should is fuelled by their desire to meet
the demands of intensive motherhood and function as
ideal employees.

zero to 24 hours” (10). Although they called mobile technology a double-edged sword, in their own lives every
respondent emphasized its advantages rather than its
drawbacks. The advantages mentioned were basically related to speed, temporal and spatial flexibility, and a
sense of staying in control of processes; disadvantages
were related to erosion of the boundaries of the private sphere.
Enthusiasm was tinged with verbalisation of efforts
to keep technology within bounds. Typically, the respondents mentioned some conflict, fight or catch situation.
They described the situations as if the ‘enemy’ were a
device detrimental to privacy rather than an expansive
economic system:
I’m trying to use it very consciously for, or in a way
that it doesn’t upset my life completely, so it’s not [the
phone] to rule over me but I’m ruling over it. (1)

4. Research Questions
Two main questions arise from antecedent research:
What do women in executive positions say about their
use of different mobile technologies, and to what extent
do they thematise the ambivalent need to simultaneously meet the demands of motherhood and workplace?
5. Method
The two questions were addressed in the context of
semi-structured interviews conducted in 2014 and 2015
with twenty women in senior management positions.
Recruitment of some of the respondents was done by
personal networking based on an informal organisation
of female executives. Other respondents were found by
snowball sampling. All interviews took place in Budapest
and in its conurbation.
The majority of the respondent women were married, and some of them were divorced. Every respondent
had children, their age varied widely, the youngest going to lower grades of primary school, and the oldest being adults. The husbands of married respondents were
also professionals, many of them also in executive positions. There were a few husbands who held back their
careers to help with childrearing, for example to take children to extracurricular activities. In one case, the husband, who worked in a totally different field went on
paternity leave with the children and is still actively engaged in childcare. The interviews were audio recorded,
and after transcription they were thematically analysed
by NVivo 11 software.
6. Findings
6.1. Narratives and Perceptions about the Impacts of
Technology Use in Work–Life Balance
The respondents use their mobile devices virtually on
a continuous basis: “Effectively we are accessible from
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None of the respondents said directly that mobile technologies were tools for corporate colonisation; at the
same time, when they referred to mobile devices as
threats, they generally meant permanent accessibility
which could be abused by colleagues or customers. Some
of them took it for granted and did not see it as a problem, not even when it disrupted vacation; they considered it as part of the (well-paid) executive function:
I think a top manager, but even a medium level manager or from medium level manager upwards…so
it’s not something that mobile devices bought on, it
comes with the position, it’s a matter of responsibility
to be always available. (5)
While the respondents made a conscious effort to limit incoming calls to working hours, they generally did not see
it a problem when they made calls in their private time
in business matters. Several of them tried to explain this
paradox by their own interest: They took a deep interest
in their work and were keen to keep track of the tasks and
challenges it involved. They formulated (self-)criticism, if
at all, from the aspect of dependence and the learning
process rather than corporate expansion:
I don’t answer the phone in the evenings and at weekends, only if it’s critical. But not to check e-mails. I’m
interested, not because I can’t get away from it but
because it’s my life, I’m interested. (13)
However, there were critical voices indicating that the
system is operated not so much by individual choice but
rather by social pressure and demands, although even
this respondent did not specifically emphasize intrusive
corporate demands:
It’s a terribly big pressure on you that when you check
your e-mail everybody knows in theory that you could
just as well reply any time. (4)
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The organisation can colonise employees’ time and capacity by making them perform more work in a given
time—in other words, the working day is intensified. For
example, face-to-face meetings with customers can be
replaced by virtual conferences, and a new task can be
assigned instead of travel time. E-mails also significantly
reduce the time required for reaching agreements on issues. Almost every respondent enthused about the advancement of videoconferencing. One reason may be
that videoconferences replace travel abroad, which facilitates simultaneous parenting and work. In all, the use of
mobile devices makes work significantly more intensive
and speeds up work processes. The aspect of expedition
was sometimes mentioned obliquely:
I think it’s good not to feel that you have twentysix hours instead of twenty-four, because it’s actually
still twenty-four but somehow we live it in a higher
gear. (2)
At the same time extensive work is not only an individual but also a corporate problem. In one interview it was
raised that the company also has to show responsibility
in considering whether to expect online accessibility or
night work. Women with young children can feel they
have to prove their devotion to work, which may lead to
staff burnout and quitting:
Because I see, at night, I check how many people are
online in the intranet communication system and it’s
almost like checking it during the day. (4)
Another unlimited corporate demand was the seasonal
obligation of executives to work every evening and always be available to customers and colleagues. This
meant that every week on four weekdays she had to go
online and back to work from home. This implied that her
colleagues also worked in the evening and at night.
The most extreme case was that of the respondent
who said as a positive example that she was able to work
via mobile technology while at home sick in bed:

almost every hour there was a site actively working.
ICT technologies boosted this process as new mails to
be responded and tasks to be handled were coming
in nonstop:
We are present in a hundred and one countries. You
look at the time zones, someone is already up ahead
of us in the Asian region, we are up now, and America
will be up in six hours from now. (8)
As every respondent was a senior manager, they were often flexible to tackle certain tasks. This was particularly
important when a child suddenly got sick. With one or
two exceptions, the women almost never mentioned the
fathers’ role. In the case of divorced women, the father’s
contribution never arose.
The option of flexibility very often led the women to
the conviction that they were in control and free to make
decisions. As the Hungarian labour market gives very little flexibility to employees, this option coming with a job
is rated very highly. This is true even in cases where the
working time regime fully clashes with the time when reproductive responsibilities must be attended to, for example a videoconference is scheduled when the mother
should be picking up the child from kindergarten or
school. In such cases it is not the workplace, but the employee and her family are flexible:
I often go to pick up the children with the earplug
in my ear and I just wave at them to get in the car,
and they have to be very cooperative then, they must
know that mummy is in a call. (2)
Many feel they have to ‘repay’ flexibility by working at
night the time spent with managing private affairs, visits to the doctor’s, school functions, etc. The reverse,
i.e., taking time off and working less in return for night
or weekend work never arose. Yet it is part of the employee’s flexibility to interrupt her summer vacation is
the company’s operation so requires:

I had this herniated disc I got because of this sedentary job, and there were some three weeks when
I couldn’t move, so I could work from home, from my
bed. (8)

Yes, sometimes it’s awkward, it did happen that I had
to be on the alert while I was on my summer vacation, I had to know when the next airplane flew out
of which airport in case I had to fly back home in an
emergency. (8)

A less inimical but very widespread practice was checking
e-mails while on vacation, forwarding urgent messages
and working through the mails on the last day of the vacation. It is also typical that the executives did not want
to leave an endless flow of unanswered mails to the next
day and, after the family goes to bed, they start processing them.
New challenges arising from corporate operation are
contrary to the amount of work that can be completed
or is ‘cleverly’ doable. Several of the respondents working in global positions often referred to global processes:

Sometimes the perception of flexibility and freedom of
choice masks the fact that these women executives work
as parts of an extensive work regime. The amount of
work to be done is always considerably more than can be
handled within the normal working time. This issue, however, was not raised by the respondents. In fact, some
of them considered it a matter of choice whether they
should work in the evening at home or whether they
should stay in the office overtime.
Although considering their own practice, the majority of the respondents felt they were quite successful in
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managing boundaries, they generally admitted to performing work-related tasks in the evenings and often
over the weekends. While they did not consider this a
good thing, they insisted that they were only taking away
time reserved for themselves.
Use of ICT technology for private purposes during
working time, while it occurred, was very limited. They
generally used the devices for logistics, i.e., for microcoordination. The most frequently mentioned purpose
was communication with family, primarily with the partner, child, parents or teachers. To remember, plan and
undertake these logistic tasks generally remained the
woman’s job.
Permanent time pressure compelled respondents to
use any filler time anywhere to work—during the children’s extracurricular lessons or parent-teacher meetings, on the motorway, in traffic jams. Those who commuted daily found utilising travel time particularly important. They were also positive about better exploitation of the ‘free time’ generated by business trips.
They never mentioned that these business trips often encroached upon the individual’s personal time
or weekends.
There were significant differences in setting borders.
Flexible but controlled device use for micro-coordination
was continuous on weekdays. Mobile phones promoted
getting information without allowing uncontrolled infiltration of one sphere into the other. They were typically
in alert mode. Protection of private sphere was only limited on weekdays. Respondents differed most markedly
in protecting their weekends and even more whilst on vacation. However, keeping private life out of work seemed
to be more effective than vice versa:
My daughter knows I want to know how she did, she
doesn’t call me but snaps her A+ maths test and sends
me the picture. (20)
The respondents are positioned along a continuum from
separation to integration. Some felt they almost always
had to be accessible for their office and showed only minor signs of setting boundaries. They do not necessarily
consider vacation sacrosanct, and one of them said vacation means there is no limit between work and leisure.
In this exceptional case boundaries were entirely porous.
At the other extreme were those who separated the two
domains more clearly and tried not to work from home
in the evening and either left their mobile devices in the
office for the weekend or only checked on their phone
whether they received any important e-mail.
Small practices protecting nights and weekends from
the intrusion of mobile phones were quite widespread:
instead of putting the phone on the bedside table they
left it on the desk, in the kitchen or on another storey
of the home in an effort to keep away from the phone
and e-mails.
They also developed tactics for work to find them in
several stages if their involvement is necessary. In urgent
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cases they receive a text or call telling them to check their
mail. Several respondents mentioned this also eased the
pressure on underlings.
No respondent mentioned company policy regulating technology use. However, some respondents raised
corporate responsibility issues: work tasks dumped on
continuously by e-mail day and night and weekends is
oppressive and obstructs rest.
Despite perceiving this as a potential problem, respondents took informal and inconsistent rather than
formalized steps. The respondent who stated colleagues
leave each other alone in the evening actually worked
regularly on her laptop every evening and kept sending
e-mails to colleagues.
6.2. Mothering and Mobile Technologies
Around the system change thirty years ago the ideology of intensive mothering was less pressing, not least
because the system was based upon dual earner families. Still, it is important to note that the early signs
of refamilisation and intensive mothering were present
in the last decades of socialism, for example, through
the introduction of a lengthy parental leave scheme.
Today the social pressure of intensive mothering conspicuously affects women. Executive mothers were often
denigrated in their environment, by female family members or friends and nursery teachers for spending little
time with their children.
Similarly to the general consensus that mobile technologies were both a blessing and a curse, the feeling
was the same in the context of mothering. At the level
of standards and rhetoric it was beyond question that
the respondents considered time with their children to
be paramount and needing protection. They felt that mobile technologies increased their accessibility, and while
this was regarded as an advantage during working hours,
it was a disadvantage in their leisure.
Several respondents tried to return to their prechildbearing pace of work but soon realised this had
to change. In the new situation the mobile phone extended work time and the interviewee managed to conduct the day’s opening and closing meetings with staff
whilst commuting:
That’s superb, totally great as it was the first thing
that got me out of a fix, hands-free car phone. So
I extended my working time morning and evening as
I could make a conference call, or summarized the day
with the people. (3)
Delegating household tasks to paid help was also subordinated to extended working time. A sign of extensive
mothering, it allowed women executives to work longer
hours and spend less time on domestic responsibilities.
Outsourced tasks were generally undertaken by other
women (babysitters, housekeeper), but there are jobs
typically relegated to men. Mobile phones were indis-
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pensable for organising their involvement as it reinforced
the attentive and caring mother image.
Skype talk was also raised in the interviews. For
women travelling a lot technology helps create intimacy
and connectedness with the family. Absent presence was
made possible by mobile technologies:

all the time,” well, she was nine at the time and it was
like looking into a mirror. I never thought I was overdoing it, I don’t, even now…but it was too much for
the kid. The little one hates the phone. Whenever he
sees it, he tries to hide it, so if I leave it in sight I’ll have
a tough time finding it. He abhors the phone. (15)

My child was crying in the small hours, my husband
called me to go on skype, I was in Cape Town and they
were back home, and the child was pacified and went
back [to sleep] all happy. (13)

The phone is the object of fear, when in effect children
protest against the work regime that intrudes home life,
distracting the parent who is devoted to both her work
and her family.

On the other hand, some did not prefer remote mothering. Instead they collected their children at 5 PM, the
official end of working hours, and continued working at
night through their devices as a matter of course. Many
of the respondents defined it as part of a mother’s job to
be with the child:
So I make a point of getting up at five from the desk
and going to the nursery because it’s very important
for me that the child should feel mummy is not just
mummy at a distance or stumbling home at seven but
she is involved in these things. (10)
Some respondents stayed home after school with their
teenage children and continued with their professional
tasks in home office mode, replying to mail and attending videoconferences. Others had reservations whether
this would work with very young children.
Third sites also had a role in working and mothering simultaneously. Mobile technologies enable mothers to work in situations where the child is engaged in
sport or school activities. This is similar to the figure of
‘busy cyborg mums’ who lie in symbiosis with technology
and workplace professionally managing two roles without contravening the demands of good mothering:
I was at my child’s fancy dress ball and there was
a half-hour telephone conference I couldn’t do anything about. The ball was on and I went out and sat in
the car, called in on my phone and stayed on half an
hour. The kid had a great time at the ball, I went back
in, everything was okay, no one had any idea I was actually coming out of a fancy dress ball, I just connected
on the mobile and that was it. (4)
Quality time regularly recurred in the narratives: the respondents tended to mute or set aside their phones to
have undisturbed family time. But there in some cases
the respondents never even noticed they used their
phones excessively. The following is a particularly interesting narrative that shows no self-reflexion as the respondent later talked about the negative effect of device
use on her children:
When my daughter said, “you’re always busy and even
when you’re home you’re fiddling with your gadgets
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7. Discussion and Conclusion
The article focused on the impacts of technology, particularly mobile technologies, on women’s perception of
work–life balance and their use of devices in trying to
meet the demands of being devoted mothers and being
devoted employees. We sought answers to these questions by interviewing twenty Hungarian women in executive positions.
Previous studies had contradictory conclusions:
there were significant concerns about using mobile technologies for fear of the incipient possibility of continuous work and the colonisation of private sphere and
time (Edley, 2001). On the other hand, increasing flexibility reduces the friction between the two domains
and the time spent commuting (Wajcman et al., 2008,
2010). Work is intensified by device use as more tasks
can be accomplished, but it also becomes more extensive (Mullan & Wajcman, 2019). An additional complication for women is their dual commitment to work and
family (Blair-Loy, 2005). Women who apply mobile technologies professionally in meeting the demands of these
competing spheres realise that some aspects of the double shift can be conducted simultaneously. Others argue
that mothering can be extended without disrupting work
(Christopher, 2012).
Consistent with the literature, our findings reveal
that the use of technology greatly promoted women executives’ ability to simultaneously meet the demands
of work and family (Christopher, 2012; Currie & Eveline,
2011). Several respondents felt they could not have tackled potential crises without relying on their devices, nor
would they have managed to build a professional career whilst running a family. Tóth (2005) had similar findings analysing Unilever Hungary’s managers, where managers, typically fathers, travelling home stretched the
otherwise rather short ‘family time.’
Narratives of mobile technology use and practices
were contradictory and highlighted the priority of work.
The world of work had colonised private sphere even
though employees considered the two to be parallel
and equal, and thought they made the ultimate decision. Similarly to Wajcman et al. (2008) we found the
insight that the executives controlled their technology
use. This was reinforced by the finding that they often used their mobile phones for micro-coordination
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(Duxbury & Smart, 2011), which strengthened the perception of flexibility.
On the other hand, while they described their relationship with technology and particularly to mobile
phones as conflict-prone and aggravating, they did not
reflect on organisations behind the devices demanding full commitment. Organisations have a direct economic interest in executives being accessible virtually
anywhere any time. This is consistent with the narratives
of American women executives (Adamson, 2017).
Another similarity with the findings of the research
on American women executives was the reformulation
of ‘smart’ relationship with the smartphone as individual responsibility. However, their narratives confirmed
earlier research findings (Currie & Eveline, 2011; Edley,
2001) on the encroachment and intensification of work
and its spatial and temporal expansion.
A clear sign of corporate colonisation work after the
children have gone to bed. If this was done online or by
e-mail it had a particularly oppressive effect on mothers with young children who were doing their best to
prove their commitment. Researching, among others,
Australian executives and professionals, Wajcman et al.
(2008) also found that mobile technologies often impinged upon private life and guaranteed flexibility.
Still, the Australian or Western models are only partially relevant to the Hungarian situation. The reason behind this is the limited agency of employees working for
these subsidiary companies in post-socialist countries,
also called ‘victims’ of neoliberalism. For the latter, managerial work has become almost limitless: typical at night
and frequent at weekend and during vacation. However,
these behaviours were always interpreted as a matter of
individual decision, thus shifting stress on personal responsibility. This is obviously explained by Hungarian organisations’ greater exposure to global economic and political systems. Exploring the signs of this exposure might
be a contribution to previous research findings.
The women executives talked most about individual coping tactics and solutions, and their responsibility; moreover, they considered responding a matter of
individual choice. Some mentioned they had to be strict
with themselves and set up rules. These self-regulatory
remarks are in line with Adamson’s (2017) findings. They
took mostly individual steps to protect themselves from
their job.
Besides individual responsibility, the importance of
flexibility provided by mobile devices also arose. Even in
blatantly obvious clashes, when the respondent had to
attend her child’s school event and participate in a conference call at the same time, i.e., when she had to work
two shifts simultaneously, she felt there was a genuine
choice, whereas in these situations obviously it was not
the workplace but the employee and her family that had
to be flexible.
The findings reveal primarily individual micro-level
practices: muting phones, limited handling of e-mails
at weekends and using filters were all applied by
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the women executives. Some of these practices improved work–life balance only on an individual level
but did not resolve the overall situation causing tension.
They reproduced the system with limited criticism, and
personal examples reinforced rather than questioned
these practices.
Beyond the well-documented post-feminist and neoliberal turns in Western scholarship, special attention
should be paid to the phenomena caused by refamilisation in post-socialist countries. Results supporting the effects of refamilisation depict the difficulties of managing
work–life balance. The situation of women executives
was paradoxical: they clearly had to prove their commitment to family and job simultaneously and successfully.
Despite having sufficient financial tools to cover the costs
of outsourcing various child related tasks, they were
warned by their environment to be good and available
mothers. Mobile technologies have become important in
meeting this challenge, enabling women to embrace the
extensive mothering model (Christopher, 2012).
The use of mobile technology reinforces the image
of self-disciplined, hard-working cyborg women, without
changing the organisational and social status quo based
on gender inequality. The flexibility and control provided
by mobile devices underpin the perception of tensions
and boundaries being manageable while it distracts from
the fact that work is becoming increasingly intensive and
extensive. It seems women executives receive precious
little organisational and social support.
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Kartell vagy fúzió?
A budapesti nagymalmok stratégiái a 20. század első harmadában1

„A vállalatok mai kedvezőtlen konjunktúráján
csak az erők koncentrálása enyhíthet” 2
A budapesti nagymalmok története drámai fordulatot vett 1925 után. Ekkorra
már minden résztvevő számára egyértelművé vált, hogy többé nem tér vissza a
19. századi prosperitás, és az ágazatnak súlyos válsággal kell szembenéznie. Tanulmányomban egyrészt ennek okait szeretném megvizsgálni, másrészt azt bemutatni,
hogy a krízis nem volt minden előzmény nélkül. Már a 19. század utolsó évtizedei
től jelentkezett a hazai nagymalmok térvesztése a világpiacon, a csökkenő versenyképesség, ami felerősítette a belföldi versenyt is. Tézisem, hogy a magyarországi
nagy kereskedelmi malmok hasonló megoldásokat kerestek a problémák megoldására, mint a korabeli külföldi nagyvállalatok: horizontális és vertikális integrációk
révén próbálták a méretgazdaságosságot elérni, termelési önköltségeiket csökkenteni. A verseny korlátozása érdekében pedig alapvetően két eszközt alkalmaztak:
kartelleket alakítottak, illetve nagy fúziók révén kísérelték meg piaci környezetüket
ellenőrzésük alatt tartani. Dolgozatomban azt vizsgálom meg, hogy a budapesti
nagymalmok milyen sikerrel alkalmazták ezeket a válságkezelési stratégiákat, és
ezek mennyire feleltek meg a hazai vállalati, gazdasági környezetnek. A tanulmányban levéltári dokumentumok és a korabeli sajtó felhasználásával elemzem a krízis
megoldása érdekében tett lépéseket, a megfogalmazott terveket, elsősorban a legnagyobb hazai malomipari vállalat, az Első Budapesti Gőzmalmi Részvénytársaság
(EBG) esete alapján.

1 Rövidebb, angol változata eredetileg megjelent: Pogány 2015.
2 Elvileg létrejött a vidéki malomkoncentráció. Pesti Tőzsde, 1926. május 13. 19.
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A budapesti gőzmalmok az első világháború előtt
A fővárosi nagymalmok történetének első szakaszát már többen elemezték, jól ismerjük azokat a tényezőket, amelyek a páratlan sikerek mögött álltak, és amelyeknek köszönhetően Budapest a világ egyik legfontosabb malomipari központjává
vált az 1860-as, 1870-es években.3 A piacvezető pozíciót és a technológiai előnyt
nem sikerült ugyanakkor tartósan megőrizni. Az 1880-as évektől a hazai lisztkivitel
fokozatosan kiszorult a nemzetközi piacokról. A budapesti őrlési módszereket
máshol is alkalmazni kezdték, a tengerentúlról jó minőségű, olcsó liszt érkezett,
vagy pedig az amerikai, kanadai, argentin, orosz gabonából az egykori importőrök
maguk gyártottak lisztet, ami már nem maradt el minőségben a magyar termék
mögött. A fővárosi malmok versenyképessége csökkent, áraik nem tartottak lépést
a nagy mennyiségben az európai piacokra érkező tengerentúli őrlemények árával.4
A budapesti társaságok termelékenysége jóval alacsonyabb volt, mint a nagy amerikai vállalatoké. Richard Perren adatai szerint az Egyesült Államokban a hengermalmokra rendkívül alacsony munkaerőigény volt jellemző. 1890-ben Minneapolisban egy munkás 562,5 tonna lisztet állított elő, Budapesten ugyanakkor ez az
érték csak 136,1 tonna volt.5 A magyar statisztikák alapján is hasonló adatokat
kapunk; 1890-ben a budapesti gőzmalmokban egy kereső átlagosan 134,3 tonna
lisztet állított elő (1. táblázat). Ha csak a fizikai munkások számát vesszük figyelembe, akkor 150,7 tonna volt az egy munkásra jutó liszt mennyisége, vagyis az
amerikai üzemek magas gépesítettségének és jobb szervezettségének köszönhetően
az ottani termelés hatékonysága nagyjából a négyszerese volt a hazainak. A termelékenység a századfordulón sem mutatott jelentős javulást, messze elmaradt az
Egyesült Államokra jellemző értékek mögött (1. táblázat). Perren szerint, bár Magyar
országon olcsó volt a munkáskéz, a malomipart elsősorban az tette vonzóvá a hazai
befektetők számára, hogy kevés szakképzett munkást igényelt.6
1. táblázat. A budapesti malomipar termelékenysége, 1890–1910

Év

Előállított liszt
(ezer tonna)

Összes kereső (fő)

Összes segéd
személyzet (fő)

T1

T2

1890
1900
1910

459,3
578
609,4

3 420
3 694
4 144

3 048
3 248
n. a.

134,30
156,47
147,06

150,69
177,96
n. a.

T1: egy keresőre jutó termelés, tonna.
T2: egy fő segédszemélyzetre jutó termelés, tonna.
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 1893, 1900, 1910; Népszámlálás 1910: 396–397.

3 Sándor 1959; Kövér 1982; Kövér 2002; Klement 2010; Klement 2012a.
4 Klement 2012a: 20–34; Klement 2010: 45–47.
5 Perren 1990: 427–428.
6 Perren 1990: 427–428.
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A piacvesztésben a kínálat megsokszorozódása mellett szerepet játszhatott a
kereslet csökkenése is. Az 1880-as években a nyugat-európai élelmiszerárak csökkenése és a reálbérek növekedése az élelmiszerfogyasztás szerkezetének változását, a
liszt- és kenyérfogyasztás arányának csökkenését, míg a hús- és tejtermékek, cukor-,
zöldségfogyasztás növekedését idézte elő.7 Klement Judit és Kövér György kutatásaiból tudjuk, hogy a hazai malomipar jövedelmezősége már az 1880-as évek közepétől romlott, és fokozatosan elveszítette azt a vezető szerepet, amelyet a hazai
iparosodás kezdetén betöltött. A 20. században sem tért vissza a kedvező konjunktúra, a kiéleződő árverseny, a piacokért folytatott harc határozta meg az üzletpolitikát az első világháború előtti időben is. Az éles verseny újabb beruházásokra ösztönözte a vállalatokat, a vámkülföldi eladásokat azonban ennek ellenére sem
sikerült növelni, ami még nagyobb mértékben kihasználatlan kapacitásokhoz,
gyorsan növekvő önköltséghez, alacsony rentabilitáshoz vezetett.8

Az első világháború és következményei
Az első világháború további súlyos veszteségeket hozott a hadigazdaságban önállóságukat vesztett malmok számára. A közellátás szempontjából nélkülözhetetlen
malomipar elsőként került hatósági irányítás alá, már 1914 októberében megjelentek az első jogszabályok. A gabonakészleteket zárolták, a gabona felvásárlása, majd
rekvirálása az 1915-ben létrehozott hadigazdasági szerv, a Haditermény Részvénytársaság kizárólagos joga lett, a malmok önálló lisztértékesítési jogát is megszüntették. A hatóságilag kiutalt gabonát kizárólag a rendeletekben megszabott kiőrlési
arányok szerint dolgozhatták fel, a korábban megszokott 20–23 fajta liszt helyett
csak háromféle lisztet gyárthattak, a főző- és kenyérlisztet a rendeletekben megszabott pótanyagokkal (árpa, kukorica, burgonya- és rizsliszt) kellett keverniük, és a
késztermék fölött is a hadigazdasági szervezetek rendelkeztek. Szterényi József és
Ladányi Jenő hadigazdaságról szóló munkájukban így jellemezték a kialakult helyzetet: „A nagyszabású malomüzemek átalakulnak kikészítő telepekké, melyek őrlési díj
ellenében őrlik a rendelkezésre adott gabonát.” 9 Mindez azt jelentette, hogy a háborús élelmiszer-drágulásból leginkább a szabályok alól magukat könnyebben kihúzó
kis vidéki malmok tudtak előnyre szert tenni. A gabonahiány miatt a malmok sokat szüneteltek.10 A budapesti gőzmalmok számára a hadsereg részére végzett bér-

7 Perren 1990: 429; Tomka 2009: 310–315.
8 Klement 2012a: 40–55; Klement 2015; Kövér 2002.
9 Szterényi–Ladányi 1933: 265. A háború alatti és az azt követő időszak lisztellátási problémáiról: Bódy 2018.
10 Szterényi–Ladányi 1933: 103–104, 265–266, 344–346; Pogány 2000: 248.
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munkából keletkezett némi haszon, azonban likvid forrásaikat, nyugdíjalapjukat
gyakran a később teljesen elértéktelenedő hadikölcsönkötvényekbe fektették.11
A háború pusztításai, a kötött gazdaság, majd a román megszállás is komoly
károkat okozott a hazai malmoknak.12 Az igazán nagy, szinte jóvátehetetlen csapást
azonban az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés
rendelkezései jelentették; a külső vámokkal védett, 51 millió fogyasztót jelentő
közös piac, a biztos vámbelföldi elhelyezés megszűnése rendkívül nehéz helyzetbe
hozta a nagy volumenű exportra berendezkedett fővárosi vállalkozásokat, miközben a szűkös hazai gabonatermeléshez és a kisebb kereslethez képest túlméretezett
termelési kapacitások jelentősen növelték az önköltségeket. A gabona minősége is
romlott, amit gyakran kifogásoltak a külföldi vásárlók. 1929. december 10-én, a
Magyar Közgazdasági Társaság által rendezett ankéton Stux Sándor,13 az Első Buda
pesti Gőzmalom vezérigazgatója, a Magyar Fővárosi Malomegyesület elnöke is komoly gondnak nevezte a magyar búza rossz minőségét. A magyar gabonát a nemzetközi piacokon 40–50%-kal olcsóbban lehetett eladni, mint a kiváló külföldi
gabonákat, például a Manitoba búzákat, sőt a jugoszláv tiszai búza ára is magasabb
volt. A hazai vállalatok szorgalmazták, hogy a kormány tegyen lépéseket a búza
nemesítés és a jobb vetőmagok széles körű elterjesztése érdekében.14
A fővárosi malmok helyzetén az sem segített, hogy az immár vámhatárokkal
elzárt osztrák és cseh piacokon saját malomipar épült ki, és liszt helyett egyre inkább csak gabonát vásároltak Magyarországon. A magyar liszt a harmincas években végképp kiszorult hagyományos piacairól, elsősorban Csehszlovákiából

11 Az Első Budapesti Gőzmalmi Részvénytársaság is így tett, lásd BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz,
Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság jelentése az 1916. üzletévről; Az igazgatóság és a felügyelő
bizottság jelentése, valamint zárszámadás, 1917. üzletév. BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1930. évi rendes közgyűlés, 1931. február 21.
12 Az Első Budapesti Gőzmalom galaci malma 1917-ben „ellenséges tűz áldozata lett”, a konszernbe tartozó
szentesi, mezőtúri és szarvasi malmok berendezéseit pedig leszerelték és elhurcolták a román megszállás alatt.
BFL XI. 1005. 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok 1918–19. évi közgyűlés, 1921. január 21.
13 Stux Sándor 1877-ben született Érsekújváron, 1893-ban, 16 évesen lépett az EBG szolgálatába. 46 évet
töltött el a cégnél, végigjárta a vállalati szamárlétrát, kezdetben gyakornok volt, később tisztviselőként, cégvezetőként, majd vezérigazgatóként egyre fontosabb feladatokat látott el. A Pesti Molnároknál képviselte az
Első Budapesti Gőzmalmot, 1911-ben cégjegyző, 1916-ban igazgatóhelyettes, majd igazgató. 1923 júniusában, Langfelder Ede lemondását követően az EBG vezérigazgatója lett. A konszern tizenegy malmában rendelkezett részvénytulajdonnal. 1926 nyarán a Magyar Fővárosi Malomegyesület társelnökének választották
(Katona Zsigmond volt a másik társelnök), a GYOSZ ügyvivő igazgatósági tagja. 1939 nyarán, több igazgatósági taggal együtt, lemondott vezérigazgatói posztjáról, helyére dr. Marschall Ferenc titkos tanácsost, nyugalmazott földművelésügyi minisztert kérték fel. BFL XI. 1005. 4. doboz, Jegyzőkönyv, 1939. június 16.
rendes közgyűlés; Klement 2012a: 347; A Malomegyesület új elnököt választott. Pesti Napló, 1926. július. 1. 3;
Budapesti Czím- és lakásjegyzék 1911: 589; Budapesti Czím- és lakásjegyzék 1916: 662; Budapesti Czím- és
lakásjegyzék 1922–1923: 321; Lengyel 1993: 148.
14 Stux 1929: 7. A magyar gabona és liszt minőségének kérdéséről Bud János közélelmezésügyi miniszter már
1924-ben vizsgálatot rendelt el, a kérdésről készült jelentés: BFL XI. 1005. 10. doboz, Ismeretlen szerző
jelentése. Budapest, 1924. június 29.

331

KARTELL VAGY FÚZIÓ?
1. ábra. Magyarország búzaliszt- és darakivitele, 1925–1937 (ezer mázsa)
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Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyvek

(1. ábra). A kivitelt megnehezítette, hogy az utódállamokban súlyos vámokat róttak ki a lisztre, amelyek a gabonavámokat sokszorosan meghaladták.15
A stabilizációs időszak legnagyobb tőzsdei krízisét az egykor az egyik legsikeresebb és legnagyobb fővárosi malom, a Victoria részvényárfolyamának szinte
megállíthatatlan zuhanása idézte elő 1925 decemberében.16 A Victoria Gőzmalom
összeomlását a Hatvany-Deutsch család többségi tulajdonában levő Concordia
malomé követte, 1926. február közepén. Mindkét nagy gőzmalom bukásában
alapvető szerepe volt a nagy veszteségeket hozó, rosszul sikerült amerikai határidős
üzleteknek, a külföldi eladósodásnak és az exportlehetőségek hiányának. Míg
Bécsben a pénzügyi szanálást követően a bankok, Pesten a gőzmalmok estek áldozatául az inflációs konjunktúra megszűnésének. A válság tartósnak bizonyult,
amit a részvényárfolyamok alakulása is mutat (2. ábra). Mérő Katalin számításai
szerint a két világháború között a malomrészvények teljesítettek az összes érték
papír közül a leggyengébben a budapesti értéktőzsdén.17

15 A fővárosi malmok helyzetéről, a kiviteli nehézségekről lásd a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara éves
jelentéseit 1925 és 1932 között. Szűcs 1978: 76–77.
16 Pogány 2003.
17 Mérő 1987: 1258.
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2. ábra. Budapesti nagymalmok részvényárfolyamai, 1925–1926 (ezer korona)

Gizella

Forrás: Pesti Tőzsde, árfolyamjegyzések

Mindezek a tényezők eddig is ismertek voltak. A hazai malmok versenyelőnyének elvesztését gyakran a külső piacok megváltozásában kerestük, a 19. század
végének agrárválságában vagy a trianoni béke területi rendelkezéseiben, a két világháború közötti időszak növekvő protekcionizmusában. Kevésbé vizsgáltuk eddig
azonban azt, hogy a vállalatok üzleti politikája mennyire volt képes reagálni a gazdasági környezet gyors változásaira, a nemzetközi piaci viszonyok módosulására,
lépést tudott-e tartani a korszak trendjeivel, a nagy méretű külföldi versenytársak
megjelenésével. A már az 1880-as években megkezdődő, majd a világháború után
felerősödő kedvezőtlen folyamatok, a technológiai előny elveszítése, a nem eléggé
rugalmas lisztárak, a külföldi piacokról való kiszorulás, vajon mindez nem azt bizonyítja-e, hogy nem sikerült megfelelő választ adni az új kihívásokra, hogy a megváltozott piaci feltételekhez való alkalmazkodás nem volt eredményes? A már hos�szabb ideje fennálló problémák az első világháború után még inkább kiéleződtek,
amikor elvesztek az utolsó elhelyezési lehetőségek is a Monarchia vámhatárokkal
védett belső piacán.
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A vállalati forradalom a 19. század végén
A 19. század utolsó évtizedeiben, elsőként az Egyesült Államokban, de később
Nyugat-Európa számos országában is vállalati forradalom kezdődött; az ipar, a bányászat és a szolgáltatások terén egyaránt nagy méretű vállalatok jelentek meg, a
gazdasági tranzakciók egyre nagyobb hányadára e szervezetek keretében került sor.
Nem pusztán az óriási tőkebefektetések, a foglalkoztatottak nagy száma különböztette meg ezeket más vállalati formáktól. A többféle, diverzifikált tevékenység, az
elkülönült termelési egységek szükségessé tették, hogy a tulajdonos és családtagjai
helyett teljes munkaidőben foglalkoztatott, szakképzett, fizetett, professzionális
menedzserek irányítsák ezeket a vállalatokat, akik a vállalatszerkezetet a vállalati
stratégiához igazították, és gondoskodtak arról, hogy az óriási állótőke-beruházások megtérüljenek, a komplex termelési folyamatok gondos megszervezésének
eredményeként méretgazdaságosan és nyereségesen állítsák elő a különféle termékeket. Alfred Chandler e nagyvállalatok elengedhetetlen jellemzőjének tekintette
azt is, hogy tömegesen előállított, szabványosított termékek gyártására rendezkedtek be, és a vállalat maga gondoskodott értékesítésükről, nem bízta azt a piacra.
Az új, nagy kapacitású gépeknek, berendezéseknek köszönhetően fel lehetett
gyorsítani a termelési folyamatot, és a folyamatos üzem, a nagy áteresztőképesség
biztosítása esetén nagyon jelentős egységköltség-csökkenést lehetett elérni sok
iparágban. A tőkeigényes ágazatokban a nagy befektetett tőke miatt az egységköltségben nagy volt az aránya az állótőkének a munkabérekhez és az anyagköltséghez
képest. Ezért lehetett a termelés volumenének növelésével, a standardizált tömegtermelésre való átállással, a kapacitások jobb kihasználásával jelentős egységköltség-csökkenést elérni, és így az alacsonyabb eladási ár mellett is nagy haszonra szert
tenni. A költségelőny elérése azonban nem volt automatikus, hanem állandó figyel
met, szervezést, a termelési folyamatok gondos összehangolását, a szűk kereszt
metszetek megszüntetését, a folyamatos input biztosítását, és ami talán a legfontosabb, a termékek tömeges értékesítésének megszervezését igényelte. Csak ezek
eredményeként jelentkeztek a nagyvállalatokra jellemző költségelőnyök, amelyek
révén ki tudták szorítani a kisebb versenytársakat a piacról. Ellenkező esetben viszont
a költségek gyorsan megugrottak, és súlyos veszteségek léptek fel a befektetett tőkék nem megfelelő hatékonysággal való hasznosítása következtében. A vállalatok
jellemzően négy módon növelték a méreteiket: vertikális vagy horizontális integrációk, fúziók vagy akvizíciók révén.18
A malomipar különösen alkalmas volt arra, hogy ilyen keretekben szervezzék
meg, nem véletlen, hogy itt már korán létrejöttek a nagy méretű vállalkozások.
A magyar malomipar is elindult ezen az úton, a befektetők sok szempontból úttörő
ként ismerték fel a nagy volumenben előállított, homogén, standardizált tömeg
18 Chandler 1996; Schmitz 2002.

334

POGÁNY ÁGNES

termékek gyártásában, a folyamatos termelést biztosító technológiákban, a nagy
méretű állótőke-beruházásban rejlő üzleti lehetőségeket. Ugyanakkor az is jól látszik, hogy számos olyan szervezetépítési beruházás, amit a korabeli amerikai vagy
német nagyvállalatok megléptek, hiányzott a hazai nagymalmokban. Ilyen volt
például a tevékenység diverzifikálása, a vertikális integráció vagy az önálló értékesítési szervezetek létrehozása.
Az amerikai modell a tömegméretekben előállított termékek tömeges értékesítésének vállalaton belüli megszervezése, saját kereskedelmi osztály, értékesítési hálózat, marketingpolitika kialakítása volt. Magyarországon viszont inkább az volt a
jellemző gyakorlat, hogy gabona-nagykereskedő cégekkel, ügynökökkel álltak kapcsolatban a vállalatok, nem saját maguk gondoskodtak termékeik értékesítésének,
piacának megszervezéséről, a saját márkanéven kínált áruik széles körű reklámozásáról, piacra juttatásáról, kiskereskedelméről. A termékdiverzifikáció is szerény mértékű maradt.19 Klement Judit szerint a malomvállalatok lisztjeik eladására kiterjedt
lisztügynöki hálózattal rendelkeztek, saját ügynököket és lisztbizományosokat alkalmaztak. A fennmaradt idegen nyelvű malomplakátok és hirdetési röplapok alapján
feltehetően külföldön is rendelkezhettek ilyen jellegű üzleti kapcsolatokkal.20
A Chandler által leírt utat követték az amerikai nagy malomipari vállalatok, a
hazai malmok első számú versenytársai. Az Egyesült Államokban az 1890-es évektől a vállalatok a méreteiket vertikális integráció révén növelték, saját értékesítési és
nyersanyagbeszerzési részlegeket hoztak létre. A legnagyobb cégek – mint a két
minneapolisi óriáscég, a Washburn-Crosby és a Pillsbury – áttértek a nagybani eladásról a csomagolt termékek értékesítésére, és márkanévvel ellátott áruikat széleskörűen reklámozták. A General Mills 1928-ban jött létre, öt nagy malomvállalat
egybeolvadásából, hogy a termelés és a kereskedelem területén egyaránt kiaknázhassák a méretgazdaságosságból adódó költségmegtakarítás előnyeit. A fúzió után
a General Mills a világ egyik legnagyobb malomvállalata lett. A fúziót a WashburnCrosby Company indítványozta, amely már a 20. század elejétől csillagászati ös�szegeket költött márkanévvel rendelkező liszttermékei hirdetésére. A húszas évek
elején a vállalatnak már saját reklámosztálya és rádióadója volt, amely a cég különféle termékeit reklámozó sorozatokat sugárzott, mint például az 1924-ben induló
Betty Crocker Cooking School of the Airt. David Danbom szerint Betty Crockernél,
a reklámokban szereplő fiktív háziasszonynál csak Eleanor Roosevelt volt a korszakban ismertebb. Az 1930-as években a lisztkereslet csökkenésére reagálva a cég
elkezdett saját lisztjeiből reggeli gabonapelyheket és más csomagolt késztermékeket
gyártani. Élelmiszerboltokat vásárolt fel, amelyekben közös értékesítési politikát
19 Egyes malmok a jövedelmeik növelésére kétszersültet, lótápszert előállító melléküzemágakat építettek, vagy
kenyeret sütöttek az első világháború alatt. Szterényi–Ladányi 1933: 266. Az Első Budapesti Gőzmalom a
húszas évek végén kezdett bele a kekszgyártásba, mások árpa- vagy rizshántoló üzemet, malátapörkölőt alakítottak ki. A pesti nagymalmok leépítik a gabonaőrlést. Pesti Tőzsde, 1928. február 15.
20 Klement 2010: 71.
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alakított ki. A meglévő gyártási kapacitásainak optimálisabb kihasználása érdekében diverzifikálta a termelését, vitaminokat, háztartási cikkeket kezdett előállítani,
és kiépítette állati takarmány terméksorát is. A második világháború időszakában
már kenyérpirítókat és más háztartási készülékeket is gyártott a vállalat, amelyeket
saját élelmiszer-üzletláncában értékesített.21
Kanadában sem volt ismeretlen ez a fajta üzletpolitika. A W. W. Ogilvie Milling
Company vertikális integráció révén növelte méreteit, és modern nagy kapacitású
malmokat épített. Winnipegi malma 1890-ben napi 1800 hordós22 kapacitással rendelkezett, amit 1900-ban 2500 hordóra emeltek, 1909-ben a család legnagyobb malma, a montreali Royal Mill napi 6000 hordó (533,4 tonna) lisztet gyártott. A családi
vállalkozás 1909-ben megépítette a brit birodalom, de talán a világ legnagyobb malmát: a Point Douglas-i (Winnipeg) telep napi 4000–8000 hordós (355,6–711,2 tonna) kapacitással rendelkezett (a legnagyobb kapacitású budapesti vállalat, az Első
Budapesti Gőzmalom összes telepe együtt napi 220,3 tonna lisztet állított elő
1909-ben). A nagy gőzmalmok építése és felvásárlása mellett az 1880-as évektől
óriási elevátorokat (felvonós lisztsilókat) létesített szerte a prérin, a vasútvonalak
mentén, valamint pékségeket és más, saját lisztjei hasznosítására szolgáló vállalkozásokat hozott létre versenyképességének és profitjának növelése érdekében.23

Kartellek és fúziók
A tőkeigényes iparágak számára – a nagy állótőke-beruházások következtében –
különösen veszélyes volt az árverseny, a piacokért folytatott konkurenciaharc,
amely csökkenő értékesítést, zuhanó eladási árakat, egyre nagyobb veszteségeket, a
termelési kapacitások növekvő kihasználatlanságát idézhették elő. Ezért rendszerint üzleti környezetük, a piacok, az árak és a versenytársak ellenőrzésére törekedtek. Fligstein szerint a menedzserek és vállalkozók két módon védhették meg a
vállalatukat, és biztosíthatták üzleti környezetük stabilitását: vagy megtámadták a
versenytársukat, mielőtt az támadott volna (nem riadva vissza akár a „ragadozó”
módszerek alkalmazásától: a gyilkos árversenytől, a nyersanyagforrások elzárásától
vagy az ellenfél értékesítésének tönkretételétől sem), vagy ha ez nem volt lehetséges
vagy eredményes, akkor kooperálni vagy egyesülni kellett a versenytárssal, hogy
megszűnjék a konkurencia. Ez utóbbinak alapvetően két formája volt a 19. században: a kartell vagy a monopólium.24

21 Chandler 1990: 347–348; Chandler 1996: 165; Chandler 1999: 289–295; Danbom 2003.
22 1 hordó (barrel) búzaliszt 88,9 kg lisztnek felel meg. https://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_(unit) – utolsó
letöltés: 2020. március 31.
23 Everitt–Kempthorne 1993; Magyar Statisztikai Évkönyv 1910: 186.
24 Fligstein 1993: 2, 12–13.
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A vállalatok már régóta kötnek egymással informális vagy formális megállapodásokat üzleti környezetük szabályozása érdekében. A második világháborúig a
kartellek a piacok fontos szereplői voltak, amelyek sokféle formában járulhattak
hozzá tagvállalataik eredményesebb működéséhez. Az első kartellek a 19. század
harmincas éveitől kezdve jöttek létre Franciaországban és Belgiumban, 1873 után
a kontinentális Európa legtöbb államában nagy számban alakultak, az első világ
háborút követően pedig az Egyesült Államok kivételével világszerte elterjedtek.
Jelentős számban születtek nemzetközi kartellek is ezekben az évtizedekben. A két
világháború között a vállalatok közötti kooperációtól és a piac megszervezésétől
várták a válság leküzdését, mivel a tervezhetőség és a gazdasági biztonság előnyét
kínálta a recesszióval sújtott gazdaságok számára.25 Bár ma alapvetően negatív a
megítélésük, 1945 előtt, főként Európában, kedvezőnek tartották gazdasági hatásukat, és ezért a kormányzatok is többnyire támogatták a megalakításukat, sőt,
gyakran maguk az államok hoztak létre kartelleket. Ezek szervezete változatos formát ölthetett, az egészen laza, hálózatos felépítéstől a szorosan ellenőrzött, önálló
menedzseri hierarchiával rendelkező intézményekig. Gyakran hamar felbomlottak,
de léteztek rendkívül tartós, évtizedeken át fennmaradó társulások is.26
A kartellekkel szemben gyakori vád, hogy felszámolják a piaci versenyt, és
emelik az árakat. Az utóbbi évtizedek vállalkozástörténeti kutatásai viszont arra az
eredményre vezettek, hogy a kartellek nem szüntették meg a piaci versenyt, csak
módosították annak szabályait, és ezzel lehetővé tették a tőkeintenzív vállalatokra
különösen veszélyes nagy áringadozások kiküszöbölését, a pusztító hatású válságok
mérséklését vagy leküzdését. Gyakran az árak csökkenéséhez vezetett a stabil, kiszámítható piaci kapcsolatok kiépítése.27 A kartellek a tisztán piaci érintkezés mellett
az együttműködés szorosabb formáit hozták létre, ami biztosabb és jobban előrelátható működési környezetet teremtett a vállalatok számára. A termelés, az árak,
az értékesítés stabilizálása lehetővé tette a termelési kapacitások jobb és nyereségesebb kihasználását, a felesleges kapacitások felszámolását.
A kartellek segítségével megvalósítható lett a jogi és tulajdoni önállóságukat
megőrző cégek között egy olyan laza horizontális gazdasági integráció és adminisztratív koordináció, amely különben csak egy fúzió, a vállalatok tényleges egyesülése révén lett volna létrehozható.28 A kartellek voltaképpen a piac és a hierarchia
közötti intézmények, amelyek célja a tranzakciós költségek csökkentése.29 A kartellek sokszor a vállalati egybeolvadások helyett jöttek létre, más esetekben viszont
átmenetet jelentettek a piaci verseny és a közös menedzseri irányítás alá kerülés, a
25 Schröter 1996: 132–135. A magyarországi és nemzetközi kartellekről: Hidvégi 2016; lásd még Hidvégi
Mária tanulmányát kötetünk 385–406. oldalán.
26 Fear 2010; Levenstein–Suslow 2006.
27 Fear 2010; Burhop–Lübbers 2009.
28 Wengenroth 1985: 20; Chandler 1996: 493–495; Fear 2010.
29 Schröter 2013.
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korábban jogilag független vállalatok hierarchiába integrálása között. Sok állam
éppen azért támogatta a kartelleket, mert ezzel meg lehetett akadályozni, hogy piaci
monopóliumok, oligopóliumok jöjjenek létre a kis versenytársak felszámolása vagy
bekebelezése által.30 A vállalatok közötti kapcsolatokban gyakran fontosabb szerepet játszott a kooperáció, mint a rivalizálás. Fligstein szerint a piacok társadalmi
struktúrája azt a célt szolgálja, hogy enyhítse a piaci verseny hatásait, és lehetővé
tegye a vállalatok fennmaradását.31
Amerikában ritkák voltak a kartellek, az 1880-as évektől viszont óriási méreteket öltött a vállalatok egyesülése. Chandler szerint ez az 1940-es évekig tartó folyamat volt a modern iparvállalatok kialakulásának leglényegesebb mozzanata.32
A mintát a Standard Oil Company létrehozása adta 1882-ben, amikor John D. Rocke
feller kezdeményezésére negyven kisebb-nagyobb kőolajipari vállalat egyesült a világ legnagyobb kőolajipari trösztjévé.33 Az Egyesült Államokban 1895 és 1904 között került sor arra a nagy fúziós hullámra, melyben egész ágazatok olvadtak össze
egy vagy két óriási vállalattá, a méretgazdaságosságban rejlő előnyök kihasználására.
Naomi Lamoreaux szerint az 1893. évi válság volt a fő katalizátora a horizontális
vállalati konszolidációknak, melyek során nagyszámú, azonos termelési profilú vállalat fuzionált. Az akkori erős árversenyre, áresésre válaszoltak a cégek a fúziókkal,
miután hiába próbálták kereskedelmi megállapodásokkal és egymás közötti más
egyezményekkel csökkenteni az éles versenyt.34 Ezekből a fúziókból jöttek létre az
ország legnagyobb vállalatai, közülük több a mai napig meghatározó szerepet játszik a világgazdaságban.
Nagy-Britanniában és Németországban is hasonló folyamatokat figyelhetünk
meg: az 1890-es évektől az 1920-as évek végéig horizontális és/vagy vertikális integrációk révén óriási oligopóliumok jöttek létre, amelyek képesek voltak piaci
környezetük stabilizálására, versenytársaik ellenőrzésére. Nagy-Britanniában azonban a fúziók mögött gyakran defenzív stratégiák húzódtak meg: a lassabban növekvő, régi ágazatokban (például a textiliparban) működő vállalatok ritkán szánták rá
magukat az önköltségek csökkentéséhez nélkülözhetetlen radikális szervezeti átalakításokra, önállóságuk feladására, így kevésbé érvényesülhettek a racionalizált termelésben rejlő előnyök. Németországban a kartellek elterjedtsége miatt kevésbé
volt szükség a vállalatok horizontális integrációjára, elsősorban a vertikális integráció (a nyersanyagforrások és az egész termelési vertikum egyetlen vállalatba való
beolvasztása) és a diverzifikáció volt a jellemző stratégia a vállalati méretek növelé30 Schmitz 2002: 6.
31 Csite 2001.
32 Chandler 1996: 79–80.
33 Bár a Standard Oil Companyt 1911-ben, az Amerikai Egyesült Államok Legfelső Bíróságának ítéletére, a
trösztellenes törekvések következtében kisebb vállalatokra bontották, utódai azóta is, ma is a világ tíz
legnagyobb vállalata között vannak (például az ExxonMobile). Rockefellerről: Chandler 1999: 321–326;
Landes 2007.
34 Lamoreaux 1988; Chandler 1996: 75, 79–80.
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sére, a méretgazdaságosságban rejlő előnyök kihasználására, de itt is előfordultak
olyan fúziók, amelyek nem tették végül lehetővé ezeknek a szervezeti előnyöknek a
kiaknázását.35 Chandler szerint ugyanis a fúzió önmagában még nem garantálta
a piac, a termelés és az árak feletti ellenőrzést, a méretgazdaságosságot, ehhez szükséges volt az adminisztráció központosítása, egységesítése, a modern marketing
vállalaton belüli kialakítása, a munkaerő és a termelés racionalizálása, a kevésbé
hatékony részlegek felszámolása és a nagy volumenű termelést biztosító új beruházások megvalósítása is. Ha viszont a fúzióban részt vevő cégek továbbra is megőrizték a korábbi működési önállóságukat, és elmulasztották a felsorolt átalakítások
megvalósítását, akkor az összeolvadásban rejlő megtakarítási lehetőségek nem tudtak kellően érvényesülni.36

A magyar malomipar válságkezelési stratégiái
Mi következik mindebből a budapesti nagymalmokra nézve? Tézisem az, hogy a
hazai nagymalmok is hasonló módon reagáltak a krízisjelenségekre, mint a világ
többi országában működő vállalkozások. A húszas évek közepén két terv is született a válság megoldására: az egyik a vállalatok közötti együttműködés lazább, háló
zatosabb formáját próbálta kialakítani, nagyszámú vállalat bevonásával malomkartell szervezésére törekedett. A másik pedig egyfajta horizontális integrációt akart
létrehozni a legnagyobb malomipari vállalkozások fúziójából, egységes üzleti hierarchiába szervezve a korábban önálló cégeket. Végül azonban egyik koncepciót
sem sikerült megvalósítani, ami magyarázatot adhat arra, miért vált a hazai malom
ipar tartósan válságágazattá a két világháború között Magyarországon. A legnagyobb malmok – ezzel párhuzamosan – maguk is konszerneket alakítottak, kisebb
malmokat vontak az érdekkörükbe a verseny mérséklése érdekében. Ezek a kisebb
fúziók azonban még akkor sem vezettek az önköltségek jelentős mérséklődéséhez,
a kapacitások jobb kihasználásához, ha az adott vállalaton belül végrehajtották a
termelési folyamat racionalizálását, az üzleti adminisztráció központosítását.
Az akvizíciók hatása nem érvényesült kellőképp, nem vezettek a versenyképesség
helyreállításához, a profit növeléséhez. Végül, már a harmincas évek megváltozott
gazdasági-politikai légkörében, állami intervencióval próbáltak meg kilábalni a súlyos krízisből. Sem a meghiúsult kartell, sem a fúziók, sem az állami segítség nem
biztosította azonban a korábbi piaci pozíció és a rentabilitás helyreállítását, a külföldi piacok visszaszerzését, ehelyett az ágazat gyors ütemű önfelszámolása, a gyárak bezárása, lebontása következett be. A továbbiakban ezeket a válságkezelési kísérleteket mutatom be röviden.
35 Wilson 1995: 72–73, 102–103; Wengenroth 1997: 152–153; Schmitz 2002: 59–60.
36 Chandler 1996: 37, 71, 78.
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Kartell vagy fúzió?
A fővárosi nagy gőzmalmok közötti kooperációnak több formája is megjelent az
első világháború előtti időszakban. Sándor Vilmos szerint 1869 novemberében
született meg az első megállapodás a zsákok használatáról, az 1870-es években pedig a szállítás, a hitelezés és a zsákkölcsönzés feltételeiről egyeztek meg, de ezek az
egyezmények minden esetben rövid életűnek bizonyultak.37 Ehhez képest Varga
Jenő 1912-ben már egyenesen malomkartellről ír: „a beható vizsgálat azt mutatja,
hogy Magyarország összes nagy malmai a legszorosabb személyi érdekközösségben áll
nak, valóságos trösztöt alkotnak. Miben nyilvánul meg a trösztnek a hatása? Esősorban
a kínálat állandó megszorításában; mihelyt a piac felvevőképessége nem kielégítő, a
malmok azonnal beszüntetik az őrlést, hogy a liszt áresését megakadályozzák. Hogy
ezáltal a malmok haszna nagymértékben emelkedett, bizonyítja az a körülmény, hogy
a különbség a búza és a búzaliszt ára közt állandóan növekszik.” 38 Kirsch János szerint a fővárosi nagymalmok már 1873 előtt gabonavásárlási egyezményt kötöttek,
1882-ben pedig üzemkorlátozó kartellre léptek, amelyet időnként megújítottak.
1887-ben megállapodtak a liszteladási feltételekről, a lisztfajták számának és minőségének meghatározásáról, a csomagolás módjáról és a zsákok visszavásárlásáról.39
Klement Judit szerint viszont az első világháború előtt a hazai malmok között nem
jött létre átfogó kartelljellegű megállapodás, csupán eseti együttműködésekre volt
példa, de ezekhez sem feltétlenül csatlakozott minden fővárosi gőzmalom. Az ideig
lenes, évente néhány hónapra terjedő üzemkorlátozásról sem tudtak a fővárosi
malmok tartós megállapodást kötni.40
Az első világháború jelentős változásokat hozott, a központosított háborús
gazdaság megszervezése egyfajta kartellizálási kényszert jelentett, ami a malmok
üzleti önállóságát nagymértékben korlátozta.41 A háborús gazdaság számos eleme,
például a hatósági ellátás rendszere egészen a pénzügyi stabilizációig fennmaradt,
ezenkívül pedig a gabona- és a szénhiány is észszerűvé tette a szorosabb kooperáció
fenntartását. A fővárosi malmok a kormánnyal megállapodva 1919 decemberében
úgynevezett koncentrációs egyezményt kötöttek, és üzemredukciót hajtottak végre.
A tizenhárom budapesti malom közül hetet üzemen kívül helyeztek. Az különösen
kedvező volt, hogy a megállapodásban a kormány vállalta, úgy az álló, mint a dolgozó üzemek önköltségét meg fogja téríteni. „Így alakult meg az első malomkoncent
ráció a fővárosi malmok között, melyet akkor is folytattak, amikor a szabad forgalom
részlegesen helyreállott, és a forgalom kötöttsége szűnőben volt. Ez az időszak a minden
37 Sándor 1959: 383. A vevő a liszt vásárlásakor a zsákokért bérleti díjat fizetett, amit visszakapott, ha az üres
zsákot visszavitte a malomba. Klement 2010: 71.
38 Varga 1976: 78. (Kiemelés eredetiben.)
39 Kirsch 1986: 106.
40 Klement 2010: 46–47; Klement 2012b.
41 Farkasfalvy 1926.
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kori kormánnyal való naponkénti hosszadalmas tárgyalások ideje volt, és úgyszólván
lehetetlen volt elképzelni azt, hogy ezeknek a közös ügyeknek a védelme közös ügyvitel
nélkül is lehetséges legyen. Így folyt ez 1925. július 15-ig.” 42 A malomkoncentrációt
évente meghosszabbították, utoljára 1924 nyarán. Az üzemben tartott malmok
közös számlára, közös haszonra vagy veszteségre működtek. Az őrlési díjat és a
munkafeltételeket a Hadi Termény Rt. helyébe lépő Futura Magyar Szövetkezeti
Központok Áruforgalmi Részvénytársasága és a malmok között kötött szerződés
határozta meg. A malmok a közös bevételek és kiadások elszámolására egy elszámolási és ellenőrző irodát létesítettek, amely az EBG vezetőjének értékelése szerint
is sikeresen tevékenykedett.43 „[Az] inflációs időben túltengtek azok a körülmények,
amelyek az együttműködést előnyössé tették és az okozott költségtöbblet nemcsak hogy
fedezetet nyert az inflációs konjunktúra által, hanem még nagy nyereségek voltak pro
dukálhatók. A malmok összes üzleti vonatkozású ügyei a kötött forgalom következtében
még közös tárgyalást igényeltek a kormánynál. Midőn tiltva volt a gabonakivitel, a
közös búzavásárlásban is nagyobb erő rejlett, kiviteli illetékek, devizarendeletek, meg
annyi közös nagy érdeket jelentettek, közös külföldi kölcsönök, ezzel közös kiviteli enge
délyek, mindez közös számlára sokkal könnyebben megoldást nyerhetett.” 44
A világháború alatti nehézségek közelebb hozták egymáshoz a vidéki és a budapesti malmokat, a világháború után az érdekképviseletek, a Magyar Fővárosi Malom
egyesület és a Vidéki Malomiparosok Országos Egyesülete közös választmányt hoztak létre a szorosabb együttműködés érdekében.45 1921 elején még optimistán
tekintettek a jövőbe a fővárosi malomigazgatók, és bíztak abban, hogy visszatérnek
a világháború előtti értékesítési lehetőségek. „[…] a távolabbi jövőt szem előtt tartva
– nem kell aggódnunk iparunk fennállása és boldogulása tekintetében. […] Magyaror
szág mindenkor abban a helyzetben volt, hogy nemcsak saját népességét, az ország min
den részét, hanem Ausztriát, Csehországot, Morvaországot, Sziléziát, Galíciát, Bukovi
nát, Horvátországot, Szlavóniát, Dalmáciát, Fiumét és Triesztet is élelmiszerekkel, és
nevezetesen azok legfontosabbjával, a mindennapi kenyérrel bőségesen elláthassa.
És most, midőn rosszindulat, oktalanság és bosszúvágy szegény hazánkat darabokra tépte
és lélegzetétől megfoszthatni vélte, azt látjuk, hogy a felsorolt országok élelmezésében
súlyos zavarok állottak be és hogy azok szorultságukban ismét csak a megcsonkított
Magyarországtól várják megmentésüket és várnak segítséget. Szilárdan meg vagyunk
győződve, hogy a mai állapot, amely nagy területek sok millió lakosságát teszi ki állandó
nyomornak és elviselhetetlen nélkülözéseknek, még sem lesz tartható örökké. Teljes biza
42 MNL OL Z 40. PMKB Projektumok 2009/2. 52. csomó, 949. tétel. Egyes magyarországi nagyobb malomcsoportok és nagyobb malmok egyesüléséről. 1926. január 18.; Kirsch 1986: 118.
43 BFL XI. 1005. 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok, 1918–19. évi közgyűlés, 1921. január 21. 7;
Kirsch 1986: 115.
44 BFL XI. 1005. 10. doboz, Társulás és üzemösszevonás szüksége a magyar malomiparban és annak módozatai.
15 oldalas feljegyzés, szerző és dátum nélkül, valószínűleg 1926-ban keletkezhetett az írás, a szerző minden
bizonnyal Stux Sándor volt.
45 BFL XI. 1005. 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok 1918–19. évi közgyűlés, 1921. január 21. 7.
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lommal reméljük, hogy egy nem is nagyon távoli időpontban oly rendezésnek kell létre
jönnie, amely lehetővé fogja nekünk tenni, hogy az ez idő szerint tőlünk elszakított or
szágrészek és részben szomszédos országok terményfeleslegeit is, ismét honi malmaink
őrölhessék meg, és hogy a szomszédos országok élelmezése és a korábbi vámkülföld terü
letére való kivitel tekintetében ismét elnyerjük azt a szerepet, melyet korábbi időkben
hazánk javára és dicsőségére betöltöttünk.” 46 Ez az optimizmus azonban nem tartott
sokáig, az inflációs konjunktúra végével hamar szertefoszlott.

A malomkoncentráció feltámasztása
A hiperinflációt lezáró pénzügyi szanálás során a kormány felszámolta a hadigazdasági rendszer utolsó elemeit is, leállította a hatósági lisztellátást, és szabaddá tette a
lisztexportot. Ezzel tehát megszűntek azok az tényezők, amelyek életben tartották
a malomkartellt, 1925. július 15-én felbomlott a malomkoncentráció.47 A vállalatok
között ádáz harc indult a piacokért. „Az új évad előtt az 5 éven át jól bevált koncent
ráció megszűnt, erősebb volt a széthúzás a józan megfontolásnál, kíméletlen tülekedés
indult meg, mindenki minél nagyobb részt akart magának biztosítani a csekély forga
lomból.” 48 „Elfajult, életre-halálra vívott versenyharc a lisztszakmában, a minőségron
tás árán is.” 49 Az éles verseny ellenére sok vállalat szerette volna fenntartani a
kooperációt. Az EBG vezetése is meg volt győződve arról, hogy „[…] [a malom
koncentrációra] – tekintettel a malmok teljesítőképességének kisfokú kihasználására –
feltétlenül szükség van”.50 A Stux vezérigazgató által kidolgozott kartellmegállapodás
tervezetéről 1925 elején több hónapon keresztül folytak a tárgyalások, amelyekbe
a vidéki és az osztrák malmokat is be akarták vonni, végül mégis eredmény nélkül
zárultak.51 A mindig jól értesült Pesti Tőzsde, a Kallós-féle Compassokat is kiadó
Kallós János csütörtökönként megjelenő gazdasági hetilapja úgy tudta, hogy Bacher
Emil, a Victoria Gőzmalom vezérigazgatója akadályozta meg a malomkoncentráció létrehozását, mert nem akart a vidéki malmaival csatlakozni.52 Az egyetlen dolog, amiben mégis meg tudtak állapodni a fővárosi malmok, az volt, hogy 1925
augusztusától életbe léptetik a háború előtti malomegyezményt, amely viszont
46 BFL XI. 1005. 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok 1918–19. évi közgyűlés, 1921. január 21. 7.
47 MNL OL Z 40. PMKB Projektumok 2009/2. 52. csomó, 949. tétel. Egyes magyarországi nagyobb malomcsoportok és nagyobb malmok egyesüléséről, 1926. január 18.
48 Hönich Henrik: A magyar malomipar megmentése. Pesti Tőzsde, 1925. augusztus 20. 1–2.
49 Láng Ármin: Malomiparunk helyzete. Pesti Tőzsde, 1926. február 11. 20. Láng a szombathelyi Export
Malomipar Rt. vezérigazgatója volt.
50 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1924. évi közgyűlés, 1925.
május 11. Az igazgatóság jelentése.
51 Hönich Henrik: A magyar malomipar megmentése. Pesti Tőzsde, 1925. augusztus 20. 1–2.
52 A Victoria malomnál minden rendben, de Bacher megosztja hatalmát. Pesti Tőzsde, 1926. január 21. 3;
K: A Concordia-malom titka. Pesti Tőzsde, 1926. április 1. 5.
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csak kisebb jelentőségű kérdésekre vonatkozott, elsősorban a liszteladás egységes
fizetési és szállítási feltételeit szabta meg. Az egyezménybe később bevonták a vidéki
malmokat is.53
A következő őrlési idény előtt, 1926 tavaszán ismét felmerült a malomkartell
megalakításának terve, most a vidéki malmok kezdeményezték a megbeszéléseket,
külön bizottságot küldtek ki a kérdés megoldására. Kezdetben egy vidéki vállalatokból álló kartellt terveztek alakítani, ami később országossá bővült volna. A kormány ezúttal is erőteljesen szorgalmazta a megállapodást. A Concordia és a Victoria összeomlását és sok kisebb malom válságát ugyanis elsősorban a malomkartell
hiányának tulajdonították.54 A sajtó is erős nyomást gyakorolt: „[…] a magyar
malomipar feladata a legközelebbi jövőben nem lehet más, mint összefogott erővel ki
tartani és megmenteni a megmenthetőt arra az időre, amikor az általános javulás el
következik. Ennek pedig úgy látszik, és ez közmeggyőződéssé vált, egyetlen módja van:
az egész malomipar keretén belül olyan koncentráció, amely a termelés és fogyasztás
megkárosítása nélkül kiküszöböli a túlkapacitás folytán előálló és egymás tönkretételére
irányuló harcot, megpróbálván közös erővel az egyes magánérdekek lehető igazságos
kielégítését. […] reméljük, hogy a közös érdekek felismerése végül jobb belátásra fogja
bírni azokat is, akik talán abban találják a maguk boldogulásának lehetőségét, ha a
versenytársak lassanként és sorra elhullanak mellőlük.”55
Május derekán már arról tudósított a sajtó, hogy megszületett a vidéki malmok megállapodása. 20–25 vidéki malom csatlakozott az egyezményhez, amelyet
Schrecker Lipótnak, a Hatvany-Deutsch malomcsoportba tartozó Borsod-Miskolci
Gőzmalom vezérigazgatójának a javaslatai alapján dolgoztak ki. Bár végleges megállapodás nem jött létre, a főbb alapelvekben megegyezés született. A kartell célja a
beszerzés és az értékesítés közös szabályozása volt, az irányításra egy központi szervet akartak létrehozni. A szegedi és győri üzemekkel rendelkező Back-malom vezérigazgatója, Aczél Géza viszont nem értett egyet a Schrecker-tervvel, ő inkább a
vidéki malmok termelésének mennyiségi korlátozását szorgalmazta, heti vagy havi
termelési keretek megállapítása és szétosztása révén. A tárgyalások során azonban a
többség az első javaslatot fogadta el. A fővárosi nagymalmokat sem akarták kihagyni az egyezményből, mivel többnek is jelentős vidéki malmok tartoztak a konszern
jébe. A Pesti Tőzsde úgy értesült, hogy Bacher Emil ezúttal nem ellenezte a kartellt,
sőt szívesen csatlakozott volna malmaival.56 Báró Hatvany Károly és Schrecker Lipót elsősorban a befolyásos Stux Sándort igyekeztek meggyőzni, aki nemcsak a
legnagyobb malomvállalat vezetője volt, hanem 1926 nyarán, Bacher Emilt váltva,
a Fővárosi Malomegyesület társelnöke és tőzsdetanácsos is lett.57
53 Augusztus 1-től feltámad a malomegyezmény. Pesti Tőzsde, 1925. július 9. 13.
54 A kormány sürgeti a malomkoncentrációt. Pesti Tőzsde, 1926. március 4. 5.
55 Vajda Béla: Nem szabad elsorvadnia a magyar malomiparnak! Pesti Tőzsde, 1926. március 18. 20.
56 Elvileg létrejött a vidéki malomkoncentráció. Pesti Tőzsde, 1926. május 13. 19.
57 Stux Sándor a Malomegyesület feladatairól és a malomkoncentrációról. Pesti Tőzsde, 1926. július. 8. 5.
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A nagy malomfúzió terve
Május végére azonban kiderült, hogy az EBG nem pártolta a Schrecker-tervet, más
módon képzelte el a malomipari kooperációt, a kartellnél sokkal radikálisabb szervezeti átalakítást tervezett. A Pesti Tőzsde cikkírója szerint a nagy fúzió ötlete már
1925 utolsó hónapjaiban felmerült, és nemcsak Stux Sándor, de a Concordia később halálba menekült vezére, Hönich Henrik is mellé állt. A terv lényege ekkoriban az volt, hogy „az összes budapesti és 4-5 vidéki vezető malom egy közös vállalatba
egyesüljenek. […] egy hatalmas tőkéjű új részvénytársaság alakulna, amelynek részvé
nyeit azután a tőzsdén is jegyeznék és minden egyes trösztben résztvevő vállalat papír
jait az új tröszt részvényeire cserélnék át.” 58 A nagy fúzióról folytatott megbeszélés
azonban a vidéki vállalkozások ellenállásán megfeneklett, a malomválság kitörését
követően, 1925–1926 fordulóján pedig egy időre lekerült a napirendről.59
Bár többféle elképzelés is megfogalmazódott arról, hogyan lehetne a súlyos válságot enyhíteni, a vállalatok láthatóan nem tudtak egyik terv mellé sem egységesen
felsorakozni, pedig maga a kormányzat is erőteljesen sürgette a megállapodást, főként az export növelése érdekében. A pénzügyi stabilizáció után az egyre romló fizetési mérleggel szembesülő kereskedelmi tárca vezetője, Walko Lajos 1926. jú
nius 24-én egy megbeszélésre is összehívta a budapesti nagymalmok vezetőit a cél
érdekében.60 Stux Sándor azonban az értekezleten is kifejtette, hogy értelmetlennek
tartja és nem támogatja a kartellalakítási terveket, mert 3000 malmot nem lehet rávenni a kartellszerződés betartására, de még a 350 kereskedelmi malom is túl sok egy
kartell megszervezéséhez. Az adminisztráció is túlzottan költséges lenne.61
Stux érvelése egyáltalán nem meglepő, mert az újabb vállalkozástörténeti kutatások is igazolták, hogy a kartellek többsége igen sérülékeny és rövid életű volt.
Rendkívül nehéz, illetve drága volt ugyanis olyan ellenőrzési mechanizmusokat
kialakítani, amelyek a kartelltagokat rá tudták kényszeríteni arra, hogy betartsák a
megállapodásokat. Mivel nagy volt a csalás vonzereje, jövedelmezőnek ígérkezhetett
a közösen megállapított árak alatt kínálni a termékeiket, vagy más módon megsérteni a kartellszerződés feltételeit. A kevésbé koncentrált, nagyszámú vállalattal rendelkező iparágakban tehát sokkal nehezebbnek bizonyult a kartellek szervezése.62
Az EBG a koncentráció helyett a jóval nagyobb megtakarításokat lehetővé
tevő horizontális integrációban látta a megoldást. Stux meggyőződése volt, hogy
„személyzeti és műszaki racionalizálás szempontjából csak a fúzió tekinthető célravezető
58 Koncentráció vagy tröszt a malomiparban. Pesti Tőzsde, 1926. május 27. 9.
59 Koncentráció vagy tröszt a malomiparban. Pesti Tőzsde, 1926. május 27. 9.
60 Százhúsz malom 10 éves koncentrációra kész. Pesti Tőzsde, 1926. július 1. 5.
61 BFL XI. 1005. 10. doboz, Társulás és üzemösszevonás szüksége a magyar malomiparban és annak módozatai.
Ugyanez a 15 oldalas gépirat, amelynek szerzőjeként fentebb Stux Sándort vélelmeztem, megtalálható a
Kereskedelmi Bank iratai között is: MNL OL Z 40. PMKB Projektumok 2009/1. 52. csomó, 949. tétel.
Társulás és összevonás szüksége a magyar malomiparban és annak módozatai. é. n.
62 Fear 2010; Levenstein–Suslow 2006: 43–95.
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nek”.63 A Pesti Tőzsde újságírója szerint 1926 nyarán már csak négy nagymalmot,
a Gizella, a Schmidt és Császár és a Hungária malmot, valamint a Borsod-
Miskolci konszernt akarta az EBG beolvasztani. A fuzionáló malmok értékpapírjait saját részvényeire kívánta beváltani. Végül ez a tervezet sem valósult meg,
ahogy a vidéki malmok tíz évre és 120 malom részvételével tervezett kartellterve
is kudarcot vallott.64
Nem csak a korabeli sajtóból ismerhetjük meg Stux Sándor elképzeléseit.
1926-ban két alkalommal is leírta a fúzióval kapcsolatos elgondolásait az EBG és
annak főrészvényese, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank számára.65 A vezérigazgató
mindkét feljegyzésében leszögezte, hogy a kartellt nem tartja jó megoldásnak, inkább üzemösszevonásokat lát szükségesnek, amit a magas termelési költségekkel
indokolt: „a világháború után a malomipar sokkal nagyobb költségekkel dolgozik,
mint korábban, egy métermázsa gabona megőrlése sokkal többe kerül, mint a háború
előtt. Önköltség növekedésének oka, hogy csökkent a malmok foglalkoztatása.” Radikális költségcsökkentést, az üzemek és a személyzet racionalizálását ajánlotta. „A ma
lomipari tömörülés egyetlen célja csupán az őrlési költségek redukciója lehet. […] Én a
takarékosság, illetve a költségredukció céljából csakis a malomvállalatok teljes egybeol
vasztását, a fúziót tartom célravezetőnek. Mások lazább összetételű concentrációra gon
dolnak, de úgy hiszem, maguk sem bíznak lényeges megtakarítás lehetőségében, de in
kább bíznak abban, hogy a verseny nagyrészének kikapcsolásával mégis sikerül majd a
fennmaradó költségtöbbletet a fogyasztóra áthárítani.” 66 A fúziós elképzelések azonban ellenállást váltottak ki, a bezárásra szánt üzemek tulajdonosai ragaszkodtak
malmaik termelésben tartásához, ami viszont konzerválta volna a veszteséges működést, a magas termelési költségeket. A tárgyalások ez alkalommal sem jártak
eredménnyel.67
1927 végén ismét felbukkantak a fúzióról szóló hírek a sajtóban. A Pesti Tőzsde
arról cikkezett, hogy az EBG egyesül a Borsod-Miskolcival, és egyszersmind az
annak érdekkörébe tartozó Első Békéscsabai Gőzmalmot is magába olvasztja. Stux
megerősítette, hogy a két vezérigazgató (Schrecker és Stux) között sor került bizonyos megbeszélésekre. „Elképzelhető ennek az átszervezésnek a fontossága, ha tekin
tetbe vesszük, hogy a magyar malmok már békében is csak 60–70%-os kapacitással
dolgoztak. Jelenleg a malmok kapacitásuknak átlag 50%-át használják ki, ami egyszerű
számítás szerint is azt jelenti, hogy a malomipar termelőképességét pontosan a felére
63 Lesz-e fúzió a malomiparban? Pesti Tőzsde, 1927. december 15. 7.
64 Százhúsz malom 10 éves koncentrációra kész. Pesti Tőzsde, 1926. július 1. 5.
65 MNL OL Z 40. PMKB Projektumok 2009/1. 52. csomó, 949. tétel. Társulás és összevonás szüksége a magyar malomiparban és annak módozatai; MNL OL Z 40. PMKB Projektumok 2009/2. 52. csomó, 949. tétel.
52. csomó, 949. tétel. Egyes magyarországi nagyobb malomcsoportok és nagyobb malmok egyesüléséről,
1926. január 18. A szövegekben nem szerepel a szerző neve, de a szövegösszefüggésből kiderül, hogy Stux
Sándor írta a feljegyzéseket.
66 BFL XI. 1005. 10. doboz, Társulás és üzemösszevonás szüksége a magyar malomiparban és annak módozatai.
67 BFL XI. 1005. 10. doboz, Társulás és üzemösszevonás szüksége a magyar malomiparban és annak módozatai.
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kell csökkenteni.” 68 Az ellentéteket azonban továbbra sem sikerült elsimítani; a
Borsod-Miskolci nem akarta a jól jövedelmező külföldi vállalatait a fúzióba bevinni, az EBG viszont enélkül nem volt hajlandó az egybeolvadásra.69
1928 májusában újra lábra kaptak az „új óriási malomtröszt” alakulásáról szóló híresztelések. Ezúttal az Első Budapesti, a Borsod-Miskolci, a Gizella Malom és
a Victoria összes budapesti és vidéki malmaiból jött volna létre a tröszt. A kiszivárgott hírek szerint Stux Sándornál naponta beható tanácskozások folytak a kormányzati támogatást is élvező elképzelésekről. Az új vállalat részvények ellenében
„átvenné a budapesti nagymalmok összes őrlési üzemeit, azután ott őrölne és oly mó
don, ahol az a legracionálisabbnak bizonyulna. Ily módon jól járnának a malmok és
jól járna a közönség is, mert az üzemkihasználás folytán a liszt mindenkori aránylagos
legolcsóbb ára biztosítva volna. Ez a nagy malomvállalat rendelkezne tehát az összes
beolvadt malomüzem felett, míg a malom részvénytársaságok az üzemvezetés haszná
ból osztalék formájában kapnának jövedelmet. Az új társaság átvenné a beolvadó mal
mok vidéki üzemeit is, az ország malomiparának jórészét a kezében tartaná.” 70 A megállapodás egyik legfontosabb akadályának végül az bizonyult, hogy nem sikerült
megegyezni arról, melyik vállalkozásé legyen az irányítás. Az EBG – mivel ő rendelkezett a beolvasztandó termelési kapacitások több mint 50%-ával – magának
szánta az új tröszt vezetését, míg a többi vállalat ezt nem fogadta el, és inkább a
kevésbé aránytalan vagyonmegoszlás alapján akartak a holding vezetéséből részt
kapni.71 A fúzió végső gátját azonban a személyi kérdések jelentették, a négy malomvezető közül csak egy lehetett volna vezérigazgató, a többi háromnak nyugdíjba kellett volna vonulnia. A takarékoskodás és racionalizálás jegyében a magasabb
beosztású tisztviselők és más alkalmazottak létszámát is a negyedére kellett volna
apasztani. További problémát jelentett, hogy a Hungária Malom nem volt hajlandó bekapcsolódni a tárgyalásokba, holott az állam ahhoz a feltételhez kötötte a
támogatását és különböző kedvezmények megadását, hogy a fúzióban minden
nagymalom vegyen részt.72
1928-ban sem született meg tehát az óriás malomtröszt, elmaradt az ágazat
legnagyobb vállalatait egybeolvasztó horizontális integráció. Novemberben már
arról cikkezett a sajtó, hogy a tárgyalások jóformán teljesen megszűntek, miután
elveszítették aktualitásukat és célszerűségüket. A gabona-túlkínálat világpiaci következményeitől szenvedő gazdák is élesen ellenezték egy monopolhelyzetbe kerülő

68 Lesz-e fúzió a malomiparban? Pesti Tőzsde, 1927. december 15. 7.
69 Miért hiúsult meg a Borsodmiskolci és az Első Budapest fúziója? Pesti Tőzsde, 1927. december 22. 48.
70 Óriási malomtröszt alakul. Pesti Tőzsde, 1928. május 10. 7.
71 Nehezen születik meg az új malomholding. Pesti Tőzsde, 1928. május 24. 6.
72 Malomholding helyett a régi malomkoncentráció feltámasztásáról tárgyalnak. Pesti Tőzsde, 1928. május 31. 6.
A korszak sajtójában a konszern, holding, tröszt kifejezéseket szinonimaként használták, nem tulajdonítottak
eltérő jelentéseket a fogalmaknak.
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nagymalom létrehozását, tartva a búza árának még nagyobb csökkenésétől.73
Mindez tehát azt jelentette, hogy az 1924-től kezdve a vállalatok közötti együttműködés megteremtése érdekében kidolgozott különböző tervek közül egyet sem
sikerült megvalósítani. A nagy gazdasági válság kirobbanása véget vetett az autonóm válságkezelésnek, a harmincas évektől az állam maga vette kezébe a kérdés
rendezését.

Konszernépítés – az EGB horizontális terjeszkedése
A kartellalakítás nehézségei nem lehettek nagyon meglepőek a malmok menedzserei számára, hiszen már a világháború előtt sem sikerült tartósan működőképes
megállapodást létrehozni. Az autonóm kollektív kooperációs stratégiák ismételt
kudarca tehát szükségessé tette, hogy az egyes nagymalmok saját válságkezelő stratégiákat alakítsanak ki helyzetük javítása érdekében. Az Első Budapesti Gőzmalom
a századfordulótól kezdve egy malomcsoport kiépítésére törekedett, amit már az
1903. évi igazgatósági jelentésben is a malmok közötti éles versennyel indokoltak,
valamint azzal, hogy nem lehetett a versenyt csökkentő együttműködést kiépíteni
a többi vállalattal. Nem beszélhetünk ellenséges felvásárlásról, a fővárosi és vidéki
malmok maguk kívántak a konszernhez csatlakozni, az EBG pedig a legelőnyösebbnek tartott ajánlatokat fogadta el, és 1903-ban végül a Lujza Gőzmalom és a
Pesti Molnárok és Sütők részvényeseivel egyezett meg.74 Az alaptőke felemelésével
végrehajtott kölcsönös részvénycserékre önkéntesen került sor. Az igazgatóság a
tranzakciótól a vállalat versenyképességének javulását várta.75 1911-ben szerzett
részvénytulajdont az Első Budapesti az Erzsébet Gőzmalomban, 1912-től pedig az
igazgatóságban és a felügyelőbizottságban is képviseltette magát.76
A világháború alatti években felgyorsult a holding kiépítése; egy sor budapesti és
vidéki malom részvényeit szerezte meg az EBG. 1915-ben Karcagon, Mezőtúron
és Gyomán vásárolt malmokat, és ezekből létrehozta a Tiszavidéki Hengermalom
és Tárház Részvénytársaságot, valamint Vácott, Zomboron, Galacon és Pancsován
szerzett további érdekeltségeket.77 1916-ban a Pesti Hengermalom Társaság rész
vényeseivel kötött megállapodást arról, hogy értékpapírjaikat becserélhetik EBG-
részvényekre (négy Hengermalom-részvényért kaptak egy EBG-részvényt), akinek
73 Stux Sándor az Első Budapesti Gőzmalom vezérigazgatója a malomipar kilátásairól, a malomrészvények
árcsökkenéséről, a koncentrációról, amely nem jöhet létre. Pesti Tőzsde, 1928. november 8. 5.
74 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság jelentése az
1903. üzletévről, közgyűlési jegyzőkönyv, 1904. február 15.; Klement 2012b: 91.
75 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság jelentése az
1903. üzletévről, közgyűlési jegyzőkönyv, 1904. február 15.
76 Klement 2010: 123; Klement 2012b: 87–88.
77 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság jelentése az
1915. üzletévről, 1916.
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ez nem felelt meg, az eladhatta, vagy akár meg is tarthatta Hengermalom-részvényeit. Az érdekeltség bővítését új részvények kibocsátásával, az alaptőke 1 millió
koronával 7,5 millió koronára való felemelésével finanszírozta az EBG. Az új érdekeltségekkel együtt a malomcsoport napi őrlési kapacitása 2670 tonnára emelkedett.78 1916-ban megszerezték a Zentai Hengermalom Heszler és Társai Rt. részvényeinek többségét, és megvásárolták a 40 tonna napi őrlési kapacitással rendelkező
verseci malmot, amelynek későbbi bővítését tervezték, és Délvidéki Malomipar Rt.
néven 500 000 korona alaptőkével részvénytársasággá alakították. A részvényesek
számára készített beszámolóban az újabb akvizíciókat azzal indokolták, hogy ez
lehetőséget biztosít a felvásárolt vállalatok üzletmenetének ellenőrzésére.79 1917ben új malmot építettek Székesfehérvárott Első Székesfehérvári Gőzmalmi Rt. néven.80 Ősszel a nagykikindai Károly Malom került a portfólióba, amelynek napi
őrlőképességét 60 tonnára bővítették, és 1 millió korona alaptőkével részvénytársasággá alakították. A Tiszavidéki Hengermalom és Tárházat Szarvason malommal,
Dévaványán közraktárral egészítették ki.81
A háború alatt is folytak a beruházások, bővültek a kapacitások. Az 1914-ben
leégett Erzsébet Gőzmalom telkén egy teljesen új üzemet építettek, amelyet a legmodernebb berendezésekkel szereltek fel, az igazgatóság jelentése szerint: „Ezen
telep a modern technika összes vívmányával fel van szerelve, és a kontinens legnagyobb
malmai közé tartozik. Hogy a raktárépületeket megnagyobbíthassuk, és az ipar-
vágányt kibővíthessük, megszereztük a mellette levő telket.” 82
Az inflációs években már jóval kisebb ütemben bővült tovább a holding.
1922-ben került sor a hódmezővásárhelyi József Alföldi Gőzmalom és Fűrész
malom Rt. és a Körösvidéki Ipari és Áruforgalmi Rt. részvényeinek megszerzésére.83 1923-ban pedig a nyíregyházi Júlia Gőzmalmot vonták érdekeltségükbe, ami
az igazgatóság indoklása szerint azt szolgálta, hogy a fontos rozstermelő vidéken is
megfelelő pozíciót szerezzenek.84

78 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság jelentése az
1915. üzletévről, 1916. A Pesti Hengermalommal kötött megállapodásról szóló jegyzőkönyvet Klement Judit
bocsátotta rendelkezésemre, amit ezúton is köszönök. A kérdésről még: Klement 2005: 84–86; Klement
2012b: 98–102.
79 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság jelentése az
1916. üzletévről, 1917.
80 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentése, valamint zárszámadás, 1917. üzletév, 1918. március 27.
81 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság jelentése az
1918–19. üzletévről, 1921. január 21.
82 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság jelentése az
1916. üzletévről, 1917.
83 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1922. évi közgyűlés,
1923. június 18. Az igazgatóság jelentése.
84 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1923. évi közgyűlés,
1924. június 23. Az igazgatóság jelentése.
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Az érdekkörbe vont malmok ugyanakkor továbbra is a korábbi nevük alatt,
önállóan, külön elszámolással, a saját hasznukra dolgoztak. Nem hajtottak végre
tényleges fúziót. A méretgazdaságosságot szolgáló új szervezet kialakítása, racio
nalizálás helyett tehát inkább csak tulajdonszerzésre és a vállalat őrlési kapacitásainak bővítésére került sor, aminek egyik oka lehetett az is, hogy a létrehozandó
malomkartellben az EBG nagyobb kvótákat tudjon magának biztosítani.
Ugyanakkor tovább árnyalja a képet, hogy a konszernhez sok olyan malom
csatlakozott, amelyek már korábban is a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (PMKB)
iparvállalati holdudvarába tartoztak, és a legtöbbjükben a banknak jelentős részvénytulajdona volt. A PMKB már 1913 végén közel 100%-os tulajdonnal rendelkezett a zombori, a váci, a pancsovai és a zentai gőzmalmokban. A bank az EBGben is jelentős részesedéssel bírt: Tomka Béla adatai szerint 1913 végén a részvények
közel 30%-a felett diszponált.85 Később ennél feltehetően még nagyobb érdekeltséget szerezhetett, legalábbis az 1928 és 1929 februárjában tartott közgyűléseken
már a szavazatok 88, illetve 90%-ával rendelkezett a letett részvények száma alapján, az 1931. február 21-én tartott közgyűlésen pedig az összes részvény 56,28%-át
a bankot képviselő Weiss Fülöp deponálta.86 A közgyűlésen persze nem jelent meg
az összes részvény; ha ehhez hasonlítjuk a PMKB által képviselt értékpapírokat,
akkor természetesen kisebb arányt kapunk (2. és 3. táblázat).
2. táblázat. Az EBG Rt. rendes közgyűlésein letett részvények száma, 1928–1931 (darab)

Részvényletevő

1928

1929

1931

PMKB
Összes letett részvény
a közgyűlésen
EBG összes részvény

75 000

95 000

65 568

85 205

104 675

116 507

165 000

165 000

165 000

Forrás: BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1927. évi közgyűlés, 1928. február 24.;
1928. évi közgyűlés, 1929. február 14.; 1930. évi közgyűlés, 1931. február 21.

85 Tomka 1999: 126–129, 179.
86 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1927. évi közgyűlés, 1928.
február 24.; BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1928. évi közgyűlés, 1929. február 14.; BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok.
Jegyzőkönyv, felvétetett az Első Budapesti Gőzmalmi Rt. 1931. február hó 21-én megtartott LXIII. rendes
közgyűléséről. Jelen lévő részvényesek. 1931-ben a második legnagyobb letét 6044 részvényt (5,28%) tartalmazott, az eredetileg a Hengermalomból jött dr. Burchard-Bélaváry Rezső volt a deponáló. Klement 2005.
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3. táblázat. Az EBG Rt. rendes közgyűlésein letett PMKB-részvények aránya, 1928–1931 (százalék)

PMKB által letett részvények aránya

1928

1929

1931

Az összes letett részvény százalékában
Az összes EBG-részvény százalékában

88,02
45,45

90,76
57,58

56,28
39,74

Forrás: Lásd 2. táblázat

1913-ban a bank ipari értékpapírtárcájában a malomipari részvények jelentették a legnagyobb tételt, összes ipari részvénytulajdonának 27,2%-a malomipari értékpapír volt. Tomka Bélától tudjuk azt is, hogy ezt nem feltétlenül tekinthetjük
tudatos üzletpolitika eredményének, hiszen a malomrészvényeknek alacsony volt
már ekkoriban is a jövedelmezőségük, az árfolyam gyakran a névérték alatt maradt.
Az első világháború előtt az ipari értékpapír birtoklásának célja elsősorban a letéti
és a leszámítolási üzlet biztosítása volt, de a fizetésképtelen részvénytársaság is törleszthette adósságát részvényekkel, ami aztán épp alacsony piaci értéke miatt hos�szabb időre a bank portfóliójában maradhatott. Főként a kisebb vidéki malmok
jövedelmezősége volt igen alacsony, gyakran súlyosan el voltak adósodva a banknál; tartozásaik jelentősen meghaladták az alaptőkéjüket is (4. táblázat, 3. ábra).87
4. táblázat. A PMKB malomipari holdingja, 1913

Malom
Első Budapesti
Gőzmalom
Erzsébet
Gőzmalom
Királymalom
Hedrich és Strausz
Zombori
Hengermalom
Váci Hengermalom
Pancsovai
Gőzmalom
Zentai
Hengermalom
Lujza Gőzmalom
Debreceni István
Gőzmalom
Gizella Gőzmalom
Első Békéscsabai
Gőzmalom

A bank
részvénybirtoka
(%)

Alaptőke
(ezer korona)

A bank hitelei
(ezer korona)

Szindikátusi
részesedés
(ezer korona)

Igazgatósági,
felügyelőbizottsági tagság (fő)

29,65

6 500

–

–

2

0,7

2 700

1 870

91,3

2

33,9

4 000

6 530,50

–

1

97

1 000

2 897,30

–

2

750

1 287,20

–

2

100

400

1 515,20

–

2

–

600

903,2

–

2

–

2 800

–

–

1

–

5 200

–

490,7

–

–

3 200

–

–

1

–

2 000

200

–

–

95,1

Forrás: Tomka 1999: 179.

87 Tomka 1999: 126–129, 179.

350

POGÁNY ÁGNES

3. ábra. A PMKB malomipari érdekeltsége, 1913
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Budapesti
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Erzsébet
Királymalom
Zombori
Váci Hengermalom
Pancsovai
Zentai
Erzsébet
Királymalom
Pancsovai
Gőzmalom
Hedrichés
és Strausz
Hengermalom
Hengermalom
Hengermalom Gőzmalom
zmalom Hedrich
Strausz Hengermalom
zmalom Hengermalom
(ezer
korona)
e (ezer
korona)
AlaptAlaptőke

A bankA
hitelei
( ezer
korona)
bank
hitelei
(ezer korona)

Forrás: Tomka 1999: 179.

A Kereskedelmi Bank közvetítésével ment végbe a Lujza Gőzmalom és az
EBG részvénycseréje, majd a Királymalom részvénytársasággá alakításában volt
döntő része, s a háború előtt több kisebb vidéki malmot is megvásárolt. Tomka
Béla szerint a bank már 1902-től gazdaságossági számításokat végzett a nagy fővárosi malmok helyzetének reális értékelése végett, számba véve őrlőképességüket és
pénzügyi helyzetüket, sőt, tervezeteket is készített arról, hogy egy esetleges összevonás esetén mennyire nőne a hatékonyságuk.88 Egy 1914-ből fennmaradt kalkuláció szerint a bank malomipari holdingjából származó nyereség mértéke valamivel
meghaladta a jegybank leszámítolási kamatlábát (5. táblázat).
Az Első Budapesti Gőzmalom konszernjének új tagjai tehát nem voltak rentábilisak, és pénzügyi helyzetük is kedvezőtlennek volt mondható, ennek ellenére
egészen 1926-ig nem történtek lépések az önköltség csökkentése érdekében, nem
került sor az őrlésnek a leghatékonyabban termelő üzemekbe való koncentrálására,
a termelés racionalizálására, az adminisztráció és az értékesítés egyszerűsítésére,
összevonására, modern marketingpolitika alkalmazására. A jövőbeni üzleti lehetőségeket optimistán megítélő vállalatvezetők felújították, modernizálták a malmo-

88 Tomka 1999: 128–129.
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5. táblázat. A PMKB malomipari holdingjának jövedelmezősége, 1913

Malom
Pancsovai Gőzmalom
Váci Hengermalom
Zombori Hengermalom
Zentai Hengermalom
OMB váltóleszámítolási
kamatlába

Átlagos kihelyezés (ezer korona)

Jövedelmezőség (%)

1912

1913

1912

1913

1 378
1 291
2 183
753

1 457
1 250
2 536
765

6,72
6,65
6,76
8,18

7,65
7,54
7,74
8,75

–

–

5,15

5,9

Megjegyzés: Az adatok a kamatokból és jutalékokból származó jövedelmet is tartalmazzák (forgalmi jutalék a
legnagyobb tartozások után).
Forrás: MNL OL Z 40. PMKB Projektumok, 52. csomó, 984. tétel. Malmainknál való kihelyezéseink 1912. és 1913. évi jövedelmezősége, Budapest, 1914. január 28.

kat a világháború utáni inflációs időszakban, növelték a termelési kapacitásokat.89
1925–1926-ban részben a súlyos malomválság tanulságai, részben a kollektív, egész
ágazatot átfogó kooperációs módszerek ismételt kudarcai újfajta vállalati stratégiára, alapvető szervezeti átalakításokra kényszerítették a vállalati menedzsmentet.
Tényleges fúzióra, a korábban megszerzett cégek beolvasztására törekedtek, amire
1926 tavaszán került sor.

Racionalizálás a vállalaton belül: az EBG-fúzió
Az Első Budapesti Gőzmalom 1926. április 22-én tartott rendkívüli közgyűlésén
három budapesti (Pesti Hengermalom Társaság, Pesti Molnárok és Sütők Gőzmalom Rt., Erzsébet Gőzmalom Rt.) és öt vidéki malmot (Váci Hengermalom Rt.,
Első Székesfehérvári Gőzmalmi Rt., Tiszavidéki Hengermalom és Tárház Rt., Karcag, József Alföldi Gőzmalom és Fűrészgyár Rt., Hódmezővásárhely, Júlia Gőzmalom Rt., Nyíregyháza) olvasztottak be, ami összesen napi 1750 tonna őrlési kapacitást jelentett. A beolvadt malmok az EBG telepeiként működtek tovább.
A fúziót kimondó közgyűlést minden malom esetében az EBG tanácstermében,
ugyanazon a napon tartották. A fúzió során új részvényeket bocsátottak ki, amelyeket a beolvadó társaságok részvényeire cseréltek be, majd a becserélt régi részvényeket megsemmisítették. Az EBG alaptőkéjét 434 383 db 5000 korona névértékű új
részvény kibocsátása által 2 171 915 000 koronával felemelték 6 371 915 000 koronára. A kiadott új részvények túlnyomó többsége az EBG tárcájába került, mert
a beolvadó malomvállalatok részvényeinek legnagyobb része már korábban is a
tulajdonában volt (6. táblázat). A többi becserélendő részvényt pedig vásárlás útján
89 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 5. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. Az igazgatóság jelentése az
1918–19. üzletévről, 1921. január 21.
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szerezték meg. Az új részvényeket végül megsemmisítették, és az alaptőkét újra az
eredeti értékére, 840 000 db 5000 korona névértékű részvényre, összesen 4200 millió
koronára leszállították. A fúzióból kimaradt a Lujza Gőzmalmi Rt., amelynek közraktári üzemét külön vállalatként őrizték meg, illetve a Körösvidéki Ipari és Áruforgalmi Rt., amelyet kereskedelmi ügyletekre továbbra is működésben tartottak.90
6. táblázat. Az EBG malomcsoportja az 1926. évi fúzió előtt

Malom

Kinn levő
részvények

EBG tulajdona

Lujza
Pesti Molnárok
Erzsébet
Pesti Hengermalom
Tiszavidéki
Körösvidéki
Váci
József
Első Székesfehérvári
Júlia

49
238,04
129,33
509,864
0
0
22 319
252 100
0
112

61 201
31 261,96
47 120,67
55 490,14
393 750
210 000
677 681
797 900
1 050 000
1 319

Összesen

EBG részesedés
aránya

61 250
31 500
47 250
56 000
393 750
210 000
700 000
1 050 000
1 050 000
1 431

99,92
99,24
99,73
99,089
100
100
96,811
75,99
100
92,173

darab

%

Forrás: BFL XI. 1005. Okmánytár, Fúziókra vonatkozó iratok 73. doboz, 36.

A fúzió után a minél nagyobb megtakarítások érdekében egy sor feleslegesnek
ítélt kisebb üzemet bezártak: „[az] üzemek összevonása által elérhető, és általában
minden téren kiadásainknál a legnagyobb takarékosságot tartjuk szem előtt. Koncent
ráltuk az üzemeinket oly módon, hogy budapesti malmaink közül csupán a Pozsonyi
úti, leggazdaságosabban dolgozó üzemünket tartottuk folyamatosan üzemben, és csak
midőn az őszi hónapokban egyszerre nagyobb szükséglet jelentkezett, helyeztük időlege
sen üzembe legjobban berendezett hengermalmi üzemünket is.” Elbocsátásokra került
sor, csökkentették a munkások és a tisztviselők létszámát egyaránt.91 A bezárt malmok berendezéseinek és telkeinek értékesítéséből befolyt bevételből növelni tudták
a cég rendelkezésére álló forgótőkét, és így kevesebb hitelt kellett igénybe venniük.
Ennek ellenére a vállalati önfinanszírozásra vonatkozó mutatók a húszas évek második felében romlottak (4. ábra). Az elbocsátások csak évekkel később hoztak

90 BFL XI. 1005. Okmánytár, 73. doboz, 36. dosszié, Az 1926-ban kimondott fúzióra vonatkozó előkészítő
iratok; BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1925. évi közgyűlés,
1926. április 30.
91 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1926. évi közgyűlés,
1927. május 23.
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4. ábra. Az EBG pénzügyi mutatói, 1914–1942

Forrás: EBG mérlegek

megtakarításokat, a végkielégítések és nyugdíjkifizetések ugyanis jelentős terheket
jelentettek az első években.92
A fúzió végül nem hozta meg a várt eredményeket, nem javult a vállalat pénzügyi helyzete, versenyképessége. Tovább zsugorodott a lisztexport, csökkent az árbevétel és a haszon. A gazdasági válság éveiben a kormány gabonapiaci intervenciói
(bolettarendszer, a belföldi gabonaárak támogatása), a kötött devizagazdálkodás
bevezetése és a pengő túlértékelt árfolyama tovább rontották a malmok külföldi
versenyképességét. A vállalat jövedelmezősége a fúzió utáni években drámai mértékben romlott. 1927-ben még 6,7%-kal, 1928-ban pedig 9,8%-kal nőtt a kimutatott nyereség az előző évhez képest, 1929-től viszont évről évre csökkent az éves
profit összege, a harmincas években már szinte alig volt olyan év, amely ne veszteséget hozott volna (7. táblázat, 5. ábra). A tartalékok is zsugorodtak. A budapesti
értéktőzsdén a részvényeket 1927 végétől állandóan névértékük alatt jegyezték,
árfolyamuk folyamatosan csökkent, 1930 végén már csak a névérték harmadát
érték (6. ábra). Az 1931. február 21-én tartott közgyűlés ezért úgy döntött, hogy
egyharmadával csökkenti az alaptőkét, 8,4 millió pengőről 5,6 millióra.93
92 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1927. évi közgyűlés, 1928.
február 24.
93 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 2. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. 1930. évi rendes közgyűlés,
1931. február 21.

1 072,40
8 431,40
7 919,20
11 981,10
37 940,70
4 660 491
14 890 699
615,2
490,5
523,2
574,6
476,5
369,4
73
–386,4
–1480,2
112,8
–4000
19,3
–69,4
–199,8
–156,5
–38,5
92,9
–175,5

1914
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

1 051 601
4 051 601
200
400
600
800
1 000
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 200
1 200
1 200
1 200
1 280
1 430
1 430

3 040,80
4 480,90
5 040,90
5 600,90

Leírások

5 725 926
50 718 384
8 400
8 400
8 400
8 400
8 400
8 400
8 000
8 000
8 000
5 600
5 600
1 600
1 600
1 616,50
1 226,60
1 060,40
894,1
400

2 607,50
19 883,30
73 221,50
78 185,40

Tartalékok

Forrás: EBG éves jelentések

Megjegyzés: 1914–1924 ezer korona, 1925-től ezer pengő.

Nyereség

Év

7. táblázat. Az EBG éves mérlegei, 1914–1942

4 200 000
4 200 000
8 400
8 400
8 400
8 400
8 400
8 400
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600

6 500
12 500
20 000
20 000

Részvénytőke

9 925 926
54 918 384
16 800
16 800
16 800
16 800
16 800
16 800
13 600
13 600
13 600
11 200
11 200
7 200
7 200
7 216,50
6 826,60
6 660,40
6 494,10
6 000

9 107,50
32 383,30
93 221,50
98 185,40

Saját tőke

56 786,40
56 705,30
8641
8 726
8 314,60
7 996,50
7 862
8 192,70
8 195,50
8 207,10
7 781,30
7 794
6 924,70
6 711,50
6 526
6 566
5 895,50
5 878,30
5 965,30
6 133

2 956,90
21 266,70
21 266,70
21 266,70

Állótőke

17 450 917
204 352 857
11 353,60
10 887,30
15 349,70
26 502,40
18 184
12 458,20
8 022,90
7 358,50
7 440,20
7 838,50
9 065
7 520,50
7 446
9 158,50
11 108,40
6 786,70
15 712,20
12 265,60

4 150,70
62 966,50
8 397,30
55 647,70

Hitelezők

25 286 449
199 751 332
10 500,80
5 642
9 571
17 825,90
15 776
14 735,50
9 406,70
8 368,30
8 197,70
7 488,10
5 157,30
6 248
6 230,40
6 460,20
7 988,80
5 682,90
6 191,20
5 250,40

7 839,70
61 482,90
44 914,50
101 931,50

Adósok

18 952,20
110 232,80
118 344,30
177 215,70
133 361,70
33 098 389
233 633 543
29 429
29 144
33 869,30
45 333,70
37 220,60
31 771,20
25 704,30
24 824,40
24 840,70
23 602,50
24 683,50
19 114,30
18 897,90
20 388,20
21 909,50
17 347,50
26 354,50
19 928,70

Mérlegfőösszeg
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5. ábra. Az EBG jövedelmezősége, 1914–1942 (nyereség a részvénytőke százalékában)
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Forrás: EBG mérlegek
6. 60
ábra. Az EBG Rt. részvényeinek árfolyama, 1926–1931 (pengő)
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Forrás: Pesti Tőzsde, árfolyamjegyzések

Részvény névértéke
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1933-ban 1,5 millió pengős, 1935-ben 4 millió pengős veszteséget mutatott az
év végi nyilvános mérleg, amit a folyó üzletévi veszteség mellett a bezárt, lebontott
malmok értékének mérlegből való leírása okozott. A súlyos veszteségek és a rossz
üzletmenet a menedzsmentet arra kényszerítette, hogy lebontsanak több nagy fővárosi malmot is, eladják a lebontott anyagokat, gépeket. Az ingatlanokat a parcellázás
után építési telkekként értékesítették. Beszüntették a váci malom üzemét, tovább
folytatódtak a létszámleépítések és nyugdíjazások is.94 A Pesti Molnárok Soroksári úti
telepét 1933-ban kezdték bontani.95 A Lujza Gőzmalom is évek óta veszteséges volt,
a bevételek nem fedezték a kiadásokat, ezért 1936. január elsejével azt is beolvasztották az Első Budapestibe. Mivel a Lujza részvényeinek 99,9%-a az EBG kezében volt,
így nem volt szükség részvénycserére, a részvényeket egyszerűen megsemmisítették,
csak az idegen kézben levő 49 részvényt kellett megvásárolni (6. táblázat). Az EBG
átvette a Lujza közraktári üzletét és a közraktári jegyek kibocsátását, amit az Erzsébet
Gőzmalom óbudai telepén folytatott tovább. Az Újlakon levő, már évek óta nem
üzemelő malmot lebontották, a Kolosy téri és Lajos utcai telkeket parcellázás után
értékesítették.96 1939-ben már az Erzsébet sem kerülhette el a sorsát: lebontották a
telkén levő üzemi és lakóépületeket.97
*
A 19. század utolsó évtizedeitől a hazai nagymalmok fokozatosan tért vesztettek a
nemzetközi piacokon, csökkent a versenyképességük, vállalati méreteik, termelékenységük elmaradt a nagy külföldi versenytársaikétól. A korábbi versenyelőny
elvesztése kihasználatlan kapacitásokhoz, gyorsan növekvő önköltségekhez, éles
árversenyhez, alacsony rentabilitáshoz vezetett. Az első világháború további súlyos
veszteségeket hozott a hadigazdaságban önállóságukat vesztett malmok számára.
A már hosszabb ideje fennálló problémák 1918 után még inkább kiéleződtek, amikor elvesztek az utolsó biztos értékesítési lehetőségek a Monarchia egykor vám
határokkal védett belső piacán. A hazai malmok versenyképességének csökkenését
gyakran a külső tényezőkkel magyarázzuk: a külgazdasági viszonyok megváltozásával, a 19. század végének agrárválságával, a trianoni béke területi rendelkezéseivel,
94 BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 3. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok, 1933. április 4-én tartott évi
rendes közgyűlés az 1932. évi üzletévről; BFL XI. 1005. Titkársági iratok, 3. doboz, Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok, 1936. május 13-án tartott évi rendes közgyűlés az 1935. évi üzletévről.
95 BFL XI. 1005. 61. doboz, Magyar kir. Kereskedelemügyi Miniszter levele, 29.367/VI. a.sz./1933.
1933. május. 15.
96 MNL OL Z 36. PMKB Ipari Osztály 91. tétel. 113d/91. t. Lujza Gőzmalom, Jegyzőkönyv az 1936. május 12-én az Első Budapesti Gőzmalom tanácstermében megtartott rendes közgyűlésről; BFL XI. 1005.
Okmánytár, 75. doboz, Luiza Gőzmalom Rt.-nek az Első Budapesti Gőzmalom Részvénytársaságba, fúzió
útján történt beolvadására vonatkozó iratok; BFL XI. 1005. Okmánytár 75. doboz, Luiza Gőzmalom Részvénytársaság levele a Budapesti m. kir. III. kerületi Adófelügyelőséghez, Budapest, 1936. március 19.;
BFL XI. 1005. 75. doboz, Luiza Gőzmalom Részvénytársaság levele Dr. Szendy Károly úrnak, Budapest
Székesfőváros polgármesteréhez, 1935. szeptember 30.
97 BFL XI. 1005. Műszaki iratok, 126. doboz, 20. dosszié, Erzsébet Gőzmalom bontásával kapcsolatos iratok.
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a két világháború közötti időszak növekvő protekcionizmusával. A tanulmány azt
az eddig kevéssé vizsgált kérdést járta körül, hogy a vállalatok hogyan reagáltak a
nemzetközi piaci környezet gyors változásaira, képesek voltak-e üzletpolitikájuk
átalakítása révén megoldást találni a súlyos válságjelenségekre, amelyek a húszas
évek közepétől jelentkeztek.
A korabeli források alapján megállapítható, hogy a budapesti nagymalmok
helyzetértékelése meglehetősen pontos volt, tisztában voltak azzal, hogy mi okozta
az ágazat hanyatlását, majd súlyos krízisét, és ismerték azokat a lehetőségeket is,
amelyek enyhíthették volna a problémákat. A korszakban világszerte zajló vállalati
forradalom során a vállalati méretek növelését alapvetően fúziók, vertikális és horizontális integrációk révén érték el. A termelés diverzifikálása, a tömegesen gyártott
termékek tömeges értékesítése, új marketingmódszerek alkalmazása biztosította a
piacok növelését, a méretgazdaságosság és a versenyképes ár elérését. A válsághelyzetekben kiéleződő verseny, a kapacitások romló kihasználásának, a csökkenő áraknak a problémáját pedig az üzleti környezet ellenőrzésével, szabályozásával igyekeztek kiküszöbölni, amit alapvetően kartellek vagy oligopóliumok alakításával
próbáltak meg biztosítani. Ezek a válságkezelő stratégiák Magyarországon is ismertek voltak. A rendelkezésre álló levéltári forrásokból és a korabeli gazdasági sajtóból
rekonstruáltam az ágazat fontosabb szereplőinek válságpercepcióját, valamint azt,
hogy hogyan kísérelték meg javítani a helyzetüket. Bár a lehetséges alternatívák
világosak voltak, az ágazat szereplői mégsem tudtak egymással megállapodni.
A húszas évek közepétől több alkalommal is eredménytelenek maradtak a malomkartell megalakítására irányuló tárgyalások, és a legnagyobb vállalatok egybeolvasztása sem járt sikerrel. A tanulmány bemutatta ezeket a kísérleteket és a meghiúsulás
fő okait. A fővárosi nagymalmoknak nem sikerült hatékony válságstratégiát kialakítaniuk, a rohamosan romló gazdasági és piaci környezetben az erőteljes kormányzati támogatás ellenére sem jött létre a vállalatok közötti együttműködés.
A legnagyobb fővárosi malomvállalat, az Első Budapesti Gőzmalom ezért 1926ban inkább vállalaton belül, saját konszernjének tagjaival hajtotta végre a fúziót és
a termelés racionalizálását, azonban ez sem járt a várt eredménnyel. A válságkezelés
kudarcát mutatta, hogy a harmincas években az EBG az önfelszámolás útjára lépett. Egymás után zárta be az üzemeket, értékesítette a berendezéseket, ingatlanokat. Az egykor virágzó, füstölgő kéményű budapesti malomtelepekből kihalt
rozsdaövezetek, majd a parcellázások után lakónegyedek lettek.
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Eine Quellenedition in Vorbereitung:
Josephs II. „Tableau général“ (1768)
ANTAL SZÁNTAY

Während der Philosophenkönig Friedrich II. von Preußen schon zur Zeit seines Lebens den Ruhm eines tiefdenkenden Schriftstellers genoss, war das literarische Werk
Kaiser Josephs II. als Forschungsgebiet erst im 20. Jahrhundert anerkannt. Die bahnbrechenden Quelleneditionen von Derek Beales brachten jedoch nur die kürzeren
Denkschriften seiner Jugendzeit heraus, während die umfangreiche Schrift „Tableau
général de la monarchie“ noch nicht veröffentlicht worden ist. An ihrer Herausgabe
wird jetzt gearbeitet.
Josephs II. „Tableau général de la Monarchie“ (1768)

Das „Tableau général de la Monarchie“ ist vielleicht das längste, aber selten zitierte Memorandum von Joseph II. Das Dokument ist im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien
aufbewahrt.1 Seit einiger Zeit arbeite ich an einer vollständigen Quellenedition und
Analyse dieses Dokuments. Ein Auszug mit kürzeren Abschnitten über die Lombardei
und die Österreichischen Niederlande wurde bereits Anfang 2019 in einem Sammelband publiziert.2 Der Auszug wurde auch mit einer Einleitung versehen.
In der älteren Geschichtsschreibung der Habsburgermonarchie wurde dem Dokument kein besonderes Interesse geschenkt oder es blieb geradezu ungeachtet. Alfred
Ritter von Arneth, der Direktor des Wiener Archivs und Verfasser der zehn-bändigen
Biographie von Maria Theresia zitierte nur einige aus dem Kontext herausgegriffene Sätze aus der Quelle.3 Henrik Marczali, der berühmte Forscher und Kenner der
1

2

3

Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Habsburgisch-Lothringische Haus
archive, Hausarchive, Sammelbände 88–2, Fol. 1–139; Ich danke besonders Herrn Dr. András
Oross (Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv) für die Photokopie dieses
umfangreichen Dokuments.
Antal Szántay, Joseph II´s „General Picture of the Monarchy“ 1768 – On Lombardy and the Austrian
Netherlands, in: András Forgó – Krisztina Kulcsár (edd.), „Die habsburgische Variante des Aufgeklärten Absolutismus“. Beiträge zur Mitregentschaft Josephs II., 1765–1780, Wien 2018
(= Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien 16), S. 45–63.

Sätze über die Schweizer Garde gedruckt in Alfred Ritter von Arneth, Geschichte Maria Theresia’s,
Bd. VII, Wien 1876, S. 526, Anm. 269, über die Finanzen S. 207, Militär S. 528–529, Anm. 308,
Erzherzogin Maria Anna S. 534, Anm. 347, Erzherzogin Maria Christina S. 535, Anm. 533–534,
Urbarialregulation in Ungarn S. 537, Anm. 376, der Abschnitt über den Kirchenstaat mit einigen Auslassungen gedruckt in A. R. v. Arneth, Geschichte Maria Theresia’s, Bd. IX, Wien 1879,
S. 550–551, Anm. 48, und wieder publiziert in Franco Valsecchi, L’assolutismo illuminato in Austria
e Lombardia, Vol. I, Bologna 1931, S. 82–83, Anm. 2; über die Carolinenstraße in A.R.v. Arneth,
Geschichte Maria Theresia’s, Bd. IX, S. 459 und S. 609, Anm. 723.
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Epoche Josephs II., erwähnte dieses Dokument gar nicht, während er andere Memoranda von Joseph II. aus den 1760ern ausgiebig verwendete.4 Auch Paul Mitrofanov
nahm keinen Bezug auf diese Quelle (er zitierte nur Sätze über das Militär nach
Arneth), obwohl er die Wichtigkeit der Beziehung zwischen dem jungen Kaiser,
Joseph II., und seinem Bruder, dem Großherzog von Toskana, Leopold, unterstrich.5
Das Dokument fand auch keine Aufnahme in den Quellensammlungen, die von
Friedrich Walter 1942 und 1968 beziehungsweise von Harm Klueting 1995 herausgegeben wurden.6 Allein Hermann Conrad, Rechtshistoriker und Professor der
Universität von Bonn, beschäftigte sich eingehend mit diesem Dokument, indem er
eine Quellensammlung der Memoranda von Joseph II. plante.7 Dieses Vorhaben blieb
aber unverwirklicht, nachdem Conrad 1972 starb; allerdings wurden einige Teile von
dem „Tableau“ über Preußen und das Heilige Römische Reich in deutscher Übersetzung posthum veröffentlicht.8 Erst in den 1980er Jahren rückten die umfangreichen
englischsprachigen Publikationen das „Tableau“, wenn auch nicht in den Vordergrund,
dann wenigstens an die würdige Stelle unter den frühen Denkschriften Josephs II.
Peter G. M. Dickson nahm auf die Teile über die Finanzen besonderen Bezug, und
Derek Beales schenkte der Quelle, die er „General Picture of the Monarchy“ nannte,
in seinem ersten Band der Biographie von Joseph II. noch mehr Beachtung indem
4

5

6

7

8

Henrik Marczali, Magyarország története II. József korában, Bd. I, Budapest 18852, S. 380–391;
Marczali schrieb über die „Rêveries“ auch in Bd. II, Budapest 1885, S. 1–3, und Bd. II, Budapest
18882, S. V-XV. Volltextedition der ’Rêveries’ mit genauem Datum von Derek Beales, Joseph II’s
„Rêveries”, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 33, 1980, S. 142–160.

Paul von Mitrofanov, Joseph II., Seine politische und kulturelle Tätigkeit, Wien 1910, S. 98, Zitat auf
S. 352, Anm. 2.

Friedrich Walter (ed.), Maria Theresia. Urkunden, Briefe, Denkschriften, München 1942; Friedrich
Walter (ed.), Maria Theresia, Briefe und Aktenstücke in Auswahl, Darmstadt 1968; Harm Klueting
(ed.), Der Josephinismus: Ausgewählte Quellen zur Geschichte der theresianisch-josphinischen Reformen,
Darmstadt 1995.
Hermann Conrad (ed.), Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria Theresias. Die Vorträge
zum Unterricht des Erzherzog Joseph im Natur- und Völkerrecht sowie im Deutschen Staats- und
Lehnrecht, Köln 1964; idem, Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria Theresias, Aus den
Erziehungsvorträgen für den Erzherzog Joseph, in: Hanns Hubert Hofmann (ed.), Die Entstehung
des modernen souveränen Staates, Köln 1967, S. 228–243, S. 427–432; idem, Staatsverfassung und
Prinzenerziehung, Ein Beitrag zur Staatstheorie des aufgeklärten Absolutismus, in: Joseph Meixner –
Gerhard Kegel (edd.), Festschrift für Leo Brandt zum 60. Geburtstag, Köln 1968, S. 589–611. Siehe auch Karl S. Bader, Gedenkrede für Hermann Conrad, in: Joachim Rückert – Dietmar Willoweit
(edd.), Die deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit, Ihre Vorgeschichte und ihre Nachwirkungen, Tübingen 1995, S. 326–342.

Hermann Conrad, Verfassung und politische Lage des Reiches in einer Denkschrift Josephs II. von
1767/68, in: Louis Carlen – Fritz Steinegger (edd.), Festschrift für Nikolaus Grass, Bd. I, Innsbruck
1974, S. 161–185.
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er das Dokument aus mehrerer Hinsicht ausführlich analysierte.9 Beales liess auch
eine Photokopie des Dokuments für Seeley Historical Library in Cambridge anfertigen und zugänglich machen, damit weitere Forscher, darunter zum Beispiel Hamish
M. Scott, darauf Bezug nehmen konnten.10
Das „Tableau“ ist kein typisches Memorandum von Joseph II.: Keine Kritik, kein
Sarkasmus, keine beißenden Bemerkungen oder „revolutionären“ Ideen, vielmehr eine
systematische Darstellung aktueller politischer Themen im gemäßigten Ton. In dieser
Denkschrift gibt es auch keine Spur von der – in früheren und späteren Memos offen
ausgetragenen – Konflikt mit der Mutter, Maria Theresia, oder mit ihrem einflussreich
sten Minister, Kaunitz. Im „Tableau“ scheint Joseph II. ganz besonders hinsichtlich der
auswärtigen Politik aber auch der inneren Verwaltung ein Schüler von Kaunitz zu sein,
den er sogar wegen der Umkehrung der Allianzen von 1756 und der Verwaltung der
Lombardei und der Österreichischen Niederlande, die die „beste und aufgeklärteste in
der Monarchie“ sei, ausdrücklich würdigte. Weitere Forschung soll allerdings noch im
Detail erklären, wie weit das „Tableau“ den relevanten Denkschriften von Kaunitz, etwa
der vom 27. September 1764 über die auswärtigen Angelegenheiten,11 oder der vom 25.
Januar 1768 über das Verwaltungssystem der Monarchie,12 verhaftet ist.
Datierung des „Tableau“

Das „Tableau“ hat keine Datierung, aber annäherungsweise kann das Entstehungsdatum
anhand von mehreren Hinweisen im Text festgestellt werden. Arneth datierte das Dokument auf März 1768, während Conrad die Entstehung etwas vorsichtiger nach dem
10. Februar 1768, der Wahl des Kurfürsten von Trier Clemens Wenzeslaus von Sachsen,
9

10

11

12

Peter George Muir Dickson, Finance and Government under Maria Theresia 1740–1780, Vol. I-II,
Oxford 1987, hier Vol. I, S. 447–448, Vol. II, S. 51–54.; Derek Beales, Joseph II, Vol. I. In the
Shadow of Maria Theresa, Cambridge 1987, S. 125–129 der Abschnitt über Preußen und das Heilige
Römische Reich, S. 161–164 Abschnitt über Finanzen, S. 176–183 Abschnitt über die zivilen inneren Angelegenheiten, die österreichischen Niederlande und die Lombardei, S. 183–191 Abschnitt
über Militär, S. 273–277 Abschnitt über die auswärtigen Angelegenheiten.

Hamish M. Scott, British Foreign Policy in the Age of the American Revolution, Clarendon Press
1990, S. 88; idem, Kaunitz and the Western Powers after the Seven Years War, in: Grete Klingenstein –
Franz A. J. Szabo (edd.), Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg 1711–1794, Neue
Perspektiven zur Politik und Kultur der europäischen Aufklärung, Graz 1996, S. 91–116, besonders
S. 104–105, S. 113; idem, The Emergence of the Eastern Powers, 1756–1775, Cambridge 2001, S. 118;
idem, Katharinas Rußland und das europäische Staatensystem, in: Claus Scharf (ed.), Katharina II.,
Russland und Europa: Beiträge zur internationalen Forschung, Mainz 2001, S. 32.
Das Memorandum von Kaunitz mit dem Titel Anmungen über dermahliges Staatensystem des Wiener
Hofes, vom 27. September 1764, gedruckt in Adolf Beer (ed.), Denkschriften des Fürsten Wenzel Kau
nitz-Rittberg, Archiv für Österreichische Geschichte 48, 1872, S. 63–74; siehe auch H. M. Scott,
Kaunitz, S. 103–104.

Franz A. J. Szabo, Kaunitz and enlightened absolutism 1753–1780, Cambridge 1994, S. 99–102.
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und vor dem 23. Dezember 1768, der Volljährigkeit von Friedrich August III. Kurfürsten von Sachsen setzte.13 Beales datierte die Endversion des Dokuments auf März-April
1768, weil die Banatreise Josephs II. im Dokument nicht mehr erwähnt wurde.14 Es gibt
allerdings weitere Hinweise im Text. Am Anfang des Teiles über das Heilige Römische
Reich schrieb Joseph II., dass er „seit mehr als zwei Jahren“ Kaiser sei, und im fünften
Punkt über das Militär heißt es, dass er „in drei Jahren, also im Jahre 1770“ die Entwicklung der Armee beenden werde. Diese Äußerungen deuten auf das Jahr 1767 hin.
Über die Urbarialregulierung in Ungarn, die von Maria Theresia am 29. Dezember 1766 verordnet, und in Ungarn am 23. Januar 1767 veröffentlicht wurde, schrieb
Joseph II., dass „diese Norm vor einem Jahr“ eingeführt wurde, in sechs oder sieben
Komitaten die Arbeit bereits durchgeführt wurde, und man arbeite daran gerade im
Komitat Preßburg (Pozsony). Und zuletzt erwähnte Joseph II. den König von Neapel
als „unseren zukünftigen Schwager“, also noch vor der Heirat von Maria Carolina am 7.
April 1768.
Joseph II. begann also frühestens im Herbst oder vielmehr gegen Ende des Jahres
1767 am „Tableau“ zu arbeiten, führte diese Arbeit im Februar und März 1768 weiter, und schloss den Text sicher vor seiner Banatreise, und sogar vor der Heirat seiner
Schwester, Maria Carolina, ab. Es ist gar wahrscheinlich, dass das Dokument in der
ersten Woche von April 1768 mit dem regulären Kurier nach Florenz an Leopold
geschickt wurde.
Der Kontext: Briefwechsel mit Leopold von Toskana

Kaiser Franz I. starb am 18. August 1765 in Innsbruck kurz nach der persönlichen
Vermählung seines dritten Sohns, Erzherzog Peter Leopold (der spätere Kaiser Leopold II.) mit Maria Ludovica von Bourbon-Spanien. Das junge Paar verließ Innsbruck
am 30. August und kam am 13. September in Florenz an, wo Leopold – wie vorgesehen – als Großherzog von Toskana installiert wurde. Die Kaiserwürde ging an den
ältesten Sohn Joseph II. über, der in Frankfurt am Main bereits am 27. März 1764 zum
römisch-deutschen König gewählt und am 3. April 1764 auch feierlich gekrönt wurde.
Den jungen Kaiser erhob Maria Theresia am 17. September 1765 zum Mitregenten der
Habsburgermonarchie.
Von dieser Zeit an informierte Joseph II. seinen Bruder, Leopold, über die inneren
und auswärtigen Angelegenheiten der Habsburgermonarchie und des Hofes.15 Sofern
13

14
15

A. v. Arneth, Geschichte Maria Theresia’s, siehe oben Fußnote 3; H. Conrad, Verfassung, S. 161,
Anm. 1.
D. Beales, Joseph II, Vol. I, S. 125, Anm. 36.

Siehe die Briefe von Joseph an Leopold, vom 12. September 1765 angefangen in Alfred Ritter
von Arneth (ed.), Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz sammt Briefe Joseph’s an seinen
Bruder Leopold, Bd. 1, Wien 1867, S. 128. Weder in der Briefsammlung von Arneth noch in der
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ist das „Tableau“ ein gewöhnliches Dokument in der Reihe des Gedankenaustausches
von Joseph II. und Leopold über die laufenden Angelegenheiten und Reformen der
Monarchie.
Struktur und Inhalt des „Tableau“

Das „Tableau“ ist eine präzise Beschreibung der inneren und auswärtigen Angelegenheiten der Habsburgermonarchie in der zweiten Hälfte der 1760er Jahren. Es besteht aus
fünf Teilen: 1) innere und 2) auswärtige Angelegenheiten, 3) Verwaltung der Österreichischen Niederlande und der Lombardei, 4) das Heilige Römische Reich, 5) Familienund Hofangelegenheiten.
Von den inneren Angelegenheiten ist der erste und längste Abschnitt dem Militär,
das Verantwortungsgebiet des Mitregenten und Kaisers, gewidmet. Der Abschnitt über
die Finanzen enthält wertvolle Informationen über die Erholung der Habsburgischen
Staatsfinanzen nach dem Siebenjährigen Krieg. Der Abschnitt über Kommerz, wie auch
jene über Justiz, Polizei und Wohlstand im Allgemeinen beinhalten die wichtigsten Fragen der Wirtschafts-, Sozial- und Justizpolitik in den Erblanden, Ungarn, Siebenbürgen
und im Banat.
Der Teil über die auswärtigen Angelegenheiten und „das politische System“ gibt
einen sorgfältigen Überblick der Mächte Europas, und enthält Anmerkungen über die
diplomatischen Beziehungen, Militär, Wirtschaft und Finanzen. Frankreich, Spanien,
Portugal, England (Großbritannien), Holland (Republik der Niederlande), Preußen,
Polen, Dänemark, Schweden, die Türkei (Osmanisches Reich), Venedig, Genua, Königtum Sardinien (Savoy), Parma und Modena, Rom (Kirchenstaat), Neapel, die Schweiz
werden eingehend behandelt.
Der Teil über die Österreichischen Niederlande und die Lombardei, das sogenannte
spanische Erbe der Habsburgermonarchie, das noch abgesondert behandelt und durch
die für die Außenpolitik verantwortliche Staatskanzlei unter der Leitung von Kaunitz
verwaltet wurde, beinhaltet dementsprechend Informationen über die inneren wie auch
die diplomatischen Angelegenheiten.
Der lange Teil über das Heilige Römische Reich gibt eine kritische Darstellung der
Reichsverfassung und eine systematische Beschreibung der Kurfürsten und der einflussreichsten Mitglieder des Reichsfürstenrates.
Zuletzt, der Teil über die Familien- und Hofangelegenheiten listet die wichtigsten Familienereignisse auf, wie zum Beispiel die Vermählung von Erzherzogin Maria Christina und
Herzog Albert, sowie die Änderungen im Hofleben, die von Joseph II. eingeführt wurden.
Monographie von Adam Wandruszka, Leopold II., Bd. I, 1747–1780, Wien 1965, der diese Briefe
im Original sah, befinden sich Bezüge auf „Tableau“. Ich hatte leider noch keine Möglichkeit, die
Originale im Österreichischen Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien aus dieser Sicht zu
konsultieren.
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Das „Tableau“ ist das längste Dokument Josephs II. über die Außenpolitik. Es ist
sofern interessant, es zu lesen, wenn wir die diplomatischen Ereignisse der nächsten
Jahrzehnte bereits kennen. Insbesondere die Teilung Polens, die Unabhängigkeit der
britischen Kolonien von Nordamerika, die Frage der bayerischen Nachfolge, die Allianz
mit Russland von Katharina II., und der letzte Türkenkrieg wären mit den Ansichten,
die Joseph II. im „Tableau“ formulierte, zu vergleichen.
Am Ende der Behandlung der politischen, das heißt der außenpolitischen Angelegenheiten, die unter der Leitung des Staatskanzlers Kaunitz standen, fügte Joseph II.
einen „deutschen Auszug“ („extrait allemand“) mit weiteren Details der Außenpolitik
hinzu. Wahrscheinlich eine von Kaunitz formulierte Ergänzung.
Bei dem „Tableau“ liegt auch ein Dokument mit dem Titel „Supplement au Tableau
General des Affaires de la Monarchie, fait en 1768“.16 Dies ist eine Art Auszug oder
vielmehr ein detailliertes und annotiertes Inhaltsverzeichnis vom „Tableau“ wo aber das
Heilige Römische Reich vor der Beschreibung der Österreichischen Niederlande und
der Lombardei behandelt wird.
Bedeutung für historische Forschung

Im „Tableau“ gab also Joseph II. einen ausgeglichenen Überblick über die Regierungstätigkeit von 1765 bis 1768.17 Den größten Raum widmete er dabei dem Militär, das unter
seiner Leitung stand. Er beschrieb systematisch und genau die europäischen Mächte,
inklusive der bedeutendsten Gliedstaaten des Heiligen Römischen Reichs, und formulierte somit sein längstes Dokument über die Außenpolitik.
Dabei unterstützte er hier die Ansichten des Staatskanzlers Kaunitz, dessen „diplomatische Revolution“ er auch rühmte, und formulierte auch einige Prinzipien, denen er
später allerdings nicht immer folgen konnte.
Sein Ziel war es, mit diesem umfassenden Dokument seinen Bruder Leopold zu
informieren, ihn auf dem Laufenden zu halten, und ihre wechselseitigen Ansichten über
die Regierung zu harmonisieren, sodass sie spätere Pläne und Aktionen vorbereiten
können. Das „Tableau“ ist also ein Dokument über ihre Vorbereitungsarbeiten. Die zwei
Brüder hatten genug Zeit zum weiteren Ideenaustausch 1769 während der Italienreise,
als Joseph II. auch die Lombardei persönlich kennenlernte. Danach war er bereit, gegen
das Kaunitz’sche System aufzutreten, und seine Autorität in der Regierung der Habsburgermonarchie zu erweitern.

16

17

Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Vienna, Habsburg-Lothringisches
Hausarchiv (Familienarchiv), Sammelbände 88–13.

Vgl. Irene Kubiska-Scharl – Michael Pölzl (edd.), Das Ringen um Reformen, Der Wiener Hof und
sein Personal im Wandel (1766–1792), Wien 2018 (= Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 60), S. 91.
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Editing a Historical Document: Joseph II’s Tableau Général (1768)
Abstract
The Tableau général de la Monarchie is probably the longest but rarely quoted early memorandum of Joseph II. It is kept in the Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Vienna. I am preparing a full-text edition of the source with detailed notes and analysis in a separate publication. In this research report, I provide a short preliminary introduction to the source,
covering the historiography, the problem of accurate datation, and the context, as well as
an outline of the contents. The document is also outstanding because Joseph II formulated
here probably the most detailed views on foreign affairs. At the same time – surprisingly,
in this case – he is a docile follower of Kaunitz.
KEYWORDS:

Habsburg monarchy; Joseph II; Leopold II; Maria Theresia; Wenzel-Anton Prince Kaunitz; document
edition; historiography; politics; diplomacy
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Foundations of the Social Futuring Index1
Zoltán Oszkár Szántó – Petra Aczél – János Csák – Chris Ball

Abstract
This paper presents a new, multidisciplinary concept called “Social Futuring” and
introduces an index based on this concept, entitled the “Social Futuring Index”. Settled into the intersection of philosophy, psychology, sociology, political theory and
geopolitics among many other fields of social sciences social futuring and its application as an index addresses both academia and policymakers.
In the present article the concept is explained and then placed in the broader
context of social sciences. We highlight that the most unique characteristic of social
futuring is its fixed normative, analytical and discursive framework, the center of
which is “a good life in a unity of order”. Finally, we present the key elements of the
index that are currently under construction.
Keywords: social futuring, social entities, Social Futuring Index, good life, normative standards.

1. INTRODUCTION
What is meant by “a good life in a unity of order” and what we expect a nation or country
to provide for its citizens in terms of a good life is a question dating back at least to Ancient
Greece. The traditional yet more modern approach simply looked at a country’s GDP and
assumed that GDP and welfare were closely related so that more GDP implied more
human welfare. Today that approach is called into question from a range of intellectual
perspectives, each generating its own branch of research around its specific area of critique.
New measures have emerged to more completely capture the notion of “better”, “welfare”
and a “good life” from happiness indices to measures that incorporate environmental sustainability, all efforts to get a more complete picture.2
Each of those critiques brings a specific perspective, however. The happiness literature
attempts to measure people’s personal psychological wellbeing. Sustainability measurements
focus on environmental wellbeing and long-term viability. Other indices focus on aspects of
the political system like rule of law and others still continue to look at traditional economic
indicators. But each function in isolation, in silos that are separate from each other, in an
effort to better understand a particular aspect of society and social development.
1

The present study is the updated and advanced version of the working paper entitled “The Concept and Measurement of Social Futuring” (Aczél et al. 2020). The authors express their gratitude
to Pál Bóday, Eszter Deli, Judit Sebestény and Péter Szabadhegy for their valuable contribution to
the final form of the paper.
2
See Csák (2018) Introduction for greater detail about the concept of a “good life in a unity of order”.
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Social futuring represents a new, multidisciplinary approach that provides a holistic
overview to measuring a social entity’s ability to strategically plan for and sustain itself into
the future while attempting to maintain the broad goal for its constituent members of
achieving a “good life”.
Environmental science is probably the furthest along in terms of obtaining widespread acceptance of the need to consider its modern critique on traditional measures of
growth and wellbeing (Kocsis 2018). Sustainable economic development, for example, includes the environmental impact of economic development so that the environmental
costs are incorporated into any economic cost-benefit analysis. The fundamental question
being addressed by this is: how can we grow economically and yet also ‘future proof’
today’s environment so that it is sustained – or even added to – for future generations.3
From a process point of view, social futuring may be thought of as taking each discipline
and asking how it can be made sustainable in the way that one future proofs a building or
other physical object or system.4
Rather than treating each topic in a silo, however, social futuring attempts to bring
their key insights under one roof and asks how this could be done for a society as a whole.5
To do that, one first needs a common social goal against which to measure the current position and hence allow for a means to measure progress over time. As a first step, social futuring returns to the classical perspective of “a good life in a unity of order” as the broad
notion of welfare in a society. It uses this as its normative metric and basis for evaluation
and this normative framework is one of the aspects that makes social futuring a unique
approach.

4
For example, there is a great deal of literature on how we might measure happiness in societies
(Helliwell, Layard and Sachs 2019). To apply the sustainability challenge here, one would ask something like the following: how can we ‘future proof’ a society’s level of happiness so that its current
level or even more happiness is sustainably maintained in order that future generations might too
enjoy or improve upon it.
5
Kocsis (2020) compared the Social Futuring Index with eight other country-level indices, namely
with Better Life Index (BLI), Change Readiness Index (CRI), Global Resilience Index (GRI),
Human Development Index (HDI), Happy Planet Index (HPI), Inclusive Development Index
(IDI), Sustainable Development Goals Index (SDG), World Happiness Index (WHI) from three
different aspects, such as Nature, Society, Economy. As a general result of this comparison he has
concluded that SFI offers a balanced but fundamentally social composite for decision makers and
those interested in the concept of futuring. Thus, both the concept of social futuring itself and the
Social Futuring Index (SFI) based on it fill in the gaps in its economic-social-natural interest and
complexity. All this may be even more evident if we consider the Aristotelian-Eudaimonic obligation
evaluation of the index (Csák 2018) and an earlier version of its possible matrix-like, double grouping
of its dimensions (Aczél et al. 2020, 35), which are not discussed here. Among the major composites
known today, the SFI stands out primarily for its social (human) emphasis – while also taking into
account economic-natural aspects in a proportionate way. This reflects the philosophy behind the
indicator: the initial impulse of futureing is social, affecting the system of economic-natural relations.
Calculating and tracking it can enrich future-oriented decision-making with new perspectives.
At the same time our complex approach has the special kind of limitation of not being centered
around a specific sphere, but considering society as a whole, rooted in nature, while treating economy
as embedded in society and culture.

116

infotars.2020.05.25.qxp_Layout 1 copy 2020. 06. 08. 14:14 Page 117

FOUNDATIONS OF THE SOCIAL FUTURING INDEX

After establishing the appropriate normative objective, social futuring must find its
unique place in the approach of social sciences and then determine the means of measuring
a social entity’s progress toward its stated goal in reality. This is done through the Social
Futuring Index (SFI)6.
Social futuring is built on each of the key disciplines it incorporates. The Social
Futuring Center (SFC) seeks to make field-specific research contributions around the
concept of social futuring in the areas of philosophy, sociology, environmental and communication sciences, economics, future studies, geopolitics and political science. There is
a need, however, to explain the core concept in a multidisciplinary way.7
This paper proceeds as follows. First, we present the key concept of social futuring.
Second, we show that it is unique, and yet it incorporates elements of other well-established concepts. Finally, we present the key elements of the Social Futuring Index.

2. DEFINING THE CONCEPT OF SOCIAL FUTURING
The SFC defines social futuring as “a measure of a social entity’s creative intent and potential to comprehend the ever-evolving world, its ability to get things done, to preserve
and reproduce its way of life as well as to control its destiny in general” (Csák 2018, 22).
This definition is broad enough to be applied to a wide range of social entities and yet
precise enough to allow measurement. The definition starts with a “social entity”, requires
“intent” and a forward-looking approach along with an “ability” to make changes, all with
a single goal in mind. To operationalize this concept, we next clarify each of these components.
2.1. SOCIAL ENTITY
The subject of social futuring is the social entity, “(…) an organism as understood based
upon the concept of personhood, which denotes cognition, intentional activity and selfconsciousness, as well as an awareness and recognition of the self’s state of mind (as distinguished from others)” (Csák 2018, 24). Social futuring focuses on social entities
constituted by persons who are given the ability to interpret things, make conscious decisions and take action and who are “embedded” into various groups and social networks.
These include, but are not limited to, the following: organizations, settlements, regions,
countries, country groups and potentially nations.

6

The first SFI will be released in 2020 and will first focus on a country-level assessment. Subsequent
efforts will then focus on ways to measure social futuring at more disaggregated levels, from cities
all the way down to smaller organizations like companies, NGO’s and associations.
7
That is one of the main the purposes of the current paper, which was grounded by previous publications, describing the normative (Csák 2018), analytical (Szántó 2018) and discursive (Aczél 2018)
framework of social futuring. While the previous publications considered these frameworks separately, the present one handles them in an integrated manner.
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2.2. INTENT AND ABILITY
In order to qualify as a social entity capable of engaging social futuring, however, the social
entity must meet five necessary conditions (NC). They are8 that it
1. is able to operate functionally (NC1),
2. is able to sustain and reproduce itself over a long period of time (NC2),
3. is self-conscious (NC3),
4. is able to formulate an actionable strategy for itself (NC4), and
5. is able to provide its members with a “good life” (NC5).
The keys here are three: first, the entity must be able to manage itself over time.
Second, it must be able to formulate a long-term goal for itself. NC1 and NC2 establish
that an entity exists and functions over time. NC3 and NC4 establish that the entity is
conscious and can establish its own goals. Finally, NC5 ensures that the entity can provide
the “good life”, which is, at a deeper level, the fundamental objective behind the whole
notion of social futuring itself.
In many ways, the last condition, NC5, is also the starting point. If the entity is unable
to provide its members with a “good life”, either because it lacks resources or the requisite
structure to plan and manipulate those resources (or for any other reason), then it will never
be able to fully engage in social futuring in the sense we have in mind. The requirement
that an entity be able to provide a “good life”, in part or in entirety, restricts the types of
entities we consider. For example, a city-planning group to build a bridge that is sustainable and future-proof would not count, but a city’s mayor or planning group to manage the
city over the coming years to improve the lives of its citizens would count.9
To understand the other conditions, we first turn to NC1 and NC2. A biological organism can meet NC1 and NC2. That organism can react to its environment over time,
eat and store energy for the future, procreate etc. And, the broader forces of evolution will,
through the entity’s interaction with other entities and its environment, shape the organism
today and shape it as a species over time. But we would not say that the organism ever engaged in social futuring because – to the best of our knowledge – it never became selfaware in a personhood and a social sense and it never defined its own long-term goals upon
which it then acted. That is, the organism and its species lacked NC3 and NC4. Likewise,
if a few people decide to form a club, they may pick a name for the club, define its membership and even establish its goals. These would meet NC3 and NC4, but until the club
becomes a viable entity that can actually manipulate resources to maintain itself over time
(i.e., meets NC1 and NC2), we cannot say that the club engaged in or can engage in social
futuring. So, the entity must be “social” and self-aware. It must also be able to make a
strategic plan for itself and be able to carry it out to some extent.

8

Note that this list is a modified version of the one found in Szántó (2018).
We leave the topic of what exactly the “good life” is for section 2.4. below, since the concept is
deeply connected with the normative framework of social futuring.
9
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2.3. FORWARD LOOKING
The ability to imagine the future, to progress towards the future and to arrange future possibilities are distinctive features of humans. This ties in both with the definition of social
futuring as dealing with the future and with social entities being constituted by people
who are distinct biological forms defined historically and philosophically on the basis of
the notion of personhood. Furthermore, it is quite logical that if a group of people are to
set long-term objectives for themselves, they must be forward looking. This is therefore
one of the more obvious and logical necessary requirements for an entity to be able to engage in social futuring, essentially NC2 and NC4 in the above list.
2.4. THE NORMATIVE GOAL AND FRAMEWORK
All forms of welfare analysis must assume a priori a normative measure against which one
can measure improvement or lack thereof. Economists assume people maximize utility,
which is an individual-specific ranking of alternative outcomes. If utility is higher, then
economists claim welfare has improved. But it has long been recognized and formally
shown by Kenneth Arrow (1950), that aggregating utility is notoriously difficult if not entirely impossible in practice. As a result, many in the social sciences seek alternative measures of aggregate or proxies for wellbeing such as happiness, freedom, GDP frequently,
equality and so on. In the end, if we want to measure progress, we need to assume the
goal toward which progress is made.
The social futuring initiative assumes a broad definition that is grounded in the moral
philosophical Aristotelian-Thomist tradition, which considers that “we are in some respects
social beings, a genuine aspect of whose telos is participation in shared ends” (Haldane
2009, 231-232). The social futuring project is about the study of characteristics that make
this telos more or less successful and starts with the assumption that the ultimate purpose
of social entities is to enable a good life that is worth preserving and reproducing. Therefore, maintaining the “good life in a unity of order” is the starting place and ultimate normative objective for social futuring.
The notion of “the good life” is broad in the way that “utility” is broad for economists. Different societies and social entities may define the good life differently for themselves. As a matter of fact, NC3 and NC4 require that the social entity be able to define
the good life for itself. Therefore, there is not a single definition like more happiness or
GDP or consumption that the social futuring project or index relies on to measure “good”.10
The “unity of order” provides the requirement that the persons in the social entity are indeed part of the social entity itself. This returns us to NC3 and NC4 which together argue
that the individuals that collectively constitute the social entity are self-conscious as a
group and themselves constitute the group. Based on these insights, in order to opera-

10

This allows the SFI eventually to consider the cases of smaller entities like a company, association
or church that might define good and wellbeing for its members very differently from another company, association or church. Likewise, cities might define “good” differently than countries and different countries might define it differently from each other.
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tionalize the normative framework, the SFC established the following normative standards:11
• Peace and security: This is the minimum substance of a „unity of order”. It enables
social entities to reproduce, to raise children and to provide for themselves and others
in a safe environment, furthermore to make predictions, to set goals and functionally
influence their future operation based on strategic assets.
• Attachment: This is essential for healthy bodily, psychological, intellectual and spiritual
human development. The most basic unit of attachment is the family, which determines the consciousness of what a “relationship, dignity, equity, authority and hierarchy are; what is good and bad, just and unjust; what is love, gift and reciprocity”
(Csák 2018, 37), however, patriotism and spirituality are also key dimensions of the
standard.
• Care (material advancement and freedom): “The maintenance of material goods must
entail the accepted practices of production, distribution and acquisition; use and disposition of private or public goods; extendable management skills; and, therefore an
image of wealth and the nature of work” (Csák 2018, 37-38). Freedom is the ability
of self-determination and self-reliance to actualize one’s potential and capacity to
control their fate.
• Balance: This is a state of mind, an attitude towards life that reflects the equilibrium
between the concern for the self and the care about others – that is, next generations.
It is thus a prerequisite of the compound of wellbeing and generativity. Balance is
about being free of unproductive societal comparisons and having the balance to give,
lead and fulfil human life.
These four normative standards follow each other in a hierarchical order, meaning
that without the minimum level of peace and security no attachment, care and balance is
possible. Without the minimum level of attachment, no care and balance is possible. And
last but not least, without care balance is also impossible.
2.5. MUST ALL CONDITIONS BE MET?
Sufficient Conditions and Partial Results
Of course, meeting all necessary conditions, 1-5, defines the ideal and complete Social
Futuring entity. In this sense NC1-NC5 are sometimes referred to as conjunctive prerequisites in that all five must be met simultaneously for an entity to be considered fully to
engage in social futuring. But there are different levels, degrees or forms of social futuring
that we might also consider when entities engage in some degree of ensuring their own
future viability.
The disjunctive sufficient condition for the future viability of any social entity are that
it be able12
• to bring about changes, and to prepare for influencing expected changes,
• to prepare to exploit the opportunities and neutralize the limitations of the expected
changes and,
11
12

See Csák (2018) for greater detail.
See Szántó (2018) for greater detail on these conditions and their implications for social entities.
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• to prepare to manage the risks associated with the expected changes.
The implication of these looser, disjunctive conditions is that there can exist various
forms or levels of social futuring in which an entity can engage, while still being considered
as social futuring and not just planning. The result is that there are three broad categories
of social futuring:
• Proactive occurs when social entities seek to understand, bring about and influence
the changes that are expected in the future. This is the most complete form and closest to complete social futuring.
• Active occurs when the possible agents of social entities are prepared to counteract
the limitations and/or to take advantage of favorable opportunities of future change.
• Reactive occurs when social entities strive to manage the risks that accompany change.

3. PLACING THE CONCEPT IN BROADER CONTEXT
3.1. TRADITIONAL SOCIAL SCIENCES
The distinction is most clear by starting with the social science most distant from social
futuring. That science is economics. Economics, since at least the time Adam Smith’s “invisible hand”13 was formalized, studies almost the exact opposite of what social futuring
aims to study. Social futuring examines the success of self-aware collective groups called
social entities that define and strategically move toward their collective goal. Economics
studies how self-interested individuals manage to organize limited resources without a
central design through a spontaneous ordering subject only to the natural laws of economics. In the words of Friedrich Hayek14 “…economics has come nearer than any other social
science to … show that … the spontaneous actions of individuals will, under conditions
which we can define, bring about a distribution of resources which can be understood as
if it were made according to a single plan, although nobody has planned it, seems to me
indeed an answer to the problem which has sometimes been metaphorically described as
that of the “social mind” (Hayek 1937, 52). And elsewhere, more succinctly, he states
“[t]he economic problem of society is … a problem of the utilization of knowledge which
is not given to anyone in its totality” (Hayek 1945, 520).
13

Adam Smith ([1776] 1977, 421): “By directing that industry in such a manner as its produce may
be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led
by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse
for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of
the society more effectually than when he really intends to promote it.”
14
The full quote is “…economics has come nearer than any other social science to an answer to that
central question of all social sciences: How can the combination of fragments of knowledge existing
in different minds bring about results which, if they were to be brought about deliberately, would
require a knowledge on the part of the directing mind which no single person can possess? To show
that in this sense the spontaneous actions of individuals will, under conditions which we can define,
bring about a distribution of resources which can be understood as if it were made according to a
single plan, although nobody has planned it, seems to me indeed an answer to the problem which
has sometimes been metaphorically described as that of the “social mind”.” (Hayek 1937, 52).
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Economics starts by considering a single individual or a collection of individuals, each
of whom form their own private and separate plans. They do not have a common plan and
the economic question then becomes an exploration how these individuals manage to
achieve so much without a common plan. Mancur Olson (1965) goes so far as to argue in
his foundational book, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups,
that studying “collective action” requires understanding that even if self-interested individuals agree on a common interest, the group they form will not represent those interests by
acting in some group-interest (Olson 1982, 17). He argues that “large groups, at least if they
are composed of rational individuals, will not act in their group interest” (Olson 1982, 18).
Thus, a Hayekean-conceived economic order, or social entity, cannot engage in social
futuring any more than the biological organisms mentioned earlier can. Such entities fail
on necessary conditions NC1 and NC4 for sure and possibly NC2 as well, depending on
how we define it.
The economic approach subsequently influenced political science as well, infusing
it with an individualistic, Hayekean foundation. “The importance of Olson’s argument to
the history of social science cannot be overestimated. Prior to Olson, social scientists typically assumed that people would instinctively or naturally act on common interests, and
that inaction needed to be explained” (Oliver 1993, 273). “After Olson, most social scientists treat collective action as problematic. That is, they assume that collective inaction is
natural even in the face of common interests, and that it is collective action that needs to
be explained” (Oliver 1993, 273-274).
A range of modern social scientists, even in relatively traditional fields, have however
begun to adopt alternative approaches. Easily included in this list could be Harari’s recent
contributions to rethinking both human history and human future as in his works Homo
Deus: A Brief History of Tomorrow (Harari 2017) and 21 Lessons for the 21st Century (Harari
2018), where he merges a long-term, macro-historical view with insights into human evolution to address the concerns all humans are facing and will face in the future. A similar,
forward-looking approach, applied a little less broadly than in Harari’s exceptionally wide
brush strokes, would be the work of George Friedman generally focusing on global geopolitical trends, best captured in print in The Next 100 Years (Friedman 2009). A final approach, applied to a cross section of human behavior, but not necessarily across time or
with an eye toward the future, would be Bursts by Albert-László Barabási (2010).
The conclusion here is that – despite some recent innovations from those working
in the vein of Barabási, Friedman and Harari – most traditional social sciences follow the
economic approach of considering individual rational actors pursuing their own self-interest. The starting point is to consider individuals who have their own, not common plans.
Social futuring, by way of contrast, starts by only considering a collection of individuals
who have a common plan and then studies how that collective group achieves a broader
outcome as defined by their plan.
3.2. NEW SOCIAL SCIENTIFIC APPROACHES
There are other branches of the sciences that have gained prominence as separate fields
in recent years. These fields share much more in common with social futuring and reveal
that the intellectual location of social futuring is more in line with these newer approaches.
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They are the study of resilience, future orientation and future proofing. Comparing them
with social futuring helps clarify the areas social futuring shares with, or builds upon them
and where it is distinct from them which is also summarized in Figure 1.

Figure 1: Overlapping and distinct elements of social futuring. From Aczél (2018, 71).
3.2.1. Resilience
Disciplines like physics, ecology and psychological discourse use the term resilience to
mean flexible, beneficial adaptation to traumas, stress and difficulties, which occasionally
involves the process of learning and development.15 The first and perhaps biggest distinction between the concept (and study) of resilience and that of social futuring is that resilience lacks a normative framework other than the objective of “allowing something to
persist”. A secondary distinction is that resilience generally views change as a negative influence to be resisted, while change is an opportunity for social entities engaged in social
futuring, since it is necessary for them to achieve their long-term objectives.
To some extent, social futuring also includes the concept of resilience to the extent
that it includes as a central issue preserving, protecting and reproducing “the good life”
15

Aczél (2018, 54) reviewed some “(…) tests and indexes that have been developed to measure personal and age-related resilience (the Connor–Davidson Resilience Scale, the Response to Stressful
Experiences Scale, the Dispositional Resilience Scale-15, the Resiliency Scale for Children and Adolescents, RSCA Global Scales and Index) use self-reporting or assessments primarily to find out how
people cope with the challenges of reactivity, assertiveness, attachment, control and problems, each
of them considered a factor in resilience.”
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for its constituent members. In this sense, social futuring entities must identify a core
identity that is made resilient while planning long-term for broader changes in an adaptive,
evolutionary sense.16
3.2.2. Future Orientation
Future orientation intends to capture the degree to which an individual thinks in advance
as well as capture his/her attitude regarding the future and how it connects to the present
and past (Aczél 2018, Monda 2018). Cultures may differ on their perspective of time,
whether it is linear or not and the degree to which it may be manipulated. Disciplines also
differ in their perspective on time. People in more technologically-oriented disciplines
and societies, for example, are more focused on performance, completion and achievement
over time so that the future becomes measured in terms of performance generally.17
Based on Trommsdorff (1983), the concept of future orientation can be interpreted
as an attitude of humans (and culture) referring to the future. It “expresses the mindset
through which the conception of the future appears, and lastly it is used to mean such culturally and individually determined complex behaviors which contribute both to culture
and to the individual and in which we can suppose a future orientation” (Aczél 2018, 64).
Social futuring inherently includes future orientation, since it is primarily about the future
itself. While it is certainly necessary for a social entity that engages in social futuring to
have a future orientation, social futuring itself is about strategic action extending forward
in time while future orientation is simply a matter of whether or not the entity looks forward and, if so, how far into the future18.
3.2.3. Future Proofing
Future proofing is a concept that has become much more common in technological and
architectural industries. The core concept is that an investment into a product, be it a smart
phone or a building, only makes sense to the extent that the generated product is sufficiently future proofed to survive long enough to provide a sufficient return on investment.
In the case of a technology-based product, the threat comes from competitors developing
new technologies that make current products/technologies obsolete. In the case of architecture, there is a technological component, but more importantly, the physical structure
needs to withstand environmental forces for a meaningful period of time.
16

For this reason, Figure 1 shows the intersection of the two concepts as representing the common
elements of “existence-sustainability and a reactive attitude towards change”.
17
Aczél (2018, 65) summarized The Future Orientation Index in the following way: it “explores future orientation using trends in information seeking by looking at Google searches for specific years
written in Arabic numbers. The FOI expresses the extent to which internet users worldwide (by
country) in a given year are more interested in information available from upcoming than previous
years.”
18
As shown in Figure 1, the two do share the fact that people’s attitudes and understanding of the
future are heavily influenced by their culture as well as their attachment to the present and their
core beliefs. As in the case of resilience, the biggest difference again is that social futuring starts
from the premise of a defined social entity with a set normative framework and objective, whereas
future orientation is entity-less and essentially non-normative in nature.
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Therefore, we conclude that the essence of “(…) future proofing is that investors
should prevent the creation of new technologies that are unfit for improvement and they
should rather promote the creation of flexible open-ended systems that adapt to changing
needs” (Aczél 2018, 69). The concept of future proofing, then, refers to the logic of informed strategic formulation and development that rest on well-grounded foresight. In
the case of organizations, however, future proofing can be considered a given future-oriented way of promoting common thinking. Social futuring is, at one level, most similar to
the concept of future proofing (as compared to resilience or future orientation). One can
almost think of social futuring as the future proofing of a given social entity’s values and
goals for its constituent members. As a result, they have in common that both are concerned with strategic action, have a vision for the future and, combining these two, necessitate some degree of planning.
The two concepts differ radically, however, in their normative basis and on their areas
of focus. Firstly, future proofing has no normative basis other than survival of the current
state for as long as possible whereas social futuring starts be establishing a normative framework and goal, that of “maintaining the good life in a unity of order for its constituent
members”. Secondly, future proofing tends to be an industry-specific concept. That is, it
has a very different meaning for each specific technological industry, since their competitors are different, while social futuring aims precisely to develop a common framework of
analysis that can be used consistently across individual social entities, including businesses.
Moreover, the concept of social futuring can also be much broader by considering very
large social entities such as countries19.

4. THE SOCIAL FUTURING INDEX (SFI)
The study of resilience, future orientation and future proofing contribute new insights
into how cultures differ and what parameters affect an individual’s or a group’s ability to
engage the world around them over time. Social futuring aims to do the same while providing a normative framework for analysis. But, as a project, it is not merely an intellectual
endeavor. The social futuring initiative set the practical goal of developing the SFI, a composite measure of countries comprising a number of dimensions and indicators in four pillars. The indicators of the index are selected from a number of internationally recognized
databases which are provided by OECD, World Bank, World Value Survey etc. The focus
of the Index is a ‘life in a unity of order’, which can be characterized by the aforementioned
four normative standards, namely peace and security, attachment, care (material advancement and freedom) and balance, as it is visualized in Figure 2.
19

The summary of the comparison and contrast of social futuring versus these other views can be
found in both Figure 1 and in Table 1 (in the Appendix). Table 1 presents a more nuanced view of
the differences breaking each concept into the components of its views on disruption, risk, process,
view on opportunities, whether it is primarily reactive, active or pro-active, whether it is primarily
focused on the individual or society, and whether it is motivated to change via incentives or more
strategic in nature. Her conclusion is that social futuring includes all the categories of the other concepts except one: disruption. Otherwise, in many regards, social futuring is the larger category or
umbrella, building on the other concepts.
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Figure 2: The conceptual interrelations of the SFI’s normative standards,
dimensions, and pillars
The scores of the Index will be interpreted from the perspective of the worthwhile
life as a standard.
The notion that an approach should be measurable and should provide a benchmark
for progress, is not unique within the field of social sciences. Indeed, traditional social sciences have developed growth indices and institutional indices important to growth, freedom and the rule of law.20 The newer areas of study like that of resilience, future
orientation and future proofing also developed indices in their specific fields.21
While the ultimate aim is to develop generally applicable indices for social entities
of all types and sizes, the social futuring project started by first focusing on developing a
country-level index for three practical reasons. First, a country is about the largest social
entity that has a defined leader (the government or state) that represents the constituent
members, generally through democratic institutions. Second, there are existing data on
multiple countries, allowing the first indices to be constructed from current data sources
20

As examples, see the World Bank Development Indicators (World Bank 2019), or the Heritage
Foundation Freedom Index (Heritage 2019), or the CATO Human Freedom Index (Vásquez and
Porcnik 2018).
21
For resilience, either of individuals or larger aggregates of individuals, there are: the Connor–
Davidson Resilience Scale, the Response to Stressful Experiences Scale, the Dispositional Resilience Scale-15, the Resiliency Scale for Children and Adolescents, RSCA Global Scales and Index
(Prince-Embury 2008, Prince-Embury and Saklofske 2012). For future orientation there is now The
Future Orientation Index (Preis et al. 2012). Since future proofing is an industry specific matter,
there are myriad industry specific metrics employed that conform to each industry’s regulatory standards or are proprietarily developed to respond to competition.
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rather than requiring that the research project solve two problems at once: constructing
an index as well as generating new data. Third, in the same way that the concept of social
futuring needed to define itself in comparison to other concepts or approaches in the social
sciences, so too must an index find its home in contrast to other existing indices. Therefore,
starting with countries that are part of other currently existing indices allows the SFI to
distinguish itself by highlighting the differences and similarities to other, regularly published indices.22
The outlines of the SFI are presented in Figure 3 and summarized here, in order to
further conceptualize the SFI and the pillars of the Index implemented by the SFC. According to this logic, the concept for the index is based around the following four pillars:
• Ecological-Geopolitical,
• Technological,
• Socio-Economic, and
• Cultural.
The Ecological-Geopolitical pillar captures aspects of a social entity such as its basic
assets (energy, water, land etc.) without which it would not have resources to maintain itself. Moreover, it includes dimensions such as measures of patriotism, defense and safety
to capture various aspects of belonging to the social entity as well as the assets/resources
needed to engage in social futuring. The Technological pillar includes aspects such as a social
entity’s ability to network/connect, innovate and function generally. Basic functioning requires fundamental resources like clean water, while innovation includes a need for a legal
framework for patents and intellectual property. Finally, the ability to network and connect
can be measured physically, such as roads or digitally, such as internet access, ICT use.
The Socio-Economic pillar includes classical economic areas like capital, labor and various
expenditures as well as indicators of unemployment, schooling and GDP/capita. Socially,
the core unit considered for a stable socially cohesive society that engages in social futuring
is the family and therefore the SFI includes measures such as fertility, the number of single-parent households, couples with children, work-life balance, ageing and inequality. Finally, the Cultural pillar – in many ways the single dimension that makes the SFI unique,
since its normative basis is one of the key aspects making the concept of social futuring itself unique – includes measures such as religiosity and following traditions.
As a result the four pillars and four normative standards outline nine dimensions:23

22

This last reason also allows us to test statistically for the difference between the SFI and other indices, adding an objective element to the claim that the SFI is unique.
23
See Table 2 (in the Appendix) for the definitions and conceptualization of each dimension.
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Figure 3: The normative standard based matrix structure of the SFI
SOCIAL FUTURING INDEX
Good Life in a Unity of Order

Within each pillar and dimension of each normative level, the SFI includes multiple
indicators. Each is weighed/ranked to provide sub-indices and then aggregated to form
the overall ranking. This allows one to disaggregate the overall ranking to see where any
specific country is relatively stronger or weaker. It provides information and potential guidance for countries wishing to improve their own social futuring efforts.
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5. CONCLUSION
This paper has presented the holistic concept of social futuring and the foundations of the
Social Futuring Index. We first explained the basis for the definition of social futuring and
argued that it is a conceptually unique approach in social sciences. We then showed where
it fits within modern approaches to thinking about societies and the future. The element
that was most consistently found to make the concept unique is that it is founded within
a specific normative framework. The second most important element, especially separating
it from traditional social sciences, was that the starting point of analysis is the social group
or entity, which presupposes self-conscious and self-constituting social entities that share
a common purpose. Finally, we elaborated on the general framework of the index, based
on four normative standards, four pillars, and the nine dimensions they co-create.
According to our intentions, the concept of Social Futuring and the SFI may be of
interest for the Academia, especially for those economists and social scientists who are
sensitive towards the holistic, multi-disciplinarian and complex approaches of thinking
about good life today and tomorrow. However, policy- and decision-makers may also benefit from the findings of the SFI. During the interpretation and dissemination of our country-level results, we will also focus on the practical applicability of our index, providing
the distinction of the so called policy-sensitive indicators among the indicators our index
takes into account. According to the information stemming from them, our best hope is
that the points of intervention could easily be identified in different policy areas as well.

BIBLIOGRAPHY
Aczél, Petra. “Social Futuring – A Discursive Framework.” Society and Economy 40, Issue S1 (2018):
47-75. https://doi.org/10.1556/204.2018.40.s1.4.
Aczél, Petra, Chris Ball, János Csák, and Zoltán O. Szántó. “The Concept and Measurement of Social
Futuring.” Working Paper Series no. 8 (2020): CUB, SFC.
Arrow, Kenneth Joseph. “A Difficulty in the Concept of Social Welfare.” The Journal of Political Economy 58, no. 4 (1950): 328-346. https://doi.org/10.1086/256963
Barabási, Albert-László. Bursts: The Hidden Patterns Behind Everything We Do. New York, NY: Penguin
Group, 2010.
Csák, János. “Social Futuring – A Normative Framework.” Society and Economy 40, Issue S1 (2018):
21-45. https://doi.org/10.1556/204.2018.40.s1.3
Friedman, George. The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century. New York, NY: Random House,
2009.
Haldane, John. Practical Philosophy: Ethics, Society and Culture. St. Andrews Studies in Philosophy and
Public Affairs, Imprint Academic, 2009.
Harari, Noah Yuval. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. New York, NY: HarperCollins, 2017.
Harari, Noah Yuval. 21 Lessons for the 21st Century. New York, NY: Random House, 2018.
Hayek, Friedrich August von. “Economics and Knowledge.” Economica New Series 4, no. 13 (1937):
33-54.
Hayek, Friedrich August von. “The Use of Knowledge in Society.” The American Economic Review
35, no. 4 (1945): 519-530.
Heritage. 2019 Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation, 2019. Accessed July 7, 2019.
https://www.heritage.org/index/

129

infotars.2020.05.25.qxp_Layout 1 copy 2020. 06. 08. 14:14 Page 130

PAPERS

Helliwell, John F., Richard Layard, and Jeffrey D. Sachs. World Happiness Report 2019. United Nations, 2019.
Kocsis, Tamás. “Finite Earth, Infinite Ambitions: Social Futuring and Sustainability as Seen by a
Social Scientist.” Society and Economy 40, Issue S1 (2018): 111-142. https://doi.org/10.1556/
204.2018.40.S1.6
Kocsis, Tamás. “The Social Futuring Index (SFI) in the Context of Economy, Society and Nature:
Intenscoping Nine Composite Indices Measuring Country Performance.” 2020. (Unpublished
manuscript)
Monda, Eszter. “Social Futuring in the Context of Futures Studies.” Society and Economy 40, Issue
S1 (2018): 77-109. https://doi.org/10.1556/204.2018.40.S1.5
Oliver, Pamela E. “Formal Models of Collective Action.” Annual Review of Sociology 19, (1993): 271-300.
Olson, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Boston, Mass: Harvard University Press, 1965.
Olson, Mancur. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidites. New
Haven, CT: Yale University Press, 1982.
Preis, Tobias, H. S. Moat, H. E. Stanley, and Steven R. Bishop. “Quantifying the Advantage of Looking Forward”, Nature/Scientific Reports 2 (2012). https://doi.org/10.1038/srep00350
Prince-Embury, Sandra. “The Resiliency Scales for Children and Adolescents, Psychological Symptoms, and Clinical Status in Adolescents.” Canadian Journal of School Psychology 23, Issue 1
(2008): 41-56. https://doi.org/10.1177/0829573508316592
Prince-Embury, Sandra, and Donald H. Saklofske (eds.). Resilience in Children, Adolescents and Adults:
Translating Research into Practice. New York, NY: Springer, 2012.
Smith, Adam. The Wealth of Nations. Chicago, IL: The University of Chicago Press 1977 [1776],
(edited by Edwin Cannan).
Szántó, Zoltán O. “Social Futuring – An Analytical Conceptual Framework.” Society and Economy
40, Issue S1 (2018): 5-20. https://doi.org/10.1556/204.2018.40.S1.2
Trommsdorff, Gisela. “Future Orientation and Socialisation.” International Journal of Psychology 18
(1983): 381-406. https://doi.org/10.1080/00207598308247489
Vásquez, Ian, and Tanja Porcnik. The Human Freedom Index 2018: A Global Measurement of Personal,
Civil, and Economic Freedom. The Cato Institute, the Fraser Institute, and the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, 2018.
World Bank. World Development Indicators. The World Bank Group, 2019. Accessed July 7, 2019.
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/

Author information
Zoltán Oszkár Szántó, Corvinus University of Budapest (CUB)
https://hu.linkedin.com/in/zoltán-oszkár-szántó-53b15510
Petra Aczél, Corvinus University of Budapest (CUB)
https://hu.linkedin.com/in/petra-aczél-2126b28b
János Csák, Corvinus University of Budapest (CUB)
Chris Ball, Quinnipiac University, Invited Research Fellow at CUB,
https://www.linkedin.com/in/christopher-ball-b191b051

130

infotars.2020.05.25.qxp_Layout 1 copy 2020. 06. 08. 14:14 Page 131

FOUNDATIONS OF THE SOCIAL FUTURING INDEX

APPENDIX
Table 1:
Comparison of Social Futuring, Resilience, Future Orientation and Future Proofing.
From Aczél (2018).

Resilience

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strategic

X

Motivated

X

Instrumental

X

Cultural

Pro-active

X

Vision
as a
condition

Action

Social

Active

X

Entity/agency

Individual

Reactive

X
X

Future orientation
Future proofing

Opportunity

Social futuring

Attitude to
change

Process

Disruption, risk

Conception of
change

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Table 2: The definitions of the dimensions of the SFI
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ABSTRACT
This paper focuses on presenting the attitudes of the adult Hungarian
population toward games and playing, based on on an online survey for
Hungarian National Lotteries (Szerencsejáték Zrt.) conducted in late 2016,
representative of the adult population, with a sample of 2000 people.
Secondary analysis highlights that respondents spontaneously associate
games firstly with entertainment, which most of them primarily associate
with children, recreation and board games. The result that most people tend
to imagine families playing games the most, and the elderly the least reflects
models of social learning. The research also reveals the most important
dimensions of „a good game”: it should be entertaining, exciting, relaxing,
thought-provoking, engaging and also developmental. While more than half
of respondents agreed that games should be fun and have a winner, they
consider the presence of a prize and luck less important, and the need for
physical abilities and the presence of a loser were considered least important.
These results may encourage gambling providers to optimise their range of
products and services, although they are restricted by often under-regulated
competitions, as well as the responsible game organisation principles they
voluntarily follow. An additional but crutial finding that the playfulness is
missing from everyday activities, work and studying the most, which also
implies a need for revision of the supply side of the market.
Kulcsszavak: játék, szerencsejáték, fogyasztói kereslet hajtóerői, marketing szegmentáció, K+F tevékenység
Keynotes: games, playing, gambling, drivers of consumer demands,
marketing segmentation, product research and development
1. Introduction
Based on its differing regulatory environment and consequent fragmentation1, as well as its outstanding profitability2 – supported partially by
new technology-driven products – the gambling industry is a key area of
interest for business and the applied sciences. From an economic psychological perspective, the individual and aggregated social risk of games
of chance means that gambling is in focus 3, 4, especially in Western-type
civilisations. However, these are „merely” economic and psychological imprints, consequences of the – concealed or obvious – attraction of
humans and mankind (as a group of social beings) to games during the last
few millennia: games are continuously present at every stage of our life.
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As the boxes of board games – which are considered somewhat obsolete
and outdated by current standards – often read: for players aged from 0
to 99, i.e., practically throughout our life, from cradle to grave. This is
true even through people typically associate games in the everyday sense
with childhood5. Ellis6 captured the motivation for playing in a reference
work using the following five theoretical frameworks: (i) energy surplus
theory, (ii) instinct theory, (iii) theory of preparation, (iv) theory of repetition, and (v) theory of relaxation. Whatever we call this act pursued by
humans, and whatever drives it, the impact is unquestionable. However,
like many things in life, playing resembles a double-sided coin: numerous
works of literature and music the tragic fates of many people and numerous pieces of social research support the claim that excessive gaming is
harmful7. In the course of designing games, and primarily the structures
thereof, gaming organisers can rely on multifarious findings from psychology to create the apparently most attractive and tempting offerings8,9.
Therefore, responsible game organisation can be considered a critical
industry-specific factor, now10. Although market regulation and the handling of problematic players are also key topics in the emerging markets
of the Far East – not at all unaffected by gambling11 –, we focus on the
latest research conducted in the „Old World”; i.e., Europe, so we outline
below the current market impacts of inadequate market regulation, the
handling of (problematic) players, and the motivations thereof. Regarding
the French market, large sample size research from 2016 shows that after
general regulation was introduced in 2010; a clearly identifiable, vulnerable (socially less stable) segment is now gambling using websites which
require no licence12. Meanwhile, in Italy the gambling sector has grown
to become the third largest industry. A study by Talamo & Mnuguerra13
examines whether soaring revenues can offset the (negative) external
social costs of gaming; i.e., what the overall social balance is after certain regulatory changes have taken place. While the aforementioned work
of Talamo and Mnuguerra „merely” records the figures, research work
conducted in Switzerland in 201614 also puts forward recommendations
regarding problematic gamblers: the researchers call for more coherent
regulations and more efficient prevention in the domestic market. A paper
by Sarti and Moris15 focuses on the individual-level drivers of gaming,
rather than on regulatory, social and budgetary aspects. The authors reject
a sole role for cognitive aspects in playing. Instead, their work highlights
the key motivating role of other social dimensions and patterns. Meanwhile, Hungarian studies of the motivation of players primarily focus
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on the social background of computer-based role-playing16. The authors
underlines that, based on an examination, it is proven that the virtual and
real world are interlinked at many points – including the perspective of
group dynamics – and therefore (at least for now), there is still life in
‘real’ spaces. However, research by Hankóczi17 has verified the existence
of a correlation between the motivation for using computer games and
individual self-esteem/anxiety, suggesting that attention should be paid to
the deep association between computer games and personality development. In a scientific investigation, Germán18 examined the typical motivation and commitment factors of players that characteristically play a
special type of poker which is very common in shared online spaces. Consideration of the lifestyles and attitudes of the new digital generation, as
well as their demand related to digital devices (explicitly) in all aspects
of life19, shows that it is clearly worthwhile surveying the perspective of
the gambling market and the range of products it offers. According to
a paper published in 201620, the gambling market will be impacted by
crutial issues (which also have an effect on other industries) in the next
few years: the coming-of-age of new generations, as well the imminent
– rather than distant – challenges of digitisation will require enormous
efforts from licensed organisers who are presently operating on the legal
market. These changes will possibly push them to constantly renew and
optimise their range of services, while voluntary game organisation principles (undertaken with the purpose of minimising social risks) narrow
their options for renewing services, as well as the communication and promotion thereof. The Hungarian gambling service provider (Szerencsejáték
Zrt., website: http://www.szerencsejatek.hu/), a state-owned company and
the Hungarian market leader, for example, does not currently offer players
any products classified as „high-risk” according to the most widespread
GAm-GaRD21 qualification system, which assesses gaming-associated
risks. This system was developed by the International Responsible Gaming Organisation (IRGO) under the direction of an expert international
panel of psychologists and researchers, and helps assess the level of risk
a game poses to so-called „vulnerable groups” of society (according to 10
identified standard characteristics); i.e., whether it can contribute to the
development of gaming addictions, and if so, to what extent. The term
„vulnerable players” is applied to adults who have „biological, psychological or emotional susceptibility” to excessive gaming, or to those who
live under personal circumstances that contribute to a higher risk of developing gaming addiction22.
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2. Goals and methodology of study
The aim of the research described in this paper was to survey attitudes of
the adult Hungarian population towards games/playing, including the opinions they form of games of chance, as well as players’ habits and motivational drives. Related to this goal, we paid special attention to addressing
the following questions in relation to the responses of the Hungarian sample
(in the study, the research questions are marked from Q1 to Q6 and are
referred to accordingly):
Q1: How are games related to each other according to frequency and
popularity?
Q2: What is a good game like? What kind of qualities are associated
with games and players?
Q3: Do respondents' spontaneous answers which identify the criteria
for a „good game” include the characteristic features of games of
chance?
Q4: What qualities do gamblers attribute to games? To what extent do
they need games in their lives?
Q5: What background is characteristic of each group (gamblers and
players)?
With regard to particular questions and correlations, we conducted our
research with the intention of establishing a model, so the focus of our scientific interest was to create a model-like map of playing frequency, popularity and games of chance. Importantly, gaming companies are continuously moved to address the question what kind of games they must offer to
remain attractive in a market where competitors virtually outbid each other
with their technological innovations. As a result, gaming companies which
are legal and mainly state-owned but have a state concession in any way
are required to make product and service developments which must be both
competitive and comply with responsible gaming principles.
Q6: Having processed the answers to the questions, we set out to evaluate what motivation-based game development opportunities might
present themselves to a legally operating game organiser.
The online questionnaire research was made up of two parts. One part
involved a research study representative of the adult Hungarian population,
with a base sample of 8,000 people, composed of four distinct sub-samples,
each covering 2,000 people and representative in itself. The four sub-samples
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were separated along the following range of questions: players, responsible
gaming, game organisers, and respondents’ opinions of them. The other part,
which we do not deal with in this paper, included some non-representative
research that was implemented by using a link published on Szerencsejáték
Zrt.’s own webpages. The list of questions asked in each module took 15 minutes to answer. The research was designed to survey attitudes to games/playing
and, in particular, opinions about games of chance. We drew up the questionnaires with this in mind. When devising the surveying method, we paid special
attention to making sure that questions pertaining to games of chance would
not influence questions concerning playing in general. Therefore, we included
them in the second part of the questionnaire, following the general questions.
3. Description of results
The following description of results is presented according to the research
questions (Q1-Q5) contained in the second chapter of the study (Methods).
Subsequently, our attempts to create models and the results thereof are summarized. Finally, we return in the Conclusions to addressing a comprehensive question (Q6) which is framed to help develop future opportunities.
(i) Results with regard to Q1 (How are games related to each other
according to frequency and popularity?):
Figure 1: Opinions about games according to frequency

(Question: Please indicate which of the games below you have played during the
last year- with any regularity, N=8000)

Source: Kutatópont, 2016.
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Computer games proved to be the most popular games. Lagging slightly
behind these in popularity are crossword puzzles and numbers games. As
can be seen in Figure 1, scratch cards and traditional board games were mentioned at similar rates, namely by more than half of the respondents. These
were followed by mobile phone games, (television) quiz games, sports and
prize games, each of which was chosen by more than 30% of respondents.
About one quarter of respondents play internet card games, video games
and (traditional) offline card games.
(ii) Results with regard to Q2 (What is a good game like? What kind of
qualities are connected with games and players?):
In first place, the respondents expect a game to be entertaining, to let
them escape from everyday life and to teach them something. More than
half of those questioned agree with the statements that a game should be
built on mental knowledge, be fun, and have a winner. This can be seen in
Figure 2. From the point of view of game organisers, it is interesting that
respondents consider the presence of a prize and luck less important, and
also that the need for physical abilities and the presence of a loser were the
least often mentioned.
Figure 2: Description of qualities „expected” from games

Source: Kutatópont, 2016.
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(iii) Results with regard to Q3 (Do respondents’ spontaneous answers
include the characteristic features of games of chance?):
Prior to the above questions – right at the beginning of the questionnaire
– we asked the open questions: „What are the three things you first associate with (playing) a game?” and „What makes a good game?” Analysis
of the answers shows that respondents unanimously associate (1) „entertainment” with playing/games, followed by the words (2) „children”, (3)
„relaxation”, (4) „cards”, and finally (5) „board games”. Accordingly, on
the basis of the research it is clear that the most important expectation is
that a game should be entertaining, be exciting, relaxing, thought-provoking, engaging and also help people develop. It is also interesting that the
classic expressions closely linked to games of chance, such as „luck” or
„lottery (game)”, were mentioned, but not at high frequencies. Nevertheless, expressions such as „prize” or „winning” help define the distinctive
features of a „good game”. It is remarkable that „card games” and „board
games” were very often mentioned when it came to specifying associations with playing/games. These are the games that were the most mentioned from the specified types of games, although they do not top the list
of games actually played. This leads us to conclude that social experiences that are learnt and passed down through generations prove stronger
than our current playing habits and preferences.
(iv) Answers to Q4 and Q5:
The answers to the following two questions, Q4 (What qualities do gamblers attribute to games? To what extent do they need games in their lives?)
and Q5 (What background is characteristic of each group?) are logically
related and are thus edited and described together. The relationship between
the game qualities that were examined is clearly reflected in the Spearman
correlation values, as shown in Figure 3. Even though these values mostly
indicate significant positive relationships between particular qualities, a
latent structure is implied in thinking about „good games”. The strongest
relationship is found in the need to have a „winner” and a „loser”, which is
followed by expectations related to the two qualities specified as „be entertaining” and „let you escape from everyday life”.
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be built on mental
knowled-ge

have a winner

have a prize

be built on physical
abilities

be entertain-ing

be fun

teach and develop

let you escape from
everyday life

have a loser

let luck play a part

Figure 3: Correlation matrix of game qualities, based on Spearman
correlation coefficients (N=1915)

be built on mental
knowledge

1,00

0,24

0,22

0,35

0,22

0,28

0,49

0,20

0,17

0,26

have a winner

0,24

1,00

0,46

0,25

0,18

0,20

0,20

0,09

0,57

0,37

have a prize

0,22

0,46

1,00

0,31

0,05

0,18

0,15

0,01

0,30

0,44

be built on physical abilities

0,35

0,25

0,31

1,00

0,04

0,16

0,28

0,03

0,20

0,33

be entertaining

0,22

0,18

0,05

0,04

1,00

0,38

0,32

0,51

0,06

0,09

be fun

0,28

0,20

0,18

0,16

0,38

1,00

0,38

0,26

0,13

0,30

teach and develop

0,49

0,20

0,15

0,28

0,32

0,38

1,00

0,31

0,12

0,19

let you escape
from everyday life

0,20

0,09

0,01

0,03

0,51

0,26

0,31

1,00

-0,01

0,08

have a loser

0,17

0,57

0,30

0,20

0,06

0,13

0,12

-0,01

1,00

0,26

let luck play a part

0,26

0,37

0,44

0,33

0,09

0,30

0,19

0,08

0,26

1,00

Source: Authors’ construction, 2016
The qualities „let luck play a part” and „have a prize”, which are the
most characteristic of games of chance, appear to be most closely related.
The relationship of „luck” with each of the examined factors is significant,
whereas „the need for a prize” is independent of the qualities „be entertaining” and „let you escape from everyday life”.
The so-called „Maximum Likelihood” method was applied in carrying
out factor analysis to examine the above qualities, from which three apparently characteristic factors, which can also be seen in Figure 4, emerged.
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Figure 4: Factors and components explored with the first factor
analysis (N=1892)
experienceoriented

resultoriented

processoriented

be based on mental knowledge

0,32

0,17

0,54

have a winner

0,17

0,93

0,11

have a prize

0,02

0,47

0,36

be built on physical abilities

0,05

0,19

0,58

be entertaining

0,80

0,09

0,06

be fun

0,44

0,10

0,30

teach and develop

0,51

0,08

0,46

let you escape from everyday life

0,67

0,02

0,05

have a loser

0,03

0,61

0,16

let luck play a part

0,09

0,37

0,43

Source: Authors’ construction, 2017
A. Experience-oriented factor – the most important components of this
are „entertainment”, „relaxation”, „development” and „humour”.
Thus, a good game lets you escape from everyday life and teaches
you while providing entertainment and experiences.
B. Result-oriented factor – It slowly manifests that a „good game”
has a prize, it definitely has a winner, and it may also have a loser,
but not necessarily. The factor centred on the need for a „result” is
distinct from the need for „experience”. This indicates that those
who demonstrate result-oriented attitudes do not seek relaxation in
gaming, but play for victory and/or for prizes.
C. Process-oriented factor – the factor that concentrates on the process
characterizes a „good game” as being built on „mental knowledge”,
„physical abilities, and „luck”.
Although the above-described „trifactorial structure” can also be interpreted in terms of business, in strict statistical terms it is not completely
stable (the weak correlations and factor scores also argue for the rejection
of the model). Consequently, after testing diverse model variations we
identified a bi-factorial model as the most stable. Among the ten variables
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in the original model, five variables which can be considered statistically
adequate remained. The first factor accounts for 27 per cent of total variance, and the model for 52 per cent in total. The goodness of fit of the
model is acceptable (Chi: 2,345; df.: 1; sig.: 0,126). There is room left for
the experience-seeking factor in this newly formed structure too, whereas a
kind of merging of the result-oriented and process-oriented factors occurs
in the newly created „gamblers” factor (Figure 5). This basically means
that – with regard to playing / games – the significant qualities of games of
chance are separate from experience-seeking and help to identify the distinct character of a gambler.
Figure 5: Factors and components explored with the second factor
analysis (N=1892)
gamblers

experience-oriented

be entertaining

0,11

0,95

let you escape from everyday life

0,07

0,56

let luck play a part

0,60

0,08

have a prize

0,74

0,01

have a winner

0,64

0,16

Source: Authors’ construction, 2017
Examination of the two above-mentioned factors according to sociodemographic attributes (see Figure 6) indicates that, regarding gamblers’
attitudes, there is no significant difference between men and women,
whereas having an experience while playing a game is much more important for women than for men. As far as age groups are concerned, significant
positive correlation only exists in the case of the „gamblers” factor and the
age groups 30-39-year-olds and over 50-year-olds.
In the case of level of education, both factors also showed a significant
statistical relationship. Those with higher qualifications seek the gaming
„experience” more often than average, whereas it is more characteristic of
those with lower qualifications to expect luck to play a part in gaming, and
for games to have a winner as well as a prize.
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Figure 6: Socio-demographic characteristics of factors „gamblers”
and „experience-oriented” (N=1892)

gender

age groups

educational level
total

gamblers

experience-oriented

male

-0,03

-0,09

female

0,02

0,08

18-29

-0,15

-0,05

30-39

0,06

-0,06

40-49

-0,10

-0,01

50-59

0,06

0,04

60+

0,06

0,04

primary

0,06

-0,13

secondary

-0,03

0,12

tertiary

-0,13

0,14

0,00

0,00

Source: Authors’ construction, 2017
Respondents link playfulness to special social occasions, family, friends,
and free time spent alone, as indicated in Figure 7. ‘During everyday activities’ is ranked medium in importance concerning times for playing. However,
respondents see little playfulness the in the fields of work and studying.
Figure 7: The presence of playfulness in various fields of life (N=2000)

Source: Kutatópont, 2016
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According to the above, respondents miss a feeling of playfulness in everyday activities, work and studying the most (see Figure 8). A quarter of
those who filled in the questionnaire did not identify a single field in which
playfulness occurs in their lives, and the proportion of those who experience
a shortage of playfulness in their private lives (family, friends, free time
spent alone, special occasions) remained below twenty per cent.
Figure 8: Lack of playfulness in various fields of life (N=2000)

Source: Kutatópont, 2016
The two factors defined above („experience-oriented” and „gamblers”)
are not related to the listed fields in most cases, which means that those
who seek experience in gaming generally lack playfulness during special
occasions, in the free time they spend with their family, and alone, as well
as in the world of work and studying to the same extent as those who tend to
seek out luck in games. The following two fields are exceptions: „everyday
activities” and „among friends”. Those who are experience-oriented tend to
miss playfulness in everyday activities, whereas with gamblers a positive
relationship exists in the case of friends.
A question of fundamental importance to the present research is whether
the characteristic features of a „good game” markedly differentiate those
who play games of chance from homo ludens, man the player playing man.
During the research, we had the opportunity to ask respondents about expe-
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rience and playing intensity related to many kinds of games. Computer
games, crossword puzzles and numbers games proved to be most popular.
Scratch cards and board games were very often mentioned, namely by more
than half of all respondents. Generally, it can be stated that in the case of
virtually all the opportunities for playing games, experience-seekers as well
as luck-seekers are overrepresented among those who play. Nevertheless, in
the case of role-plays and particularly two games of chance (online sports
betting and casinos), there is no significant difference between those who
play and those who do not play in that they both seek experience or luck
from a good game.
Figure 9: Factors „gamblers” and „experience-oriented” according to
those who play particular games (N=1892)
proportion of
those playing
(%)

gamblers (who
play a game)

experienceoriented (who
play a game)

computer games

68

0,03

0,05

crossword puzzles

65

0,01

0,06

numbers games

64

0,04

0,05

scratch cards

59

0,07

-0,03

traditional board games

52

-0,06

0,10

mobile phone games

49

-0,01

0,06

quiz games

42

0,02

0,08

sports games

35

-0,10

0,05

prize games

33

0,08

0,09

web-based card games

27

0,10

0,09

video games – game
consoles

24

0,06

0,05

offline card games

23

-0,07

0,14

traditional (offline)
sports betting

15

0,09

0,04

role-plays

14

-0,02

0,05

online sports betting

11

0,08

-0,05

casinos

6

-0,07

-0,06

horse-race betting

2

0,02

-0,54

games

Source: Authors’ construction, 2017
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This underlines the fact that those who play (i.e. those who are open to
gaming, whatever motivation they have) join in particular game-playing
events primarily for the sake of playing itself, and are not influenced by
their orientation towards experience or luck. Among games of chance, the
gambling factor was most strongly positively correlated with traditional
(offline) sports betting, scratch cards, numbers games and web-based card
games. We can also identify positive attitudes towards prize games, video
and computer games, and negative ones towards sports or traditional board
games as well as card games. Those identified by an experience-orientation
are somewhat differentiated from the „gamblers” with regard to the games
they play; however, several similarities can be observed. Evaluation of the
differences between the average values for this factor (see Figure 9) shows
that the strongest negative relationship exists with classic games of chance
and betting on horse races. In the case of other games of chance that are
examined here, there is no significant relationship. A positive relationship
only exists in only one case: in that of numbers games. In the case of other
games – whether traditional or online – a positive relationship is typical.
4. Conclusion
Secondary analysis of the large-sample research confirms that people primarily consider playing to be a form of entertainment and associate it with
the lives of children. With the help of factor analysis, we identified two typical forms of motivation that impact the thinking of players: one involves
the characteristics of gambling, and the other the experience of playing. We
stated that the latter is more characteristic of women and better-paid individuals, while from the viewpoint of game organisers it is important to note
that the desire to win is stronger in relation to the former factor, where those
who earn less are in the majority. Results of a comparison of the two factors
indicate that although luck-seeking and experience-seeking can be justifiably separated from a statistical perspective when defining what makes a
„good game”, the two groups are not separate in the reality of playing practice. The nature of motivation related to games of chance tends to be very
similar to with other games. This duality is manifested mostly in the case
of numbers games, since these are sought out by players both for the playing experience and in terms of players trying their luck. In this, tradition is
assumed to play a great role, and it may even overwrite individual playing
preferences, although not consciously. The research uncovered that a „good
game” can do everything: it can entertain, it is exciting, it has relaxing and
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thought-provoking characteristics, it also engages one's attention, and at the
same time it is developmental. More than half of those surveyed agree that
a game should be fun and should also have a winner, whereas they consider
the presence of a prize and luck less important; moreover, the need for physical abilities and the presence of a loser were the factors least mentioned.
In line with the aforementioned, what the general findings of the research
underline is that when looking at the entirety of the population, the „pursuit”
of riskier and „harder” gambling dimensions is not typical; people need to
play (games) and are open to playing, but they do not regard life as a playground for gambling, and they remain at the level of homo ludens, driven
by a natural but sober instinct for playing 23, 24, 25. In evaluating the results,
we call attention to the nature of the Hungarian language, which expresses
„play” and „game” (i.e. game of chance) using the same primary word, and
note that, in general, the idea of „playing” as an activity originates from this
root and has no negative connotations. As far as responsible game development opportunities (Q6) are concerned, the findings permit us to conclude
that there is room for developing and adopting primarily digital products
and services which do not involve risky gambling decisions (compare with
the GAMGARD evaluation criteria), but involve gambling merely for the
sake of playing games (albeit not necessarily without prizes and an element
of luck). The evaluation also highlights the tradition-based positioning of
existing numbers games which are less risky and make a good contribution
as a form of responsible sales activity. The feeling that respondents have
of lacking an opportunity to play mostly in everyday activities, at work (or
during breaks) and while studying, suggests directions for further development. Since learning is a lifelong activity, according to theories of modernism, this open path of development highlights responsible market opportunities for legal game organisers in terms of new brands. This conclusion
also reflects on the range of topics discussed by Michael which focuses on
educational, instructional and informative games26.
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Előszó
A Média gazdaságtanának kézikönyve két évet átfogó kutatási projekt eredménye. A munka 2017
őszén kezdődött el a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetén belül éppen
megalakult Digitális Marketing, Média és Design (DMMD) Kutatóközpont projektjeként, és
nagyjából két évre rá állt össze annak a terjedelmes kötetnek a végső változata, amelyet most a
szerkesztők és a szerzők útjára bocsátanak.
A média gazdaságtana a közgazdaságtan és a médiatudományok határmezsgyéjén elhelyezkedő szaktudomány. A tömegmédia aranykorában, a 20. század harmadik harmadában
alakult ki a fejlett piacgazdaságokban, majd az 1990-es években az európai posztkommunista
országokban is meghonosodott. A hazai média-gazdaságtani kutatások kezdete visszanyúlik
az 1980-as évek második felére, hogy azután az 1990-ben bekövetkezett társadalmi-politikai
rendszerváltozást követően teret nálunk is teret kapjon a szaktudományok széles palettáján. A
felsőoktatásban tantárgyként a média gazdaságtana 1993-ban került be az akkori Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazgazdaságtan Tanszékének oktatási portfoliójába. Az elmúlt negyedszázadban számos szervezeti átalakuláson ment keresztül a Közgazdaságtudományi Egyetem, a mai Budapesti Corvinus Egyetem jogelődje, nagy változások
történtek az oktatási szerkezetben is, de a média-gazdaságtan tárgy meggyökeresedett, több
szakon része a tantárgyi kínálatnak.
Az 1990-es évektől a média óriási változásokon ment át az infokommunikációs technológiák
gyors fejlődésének és az internethasználat tömegessé válásának hatására. A média színtere fokozatosan átalakult, a hagyományos tömegmédia ágazatai mellett megjelentek a digitális hálózati média különböző platformjai, új termékek és szolgáltatások áradatát kínálva, és a korábbi fogyasztók pedig maguk is beléphettek a tartalmak előállítóinak sorába. Ezek a fejlemények a média
gazdaságtanát is nagyban érintették, s természetesen mi is foglalkozunk velük. Az első magyar
médiagazdaságtan tankönyv 1995. évi megjelenését követően a 2014-es évvel bezárólag még öt
további jelent meg, követve nemcsak a média világában, hanem a magyar felsőoktatás szerkezetében beállt változásokat is. A tananyagot, hogy úgy mondjuk, folyamatosan fejlesztettük az
elmúlt negyedszázad során, és a mostani Kézikönyv is beleillik a sorba, de már csak részben.
Jelen munkánk a média-gazdaságtan területén az idők alatt megszerzett tudásalapra épít,
és fő célként egy olyan kézikönyv elkészítését tűztük ki, amely egyrészt a tankönyv és a
tudományos monográfia jellemzőit összegezve szolgálja az egyetemünkön folyó médiagazdaságtan-oktatást, másrészt, szándékunk szerint, referenciamunka lehet az adott szaktudományban egy szélesebb, akadémiai és üzleti közönség számára.
A kézikönyvek általában amolyan szakmai lexikon szerepet is betöltenek, ami az egyes témák kifejtésének jellegét is meghatározza, és egyúttal elég terjedelmessé teszi őket (lásd például The Handbook of New Media. Updated Student Edition, ed. by Leah A. Lievrouw & Sonia
Livingstone. London: Sage Publications Ltd, 2006; The Handbook of Media Audiences, ed.
by Virginia Nightingale Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011; The International Encyclopedia
of Digital Communication and Society, ed. by Robin Mansell & Peng Hwa Ang, Chichester,
UK: Wiley-Blackwell, 2015; The Handbook of Media Economics, ed. by Simon P Anderson,
Joel Waldfogel, & David Strömberg. Amsterdam: North-Holland, 2015; Denis McQuail:
A tömegkommunikáció elmélete. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2015). Ezeket a munkákat a
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médiaoktatásban sok helyütt kézikönyvként használják, és nekünk is ez lebegett a szemünk
előtt, amikor jelen munkánk leendő használóit/olvasóit elképzeltük: az általuk kiválasztott
témákban tudományos módon összefoglalni az alapismereteket, majd útjára engedni a felhasználót, hogy tovább gyarapítsa, gazdagítsa az ismereteit.
Ami a tartalmi kérdéseket illeti, a kézikönyvben kibővítettük annak a háttérnek a bemutatását, amelybe maguk a médiatermékek, valamint előállításuk, terjesztésük és fogyasztásuk
beágyazódnak. Ezen belül megpróbáltuk érzékeltetni a diszciplína klasszikus közgazdaságtani tárgyalásának kapcsolódását a hálózati gazdaság (network economy), a figyelemgazdaság
(attention economy) vagy, összefoglalóan, az internetgazdaság (internet economy) azon tárgyköreihez, amelyek a média működése szempontjából relevánsak.
Már rögtön a legelején, a bevezető fejezetben utaltunk rá, hogy a fősodorba tartozó
(mainstream) média-gazdaságtan szaktudomány a demokráciák világához kapcsolódik, a
társadalom liberális-plurális eszményéhez, amelyben a sajtószabadság fundamentális szerepet tölt be, és amely a piacgazdaságra épül, természetesen kiegészülve a jóléti társadalmakra
jellemző állami piacszabályozással és közvetlen szerepvállalással (közmédia). A médiapiac
autonómiája a demokráciákban sem per se garantált, és a működő demokráciák maguk is
többfélék, a médiarendszerek és a politikai rendszerek kapcsolata pedig rendkívül változatos
képet mutat, amint azt Daniel C. Hallin és Paolo Mancini összegezték világszerte ismert
alapművükben (Médiarendszerek. A média- és politikai rendszerek három modellje. Budapest:
Alkalmazott Kommunikáció-tudományi Intézet – Gondolat Kiadó, 2008). Munkánkban,
hasonlóan a fősodorba tartozó média-gazdaságtani összefoglaló munkákhoz, a kiinduló keret a liberális demokráciákban működő média, s ennyiben normatív a tárgyalásmód.
A tömegkommunikáció elmélete diszciplína nagyon sok olyan dologgal foglalkozott, amit
szintén bővebben érintünk. A közönség fogalma, különböző értelmezései eddig is helyet kaptak a média-gazdaságtanban, de a digitális hálózati média kialakulása indokolttá teszi a korábban kialakult értelmezések alaposabb tárgyalását. A tömegmédia közösségteremtő ereje
jól ismert és általánosan elfogadott tétel a tömegkommunikáció elméletben, ami a digitális és
hálózati médiakörnyezetben még inkább érvényesül, új formákat ölt.
A digitális hálózati média színterén jellemző sok ágazatban jellemző a tömeges, már-már
szinte végtelen civil kínálat megjelenése. Ez a fejlemény a média gazdaságtana szempontjából
is felvet fontos kérdéseket: kik állítják elő, milyen motivációk által vezérelve, kinek, mennyire
tudatos a tartalmak végtelen áradatában a használatuk, miként él együtt a felhasználók által
előállított tartalom a professzionális kínálattal az egyes ágazatokban, milyen hatással van a
médiapiacra, hogy csak néhányat említsünk. A felhasználók által létrehozott tartalmak civil
megosztása, mint a tartalmakhoz való hozzáférés lehetőségének kiterjesztése, illetve új tartalmak generálásának eszköze szintén olyan kérdéskör, amivel bőven foglalkozunk.
Abban közmegegyezés van a médiatudományok művelői között, hogy a médiaszervezet,
még ha piaci alapon működik is, Denis McQuail szavait idézve „[n]em olyan, mint bármely
más vállalkozás”, vagy ha úgy tetszik, szándékától függetlenül a médiaszervezet a politikai
és/vagy a kulturális színtér szereplője. Ennek egyenes következménye, hogy a média a leginkább szabályozott ágazatok egyike a modern társadalmakban, így munkánkat záró két, a
médiakormányzással foglalkozó alfejezetében mi is kitérünk erre a körülményre, hasonlóan
más média-gazdaságtani munkákhoz.
Végezetül köszönetet mondunk a projektben részt vevő szerzőknek, különös tekintettel
azokra, akik az egyetem más szervezeti egységeiben, illetve az egyetemen kívül dolgoznak.

Előszó

9

Egyúttal köszönjük azt az anyagi támogatást, amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézete nyújtott a kutatáshoz és a Kézikönyv megjelenéséhez.
Budapest, 2019. október
A szerkesztők

1. fejezet
Alapfogalmak, a média-gazdaságtan tárgya
1. Bevezetés
1.1. Kommunikáció, tömegkommunikáció, média
1.1.1. Kommunikáció
A társadalomtudományok fogalmai általában nehezen foglalhatóak össze egyetlen zárt meghatározásban, s nincs ez másként a kommunikáció esetében sem. Ez viszont nem okoz különösebb zavart, hisz a köznapi gondolkodás is evidenciaként kezeli, hogy az emberek közötti
kommunikáció szükségszerűség, az emberi lét velejárója, a társadalmi összetartozás fenntartásának elengedhetetlen eszköze, többszintű jelenség és folyamat. Tudjuk, hogy a kommunikáció során töltődik meg tartalommal az a világ, amelybe beleszületünk, alakulnak
ki az ösztönökön túlmutató válaszaink. Az, hogy a kommunikáció a mindennapos életvitel
szerves része nem csupán köznapi tapasztalat, hanem egyúttal tudományos saroktétel is, a
kommunikációtudományok úgynevezett egyes számú axiómája: „Ha elfogadjuk, hogy interperszonális helyzetben minden viselkedésnek van üzenetértéke, vagyis minden viselkedés
kommunikáció, ebből következik az, hogy mindenféle esetleges szándék vagy próbálkozás
ellenére lehetetlen nem kommunikálni” (Watzlavik és mások, 2003 [1968]: 98).
A kommunikáció létrejöttéhez elengedhetetlen, hogy az üzenetek kölcsönösen értelmezhetőek legyenek a szereplők számára, azaz a résztvevők értsék a kommunikáció folyamatában
használt szimbólumokat, kódokat, jelzésrendszereket. A kommunikációkutatás a 20. században indult viharos fejlődésnek, s számos tudományág – biológia, műszaki tudományok,
kibernetika, lélektan, szociológia stb. – a maga sajátos nézőpontjának megfelelően ki is dolgozta a maga kommunikációelméletét. Az 1960-as évek végéig a kommunikáció témájával
foglalkozó kutatók jobbára a pszichológusok, szociológusok, matematikusok és politológusok köréből kerültek ki, ám onnantól kezdve a főszerepet egyre inkább a kommunikáció
folyamatainak vizsgálatára szakosodott kutatók vették át.
A kommunikáció hagyományos felfogásában, kezdeti értelmezésében a mások számára való információátadás, az üzenetek térben és időben való átvitele (transmission view of
communication) és a folyamat feletti ellenőrzés volt az uralkodó elem. Mindemellett arra,
hogy a kommunikáció jóval több mint üzenetek adása és vétele a résztvevők között, már
a kommunikációkutatások korai szakaszában is rávilágítottak. Amint Dewey (1916: 5–6)
kifejti „[t]öbb mint verbális kapcsolat van a közös [common], a közösség [community] és a
közlés [communication] kifejezések között. Az emberek a közösen birtokoltak révén élnek
közösségben, a közösen birtokoltakhoz pedig a kommunikáció segítségével jutnak. Amit
közösen kell, hogy birtokoljanak […] azok a célok, a hiedelmek, a vágyak, a tudás – egyfajta
közmegegyezés – a hasonló gondolkodásmód, miként a szociológusok mondják. Ezeket a
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dolgokat nem lehet fizikailag egymásnak átadni, mint a téglákat, és nem lehet úgy egymás
között fizikailag megosztani, mint a darabokra vágott torta szeleteit. […] A konszenzus
megköveteli a kommunikációt.”
Ezt a gondolatot vitte tovább majd hatvan év elteltével Carey egy ma már klasszikusnak számító, számtalanszor idézett tanulmányában, amelyben a kommunikáció addig
uralkodó, transzmissziós (átviteli) felfogásával szemben egy alternatív értelmezést fogalmazott meg, amit rituális kommunikációnak (ritual view of communication) nevezett el.
„A rituális kommunikáció olyan fogalmakhoz kapcsolódik, mint a megosztás, a részvétel, a társulás, a közösség és a közös hit birtoklása.[…] A rituális felfogás nem az üzenetek
térbeli továbbítását emeli ki, hanem a társadalom fennmaradásában játszott szerepét az
időben; nem az információk átvitelét, hanem a közös hiedelmek megjelenítését” (Carey,
2009 [1975]: 15).
Bár a kommunikáció fogalmának, mint már említettük, nincs egységesen elfogadott, normaként használt meghatározása, és talán nem is lehet ilyenben reménykedni, de sok olyan
van, amelyet rendszeresen használnak, amit gyakran idéznek. Az egyik ilyen Gerbner (1967)
tömör meghatározása, miszerint a kommunikáció üzenetek révén megvalósuló társas interakció (social interaction through messages). Egy másik klasszikus példával élve Carey (2009
[1975]: 19) szerint „a kommunikáció az a szimbolikus folyamat, amelynek során a valóságot
előállítják [produce], fenntartják [maintain], helyreállítják [repair] és átalakítják [transform].”
Bármennyire is elvontnak tűnnek ezek a meghatározások, mégis bátran támaszkodhatunk
rájuk majd témánk, a média-gazdaságtan kifejtése során.
A kommunikáció fajtáit számos változó mentén csoportosíthatjuk, és dichotóm változópárokat használva beszélhetünk például verbális és nem-verbális, közvetlen és közvetített, személyközi és tömeg, magán és nyilvános, egyéni és szervezeti, analóg és digitális kódolású stb.
kommunikációról: ezeket önmagukban és másokkal összekapcsolódva is számos tudományág vizsgálja. Külön említést érdemel közülük a számítógépek közvetítette kommunikáció
(computer-mediated communication, CMC), amely az 1970-es évek második felétől bukkan
fel a szakirodalomban. A CMC tömegessé válása a legszorosabban kötődik a számítógépes
világháló, a World Wide Web (a továbbiakban: web) használatának elterjedéséhez, ami az
1990-es évek közepe táján kezdődött el a fejlett országokban, majd terjedt fokozatosan tovább szerte a világon.
A kommunikációban, állítja Craig (1999), benne rejlik az a lehetőség, hogy mindenek
előtt gyakorlati tudomány legyen. A mi kultúránkban hajlamosak vagyunk feltételezni,
hogy minden probléma alapvetően kommunikációs probléma, és gyakran úgy gondoljuk, csak le kell ülnünk és végig kell beszélnünk a viszonyainkat érintő dolgokat ahhoz,
hogy megtaláljuk a kivezető utat a problémáinkból. Nem vitás, hogy a kommunikáció
széleskörűen tárgyalt kérdés a társadalomban, hogy mindenki tisztában van egyrészt jelentőségével, másrészt azzal, hogy érdemes kutatni, tanulmányozni. Egy tökéletesen koherens elmélet statikus világa viszont ellentmondana a kommunikációs gyakorlat virulens
elevenségének, a konfl iktusok és az esetlegességek világi színterén végbemenő szüntelen
fejleményeknek, hangsúlyozza Craig (1999), osztva azt a tudomány fősodrába tartozó
(mainstream) vélekedést, hogy kommunikációelmélet mint olyan, nincs, csak különböző
kommunikációelméletek vannak.
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1.1.2. Tömegkommunikáció
A tömegkommunikáció fogalmának alapértelmezése és jellemzői
A tömegkommunikáció (mass communication) kifejezés, szóösszetétel az 1930-as években
jelent meg a társadalomtudományokban, majd később a köznyelvben is elterjedt. A tömegkommunikáció nyilvános és közvetített kommunikáció, amelyben az erre szakosodott intézmények a főszereplők. McQuail (2015) értelmezésében a tömegkommunikáció az egész
társadalmat átszövő kommunikációs hálózatok egyike, amely a piramisszerűen felépülő többi
hálózat csúcsán található és egyetlen üzenetforrással köt össze sok befogadót, s folyamatában
az üzenetek az intézményekben tevékenykedő szakemberek által feldolgozva, technikai közvetítők révén jutnak el a forrástól a közönséghez (audience).
A tömegkommunikáció megvalósulásához elengedhetetlen a tömegközlési eszköz, amelyik
nem csupán technológiai instrumentum, hanem komplex szervezet, intézmény is (Szekfű,
1999), betöltve egyúttal a kommunikációs csatorna szerepét. Például egy közéleti-politikai
kérdésekkel foglalkozó papír-alapú napilap/hírlap tartalmát a szerkesztőségben állítják elő,
fizikai formájában a szerkesztőségi hardverek és szoftverek, valamint a nyomda felhasználásával készül el, intézményi háttere a lapkiadói szervezet, maga a hírlap pedig a közélet és
politika témaköreiben információs csatorna az olvasók számára.
Turow (1992) pragmatikus meghatározásában a tömegkommunikáció az üzenetek ipari
méretű termelése és újratermelése, valamint technikai eszközök révén történő, nagy tömegeket elérő szétosztása. Chaffee és Metzger (2001) a tömegkommunikáció mint a médiaintézmények összessége felfogást emeli ki, mondván, hogy ezek az intézmények állítják elő
tömegméretekben az üzeneteket és juttatják el a különböző kommunikációs csatornákon
keresztül a közönséghez. A fogalom ilyen és hozzá hasonló meghatározásai kifejezetten a tömegtermelés és a hozzá kapcsolódó terjesztés technológiai és szervezeti aspektusaira összpontosítanak, ugyanakkor nincsenek tekintettel arra a széles körben osztott felfogásra, miszerint
a tömegkommunikáció – akarva, nem akarva – társadalmi intézmény is.

„A tömegkommunikáció folyamatát a kommunikáció más formáival összevetve észrevesszük,
hogy a feladó a tömegkommunikációban majdnem mindig professzionális kommunikátor (újságíró, producer, hivatásos szórakoztató és így tovább), aki alkalmazásban áll. Alkalmazói formális médiaszervezetek, vagy más személyek, esetleg intézmények (hirdetők, művészek vagy
politikusok), akiket a médiaszervezetek kiválasztanak, ezzel a média nyilvánosságot biztosít
számukra. A tömegkommunikációban a szimbolikus tartalmat vagy »üzenetet« többnyire […]
szabványosított módon »gyártják le« (tömegtermelés). A médiaüzenetek címzettjei nem egyes
személyek, valamint a feladó és a vevő közötti fizikai távolság szinte áthidalhatatlan. Ehhez társul egy társadalmi szakadék, mivel a feladó rendszerint nagyobb presztízzsel, hatalommal, több
forrással, szakértelemmel és tekintéllyel rendelkezik, mint a vevő” (Kárpáti, 2006: 103–104).
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A tömegkommunikáció formális meghatározása nem elméleti megfontolásokon alapulva
fejlődött ki, mutat rá McQuail (2015), hanem a működése során tapasztalt objektív jelenségekre épített. Maga a folyamat szerinte a következőkkel jellemezhető (McQuail, 2015: 659):
– a tartalmak központosított előállítását néhány csatorna végzi, elosztásuk (vagy terjesztésük) a központból a periféria felé tart és jellemzően egyirányú;
– a termelés és az elosztás (terjesztés) vagy üzleti alapon történik, vagy a nyilvános kommunikáció állami intézményrendszerének keretein belül működik;
– az üzenetek ugyan mindenki számára nyitottak, elérhetők, de ugyanakkor termelésük
és elosztásuk/terjesztésük folyamata alá van vetve egyfajta állami ellenőrzésnek;
– a befogadók köre, az úgynevezett közönség mint nagyszámú, ismeretlen, egymással
kapcsolatban nem álló egyének sokasága tételeződik;
– a tájékoztató és rábeszélő üzenetek erős hatást gyakorolnak a közönség tagjaira.
A tömegkommunikáció során a kommunikátor számára megnyílik a lehetőség, hogy egy jóval nagyobb és földrajzilag szétszórt közönséget érjen el, mint korábban bármikor. Ugyanakkor a tömegkommunikáció folyamata gyökeresen eltér a közvetlen személyközi (face-to-face)
és a közvetlen csoportkommunikáció interaktív jellegétől, attól, hogy azok lényegi eleme a
küldő/feladó és a fogadó/vevő közti interakció. Thompson (1993) a tömegkommunikáció
egyik megkülönböztető sajátosságának éppen azt tekinti, hogy az üzenetek előállítása és befogadása közötti elkülönülés strukturális jellegű, és ezért közvetített helyett kvázi-közvetített
interakciónak nevezi a tömegkommunikáció folyamatát.
Az előbb idézett monográfiájában McQuail a kommunikáció négy modelljét különbözteti
meg és a következőkben foglalja össze. Először az üzenetek továbbítására összpontosító, a
kommunikációs folyamat szekvenciális jellegét kiemelő transzmissziós modellt dolgozták ki,
majd a már szintén idézett, a részvétel és a befogadás élményéhez kötődő rituális (vagy expresszív) modellt, erről a bevezető alfejezetben, Carey (2009 [1975]) tanulmányára alapozva,
már szóltunk. A két további modell, a kommunikációt a bemutatás és odafigyelés folyamataként kezelő publicitás modell, valamint a médiadiskurzus küldői oldalon történő kódolását
és a befogadói oldalon zajló dekódolását középpontba helyező úgynevezett befogadási modell.
A tömegkommunikáció szintén értelmezhető a bemutatás és odafigyelés folyamatként, s
ebből a nézőpontból a kommunikáció publicitás modelljének sajátosságait mutatja. Az üzenet
kibocsátója el szeretné érni, hogy a megcélzott befogadó közönség odafigyeljen arra, amit
mond, ábrázol, leír, megjelenít, érzékeltet. Ez a legközvetlenebbül kapcsolódhat a kommunikáció szempontjából – legalábbis rövidtávon – értéksemleges célokhoz, mondjuk vállalkozói
nyereség eléréséhez. Az is felvethető, hogy az ilyen értelemben felfogott tömegkommunikáció
kommunikáció-e egyáltalán vagy csak az üzenetek egy előre meghatározott módon való eljuttatása a befogadókhoz, akiknek csupán a szemlélődő szerepe jut, s nem aktív résztvevői a
kommunikációs folyamatnak.
A kommunikáció befogadási modellje azt hangsúlyozza, hogy a kommunikációs üzenetek nyitottak, többféle jelentéssel is bírnak (poliszemikusak), s maguk a címzettek ugyanazt
az üzenetet különbözőképpen értelmezhetik. A tömegkommunikáció folyamatában ugyan
a tömegkommunikációs intézményben tevékenykedő kommunikátorok választják ki, hogy
az üzenetek mely értelmezését részesítik előnyben, s próbálják eszerint kódolni azokat, de a
közönség nincs kiszolgáltatva nekik. Saját tapasztalataikra és a jövővel kapcsolatos elképzeléseikre támaszkodva a közönség tagjai a maguk olvasata szerint dolgozhatják fel az üzeneteket.
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Némi leegyszerűsítéssel a befogadási modell a jelentésalkotást és a jelentéstulajdonítást nem
csupán az üzenetet előállító tömegkommunikációs szervezet privilégiumának tekinti, hanem
az üzenetek fogadói számára is lehetővé teszi.

A tömegkommunikáció átalakulása, a fogyasztó szerepének megnövekedése
A tömegkommunikáció közönségének részekre bomlása, széttöredezése (fragmentálódása)
már az 1960-as, 1970-es években megkezdődött a fejlett országokban, mindenekelőtt az
Amerikai Egyesült Államokban (McQuail, 1997; Neuman, 1991). Az 1980-as évek közepén
a fejlett médiapiacokon a televízió már fejlődésének sokcsatornás szakaszában járt, támaszkodva az akkor még analóg kábeles és műholdas terjesztési technológiákra (Gálik, 2003;
Noam, 1996). A nézők körében rutinná vált a televíziókészülék távirányítójának használata,
illetve a háztartások többségében a fejlett országokban ott volt a műsorszámok rögzítésére
és tetszőleges időpontban való lejátszására szolgáló videomagnó is. Mindez lehetővé tette a
csatornák közötti kényelmes válogatást, valamint a néző elszakadását a televíziós társaságok
által meghatározott műsorrendtől, növekedett a fogyasztói autonómia.
A médiatartalmak között mindinkább válogató közönség már nem a klasszikus tömegmédia passzív közönsége. Az Angelusz és Tardos (1998: 5) szerzőpár szavaival szólva „[a]
fogyasztás kifejezés végeredményben passzív befogadást, a média esetében kommersz produktumok közvetlen ‘elfogyasztását’ sugallja. A médiahasználat kifejezés már aktívabb, tudatosabb befogadói attitűdre utal.” Azt mondhatjuk, hogy a médiaüzenetek közönség általi
passzív befogadása és aktív használata az üzenetek vételi kontinuumának két végpontja, s a
tömegkommunikáció alapértelmezése kifejezetten az előbbihez kapcsolódik.
A közönség számára rendelkezésre álló választék kiszélesedése, amely a televíziózás mellett magazinok kiadását is jellemezte, az 1960-as évek közepétől a magát már termelőként
is aktivizáló fogyasztóval párosult. A civil tartalomkészítés kiszélesedésének háttérében a
nyomtatási/sokszorozási technológiák egyszerűvé és olcsóvá válása, az elérhető áron hozzáférhető másológépek, valamint a fogyasztói elektronika akkortájt elterjedő népszerű készülékei, a mágnesszalagos hangrögzítők/magnetofonok, a kézikamerák és a szalagkazettás
videorögzítők/videomagnók elterjedése állt. Az amerikai jövőkutató, Toffler (1970) úgy látta,
hogy megvalósulóban volt a kor nagyhatású, emblematikus médiatudósa Marshall McLuhan
egy korábbi előrejelzése, miszerint mindenki saját kiadójává válhat, és a példák bizonyítják
(Toffler, 2001 [1980]), hogy ez a folyamat valóban megkezdődött.
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Rajongókból tartalom-előállítók
A tudományos-fantasztikus regények/képregények népszerűvé válásával a fogyasztók egy sajátos szegmensében, a műfajt különösen kedvelő, iránta elkötelezettek táborában már az 1920-as,
1930-as években kialakultak a rajongói közösségek. Az 1960-as években egyes, kultikusnak
számító médiatermékek körül kialakult szubkultúrákban egyre-másra jelentek meg a rajongók által összeállított úgynevezett fanzine-ek (az angol fan és a magazine szavakból alkotott, a
szakirodalomban elterjedt kifejezés) a kor „kisipari” másolási technológiáinak felhasználásával.
Az 1966-ban indult, kultikussá vált sci-fi tévéfilm sorozat, a 79 részt/folytatást megélt Star Trek
példáján Jenkins (1988) empatikusan mutatja be a fanzine-jelenséget, amihez a maga korában a
fősodorba tartozó tömegmédia eléggé lekezelően viszonyult. A tévénézéshez kapcsolódó rajongói
tartalom-előállításnak, éppen a Star Trek példáján, Jenkins (1992) egy külön könyvet is szentelt,
amelynek alcímében már ott szerepel a részvételi kultúra (participatory culture) fogalma. A tömegmédia által teremtett élményközösségek (McQuail, 2015) főként a helyi közösségek tagjaiból
alakultak ki az iskolákban, a munkahelyeken vagy éppen a lakóhelyi szomszédok között, s az
ilyen kisközösségekből esetenként nagyobb, akár országos hálózatok is megszerveződtek.

Az 1990-es években fokozatosan terjedő, mind szélesebb tömegekhez eljutó és egyre nagyobb
kapacitású internet lehetővé tette az egyének számára mind a hagyományos médián kívüli források
és tartalmak elérését, mind az érdeklődésüknek megfelelő csoportokhoz, közösségekhez való csatlakozást, mind a nyilvánosság térbe való belépést a saját maguk által formált, létrehozott tartalmakkal (Angelusz, 1998). Nyilvánvalóvá vált, hogy weben zajló kommunikáció kiszélesíti a horizontális
kapcsolatok tartományát az egyének (és a szervezetek) számára, képes integrálni a magánkommunikációtól a tömegkommunikációig ívelő helyzeteket (Heller–Rényi, 2000), s ennek eredményeként a magán- és nyilvános, valamint a személyes és tömegkommunikáció határai elmosódnak.
Az internet hálózati infrastruktúráján fokozatosan az ezredfordulóhoz közeledve beindult
a médiatartalmak terjesztése a fejlett országokban, tekintet nélkül arra, hogy szöveges, hang-,
kép- vagy mozgóképtartalmakról van szó. Természetesen volt közöttük fokozatosság, egyfajta időbeli sorrendiség, hisz míg a szöveges, majd a hangtartalmak terjesztéséhez elegendő volt
a hagyományos „betárcsázós/modemes” internet (Szűts, 2018) adatátviteli kapacitása, addig
az audiovizuális és a multimédia tartalmak terjesztése már a folyamatos elérhetőségű (always
on) szélessávú internet kapacitásait igényelte, és az ilyen szolgáltatások nyújtására alkalmas
hálózatok csak az ezredforduló környékén váltak elérhetővé a lakossági felhasználók számára. Ez az infrastruktúra széles körben lehetőséget teremtett a termelői oldalon az interaktív
médiaszolgáltatások nyújtására, a felhasználói oldalon pedig az interaktív médiahasználatra.

1.1.3. Média
A média fogalma
A média szó gyökere egyértelműen a latin nyelvben található. A médium szó maga a szövegkörnyezettől függően jelenthet középutat, eszközt, vagy éppen a spiritizmusban a transz-
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cendentális üzeneteket közvetítő személyt. McLuhan (1964) felfogása szerint minden eszközként értelmezett médium (az ábécétől a számítógépig) az emberi érzékelés tér- és időbeli
kiterjesztése. McLuhan szerint összességüket tekintve a médiumok alkalmasak arra, hogy
az emberiséget egy nagy közösséggé formálják, amelyre találóan a „világfalu” (global village)
metaforát használja, és úgy véli, hogy az eszköz, a médium képes átalakítani a felhasználók
nemzedékeit. A változások velejárójaként új idő- és térdimenziók nyílnak meg az emberi tudat előtt: McLuhan szállóigévé vált, bár kissé talányos megfogalmazásában „a médium maga
az üzenet/a médium a mondanivaló” (the medium is the message).
A kommunikáció- és médiatudományokban a média fogalmát sokféle módon lehet értelmezni és megközelíteni. Amint egy korábbi munkánkban megfogalmaztuk, a „média
[…] a tömegkommunikációs eszközök és intézmények összessége” (Gálik, 2003: 19). Fehér
(2016: 36) meghatározásában „a média közvetítő közeg, szállító és elérést biztosító eszköz, a
20. században elterjedt jelentése szerint a tömegkommunikáció szinonimájaként használható.
Szelektál a valóság elemeiből, szerkeszti, projektálja, keretezi, miközben szórakoztat, informál, szervez és orientál, avagy kiszolgáltat”, s ebben a meghatározásban megjelennek a média
társadalmi funkciói is.
A média fogalmának meghatározását elemezve Thompson (1993) azt javasolja, hogy tegyünk különbséget a médiatechnológiák, valamint a médiatermékek/médiaszolgáltatások
között, legyen ez a média fogalmának két elemzési szintje. Egy példával élve: a nyomtatás a
médiatechnológia, a könyv és az újság a médiatermék. Lüders (2008) szintén úgy látja, hogy
érdemes a média összetett fogalmát részekre bontani, s a Thomson által javasolt két elemzési
szintet kiegészíti a médiazsánerek/műfajok szintjével. Azzal érvel, hogy az egyes médiatermékek és médiaszolgáltatások, amelyeket ő médiaformáknak nevez, különböző zsánerű tartalmakat, szimbolikus üzeneteket foglalnak magukban: felfogásában tehát a média a technológia, a forma (termék/szolgáltatás), valamint a műfaji tartalom együttese (Lüders, 2008: 5–7).
Lüders terminológiáját használva a hagyományos, papíralapú lapkiadásban például az általános műszaki, technikai háttér a nyomtatás, amely különböző technológiákkal történik,
s ezek szervezett, célirányos alkalmazásával állítják elő a terméket, például az időszaki lapot,
amelyben különböző műfajú tartalmakat kínálnak az olvasóknak; a rádiózásban az általános
műszaki háttér a hanghullámok elektromágneses hullámokká való átalakítása, a technológia
az előbbiek terjesztése különböző módokon (mesterséges vezető nélkül, mint a műsorszórás
technológiával, vagy éppen másként, beleértve az internetes technológiát is), a termék maga
a műsor vagy a műsorszám, amely szintén a legváltozatosabb műfaji tartalmakban jelenik
meg. A média kifejezést a kommunikációtudományokban különböző jelzős szerkezetekkel
használjuk a különböző kommunikációs folyamatok jellegzetességei alapján.

A tömegmédia
A tömegmédia fogalma szervesen kapcsolódik a tömegkommunikációhoz szinte elválaszthatatlan tőle, és az a felfogás jelenik meg McQuail (2015: 4) monográfiájában is: „A tömegmédia (így, a tömegmédium többes számú alakjában) a kommunikáció azon szervezetten működtetett eszközeit foglalja magában, amelyekkel nyitottan, távolról, rövid idő alatt sokakat
lehet elérni.” Az alkalmazott technológiák jellegzetességeinek alapján a tömegmédián belül
hagyományosan megkülönböztették a nyomtatott és az elektronikus médiát, a médiaszerve-
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zet működésének alapvető célját tekintve pedig a nyereségorientált (for profit) kereskedelmi
médiát (commercial media), valamint a társadalmi közjó növelése, a közérdekű célok elérése
céljából létrehozott közmédiát (public media).

A (kis)közösségi média
Az elektronikus médián belül a műsorszórás (broadcasting) terjesztési technológiát használó helyi (kis)közösségi (community) média (döntő részben helyi vételkörzetű rádiók, kisebb
részben televíziók) külön kategóriát képez, amit akár az alternatív elektronikus média névvel
is illethetünk. Ezeknek a rádióknak (és jóval később, televízióknak) az alapítása önkezdeményezésen alapult, működtetésüket is a helyi közösség tagjai végezték, kialakulásuk történetéről és szerepükről a médiaszíntér demokratizálásában e helyütt csak Bajomi-Lázár (2000)
munkájára és Gosztonyi (2014: 30–41) rövid összefoglalójára utalunk.
A második világháborút követő években az amerikai, az európai és az ausztrál kontinensen fokozatosan kibontakozó közösségi szektor élesen különbözött az elektronikus médiának
mind az üzleti alapon működő, mind a közpénzekből fenntartott állami/közszolgálati formájától: azoknak kívánt megszólalási lehetőséget teremteni, akik úgy érezték, hogy sem a
közmédia, sem az üzleti alapon működő média érdeklődésére nem számíthatnak. Soha nem
vált tömegesen elterjedtté sem a termelői, sem a fogyasztói oldalon, és soha nem számított
különösebben befolyásos médiának, de mégis hozzátartozik ahhoz a folyamathoz, amelynek
során a civilek a maguk által alakított szervezetekben beléptek a műsorszolgáltatás világába.

Az új elektronikus média
Az 1990-es évek elejétől vált mindennapossá a szakirodalomban az új elektronikus média kifejezés, mint a kialakulóban lévő új kommunikációs korszak jellemző médiája, melynek főbb
megkülönböztető sajátosságait McQuail (1994: 21) a következőkben foglalta össze:
– decentralizáció (a kínálat és a választás már nincs kizárólagosan a termelők kezében);
– óriási műsorátviteli kapacitások megléte (a kábeles és a műholdas terjesztés túllép a korábbi költség-, távolság- és kapacitáskorlátokon);
– interaktivitás (a vevő válogathat, válaszolhat, más vevőkkel közvetlen cserét folytathat
és kapcsolatokat alakíthat ki);
– rugalmasság a formákban, tartalmakban és használatban egyaránt.
Ezek a változások kikezdték a tömegkommunikációs folyamat értelmezésének szinte minden
egyes elemét.
Az új elektronikus médiát tekintve az 1990-es évek második felére fogadták el mind a
földfelszíni műsorszórásra, mind a kábeles és műholdas műsorterjesztésre vonatkozó digitális
szabványokat, s szinte azon nyomban meg is kezdődött ezek bevezetése elsőként a televíziózásban, illetve szerényebb ütemben és kevesebb sikerrel a rádiózásban is (Gálik, 2003).
A digitális terjesztési technológiák további lehetőséget teremtettek műsorszolgáltatók és a
fogyasztók közti interakció körének tágítására, amit a televíziózásban az offline interaktivitás
különböző formáinak alkalmazásával igyekeztek ki is használni (Urbán, 1999).
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Az offline interaktivitás most nem részletezett formái persze igencsak távol álltak a mai
hálózati kommunikáció nyújtotta lehetőségektől, de annyiban mégis figyelmet érdemelnek,
hogy jól bizonyították, hogy a tömegkommunikáció befogadói/közönség oldalán nemcsak a
passzív szemlélődésre van igény, hanem a folyamatban való részvételre is. Igaz viszont, hogy
az üzeneteket kibocsátó professzionális intézmény és a közönség tagjai közötti interakciók
kereteit és a professzionális médiatartalmakhoz való kapcsolódásukat a médiaszervezetek tervezték meg, érvényesítve a szerkesztői ellenőrzésüket (Rafaeli–LaRose, 1993).
A tömegkommunikáció folyamatában a működési oldal racionalitását tükröző, megtervezett kínálati szerkezetek, valamint az üzenetek tömeges befogadásra épülő stabil fogyasztói
mintázatok merev elkülönülése az új elektronikus médiában kezdett elhalványodni, s a médiaszervezetek erősen megkülönböztetett, akár személyre szabott tartalmakkal is ellátták a
közönség számtalan, sajátos ízlésű és preferenciájú alcsoportját, s ezzel egyidejűleg zajlott a
közönség bevonódása és/vagy bevonása (consumer empowerment) a médiaszervezetek működésébe (Csordás–Nyirő, 2013).

A multimédia
A tömegkommunikációban a tartalmak előállításának, majd a terjesztésének technológiái az
1980-as évektől fokozatosan áthelyeződtek digitális alapokra. A számítógépipar/informatika,
a távközlés és a média technológiáinak egymáshoz való közeledése, esetenként összeolvadása
nyilvánvalóvá vált mind a termelésben, mind a terjesztésben, és ennek érzékeltetésére kezdték
a konvergencia (Andok, 2016; Baldwin és mások, 1996; Gálik, 2003) szakkifejezést használni, amely szintén latin eredetű szó. A konvergencia folyamatában nem csupán a digitális
infokommunikációs technológiák és/vagy fogyasztói készülékek összeolvadásáról, a vállalati
tevékenységi körök és együttműködési formák kibővüléséről, valamint az előbbiekre reagáló
szabályozás átalakulásáról van szó, hanem a korábban kialakult viselkedések, kiemelten a
termelő-felhasználó viszony számottevő módosulásáról is.
Az adat, a szöveg, a hang és a kép digitális jelekké, bináris kódokká való átalakítása egyúttal megteremtette összedolgozásuk lehetőségét is. Az 1990-es évek egyik nagyhatású médiakutatója, Nicolas Negroponte (1995) szállóigévé vált megállapításával élve a bitek bitek
(bits are bits), az összeszerkesztésükből létrejövő új termékminőség a multimédia, amellyel a
használat során interaktív kapcsolatba kerülünk.
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„Lehet ez akár egy új tartalom, de lehet akár valami régi dolog is, amire új módon tekintünk.
Belső lényegét tekintve [a multimédia] interaktív médium, s ezt a bitek, a digitális »lingua
franca« teszik lehetővé. A technológia nyújtotta lehetőségeket a médiavállalatok igyekszenek
agresszívan kihasználni, hisz ők egyértelműen érdekeltek a náluk felhalmozódott bitek újbóli és
újbóli értékesítésében… Ez nemcsak a zenei- és filmarchívumok készleteinek újrafelhasználását
jelenti, hanem a hang- és képanyagok adatokkal kombinált, különböző formákban összeszerkesztett darabjainak más-más csatornákon való terjesztését is. A vállalatok el vannak szánva
arra, hogy új formákban vigyék piacra, alacsony határköltség és valószínűleg nagy nyereség
mellett, a maguk bitjeit” (Negroponte, 1995: 63).

Az ezredforduló után a multimédia fogalmát szélesebb értelemben kezdték el használni (Rétfalvi, 2012) és ma lényegében a világhálón megjelenő, több platformot/médiumot összekapcsoló, interaktív hozzáférésű digitális tartalmak összességét értjük rajta.

Az újmédia
A webes technológia megjelenésével és a könnyen kezelhető böngészők tömeges civil használatba vételével az internet az 1990-es évek első felére kitört az addigi zárt (védelmi,
tudományos, gazdasági, oktatási stb.) szakterületekről, a CMC kifejezés használatának
helyébe pedig szinte észrevétlenül a hálózati (online) kommunikáció lépett. A webes/
hálózati kommunikáció a közvetlen személyes ( face-to-face) kommunikáció kivételével
gyakorlatilag integrálja valamennyi kommunikációs formát, s ezzel radikálisan megnöveli a kommunikáció ténylegesen használt csatornáit, lehetőséget teremt az interaktivitás
növelésére és rendkívüli mértékben erősíti a kommunikációs rendszer egészében betöltött
szerepét (Angelusz, 1998).
Az 1990-es évek második felében általánossá vált újmédia kifejezés használata, bár a szóösszetétel már korábban is felbukkant a szakirodalomban. Sabbah (1985) például azt emeli
ki, hogy a kialakulóban lévő újmédia közönsége szegmentált és differenciált, nem tekinthető többé homogénnek, hisz forrásai is változatosak, s ennek következtében a korábbiakhoz
képest a közönség tagjai inkább válogatnak közöttük, érvényesítve a maguk preferenciáit.
Kétségtelen, hogy ez a közönség már elüt a korábbi tömegmédia közönségétől, de McQuail
(2015) megállapításában is van igazság, miszerint ez a közönség a tömegmédia kínálatát kiegészítő/megsokszorozó új elektronikus média közönsége.
Az újmédia kifejezést ugyan általánosan használják, de magát a fogalmat egyáltalán nem
könnyű meghatározni. Egy korai, pragmatikus meghatározást idézve a szakirodalomból „az
újmédia olyan, különböző jellegű termékeket foglal magába, amelyek mindegyikére jellemző,
hogy képernyő-alapú, képet/szöveget/hangot szolgáltat és lehetővé teszi az interakció valamilyen formáját” (Collins–Murroni, 1996: 131). McQuail (2015) ugyanakkor gyűjtőfogalomként
kezeli az újmédiát, amely az ő felfogásában különböző kommunikációs technológiák halmaza,
amelyeket, amellett, hogy újszerűek, a digitalizáció tett lehetővé, és amelyeket a rendelkezésükre álló eszközökkel az emberek széles körben használnak fel személyes kommunikációra.
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A különböző meghatározásokban (ld. pl. Aczél, 2015: 141–144; Gálik–Urbán, 2014:
20–21, 217; Lievrouw–Livingstone, 2002; Silverstone, 1999) ott találhatók a hálózati kommunikáció lényegi elemei, így a multimédiás és multimodális jelleg, az összekapcsolódó és
összekapcsolható jelleg, amelyek lehetővé teszik mind az egyének közötti (one-to-one), mind
az egyén sokakkal (one-to-many), mind a sokak-sokakkal (many-to-many) kommunikációt.
Ez a hálózati kommunikáció hatókörét tekintve globális, mindenütt jelenvaló (ubiquitous),
valamint helyfüggetlen, interaktív és nyitott. lehetőséget kínálva a felhasználóknak a tartalom előállításra, tárolásra és megosztásra.
A Handbook of New Media c. kötet bevezető tanulmányában a szerkesztők, Lievrouw és
Livingstone (2002) rámutatnak, hogy egyetlen meghatározás aligha ragadhatja meg mindazt,
amit az újmédia fogalmán értünk. Ők ezért egy keretjellegű meghatározást javasolnak, amely
az infokommunikációs technológiákon és társadalmi kontextusukon alapulna, és amely keretbe három tényezőcsoport tartozik, nevezetesen a technológiai műtárgyak és készülékek; a
kommunikáció során zajló tevékenységek, kialakult gyakorlatok és felhasználási módozatok;
valamint a készülékek és a gyakorlatok mentén kialakuló társadalmi formációk/megállapodások és szervezetek. Erre a meghatározására reagálva jegyzi meg McQuail (2015: 47), hogy
az akár a tömegmédiára is ráillik, csak ott mások a technológiák, a felhasználási módozatok
és a társadalmi formációk, megállapodások.

A személyes média
A személyközi közvetített kommunikáció klasszikus, történelmi formái, úgymint a levélírás, a távirat vagy a telefonálás az üzenetek küldője és fogadója térbeli elhelyezkedésének
különbségeit hidalták át, és lényegében ugyanezt mondhatjuk el a digitális mobiltelefon és
az internet infrastruktúráján küldött SMS, illetve email üzenetekre is: ezek a médiumok a
személyes média részét képezik, az általuk közvetített kommunikáció nem nyilvános jellegű
(most tekintsünk el a különböző megfontolásokból megfogalmazott úgynevezett nyilvános
levél műfajától). A webes médiakörnyezetben a felhasználó, élve a lehetőségekkel, belépett a
nyilvános közvetített kommunikációs térbe, és nemcsak előállít tartalmakat, hanem hozzászól a mások által előállított tartalmakhoz, válogat közöttük, terjeszti őket, s teszi mindezt
akár csak a kommunikáció folyamatában való részvétel élményéért is.
A személyes média nyilvános térre való kiterjesztéséből létrejövő, új minőséget képviselő
média, amint arra Lüders (2008) rámutat, versenyre kelhet a hagyományos (legacy) tömegmédiával, hisz mindazon jellemzőkkel rendelkezhet, amelyek korábban csak a tömegkommunikációs szervezetek privilégiumát képezték: a civilek által előállított tartalom a széles
közönség számra is hozzáférhetővé tehető (egy forrás, sok felhasználó), megsokszorozható a
rendelkezésre álló másolási technológiákkal (tömegtermelés), mi több, az üzenetek/tartalmak
elérhetősége független lehet a tértől és időtől, ami azért nem is minden tömegmédia-terméket
jellemez. Ez az alternatív média, amint arra Lüders is rávilágít, nincs elszigetelve a tömegmédia különböző platformjaitól, egymásba fonódásukat különböző személyi motivációk és/vagy
szervezeti érdekek, célok hajtják előre.
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A felhasználói terjesztésre alkalmas média
A konvergencia fogalmát az ezredforduló utánra kialakult digitális média környezetben
Jenkins (2006: 2–3) szerint úgy is értelmezhetjük, mint a felhasználók aktív közreműködésével zajló tartalomáramlást az egyes médiaplatformok között, illetve a médiaközönségek
vándorlás jellegű viselkedését, mely közönségek képesek bárhová elmenni olyan szórakoztató
tartalmak, élmények után kutatva, amelyekre vágynak.
Bizonyos médiatartalmak különösen alkalmasak arra, hogy kiváltsák a felhasználók
aktivitását, ezekre alkotta meg Jenkins (2006) a felhasználói terjesztésre alkalmas média
(spreadable media) fogalmát [ugyanez Andok (2016: 90) fordításában a terjedő, szóródó médiatartalom]. Egy-egy médiatartalom szétterjedési képessége függ attól, hogy a felhasználók
megítélése szerint kiérdemlik-e mások (egyének, célcsoportok) figyelmét, hogy továbbításukra miként választanak csatornát, hogy hozzátesznek-e saját üzenetet kiegészítve/módosítva
ezzel az eredeti jelentést, vagy sem (Csordás, 2016). A szétterjedés folyamatában a felhasználók tevékenysége egyúttal a vállalati értékteremtés forrásává is válik (Green–Jenkins, 2011).
A felhasználói terjesztésre alkalmas média kifejezés értelmezhető metaforaként is, miközben
szervesen kapcsolódik a kulturális konvergencia fogalmához.

A közösségi média
A weben zajló kommunikáció egyik mérföldkövének számított a közösségi hálózati oldalak
(Social Network Sites, SNS) megjelenése közvetlenül az ezredforduló előtt (Boyd–Ellison,
2007). Ezek olyan web-alapú szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az egyének számára,
hogy egy zárt rendszer keretein belül magukról nyilvános vagy fél-nyilvános profilt készítsenek, megnevezzék azokat a használókat, akikkel kapcsolatot tartanak, és a rendszeren belül
figyelemmel kísérjék és módosítsák maguk és mások által összeállított kapcsolati listákat.
Az ezredforduló utáni évtizedben rövid időn belül óriási felhasználótábort elérő különböző
közösségi hálózati oldalakat, úgymint a Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn,
hogy csak a legnépszerűbbeket említsük, a közösségi média részének tartják.
A közösségi média az internetfelhasználók közötti szabad információ- és tartalomcserén
alapul. Kaplan és Haenlein (2010: 61) pragmatikus meghatározása szerint a közösségi média
(social media) „az internetalapú szolgáltatások egy csoportja, amely a web 2.0 ideológiai és
technológiai alapjain épül fel és lehetővé teszi felhasználóknak a tartalom-előállítást és az
előállított tartalmak cseréjét.” Csordás és szerzőtársai (2014) külön kiemelik, hogy a közösségi média fogalma túlmutat a web 2.0 szolgáltatásokon és a fogalom minden olyan felületre
alkalmazható, amelyen a felhasználóknak lehetőségük van egy-egy témáról, vagy általánosságban egymással, véleményt es egyéb tartalmakat megosztani.
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A közösségi média elnevezést sokan bírálják a szakirodalomban, magyar példát idézve Molnár
(2014) következetesen a társas média szóösszetételt használja helyette. A témakör jeles holland kutatója, José van Dijck (2015) a connective media (összekötő/összekapcsoló média) szóösszetételt javasolja a social media (közösségi média) helyett és külön kiemeli, hogy a közösségi
hálózatok első évtizedes történetének tanúsága alapján a közösségi jelző tartalma az emberi
felhasználók összekapcsoltsága értelmezéstől fokozatosan elmozdult a platformok automatikus
összekapcsolódásának irányába, ahol az összekapcsolódás automatizáció, algoritmusok, adatfolyamok, interfészek és üzleti modellek alapján zajlik. Egyáltalán nem vitatva a nevezett felvetések és a javaslatok szakmai logikáját megjegyezzük, hogy most már nehéz lenne visszafordítani
a folyamatot, s felváltani a közösségi média kifejezést egy újabbal.

1.1.4. A média fogalmáról még egyszer
A média fogalmának és különböző fajtái értelmezésének áttekintése után értelemszerűen
nagy a csábítás, hogy valamilyen összegző, átfogó meghatározást adjunk rá, amely egyrészt
jól illeszkedik ahhoz a médiakörnyezethez, amelyet a kultúrakutatások a késő modern jelzővel illetnek (Császi, 2008; Myat, 2010; Rétfalvi, 2012). Az első látásra kézenfekvőnek látszó jelzős szerkezetek egyike-másika, például a hibrid média vagy az integrált média, olyan
erősen kötődik a vezetéstudományokban a marketing/marketingkommunikáció területeihez,
hogy használatuk a média-gazdaságtanában kifejezetten félrevezető lenne.
A médiát gyűjtőfogalomként kezeljük, hasonlóan Liewrouw és Livingstone (2002), Lüders
(2008) és McQuail (2015) korábban idézett értelmezéseihez, mert ez illeszkedik leginkább
vizsgálatunk tárgyához, a médiagazdaságtanhoz. A média ezek szerint technológia és műtárgy, termék és szolgáltatás, gyakorlat és felhasználási módozat, valamint az előbbiek mentén kialakuló társadalmi megállapodások és szervezetek egymásba fonódó összessége, s ez az
értelmezés mind a digitális alapokra került hagyományos tömegmédiát (legacy media), mind
az újmédiát (new media) magában foglalja, s erre a médiára munkánkban a digitális média
(digital media) vagy szinonimaként a digitális hálózati média (digital networked media) elnevezést használjuk. A vezetéstudományok nyelvén szólva a média meghatározása egy rosszul
strukturált problémának tűnik, s az ilyenek esetében az érintettek megelégszenek az első
olyan döntési változattal, amelyet kielégítőnek, elfogadhatónak tartanak: reméljük, ennek a
kritériumnak megfelel a fentebbi digitális média/digitális hálózati média fogalma.

1.1.5. A tömegkommunikáció és a tömegmédia túlélése
Sajátos reflexióként a formálódó új kommunikációs környezetre már az ezredforduló előtt a
tudományos vitákban gyakori téma lett a tömegkommunikáció végéről (Chaffee–Metzger,
2001), illetve egyes tömegkommunikációs intézmények letűnéséről beszélni. Negroponte
(1995) egyenesen úgy látta, hogy a médiaágazat óriásvállalatai az első ipari forradalom nehézipari nagyvállalatainak, a szénbányák, vaskohók és acélművek sorsára fognak jutni, de ez
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a szinte már apokaliptikus hype nem igazolódott be (Csigó, 2009; Gálik, 2005; McQuail,
2015), s az 1990-es évek meghatározó szereplőinek, erős médiamárkáinak túlnyomó többségét ma is ott találjuk a médiaszíntéren.
Miközben egyes médiumokat, így a közéleti kérdésekkel komoly hangnemben foglalkozó
napilapokat nagyon erősen sújtotta az interneten elérhető hírek térhódítása a felhasználóknál,
sőt a hírmédia egésze igencsak megszenvedte a hírfogyasztás szerkezetének átalakulását (OECD,
2010; Reuters Institute, 2017), a tömegmédia egészét tekintve a vállalatok jelentős része képes
volt alkalmazkodni az új kommunikációs formákhoz, az átalakult technológiai környezethez. A
médiavállalatok számára egyértelmű lett, hogy a médiatartalmak online megjelenítése és többplatformos terjesztése (multi-platform distribution/cross-platform distribution) ez egyik fontos feltétele a korábbi „offline” világban megszerzett közönség megtartásának, és a többplatformos
stratégiájuk (multi-platform strategy) kiterjed a tartalmak beszerzésére is (Doyle, 2013).

Az amerikai kereskedelmi televíziózás nagy tévétársaságai például az online videoszolgáltatások
versenyét nem egyszerűen túlélték, hanem, felismerve az online médiatérben megnyíló lehetőségeket, saját tartalmaik új terjesztési platformjaiként kezdték használni az internetes, mindenek előtt a webes technológiákat. A kialakult új gyakorlatot Csigó (2009: 47) konvergens
televíziózásnak nevezi, rámutatva, hogy „a két médium [a televízió és az internet] fejlődése
egymás felé tart: a televízió »webesedik« és a web »televíziósodik«, s e konvergens folyamatok
kölcsönösen támogatják és erősítik egymást.”

A web különböző platformjain a korábbi fogyasztók, kapcsolódva a hálózati portálok által
szolgáltatott tartalmakhoz, kommentek, blogok egyéb formákban immár tartalmakat is előállító felhasználókká válhattak (web 1.0 szakasz). Az ezredfordulót követően a felhasználói
aktivitás már kiterjedt a világhálón elérhető, mások által előállított tartalmak terjesztésére
és szerkesztésére is: a web 2.0 gyűjtőkifejezéssel jelölt alkalmazások „az internet új korszakát
fémjelzik, amely a felhasználói aktivitásra, bevonódásra és együtt-alkotásra (collaboration)
épül” (Arora, 2015: 1175). A web 2.0 szolgáltatásokban sokak szerint a hangsúly a tartalom
közzétételével szemben a megosztására tevődik át (Szűts, 2018: 306). Az új típusú médiavállalatok a felhasználók által előállított és/vagy moderált tartalmakat fogadnak be, és a részvételi kultúra meghonosodása, valamint a fogyasztók közös tudásából való merítés (tapping)
egyben újfajta értékteremtést eredményez (Jenkins, 2006).
A hagyományos média nagyvállalatainak növekvő érdeklődése a hálózati kommunikáció
iránt egyben az ágazat válasza a felhasználók tömegeit is bevonó új kommunikációforma
térnyerésére, amit Castells (2007) tömeg-önkommunikációnak (mass self-communication)
nevez. Ez olyan értelemben „társadalmasított” tömegkommunikáció, hogy üzenetei mindenkit elérhetnek a világon a személyközi hálózatok (peer-to-peer, p2p) és az internet kapcsolat
révén. „És ez a forma egyúttal a saját magunk által létrehozott tartalmak, a saját magunk
által meghatározott kibocsátás, a saját magunk által választott befogadás hordozója a sokaksokakkal típusú kommunikáció folyamatában” (Castells, 2007: 248, kiemelés az eredetiben).
Az így értelmezett tömegkommunikációnak persze már vajmi kevés köze van a tömegmédia
korában kialakult, megszokott tömegkommunikációs formákhoz.
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A tömegkommunikáció fogalmának alapértelmezése (lásd 1.1.2. alfejezet) igazából nem
ad teret annak, hogy a személyes média nyilvános térre való kiterjesztésével a nem-intézményi
jellegű, az egyének által kezdeményezett kommunikációs folyamatokban is emberek tömegei
érhetőek el. A köznapi gondolkodás számára kissé erőltetettnek tűnik, ha ezt kirekesztjük a
tömegkommunikáció tartományából. Erre a paradoxonra reagálva Napoli (2010) felvetette
a tömegkommunikáció fogalmának újragondolását/revízióját és javasolta, a közönség tagjainak a digitális médiakörnyezetben kifejtett aktivitását vonjuk be a fogalom értelmezésébe.
A kérdés a 2010-es években tovább foglalkoztatta a kommunikációkutatókat. O’Sullivan
és Carr (2018) érvelése szerint a személyközi kommunikációnak ( face-to-face communication),
valamint a tömegkommunikációnak (mass communication) az analóg médiakörnyezetben
elfogadott dichotóm értelmezése a digitális média világában már nem tartható fenn, és a
tömegszerű-személyes (masspersonal) kommunikáció fogalmának bevezetését javasolták. Az
általuk kidolgozott modell mintegy hidat képez a mai hibrid médiakörnyezetben a tömeg- és
a személyközi kommunikáció között.
Semmiképpen nem feladatunk, hogy a média-gazdaságtan tárgykörében mélyebben elemezzük az előbbi bekezdésekben röviden megemlített elméleti közelítéseket, csupán azt kívántuk jelezni, hogy napjainkban a kommunikációelmélet egyik forrongásban lévő témája a
digitális média konceptualizálása.

1.2. A tömegkommunikáció és a média funkciói
Egy kommunikációs cselekmény kézenfekvő leírása az, amelyben megválaszoljuk a következő kérdéseket: ki mond/üzen, mit, milyen csatornán, kinek, milyen hatással, fogalmazta meg a
kommunikációkutatások egyik úttörője, Harold D. Lasswell (2007 [1948]), s ez az összetett
mondat egyben summázata az ő úgynevezett verbális kommunikációs modelljének. A szóban forgó megállapítás minden kétségen felül a kommunikáció- és médiatudományok egyik
legtöbbször idézett mondata, mely a tömegkommunikációra lényegében változtatás nélkül
vonatkoztatható, függetlenül attól, hogy a tömegkommunikáció (mass communication) kifejezés egyáltalán nem szerepel a nevezett tanulmányban, sőt a közvetített (mediated) jelzőt is
hiába keresnénk benne a kommunikáció fogalma előtt.
Ugyanakkor már a tanulmány bevezetőjében („A kommunikációs cselekmény”) explicit
módon megjelenik a média kifejezés. A kommunikációhoz kapcsolódó kutatási területekről
Lasswell azt írja, hogy az, aki a rádiót, a nyomtatott sajtót, a filmet és más kommunikációs
csatornát vizsgál, médiaelemzést végez, illetve amikor a média által elért személyekre irányul
a fő figyelem, akkor közönségelemzésről beszélünk. A kommunikációs folyamat láncolatát
elemezve használja Lasswell a közvetítő elem/kapocs (relay link) kifejezést, és lényegében
felveti benne mindazokat a témákat, amelyeket a későbbi tömegkommunikációs kutatások
is kiemelten kezelnek.
Lasswell egyúttal meghatározta a [tömeg]kommunikáció három fő társadalmi funkciójának összetevőit, melyek szerinte a következők:
– a környezet folyamatos szemmel tartása és fürkészése, feltárva azokat a fenyegetéseket és
lehetőségeket, amelyek a közösségi értékekre és azok belső összetevőire gyakorolnak hatást;
– a környezetre reagáló társadalmi válaszok részelemei közti összefüggések, kapcsolatok
összegzése;
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– a társadalom kulturális örökségének generációkról generációkra történő továbbadása,
átörökítése, amelyben egyébként igen fontos a család és az iskola szerepe.
Ez a felosztás erős rokonságot mutat a szociológia funkcionalista elméletével, amely éppen a
20. század közepén került ismét előtérbe (Giddens, 2002 [1993]), és amely szerint egy társadalmi intézmény funkciója vizsgálatának célja, hogy feltárjuk az egész társadalom folyamatos
működésében játszott szerepét.

A társadalomban zajló kommunikációt Lasswell olyan mértékben tartja hatékonynak, amenynyire észszerűek a társadalmi döntések, és szerinte egy racionálisan szervezett társadalomban
az egyik feladat az, hogy felderítsék és ellenőrzés alá vonják a hatékony kommunikációt gátoló
tényezőket. Úgy látja, hogy a hatalom, a vagyon és a tekintély (respect) befolyása a hatékony
kommunikációt fenyegető legsúlyosabb fenyegetések sorába tartozik. „A hatalom eltorzulásának talán legmegrázóbb példája, amikor a kommunikáció tartalmát szándékosan egy ideológiához vagy ellenideológiához igazítják. A gazdagsággal összefüggő torzulások nemcsak a piac
befolyásolásának szándékából [a piac befolyásolására irányuló törekvésekből] fakadnak, hanem
a gazdasági érdek merev felfogásából is. A megbecsültséggel (társadalmi osztály esetében) kapcsolatos […] [tipikus elégtelenség], amikor egy felsőbb osztályhoz tatozó személy csak a saját
rétegéhez tartozókkal érintkezik. […] A demokratikus társadalmakban a döntések észszerűsége
a tájékozottságon múlik, ami viszont a kommunikációtól függ – és különösen függ a figyelem
egyenértékűségétől a vezetők, a szakértők és a köznép között” (Lasswell, 2007 [1948]: 64, 67).

A kommunikációkutatók előbb a szórakoztatással (Wright, 1960) egészítették ki a Lasswell
által megnevezett három funkciót, majd hozzávették, McQuail (2015) szóhasználatával, még
a mozgósítást, melynek fogalmába tartoznak a „Társadalmi célok eléréséért folytatott kampányok a politika, a háború, a gazdasági fejlődés, a munka – és esetenként a vallás – szféráiban” (McQuail, 2015: 118). Az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Oktatási,
tudományos és kulturális kérdések vizsgálatára szakosodott szervezete megbízásából készült,
a világ információs és kommunikációs kérdéseit vizsgáló szakbizottsági jelentés hasonló csoportosítást tartalmazott a [tömeg]kommunikáció funkcióiról (UNESCO, 1980). Mindezek
alapján a következőkben összegezhetjük a tömegkommunikáció funkcióit (Gálik, 2003):
– tájékoztatás: a hírek, adatok, képek, tények összegyűjtése, tárolása, feldolgozása és terjesztése;
– vita-eszmecsere: a közérdekű kérdésekben a megegyezéshez szükséges vélemények öszszegyűjtése, nyilvánosságra hozatala, cseréje;
– szórakoztatás: művészeti alkotások, zene, sport, játékok és egyéb események jelek, szimbólumok, hang és álló- vagy mozgókép útján történő közvetítése egyéni és közös kikapcsolódás, szórakozás céljából;
– szocializáció: az emberek társadalmi beilleszkedéséhez szükséges normák, ismeretek,
magatartásminták létrejöttében, az egyén világképének alakításában való részvétel;
– kultúra-oktatás: a kulturális és művészeti ismeretek terjesztése, a kulturális örökség ápolása, az egyén ízlésének, ismereteinek fejlesztése, alakítása.
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A média gazdaságtana szempontjából még külön kiemelendő a [tömeg]kommunikáció mozgósító funkciójához kapcsolódó rábeszélő funkció, annál is inkább, mert kulcsfontosságú
szerepet játszik a média működése anyagi erőforrásainak előteremtésében. Az üzleti/anyagi
indíttatású rábeszélés vagy kereskedelmi kommunikáció (a vezetéstudományok szóhasználatában: marketingkommunikáció) kiemelten a reklámozásban jelenik meg. Igaz, a reklámozás
mellett a legkülönbözőbb típusú – hír, oktató, szórakoztató stb. – tartalmakban is ott lehet a
rábeszélő jelleg, szándékoltan vagy anélkül, nyílt vagy rejtett formában, tehát az egyes funkciók között sok az átfedés a gyakorlatban.
A tömegmédiában az idők során mindinkább uralkodó pozíciókra szert tevő szórakoztatás
– olykor szinte észrevétlenül – olyan tartalmak keretévé is vált, amelyek alapvetően a többi funkcióhoz kötődnek. Ezzel párhuzamosan gyakori jelenség, hogy a tisztán szórakoztató
tartalmak is betöltenek más funkciót, méghozzá igen hatásosan. A televízió példáját véve
a hírműsorok elkezdtek látvány-show jelleget ölteni, a szórakoztató szappanoperák és más
sorozatok pedig hírforrássá, vitafórummá, értékek, szocializációs minták közvetítőivé váltak.
A funkciók összemosódásának érzékeltetésére a szaknyelvben sajátos hibrid szavak utalnak.
A rádió és a televízió hírműsoraiban az üzleti célú rábeszélést is megjelenítő műsorszámok
az infomercial kategóriába tartoznak, amely kifejezés a megfelelő két angol (information és
commercial) szóból van összegyúrva, a szórakoztatást és a tájékoztatást elegyítő médiatartalmakra pedig, szintén a megfelelő angol szavak (information, illetve entertainment) összevonásával, az infotainment nevet kapták.
A modern ember számára a saját maga által megtapasztalt események már csak egy csekély
részét adják annak az összetett, tág világképnek, amelynek formálódásában döntő szerep jut
a tömegkommunikációs eszközöknek és intézményeknek. A végletekig fokozva ezt a köznapi
felismerést Luhmann (2008: 9) egyenesen úgy fogalmaz, hogy „Amit a társadalmunkról, mi
több, a világról, amelynek lakói vagyunk, tudunk, a tömegmédiából tudjuk”. Igaz rögtön
hozzá is teszi, hogy ugyanakkor eleget tudunk a tömegmédiáról ahhoz, hogy kétségbe vonjuk
az általa közvetített világképet annak ellenére, hogy mégis igazodunk hozzá. Mindenesetre
azzal, hogy a tömegkommunikáció ugyanazon közleményekkel, üzenetekkel, szimbolikus
tartalmakkal látja el a legkülönbözőbb, egyébként egymással kapcsolatban még csak nem
is álló embereket, a megosztott tudás és a közös élmények révén csoporttá alakítja őket, így
mintegy termeli, előállítja a maga közönségét, s egyben a széttöredezett szerkezetű modern
társadalmakban az emberek közötti egyik leglényegesebb összekötő kapoccsá vált.
A tömegmédia és a modern társadalmakban kialakuló, a munkamegosztás alapján létrejövő más szférák, (al)rendszerek közötti szerkezeti kapcsolatot Luhmann szerint a kommunikáció témái teremtik meg. Az egyes társadalmi (al)rendszerek, például a politika, a jog, a
tudomány mintegy felajánlják a tömegmédiának a maguk témáit, törekedve ezzel a nyilvános
kommunikációban való megjelenésre és a témák tárgyszerű befogadásának elősegítésére. Így
a tömegmédia nemcsak a közönség egyes tagjai, hanem a társadalmi alrendszerek között
is integráló szerepet tölt be, függetlenül attól, hogy a más alrendszerekből jövő témákkal
és javaslatokkal kapcsolatban pozitív vagy negatív értelemben foglal-e állást: a lényeg az,
hogy a nyilvános kommunikációban való megjelenésük után a témák ismertnek tekinthetők,
megvitathatók. A demokráciákban a tömegmédia intézményei természetesen rendelkeznek
a megfigyelő szabadságával, jegyzi meg Luhmann, és ez a szabadság bizonyos információk,
témák kihagyását is jelenti, tehát a média a saját szelektivitásának szabályozásában autonóm.
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A tömegkommunikáció/tömegmédia funkcióinak előbbiekben kifejtett tárgyalása erősen épít a
funkcionalista szociológiára. Normatív társadalomképe a liberális demokrácia, amely szekuláris, politikai szféráját az általános választójog, a szabad választások, a pártok és érdekcsoportok
intézményesített versengése jellemzi, érvényesülnek benne az emberi jogok, valamint a sajtó/
média szabadsága, gazdasága piaci alapú. Ez a feudalizmus felett győzelmet arató polgári forradalmaknak a modern társadalomra vonatkozó ideálképe, mely később, a 20. század közepétől,
a második világháború lezáródása utáni megosztott világban egyben válasz is volt az akkor
fennálló kommunista rendszerek autoriter társadalomképére.

A modernista felfogás szerint a média a polgári társadalmak egyik kulcsintézményeként
fontos feladatokat lát el (szocializál, véleményt formál, mozgósít, nevel), és egyúttal – mintegy a közjó őrének szerepében (watchdog function) – folyamatosan vizsgálja a demokrácia
működését, rámutatva az ideálisnak tartott nyilvánosságszerkezet kialakulásának útjában
álló akadályokra.

1.3. A médiáról alkotott alternatív kép kialakulása
a kultúrakutatások eredményeként
Az 1980-as évekre egy alternatív kutatási paradigma alakult ki a kultúrakutatások (cultural
studies) vezető brit és amerikai iskoláiban. A modernista társadalomtudományi-médiakutatás elsősorban a média társadalmi-politikai szerepét vizsgálja és a közéleti embert igyekszik
megszólítani. A posztmodernek nevezett kulturális kutatási irányzat követői túllépnek a társadalmi modernizáció hagyományos értelmezésén, amelynek tartalma a materiális fejlődés,
mögöttese a felvilágosodás, az értelem érvényesülésén alapuló eszmerendszer, a változások
hajtóerejének tekintett racionalitás. A posztmodern-kulturális médiakutatás a mindennapi
élet dolgaira fókuszál, az intézmények helyett a befogadókat vizsgálja, akik a saját igényeik
szerint értelmezik és formálják a tömegmédiából kiáramló üzenetek mondanivalóját. Úgy is
fogalmazhatunk, a magánember felé fordul (Császi, 2008), a kvantitatív helyett pedig a kvalitatív kutatási módszerek (Horváth–Mitev, 2015) alkalmazását részesíti előnyben.
Kialakulásának idejében a média posztmodern felfogása annyiban a posztmodernnek
nevezett társadalomelemzés tükrözője is volt, amely szerint a társadalom tagjai/csoportjai
már nem osztoznak közös meggyőződésekben, erősödik az individualizáció, felülkerekedik
a jelenben élés érzete, eltűntek a társadalmi lét nagy narratívái, nincs többé a modernitást
jellemző, kiemelt fontosságúnak tekintett, megvalósítandó projekt. A posztmodern média
a „komoly” tartalmak, a hírek és vélemények rovására adott nagyobb teret a szórakoztatás
különböző zsánereinek, több figyelmet fordított az alacsonyabb társadalmi státusú rétegekbe
tartozók világára, élményeire és igényeire, a szubkultúrákat beemelte a fősodorba tartozó
média (mainstream media) kínálatába, megteremtve ezzel egyfajta plebejus nyilvánosságot.
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„A médiakutatás kulturális fordulatának az a jelentősége, hogy lehetővé teszi az állampolgár
politikai fogalmának kiegészítését a médiapolgár kulturális fogalmával, a kulturális állampolgársággal. A késő-modern média erre a kulturális szerepre azért alkalmas, mert újfajta kulturális nyilvánosságot […] hozott létre. Ez egyrészt a régi politikai nyilvánosságnál jóval szélesebb
teret ölel fel, hiszen az eddig kirekesztett hétköznapi témákat, szereplőket és beszédmódokat is
magában foglalja, másrészt jobban simul a társadalmi változásokhoz és a technológiai újításokhoz, és ezeken keresztül a korábbinál több lehetőséget kínál fel az állampolgár újfajta elkötelezettségeinek kialakítására is” (Császi, 2008: 105).

1.4. Médiarendszer, médiaszíntér, média-ökoszisztéma
A médiarendszer (media system) kifejezést a médiakutatók a nemzetállami keretek között működő tömegmédia működése és a hatalmi rendszer közti összefüggések vizsgálatakor kezdték
alkalmazni amolyan munkafogalomként, különösebb súlyt nem fektetve a fogalom egzakt
meghatározásra. McQuail (2015: 265) szerint a „médiarendszer kifejezés tömegmédiumok
összességére utal egy adott nemzeti társadalomban tekintet nélkül arra, hogy megeshet, nem
is áll fenn formális kapcsolat az egyes elemek között. Ebben az értelemben a legtöbb médiarendszer a történelmi fejlődés véletlenszerű eredménye, ahol az egyik technológia kifejlődését
követi a másiké, és mindezeket adoptálja a meglévő média.”
Hallin és Mancini (2008) 16 európai demokráciára és az észak-amerikai szubkontinens két
országára (USA, Kanada) kiterjedő összehasonlító elemzésében négy változó – a médiapiacok
fejlettsége, a média és a politika szférája közti párhuzamosságok, az újságírás szakmaisága, valamint a médiarendszerbe történő állami beavatkozások mértéke – együttes figyelembe vételével
vizsgálta a médiarendszerek és a politikai rendszerek közti kapcsolatokat. Ezek alapján ők három
modellt különböztettek meg, nevezetesen a mediterrán vagy polarizált pluralista, az észak/közép-európai vagy demokratikus korporatista, valamint az észak-atlanti vagy liberális modelleket.
Az ezekbe tartozó országok mindegyike demokrácia ugyan, de az egyes csoportok jellemzői oly
karakterisztikusan térnek el egymástól, hogy megkülönböztetésük, külön kezelésük indokolt.
A médiaszíntér (media scene / media landscape) kifejezést sokáig a médiarendszer szinonimájaként alkalmazták. A digitális hálózati média megjelenésével és térhódításával viszont érdemes a kettő között különbséget tenni, hisz a médiatudományokban a médiarendszer kifejezés kifejezetten a tömegmédiához kapcsolódik. A médiaszíntér értelmezésünkben mondhatni
értéksemleges gyűjtőfogalom, amely a digitális média világának szereplőit is magába foglalja.
A média-ökoszisztéma (media ecosystem) a médiarendszer és a médiaszíntér fogalmához
képest új keletű kifejezés. Tartalmáról nem alakult ki egyetértés a szakirodalomban, ugyanakkor széles körben használják. Az Európa Tanács Miniszterek Bizottságának a média fogalmának tisztázása tárgyában kiadott ajánlása szerint „[a média-ökoszisztéma] tág értelmezésben magába foglalja az összes szereplőt és tényezőt, melyek interakciója lehetővé teszi, hogy a
média működjék és betöltse társadalmi szerepét. Lehetővé teszi továbbá, hogy a tartalmakat
tömegméretekben, és gyakran lényegesen alacsonyabb költségekkel, kevesebb műszaki és
szakmai követelmény betartásával terjesszék” (Council of Europe, 2011: 2).
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A média ökoszisztémában a következő kulcsszereplőket azonosíthatjuk Polyák (2015) alapján: tartalom-előállítók, tartalomszolgáltatók, tartalomterjesztők, forgalomirányítók, valamint
a hirdetési piacon megjelenő hirdetők, médiaügynökségek, és akár ide sorolhatjuk a készülékgyártókat és a technológia szolgáltatókat is. Természetesen nem csak szervezetekről van szó,
hanem a médiaszíntér fontos szereplője az autonóm, a nyilvános kommunikáció terébe belépő,
tartalmat előállító, terjesztő és módosító felhasználó, aki a maga motivációi, választása szerint,
a marketingkommunikáció folyamatába is bekapcsolódhat (Nyirő és mások, 2012).
Színesíti a képet, hogy a tartalmakat előállító felhasználót nem köti a tömegkommunikációt jellemző szervezeti hierarchia és fegyelem, ő nem tartja magára nézve kötelezőnek a
korábban kialakult szakmai normákat vagy íratlan szabályokat (gondoljunk például a hírkészítés folyamatára), sőt esetenként megkérdőjelezi, negligálja az írottakat, a jogi normaként
megjelenőket is (amint azt a hálózati kommunikációban a személyiségi jogok figyelmen kívül
hagyásának vagy éppen a szerzői jog megsértésének mindennapos példái mutatják).

1.5. A média-gazdaságtan tárgya, a médiagazdasági elemzések szintjei
A média-gazdaságtan viszonylag fiatal tudományág, amelynek kezdetei a múlt század közepére tehetők, s amely azután az 1970-es, 1980-as években bontakozott ki az Amerikai
Egyesült Államokban, illetve a fejlett európai piacgazdaságokban. A tudományág kifejlődése
három tradíciót követett, és az elméleti közgazdaságtan, az alkalmazott közgazdaságtan, valamint az úgynevezett médiakritikai iskola nyomvonalán haladva vált a kommunikáció- és
médiatudományok, valamint a közgazdaságtan határterületének elkülönült, önálló diszciplínájává. Az elméleti és az alkalmazott közgazdaságtan eszmekörével rokon tradíció egyaránt
használja mind a mikro-, mind a makroökonómia eszköztárát vizsgálatai során, a kritikai
tradíció pedig a politikai gazdaságtan és a társadalomkritika, valamint a jóléti gazdaságtan
által is érintett kérdésekkel foglalkozik (Picard, 2006).
Gazdasági nézőpontból vizsgálva és általánosan fogalmazva a média-ágazatban sem történik más, mint a szűkös erőforrások kombinálása a médiatermékek előállítása, szolgáltatások
nyújtása, végső soron a fogyasztói szükségletek kielégítése érdekében. A média gazdaságtani
kutatások központjában magától értetődően a piaci alapon működő média áll, s a médiavállalatoknál ugyanazokat a fő érdekeltségi motívumokat, nevezetesen a nyereség maximálását
és a tulajdonosi érték növelését találjuk, mint más ágazatok vállalatainál.
„A média-gazdaságtan azzal foglalkozik, miként elégítik ki a médiaágazat termelői a
rendelkezésre álló erőforrásokkal a nagyközönség, a hirdetők és a társadalom szükségleteit”
– fogalmaz Picard (1989: 7) a maga úttörő jellegű munkájában az 1980-as évek végén. Úgy
egy évtizeddel később, amikor a diszciplína már polgárjogot nyert a fejlett országokban,
egy másik tankönyv szerzői, miközben lényegében nem tértek el az előbbi meghatározástól, még inkább kiemelték, hozzátették a gyakorlati gazdálkodás és menedzsment mozzanatait is: „A média-gazdaságtan kifejezés azokra az üzleti és pénzügyi tevékenységekre
utal, amelyek révén a vállalatok termékeket állítanak elő és visznek piacra a különböző
médiaiparágakban” (Alexander és mások, 1998: 2).
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Ugyanakkor nem téveszthetjük szem elől, hogy még a tömegmédia korában sem volt a média
színterén jelenlévő magánszereplők mindegyike úgymond kifejezetten piaci vállalkozás. Amint
Picard (2006) rámutat, például a lapkiadásban számos kiadó inkább a helyi közösség, a helyi
nyilvánosság egyik intézményének, semmint nyereségérdekelt vállalkozásnak tekintette magát,
s az Amerikai Egyesült Államokban ugyanez volt elmondható a kis helyi piacokon működő, az
országos hálózatok műsortartalmi integrációján kívül maradt rádió- és televízió csatornákra is.

A média-gazdaságtan tárgyalásakor meg kell határoznunk, hogy mit is tekintünk a médiaiparba (media industry) tartozó ágazatoknak. Ez már a tömegmédia korában sem volt
egységes, és a hagyományosnak tekintett ágazatok, a lapkiadás, valamint a rádió- és televízió
műsorszolgáltatás mellett a könyvkiadás, a film- és a hangrögzítés iparágak is sok esetben hozzátartoznak a vizsgált területekhez. Az amerikai média-gazdaságtani szakirodalomban pedig
szokásos a szélesebb értelmezés, a játékok, a sport, szabadidő parkok (theme parks) ágazatainak bevonása, ami a médiaipar fogalmának kitágítása a szórakoztató iparok (entertainment
industries) irányába, vagy még tovább menve kiterjeszteni a médiaipart az úgynevezett kreatív iparágak (creative industries) egészére, beleértve például a reklámozást is (Küng, 2017).
Mindezekhez hozzáadódik, hogy a digitális hálózati média színterén a hagyományos ágazatok egymásba fonódása már önmagában is felvet értelmezési nehézségeket. Jelen munkánkban, elsősorban gyakorlati megfontolásból döntöttünk arról, hogy milyen ágazatokkal foglalkozzunk külön is (lásd az 5. fejezetet), illetve arról, hogy a reklámipart érintett ágazatként
kezeljük és csak röviden, kvalitatív módon vizsgáljuk (lásd a 6.1. alfejezetet).
A közpénzekből fenntartott, a közmédia részét képező közszolgálati rádiók és televíziók
ugyan a piac részét képezik, de nem üzleti alapon működnek. Ideáltipikus esetben ők az
általuk kínált műsorszámok és/vagy csatornakínálatuk minőségi jellemzőire teszik a hangsúlyt, s egyéb, a közérdekből fakadó célokat is követnek (például a műsorok sokszínűsége, a
közélet releváns kérdéseinek bemutatása, kulturális értékközvetítés stb.). A digitális hálózati
média színterén még tovább növekszik a nem-piaci alapon előállított kínálat, mindenek előtt
a felhasználói aktivitás eredményeként, ami persze önmagában is hatással van a tömegmédia
üzleti alapon nyújtott kínálatára, illetve lehetőséget teremt a tömegmédia-szervezetek és a
civil tartalom-előállítók közti szervezett együttműködések kialakítására.
A hagyományos rádiózás és televíziózás (broadcasting radio and television) piacának műsorszolgáltatói, némi túlzással, a piaci és a nem-piaci szektor közötti tartományban működnek
és kénytelenek olyan célokat is szolgálni, amelyeket a szabályozó hatóság és más érintettek
fogalmaznak meg számukra. Miután ez a célrendszer eléggé bizonytalan, a konvencionális
közgazdasági elméletek alkalmazása sem egyszerű az egyes médiaszervezetek és így a médiaágazat működésének vizsgálatakor, mutat rá Doyle (2013). Hozzá kell tennünk, hogy a
tapasztalatok, a nyilvánvaló példák szerint a médiapiacba való közhatalmi beavatkozások egy
része kifejezetten a médiaszervezetek autonómiájának csökkentését célozza valós vagy csupán
vélelmezett társadalmi érdekekre hivatkozva.
A mikroökonómiai elemzés tárgya tehát az egyes vállalat és az egyes fogyasztó, a vállalat
működése, az általa elért nyereség, a tőkemegtérülés, valamint a fogyasztói hasznosság. A vállalati működés vizsgálata során az ipari szervezetelmélet felfogását követjük, mely szerint a piac
szerkezete alapvetően befolyásolja a vállalatok viselkedését, kiemelten az árképzés módját, a
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termelés és a terjesztés egész folyamatát. Az alkalmazott gazdaságtani iskola az üzleti gazdaságtan és a vezetéstudományok médiaágazatokban való felhasználásához kapcsolódik. A kritikai
iskola fő vizsgálódási területei közé sorolható a médiakoncentráció alakulásának, valamint a
médiaágazat működése társadalmi hatásainak vizsgálata.
A tudományág kialakulásakor az elméleti közgazdaságtan a médiapiacok szereplőinek döntéseit mindenekelőtt a neoklasszikus iskola eszköztárát alkalmazva vizsgálta. A digitális média
világában ezen eszköztár alkalmazása önmagában már nem elégséges, mert a korábbiakhoz képest a termelésben radikálisan megváltoztak a költségszerkezetek, valamint a piacra való belépés
feltételei. Mindezek nyomán szinte végtelenné vált a piacra vitt médiatartalmak választéka (Anderson, 2007), erről bővebben a termékek költségszerkezetét bemutató 2.2. alfejezetben lesz szó.

Úgy tűnik, mintha két évszázad elteltével feltámadt volna a közgazdaságtan egyik francia úttörőjéről, Jean-Baptiste Say-ről elnevezett dogma, miszerint „[a] kínálat megteremti a maga keresletét” (Pearce, 1993: 496). Az előállt tartalombőség, az új platformok, az újfajta üzleti gyakorlatok és kapcsolatok megjelenése azt eredményezték, hogy olyan új közgazdasági diszciplínák,
mint a figyelem-gazdaságtan (attention economics), a hálózati gazdaságtan (network economics),
a viselkedési gazdaságtan (behavioral economics) eredményeinek alkalmazása is megjelent a médiagazdasági döntések elemzésében, ezeket konkrétan majd a megfelelő fejezetekben érintjük.

A médiavállalatoknak a külső környezetükre, s kiemelten a piacok strukturális változásaira
való reagálása megjelenik az általuk választott üzleti modellben. Az üzleti modell fogalmának nincs közmegegyezéssel elfogadott meghatározása, noha magát a fogalmat előszeretettel
használják a vezetéstudományok. Boulton és szerzőtársai (2000) szerint például az üzleti
modellek lényegében eszközportfoliók, s a vállalat sikere azon áll vagy bukik, miként képesek együttműködni az általa felhasznált eszközök, amelyek természetesen már nem csupán
a hagyományosan számításba vett fizikai eszközök és a pénztőke: az eszközportfoliók elemei
olyan értékképző tényezőket is tartalmaznak, mint a kapcsolatok, szellemi tulajdonjogok és a
változásokra összpontosító vezetés (relationships, intellectual property and leadership).
Az üzleti modell Picard (2000) szerint a termék-, szolgáltatás- és információáramlások általános kerete, amelyen belül meg kell határozni a különböző üzleti tevékenységeket és ezek
szerepét, fel kell térképezni a folyamatban a piaci szereplők által potenciálisan élvezett előnyöket
és hasznokat, s azonosítani kell a bevételi forrásokat. Wirtz (2011) megfogalmazásában az üzleti
modell a vállalat releváns tevékenységeinek egyszerűsített és aggregált megjelenítése, mondhatni az értékteremtés architektúrája, amely azt írja le, hogy a vállalat értékteremtő tevékenységének melyek a legfontosabb eszközei. Küng (2017: 28) úgy fogalmaz, hogy az üzleti élet szereplői
számára praktikusnak tűnik egy olyan meghatározás, miszerint „[az] üzleti modell tartalmát lényegében a felkínált termékek [products offered], az általuk reprezentált fogyasztói értékígéretek
[value propositions for customers] és a belőlük származó jövedelemáramok [value flows] alkotják.”
A médiában négy domináns üzleti modellt azonosít Albarran (2010), nevezetesen a hirdetési (advertising), az előfizetéses (subscription), az egyedi használat szerinti (pay per use) és a keresési (search) modellt. A tömegmédiában kiemelt szerepet játszó hirdetési modell a digitális
médiában is tovább él, de sokkal kifinomultabb eszközöket alkalmaz és jóval nagyobb a „találati pontossága”, mint korábban. Az előfizetési modell is jelen van mind a tömegmédiában,
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mind a hálózati médiában. Az egyedi használat szerinti modellnek szintén van előzménye a
hagyományos médiában, nevezetesen ilyen az egyes műsorszámok nézését díj ellenében felkínáló (pay-per-view, ppv) szolgáltatás a különböző digitális televíziós platformokon, de ennek
természetes világa mégiscsak a digitális média számtalan platformon, különböző fogyasztói
végkészülékeken elérhető fizetős szolgáltatása.
A keresési modell kifejezetten, mondhatni belső lényegénél fogva a digitális média tartalomszolgáltatásainak modellje, mely szolgáltatások, hasonlóan a klasszikus (ingyenes, freeto-air) kereskedelmi rádióhoz és televízióhoz, a hirdetési bevételekből tartják fenn magukat.
Számukra a kereső-motorok szolgáltatják az elérni kívánt közönséget, amely immár az egyéni
internethasználati profilokból konstruált egyéni felhasználókból áll, s nem valamilyen tömegjellegű médiaszolgáltatás jól-rosszul felmért célcsoportja.
Az üzleti modell kialakítása a vállalat felső vezetésének legfontosabb stratégiai döntései közé
tartozik, s nagyjából ez az a határ, ameddig még a média-gazdaságtan elmegy a konkrét vállalati
döntések vizsgálatakor. A vállalatvezetés funkciók szerinti tárgyalása, a napi döntéshozatal gyakorlati kérdései már egyértelműen egy másik szaktudomány, a médiamenedzsment körébe tartoznak. Bár a média-gazdaságtan és a médiamenedzsment érintkezési felülete, a vállalati stratégia jól
beazonosítható, elkülönülésük mégis markáns, s ez visszatükröződik a szakirodalomban is.
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2. fejezet
A médiatermékek jellegzetességei
2.1. A médiatermékek közgazdasági jellegzetességei
Más iparágak termékeihez képest a médiatermékek több sajátos jellemzővel is rendelkeznek.
Ezek a jellegzetességek meghatározzák előállításuk és terjesztésük folyamatát, az iparág működésének közgazdasági törvényszerűségeit és befolyásolják a szabályozási folyamatot. Természetesen a médiatermékek köre nem homogén, vannak fizikai termékek és szolgáltatások,
vannak hagyományos és digitális termékek, ami természetesen eltérő közgazdasági jellemzőket is jelent. Vannak azonban olyan törvényszerűségek is, amelyek ilyen vagy olyan módon
mindig érvényesülnek, ezeket az alábbiakban foglaljuk össze.
A médiatermékek esetében az első példány előállításának költsége kiugróan magas, ugyanakkor a további példányok költsége, a határköltség az első példány költségéhez viszonyítva
alacsony. A nyomtatott lapokkal ellentétben a rádiós és televíziós műsorszolgáltatás esetében
elhanyagolható a határköltség, legalábbis a vételkörzeten, illetve a már kiépült terjesztési hálózaton belül. A digitális médiában hasonló a helyzet, a tárolás és terjesztés költsége nagyon
alacsony, és amint azt a továbbiakban majd bemutatjuk, mindez a piacszerkezetben is jelentős
változásokat idéz elő. Mint látható, főszabályként érvényesül, hogy a médiatermék létrehozása költséges, sokszorosítás viszont olcsó, de vannak különbségek az egyes szektorok között.
A médiatermékek piacán tehát érvényesül a méretgazdaságosság: a termelés növelésével
a termelés mértékétől független úgynevezett állandó költségek egyre több termék között
oszlanak meg, tehát az egy termékre eső állandó költség folyamatosan csökken, amelynek
eredményeként az egységköltség is csökken. A méretgazdaságosság érvényesülésének több
következménye is van, így például az iparági cégek nagy mérete és növekedési kényszere
részint a szerves fejlődés útján, részint a vállalati összeolvadásokon vagy felvásárlásokon keresztül. Szintén a méretgazdaságosság következménye, hogy versenyhelyzetben alacsonyak az
árak és ez magas fogyasztói többlethez vezet, ennek egy részét a termelők árdiszkrimináció
alkalmazásával próbálják magukhoz átcsoportosítani.
Meg kell jegyeznünk, hogy az anyagi formában előállított termékek esetében a méretgazdaságosság érvényesülése egy adott technológiát alkalmazva korlátokba ütközik, és a műszakilag optimális termelési volumenen túl akár ellentétébe is fordul (U-alakú egységköltség
függvény). Ugyanez állhat a terjesztési költségekre is, például a nyomtatott lapok terjesztési
körzetének növelésével a ritkábban lakott, kisebb népsűrűségű településeken megnőnek a
fajlagos terjesztési költségek, vagy éppen egy kábelhálózat fejlesztésekor emelkedik meg az
egy bekapcsolható fogyasztóra jutó beruházási költség.
A médiatermék egy másik fontos jellegzetessége a kreatív tartalom, ami összekapcsolódik az
újdonság jelleggel (Gálik, 2003). Az újdonság jelleg érvényesülése műfajonként eltérő, a hír- és
sporttartalmak esetében elsődleges fontosságú, ugyanakkor vannak olyan tartalomtípusok,
például a fikciós műfajok, amelyeknél a klasszikus művek újra és újra értékesíthetők, sőt, akár
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újra feldolgozhatók. Amint Picard (2005) kiemeli, a tartalmak kreatív jellege a gyártási folyamatra is hatással van, a művészi szabadság és szakmai autonómia magas foka miatt a szervezeti
konfliktusok jelentősek lehetnek, ezeknek a kezelése komoly menedzsment tudást igényel.
Az 1920-as években megjelent rádió, majd a negyedszázaddal később megjelenő és hamarosan a tömegmédia korának óriás médiumává (giant medium) váló televízió. a földfelszíni
műsorszórás (broadcasting) technológiáját alkalmazva közvetítette a közönségnek a médiatartalmakat. A közönség által megvásárolt rádió-, illetve a televíziókészülékek alakították át
a rádió- és a televízió adóállomások által sugárzott elektronikus műsorjeleket hang, illetve
audiovizuális tartalmakká. A műsorszórás technológiai sajátosságaiból kiindulva Garnham
és Locksley (1991) munkája alapján a rádióműsor mint termék külön jellegzetességeit a közönség piacán a következőkben foglalhatjuk össze:
– nem anyagi jelleg: a műsort alkotó egyes műsorszámok nem semmisülnek meg a fogyasztással, s amíg van rájuk kereslet, tetszés szerint ismételhetők;
– általános jelenlét a piacokon: a műsor – az adott műszaki jellemzők által meghatározott
területen, vételkörzetben – mindenki számára elérhető;
– azonnaliság: a fogyasztás, a műsorszámok hallgatása egy időben történik a termeléssel
(a műsor szolgáltatás);
– rugalmasság: a műsor egy időben, időveszteség nélkül a legkülönbözőbb – helyi, regionális, országos vagy akár globális – piacokon kínálható;
– a termelés határköltsége zérus: az „első példány” előállítási költsége a következőkhöz
viszonyítva nem egyszerűen magas, hanem a releváns piacon egy további fogyasztó kiszolgálásának költsége zérus;
– a terjesztés szabályozás iránti igénye: a rádióhullámok interferenciájának veszélye megköveteli a piac állami szabályozását.
Meg kell jegyeznünk, hogy ugyanezen jellemzők a földfelszíni műsorszórással terjesztett
televízióműsorokra mint termékekre szintén vonatkoznak.
Az újdonság és a kreatív jelleg két olyan terméktulajdonság, amelyből szinte következik a
médiatermékek piacra vitelének magas kockázata és a keresletük nehéz előre jelezhetősége.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a kereslet nagyon egyenlőtlenül oszlik meg a piacra dobott
termékek között, a sikertermékek mellett rengeteg az üzletileg sikertelen, veszteséges termék.
Hesmondhalgh (2002) számos példát hoz a kultúraipar ágazataiból az előbbiek bemutatására: a könyvkiadásban például az USA-ban 1980-as évek közepét jellemző évi 50 ezer új
könyv megjelentetésének 80%-a piaci értelemben bukás volt, vagy az Egyesült Királyságban
az 1990-es évek elején kiadott fogyasztói magazinok egynegyede hozott nyereséget, további
egyharmada-fele visszahozta a pénzt (break-even), a többi egyharmad pedig veszteséges volt.
Az amerikai piac tapasztalataiból kiindulva Noam (2015) összefoglalja, hogy a médiatermékek körében miként néz ki a piaci siker és a piaci bukás valószínűsége. A sajátos 80–20
szabály (a Pareto-elv) szerint az összes médiatermék 80%-a soha nem termel profitot. Továbbá azok a termékek, amelyek nyereségesek, a 90–10 szabály szerint osztoznak a jövedelmen, vagyis az összes profit 90%-át a termékek 10%-a termeli ki, valamint az összes profit
50%-át a termékek 1-2%-a állítja elő. A kultúra ágazataira gyakran használt, közmondás
szerű „the best and the rest” (a legjobb és az összes többi) szabályhoz igencsak hasonlóak a
fenti szabályok.
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Amint a példák bizonyítják, a médiatermékeknél jóval lazább a kapcsolat a piaci siker és a
ráfordítások között, mint más jószágok zöménél. Az egyes bukásokból fakadó tetemes veszteségeket úgy lehet ellensúlyozni, hogy termékek (könyv, film, sorozat, zenei album, magazin,
show-műsor stb.) széles sorát, repertoárját viszik a termelők a piacra. Ezekben majd benne
lesz a nagy pénzt hozó sikerdarab vagy sikersorozat is, csakhogy pont melyik lesz a kasszasiker vagy a kimagasló nézettségű tévésorozat, csupán kis valószínűséggel jelezhető előre. A
médiában érvényesülő választékgazdaságosság fogalmában az kifejeződik ki, hogy szorosan
összefügg a vállalat jövedelmezősége a nyújtott termékválaszték szélességével, és ehhez még
az a költségelőny is hozzájárul, hogy az egyes termékkombinációk előállítása egy szervezeten
belül olcsóbb, mintha az egyes termékeket különböző vállalatoknál külön-külön állítanák elő
(Gálik–Urbán, 2014).

A médiaágazatok többségére még az 1970-es években is a szűkös a termékkínálat volt a jellemző, a legtöbb iparághoz képest a közvetlen versenytársak száma alacsony volt (Picard, 2005). A
technológiai fejlődés, és benne kiemelten a digitalizáció hatására ez megváltozott, a konvergencia érvényesülésének eredményeként a vállalatok beléptek egymás piacára (Doyle, 2013) és ez
egyben növelte a versenyt is (Noam, 2015). Mint ahogy arról az már a korábbiakban szó volt,
mára elmosódtak a határok a média, a távközlés és a számítástechnika között, ez a folyamat
mind a tartalmakra, mind pedig az eszközökre jelentős hatást gyakorolt.

A médiára, csakúgy, mint a többi infokommunikációs szektorra érvényesül az ún. hálózati hatás (network eff ect). A legtöbb iparágban a fogyasztó számára kedvezőtlen, ha túl
nagy a kereslet ugyanarra a termékre vagy szolgáltatásra, hiszen hiány alakulhat ki, nő az ár,
így a szolgáltatások esetében csökkenhet a minőség. Az infokommunikációs piacon azonban
éppen ellenkező hatású az új fogyasztók megjelenése, minél többen használnak egy adott
szolgáltatást, annál inkább nő a hasznossága (Shapiro–Varian, 2000). Ez igaz volt olyan hagyományos kommunikációs infrastruktúrákra, mint a telefon vagy a fax, hiszen ezek akkor
váltak igazán hasznossá, amikor egyre több és több embert lehetett elérni rajtuk. A digitális
világban is nagyon jól megfigyelhető a hálózati hatás működése, például egy közösségi oldal
akkor vonzó, ha a felhasználó sok ismerősét el tudja érni azon keresztül, vagy a YouTube sikerét is a feltöltött videók mennyisége, illetve látogatottsága adja. Ennek a jelenségnek üzleti
vonatkozásai is vannak, hiszen erősíti az első belépő előnyét egy adott szolgáltatáspiacon és
bizonyos cégméret felett beindulhat az exponenciális növekedés (Noam, 2015).
A médiapiacok további sajátossága, hogy a professzionális tartalomgyártók mellett a digitális
korban tartalom-előállítóként a fogyasztók is megjelentek. Ez nemcsak azt jelenti, hogy ugrásszerűen bővülni kezdett a kínálat, hanem azt is, hogy a termékfejlesztés és az innováció részben a
fogyasztói oldalhoz került és ráadásul sok esetben nem is profitérdek, hanem inkább az ismertség
növelése határozza meg a szereplők motivációját. A professzionális médiavállalatok tehát teljesen
új típusú versenytársat kaptak, a kínálat folyamatosan nő, a fogyasztók ideje és figyelme azonban
véges. A közönség tartalom-előállításban betöltött szerepéről a 3. fejezetben lesz szó részletesen.
A médiatermékek, amelyek a digitális korban egyre növekvő arányban szolgáltatások és
nem fizikailag megfogható termékek, nagyon összetett jellemzőkkel rendelkeznek. Amint
már szó volt róla, a médiatermékek az információs jószágok körébe tartoznak, de ugyanak-
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kor kulturális javak is, ráadásul vannak közöttük tisztán magánjószágok, de közjószágok és
kívánatos javak is (ezekről a 2.5. alfejezetben szólunk részletesen). Mindez azzal a következménnyel is jár, hogy a legtöbb iparágnál a média sokkal inkább szabályozott (Polyák, 2015).
Az információhoz való hozzájutás és a sokszínűség fontos társadalmi érték, és a médiakoncentráció külön szabályozásának kiemelt célja éppen az előbbiek védelme, és emellett a szabályozásban megjelennek az állami támogatás különböző formái is.
Ami a médiatermékek helyettesíthetőségét illeti, meg kell különböztetni a közönség és
a hirdetők piacát (Gálik, 2003). A közönség piacán a médiatermékek egymással bizonyos
határig helyettesíthetők, más médiaágazat termékeivel viszont alig vagy egyáltalán nem. A
digitális technológiának köszönhető választékbővülés növelte a helyettesítést, hiszen minden
tartalomtípusra megsokszorozódott a kínálat, a fogyasztók számtalan hasonló tartalomból
választhatnak, akár informálódni, akár szórakozni szeretnének. A hirdetők piacán korlátozott, de létezik az egyes médiumok közti helyettesíthetőség. Ennek mértékét az határozza
meg, hogy a hirdető által elérni kívánt célközönség milyen jellemzőkkel rendelkezik (pl.
szociodemográfiai változók, jövedelem, életstílus stb.), és ez a célközönség milyen fogyasztási
szokásokkal bír, milyen egyéb médiatermékeket fogyaszt.
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2.2. A főbb termékfajták, a csoportba sorolás ismérvei,
a termékek költségszerkezete
2.2.1. Technológiai és tartalmi különbségek
A megjelenés módja és a terjesztés technológiája alapján megkülönböztethetjük egymástól
a nyomtatott (kiemelten lapkiadás, könyvkiadás), az elektronikus (rádió és televízió, audio,
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film stb) és a digitális médiát (online, mobil applikációk). Ezt a felosztást követték a médiagazdaságtani megközelítések is, a médiatermékek csoportosításában során évtizedeken át az
ágazati logika érvényesült. A technológiák megjelenésének a sorrendje, illetve a piacok közgazdasági jellemzői és a szabályozási keret markánsan megkülönböztette egymástól a nyomtatott lapkiadást és a rádiós/televíziós műsorszolgáltatást. Az 1990-es évektől kezdve emellett
megjelent digitális média közgazdaságtani jellemzőinek elemzése is, így az a nyomtatott és
a broadcasting piac mellett önálló szektorként szerepelt a média-gazdaságtani munkákban
(Doyle, 2013; Gálik, 2003).
A közgazdasági jellemzőket tekintve elválnak egymástól a fizikai, illetve a szolgáltatás alapú termékek. Fizikai megjelenésű média lehet nyomtatott előállítású (könyv, időszaki lapok,
egyéb nyomtatott művek), a hangrögzítéssel készített (hangkazetta, hagyományos hanglemez, CD), illetve képrögzítéssel gyártott (álló- és mozgókép, fénykép, videokazetta, videolemez). A szolgáltatás jellegű termékek közé soroljuk hagyományosan a rádiós és televíziós
műsorszolgáltatást, de ide tartoznak a digitális média tartalmai is. A médiakínálat az idők
folyamán állandóan változik. Néhány évtizede még egyértelműen a fizikai termékek alkották
a kínálat jelentős részét, mára viszont visszaszorultak, és a korábban fizikai megjelenésű tartalmakat is egyre nagyobb arányban anyagtalan formában, digitálisan fogyasztjuk.
A digitális technológia önmagában is összetett, ráadásul a médiaipar leggyorsabban fejlődő területe. A digitalizáció sokáig az internetet jelentette, amelyhez számítógép kellett és ez
a fogyasztás jellemzőit is kijelölte. Szükség volt hardverre, valamilyen szintű digitális írástudásra, és jellemző volt a helyhez kötöttség, jellemzően munkahelyen vagy otthon volt mód a
tartalomfogyasztásra. mobilkommunikációs technológia fejlődésével és mobilalkalmazások
elterjedésével a digitális tartalomszolgáltatás köre kitágult: az okostelefonok alacsonyabb ára
és egyszerűbb kezelése sokak számára elérhetővé tette a digitális szolgáltatásokat, ráadásul
a helyhez kötöttség sem volt már többé szempont. A hagyományos, számítógépen keresztül
történő internetezés és a mobil alkalmazások közönsége tehát nem fed át teljes mértékben és
a használati szokások is eltérőek.
A fogyasztó szempontjából nem annyira a technológia, mint inkább a megjelenés módja
a releváns, így ma már egyre inkább a tartalom típusa alapján érdemes a médiatermékeket
csoportosítani. Ebben az esetben a szöveges/textuális, az audio, az audiovizuális és a grafikus
tartalmakat különböztethetjük meg, megengedve, hogy ezek nem feltétlenül tiszta formában
jelennek meg, hanem keveredhetnek is. Gyakran előfordul, hogy egy digitális megjelenésű
szöveges tartalomba a szerző videót, hangfelvételt vagy éppen adatvizualizációt szerkeszt be,
de azért ilyenkor is egyértelműen azonosítható a tartalom alaptípusa.
Az audio- és videotartalmaknál elválik egymástól a letölthető tartalom és streaming. A digitális tartalomfogyasztás korai éveiben egyértelműen a felhasználói letöltés volt a népszerű,
ebben alighanem nagy szerepet játszott az infrastruktúra fejletlensége a kapacitás problémák
előfordulása. Ugyanakkor a fogyasztókban is valószínűleg sokáig megvolt a birtoklási vágy,
a számukra fontos tartalmakat saját eszközeiken akarták tárolni, nem bíztak abban, hogy
amit ma letölthetnek, az egészen biztosan a jövőben is mindig rendelkezésükre áll. Ma már
elterjedtek a streaming szolgáltatások is, olyan világcégek, mint a Spotify vagy a Netflix alighanem sokakban kialakították azt az érzést, hogy a szolgáltatás hosszútávon is elérhető lesz és
nincs feltétlenül szükség az egyéni tárolásra.
A termékjellegzetességek szerint megkülönböztethetjük egymástól az egyedi és a folyamatos előállítású médiatermékeket. Picard (2005) az egyedi előállítású termékek közé sorolja
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azokat, amelyek egy kreatív ötletre épülnek, mint például egy könyv, film, zenei album vagy
játék. Ezeknek az előállítása projektorientált, az ilyen cégek alapképessége (core competence)
magának a terméknek az előállítása, és különösen magas az üzleti kockázat. Ezzel szemben a
folyamatos gyártású médiatermékek esetében inkább egy, a fogyasztó által is jól érzékelhető
koncepcióra épülnek, mint ahogy azt látjuk a lapkiadásban vagy rádiós és televíziós műsorszolgáltatásban. A gyártás folyamatmenedzsmentre épül, a vállalati alapképesség pedig a
termék kiválasztása, feldolgozása és csomagolása. Kiemelten fontos a márka szerepe, hisz egy
erős márka felépítésével jelentősen mérséklődik az üzleti kockázat is.
A tartalom funkciói szerint négy csoportot érdemes megkülönböztetnünk. Az információs tartalmak közé tartoznak a hírek, tudósítások, közéleti vélemények, amelyek elsősorban a közügyekben való tájékozódást segítik. A szórakoztató tartalmak széles skálán mozognak, különböző műfajokról van szó, de közös jellemzőjük, hogy a fogyasztó
kikapcsolódását, szabadidő eltöltését szolgálják. Szintén nagyon fontos funkciót töltenek
be a kultúraközvetítő és oktatási tartalmak, különösen a közszolgálati médiában jelentős
ezeknek a szerepe. Ezenkívül meg kell említeni a rábeszélő funkciót is, amely elsősorban a
hirdetésekben jelenik meg.

A digitális média fejlődésével és a tartalomterjesztés átalakulásával az elmúlt években teljesen
megszokottá vált, hogy ugyanazok a tartalmak többféle formában, hagyományos és digitális csatornákon is eljutnak a fogyasztókhoz. A digitális felületeken nem más típusú tartalmak
jelennek meg, hanem sok esetben ugyanazok, amelyek nyomtatásban vagy rádiós, televíziós
műsorszolgáltatásban is elérhetők. Egyre kevésbé indokolt tehát a digitális média markáns leválasztása a többi médiaszektortól, bár természetesen vannak olyan technológiai és közgazdasági
jellemzők, amelyek csak itt érvényesülnek.

Alapvető különbség van a médiatermékek között aszerint is, hogy azt professzionális médiavállalatok állították elő vagy a fogyasztó/felhasználó által előállított tartalomról van szó.
Ez utóbbi sokáig csak kiegészítő jellegű volt, ma már a médiafogyasztás jelentős része ezekre
a tartalmakra irányul. A helyzetet bonyolítja, hogy ez a két típus nem feltétlenül egymás
ellenében létezik, gyakoriak a kooperációk, amikor egy professzionális tartalomszolgáltató
integrálja kínálatába a felhasználó által előállított tartalmat (gondoljunk például egy hírportál blogmotorjára). Korábban jól látható minőségi különbségek voltak a különböző tartalomtípusok között, ma már ezek az eltérések nem annyira nyilvánvalóak, sok esetben óriási
közönséget képesek vonzani a valóban érdekes és innovatív felhasználói tartalmak is.

2.2.2. Közgazdasági jellemzők
A bevétel források szerinti megkülönböztetése nagyon fontos lett a médiában, már csak azért
is, mert a technológia átalakulásával az üzleti modell sokkal sokszínűbb lett, mint korábban
bármikor. Erről a sokszínűségről a későbbiekben még szó lesz, de már itt fontos megkülönböztetni a tisztán piaci és a döntő részben állami forrásokra épülő médiamárkákat, még ha a
piacgazdaságokban mindig is egyértelmű volt az előbbiek dominanciája.
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A piaci források között hagyományosan jelen van mind a fogyasztóktól, mind pedig a
hirdetőktől származó bevétel, persze az egyes médiatermékek esetében eltérő ezek aránya. Ez
a kettősség a digitális médiában is jelen van, azzal a különbséggel, hogy ott sokkal inkább
jellemző a fogyasztók számára ingyenes, tehát kizárólag hirdetési bevételekből fenntartott
médiamárka, mint a hagyományos médiában. Ma már egyre nagyobb a nyomás a digitális
tartalomszolgáltatókon, hogy változtassanak az üzleti modellen és a felhasználói oldalról is
jussanak bevételhez, idővel pedig növeljék ennek arányát. Egyelőre bizonytalan, hogy a digitális térben az ingyenességhez szokott felhasználók hajlandóak lesznek-e áttérni a fizetős
modellre (Vékey, 2019).
A piaci források mellett nem elhanyagolható az állami források szerepe sem. A lappiacon
ennek megvannak több évszázados hagyományai, hiszen jól ismert, hogy például, hogy az
Amerikai Egyesült Államokban a hírlapok terjesztésére megállapított rendkívül kedvezményes postai tarifák nagy szerepet játszottak az ágazat fejlődésében. Picard (2013) ugyanakkor
felhívja a figyelmet, hogy ma már egyáltalán nem egyértelmű a lapágazat állami támogatásainak megítélése, bár középtávon segítette a lapkiadó vállalatok fennmaradását. Ennél sokkal
meghatározóbb az állam jelenléte a rádiós és televíziós közszolgálati műsorszolgáltatásban,
hiszen az állami forrás ebben az esetben nem kiegészítő jellegű, hanem a legtöbb országban
a finanszírozás alapját biztosítja.

2.2.3. A termékek költségszerkezete
A médiatartalmak költségszintjére és költségszerkezetére nincs általános szabály, az függ
a tartalom típusától, minőségétől, a terjesztési technológiától. A szöveges és audio tartalmak jellemzően alacsonyabb költséggel előállíthatók, mint az audiovizuális tartalmak, már
csak a szükséges hardverigény és szakértelem miatt is. Azonban ez sem érvényesül minden
esetben, egy szöveges anyag lehet egy hírügynökségi hír összefoglalója, de lehet egy több
hónapos újságírói oknyomozás eredménye, mint ahogy egy video is lehet költséghatékony
stúdióbeszélgetés vagy akár egy drága szuperprodukció. Nagyon sok függ tehát a műfajtól
és az elkészült anyag minőségétől, különösen attól, hogy mennyi emberi erőforrás volt szükséges a tartalom elkészítéshez.
Az viszont főszabályként érvényesül, hogy az elkészült tartalom digitális terjesztésének költsége nagyon alacsony, így ezek szinte biztosan elérhetővé válnak valamilyen
platformon. Ma már inkább az a kérdés, hogy a hagyományos terjesztési csatornában
megjelenik-e termék, gondoljunk például a nyomtatott formában és digitálisan is megjelenő lapokra.
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2.1. ábra. Termelési folyamat és költségkülönbség a nyomtatott és digitális előállításban
Hírgyártás az analóg korszakban

Fizikai
hírgyűjtés
és -írás

Fizikai
szerkesztés
és tördelés

a költségek
10-20%-a

Fizikai input

a költségek
15-20%-a

Fizikai
előállítás
(nyomtatás)

Fizikai
terjesztés

a költségek
2/3-a

Hírgyártás a digitális korszakban

Elektronikus
hírgyűjtés
és -írás

Elektronikus
szerkesztés
és tördelés

a költségek
jelentős hányada

Elektronikus
előállítás

Elektronikus
terjesztés

a költségek kis hányada,
jellemzően 15% alatt

Forrás: Picard (2011: 11)

Amint Picard (2011) tanulmányából is kiviláglik, a technológia sajátosságaiból eredően a
digitális előállítás, tárolás és terjesztés egyértelmű költségelőnyben van a fizikai termékekhez
képest. A lapkiadásban olyan magasak az előállítási és terjesztési költségek, hogy magára a
tartalomra a rendelkezésre álló forrás csak egy kis része jut. Egészen mások az arányok a digitális médiában, ahol a tartalom előállítás költségei dominánsak, ezekhez képest marginális
a tárolás, terjesztés költsége. A fizikai és digitális termékek esetében fontos a költséggörbék a
2.1. alfejezetben említett különbsége. A fizikai termékek esetében a termelés során a határköltség csökkenésének egyértelmű technológiai korlátja van, a terjesztésben pedig ha bővül
az ellátási terület, az egyértelmű költségnövekedéssel jár (U alakú görbe, ahol bizonyos pont
után növekedni kezd a határköltség). Ugyanakkor a digitális termékek esetén nincs ilyen
határ, a határköltség lényegében nulla, egy újabb fogyasztó elérése semmilyen kimutatható
költséggel nem jár.
A digitális piacok költségszerkezetének sajátossága és az ebből következő piaci átalakulás
Anderson (2007) nagyhatású könyvéből a hosszú farok elmélet (long tail theory) néven vált
ismertté. A digitális terjesztés lehetősége alapjaiban változtatta meg a médiapiacok szerkezetét
és egyben egy új közgazdasági paradigma is született.
Az elmélet lényegét a médiatermékek terjesztésének átalakulása adja. A tartalomipari ágazatokban (pl. könyvkiadás, zeneipar, filmipar) a fizikai tárolás és terjesztés óriási költségeket
jelentett, a megjelentett termékek végigmentek a kereskedelmi lánc valamennyi elemén, hogy
aztán a boltokba kerülve várják a vásárlókat. A magas költségek és az ebből adódó nagy
kockázat miatt ezen piacok szereplői folyamatosan azon dolgoztak, hogy minél sikeresebb,
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nagyobb tömegeket vonzó alkotásokat állítsanak elő, és ebből fedezzék az óhatatlanul előforduló bukásokból eredő veszteséget.
Az eleve kisebb érdeklődésre számító alkotások be sem kerülhettek a terjesztési rendszerbe, hiszen a magas költségek miatt biztosan veszteséget termeltek volna. Miután a terjesztők
mesterségesen alacsonyan tartották a kínálat szintjét, a kereslet is meglehetősen koncentrálttá
vált: ez vezetett az igazi, tömegeket vonzó slágertermékek megszületéséhez. Anderson állítása
szerint tehát a média és kulturális iparok igazi nagy slágereit a hiány teremtette meg, de ma
már nem lehet visszahozni ezeket az időket.
A digitális terjesztés teljesen megváltoztatta meg a költségstruktúrát. A könyvek esetében
a fizikai termék (maga a papíralapú könyv) részben megmaradt, csak a terjesztés módja alakult át, a zene és a filmipar esetében azonban már maga a termék is digitális formában áll
rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy a terjesztési költség – beleértve a tárolási költségeket is –,
gyakorlatilag a nullával egyenlő, és így már olyan rétegtermékeket is érdemes piacra vinni,
amelyeket előre tudhatóan csak kevés számú vásárló fog megvenni. Ha nincs költség, nincs
terjesztési kockázat sem.
2.2. ábra. A hosszú farok piacszerkezet

fogyasztás

termékek

A költségstruktúra megváltozása és a terjesztett termékek számának megsokszorozódása a
kereslet átalakulásához vezetett. Kiderült, hogy tulajdonképpen mindenre van kereslet, még
akkor is, ha továbbra is kevés számú termék képes széles tömegeket vonzani. Az ezen a körön
kívül eső rétegtermékeket egyenként ugyan kevés számú fogyasztó vásárolja meg, összességében azonban rendkívül komoly piacot jelentenek. Ha ezt grafikusan ábrázoljuk, akkor egy
olyan görbét kapunk, amely soha nem éri el a nullát, hiszen minden termék érdekel valakit.
Fontos tudni, hogy a görbe elnyúló része nem az ízlés megváltozása vagy egyéb ok miatt
jelent meg a tartalompiacon, hanem egyértelműen a lecsökkent terjesztési költségek tették
lehetővé a kereslet és kínálat egymásra találását.
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2.3. A médiatermékek kétoldalú/többoldalú piaca
A médiaágazat termékei a modern társadalmakban létszükségleti cikkek, nap mint nap fogyasztjuk és/vagy használjuk őket, mégsem könnyű egyértelműen meghatározni a termék fogalmát. A fogyasztók/felhasználók szempontjából a médiatermék lényege a benne foglalt tartalom, a megjelenített és közvetített információ, a neki tulajdonított jelentés, az általa kiváltott
élmény, amelyek egyaránt immateriális jószágok és a fogyasztás/felhasználás során nem használódnak el. Ebben az értelemben tartoznak a médiatermékek az információs jószágok sorába
és része a médiagazdaság az információs gazdaságnak (Shapiro–Varian, 2000). A médiatermék
kifejezés a gazdasági szaknyelvben a médiatartalom-szolgáltatást is magába foglalja, az üzleti
és szabályozási gyakorlatban viszont jellemző ezek megkülönböztetése, külön kezelése.
A közönség számára érzékelhető, a maga valójában megjelenő médiatermék mondhatni
a tartalom ‘csomagolása’, és lehet akár oly kézzelfogható, mint egy újság vagy egy magazin,
de lehet olyan immateriális szolgáltatás is, mint valamely elektronikus hírközlési rendszeren
elérhető rádió- vagy televízió-műsorszám vagy éppen egy internetes hálózati portálon megjelenő hír. A médiatartalmak számbavételi egysége vitatott kérdés (Doyle, 2013), konkrét
példákkal élve az lehet egy hír/tudósítás/történet önmagában, de lehet olyan szerkesztett
egység is, mint a hírlap vagy a magazin, lehet konkrét rádió vagy televízió műsorszám, de
lehet maga a rádió- vagy televíziócsatorna is. Ezek a különbségek relevánsak a konkrét médiagazdasági elemzések és a médiamenedzsment szemszögéből (Picard, 2005), de mostani
témánk szempontjából elégséges úgy tekinteni a médiatermékre, hogy lényege a közönség
számára közvetített információ és jelentés, amely nem-anyagi (immateriális) jellegű és nem
használódik el a fogyasztás során.
A médiatermékek jelentős része üzleti értelemben árujószág, amit a piacon értékesítenek. A fogyasztók/felhasználók szimbolikus értéket tulajdonítanak a tartalmakba foglalt,
beléjük kódolt jelentéseknek és értékelik az általuk közvetített információkat, keresletük
ezekre irányul. A médiatermékkel szemben azonban nemcsak a fogyasztók/felhasználók
támasztanak keresletet, hanem a hirdetők is. A hirdetőt természetesen nem az érdekli,
hogy saját maga számára milyen élményt nyújt a médiatermékbe foglalt szellemi tartalom, hanem arra kíváncsi, hogy mekkora és milyen összetételű az egyes médiatermékek
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közönsége, és hogyan érheti azt el a maga kereskedelmi üzeneteivel, amelyek talán legfontosabb válfaja a reklám.
A médiagazdaság digitalizálódása előtt, a tömegmédia uralta környezetben a médiatermékek iránti kereslet kettősségét jellemzően a kettős termékpiac (double/dual product
market) fogalmával fejezték ki. Eszerint a tömegmédia szervezetei egyrészt termékeket
állítanak elő és tartalomszolgáltatásokat nyújtanak közvetlenül a széles értelemben vett
közönség, a meghatározott fogyasztói célcsoportok tagjai számára, másrészt áruba bocsátják a maguk tevékenysége nyomán ténylegesen létrejövő, az általuk „előállított” közönség elérésének lehetőségét a hirdetők számára. A két piacon való egyidejű jelenlét
hagyományosan a médiatermékek egyik sajátos jellemzőjének számított (Gálik, 2003), s
a közönség számára ingyenes, s ilyen értelemben a reklámbevételekből élő kereskedelmi
televízió- és rádióműsorok voltak klasszikus példái az előbbiekben leírt kétpiacosságának, ami mellesleg a lapkiadásban már a tömegmédia kialakulásának legelejétől fogva
általános jelenség volt.
A gyakorlatban nem minden médiatermék volt/van jelen mind a közönség, mind a
hirdetők piacán. A leginkább ismert példával élve már az 1970-es évek elején piacra
léptek az olyan televíziócsatornák az Amerikai Egyesült Államokban, amelyek nem közölnek reklámot és közvetlenül a nézők által a szolgáltatásért fi zetett díjakból élnek (pay
television). Egy emberöltővel később, az ezredfordulót követően, a digitális műholdas
műsorterjesztési technológia alkalmazásával az amerikai rádiózás piacán is megjelentek
a csak fi zetés ellenében elérhető reklámmentes csatornák (pay radio). Némi időkéséssel
a fi zető televíziózás különböző változatai más országokban is elterjedtek, noha a reklámpiacról való tudatos távolmaradás mindig is kivételnek számított a nyereségérdekelt
médiaszervezetek körében.
A médiatermékek két piacon való egyidejű jelenléte mikroökonómiai értelmezésben azt
jelenti, hogy az ilyen médiapiacok úgynevezett kétoldalú piac (two-sided market) kategóriájába tartoznak. A kétoldalú piacokon két olyan elkülönült fogyasztói csoport van, amelyek a
kereslete hat egymásra, és a kereslet növekedése az egyik csoportban pozitív externália a másik számára. Minden egyéb feltétel változatlansága mellett (ceteris paribus) például az egyes
médiatermékek fogyasztásának növekedése – az olvasottság, a hallgatottság, a nézettség, a
látogatottság emelkedése – megnöveli a hirdetői keresletet is, s a keresletnövekedés nyomán
előálló bevételi többletben jelenik meg az érintett médiaszervezet számára a kedvező gazdasági hatás. A közgazdasági és a menedzsment szakirodalomban a platform elnevezést is
használják a kétoldalú piacokra.

A kétoldalú piac fogalma az ezredforduló környékén jelent meg a mikroökonómiában
(Rochet–Tirole, 2006), kapcsolódva a kialakulóban lévő digitális piacok fogalmához és a digitális platformok (Belényesi, 2016) működéséhez. Elméletileg a többoldalú piac (multi-sided
market) pontosabb megnevezés, mint a kétoldalú piac, hisz sok digitális platform nem csupán
kettő, hanem annál több fogyasztói csoport között közvetít, de a jelenség bemutatása és a
könnyebb megértés szempontjait szem előtt tartva a szakirodalomban többnyire a kétoldalú
piac szakkifejezést használják.
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A média színterén működő digitális piacoknak, illetve a digitális platformoknak nincs
általánosan elfogadott meghatározása. A digitális piacok, online piacterek megjelenése ugyan
elektronikus kereskedelem elterjedéséhez köthető, ám az ezredfordulót követően formálódó
elkezdték a fogalmat a digitális média elemzésére is használni.
A digitális piac kvalitatív közgazdasági kategóriákkal kifejezve dinamikus piac, amelyen
érvényesülnek a hálózati hatások, s e piacokon jelentős mértékben növekszik a fogyasztók
információhoz jutásának lehetősége, mely utóbbi érdemben csökkenti döntéseik tranzakciós
költségeit. A digitális piacok működését az állandóan változó folyamatok jellemzik, az innovációs lehetőségek és a termékszakosodás számos lehetőségét kínálják mind a már benn
lévő, mind a belépni szándékozó szereplők számára. A megjelenő szolgáltatásokat technikai
értelemben a két vagy több fogyasztói csoportot összekötő felületek közvetítik, a legfontosabb
kapcsolódási pontokat nevezik platformnak (Belényesi, 2016), a platformok kapcsolják össze
a szolgáltatást generáló vállalkozásokat a fogyasztókkal/felhasználókkal.
A digitális platformok Shelanski (2013: 1665) értelmezésében „olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek közvetítésével a végfelhasználók és a kiegészítő (coplementary) termékek,
szolgáltatások vagy információk (»alkalmazások«) között interakció jöhet létre.” A digitális
platformok körébe tartoznak Shelanski példálódzó felsorolásában a fogyasztói elektronika
„okos” készülékei (pl. telefonok és táblagépek), a szoftverek (pl. operációs rendszerek és böngészők) és bizonyos szolgáltatások (pl.: keresőmotorok, közösségi hálózatok és e-kereskedelmi
portálok). A fogalmi meghatározás nehézségei dacára a digitális platform kifejezés használata
általánossá vált, például a média-gazdaságtani elemzésekben éppúgy találkozunk vele, mint
a digitális piacok működését vizsgáló versenyjogi gyakorlatban.
A digitális platformok a digitális piacok fontos szerkezeti elemei, akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a digitális piacok működése platform alapú. A szolgáltatások több úton juthatnak
el a fogyasztókhoz/felhasználókhoz, gondoljunk csak az audiovizuális tartalmak elérésének
megannyi lehetőségére, hogy felidézzünk egy példát a média világából. Miközben a hálózati
hatások érvényesülése egyértelműen a digitális piacok koncentrálódása irányába hat, a szolgáltatások nyújtásának többrétűsége könnyebbé teszi az egyes részpiacok/alpiacok támadhatóságát. A digitális piacok dinamizmusa, sokszínűsége alapján a szereplők közti kapcsolódási
pontokat nem értékesítési láncnak, hanem értékhálónak (value web) nevezik, amelyben számos értékesítési lánc és termelőegység kapcsolódik össze, különböző tartalomszolgáltatások
és kommunikációs szolgáltatások vannak jelen (Belényesi, 2016).
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2.4. A médiatermékek mint kulturális javak
A kultúra fogalmának tartalmát sokféle módon közelítik a társadalomkutatók. A kultúra a
legáltalánosabb felfogás szerint az a mód, ahogy a különböző népek vagy csoportok élnek a
maguk fizikai környezetében, a maguk által használt eszközökkel, a kialakult szokásaikkal,
rítusaikkal és vallásukkal (Williams, 1960). A kultúra részét képezik az ember alkotta dolgok (artefacts), a kulturális gyakorlat eredményeiként létrejövő termékek és tárgyak, nyújtott
szolgáltatások: ha úgy tetszik, a kultúra magukban az emberekben, a társadalmi tapasztalataikhoz tapadó és azokból fakadó jelentések előállításában és folytatott gyakorlatokban van
(Fiske, 1989). A kultúra és a kommunikáció egymástól elválaszthatatlan fogalmak: „kommunikáció nélkül a kultúrák nem tudnának se fejlődni, se fennmaradni, se terjeszkedi, és
általában véve sikeresek lenni” (McQuail, 2015: 133).
A kultúragazdasági kutatásokban a média egyes ágazatait jellemzően a főbb kultúraiparokhoz (cultural industries) sorolják (Hesmondhalgh, 2002), így a lap- és könyvkiadást, a
rádiós és televíziós műsorszolgáltatást, a filmgyártást, az elektronikus publikálást, a zenei
ágazatból a hangrögzítést és terjesztést, az internet ipar szolgáltatásait, a video- és számítógépes játékokat egyaránt a kultúraipar részeinek tekintik. Ezek az ágazatok nemcsak komplex
módon összefonódva és együttműködve tevékenykednek, hanem egymás versenytársai is,
hisz ugyanazokra a szűkös erőforrásokra – a fogyasztók szabadon elkölthető jövedelme és a
fogyasztásra fordítható ideje, a potenciális reklámbevételek, a kreatív és szakképzett munkaerő, illetve a tartalmakat előállító felhasználó kreativitása, képzettsége és szabad ideje, a
fogyasztókról és/vagy felhasználókról rendelkezésre álló információk – támaszkodnak. Az élő
előadó-művészet szintén a kulturális ágazat része, viszont a maga élő formáiban (koncertek,
színházi előadások, különféle performanszok) nem tartoznak a médiaszolgáltatások kategóriájába, de a közvetített formáiban már igen.
A kulturális javak az információs jószágok csoportjába tartoznak, hisz a művészeti/kulturális tevékenységnek is egy üzenet a lényege, amelyet létrehozói valamilyen közvetítőn keresztül juttatnak el a felhasználóhoz, a közönséghez (Petró, 2000a). A kulturális javak előállítása
is szűkös erőforrásokat igényel, számos fajtájukhoz csak fizetség ellenében lehet hozzájutni, így gazdasági jószágként való kezelésük éppen úgy kézenfekvő lehet, mint más termelő
és szolgáltató ágazatok kibocsátásának esetében. Megkülönböztetésüket az indokolja, hogy
mind előállításuk, mind fogyasztásuk számos sajátossággal rendelkezik.
Valamely szükséglet kielégítése élvezetet, elégedettséget nyújt a fogyasztó számára, a közgazdaságtan nyelvén ez az a hasznosság, amelynek megszerzésére irányul a fogyasztói döntés. A kulturális javakként értelmezett médiatermékek fogyasztói/felhasználói számára ez a
hasznosság a kulturális élmény, ennek megszerzésére irányul a keresletük, s ebből kiindulva
szokás őket élményjószágnak is nevezni. Az élményjószágok esetében jelentős a fogyasztó
által vállalt kockázat, mert jellemzően csak utólag derül ki, milyen élményhez is jut, az erről
való előzetes információ beszerzés lehetőségei korlátozottak, mivel a mikroökonomia azon
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feltevése, hogy a fogyasztó tökéletesen tájékozott döntése meghozatalakor, a kulturális jószágok esetében még kevésbé teljesülhet, mint más javaknál.

A társadalmi munkamegosztás kiszélesedésének következményeként a fogyasztó információs hátrányba kerül a termelővel szemben (Scitovsky, 1988), de azért törekszik racionálisan viselkedni,
figyelembe véve információszerzéssel járó tranzakciós költségeket. Egy viszonylag drága és a használat során kényelmi tényezőkkel is bíró termék – mondjuk egy ruha vagy egy cipő – megvétele
előtt az árakról információt gyűjthet, hisz ugyanaz vagy szinte ugyanaz a termék egy időben
jelentős árkülönbségekkel van jelen piacokon, másrészt viszont csak a próba, illetve a használat
során derül ki, hogy mennyire kényelmes a viselet. Ugyanakkor mondjuk egy doboz tőkehal
megvásárlása nem ér meg egy alapos információgyűjtést: inkább érdemes a fogyasztónak egy-két
márkát kipróbálnia, hisz az sem nagy veszteség, ha valamelyik nem ízlik, s azután tapasztalati
alapon dönteni később az egyik vagy a másik mellett. Az első csoportba sorolható árujószágokat
keresési (search goods), a másodikba tartozókat tapasztalati (experience goods) javaknak nevezte el
Nelson (1970), az élményjószágok kétségkívül ez utóbbiak körébe tartoznak.

A kulturális javaknál a róluk szóló jelzések figyelése és egyfajta „reputációs mechanizmus”
működése növelheti a fogyasztók informáltságát. Ilyen jelzések az egyes művekről, kulturális
eseményekről megjelenő szakmai kritikák, tudósítások (Petró, 2000a). Amennyiben az élő
előadó-művészeti rendezvényeket valamely médiaplatformon közvetítik (és ennek révén a
produkció egyben médiaszolgáltatás is), a távollévő közönség számára az élő eseményt látogató közönség nagysága és reakciói szintén jelzésértékűek. Másra enged következetni egy teltházas színházi előadás, balett vagy koncert, mint egy foghíjas nézőtér, és másra az előadókat
hosszasan ünneplő közönség, mint a produkció langyos fogadtatása.
A reputációs mechanizmus fontos elemei például az olyan nagy presztízsű művészeti díjak, mint egy filmnél az Oscar-díj vagy éppen a Cannes-ban kapott fődíj, irodalmi alkotásnál a Nobel, egy zeneművész esetében pedig valamely rangos nemzetközi versenyen elért
siker. A digitális média különböző platformjain a közönség tagjai közvetlenül hallathatják
a hangjukat, így a korábbi időkből megszokott professzionális kritikák mellett a fogyasztóktól jövő, általuk közzétett pontozásos vagy szöveges értékelések, hozzászólások, tágan
értelmezve az elektronikus szájreklám vagy szóbeszéd (electronic word-of-mouth,) különböző
formái egyaránt információforrások a kulturális termékek, szolgáltatások potenciális közönsége számára.
A kulturális fogyasztásként értelmezhető médiafogyasztást befolyásoló ízlés, a preferenciarendszer kialakulásában jelentős szerepet játszanak mind az egyén felhalmozott tapasztalatai,
mind szűkebb és tágabb társadalmi környezetének mintái. Az előbbiek képezik az egyén
személyes tőkéjét, az utóbbiak pedig az egyén társadalmi tőkéjét, s mindkettő bizonyos tanulási folyamatban halmozódik fel. Utalva az 1992-ben közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett
Gary Becker úttörő jellegű munkásságára a humán tőke fogalmának közgazdaságtanba való
bevezetésében, Petró (2000b) rámutat, hogy a kulturális fogyasztás különbségei markánsabban nagyobbak a képzettség változó mentén, mint a jövedelem szerint, így a fogyasztás
kifejezetten egyenlőtlen megoszlásának hátterében minden bizonnyal a tanulással összefüggő
megértési költségek, a humán és a társadalmi tőke különbségei állnak.
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A digitális média világában történt bizonyos elmozdulás a kulturális fogyasztás előbbiekben bemutatott mintázatainak különbségeiben. Elsősorban a magas képzettségűek körében kialakult a kulturális mindenevő (cultural omnivore) típusú fogyasztó/felhasználó (van
Eijck – Majorana, 2013), aki szabadon és élvezettel válogat a világháló platformjain elérhető
legkülönbözőbb zsánerű kulturális tartalmakból, Az alacsonyabb képzettségűek körében is
felbukkan a kulturális mindenevés jelensége, de ennek kiterjedése, éppen bizonyos kulturális
tartalmak fogyasztását feltételező tanulási folyamat rájuk jellemző hiányosságai, a nem megfelelő mértékű egyéni és társadalmi tőke következtében, jóval mérsékeltebb.
A mikroökonómiában szenvedélyjavaknak (addictive goods) nevezik azokat a jószágokat,
amelyeknél a múltbeli fogyasztás növeli a jelenbeli, illetve a jövőbeli fogyasztást, s erre a
kultúrafogyasztásban is találunk példákat. Ez ellentmondani látszik a mikroökonómia csökkenő határhaszon törvényének, amely szerint egy termék fogyasztásának növekedése során
egyre kisebb a növekmények hasznossága (a határhaszon) a fogyasztó számára. Petró (2000a)
felidézi a modern közgazdaságtudomány egyik kiemelkedő személyisége, Alfred Marshall
magyarázatát, aki rámutatott arra, hogy a csökkenő határhaszon törvénye mögött a fogyasztói preferenciák változatlanságának feltételezése áll, ami nem mindig érvényesül, hisz például
előállhat, hogy minél több jó zenét hallgat valaki, annál több élvezetet lel benne. Megjegyezzük, az ilyen magatartás a média rajongói közösségeinek viselkedésével rokon.
Egyértelműnek tűnik, hogy a médiatermékek kreatív és újdonság jellege áll a kulturális
javakkal való rokonságuk hátterében, de arra is utalnunk kell, hogy a médiával foglalkozó
társadalomtudományi diszciplínák távolról sem egységesek a médiatermékek kreatív és újdonság jellegének elismerésében. A médiaszervezetek által üzemszerűen, tömegtermeléssel
előállított és/vagy változatlan formában újrafelhasznált tartalmakat a tömegkommunikáció
elmélet fősodornak (mainstream) számító közelítése nem tekinti sem kreatívnak, sem újdonságnak. Az ilyen termékek a hivatkozott felfogás szerint újratermelésük és túlhasználatuk
(overuse) során elveszítik mind egyediségüket, mind újdonságértéküket: „A médiaüzenet egy
munkafolyamat terméke. […] Árujószág, és ebben a tekintetben különbözik a humán kommunikáció más formáiban lévő szimbolikus tartalmaktól” (McQuail, 2015: 68).
A kulturális javak előállításával kapcsolatban e helyütt csak az élő előadó-művészet produkciói költségeinek sajátos alakulását említjük meg. A kultúra-gazdaságtani kutatásokban
úttörőnek számító könyvükben Baumol és Bowen (1966) az amerikai színház, opera, koncert
és balett (táncművészet) költségszerkezetének hosszú távú időbeli alakulását vizsgálva arra a
következtetésre jutottak, hogy miután ezek a szolgáltatások kifejezetten munkaintenzívek, s a
tőkebefektetésekkel csak nagyon korlátozott a munkaerőkiváltás lehetősége, elkerülhetetlen
a költséginflációs nyomás, hisz a bérek más ágazatokban bekövetkező általános emelkedési trendjét nekik is követniük kell. A munkabérek másutt, főszabályként, a termelékenység
emelkedéséhez igazodva nőnek, de egy nagyzenekari művet vagy egy táncjátékot nem lehet
termelékenyebben bemutatni, miközben az előadóművészek bérét növelni kell. Ez a jelenség
a szakirodalomban a beszédes Baumol-kór nevet kapta.
Úgy gondoljuk, hogy a Baumol-kór hatása nemcsak az élő előadó-művészetek azon fajtáinak költségalakulásában érvényesül, amelyeket a két szerző vizsgált, hanem hatást gyakorol
a filmekben, televíziósorozatokban és más zsánerű audiovizuális műsorszámokban szereplő
előadóművészek többnyire esetileg meghatározott szerződtetési költségeire is. A művészeti piacok nem elszigetelten működnek egymástól, így a költséginflációs hatás érvényesülése aligha
korlátozódik az élő előadó-művészetek piacaira.

52

A média gazdaságtanának kézikönyve

A társadalomtudományok művelői közül sokak rendkívül kritikusak a kultúra és a gazdaság
között a liberális piacgazdaságokban kialakult viszonyokkal szemben, s a kritika persze a piaci
alapon működő média egészének bírálatára kiterjed. Szerzők és emblematikus művek sorát
sorolhatnánk fel állításunk bizonyítására, de nem akarunk elkalandozni a tárgytól. Csupán a
szociológia frankfurti iskolájának két jeles személyisége, Adorno és Horkheimer 1947-ben megjelent, magyarul 1990-ben kiadott alapművét („A kultúripar: a felvilágosodás mint a tömegek
becsapása”) idézzük fel. Adorno és Horkheimer (1990 [1947]) már a televízió tömegmédiummá
válását megelőzően úgy érzékelték, hogy a fejlett piacgazdaságokban nemcsak a médiát, hanem
a kultúra egészét maguk alá gyűrték a piaci erők. A kultúra cserélhető, piacképes termékeket
előállító iparrá vált, és szó sincs művészi élményt nyújtó tömegkultúráról. Szerintük a kultúraipar termékei végletesen elváltak a művészetektől, pusztán szórakoztató funkciót töltenek be, a
fogyasztó pedig az őt körülvevő elidegenedett világból való menekülést (escape) vásárolja meg,
vagy legalábbis ezt az illúziót nyújtja számára a kultúraipar.

Végezetül megemlítjük, hogy a kulturális javak egy része úgynevezett közjószág
(public good ), illetve kívánatos jószág (merit good ), a két jószágcsoporttal a következő
alfejezetben foglalkozunk.
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2.5. A médiatermékek mint közjavak és mint kívánatos javak
A közjavak (public goods), vagy egyes számú alakban a közjószág mikroökonómiai fogalom,
olyan termék vagy szolgáltatás, amely ha valaki számára hozzáférhető, akkor bárki más
számára is hozzáférhető. Másként fogalmazva a fogyasztásából senki nem zárható ki, s a
közjavak fogyasztása nem csökkenti azok elérhetőségét/készletét (Pearce, 1993). Egyszerű,
közismert, példával élve tipikus közjószág a települések közvilágítása. A közjavak előállításához, a kínálat nyújtásához szükséges források előteremtése közösségi döntés eredménye,
azokat jellemzően a kormányzat bocsátja rendelkezésre az adózási bevételekből.
A médiatermékek jellemzően magánjószágok, a médiapiacokon állítják őket elő és értékesítik a közönség vagy az intézmények számára. A rádiózás, majd később a televíziózás
piacán kialakult kínálat bizonyos része, a történetileg elsőként megjelenő ingyenes műsorszolgáltatás viszont a közönség szempontjából nézve magán viseli a közjószág jelleget is.
Amennyiben eltekintünk a műsorvételhez szükséges készülékek beszerzési költségeitől,
akkor a rádió- és a televíziócsatorna a maga vételkörzetében mindenki számára ingyenesen hozzáférhető, függetlenül attól, hogy bárki más is bekapcsolódhat a műsorok hallgatásába, illetve nézésébe. Annak magyarázata, hogy esetünkben a magánszféra szereplői
közgazdasági értelemben közjószágjellegű szolgáltatásokat nyújtanak a közönségnek, az
adott piac kétoldalúságában keresendő: a hirdetők számára természetesen nem ingyenes
a közönség elérése, s az ő általuk fi zetett hirdetési díjakból fedezik a közönség számára
ingyenes műsorszolgáltatás költségeit.
Mind a rádiózás, mind a televíziózás a kezdetben csak a térben mesterséges vezető nélkül
terjedő elektromágneses hullámokat használta a műsorjelek továbbítására (a szaknyelvben a
300 GHz-nél kisebb frekvenciájú elektromágneses hullámokat rádióhullámoknak nevezik).
A konkrétan alkalmazott technológia a műsorszórás (broadcasting) nevet kapta, az elnevezés
pedig egy metafora, amelynek alapja az a kép, hogy a földművelő vetés közben széles mozdulatokkal szórja a magot a földbe, úgy, hogy elegendő jusson mindenhova (Gálik, 2003).
A rádiós és televíziós műsorszolgáltatóknak is az a célja, hogy a rádióhullámok által vezeték
nélkül továbbított, egy adott műszaki eljárás szerint kódolt hangok, álló- és mozgóképek egy
adott földrajzi területen (vételkörzet) mindenkihez eljussanak, aki a vételhez/a műsorjelek
dekódolásához megfelelő készülékkel rendelkezik.
A műsorszórás technológiája annyiból különleges, hogy a felhasznált frekvencia nem kerül
a piaci szereplők tulajdonába, azokat a műsorszolgáltatók és/vagy a műsorterjesztők nem
vásárolhatják meg, és így nem használhatják alanyi jogon, ellentétben mondjuk a lapok terjesztéséhez szükséges eszközökkel. A frekvenciatartomány köztulajdonban van lényegében a
világ minden országában, függetlenül attól, hogy demokráciák vagy autokráciák.
A frekvenciák esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója jellemzően egy országos hatáskörű állami/kormányzati szabályozó hatóság (national regulatory agency), amely csupán
egy meghatározott időszakra adja használatba a műsorszolgáltatóknak a piacra lépéséhez szükséges frekvenciákat egy koncessziós típusú szerződésben. A földfelszíni műsorszórással terjesztett műsorszolgáltatások piacára való belépés eme konstrukciója elvben
lehetővé teszi a szabályozó hatóság számára, hogy beavatkozzon a műsorszolgáltatók
műsorszerkezetébe, de ezzel az eszközzel a demokráciákban csak korlátozottan élhet,
hisz a médiaszervezeteket is megilleti a vélemény-nyilvánítási szabadság, amelynek része
a szerkesztési szabadság.
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A műsorterjesztési technológiák fejlődésével a rádió- és televízióműsorok továbbítására használható frekvenciák szűkössége sokat veszített a jelentőségéből. A rádiózás és televíziózás 1990-es
évekre kialakult sokcsatornás modelljében (Gálik, 2003; Noam, 1996) a műsorszolgáltatások
döntő része már olyan technológiákat (vezetékes/kábeles-, illetve műholdas terjesztés) használt
a piacra lépéshez, amelyek kívül estek a szabályozó hatóság illetékességén. Az így terjesztett csatornákhoz a nézők már nem férhettek hozzá szabadon, hisz ehhez a terjesztő a maga platformjain szerződéses alapon díjat kért nézőtől, s ezzel az ilyen műsorok kikerültek a közgazdasági
értelemben vett közjavak tartományából.

Az európai demokráciákban a rádiók és a televíziók jellemzően állami tulajdonban voltak,
s csak az 1970-es évek végétől jelentek meg az üzleti alapon működő úgynevezett kereskedelmi rádió- és televíziócsatornák. Az állami rádiók és televíziók az államigazgatási szervezetbe
betagolt, jellemzően monopolhelyzetet élvező műsorszolgáltatók voltak, az állam és/vagy a
kormányzat szócsöveként, a nemzeti értékek és hagyományok megjelenítőjeként, a kulturális
normák őrzőjeként és teremtőjeként működtek. Létrejöttük a legszorosabban összefüggött
a nemzetállami fejlődés történelmi folyamatával (Kováts, 1995), s működésük bizonyította,
hogy a nemzetállam a maga eszközrendszerével alapvető befolyást képes gyakorolni az országhatárokon belüli kommunikációs tér szerkezetére, a médiarendszer kialakítására.
Az állami rádiók és televíziók a szó közgazdasági értelmében közjavakat állítottak elő, hisz
az állam/a kormányzat mindent megtettek azért, hogy a műsorok az egész lakosság számára
foghatóak legyenek. Ezért még fizetnie sem kellett, ha eltekintünk a készülékek birtoklása
után beszedett kötelező „előfizetési” díjról, ami közgazdasági tartalmát nézve nem egyéb,
mint a háztartásokra kirótt adó. Amennyiben a bevételek nem fedezték a működési költségeket, úgy a műsorszolgáltatóknak nyújtott állami költségvetési támogatások, valamint az
esetleges reklámbevételek tüntették el a forráshiányt. A nem-üzleti alapon való működés az
államiból később közszolgálativá átalakított intézmények működésének egyik alapelve.

„A közszolgálati rádió […] brit »találmány«, s az 1927-ben British Broadcasting Corporation néven
létrejött intézmény betűszavas jelölése – BBC – a tömegmédia világának az egyik legismertebb márkanevévé vált az idők folyamán. A közszolgálati rádió (és televízió) lehet állami tulajdonban, működhet
sajátos közjogi szervezetként, de akár még magántulajdonban is, amint erre éppen a brit médiarendszer szolgáltatott példát. […] A vezetéstudományok alapvető cél, illetve küldetés megkülönböztetését
alkalmazva azt mondhatnánk, hogy a közszolgálati rádió [és televízió] alapvető célja tömegkommunikációs közjavak előállítása olyan körülmények között, amelyek lehetővé teszik a műsorszolgáltató
autonóm, a politikai, üzleti, ideológiai érdekcsoportok manifeszt befolyásától mentes működését. […]
A BBC példáján bemutatva: a küldetés tájékoztatni, nevelni és szórakoztatni” (Gálik, 2003: 183).

A közgazdasági értelemben vett közjavak értéksemleges kategóriák, s nem tévesztendők
össze a közérdeket kifejező vagy kifejezni szándékoló médiatartalmakkal. Aligha vitatható,
hogy a demokráciák médiaszínterein a két fogalom között van egy erős sztochasztikus kap-
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csolat, legalábbis normatív értelemben. Az üzleti alapon működő médiavállalatok jelentős
része is olyan termékeket állít elő és visz piacra, amelyek fogyasztása/használata közös, megosztható tapasztalatokhoz, élményekhez juttatja a közönség tagjait, csoportjait. Ezek a közös
ismeretek nélkülözhetetlenek a társadalom rendezett működéséhez, a társadalmi összetartozás és szolidaritás érzésének kialakulásához (McQuail, 2015; Sunstein, 2013), így az ilyen
tartalmú médiatermékeket szélesebb értelemben akár társadalmi közjavaknak is nevezhetjük.
A kívánatos javak (merit goods) kategóriájába azok a termékek/szolgáltatások tartoznak,
amelyek fogyasztása mind az egyén, mind a társadalom szempontjából pozitív hatású, de a
fogyasztók mégsem hajlandóak a „megfelelő” mennyiséget fogyasztani belőlük (Pearce, 1993).
Ilyen esetben a fogyasztásra vagy kötelezni, vagy legalábbis bátorítani kell őket, mert a puszta
fogyasztói szuverenitás érvényesülése nem vezet a kívánt eredményre. Például a közegészségügyi szempontból nélkülözhetetlen védőoltások beadása vagy a közoktatás kötelezővé tétele az
első csoportba tartozik, amelyet az állam szükség esetén kikényszerít. A második csoportba
sorolhatjuk a kulturális fogyasztás ösztönzését, erre példa a színház- és koncertlátogatás támogatása, a belépőjegyek valós költségek alatti megállapítása, és az ennek nyomán keletkező
működési veszteség megtérítése a szolgáltató számára a beszedett adókból.

A médiában például az oknyomozó újságírás tipikus kívánatos jószág: nagyon magasak a költségei, és a tapasztalatok szerint egyértelmű, hogy a közvetlen bevételekből a tevékenység nem
finanszírozható. Ráadásul a létrejött tartalom nagyon könnyen másolható, gyorsan terjed, így
az exkluzivitás sem érvényesíthető. Kizárólag piaci alapon kevesebb ilyen tartalom áll elő, mint
amennyire a társadalomnak szüksége lenne, így felvetődik, hogy vajon milyen további pénzügyi
forrásokkal lehet támogatni az ilyen javak előállítását (Clement és mások, 2018).

Jól érzékelhető, hogy a közjavak egzakt közgazdasági fogalmához képest a kívánatos javak kategóriája meglehetősen „puha”, hisz nyomban felvetődik a kérdés, hogy ki és/vagy milyen szervezet, testület jogosult eldönteni, hogy mely jószágok tartozzanak a kívánatos javak kategóriájába,
és melyek nem. Erre mindenkit megnyugtató válasz aligha fog valaha is születni, az ilyen típusú
kérdéseket vizsgáló jóléti gazdaságtan alapfeltételezési értékítéletek (value judgments), amelyeket
bárki elfogadhat vagy elutasíthat. A társadalmi jólét mint döntési kritérium alkalmazása a gyakorlatban beleütközik abba a nehézségbe, hogy mind értelmezése, mind a szakpolitikai döntések
révén való érvényesítése belső lényegéből eredően szubjektív értékítéletekhez kötődik.
Nincs ez másként a média működését, illetve a médiakormányzást (media governance) illetően sem, de az elméleti nehézségek dacára a demokráciákban kialakult médiamodellek (Hallin
Mancini, 2008) országainak mindegyikében létrehozták azokat a döntési mechanizmusokat és azokat az intézményeket, amelyeket működtetve támogatja a kormányzat a kívánatos jószágnak tartott
médiatermékek előállítását, piacra vitelét és fogyasztását úgymond közérdekből az általa beszedett
adók felhasználásával. A közszolgálati média intézményrendszerének működése például deklaráltan ilyen célokat szolgál, amint azt számtalan tudományos publikáció, megannyi szakértői anyag, a
nemzetközi szervezetek, testületek és szakmai érdekképviseleti szervek által kiadott állásfoglalások,
nyilatkozatok megfogalmazzák. Az Európa Tanács Miniszteri Konferenciája 1994 decemberében
például a közszolgálati rádiók és televíziók működésével szemben támasztott normatív követelményeket a következőkben összegezte (Council of Europe, 1994: 31–32):

56

A média gazdaságtanának kézikönyve

–
–
–
–
–
–
–
–
–

műsoraik képezzenek viszonyítási alapot a társadalom minden tagja számára;
teremtsenek fórumot közügyekben a széleskörű vitához;
nyújtsanak pártatlan hírszolgáltatást;
készítsenek újszerű és változatos műsorokat;
műsoraikban képviseljék a legszélesebb közérdeket, de egyben legyenek tekintettel a
kisebbségek igényeire is;
az etnikailag vegyes, multikulturális társadalmakban reflektáljanak a különböző eszmékre és meggyőződésekre;
ápolják a nemzeti és európai örökséget;
adjanak helyet műsoraikban a független műsorkészítő műhelyek eredeti alkotásainak;
sugározzanak olyan műsorszámokat a nézőknek és a hallgatóknak, amelyeket a kereskedelmi szektor nem szolgáltat.

Ugyanakkor látnunk kell, hogy a társadalom szerkezete lényegesen átalakult ahhoz az
időszakhoz képest, amikor a közszolgálati műsorszolgáltatás intézményesedése megtörtént
a demokratikus országokban. A korábban többé-kevésbé homogénnek tekintett társadalmi
szerkezet az ezredfordulóhoz közeledve felbomlott, a kialakult késő-modern társadalmakban
mikrotársadalmak egymás mellett élő és egymásba fonódó sokasága van jelen, amelyek igényeit egy monopol közintézmény, a közszolgálati műsorszolgáltató (public service broadcaster)
a legjobb szándék mellett sem képes megfelelően kiszolgálni.
A korábbi, felülről szervezett (top-down) intézményi struktúra helyett egy új közszolgálati
környezetet kell kialakítani, olyat, amelyik épít a közönség tagjai részvételének innovatív
formáira (Harrison–Wessels, 2005), mert csak így lehet hozzájuk eljutni. Ugyanezt hangsúlyozza az európainál lényegesen decentralizáltabb amerikai (USA) közszolgáltatási műsorszórás jövőjét vizsgálva Goodman (2008) vagy Burri (2015) is, bemutatva néhány példát arra,
miként zajlik a közszolgálati műsorszolgáltatók és a közönség különböző kapcsolatok építése
a „tartalombőség, figyelemszűkösség” korában.
Az infokommunikációs technológiák viharsebességű fejlődése nyomán kialakult digitális
színtéren a közszolgálati műsorszolgáltatás (public service broadcasting) mérföldkőhöz érkezett. A hálózati médiaszolgáltatások gyors terjedése, növekvő népszerűsége láttán a közszolgálati műsorszolgáltatók is beléptek erre a piacra, mert volt más választásuk. Mivel a közszolgálati műsorszolgáltatás fogalma ezzel túl szűknek bizonyult, az Európa Tanács (Council
of Europe, 2007) ajánlását figyelembe véve a közmédia/közszolgálati média (public service
media) szakkifejezés használata került előtérbe (Gálik, 2012), amely magában foglalja a hálózati médiaszolgáltatásokat is. A közmédia intézményrendszere a gyakorlatban kibővült olyan
közintézményekkel, mint a szakmai szervezetek és a nem-kormányzati szervezetek, melyek
a maguk honlapjain folyamatosan ontják azokat az információkat, amelyek a közönség közügyekben való tájékozódást segítik, szolgálják.

2. fejezet A médiatermékek jellegzetességei

57

A felhasználói tartalmak előállításának tömegessé válása az ezredforduló után, különösen pedig
a web 2.0 platformok használatának tömegesedésétől, még bőségesebbé tette a médiatartalmak
kínálatát, és még tovább erősítette a fogyasztók/felhasználók figyelme iránti versenyt. A közgazdaság- és vezetéstudományokban kifejtett úttörő munkásságáért, életművéért 1978-ban közgazdasági Nobel-díjjal elismert Herbert Simon már 1971-ben felvetette egy előadásában, hogy az
információbőség figyelemszűkösséget idéz elő. Ez a felismerés a médiafogyasztást vizsgáló kutatások eredményei nyomán ma már közhelyként hat, mindenesetre a kívánatos médiajószágok
elemzésében a korábban megszokott kínálati közelítés mellett kiemeli a fogyasztás szempontjait.
A kívánatos javak előállításában jelentkező piaci kudarcokat ugyan a közmédia kínálata korrigálhatja, de az, hogy ez a kínálat milyen mértékben jelenik meg a közönség fogyasztásában, médiahasználatában, hogy milyen mértékben hasznosulnak az e téren felhasznált szűkös erőforrások,
ma már a közmédiával kapcsolatos legfontosabb kérdések egyike.

Az ezredforduló utáni médiakutatások egyik kiemelt területévé vált, hogy a demokratikus társadalmak működésében oly fontos szerepet játszó hírmédia kínálatának szerkezete
mennyiben találkozik a közönség keresletével. A felhalmozódott kutatási eredmények alapján (Gálik, 2018) megállapíthatjuk, hogy a közönség körében általánossá vált a közélettel
foglalkozó hírek kerülése (news avoidance), melynek eredményeként a közéleti hírek előállítása és fogyasztása között kialakult egy szakadék (news gap).
Úgy tűnik, a professzionális hírmédia presztízse, hitelessége és témakijelölő szerepe gyengült a
korábbiakhoz, a tömegmédia „offline” színtereihez képest, és ezen a közszolgálati média kínálata
sem tud érdemben változtatni az új hír-ökoszisztémában. A válságok és a kiemelt politikai események idején ugyan kimutathatóan növekszik a közönség közügyek iránti érdeklődése, de sok
fontos következménnyel járó szakpolitikai kérdés olyan időszakokban dől el, amikor a hírmédiának nehezebb a közönség figyelmét a közügyek felé terelni (Boczkowski–Mitchelstein, 2013).
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2.6. A médiatermékek helyettesíthetősége
A médiatermékek egymással bizonyos határig helyettesíthetők, de mivel de facto a létszükségleti cikkek közé tartoznak, más ágazat termékeivel viszont alig, vagy egyáltalán nem.
A tartalom, a médiatermékbe foglalt „üzenet” jellege alapján két nagy csoportba, a hír- és
információ, illetve a szórakoztatás kategóriájába sorolva a médiatermékeket csak a legáltalánosabb értelemben véve áll fönn közöttük a helyettesíthetőség, hisz más és más szükségletek
kielégítésére szolgálnak.
Az üzenetek formája, megjelenítése, ára, piacra vitelének gyakorisága és a piacok földrajzi
különbözősége miatt az egymással való helyettesíthetőség esetenként annyira elvont, mint a
szabadidő-felhasználásban az egyén számára egy sportesemény vagy egy tárlat megtekintésének egymással való helyettesíthetősége. Még olyan esetekben is, mint például a hírmédiában
a napilapok, a rádió, a televízió és a digitális platformok hírszolgáltatása, rendkívül kérdéses
az egymással való helyettesíthetőség, pedig látszólag hasonló fogyasztói szükségletekre, a hírekre irányulnak. Mindennek hátterében részint a technológiai, részint a műfaji sajátosságokból adódó különbségek húzódnak meg, ami különböző értéket adhat a fogyasztónak az
ugyanazon eseményről való tájékoztatásban. A fogyasztói preferenciákat befolyásoló előzetes
nézetek, hiedelmek, meggyőződések különbözőségére épülő, a hírbőség korában a lényegében korlátlan termékdifferenciálás (Anderson, 2007) szintén a termékhelyettesíthetőség
csökkenésének irányába hat.
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Az 1990-es évek második felében a hírlapok nyomtatott és elektronikus, online kiadásának helyettesíthetősége kiemelt vitatéma volt a szakirodalomban (Gálik, 2003). Az ugyanaz mennyire
ugyanaz, így vetődött fel kezdetben a kérdés, amiről kisvártatva kiderült, hogy nem igazán
jól van megfogalmazva. A fogyasztó/felhasználó számára nem ugyanaz egy nyomtatott hírlap,
valamint a maga honlapjának tartalmi kínálata, használhatósága, értéke, hozzáférhetősége és
költsége, hogy csak a legfontosabbakat említsük, így helyettesíthetőségük mértéke igencsak
korlátozott.

A hagyományos versenyjogi közelítésben a politikai kérdésekkel, közügyekkel foglalkozó
médiatermékek és szolgáltatások piacait, így az országos terjesztésű napilapok, az országos vételkörzetű hírrádiók és hírtelevíziók, valamint a hírportálok piacát külön-külön iparágaknak
tekintik. Ez olyan szaktudományok, mint a szociológia, a politikatudomány, és különösen a
kommunikáció- és médiatudományok szemszögéből nézve több mint kérdéses eljárás, hisz
egy csoportba helyez el olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek a fogyasztók és/vagy
felhasználók számára lényegében nem helyettesítik egymást, és amit a köznapi belátáson, a
józan észen túl minden mértékadó fogyasztási/használati felmérés is igazol.
Külön kérdés a különböző médiumokban/platformokon megjelenő hírek egymással való
helyettesíthetősége, legyen szó akár a hagyományos médiáról (legacy media), akár a digitális
médiáról. A fogyasztó/felhasználó e tárgyban hozott döntéseinek kereteit jól mutatja, hogy
az egyes időszakokban mely médiumokat/platformokat tartják a legfontosabb hírforrásnak.
Ugyanakkor megállapítani, hogy milyen mértékben helyettesíti egymást ugyanannak az eseménynek egy minőségi napilapban való feldolgozása, egy televíziós hírcsatornán való bemutatása vagy éppen egy hírportálon történő hibrid, multiplatformos megjelenítése, a gyakorlatban csak nagy kompromisszumok árán becsülhető meg.
A hírportálok használatának általánossá válásával az a kérdés is felvetődött, hogy ezeken
a platformokon milyen helyet foglalnak/foglalhatnak el a felhasználók által előállított tartalmak. A nevezett kérdéskört érintve Jönsson és Örnebring (2011) külön kiemelték, hogy a
minőségi újságok mintájukban szereplő két reprezentánsa, a svéd Dagens Nyheter és a brit The
Times az olyan felhasználók által előállított tartalmaknak, mint saját hírszövegek, interjúk és
egyéb hírjellegű anyagok lényegében nem adtak teret. Szerintük a hírmédia szervezeteiben
tipikusnak tekinthető, hogy a hírgyártás folyamatának csupán bizonyos részeiben fogadnak felhasználói tartalmakat, mivel „a médiaszervezetek nem hajlandóak (vagy intézményi
tényezők miatt képtelenek) átadni a hírgyártási folyamat felett gyakorolt hatalmukat a felhasználónak” (Jönsson–Örnebring, 2011: 128). Ma azt látjuk, hogy a média demokratizálása
jegyében az 1980-as végén kibontakozó civil újságírás mozgalom nem tudta kiszorítani a
professzionális újságírókat (Lindner és mások, 2015), és reálisan ezt a tartalmakat előállító
felhasználóktól sem várhatjuk.
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Akár úgy is fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon az online hírmédia a civil újságírás természetes
befogadó helye-e (Thurman, 2008). Technológiai oldalról adott erre a lehetőség, de a minőségi tartalmak létrehozásához szükséges szakmai hozzáértés és az újságírói professzionalizmus
szempontjai, valamint a hírmédia szervezeteiben kialakult viszonyok és üzleti érdekeik befolyásolják, mi valósulhat meg ebből.

A médiatermékek a kulturális javak közé tartoznak, így fogyasztói preferenciákban a kor,
a nem, az iskolázottság és más kemény változók mellett érvényesül a számos tényező által
befolyásolt ízlések különbözősége is, s ez a szórakoztató jellegű termékeknél különösen kitapintható. Csak egyetlen ismérvet, például egy adott népességcsoporthoz való tartozást figyelembe véve a médiatermékek iránti fogyasztási preferenciák akár szélsőségesen különbözőek
lehetnek az etnikailag vegyes/inhomogén országokban.
Az etnikai különbségekhez köthető fogyasztási preferenciák eltéréseit számszakilag is bemutató Anderson és Waldfogel (2015) számos példája közül most csak egyet idézünk. Az
amerikai médiapiacon az ezredforduló idején a zenére szakosodott rádiók hagyományosan
legnépszerűbb formatja, a country hallgatása a feketék (blacks) etnikai csoportjában az összes
zenehallgatás 1,5 százalékát tette ki, a nem-feketék (non-blacks) komplementer etnikai kategóriában pedig 12 százalékra rúgott.
A médiapiacokon is érvényesülhet a hiánygazdaságokból jól ismert kényszerhelyettesítés,
ami a televíziózás korai szakaszát mondhatni minden országban jellemezte. A televízió vonzereje a kínálat szűkösségével párosulva vezetett oda, hogy inkább az emberek időbeosztása,
semmint fogyasztási preferenciái döntötték el, nézik-e a televízió műsorszámait, avagy sem.
Ez a korszak nem egyszerűen véget ért a televíziózás sokcsatornássá válásával, hanem az ezredfordulót követően maga a hagyományos televíziós műsorszám is csak egy lett a közönség
számára a különböző digitális platformokon elérhető megannyi, professzionális és felhasználói audiovizuális tartalom közül, a közöttük meglévő helyettesíthetőség nyilvánvaló, és az
egyén szemszögéből nézve persze mértéke nem kis részben ízlés dolga.
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3. fejezet
A közönség(ek):
fogyasztók, felhasználók, értékteremtők
3.1. Olvasók, nézők, hallgatók: a hagyományos média ideáltipikus fogyasztói
3.1.1. A közönség fogalmának értelmezései a tömegkommunikáció folyamatában
A korai médiakutatásokban a közönséget a médiaüzenetek befogadóinak összességeként, lényegében tömegként értelmezték, kifejezetten megkülönböztetve ezt a sokaságot más társadalmi csoportosulásoktól. A tömeg ideáltípusként differenciálatlan, nagyszámú, változó
összetételű sokaság, melynek tagjai nem ismerik egymást, nincs önazonosságuk, cselekedeteiket nem belső szabályok, késztetések váltják ki, hanem külső hatások. A médiával való
kapcsolatuk is személytelen, nincs érdemi visszacsatolásuk a forráshoz. Az eléggé pejoratív
jelentést hordozó tömeg az ipari tömegtársadalom médiájának közönsége, amelytől a valóságban létező közönség jellemzői többé-kevésbé eltértek (McQuail, 2015).
A közönség tömegként való felfogásától radikálisan különbözik a közönség aktív társadalmi csoportként való tételezése. Ebben az értelmezésben a közönség strukturált sokaság, tagjai
egymást akár átfedő különböző csoportokhoz tartoznak, médiahasználatuk sokszor aktív
társadalmi tevékenység és egyben része a mindennapos életvitelnek. A tagok öntudatos, identitással rendelkező emberek, akik bizonyos mértékig befolyással vannak a média kínálatára.
Az ilyen csoportok túlnyomórészt a demográfiai, illetve a társadalmi és gazdasági változók
mentén szerveződnek, de az azonos vagy hasonló ízlés is lehet karakterisztikus megkülönböztető ismérve a csoportba tartozásnak. Maga a média is előállít, szolgáltat olyan tartalmakat a
közönségnek, amelyek alapul szolgálhatnak a csoportazonosság tudatának kialakulásához és/
vagy segítik bizonyos szubkultúrák létrejöttét.
A közönséget különböző és egymást részben átfedő módokon, ismérvek alapján határozhatjuk meg, összegzi (McQuail, 2015: 481): „hely alapján (mint például a helyi
média esetében); emberek alapján (amikor egy médiumot például az alapján jellemeznek,
hogy melyik korcsoportnak, társadalmi nemnek, politikai meggyőződésnek, vagy jövedelemosztálynak szól); a vonatkozó médium, illetve csatorna (a technológia és a szervezet
együttvéve) adott típusa alapján; a médium üzeneteinek tartalma alapján (műfajok, témák, stílusok); az idő alapján (amikor például „délutáni”, vagy „a nézési főidős” közönségről beszélnek, vagy például amikor a múlékony, rövid ideig megmaradó közönséget a
kitartóval hasonlítják össze).”
A média nagyiparrá válásával, ami először az újságkiadásban következett be a 19. század
végéhez közeledve, mind kézenfekvőbbé vált a közönség mint piac értelmezés (Gálik, 2003).
A tömegmédia üzeneteit ez a közelítés árujószágként kezeli, és a közönség piacként úgy is
meghatározható, mint a médiatermékek és szolgáltatások valóságos és potenciális, ismert
társadalmi-gazdasági jellemzőkkel bíró fogyasztóinak összessége. Látnunk kell viszont,
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hogy ez az értelmezés túlzottan hangsúlyozza a társadalmi-gazdasági változók szerepét a
csoportképzésben, ugyanakkor alábecsüli a média és közönség közti viszony piaci szempontokon túlmutató morális és társadalmi aspektusait, elhanyagolja a fogyasztói csoportokon
belüli viszonyokat, a befogadás helyett kifejezetten a fogyasztásra összpontosít.

A piaci nézőpont McQuail (2015) szerint elsődlegesen a médiaszervezetek – különösen a médiatulajdonosok és a médiamenedzserek – nézőpontja, és nem az egyes közönségcsoportok tagjaié. Összegezve: aligha vitatható, hogy a közönség, mint piac paradigma – hasonlóan a tárgyalt
másik kettőhöz – leegyszerűsítő. Ugyanakkor, amennyiben a média a közönség és a hirdetők
piacán elért bevételekből él, még korlátait beszámítva is a közönség piacként való felfogása tűnik a leginkább alkalmasnak a tömegmédia működésének gazdasági elemzéséhez.

Amint könyvünk bevezető fejezetének 1.1.2. alfejezetében röviden szóltunk róla, a tömegkommunikáció közönségének részekre bomlása, széttöredezése, felaprózódása (fragmentation)
már az 1960-as, 1970-es években megkezdődött a fejlett országokban. A közönségalakulás
trendjeit, illetve érvényesülésük következményeit a tömegmédia által uralt médiaszíntéren
McQuail (1997) négy modellbe foglalta össze, nevezetesen az egységesség, a pluralizmus, a
centrum-periféria és a felbomlás/fragmentálódás modellekbe.
McQuail elsősorban a televíziós színtér elemzése alapján konstruálta meg a nevezett modelleket, bár hangsúlyozta, hogy azok tágabb körben is értelmezhetőek. Az egyetlen közönséget feltételező alapközelítést McQuail szerint árnyalni kezdte, hogy a közönség értelmezésénél a tévécsatornák igyekeztek figyelembe venni a napszakok és a földrajzi régiók szerinti
különbségeket, vagy Európában az állami/közszolgálati, valamint az 1970-esévek végétől kibontakozóban lévő magántelevíziók közönségének különbségeit (a pluralizmus modell, sokszínűség az egységességen belül). A centrum-periféria modellben a csatornák megsokszorozódása lebontja a közönség egységességének korábbi kereteit, új értékrendeket jelenítve meg
(az általános és a szakosodott csatornák közönségének eltérései), a felbomlás/fragmentálódás
modellben pedig már közös viszonyítási alap sincs, csupán a nézők/médiafelhasználók számos csoportjának amorf halmazáról beszélhetünk.
A 20. század tömegmédiájának három vezető ágazata, a lapkiadás, a rádiózás és a televíziózás közönségének sajátosságairól majd az egyes ágazatok gazdasági szempontú vizsgálata során szólunk részletesebben. Ezen ágazatok, illetve közönségük kialakulásának
közvetlen előzménye a lapkiadás esetében a könyvkiadás, a rádiózásnál a hangrögzítés,
a televíziózásnál a fi lmgyártás (McQuail, 2015; Nightingale, 2011). A könyvek olvasói,
a hanglemezek hallgatói és a fi lmek nézői maguk is sajátos közönségek volt, melyeknek
egyes jellegzetességei mintegy átöröklődtek az időszaki lapok (napilapok, hetilapok, fogyasztói magazinok) olvasóira, a rádióhallgatókra, illetve tévénézőkre. Amúgy a könyvkiadás, a hangrögzítés és a fi lmgyártás önmagában nem tartozik a média-gazdaságtani
kutatások fősodrába, s úgy is fogalmazhatunk, hogy ez a 20. század második felében formálódó szaktudomány mintegy átengedte a nevezett ágazatok részletes gazdasági szempontú elemzését a kultúra-gazdaságtannak.
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3.1.2. A fogyasztói/felhasználói kereslet az egyéni szükségletek szemszögéből
A fogyasztást a szükségletek motiválják és – legalábbis a piacon – a fizetőképes kereslet teszi
lehetővé, ez közhelyszerű alaptétele az ökonómiának. Az, hogy mi is húzódik a szükségletek
mögött, azok miből fakadnak, hogyan és milyen tényezők hatására változnak az időben, milyen kapcsolatban állnak egymással, már igencsak vitatott kérdések: a különböző tudományágak és azokon belül a különböző iskolák ehhez eltérő módon közelítenek, illetve gyakran
más és más eredményekre jutnak. A médiafogyasztást tekintve annyi bizonyosnak látszik,
hogy az egyes médiatermékek és médiaszolgáltatások jellegzetességei a fontos megkülönböztető ismérvek sorába tartoznak.

Miért olvassa valaki éppen ezt vagy azt a lapot, vagy hallgatja, illetve nézi ezt vagy azt a rádió- és
televízió-műsorszámot? Szuverén döntéshozó-e a médiatermékek fogyasztója, vagy a médiaipar
kínálatának rabja? Azért fogyaszt, mert aktívan kiválasztja a kínálatból a neki tetszőt és/vagy
hasznosat, vagy azért, mert a termelők megetetik vele olykor jóízű, máskor ízetlen főztjüket?
Nos, ezekre a magától értetődő kérdésekre hitelt érdemlő válaszokat találni nem is olyan egyszerű feladat, és a maga nézőpontjából (keresletkutatás) a média-gazdaságtan is foglalkozik velük.

A médiatartalmak jelentős részének, különösen az egyedi előállítású termékeknek (Picard,
2005) a fogadtatása a közönség körében mindig is kiszámíthatatlan volt. Amint korábban,
a 2.1. és a 2.2. alfejezetekben már említettük, a kifejezetten kreatív tartalmú, újdonságnak
számító médiatermékek kereslete rendkívül bizonytalan, piaci sikerük esetleges, mondhatni
véletlenszerű, hisz nincs garancia arra, mi ragadja majd meg az emberek képzeletét, mi kelti
fel érdeklődésüket, mi is találkozik ízlésükkel. Mindezeket a bizonytalanságokat a digitális
média színterén felerősíti a környezeti változások széles köre (scope), gyorsasága, egymásba
fonódó szövevényes (convoluted) természete (Küng, 2017).
A médiatermékek és -szolgáltatások a modern társadalmakban közszükségleti cikkeknek
számítanak, amelyeket nap mint nap fogyasztunk/használunk. Az irántuk megnyilvánuló
kereslet motivációit kutatva gondolnunk kell arra, hogy ezek bármennyi sajátossággal is rendelkeznek más termékekhez és szolgáltatásokhoz viszonyítva (Gálik, 2003; Picard, 2005),
olyan médiafogyasztási motivációk is léteznek, amelyek más kulturális termékeknél szintén
fellehetőek. Sőt ezek a motivációk, amint azt a szerteágazó fogyasztói magatartás kutatások
eredményei mutatják, akár teljesen más karakterű piacokon, más szükségleteket kielégítő
termékek fogyasztására is hatást gyakorolnak (Hofmeister-Tóth, 2003).
A kommunikációtudományokon túlmenően a médiafogyasztás/médiahasználat még számos szaktudomány, mint például a pszichológia, a szociálpszichológia, a szociológia, a döntéselmélet, a közgazdaságtan, az ágazati gazdaságtanok és a vezetéstudományok fontos kutatási területévé vált. Hozzá kell tennünk, hogy a gyakorlatban az egyéni médiafogyasztás és/
vagy a médiahasználat motivációinak vizsgálata összefonódik a médiahatások (media eff ects)
és a médiának a közbeszéd témáira gyakorolt befolyása, az úgynevezett témakijelölés (agenda
setting) elemzésének témaköreivel.
Az egyéni médiahasználat mögött meghúzódó szükségleteket Katz, Gurevitch és Haas
(1973b) kérdőíves felmérés alkalmazásával kutatták az izraeli média színterén. Az 1500 felnőttet
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magába foglaló, statisztikailag reprezentatív mintasokaság tagjainak válaszait feldolgozva a kutatók 35 szükségleti elemet azonosítottak, melyeket öt csoportba soroltak:
– kognitív szükségletek, mint például az információ, tudás, megértés;
– affektív szükségletek, mint például a pozitív érzelmi és esztétikai élmények;
– integratív szükségletek, mint például a szavahihetőség, megbízhatóság, a stabilitás és a
társadalmi státus;
– kapcsolatteremtési szükségletek, mint például a családi, barátok közti és környező világunkkal kialakított kapcsolatok iránti igény, amelyekben a kognitív és az affektív
elemek összefonódnak, és amelyeket integratív szükségletekként is értelmezhetünk;
– feszültségoldó vagy a hétköznapi élet rutinjától való elmeneküléshez kapcsolódó szükségletek,
például egyfajta magatartás lazítás az általunk szokásosan eljátszott társadalmi szerepek során.
A szerzők hangsúlyozzák, hogy a médiához kapcsolódó szükségletek zömét nem a média
generálja, hanem az emberi szükségletek egy szélesebb tartományának részét képezik.
A tömegmédia egyének általi használatát vizsgáló kutatások eredményeit általánosítva
Katz, Gurevitch és Blumler (2007 [1974]) megállapítják, hogy a fogyasztói szükségleteknek
társadalmi és pszichológiai eredetű gyökerei vannak, mely szükségletek várakozásokat generálnak a tömegmédiával szemben, és várakozások a médiahasználat egyéni mintázataihoz
vezetnek. A médiahasználat során az egyes szükségletek kielégülnek és más, jobbára nemszándékolt következmények is bekövetkeznek. A szerzők külön kiemelték, hogy a hírek, valamint a közügyekről szóló információk közötti egyéni választásra a kognitív és a társadalmi
szükségleteken túl még az affektív és pszichológiai szükségletek is nagy hatást gyakorolnak.

A szuverénnek tekintett fogyasztó szinte tetszőlegesen részletezhető szükségleteit a funkcionalista felfogás alapján Urban (1984) három nagy csoportra bontja, ezek az információ iránti
igény, a menekülés a valóság elől és a közösséghez való tartozás. A kíváncsiság, a tudásvágy, a bizonytalanság csökkentése, az önmagunk gazdagítására, társadalmi elismertségünk növelésére
való törekvés, a magányosság érzetének oldása, a hiányzó társadalmi kapcsolatok helyettesítése,
egy képzelt világba való belépés vonzereje, a napi életvitel kialakult rendszere, a megszokás, nos,
ezek azok a fő motivációk, amelyek az egyént a média használatára, a médiatermékek fogyasztására és a média által nyújtott szolgáltatások igénybe vételére késztetik (Gálik, 2003).

A médiahasználat környezete, valamint a fogyasztás/felhasználás jellege más és más lehet
az egyes médiumoknál, illetve az egyes médiumokat tekintve a környezet hatására gyökeresen
megváltozhat az időben is. A használat körülményei, valamint a fogyasztás/felhasználás jellege
alapján McQuail (2015: 55) a médiahasználat környezetét négy csoportba osztja:
– otthoni vagy otthonon kívüli;
– egyéni vagy másokkal együtt történő;
– nyilvános vagy magán;
– interaktív vagy nem-interaktív.
A médiahasználat jellege, környezete, illetve ennek változásai egyúttal komoly hatást gyakorolhatnak az egyes médiaiparágak működésére, szerkezetének alakulására. A tömegmédiában
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például a mind a rádióhallgatás, mind a televízió-nézés másokkal együtt folytatott tevékenységként indult (családi közös élmény), majd később individualizálódott, ami a kínálati oldalra is érdemi hatást gyakorolt. A médiafogyasztás individualizálódása jól érzékelhető tendencia (Albarran, 2010), amely összefügg a fogyasztói elektronika készülékeinek fejlődésével és
használatuk tömegessé válásával. A példák jól ismertek, kezdve a tranzisztorok beépítésének
köszönhető táska-, majd zsebrádiók megjelenésétől és elterjedésétől az 1950-es évek közepétől
egészen az okostelefonok és a tabletek térhódításáig fél évszázaddal később.
További releváns szempont, ismét csak utalva a fogyasztói elektronika készülékcsodáira és
az elektronikus hírközlő rendszerek fejlődésére (lásd: szélessávú mobilinternet-szolgáltatások)
a mobilhasználat, amely sokkal nagyobb jelentőségű annál, semhogy beleértsük az otthonon
kívüli használat kategóriájába. Ugyanígy külön említést érdemel a médiafogyasztás/médiahasználat kategorizálásában az alapvetően célirányos és más egyéb tevékenységet lényegében
kizáró, vagy éppen más egyéb tevékenységekkel kifejezetten együtt történő háttér jellege,
illetve az egyidejűleg több médium használata.

3.1.3. Az egyéni fogyasztás és az információs túlterhelés
Az emberi elme információbefogadó és -feldolgozó képessége véges, így a tömegmédia kínálatának az 1970-es évektől felgyorsuló növekedésével felvetődött a kérdés, hogy vajon a közönség
miként tud megbirkózni a tömegkommunikációs információk egyre szélesebb áradatával. Nos,
a kutatási eredmények arra világítottak rá, hogy a legtöbb ember sikeresen szűri, rendezi, vagy
éppen kerüli el a média által ontott információkat. A megoldás kulcsa az egyén oldaláról nézve
a részleges odafigyelés, amely sajátos egyensúlyi állapotot teremt a külvilágból rázúduló információk áradata és a maga befogadó képessége, információ feldolgozó kapacitása között.

A médiafogyasztás Neuman és Pool (1986) nevéhez fűződő egyensúlyi modelljének lényeges
eleme, hogy az egymást kizáró „vagy igen – vagy nem” alternatíva helyett egy folytonos szakaszon értelmezi a médiatermékek fogyasztását. Igaz, a hagyományos nyomtatott médiumoknál
ez némi magyarázatra szorul, de a mindennapi tapasztalat bizonyítja, hogy újságot lehet teljes
figyelemmel is olvasni, meg úgymond böngészni is, ugrálva, szemezgetve az egyes cikkek, képek, grafikák között. A két szerző szerint az amerikaiak tényleges médiafogyasztásának növekedése az 1960–1980 közötti két évtizedben messze elmaradt a kínálat növekedésétől: az előbbi
másfélszeresre, az utóbbi majd négyszeresre emelkedett. A fogyasztás és a kínálat növekedése
közötti szakadék azóta még tovább szélesedett, hisz az egyéni napi médiahasználat növekedése
előtt van fizikai korlát (a nap továbbra is 24 órából áll, s ennek csak egy része fordítható a média
élvezetére), míg a médiakínálat növekedése előtt – éppen az információs technológiák forradalma következtében – úgy tűnik, gyakorlatilag nincs. Az egyén válasza az őt érő információáradatra a figyelem csökkentése: minél több médiatermék és szolgáltatás elérhető számára, minél
többfélét vesz igénybe ezekből, annál kevésbé adózik teljes figyelemmel ezeknek (Gálik, 2003).

A médiatermékek fogyasztása nagyon sokszor egybeesik más aktív tevékenységgel, sokszor
mintegy csak mellékes dolog, ún. háttérfogyasztás. A hallás útján élvezett rádiózás szinte már
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csak háttérrádiózás, a hallgató a legritkábban adózik csak a műsornak teljes figyelemmel. Jó
példa erre, hogy még egy olyan fejletlen, korlátozott kínálatú médiapiacon is, mint az 1970es évek elejének magyar médiája, a rádióhallgatás 90 százalékban más tevékenységgel párhuzamosan történt (Tomka, 1978), s a háttérrádiózás, mint jelenség, univerzális.
A televíziónézésben az 1980-as, 1990-es években beállt jelentős mennyiségi növekedés
zöme már háttérfogyasztás jellegű volt mindenütt, a hagyományos házimunkákkal – gyermeknevelés, főzés, mosás, takarítás stb. – vagy akár a tanulással együtt végzett tevékenység.
Kétségtelen, hogy az újságok-magazinok olvasása nagyobb figyelmet követel, mint a rádiózás
vagy a tévézés, még ha az olvasási szokások, no meg maguk a termékek sokat változtak is. Ezt
a különbséget Picard (1989) a technológiai sajátosságok mellett annak is tulajdonítja, hogy
míg a kereskedelmi rádió- és televízió műsorok élvezete – vagy legalábbis határfogyasztásuk,
ha leszámítjuk az egyes műsorszámokhoz való hozzáférésért külön árat szabó fizető televízió
(pay-per-view) esetét – ingyenes volt, addig minden egyes újságot, magazint külön meg kellett fizetnie a fogyasztónak.
A különbség persze az ingyenes (a fogyasztó szempontjából nulla határköltségű) újságok
és magazinok elterjedése óta kevésbé kontúros. Azt is fel lehet vetni, hogy éppen az ingyenes
lapok, de akár a bulvárújságok és fogyasztói magazinok szokásos olvasgatása-lapozgatása az
utazás során, azaz olyan időben, amikor kényszerből oda vagyunk kötve valamilyen helyhez,
nem tekinthető-e éppen olyan háttérfogyasztásnak, mint mondjuk a házimunkák végzése
alatti rádióhallgatás.

3.1.4. A médiakínálattal való találkozás körülményei, a médiának való kitettséget
befolyásoló tényezők
A szöveges, hang-, kép- és mozgókép-tartalmakat az egyes médiatermékek és szolgáltatások
közvetítik a közönségnek, s a fogyasztást illetően az egyik vízválasztó a nevezett tartalmakkal
való találkozás módja. A médiatudományokban erre a találkozásra a médiának való kitettség
(media exposure) szakkifejezést használják (Gálik, 2019), s mivel mi magunk a média fogalmát a technológia, a forma (termék/szolgáltatás), valamint a műfaji tartalom együtteseként
értelmezzük, ez a felfogás egyúttal a közönség/az egyén médiának való kitettsége szerkezetére
is rávilágít. A kutatási eredmények egyik fő vonulata arról tanúskodik, hogy a közönség válogat a számára éppen elérhető tartalmak és médiumok között (selective exposure). Ugyanakkor
az is tény, amint azt McQuail (2015: 502) a tömegmédia aktív és válogató közönségéről írja,
hogy „[t]ovábbra is vita övezi azt a kérdést, hogy valójában mennyire aktív a tipikus médiaközönség, és hogy mit is jelent az aktivitás”.
A médiakutatások kezdetén, az első világháború befejeződését követően az a kérdés állt
a középpontban, hogy a média milyen hatással van a közönség viselkedésére, és kisvártatva
az lett az uralkodó felfogás, hogy a média–egyén interakciókban a médiaoldal szervezetei
a meghatározó szereplők (a nagyhatású média korszaka a médiakutatásokban). A szuverén
médiafogyasztó hipotézise csak később formálódott ki, kapcsolódva az 1940-es évek elejétől
elkezdődő szisztematikus médiahasználati kutatásokhoz.
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A médiahasználat vizsgálata során a politikai kommunikáció témái is hamar megjelentek, s ebben kétségtelenül Lazarsfeld és szerzőtársainak (1944) kutatása számított úttörőnek. A kutatás
során az USA Ohio államának egy megyéjében azt vizsgálták, hogy az 1940-es, nagyjából fél
évet felölelő elnökválasztási kampányban a kor két vezető tömegmédiuma, az újság és a rádió
milyen hatást gyakorolt az ott élők politikai választására. Arra az eredményre jutottak, hogy
az újságokban és a rádióműsorokban megjelenő kampányüzenetek közül az emberek többsége
azokat választotta (olvasta el, hallgatta meg), amelyek összhangban voltak előzetes politikai
nézeteikkel, és az ezekkel ütköző tartalmakat pedig jellemzően elkerülték. Ez a viselkedés a
pszichológia nyelvén szólva az egyéni döntésekben érvényesülő úgynevezett megerősítési torzítás (confirmation bias).

Az 1940-es évek végén, 1950-es évek elején az Amerikai Egyesült Államokban több nagyszabású kutatásban vizsgálták, hogy az éppen elérhető médiatartalmak közül miként választ a
közönség. Az eredményeket összegezve Klapper (1960) arra következtetett, hogy a befogadók
elsősorban azokat választják ki az elérhető információk közül, amelyekkel már korábban
is egyetértettek, miközben törekednek elkerülni a nézeteikkel ellentéteseket. Amennyiben
mégis találkoznak a maguk nézeteinek ellentmondó üzenetekkel, nem sok figyelmet fordítanak rájuk, illetve hamar elfelejtik őket.
Klapper egyúttal úgy látta, hogy a tömegmédia üzenetei nem tekinthetőek a közönségreakciók szükséges és elégséges okának, csak a közvetítő változók egyik csoportját képezik, és hatásai
inkább erősítik, semmint megváltoztatják a közönség véleményét, meglévő nézeteit. Azok a
kutatók, akik egyetértettek ezzel a következtetéssel, a minimális médiahatás kifejezést kezdték
el használni, bár Klapper maga mindvégig tartózkodott a minimális hatás elnevezés átvételétől.
Meg kell jegyeznünk, hogy az 1940-es évek és a korai 1950-es évek média színtere még a
televízió tömegmédiummá válása előtti állapotban volt, az emberek napi életvitelében az újság
és a rádió közel sem játszott akkora szerepet, mint nem sokkal később a televízió. A gyenge/
minimális médiahatás érvényesülésének társadalmi hátterében még ott találhatjuk azokat a
hagyományos intézményeket és csoportokat (iskolák, egyházak, politikai pártok, szakszervezetek, civil egyesületek stb.), amelyek működése kötőanyagként szolgált az emberek között,
és amelyek szerepet játszottak a közösen osztott médiaüzenetek befogadása során. A politikai
kommunikáció ezen szociotechnológiai kontextusát Bennett és Iyengar (2008) úgy értelmezi,
mint a tömeg-előtti kommunikációs média rendszerét (premass communication media system).
A médiatartalmak közti tendenciózus válogatás hipotézisét támogatta, megerősítette a
pszichológia kognitív disszonancia elméletének kidolgozása, amely Festinger (1957) nevéhez fűződik. Festinger szerint az emberek viselkedésük során próbálnak egyensúlyt találni a
véleményük, ismereteik, értékeik és attitűdjeik között. Amikor az egyensúly megbomlik, az
egyén egyrészt törekszik a kognitív disszonancia csökkentésére, másrészt tudatosan igyekszik
kerülni azokat a helyzeteket és információkat, amelyek valószínűleg növelnék benne a disszonancia érzését, és ez alól a médiafogyasztás/médiahasználat folyamata sem kivétel.
Az emberi viselkedést vizsgáló monográfiájukban Berelson és Steiner (1964) szintén azt
mutatták ki, hogy az egyének tendenciaszerűen azokat a médiatartalmakat nézik és hallgatják meg, amelyeket kedvelnek, vagy amelyek megfelelnek előzetes ismereteiknek, értékítéleteiknek, előfeltevéseiknek (predispositions).
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3.1.5. A médiatartalmaknak való szelektív kitettség fogalmának értelmezése a
médiaelméletben
Támaszkodva azokra a kutatási eredményekre, amelyek korábban a fogyasztó médiatartalmakkal való találkozása vizsgálatának témakörében születtek, Sears és Freedman (1967) három változatban fogalmazták meg a szelektív kitettség tartalmát. Az első szerint a szelektív
kitettség a kiválasztott tartalom közönségének összetételében megnyilvánuló bármilyen torzítás/torzulás (any systematic bias in audience composition), ez a meghatározás teljes mértékben összhangban áll Berelson és Steiner (1964) előbb idézet megállapításaival. Igaz, Sears és
Freedman maguk is hangsúlyozták, hogy ebben a formájában a meghatározás túl általános
ahhoz, hogy a gyakorlatban sok hasznát vehessük.
A második meghatározás szerint a szelektív kitettség a véleményekben meglévő szokatlan
egyetértés (unusual agreement), és ez lényegében megfelel mind Lazarsfeld és szerzőtársai
(1944), mind Klapper (1960) már ismertetett álláspontjának. Igaz, az idézett meghatározás
csupán leírja, hogy a közönség tagjai nagymértékben elfogadják a kommunikátor véleményét, nem vizsgálja ennek okait, mint ahogy azokra az első változat sem tért ki. Ezt a meghatározást a Sears és Freedman de facto szelektivitásnak (de facto selectivity) címkézik.
A harmadik változat tartalma, hogy az egyén az elérhető információkból való válogatás során azokat előnyben részesíti, amelyek támogatják a maga nézeteit azokkal szemben, amelyek
ellentmondanak neki. Ez az értelmezés gyakorlatilag a Lazarsfeld és szerzőtársai (1944) által
megfogalmazott megerősítési torzítás. Sears és Freedman úgy látják, hogy az ilyen értelemben vett szelektív kitettség oka vélelmezhetően az a pszichológiai alapú preferencia, amely a
magunk nézeteinek megfelelő információk kiválasztásában érvényesül.
A média kínálatának való szelektív kitettséget taglaló elméletek tartalmáról, kidolgozásuk
mindmáig tartó folyamatáról átfogó leírást és értékelést ad Stroud (2017) összegző munkája.
A szelektív kitettség fogalmát már írásának első bekezdésében, kifejezetten pragmatikus módon, mondhatni a köznapi gondolkodás számára is jól értelmezhetően határozza meg Stroud
(2017: 1): „A szelektív kitettség az üzenetek olyan motivált válogatása [motivated selection of
messages], amely megfelel az egyén nézeteinek/hiedelmeinek [beliefs]”.

A szelektív kitettség típusait illetően Stroud javasolja a hír/információs és szórakoztató tartalmak egymástól való megkülönböztetését, az egy-egy társadalmi csoport tagjai számára kiemelten fontos tartalmak külön kezelését, valamint a tartalmakat közvetítő különböző médiumok közti választás bevonását. Munkája jelentős teret szentel azon közvetítő és/vagy moderáló
változók bemutatásának is, amelyek különböző áttételeken keresztül befolyást gyakorolnak az
emberek médiatartalmaknak való szelektív kitettségére (Gálik, 2019; Kósa, 2019).

A korábbi kutatási eredmények áttekintése alapján a Stroud (2017) úgy fogalmaz, hogy az
egyén médiatartalmaknak való szelektív kitettsége hátterében számos motiváló tényező található. Ott lehet az egyén kognitív disszonancia elkerülésére és/vagy csökkentésére irányuló
törekvése, továbbá a maga nézeteit támogató információk keresése, az információk feldolgozásával járó kognitív erőfeszítések mérséklése, a hangulat és az érzelmek spontán érvényesülése a válogatás folyamatában, valamint az is, hogy a minőségi információt előnyben részesíti
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a silánnyal szemben. Ez az összegzés, beleértve a szelektív kitettség idézett meghatározását,
megítélésünk szerint jól illeszkedik a média-gazdaságtani vizsgálatok szemléletmódjához.

3.1.6. A médiatartalmak iránti kereslet befolyásoló tényezőinek elméleti kerete
Az 1940-es évek elejétől kezdődő szisztematikus médiahasználati kutatások egy része arra
irányult, hogy miért népszerűek egyes rádióműsorok a hallgatóság körében, más része pedig
a napilapok olvasásának a hátterében álló motivációkat vizsgálta. A kutatási eredmények szerint a rádiós szappanoperák hallgatása a közönség zömét kitevő háziasszonyok körében nem
pusztán szórakozás, a mindennapi teendők monotóniáját megtörő időtöltés. Számukra ezek
a műsorsorozatok tanácsokkal is szolgálnak, viselkedési/életforma példákat állítanak eléjük,
s a narratívákra adott érzelmi reakcióik megkönnyebbülést váltanak ki bennük. Az újságolvasásról kimutatták, hogy az sem csupán a tájékozódást szolgáló információgyűjtés, hanem
a történések nyomon követése egyfajta biztonságérzetet is ad az olvasó számára (tudjuk, mi
folyik a világban), és egyben társalgási témákat nyújt nekik (McQuail, 2015).
Az egyéni szükségletek kielégüléséhez vezet, ha a személy a várakozásainak megfelelő médiaforrásokkal (médiumok és tartalmak) találkozik, a kielégített szükségletek (need
satisfactions) pedig a médiahasználatból fakadó elégedettséget/élményt (gratifications) váltanak ki benne, nyújtanak számára. Az azonos funkciójú tartalmak esetében a fogyasztói
élmény/elégedettség mértékére hatással van a megjelenítés módja, ami viszont más és más az
egyes médiumoknál. McLuhan (1964) a korábbiakban (1.1.3. alfejezet) már idézett, szállóigévé vált metaforája, miszerint a médium maga az üzenet (the medium is the message) ezt a
gyakorlati tapasztalatot formálja elméletté, konceptualizálja a végletekig fokozva.
Természetesen olyan „médiaoldali” tényezők, mint az egyes országok médiarendszere és
az éppen elérhető médiakínálat/tartalomválaszték szintén hatással vannak az egyének médiaválasztására. Az 1960-as, 1970-es évekre a televízió nézése a lakosság szabadidő-eltöltésében
már messze megelőzött minden más tevékenységet a fejlett/közepesen fejlett médiapiacokon (Gálik, 2003). Képletesen szólva a televízió fokozatosan a korszak óriás-médiuma (giant
medium) lett, és jól érzékelhető változásokat idézett elő más médiatermékek – így az újságok,
a magazinok, a rádióműsorok – tartalmában és megjelenítésében is.
A közönség és a média közti kapcsolatok terén a 20. század közepétől felhalmozódó kutatási eredmények (Babocsay, 2003; McQuail, 2015) elvezettek a médiaelmélet használat és
igénykielégítés (uses and gratifications) elméletének kidolgozásához, amelyet a maga teljességében végül is Katz, Blumler és Gurevitch (1973a; 2007 [1974]) öntötték formába két egymást követő, nagyon hasonló szövegezésű publikációjukban. A szerzők egy rövid példatárral be is mutatják, hogy az egyén társadalmi helyzetéből és/vagy mindennapos életviteléből
következően a tömegmédia használata milyen szükségletek kielégítésében játszhat szerepet.
A használat és igénykielégítés elmélet előfeltevései szerint a közönség médiahasználata
jelentős részben célirányos, s a médiatartalmak közti választást elsősorban a szükségleteik
kielégülésével együtt járó elégedettség, élmény, élvezet vezérlik. A tömegkommunikáció folyamatában jellemzően a közönség tagjai a kezdeményezők. Az elmélet, vagy ha úgy tetszik,
az új médiakutatási paradigma gyors térhódítása bizonyos értelemben reflexió is volt az úgynevezett minimális médiahatás tételére abban a megváltozott médiakörnyezetben, amelyben
a közönség médiafogyasztását már egyértelműen a tévénézés uralta.
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Kutatásuk módszertanát illetően Katz, Blumler és Gurevitch abból az előfeltevésből indultak ki, hogy a médiahasználathoz fűződő célok levezethetők a közönség tagjaitól a kérdőíves
felmérések (survey) során kapott információkból. Úgy gondolták, hogy „az emberek kellő
mértékben tudatosak (sufficiently self-aware) ahhoz, hogy a válaszaikban beszámoljanak a
maguk érdeklődéséről és motivációikról, vagy legalábbis felismerjék őket, amikor egy érthető és számukra ismerős (in an intelligible and familiar) szóbeli formában szembesítik velük” (Katz és mások, 1973a: 511). A nevezett előfeltevések a közönségkutatás strukturalista
hagyományainak (McQuail, 2015) felelnek meg, ugyanakkor a behaviorista megközelítésű
közönségkutatás ezek érvényességét megkérdőjelezi.

3.1.7. A médiatartalmak közti választás tudatosságáról és befolyásoló tényezőiről
kirajzolódó kép a tömegmédia korában
A fogyasztás média-gazdaságtani elemzései abból indultak ki, hogy a médiafogyasztó, anyagi
lehetőségeinek korlátai között (költségvetési korlát), belső szükségletei szerint, célirányosan
válogat a termékek, szolgáltatások között. Ez a kiindulás jól illeszkedett a médiaelmélet használat és igénykielégítés paradigmájához, amely 1970-es évek első felében kapott új erőre,
nagyjából akkor, amikor a média-gazdaságtan tudományág önállósodása elkezdődött.
A klasszikus mikroökonómia döntéshozója (homo oeconomicus) tökéletesen informált,
konzisztens preferenciákkal rendelkezik, önérdekeit követve, a saját maga megszerezhető nyereséget, elérhető hasznosságot/elégedettséget maximálva hozza meg a piacon mind termelői,
mind fogyasztói döntéseit, úgymond racionálisan viselkedik. Az egyes termékek homogenitását feltételezve a racionális fogyasztó az ár alapján dönt a beszerzendő jószágokról, igénybe
veendő szolgáltatásokról.
A hasznosságot/elégedettséget maximáló döntéshozó képét a 20. században fokozatosan,
az 1930-as évektől kezdve megkérdőjelezték közgazdasági és vezetéstudományi kutatások
eredményei. A döntéshozó tökéletes informáltsága, valamint döntési preferenciáinak konzisztenciája feltételezések tudományos kritikája arra a következtésre vezetett, hogy mind az
egyének, mind a szervezetek jellemzően a korlátozott racionalitás (bounded rationality) körülményei között hozzák meg döntéseiket a gazdaságban (Simon, 1982), s azok magyarázatára
és előrejelzésére a homo oeconomicus felfogás önmagában nem elégendő. A 20. század utolsó
harmadától kialakuló viselkedési gazdaságtan (Koltay–Vincze, 2009) mára a közgazdaságtudomány kanonizált részének számít, a fogyasztói döntések ilyen közelítésű vizsgálata megszokottá vált.
A közönség és a média közti kapcsolatok terén a 20. század közepétől felhalmozódó kutatási eredmények (Babocsay, 2003) arra világítottak rá, hogy a közönség tagjai jellemzően
saját életkörülményeikhez kapcsolódva, a saját maguk szociokulturális és pszichológiai szükségletei kielégítése céljából választanak médiumot és tartalmat, törekedve az elégedettségre
és örömszerzésre. Fokozatosan előtérbe került a médiatudományokban, hogy – szemben a
korábbi felfogások fősodrával – sokkal inkább a közönség igazítja a maga szükségleteihez
a médiahasználatot, semmint azt a média uralná. Mindez nem azt jelenti, hogy a médiafogyasztó homo oeconomicus módjára dönt, de azt igen, hogy választásaiban nagymértékben
szuverén, nagyjából képes eligazodni a médiatartalmak áradatában, és fel tudja dolgozni a
tudatosan választott üzeneteket.
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A közönség ugyan szabadon válogat az egyes médiumok tartalomkínálatából, de az egyéni
választásokat nagyban befolyásolja, hogy éppen miből is válogathatnak, amikor el akarnak
olvasni, meg akarnak hallgatni vagy nézni valamit. Szintén figyelmet érdemel, hogy a szülők
és a további családtagok, valamint a barátok és más mikroközösségek tagjai szintén befolyást
gyakorolnak az egyéni választásokra amolyan „mikrokapuőr” szerepet játszva, és ez a hatás még
ott is érvényesül, ahol szerény mértékű a rendelkezésre álló választék (McQuail, 2015).

A tartalmak közti választás kérdésében az evolúciós biológia, illetve nyomában az evolúciós
pszichológia felveti az emberi törzsfejlődés során kialakult motivációk szerepét, amelyek a tapasztalatok szerint sokáig a háttérben maradnak a kutatások során (Tóth, 2005). A túlélésért
folytatott küzdelemben az ember rá volt kényszerítve, hogy állandóan fürkéssze, megfigyelés
(surveillance) alatt tartsa környezetét, mert csak így volt esélye arra, hogy megbirkózzék a reá
leselkedő veszedelmekkel (Shoemaker, 1996). A fenyegetések és a veszteségek iránti pszichés
érzékenység az evolúció folyamatában alakult ki bennünk és jelentős mértékben hozzájárul
ahhoz, hogy az egyén vonzódik a bűnözésről, az erőszakról és a szerencsétlenségekről szóló
hírekhez [amelyek közlése miatt amúgy gyakran kárhoztatják, vagy éppen bűnbaknak kiáltják ki a médiát (McQuail, 2015)].
Nyilvánvaló, hogy még szuverén fogyasztót feltételezve sem lehet a szükségleteket a priori
adottnak venni a valóságban működő médiapiacokon, hisz a média tevékenysége, hasonlóan más termelési-szolgáltatási ágazatokhoz, nemcsak kielégíti, hanem maga is termeli a
fogyasztói szükségleteket. Az 1980-as években kezdték el a kutatók a „médiaoldali tényezőket” alaposabban vizsgálni (McQuail, 2015), makroszinten például olyanokat, mint az egyes
országok médiarendszerének hatásai a médiakínálat szerkezetére és az elérhető tartalmak
választékára. Mikroszinten kiemelt kutatási területnek számított, hogy az egyes médiaszervezetek döntései milyen hatást gyakorolnak a közönség választására, különös tekintettel a
szervezetek public relations (PR) tevékenységére, illetve a televíziós műsorfolyamban az egyes
műsorszámok bemutatásának elhelyezésére és időzítésére.
A médiakutatásban az 1980-as években bekövetkezett „posztmodern kulturális fordulat”
(Császi, 2008) képviselői rámutattak, hogy a tömegmédia korában is fontos szerepe van a korábban passzívnak tekintett közönség aktivitásának. A posztmodern közelítés felfogásában a
tömegkommunikációs folyamat résztvevői saját maguk olvasata és igényei szerint értelmezik
a média üzeneteit, amint azt a kommunikáció befogadási modellje (McQuail, 2015) tételezi.
Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a jelentésalkotás és a jelentéstulajdonítás a
tömegkommunikációs szervezettől az üzenetek fogadójához kerül át, és amint Császi (2008:
98) – McLeod és szerzőtársai (1991) tanulmánya alapján – összefoglalja a posztmodern kulturális fordulat paradigmáját: „Nem az a kérdés, hogy a média mit csinál az emberekkel,
hanem az, hogy az emberek mit csinálnak a médiával.”
A média-gazdaságtani elemzések kiemelt területe, hogy a médiafogyasztást/médiahasználatot miként befolyásolja a kínálati oldal termékekeinek és szolgáltatásaik minősége és
ára. A fejlett médiapiacokon igen széles a termékdifferenciálás, és a minőségen, valamint az
árakon túlmenően az olyan klasszikus piacszegmentáló tényezők, mint az életkor, a nem, a
foglalkozás, az iskolázottság, a jövedelem szerepe, hasonlóan más fejlett piacokéhoz, jelentős.
Az előbbiek mellett még a szokás kiemelt fontosságú tényezője a médiafogyasztásnak.
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A rádió és televízió ágazatok kezdeti piaci (amerikai) modelljében a műsorszolgáltatás a
hallgatók és a nézők számára ingyenes volt, így ezekben az ágazatokban a közönség piacán az
árrugalmasság értelmezhetetlen. Később a televíziózásban ez részben módosult, a földfelszíni
műsorszórással terjesztett tévécsatornák vétele ugyan ingyenes maradt, de a kábelhálózatokon
terjesztett műsorcsomagokért már fizetni kellett (subscription television) a műsorterjesztőnek,
majd az 1970-es évektől megjelentek a külön/egyedileg nyújtott fizetős műsorszolgáltatások
(pay television) is. A kábelen terjesztett csatornák, majd később a műsorterjesztő műholdakról
közvetlen elérhető csatornák csomagjai, valamint a kábeles és műholdas terjesztési infrastruktúrán egyedileg elérhető tévécsatornák esetében kimutathatóan érvényesül az ár fogyasztást
befolyásoló szerepe (Gálik, 2003).

3.1.8. A használat és igénykielégítés paradigma korai kritikája
A használat és igénykielégítés paradigma alapfeltevése, amint láttuk, hogy az egyének szabadon, többé-kevésbé tudatosan, saját belső szükségleteik és motivációik szerint választanak a
média kínálatából. A pszichológiai gyökerű motivációk körében McGuire (1974) mindenek
előtt a kognitív és affektív elemeket különböztette meg, majd további változókat (aktív versus passzív, belső versus külső, gyarapodásra irányuló versus stabilitásra törekvő) is bevont
a csoportképzésbe, alaposan részletezve a médiahasználati döntések figyelembe veendő motivációkat. Ugyanakkor az, hogy az egyéni választásokban milyen szintű a tudatosság, vagy
az egyén megszokásból milyen médiafogyasztási mintázatokat követ, vagy milyen konkrét
motivációk szerint választ, esetenként csak nehezen eldönthető.

A motivációk és a tényleges médiahasználat közötti kapcsolatok kimutatását nehezíti, hogy
a tapasztalatok szerint az egyén médiahasználata nagymértékben függ a körülményektől,
s az egyébként is nehezen mérhető motivációk szerepe a körülményekhez képest többnyire
gyenge, leszámítva néhány olyan sajátos tartalmat, mint a közéleti/politikai információk, a
hírek, vagy éppen az erotikus tartalmak. Mindig folytak viták arról és folynak ma is, hogy
mennyire tudatos az emberek médiaválasztása és mennyire felel meg ez a motivációiknak. A
tömegmédia közönsége a kutatási eredmények szerint (McQuail, 2015) a saját tapasztalataira
építő keretrendszereken belül értelmezi a tartalmakat, a médiának való kitettség szokásokat,
beidegződéseket hoz létre tagjai körében, amelyek mintegy a motivációk helyébe lépve irányítják a viselkedését.

A televízió nézésének egyéni mintázatait vizsgáló kutatásában Rubin (1984) arra a következtetésre jutott, hogy célszerű megkülönböztetnünk egymástól a rituális és az instrumentális nézést. A televízió mint médium iránt erős vonzalmat érző emberek körében a gyakori,
szokássá vált (habitual) nézés amolyan rituális nézés, illeszkedve a napi életvitel más rutintevékenységeihez, az instrumentális nézés viszont célirányos (purposeful), tervezett és szelektív.
Rubin felvetése finoman árnyalja az aktív fogyasztóról rajzolt képet, és felvetése akár más tömegmédiumok fogyasztóira, így az újság- és magazinolvasókra, valamint a rádióhallgatókra
is kiterjeszthető.
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Az egyéni szükségletek kielégüléséhez vezet, ha a személy a várakozásainak megfelelő médiaforrásokkal (médiumok és tartalmak) találkozik, a kielégített szükségletek pedig a médiahasználatból fakadó elégedettséget/élményt (gratifications) váltanak ki benne, nyújtanak
számára. A médiahasználatból szerzett gratifikációk a használat és igénykielégítés paradigma szerint elsősorban a használó előzetesen létező szükségleteihez kapcsolódnak, és nem az
egyes médiumok technológiai sajátosságaihoz. Mindemellett az azonos funkciójú tartalmak
esetében a fogyasztói élmény/elégedettség mértékére hatással van a megjelenítés módja, ami
viszont más és más az egyes médiumoknál.
Zillmann (1988) saját kutatásaira alapozva vázolta fel azt a hipotézist, miszerint a médiaüzenetekből való választás függ az egyének érzelmi állapotaitól (affective states). Amikor az érzelmi
állapot befolyásolása céljából, azt mintegy szabályozandó hoznak döntéseket az egyének, mely
folyamatot Zillmann hangulati menedzsmentnek (mood management) nevezett el, akkor szerinte egyáltalán nem szükségszerű, hogy tudatában legyenek döntéseik hasznosságával. Ez a
megállapítása minden műfajra, zsánerre vonatkozik, bár a szórakoztató tartalmakra különösen.
Zillmann úgy találta, hogy akár a jó hangulat elérése, akár a rossz megszüntetése érdekében hozott, a média üzeneteiből való választást célzó egyéni döntések nyomot hagynak a
memóriában, és növelik annak a valószínűségét, hogy hasonló körülmények fennállása esetén
később hasonló döntések szülessenek. Az egyéneknek ezzel nem kell tudatában lenniük, bár
tudatos választásaik sincsenek kizárva, s egy bizonyos hangulatban, Zillmann (1988: 329)
szavait idézve, „egyszerűen ráérezhetnek arra, hogy szeretik ezt vagy azt csinálni.”
Az 1980-as évekre a médiakörnyezet alaposan megváltozott a korábbiakhoz képest, érvel
Zillmann, az egyén bármelyik pillanatban kínálati bőséggel, üzenetek/tartalmak áradatával
szembesül. Bármit, ami nem tetszik neki, könnyen elvet, majd választ helyette egy másikat,
tovább folytatja a próbálkozást, hogy végül sikerüljön olyan tartalmat találnia, amit igazán
kedvel. Az a helyzet állt elő, hogy „immár nem az egyénnek kell átnavigálnia magát, és eljutnia egy általa választott médiakörnyezetbe, hanem helyette ők mozgatják a médiakörnyezetet
saját egyéni helyzeteikhez igazítva” (Zillmann, 1988: 330, kiemelés az eredetiben).
A szelektív kitettségről, valamint a használat és igénykielégítés elméletéről folyó vita természetesen a digitális média világában, az új technológiai környezetben is folytatódott, erre
majd később, a 4.2.6. alfejezetben térünk ki.
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3.2. A közönség(ek): fogyasztók, felhasználók, értékteremtők
A modern médiapiacokon felmerül, mit is jelent a fogyasztás dimenziója az ellátási, illetve
az értékláncban. Ahogy a hagyományos médiumok is egyre inkább többcsatornássá teszik
saját tartalmaikat, úgy a hagyományos fogyasztók is különféle szerepeket tölthetnek be a
tartalomszolgáltatáshoz való viszonyuk kapcsán a hagyományos, passzív tartalomfogyasztói
szerepkörtől a tartalmakat információként befogadó falhasználókon át a maguk is értéket,
tartalmat teremtő, „professzionális” fogyasztókig (prosumer, produser).
A szakirodalom számos fogalmat használ a felhasználók „részvételének” témakörében.
Annak érdekében, hogy feltérképezhessük, mit is jelent a modern médiapiacokon a cselekvő
fogyasztás dimenziója, fontos a különböző kapcsolódó fogalmak használatának bemutatása,
egymástól való elkülönítése. A részvétel (participation) fogalomköréhez kapcsolható szakkifejezések nagymértékben eltérő jelentéstartalmakkal bírnak, amelyek sokban különböznek
a részvétel mértékében, a vizsgált tevékenység fókuszában, illetve abban, hogy a részvételi
folyamat kimenete, eredménye miben nyilvánul meg.
Fontos megjegyezni, hogy mindezen részvétellel kapcsolatos cselekvések létrejöttéhez előzetesen szükséges a fogyasztó ebbéli felhatalmazása. Erre lehetőséget ad a fogyasztó szervezet
általi felhatalmazása, például a részvételt lehetővé tevő technológiai és szervezeti keretrendszer kialakításával (bővebben ld. 4.4. alfejezet). Ha létrejön a részvétel keretrendszere, a részvétel fogalmai beazonosítják a vállalat és a fogyasztó közötti találkozási felület különböző
pontjait, amelyek egy interaktív kommunikációs folyamon keresztül teljesülnek és minden
esetben (közös) értékteremtéssel zárulnak. Az értékteremtés fogalma itt a lehető legtágabban
értelmezendő, a kimenet lehet ugyanis puszta információ, tapasztalatok megosztása, egy új
ötlet, vagy éppen technikai hozzájárulás egy termék/szolgáltatás működéséhez.

3.2.1. Elköteleződés és bevonódás
Ahhoz, hogy létrejöjjön a fogyasztás aktív formája, elengedhetetlen a folyamatban érintett szervezetek előzetes elköteleződése (engagement), a résztvevő, cselekvő fogyasztás keretrendszerének
kidolgozása, ezáltal a fogyasztói és közönségrészvétel elkötelezése. A szervezet ezen keresztül
biztosítja az eszközöket, amelyek segítségével különböző egységei, részlegei kapcsolatba lépnek a
célközönségükkel. A cél a kétirányú kommunikáció megteremtése és ösztönözése, amely ideális
esetben teljes elköteleződéshez és hosszú távú kapcsolathoz vezet az érintettek között. E tekin-
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tetben a szervezet és a fogyasztó kapcsolatrendszere egy közönségközpontú tevékenység (Fill,
2005), aminek eredménye a többszintű vállalat-fogyasztó kapcsolatrendszer.
Más kutatók a fogyasztók megalapozott és teljes körű megértésének nézőpontjából emelik
ki az elkötelezett fogyasztói magatartást mint szükséges elemet az ügyfélkapcsolati rendszerek kiépítéséhez, az interaktív elkötelezettség kialakításához és a kölcsönös tanulási folyamathoz (Mitussis és mások, 2006). Az új médiafelületek és az internet mint platform jellegzetes
képességekkel rendelkeznek a fogyasztói elköteleződés elősegítése érdekében, ide értve az interaktivitást, a széles körű közönségelérést, a tartósságot, a gyorsaságot és a rugalmasságot
(Sawhney és mások, 2005).
A bevonódás (involvement) alapvető jellemzője a személyes relevancia (Celsi–Olson, 1988),
amelyet különböző személyes, tárgyközpontú és szituációs tényezők határozhatnak meg
(Zaichkowsky, 1985). A szakirodalom meghatározása szerint a bevonódás egy motivációs
tényező, az egyének által egy fogyasztási döntésnek tulajdonított fontosságot jelenti, vagyis
azt, hogy milyen mértékben kell a döntést átgondolni, és mekkora a nem megfelelő márkaválasztással kapcsolatos észlelt kockázat szintje (De Pelsmacker és mások, 2007). A bevonódás a fogyasztók szubjektív, személyes észlelése a fogyasztási döntés személyes relevanciájára
vonatkozóan, ami egy, a fogyasztási helyzetben megélt lelki állapot, amelyet a saját belső
relevancia (a fogyasztói és a termékjellemzők) és a saját szituációs relevancia (a szituációs kontextus és a termékjellemzők) befolyásolnak (Peter–Olson, 1990). Amennyiben a bevonódás
a fogyasztó részéről kellően mély, úgy bekövetkezhet a flow-élmény, melynek során képes
teljesen elmerülni fogyasztása tárgyában, amitől feloldódik, és ami örömet nyújt számára
(Csíkszentmihályi, 1997), és amely lehetőséget teremt a cselekvő elmélyüléshez.
A médiatartalmak kapcsán ilyen erős bevonódást feltételező jelenség a rajongás (fandom)
(Busse–Gray, 2011; McQuail, 2015). Egy tartalom iránti rajongás fő jellemzői között szerepelnek az eredeti tartalom iránti odaadás, a puszta befogadáson túlmutató élmény érzete, a
tartalom „habzsoló” fogyasztása iránti kényszer érzete, a fogyasztáson túl interakciók keresése passzív (pl. kapcsolódó tárgyak gyűjtése) és aktív (pl. tartalomgyártás) módokon (Bourdaa
– Lozano Delmar, 2015).

3.2.2. A fogyasztói részvétel jelensége és a közös értékteremtés
A (fogyasztói) részvétel (participation) „a fogyasztó a szolgáltatás létrehozásának és nyújtásának folyamatába való bevonódásának mérték[ét]” (Dabholkar, 1990: 484) fejezi ki. A fenti
fogalmat kiterjesztve, Meuter és Bitner (1998, in Bendapudi–Leone, 2003) háromféle előállítási módozatot különböztetnek meg: a gyártói előállítást, a közös előállítást és a fogyasztói
előállítást. A gyártói előállítás során egy termék vagy szolgáltatás előállítása teljes mértékben
a szervezet által történik, és ennek nem résztvevője a fogyasztó. A közös előállítás az, amikor
a fogyasztó és a vállalat alkalmazottai interakcióba lépnek, és együtt vesznek részt az előállítás
folyamatában. A fogyasztói előállítás esetében a folyamat teljes egészében az ügyfél terrénuma, és a vállalat és alkalmazottai nem vesznek részt benne.
Chan és munkatársai (2010) arra is rámutatnak, hogy a fogyasztói részvétel kétélű fegyver
is lehet a vállalatok számára. A fogyasztói részvétel növelheti az ügyfelek gazdasági értékét
és erősítheti az ügyfelek és az alkalmazottak közötti relációs köteléket, ugyanakkor ezzel is
kedvezőbbé teheti a fogyasztók alkupozícióját.
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Prahalad és Ramaswamy (2002) a fogyasztók és a szervezetek közötti közös alkotási
kapcsolatról beszél, továbbá Lusch és Vargo (2006) is az érték közös megteremtésének (cocreation) fogalmát használja az új üzleti alapelvek meghatározásakor. A fogyasztóközpontú
nézet a fogyasztóra az értékteremtő folyamat szerves részeként tekint. A fogyasztó befolyásolhatja, hol, mikor és hogyan jön létre használati érték.
Cova és Dalli (2009) tanulmányukban a közös értékteremtési folyamat árnyoldalait is
szemügyre veszik. Érvelésük szerint a felülről érkező bevonásból (ld. fentebb) és felhatalmazásból származó közös értékteremtés rosszabb esetben a fogyasztó kizsákmányolását is jelentheti, elidegenítve őt a saját maga által létrehozott értékektől. Van Dijck és Nieborg (2009)
véleménye szerint ahelyett, hogy egyszerűen védenénk vagy támadnánk a részvétel kultúráját
(kultuszát), vagyis a tömeges kreativitást vagy közös alkotást, inkább kritikusabb módon kell
megközelítenünk e feltörekvő trendek társadalmi-gazdasági vonatkozásait.
A szolgáltatásközpontúvá váló gazdaságban a komplex termék-, szolgáltatás- és ígéretcsomagok mentén könnyen értelmezhető az érték közös alkotása: a fogyasztás mint beágyazott
kulturális aktus előtérbe helyezi az észlelt, szimbolikus értékelemeket. Fontos azonban belátni
azt is, hogy az üzleti szempontból is értelmezhető közös értékalkotás csak akkor kezdődik el, ha
a fogyasztók, vagy fogyasztói csoportok hajlandóak élni a felhatalmazásuk adta lehetőségekkel
a szervezet-fogyasztó kommunikációs relációban is. A közös alkotás színtere tehát e tekintetben
a folyamatos kétirányú kommunikáció lesz a szervezet és fogyasztói, érdekeltjei között. Ennek
előfeltétele, hogy a szervezet saját céljai mentén, de a fogyasztók igényeit szem előtt tartva képes
legyen bevonni, felhatalmazni őket a közös értékalkotáshoz, aktívan, maga hatalmazza fel a
fogyasztóit a közös értékalkotásra és ne idegenítse el őket a folyamat további fázisaiban.
A másik oldalról szemlélve a közös értékteremtés fogalomkörét, a fogyasztót nem kötik az
iparági határok az érték keresése során, versenyezhet szervezetekkel az érték kitermeléséért, és
igényei kielégítetlenül maradása esetén képessé válik saját maga is az ökoszisztéma értéktermelő szereplőjévé előlépni.

3.2.3. A „cselekvő fogyasztás”
Xie és munkatársai (2008: 110) definíciója szerint a prosumption „olyan értékteremtési tevékenységekből áll, amelyeket a fogyasztó maga végez, és amelyek olyan termékek előállítását
eredményezik, amelyeket végeredményben maguk is fogyasztanak, és így fogyasztási tapasztalataik alapjául szolgálnak”. Toffler (1980) vezette be a szakirodalomba a „prosumption” jelenségét, illetve a benne résztvevő „prosumer”-ek fogalmát a „professional” vagy a „producer”
és a „consumer” angol szavakból összegyúrva a szakkifejezést (lásd az 1.1.2. alfejezetben).
Sas (2009: 38) professzionális fogyasztásként hivatkozik a „gyártó-fogyasztó” szerepet felvevő
egyén magatartására, aki „a fogyasztói hatalomátvétel korában egyre profibbá válik; megismeri a kínálati piac belső törvényeit, jól eligazodik benne, beleszól annak alakításába és jól
érvényesíti saját érdekeit felhasználóként”. Ugyanakkor a jelenség a fogyasztó aktív, cselekvő
részvételéről szól, semmint a szakmai hozzáértéséről vagy professzionalistásáról, összességében tehát egy cselekvő fogyasztásról.
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Toffler (1980) egy olyan jövőbeni gazdaságot képzelt el, amelyben a „szabadidő” „fizetetlen
munkaként” lesz definiálható: az emberek soha nem fognak teljes munkaidős állást vállalni,
inkább meglehetősen sok időt töltenek majd saját termékeik és szolgáltatásaik előállításával, a
rendkívül magas színvonalú „csináld magad!” (do-it-yourself, DIY) technológiák segítségével.
Elméleti megközelítésében felvázolta az „ezermester”-gazdaságot, amelyben a fogyasztók száma
egyre csökken, mert mindenki egyre több és több dolgot (terméket) termel saját maga számára.
Ez a provokatív koncepció több szerző figyelmét is felkeltette. Kotler (1986) például kijelenti,
hogy a prosumption-tevékenységet négy fő jellemzőnek kell meghatároznia: a magas szintű
költségtakarékosságnak, a minimális készségekre való igénynek, az idő- és energiatakarékosságnak, valamint a magas személyes elégedettség biztosításának (pl. házfestés). Kotler szerint
amennyiben Toffler nem téved, akkor a marketingszakemberekre frusztráló jövő vár, és azokra
a termékekre és szolgáltatásokra kell koncentrálniuk, amelyek nem felelnek meg a fenti négy
követelménynek (ilyen például az autójavítás). Kotler a toffleri felfogásra alapozva, ugyanakkor
annak kereteit kitágítva azt javasolja, hogy a vállalatok – mintegy újabb potenciális piac kiaknázása céljából – termékeikkel keressék a lehetőségeket annak érdekében, hogy megkönnyítsék
a prosumption-tevékenységeket, például a prosumerek számára készített jobb eszközök megteremtése és a folyamatokban használt termékek egyszerűsítése révén. Valószínűsíthető azonban,
hogy elenyésző lesz azoknak a száma, akik a teljes mértékig prosumption filozófiát választják,
hiszen a növekvő gazdaságok és a jólét által nyújtott hedonista, könnyebb életmód várhatóan
továbbra is vonzóbb lesz az átlagos fogyasztó számára.

Kotler (1986) két élesen elkülönülő prosumer típust definiál: a „mohó hobbistát” (avid
hobbyist), „aki szabadidejét egy vagy néhány domináns hobbival tölti el”, és az „ős-prosumert”
(archprosumer), „aki gyakorlatilag az önkéntes egyszerűség életmódja szerint él, amely közelebb áll a természethez, és így sok dolgot magának állít elő”. Ritzer és Jurgenson (2010) már
arról beszélnek, hogy egy új, a prosumer jelenségre épülő kapitalizmusról beszélhetünk, ahol
is a szervezetek már nemcsak a részvétel lehetőségét biztosítják, hanem hátralépnek és a gyártást és fogyasztást teljesen átadják a fogyasztóknak, ők pedig csak az ehhez szükséges teret
(pl. web2.0 felület) biztosítják. Zwick és szerzőtársai (2009) arról írnak, hogy a prosumption
jelenség segíti a társadalmi kooperáció gazdasági értékének kiaknázását és ezáltal segít csökkenteni a gazdasági távolságot a termelés és fogyasztás között. Comor (2010) pedig amellett
érvel, hogy a prosumer jelenség nem egyforma mértékben igaz mindenkire, és három csoport
(érdemi szellemi tőkét nem jelentők, kreatív tőkeerőt jelentők és a valós prosumption potenciált jelentők) megkülönböztetését javasolja.
Bruns (2008) szerint a prosumer nyilvánvalóan nem belsőleg motivált kreatív kezdeményezője és fejlesztője az új tartalomnak. Bruns szerint a „termelés” és a „fogyasztás” fogalmai
nem fedik le kellőképpen a kreatív és együttműködő fogyasztói részvételt. Emiatt bevezeti
a produsage, vagy cselekvő felhasználás fogalmát. Hangsúlyozza, hogy bár a hagyományos
termelési-forgalmazási-fogyasztási modellek is integrálhatják a prosumer fogalmát, azok
megőrzik a hagyományos ipari értékláncot. Ezzel szemben a posztindusztriális vagy információs gazdasági modellekben az ötlet, az információtömeg előállítása egy kollaboratív, részvételi környezetben történik, elmosva az előállítók és a fogyasztók közötti határokat – egy
hibrid szerepet biztosítva a résztvevő felhasználóknak. Ez az új kontextus minden résztvevő

3. fejezet A közönség(ek): fogyasztók, felhasználók, értékteremtők

79

számára lehetővé teszi, hogy információ- és tudásfelhasználók, valamint -előállítók legyenek,
gyakran egy hibrid szerepben, amelyben a felhasználás szükségszerűen szintén produktív, és
a résztvevők produserekké válnak. A produsage-folyamat kimenetei nem különálló termékek,
hanem inkább az izgalmas tartalmak gyorsan átalakuló és fejlődő újraértelmezései (ilyen
például a Wikipédia).

3.2.4. A cselekvő fogyasztás eredményei: a hozzájárulás és annak különböző
megnyilvánulásai
A felhasználói hozzájárulás rendszerei a lehetséges hozzájárulás aktív és passzív típusait foglalják magukban. Az aktív hozzájárulás a tartalom-előállításban vagy a közösségi hálózatokban történő közönség- vagy felhasználói részvételt takarja. A fogyasztói hozzájárulásnak
egyértelmű előnyei vannak a költségszinteket, a méretgazdaságosságot és a versenyelőnyt
tekintve (Cook, 2008). A hozzájárulás mögötti motivációt jelentheti az azonnali jutalom
(például az extraszolgáltatásokhoz hozzáférés), a közösségi jutalom (a közös érdeklődésű közösség részének lenni), valamint a hírnév, az önkifejezés és az önzetlenség. Látható, hogy a fogyasztói hozzájárulás a különböző vállalati folyamatokban jobb tájékoztatást, szórakoztatási
lehetőséget, személyre szabhatóságot, illetve egy bizonyos tulajdonosi szemléletet eredményez
a fogyasztók számára. Ezekre, mint fogyasztói értékképző tényezőkre is tekinthetünk, amelyek önmagukban motiválhatják a fogyasztói hozzájárulást. Ezzel párhuzamosan a vállalat is
nyereségre tesz szert a magasabb elégedettségen, nagyobb lojalitáson, ismertségen, elkötelezettségen vagy potenciális költséghatékonyságon keresztül.
A fogyasztói részvétel egyértelműen rendelkezik a munkaerőre mint erőforrásra utaló vonatkozásokkal, hiszen ingyen, vagy nagyon olcsón biztosít munkaerőt a vállalatok számára.
Terranova (2000) kijelenti, hogy a részvétel kapcsán számos ellentmondással és feszültséggel
találkozhatunk, hiszen az egyszerre általánosan támogatott és gyakran szemérmetlenül kihasznált. Az amerikai Time magazin, amelyben „Téged”, azaz a tartalomgenerálásban résztvevő, online közösségi platformokon jelen lévő embert választja az év emberének, úgy pozícionálja a kreatív fogyasztót, mint „ingyen dolgozó, a szakmabelieket a saját munkájukban
lepipáló” emberek (Grossman, 2006). Mások óvatosságra intenek a tekintetben, hogy miként
alakítja át a munka és a munkaerő fogalmát a kölcsönös résztvevői (szakmai és nem szakmai,
kereskedelmi és nem kereskedelmi) hasznot célzó, feltörekvőben lévő közös alkotási kapcsolatok kontextusa (Banks–Deuze, 2009).
Említésre méltó továbbá a „játékos munka” (game labour), a „szórakoztató termelés” (fun
production) (Humphreys és mások, 2005), illetve a playbour (Kücklich, 2005) fogalma is,
amelyek a szabadidős és szórakoztató tevékenységek (play) munkával (labour) való összeolvadását írják le. Az élményeken keresztül történő fogyasztói értékteremtés kibontakozásának
egyik formájaként is tekinthetünk a közösen alkotó munkaerő (co-creative labour) jelenségére, hiszen a fogyasztó elmélyülését és márkával töltött idejét biztosító alkalmazások a termékdifferenciálás egyik eszközeként is értelmezhetőek (Novak és mások, 2000).
Ezek az új fogyasztói együttműködési és részvételi formák új munkaerőforrást jelentenek
a szervezetek számára. E megközelítések a részvételi koncepció munkafolyamat és munkaerő
szempontjából való megértést szolgálják, így egyértelműen meghatározzák a részvétel fontosságát az emberierőforrás-menedzsment számára is.
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Közösségi kiszervezés (Crowdsourcing)
A közösségi kiszervezés fogalma is a munkaerő kérdésköréhez tartozik, hiszen a tevékenység
a kiszervezés (outsourcing) egy innovatív formája. A közösségi kiszervezés olyan folyamat,
amelyben a vállalatok tevékenységük egy pontosan meghatározott részegységét (feladatát)
egy átfogóbb, nyíltabb, más aspektusú megközelítés, megoldás reményében kihelyezik, általában online közösségek felé, és a legjobb és/vagy a leggyorsabb feladatmegoldás(ok)ért cserébe ajánlanak fel fizetséget a csoport egy vagy néhány tagjának (Howe, 2006). A közösségi
kiszervezés így kiemeli a tömeges részvételi aspektust, vagyis hogy „a tömeg” mint résztvevő
szereplő jelenik meg.
A web2.0 technológiai hátterére épülő közösségi médiában a közösségi kiszervezés jelentős szerepet kap az ökoszisztéma fenntartásában. Az olyan vezető tartalomszolgáltató
platformok, mint a Facebook vagy a YouTube „hozott anyagból dolgoznak”, azaz kiinduló
szerepük szerint ingyenesen használható összekötő platformként funkcionálnak a közösség
tagjai között, hogy azok rendezett körülmények között ápolhassák kapcsolataikat, ismeretségi hálójukat, és tehessenek elérhetővé mások számára tartalmakat. Bevételeiket pedig
közvetett módon, a közösségi aktivitás során szerzett infomációhalmaz strukturált értékesítéséből (reklámcélokra) szerzik. Ebben az ökoszisztémában a tartalomszolgáltató felületek
sikerességének kulcsa egyfelől a gazdaságos méretnagyság elérése, valamint a közösségi aktivitás folyamatos fenntartása.

Felhasználók által létrehozott tartalom
A felhasználók által létrehozott tartalom az esetek többségében a digitális médiatechnológiákra épít. Formájában és tartalmilag megfelelhet bármilyen hagyományos jellegű, szakmai
médiaszolgáltatáson keresztül elérhető tartalomnak (szövegnek, képnek, hangnak és audiovizuális tartalomnak). A felhasználók által létrehozott tartalom széles körben elterjedt a digitális média felületén. Gyors növekedése néhány olyan sikeres digitális márka megszületésében
játszott szerepet, mint a YouTube vagy a Wikipédia.
Az internet mint médium azonnaliságából és a tömegmédiára jellemző ún. kapuőrök
(gatekeepers) (pl. professzionális szerkesztők) hiányából eredeztethető a közösségi felületeken
közzétett amatőr tartalmak gyakori, esztétikai szempontból értelmezett csúnyasága. E csúnyaság pedig hozzájárul a tartalmak közösségi szempontból értelmezhető hitelességéhez. Habár a
„csúnya” tartalmak nem az egyetlen elfogadott norma e felületeken, Douglas (2014: 315) szerint
ez „emeli ki legjobban az internetet minden egyéb médium ellenében”. Mi több, pont az előzőek miatt, a spontán, vagy akár „csúnya” tartalmakat sem nevezhetjük egy elkülönült internetes
műfaji ágnak. A „köznyelvi kreativitás” (vernacular creativity) (Russo, 2009: 125) tehát sokkal
inkább egy internetspecifikus kulturális dialektus, a maga „nyelvi” szabályaival.
Néhány szerző a felhasználók által létrehozott tartalmak és az amatőr hozzájárulásokra
rokon értelmű fogalmakként tekint. Douglas (2014) szerint az internet mint új médium
lényege, hogy kiemelt figyelemmel legyen az amatőr, véletlenszerű, és meglepetésszerűen felkapott és felkarolt tartalmakra. A közönség nyitott arra, és egyre inkább hozzászokik ahhoz,
hogy az „átlagos”, nem szakmai vagy amatőr fogyasztói tartalmakat is fogyassza (Paek és
mások, 2011). A tartalomszolgáltatás digitalizálódása és az elérhető tartalomszerkesztési esz-
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közök demokratizálódása pedig egyre inkább lehetővé teszik, hogy a fogyasztók az elérhető
tartalmakat saját mondanivalójuk kifejezésére használják fel, újraértelmezzék, manipulálják,
átszerkesszék, ezáltal tartalom-előállítóként és -szerkesztőként lépjenek elő (Russo, 2009).
A felhasználók által létrehozott tartalmak gyakori egyszerűsége és esztétikájuk hiánya felróható a közösségi média sikerét jelentő tömeges tartalomgyártást lehetővé tevő „webkettes
alkalmazásoknak”, kreatív sablonoknak, de sok esetben akár tudatos választás eredménye is
lehet, hangsúlyozandó az észlelt felhasználói egyenrangúságot (ld. pl. Paek és mások, 2011).

A nézők által létrehozott tartalmak (viewer-created content) a felhasználói tartalmak egy speciális altípusát képviselik (Nyirő és mások, 2012). A közönség által létrehozott tartalomnak
nagy hagyománya van a tömegmédia területén. Népszerű példa erre az 1990 óta futó Amerika
legviccesebb házi videói (angolul: America’s Funniest Home Videos) c. (maga is japán formaton
alapuló) több országba is exportált (hazánkban pl. „Vidióták” címmel futott) formátum, amely
a nézők által beküldött rövid, házi videók szerkesztett folyamán alapszik. A(z akár online, akár
offline) csatornák, amelyek a nézők által készített tartalomra hagyatkoznak két érv alapján is
értelmezhetők úgy, mint a felhasználók által létrehozott tartalmak egyik altípusa. Egyfelől, a
nézők részt vesznek az audiovizuális tartalmak létrehozásában, másrészt különféle módokon
lebonyolított szavazással részt vesznek a műsorszerkezettel kapcsolatos döntésekben is. Példának okáért számos népszerű valóságshow, illetve tehetségkutató alkalmazza a közönségszavazás (betelefonálás, sms-küldés, mobilapplikáció) módszerét, hogy kiválassza a továbbjutókat.
A résztvevő nézők így közvetlenül is meghatározzák az adott műsor további jellegét.

3.2.5. A cselekvő fogyasztás vadhajtásai
Kényes kérdés a cselekvő fogyasztás és ezen keresztül a közös értékalkotás során, hogy az
érintettek – saját érdekeik mentén – vajon valóban egy irányban működnek-e?
Horváth és szerzőtársai (2012) kutatásukban megállapítják, hogy a médiatartalmakról
szóló nemhivatalos források (blogok, rajongói oldalak) egyre inkább fontos részei magának a tartalomfogyasztásnak, kiegészítik, esetenként pótolják is a hagyományos „termékfogyasztást” (azaz a médiatartalom megtekintését). A tartalomfogyasztók bevonódása
egyes, sikeresnek tekinthető audiovizuális epizodikus tartalmakba igen erős, sok esetben
túlmutat magán a tartalmon. A szerzők kutatási eredményei azt mutatják, hogy a hagyományos médiatartalmakról (pl. sorozatok, valóságshow-k, tehetségkutatók) szóló felhasználók által létrehozott tartalmak kiegészítői, egyes esetekben ugyanakkor helyettesítőivé
is váltak a médiatermékeknek.
Egyes, tömeges érdeklődés kiváltó médiatartalmak esetében így a közösségi csatornák által előtérbe kerül a közvetett fogyasztás paradox helyzete, az a jelenség, amikor a közbeszéd
tárgyát képező egyes sorozatok helyett az informálódni vágyó, időhiányban szenvedő felhasználó kizárólag a mások által írt összefoglalók alapján szerez tudomást a műsorszám cselekményének alakulásáról. Általánosabban fogalmazva, egy nemfogyasztó érdeklődő célzottan,
mégis közvetetten, egy másik tartalom fogyasztása során kerül kapcsolatba a céltartalommal.
E tekintetben a felhasználói tartalom – és az ahhoz kapcsolódó élmények megosztása – a kö-
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zösségi kommunikáció egy mozgatórugója, és extrém esetben akár függetlenedhet magától a
központi tartalomtól is.
A rajongók sok esetben állnak kritikusan a tartalommal, valamint a tartalomgyártó és/
vagy -szolgáltató által a tartalom kiegészítésére létrehozott szolgáltatásaival szemben, amelyeket e kapcsolódó csatornákon (is) vitatnak meg.
A cselekvő fogyasztás vadhajtásának tekinthető az is, amikor a felhatalmazott fogyasztók
más módon kezdenek el fogyasztani termékeket, szolgáltatásokat, tartalmakat, mint azokat eredeti közlőjük szánta. Így például a közösségi médiában a mémkultúra egyik alapvető tulajdonsága, hogy spontán módon és csontig hatoló őszinteséggel (Zittrain, 2014) bírja
önkifejezésre a felhasználókat az őket érdeklő és foglalkoztató témákban. Ezen keresztül pedig képesek eredeti forrásüzeneteket felhasználva, teljesen egyedi keretezéssel (ld. 3.3. alfejezet) saját mondandójuk közvetítésére (Csordás, 2016). Felháborodott fogyasztók közösségekbe tömörülve eljuthatnak például az ellenmárkázás (anti-branding) (Cova–Cova, 2012;
Krishnamurthy–Kucuk, 2009) gyakorlásáig is.
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3.3. Tartalomkeresők és -megosztók, tartalommegosztó értékteremtők
A modern médiapiacok fogyasztói szerepei sorában sajátos szerepet töltenek be a tartalomkeresők és tartalommegosztók, akik egy újfajta kapuőrként, illetve tartalomaggregátorként
vannak jelen a piac időbeni változásainak (market dynamics) folyamataiban. Jelentős kínálatszabályozóként megjelenik – többek között – a tartalomfogyasztás közösségi dimenziója
a tartalomkínálat közösségi keretezésén ( framing) keresztül. További kínálatszabályozó szerepet töltenek be a különböző keresőszolgáltatások, amelyek működése, valamint használatukkal kapcsolatos felhasználói készségek hatással vannak az elérhető tartalom körére. A
tartalommegosztás a médiaérték-teremtés egy új, sajátos formája, ahol a tartalommegosztás
a tartalomfogyasztás előfutáraként, s e tekintetben a hagyományos „csatorna” versenytársaként értelmezhető. Ebben az esetben az értékteremtés az „egyéni cselekvőképesség” (human
agency) során nyilvánul meg, ahol a tartalom kiválasztása és továbbítása a végső tartalomfogyasztóhoz valamilyen közösségi csatornához (kapcsolati hálózat/közösségi média/virtuális
közösség) köthető úton történik. Az értékteremtés ebben az esetben két részre szakad (tartalom-előállítás és -terjesztés), közös értékteremtéshez (co-creation) vezetve.
Az, hogy a közösségi média felületén egy felhasználó továbbküldjön egy tartalmat –
vagyis bekapcsolja azt a szóbeszéd körforgásába – számos társadalmilag beágyazott döntés
kell, hogy megelőzzön (Green–Jenkins, 2011). A digitális közösségi felületeken való részvétel kiinduló feltétele, hogy az egyén relevánsnak érezze a digitális térben egy kommunikációs folyamat indítását ahhoz, hogy az a kommunikáció megvalósuljon. Ezt az észlelést
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nevezzük egyéni cselekvőképességnek (human agency) (Sundar, 2008). Minél magasabbnak
észleli egy információ forrásának cselekvőképességét, az egyén annál magasabbra fogja
értékelni az ezt lehetővé tevő csatornát, és lesz annál nagyobb eséllyel aktív résztvevője a
kommunikációs folyamatnak, fog bevonódni a tartalommegosztás és -gyártás folyamatába
(Oeldorf-Hirsch–Sundar, 2015).
A bevonódás további motiváló tényezője az is, hogy az észlelt cselekvőképesség együtt
jár az észlelt felelősség érzésével is, ami a tartalommegosztás során meghozandó döntések összességét illeti. Felhatalmazott fogyasztóként (ld. 4.5. fejezet) egyúttal a cselekvőképesség a személyes befolyás érzését is magával vonja, amit a közösségimédia-platformok különböző visszajelző rendszerei (pl. hozzászólási lehetőség, kedvelés) is táplálnak
(Oeldorf-Hirsch–Sundar, 2015). A részvételi hajlandóság (willingness to participate) pedig
a közösségi média működésének egy alapvető tényezőjévé lép elő (Parent és mások, 2011).

A tartalommegosztást érintő döntések kapcsán a kommunikációt kezdeményező fogyasztónak
fel kell mérnie, hogy egy tartalom érdemes-e a megcélzott fogyasztók figyelmére, érdemes-e
arra, hogy megossza, érdekelhet-e egy bizonyos célcsoportot [pl. aspirációs referenciacsoportját
(Hofmeister-Tóth, 2003: 93)], egy bizonyos csatorna a legjobb módja-e az üzenet eljuttatásának, illetve, hogy csatoljon-e vagy sem saját üzenetet annak továbbküldésekor (módosítva ezzel
az eredeti tartalom jelentésén).

Green és Jenkins (2011) a fogyasztó-fogyasztó közötti információtovábbítás kontextusában
kiemelik, hogy egy adott személytől kapott üzenet a továbbítás tényével létrejövő kontextussal
már önmagában is módosít(hat)ja annak objektív tartalmát és új jelentéstartalmat kölcsönözhet
neki: a címzett ugyanis a tartalom által közvetített mondanivaló mellett a küldő által (implicit
vagy explicit módon) közvetített jelentéstartalmat is értelmezi. Az információ, amelyet átadnak,
tehát egy sajátos módon kerül beállításra/keretezésre (framing) (Scheufele–Tewksbury, 2007),
amely teret nyit egy forrástartalomhoz kapcsolódó jelentések, valamint tágabb és komplexebb,
valamilyen módon kapcsolódó értékek átadására is.
A klasszikus framingelmélet szerint a tömegmédia „az üzeneteket – különösen a híreket –
nem objektíven ábrázolja, hanem torzítja, azaz olyan értelmezési keretben (frame) prezentálja,
amely az események kontextusának egyes elemeit hangsúlyozza, másokat azonban homályban
hagy” (Bajomi-Lázár, 2006). A hagyományos médiában az „elitek”, a közösségi média felületén pedig a kapcsolati hálóban fontos szerepet elfoglaló egyének a hírek tálalásakor felkínálnak
egy saját olvasatot, bizonyos értelmezéseket, amiket előnyben részesítenek más értelmezésekkel szemben (Bajomi-Lázár, 2006).
Kümpel és szerzőtársai (2015) megjegyzik, hogy a tartalommegosztást, ezen belül a hírek
megosztását a közösségi média kontextusában a tudományos kutatások viszonylag későn,
2010 után kezdték előtérbe helyezni. Az itt történő információmegosztás jellemző motivációit három kategóriába sorolják: öncélú, altruisztikus, közösségi. Az első esetben a tartalommegosztás tétje a figyelemfelkeltés és státuszszerzés, illetve a hírek esetében kisebb mértékben
a szórakozás és az eszképizmus. Az altruisztikus információmegosztás az egyik legfőbb motiváció (különösen a krízishelyzetekhez kapcsolódó információmegosztás során, ahol előtérbe
kerül a társadalmi csoportok önszerveződése a közösségi média csatornáin) (Kümpel és má-
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sok, 2015), ugyanakkor ez nem különíthető el a felhasználók kapcsolódó információszerzési
igényétől sem (reciprocitás) (Holton és mások, 2014). Ez utóbbi tehát elidegeníthetetlen a
tartalommegosztás közösségi motivációitól. Ez utóbbi kategóriába tartoznak még a másokkal
való kapcsolatba lépés (az információ megosztását mint csatornát használva) és a közösségi
elismerés iránt igény.
A közösségi médiában a sikeres felhasználók által előállított tartalmakat leírhatjuk úgy is,
mint az egyéni cselekvőképesség (human agency) által, számos egyén tudatos választásainak
eredményeként elterjedt és mutálódott kulturális szöveg (Csordás, 2016). Noha a közösségimédia-felületeken minden résztvevő – elméletben – egyenrangú szereplő, az itt megosztott
információ sikeressége és terjedése sem szükségszerűen demokratikus. Az információterjedés
vizsgálata során tapasztalt sikerkritériumok két fő ága különböztethető meg (Kümpel és mások, 2015): tartalomhoz köthető és formai tényezők. A tartalmi elemek között szerepel az
irányultság, érdekesség, vagy a felhozott témák. Irányultságukat tekintve, meglepő módon, a
pozitív hírek nagyobb eséllyel kerülnek megosztásra, mint a negatív hírek (Berger–Milkman,
2012). A bevonódás mértéke azonban az információ irányultságától függetlenül lehet sikerkritérium: az érdekesnek ítélt, megbízható forrásból származó, magas hírértékű (pl. releváns,
váratlan, vitatott) tartalom nagyobb eséllyel kerül megosztásra (Kümpel és mások, 2015).
A forma tekintetében a tartalom előzetes pozíciója (pl. kiemelt hely egy hagyományos tartalomszolgáltató oldalán) támogatja a további megosztás esélyét is (Berger–Milkman, 2012),
ahogy a különböző közösségi értékelési rendszerekben (értékelések száma, átlagpontszáma,
hozzászólások mennyisége, nézettségi adatok) való szereplése is. Az információ terjedését
vizsgáló kutatások alapján az egyén a terjesztett csatornán fennálló közösségi hálójának jellege meghatározó az információ terjedésében. Megkülönböztethetőek például véleményvezérek (influencer) (az információ kiindulópontja) (ld. még: 5.10. fejezet), terjesztők (spreader)
(az információt továbbadók), az információ terjedését pedig az ő követői bázisuk nagysága,
mélysége és beágyazottsága (összekapcsoltsága) is befolyásolja (Kümpel és mások, 2015).
Látható tehát, hogy az információterjedés mintázatai a „népszerű” tartalmaknak és tartalommegosztóknak kedveznek, míg egyes vélemények, tartalmak és tartalommegosztói személyiségtípusok egy moderációs spirálba (spiral of moderation) (McDevitt és mások, 2003)
szorulnak. McDevitt és szerzőtársai (2003) kutatása alapján ugyanakkor ezek nem a hagyományosan kisebbséginek számító vélemények (így például az extrém nézeteket vallók)
lesznek. Ezek képviselői ugyanis, ha észlelik a számukra fontos témák hiányát, élnek az online tér adta lehetőségekkel és hallatják a hangjukat (speaking up). Az információáramlásban
kizárólag befogadó szerepben részt vevő, amúgy az egyes fontos ügyek mellett elkötelezett
csendes többség így akaratlanul is felvállalja annak a veszélyét, hogy hallgatása miatt (társas
lógás; social loafing) előtérbe kerülnek a kisebbségi vélemények, avagy utóbbi eredményeként
polarizálódik a közvélemény.
Van Dijck és Nieborg (2009) kiemelik ugyanakkor azt is, hogy szükségszerű, hogy nem
minden az információáramlásban részt vevő felhasználó képez ugyanakkora értéket, a fogyasztók nagy része pedig egyáltalán nem bocsátkozik aktív részvételbe.
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3.4. A mobilmédia közönsége
A mobilmédia alapjait az okostelefonok megjelenése és elterjedése jelentette a 2000-es évek
elején. Egy meglehetősen hatékony interperszonális kommunikációs eszközként a mobil a
modern társadalom egy meghatározó, sőt, egyre inkább magától értetődő eszközeként jelenik
meg a tudományos diskurzusban (Westlund, 2013). Mindazonáltal szerteágazó tulajdonságai és megfoghatatlansága miatt a mobilmédia a médiapiac egy mindmáig nehezen meghatározható szegmense, az információ, az eszköz és a személy mobilitási dimenzióinak határán, s
a mobilmédia közönségének kutatása mindmáig egy tudományos kihívás (Goggin, 2017). A
mobilmédia-fogyasztás különös jellemzője a folyamatosan, valós időben elérhető fogyasztó és
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tartalom (ubiquity), az „üres időben” való elérés (időkitöltő), vagy épp a kompromisszumos,
„hibrid tartalomfogyasztás”, amikor a tartalomfogyasztás egyes hagyományos értékhordozók (pl. képminőség) feláldozásával történik a könnyű hozzáférés, mobilitás (nomád média,
kisképernyős tartalom stb.) javára.

3.4.1. A mobilpenetráció és a mobilmédia közönségének viszonya
A mobilkommunikációs tartalomfogyasztás megítéléséhez érdemes elkülöníteni egymástól
a SIM-kártya penetráció és a mobil-, és okostelefon-penetráció fogalmait (Csordás–Varga,
2013). A SIM-kártya penetráció az egy főre jutó SIM-kártyák számát, vagyis a mobil-előfizetések számát jelenti. Ennek mértéke hazánkban évek óta bőven 100% feletti – 2017ben 11,76 millió aktív mobil-előfizetés volt hazánkban (KSH, 2018). A SIM-kártyák számát
befolyásolja, hogy egy személy több mobiltelefonnal is rendelkezhet, és különböző egyéb
mobileszközök (táblagépek, mobilinternet-modemek), egyes mobil üzleti alkalmazások
(pl. bankkártyaterminálok, ATM-ek, mobil diagnosztikai eszközök) és egyéb fogyasztói
okoseszközök működéséhez is ez a technológia szolgáltat internetkapcsolatot. Ezzel szemben a mobiltelefon-, illetve az okostelefon-penetráció a lakosság azon hányadát jelöli, aki
rendelkezik (egy, vagy több) mobilkészülékkel. A mobiltelefonok termékkategóriáján belül
okostelefonnak nevezzük az adaptív operációs rendszerrel ellátott, külső, külön letölthető
szoftveres alkalmazások – applikációk – futtatására is alkalmas mobiltelefonokat. Hazánkban például 2017-ben a mobiltelefon-penetráció 93%, az okostelefon-penetráció pedig mindössze 63% volt, és az okostelefonnal rendelkezők 87%-a kapcsolódott az internetre a telefonon keresztül (NMHH, 2018).
A fentiek alapján több fontos következtetés is levonható a mobilmédia közönségét, valamint az mobilmédia által érintett eszközöket illetően. A hagyományos mobilmédiát leggyakrabban az okostelefonon történő szélessávú mobilinternet-eléréshez szokás kapcsolni.
Ennek kapcsán látszik, hogy jóllehet, hogy a mobil mint össztársadalmi tényező jelenik meg
a tudományos diskurzusban (Westlund, 2013), a mobilmédia közönsége jelenleg meglehetősen heterogén. Egyfelől a tudományos kutatás a fejlett országokban elsősorban generációs
jelenségként vizsgálja, amint azt a 3.5. alfejezetben bemutatjuk (fiatalok médiafogyasztása)
(lásd még Donald és mások, 2010), másfelől az is látszik, hogy például a fejlődő országokban
a technológiai ugrás (leapfrog eff ect) (Nyirő, 2011) következtében – több technológiai lépcsőt
kihagyva – a mobilkommunikációs technológia teszi lehetővé a fogyasztók számára a bekapcsolódást a digitális médiába.
Az eszközök oldaláról közelítve a kérdést látszik, hogy az okostelefonok – bár központi
témái a mobilmédia terjedése vizsgálatának – közel sem az egyetlen eszközök, amelyeket
figyelembe kell venni a jelenség kapcsán. A miniatürizálás hatására a fizikai élet mind több
területén és eszközén jelennek meg a digitális érzékelők és jeladók, amelyeket integrálva – a
világhálóra bekötve és az általuk közvetített adatokat továbbhasznosítva – eljutunk a dolgok
internete (internet of things; IoT) jelenségéhez (Gershenfeld és mások, 2004).
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3.4.2. A mobilmédia és közönsége
A mobilmédia alapjait az okostelefonok megjelenése és elterjedése jelentette a 2000-es évek
elején. A többszólamú, majd az MP3-as formátum lejátszására képes zenelejátszós telefonok,
amelyek gyakran FM-rádiót is magukban foglaltak, valamint a folyamatosan fejlődő, ma már
alapvető funkciónak számító integrált kamera fémjelezték a mobiltelefon médiahordozóvá
válását. A hang- és videófelvételre alkalmas készülékekkel párhuzamosan megjelent a 3G-s,
később a 4G-s technológia, amely lehetővé tette a felhasználók számára sok új szolgáltatás
elérését, bevezette a szélessávú mobil adattovábbítást, és nagyobb kapacitást biztosított a szolgáltatók számára. Ezt követően jelentek meg például az első mobiltévés kísérletek is, külföldön
és itthon egyaránt. Az egyre intelligensebb és mind több érzékelőt és funkciót magukba zsúfoló
telefonok mellett nem szabad elfeledkezni a különböző okoseszközökről: hordozható játékkonzolokról, okosórákról, fitness-kiegészítőkről, okoslakás-komponensekről stb.

Tudományos közhely, hogy a kommunikációs technológiák alapjaiban változtatják meg
a társadalom tagjainak személyes és közösségi létformáit. A mobilkommunikációs technológia felemelkedése kapcsán kiemelkedő jelenség a folyamatos elérhetőség (ubiquity;
always connectedness) (Goggin, 2011b; Mohan és mások, 2012) mellett az új technológiák
vívmánya, hogy egy (éppen aktuálisan) zsebben is elférő eszközben számos, a mindennapi életet segítő alkalmazások állnak a felhasználó rendelkezésére. A mobileszközök hordozhatóságuk (portability), közösségi interaktivitást elősegítő szerepük (social interactivity),
kontextusérzékenységük (context sensitivity), összekötő szerepük (connectivity) és személyhez
kötöttségük (individuality), összességében: sokrétűségük miatt az internet mellett a digitális
korszak egyik meghatározó eredménye (Klopfer–Squire, 2008).
A mobilkommunikációs platform rohamos fejlődése a konvergens eszközként való kibontakozásában rejlik. Az eredeti, elsődleges funkció (mobil hangtovábbítás) fokozatosan
háttérbe szorul, ugyanakkor az eszközök a kommunikáció egyre több formáját (mint a beszéd, az írott kommunikáció, a mozgóképek közvetítése vagy akár a pénzmozgás is) képesek
ellátni. A hardverek fejlődése lehetővé tette a növekvő teljesítmény és az egyre változatosabb
felhasználási lehetőségek által, hogy a mobilkészülékek valódi élményt tudjanak nyújtani a
felhasználónak. A mobileszközökbe integrált alapvető alkalmazások (naptár, jegyzettömb,
ébresztőóra), FM-rádió, digitális kamera, érintőképernyő, a fizikai klaviatúra kiiktatásával
megnőtt és egyre jobb képminőséget biztosító kijelző vagy a beépített irány- és helymeghatározó funkciók (giroszkóp, GPS) és egyéb érzékelők stb. mind a mobilkommunikációs
eszközök használati lehetőségeit és értékét gazdagítják. A mobilkommunikációs eszközök
médiában és marketingkommunikációban betöltött szerepének fontosságát jelzi, hogy egyre
gyakrabban úgy hivatkoznak rá, mint a „negyedik képernyőre” (a mozivászon, a televízióképernyő és a számítógép-monitor után) (Csordás–Varga, 2013).
A mobiltartalom iránti figyelem egyik alapját a mobilitásból adódó sajátos befogadói
szituáció alkotja. A tartalomszolgáltatók számára merőben új szegmentációs ismérvek jelennek meg, a közönség célozhatóvá válik földrajzi elhelyezkedése, tartózkodási helye, aktuális befogadói szituációja alapján is, ezáltal helyspecifi kus médiummá (locative media)
is változtatva azt (Farman, 2013; Frith, 2015). A mobil technológiák jelentősége, hogy a
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digitális tartalmak fogyasztását kimozdítja a számítógépek és monitorok uralta helyhez
kötöttségből és a mindennapi fi zikai környezetbe emeli át, így a mobilmédiát fogyasztó
egyszerre lesz jelen a fi zikai és a digitális térben, miáltal a két dimenzió kölcsönös és közvetlen befolyást gyakorol egymásra (Farman, 2013). A különböző helyeken található de
a mobiltechnológia által összekötött fogyasztók, vagy az egy fi zikai térben található, de
a kiegészítő szolgáltatások segítségével a teret különböző módon érzékelő, értelmező fogyasztók miatt a technológia elvezet a tér média által befolyásolt sokaságához (multiplicity
of space) (Squire, 2009).
Helyfüggő szolgáltatásnak (location-based service) „nevezünk minden olyan információs
szolgáltatást, amely mobilkommunikációs készülékről működik és annak helyzetét használja
fel információ megadásához” (Csordás–Varga, 2013: 235). A helyfüggő szolgáltatásokat kezelő applikációk a helyzetinformáció alapján képesek személyre szabott értéknövelt szolgáltatásokat kínálni a fogyasztó számára. A helyfüggő szolgáltatások kereskedelmi alkalmazása
négy területen képzelhető el: információ- és tartalomszolgáltatás (Hol vagyok? Hol van a
legközelebbi …? Mi van ott?), navigáció (Hogyan jutok el oda?), követés/felügyelet, reklám
(célzottan, egy adott területen tartózkodó fogyasztók felé) (Csordás–Varga, 2013). Helyfüggő adatok nyújtása három kontextusban képzelhető el: mozgó fogyasztó, statikus, ismert cél
(ritkán változó információk kiszolgálása helyfüggő módon, pl. címek, turisztikai látványosságok), statikus fogyasztó, statikus, de ismeretlen cél (adott helyhez kötött információk, pl.
Milyen üzletek vannak a közelemben? A környéken milyen érdekes események, rendezvények, látványosságok vannak? Mit lehet ott csinálni, mennyibe kerül? stb.), mozgó fogyasztó,
változó cél, dinamikus, időértékkel bíró információk (gyorsan elévülő, folyamatosan frissülő,
helyekkel kapcsolatos információk – pl. időjárás, dugók, menetrendi változások; kiterjesztett
valóságra épülő alkalmazások) (Csordás–Varga, 2013).
A helyspecifikusság hatással van a hagyományos tartalomszolgáltatásra is. A helyspecifikus
közösségi szolgáltatások (pl. térképalkalmazások) az újságírók számára is lehetővé teszik,
hogy híreiket kartográfiai módszerekkel ábrázolják, azaz egy történés mozzanatait térképre
vetítve is tudják szemléltetni, illetve különböző közösségi modulokon keresztül kérhetik az
abban a pillanatban a helyszínen tartózkodó közönség hozzájárulását (szemtanúi beszámolók, képek, videók) is a hír minél teljesebb keretbe foglalásához (Goggin és mások, 2015).
Szintén a helyspecifikus adatok lehetővé teszik a hiperlokális hírek (hyperlocal news) piacának
és szolgáltatásainak megjelenését (Goggin és mások, 2015). A hiperlokális hírek a jellemzően
kisszámú, földrajzilag szűken meghatározott közösségek (pl. egy falu lakói, egy közös irányítószám alá tartozók, pár nagyvárosi háztömbnyi terület stb.) számára nagy közösségi értékkel, de hagyományosan kis gazdasági értékkel bírnak, ezért a hagyományos tömegmédia
jellemzően nem foglalkozik velük. Míg a hagyományos médiában elsősorban önkormányzati
üzemeltetésű lapok foglalkoztak e piaci hiányosság pótlásával, a digitális és mobil hálózati
média lehetővé teszi, hogy a civil érintettek közvetlenül is hozzájáruljanak a lakóhelyükkel kapcsolatos hírek és információk terjesztéséhez és megalkotásához (pl. földrajzi alapú
Facebook-csoportokban vagy egyéb helyi érdekű digitális felületen bejegyzés, kommentár,
fénykép posztolása által) (Williams–Harte, 2016).
A mobilkommunikációs platformok elterjedéséhez, az internetes keresőszolgáltatások mobilfelületeken elérhetővé válásához köthető az azonnali problémamegoldás, szükségletkielégítés
lehetősége is. Ebben az esetben a tartalom problémamegoldó, információközvetítő jellege
dominál, a mobileszköz pedig mintegy svájci bicskaként (Squire–Dikkers, 2012) működik.
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Ezzel egy időben a fogyasztó szabadidejére is hasonlóan nagy hatást gyakorol a technológia: a fogyasztó elérhetővé válik valóban üres idejében (pl. utazás) is. Ilyenkor a tartalom
konkrét tárgya (zene, video, játék, reklám stb.) kevésbé fontos, mint időkitöltő szerepe és
szórakoztató jellege. A fogyasztóknak tehát jelentős diszkrecionális szabadidő áll rendelkezésére a mobil tartalom fogyasztására. E mikrofogyasztásokba illeszkedik a mobil hírmédiafogyasztás jelensége is, ahol a gyors és kényelmes információbefogadás igénye kerül előtérbe
(Westlund, 2013).
Szintén az időkitöltő szerep határozza meg a mobilok kikapcsoló, játékos tartalomformátumát, amivel a mobilmédia és gamifikáció (gamification) jelenségei is szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A gamifikáció eredetileg nem játékos környezetben játékos elemekkel (és
jutalmakkal) ösztönzi a felhasználókat arra, hogy bizonyos módon viselkedjenek, például
hogy interakcióba lépjenek egy szolgáltatóval (Frith, 2013). A fizikai és a digitális közegek
átmenete alkotta „hibrid tér” (de Souza e Silva, 2006) kiváló területe a gamifikáció alkalmazásának, ahol a szolgáltató valamilyen fizikai aktivitást (pl. a fogyasztó ellátogat egy intézménybe) digitális ösztönzőkkel és jutalmakkal idézhet elő.

A Pokémon GO a 2016-os év egyik mobilmédiás sikertörténete. Ez a mobilos játékapplikáció
tette fel a fogyasztók térképére az egyébként jó évtizede létező, de addig rétegalkalmazásként
tengődő kiterjesztett valóság (augmented reality) fogalmát. Egy „új technológia piaci sikeréhez szükség van egy olyan húzóerőre (killer application), amely alkalmas a fogyasztói szokások
megváltoztatására” (Urbán, 1999: 34). A sokszereplős szerepjáték lényege annyi volt, hogy a
felhasználóknak virtuális lényeket kellett okoseszközük segítségével elkapnia. A Pokémon GO
egy helyszínalapú mobiljáték (location-based game) (Frith, 2013), amelyben „a játék a helymeghatározásra képes okoseszközök térbeli elhelyezkedését, illetve azok egyéb beépített lehetőségeit
(például kamera, képernyő, iránytű, lépésszámláló stb.) felhasználva a valóságos környezetbe
helyezi a játékost, amely képet aztán összevegyíti a képernyőn látható játék pályájával. Így tehát
a játékos az előtte elterülő, valós világban el helyezve látja a valóságban nem létező, pusztán
virtuális lényeket” (Székely, 2017: 66–67). A játék sikertényezői között olyan tényezők húzódhatnak, mint a valóság és a digitális világ összekapcsolása, a speciális játékélmény, közösségi
érzés és elismerés (a játékélmény megoszthatósága a közösségi médiában az okoseszközök kiterjesztett lehetőségeiből fakadóan; fizikai találkozás más játékosokkal) (Székely, 2017).

A tartalomfogyasztás szempontjából további különös kettősség, hogy magas eléréséből és
a ráfordított időből adódó tömegmédium szerepe ellenére a fogyasztás közösségi kontextusa
alapján a legszemélyesebb – és ezáltal leginkább személyre szabott – tartalomfogyasztási eszköz, ahol a tartalomfogyasztó minden más médiumnál teljesebb ellenőrzést gyakorol saját tartalomelérése, -fogyasztása, -előállítása és -megosztása felett (Goggin, 2011a). A mobileszközök
jellemzően személyesek, a felhasználókkal gyakorlatilag állandóan jelen levő, a mindennapi
életüket megkönnyíteni hivatott eszközök. A magas penetrációval együtt jár, hogy gyakorlatilag minden ilyen eszköz egy adott személyhez kapcsolódik, végtelenül személyes, ezzel párhuzamosan pedig a tulajdonosa gyakorlatilag mindig elérhető.

92

A média gazdaságtanának kézikönyve

Az okostelefonok személyes jellege és a mindennapi életbe való illeszkedése különböző személyes veszélyekkel is jár. Ilyen például az eszköz iránti függőség kialakulása. Ennek olyan lehetséges kimenetelei lehetnek, mint a koncentrációs zavarok, fizikai világ iránti figyelemvesztés (pl.
közlekedési szituációkban), a szociális készségek romlása (Kwon és mások, 2013).

A közvetlenségből adódó kapcsolat a tartalomfogyasztóval ugyanakkor meglehetősen
nagy felelősséggel jár a szolgáltatók számára, hiszen kétélű fegyver. A mobil- és helyspecifikus
média társadalmi következménye, hogy a új társadalmi mintázatokat alkot, amellyel megváltoztatja a közterületek, az emberi interakciók és különösen a magánélet (privacy) fogalmainak
értelmezési tartományait (de Souza e Silva – Frith, 2012). Mindezek miatt a mobil tartalomszolgáltatás kapcsán különös figyelmet kap az adatkezelés kérdésköre is.

3.4.3. A mobiltartalom különlegességei
A fentiek alapján az okostelefon egy tipikusan konvergens, multimédiás eszköz, amelyen
jelen vannak az írott, az auditív, az audiovizuális tartalmak, sőt, a kiterjesztett valóság mint
a mobil tartalomfogyasztás egy új, sajátos hibrid lehetősége, a mobilmédia pedig egy sajátos,
új médiakategóriává lépett elő (Goggin, 2017).
A mobilkommunikációs eszköz jellemzően nem kizárólagosan fogyasztott médium, fennáll a multitasking jelensége, azaz hogy a felhasználó figyelme a legtöbb esetben nem kizárólagosan az eszközön megjelenő tartalomra korlátozódik. A sajátos befogadói szituációhoz
kapcsolódik a mobiltartalom-fogyasztás „pulzáló” jellege is, vagyis hogy az egyszeri tartalomfogyasztás általában rövid idejű, viszont a használati gyakoriság a nap folyamán nagyobb.
A mobiltartalom-fogyasztás kapcsán előtérbe kerül a közönség és a felhasználó közötti ellentét, a mobiltartalom-fogyasztás ugyanis fokozottan aktív felhasználást is jelent. A hírmédiafogyasztás kapcsán fejlesztési lehetőségként felmerült például a részvételi újságírás (participatory
journalism) jelensége is, ahol a fogyasztók, mobileszközük segítségével oszthattak meg a hírmédium felületén (applikációján) keresztül helyi érdekű történéseket, híreket (Westlund, 2013) –
ugyanakkor e jelenség tömeges elterjedése azóta sem következett be a hírmédia szervezett keretei
között, míg a közösségi média esetleges eszközrendszerén keresztül tulajdonképpen működik.
A mobilmédia a 2010-es években bekövetkezett ugrásszerű fejlődése dacára még meglehetősen képlékeny kategória. A tartalomszolgáltatók részéről folyamatos kísérletezés és rugalmasság szükséges a szolgáltatások fejlesztéséhez, elengedhetetlen továbbá a fogyasztói trendek
követése és időben történő felismerése, annak érdekében, hogy részt vehessenek a mobilmédia
várhatóan kiemelkedő gazdasági-társadalmi jelentőségű további átalakulásában.
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3.5. Egyidejűleg több médiát fogyasztók/használók
3.5.1. Multitasking és média multitasking
Adott idő alatt több feladatot végezni el, hatékonyabbnak lenni a munkában folyamatos
vágya az emberiségnek. Ez a vágy ösztönözte az ipari forradalom gyárépítőit és ez ösztönzi
napjainkban az információtechnológia szakembereit a számítási kapacitás folyamatos növelésére. Az „adott idő alatt minél többet” vezérelv azonban nem csupán a termelés, hanem a
fogyasztás tekintetében is jelen van és a digitális javak fogyasztásában egyre nagyobb szerepet
kap. Az infokommunikációs eszközeink ma már lehetővé teszik számunkra, hogy folyamatosan jelen legyünk az online világban (always on). A multitasking elemi igényét mutatják
az olyan jelenségek, mint a kimaradástól való félelem (fear of missing out, FOMO), amikor
az egyén számára a tartalom bősége már frusztrációt okoz. Ma a kimaradástól való félelemben és a folyamatos online jelenlét igényében lehet leglátványosabban tetten érni a média
multitasking jelenségét, amikor a médiatartalmak fogyasztását a szelektív figyelem és a részleges odafigyelés jellemzi.
A multitasking tevékenységi mód fokozatosan mindennapossá vált mind az otthoni mind
a munkahelyi környezetben, és több, egymással vetekedő tevékenységet foglal magában, amit
egyre inkább elősegítenek az információs rendszerek. A szakirodalom áttekintése és feldolgozása (Székely, 2014a) alapján megállapíthatjuk, hogy a multitasking kutatásokban a kognitív megközelítés dominál és főként a jelenség leírására, valamint az egyidejű többcsatornás
fogyasztás jellegzetességeinek bemutatására szorítkozik. A média multitasking azonban több
mint a médiatartalmak egyidejű fogyasztása. A mindennapok során használt infokommunikációs eszközeink kiterjesztették az észlelésünket, és ezzel a cselekvési tereinket is kitágították, ami lehetővé teszi, hogy azonos időben különböző terekben is jelen lehessünk, kapcsolódjunk másokhoz, tartalmat fogyaszthassunk. Ennek eredménye egy folyamatos szétosztott
jelenlét, amely dinamikusan kerül újra- és újrastrukturálásra (Csótó, 2017).

A figyelem megosztásának jellegzetességei és a kognitív rendszerre gyakorolt hatásai korábban
kizárólag a pszichológiát érdekelték, ma már a média multitasking jelenségének köszönhetően
széleskörű érdeklődés övezi a területet. A média multitasking kutatásának népszerűségét jelzi,
hogy ma (2018 áprilisában) a Google Scholar több mint 3000 „media multitasking” találatára az
ezredfordulóig terjedően 11 darab hivatkozás jut, míg a 2001–2010 közötti időszakra már 434
darab. Az igazi robbanást a 2010 utáni évek hozták el, 2011-től nézve 2540 találat jelenik meg,
évenként szinte töretlenül növekvő elemszámmal, 2018 első negyedévében már több mint 100
hivatkozást találtunk.

Gyakran adódnak olyan élethelyzetek, amikor megosztjuk figyelmünket, és gyakoriak az
olyan tevékenységek, amelyek természetüknél fogva mintegy megkövetelik a figyelem megosztását. A multitasking vonatkozhat kognitív és fizikai cselekvések kombinációira, két vagy
több feladatra konkurens, illetve szekvenciális módon, beleértve a váltást a feladatok között
(Spink és mások, 2007). Vannak kifejezetten olyan cselekvések, amelyek a másodlagos tevé-

3. fejezet A közönség(ek): fogyasztók, felhasználók, értékteremtők

95

kenységek közé sorolódnak, tehát egyéb (elsődleges) tevékenységekkel járnak együtt: ilyen
például a gyermekfelügyelet, a szabadidő passzív eltöltése, így a médiafogyasztás vagy a kommunikációs tevékenységek (Baron, 2008; Ironmonger, 2003).
Egyes kutatók a szimultán tevékenységek felértékelődését az utazással kötik össze. Állításuk szerint az utazással töltött idő kihasználatlan idő, így különösen praktikus összekötni más tevékenységekkel, szórakozással, kapcsolattartással, vagy munkával (Kenyon,
2008). Az utazás szerepéhez kapcsolódóan Schroeder (2010) Haddon (2004) nyomán
megjegyzi, hogy a mobiltelefon-használat gyakran holtidőben történik, például utazás
közben. A holtidő kihasználását elősegíti az okostelefonok funkcionalitása és élménykínálata, amely az állandó internetkapcsolat révén sokkal bővebb, mint bármilyen korábbi
eszközé volt. Az okostelefonok holtidőben történő használata például naponta többször
is a hírfogyasztásban (Molyneux, 2018; Reuters Institute, 2019) vagy más okostelefonnal
végezhető tevékenységek során (instant játék, böngészés, közösségi oldalak, email-ellenőrzés stb.) általános jelenség.
A kutatók egyetérteni látszanak abban, hogy a párhuzamosság egyfajta válasz az időprésre.
Azzal, hogy egyre több feladatot kell elvégezni egyre rövidebb idő alatt, az egyén megkísérel
egy időintervallumba belesűríteni két vagy több tevékenységet, amely együttesen az adott
időintervallumot meghaladó időmennyiséget igényel. Kenyon (2008) számításai szerint a
párhuzamosság átlagosan 7 órát ad hozzá egy naphoz, ami egybevág Ironmonger (2003) 7,5
órás eredményével.
Az idő mint rugalmasan kezelhető változó soha korábban nem volt ennyire fontos. Az
időalapú verseny és az annak eredményeképpen megjelenő termék- és szolgáltatásbőség
olyan időspirálba szorítja az információs társadalom emberét, ahol egyik felől erőforrásbővítő tevékenységei (pl. határidős munkák, vizsgák stb.) késztetik rugalmasságra, másik
felől a szabadidős lehetőségeinek megnövekedett kínálata ösztönzi idejének hatékonyabb
menedzselésére. Az idő szorításában tehát a párhuzamosság olyan eszköz, vagy készség,
ami az apró feladatoktól (pl. tévénézés közbeni online csevegés) az életet alapvetően meghatározó tevékenységekig (például a munka és a tanulás összehangolása) lehetővé teszi,
hogy alkalmazkodjunk a körülményekhez, hiszen az alkalmazkodóképesség az egyik legfontosabb emberi tulajdonság.

3.5.2. Média multitasking narratívák
A számítástechnikában a multitasking lehetősége a processzorok megnövekedett kapacitásának köszönhető, az ebből alkotott humán multitasking és ennek sajátos formája, a média
és kommunikációs multitasking az információs társadalom környezetében tud igazán kiteljesedni. A világot átfogó World Internet Project nemzetközi eredményeire támaszkodva
Schroeder (2010) megjegyzi, hogy a legtöbb internetező a hálózaton eltöltött idő során párhuzamos tevékenységeket folytat, zenét hallgat, tévét néz, telefonál. Nie és szerzőtársai arra
jutottak, hogy az internethasználat inkább a meglévő tevékenységek mellé épült be, nem
pedig azok helyét vette át (Nie–Hillygus, 2002; Nie és mások, 2002).
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A gazdasági narratíva
A média multitasking gazdasági szempontú értelmezésében legfontosabb a figyelem és ehhez
kapcsolódóan az idő szűkös jószágként való értelmezése és átalakítási igénye a szimultán
médiafogyasztás segítségével. A médiumok sikerességét végső soron a fogyasztás, illetve a
használat határozza meg, egy-egy médiumot tekintve a siker gazdasági szempontból az eladott példányszámok, a hallgatók száma, a nézőszámok, valamint az oldallatöltések alapján
értékelhető. A médiatartalmak tehát a közönség figyelméért, tulajdonképpen az idejéért vetekednek. Goldhaber (1997) figyelemgazdaságtani (attention economy) megközelítésében arról
beszél, hogy az információs javak elsősorban a fogyasztók a figyelmére építenek, a figyelem
ugyanakkor rendkívül szűkös erőforrás. A tömegmédia (időben) első szereplője még más, jellemzően nem médiatevékenységekkel konkurált megjelenésének pillanatában, a rádió piacra
lépése a lapkiadás számára, míg a rádió számára a televízió megjelenése jelentett konkurenciát
a figyelemért folyó küzdelemben. Az utóbbi egy-két évtizedben a televízió mint a tömegmédia legfontosabb szereplője is jelentősen veszített a rá eső figyelemből az online médiaeszközök és szolgáltatások elterjedésének következtében.
Síklaki (2011: 156) idézi a modern vezetéstudományok egyik klasszikusa, az 1978-ban
odaítélt közgazdasági Nobel-emlékdíj kitüntetettje, a tudós polihisztor Herbert Simon találó
megfogalmazását, miszerint „az információ a befogadóinak figyelmét fogyasztja el”, amiből az
következik, hogy az információgazdag környezetben az egy-egy információegységre fordított
figyelem kisebb, mint az információszegény környezetben. Az információgazdag környezet a
figyelem szegénységét eredményezi, ahol a multitasking stratégiája a figyelem mennyiségét –
ezáltal az idő mennyiségét – kívánja bővíteni. Az információs társadalom korában az idő (és a
tér) nem igazodási keretként adott, hanem változtatható paramétereként van jelen. Az idő fogalmának megváltozása a gazdasági, társadalmi és kulturális alrendszerben egyaránt érzékelhető. Robinson és Godbey (1997) a multitasking fogalmát úgy közelítették meg, mint az idő
mélyítése (deepening of time), Kenyon (2008) az idő kiszélesítéséről (broadening of time) beszél.
Az idő átalakuló szerepére az információs társadalom alrendszereiben számtalan példát
találunk. Az információs társadalom gazdasági rendszerének – amit Szabó és Hámori (2006)
információgazdaságnak, Castells (2005) hálózati gazdaságnak nevez – egyik jellegzetessége, hogy általánossá válik az időalapú verseny, felértékelődik a gyorsaság, a vállalatok egyre
nagyobb választékot, egyre változatosabb, személyre szabottabb terméket dobnak piacra. Lerövidült a termékek kifejlesztése, előállítása és forgalmazása között eltelt idő, a profitot jelentősen befolyásolja, hogy a termékek milyen gyorsan kerülnek piacra, valamint az is, hogy a
vállalatok milyen sűrűn frissítik termékpalettájukat.
Castells (2005) szerint a hálózati társadalomban mind a biológiai, mind a társadalmi életciklus ritmusa megbomlik (pl. kitolódó gyermekvállalás, hosszú időskor). A valóságos virtualitás átalakítja az idő kezelését az egyidejűség és az időtlenség dimenzióiba transzformálva
azt, kialakul az örökkévalóság és az ideiglenesség kultúrája. Az idő kezelése folyamatos stresszt
jelent az információs társadalom embere számára, aki egyre harcol a korosodással és az életpályán való előrehaladással. Az idő szorítása leginkább a mindennapokban mutatkozik meg,
ahol a feladatok és igények által hajszoltan olyan stratégiákra kényszerülünk, amelyeket az idő
kibővíthetőségének illúziója táplál. Kenyon (2008) a releváns kutatási eredmények összegzése
alapján megállapítja, hogy a párhuzamosság leggyakoribb oka a szükséglet és az időhiány (time
pressure), ritkák azonban a multitasking mélyebb okait firtató kvalitatív kutatások.
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Az idő szorítása azonban nem csupán a kötelezettségeinkkel (feladatok, határidők) kapcsolatban érzékelhető, hanem az alapvetően szabadidős tereket – így a média-tartalomfogyasztást – is áthatja, bár paradox módon elsősorban nem a növekvő elvárások, hanem a lehetőségek miatt. Amint a 3.1.3. alfejezetben már tárgyaltuk, miközben folyamatosan növekszik az
egyén számára elérhető médiatartalmak mennyisége, a fogyasztásnak gátat szabhat az időkorlát (egy nap továbbra is 24 órából áll), amelynek következtében a médiafogyasztás során
szerepet kap a szelektív figyelem és a részleges odafigyelés. Míg előbbi a fogyasztó számára
lényeges tartalmat választja el a lényegtelentől, utóbbi az odafigyelés intenzitását csökkenti,
azaz az üzenetek eljutnak ugyan, de a befogadó nem mélyed el bennük.
Amint Csótó (2017) rámutat, hogy a holtidő vagy felszabaduló rövid időegységek, a
mikroidők kihasználására ugyanúgy a hatékonyság ígérete, az időprés kényszere, illetve a technológia lehetősége ösztönöz, mint a multitaskingra. Azonban míg a multitasking összefonódó,
párhuzamos tevékenységeket eredményez, amelyek felaprózhatják a figyelmet, az egyébként
kieső időegységek felhasználása viszont a hatékonyság növelésével kecsegtet. Természetesen a
mikroidők szorosan kapcsolódnak a multitaskinghoz, mindkettő az idő felhasználásnak menedzselésén alapul. Azok a rövid időegységek, amelyek korábban céltalan szemlélődéssel, várakozással teltek el, a digitális kultúra azonnal rendelkezésre álló gazdag eszköztárának birtoklása
révén nem maradnak már üresek. A mikroidők kihasználása ugyan nem a mobileszközöknek
köszönhető, de terjedésük viharos üteme ebben mutatkozik meg leginkább (Rab, 2017).

A társadalmi változók narratíva
A szociodemográfiai jellemzők általában jó magyarázói a fogyasztási szokásoknak és ennek
megfelelően a kulturális- és médiafogyasztási szokásoknak is. A fiatalok számos okból tekinthetők – Prensky (2001) szavaival élve – digitális bennszülöttnek (digital natives). Ők azok,
akik elsőként képesek elsajátítani az új technikai eszközök használatát. Az ilyen ismeretek
elsajátítása nem pusztán kevésbé megterhelő a számukra, hanem spontán és természetes módon történik (Rushkoff, 1999), továbbá e generáció tagjai nemcsak elsajátítják, hanem a mindennapokban használják és a maguk képére formálják ezeket az eszközöket és tartalmakat.
Ez a mindennapos használat nagymértékben átalakítja az információszerzési – információfogyasztási, kommunikációs és médiafogyasztási szokásaikat, azok egyre inkább eltérnek az
idősebbek szokásaitól (Prensky, 2001).
A ma ifjúságát sokféle névvel és címkével illethetnénk, leggyakrabban az Y és a Z generáció
elnevezéssel találkozhatunk (Nagy, 2016; Székely, 2014). Az alapvetően amerikai társadalmat leíró generációs felosztásban az Y generáció tagjai alatt jellemzően a baby boom és az X
generáció gyermekeit értik, akik valahol a ’80-as években vagy a ’90-es évek elején születtek.
Az Y generáció az információs társadalom generációja, akik az infokommunikációs technológiákat már gyermekkorukban elkezdik használni, ők a digitális bennszülöttek, akik számára
az infokommunikációs technológia természetes dolog.
Habár az Egyesült Államokra és Nyugat-Európára érvényes generációs felosztások Magyarországon nem minden esetben helytállóak, ugyanakkor a magyarországi Y generáció az
ezredfordulót követően rövid idő alatt lényegében behozta azokat a lemaradásokat, amelyek
korábban kimutathatóak voltak. Nálunk az Y generáció már nagyrészt a rendszerváltozás
után élte gyermekkorát, a számítógéppel és az internettel, ha otthon nem is az iskolában már
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mindenképpen találkozott. Az Y generációval kapcsolatban figyelik meg elsőként a korcsoportra általánosan jellemző média és kommunikációs multitaskingot.
Az Y generációt követő Z generáció életkori határai az általánoshoz képest is kevésbé szilárdak. Már a ’90-es években születettektől kezdődően beszélhetünk Z generációról egészen
a 2010-es évek végéig. A Z generáció tagjai között teljesedik ki a digitális szocializáció, az
infokommunikációs eszközök valóban életvitelük természetes részét képezik, nemcsak tartalomfogyasztóként, de tartalomszolgáltatóként is megjelennek az online világban. Az ifjúság
szabadidő eltöltésében egyre fontosabbá válik a hálózati digitális média, így a képernyő-társadalom meghatározás illik a mai fiatalokra, ugyanis életük jelentős részét televízió, számítógép
és mobileszközök képernyői előtt töltik (Nagy, 2013; Nagy és mások, 2017).
A digitális nemzedék jellemzőit már többen is megkísérelték összefoglalni. Prensky (2001)
alapján a digitális bennszülöttek jellemzői a következők: gyorsan befogadják az információkat; az információkat párhuzamosan dolgozzák fel, tevékenységeiket szimultán végzik; a
szöveg helyett a képet és a hangot preferálják; előnyben részesítik a véletlenszerű kapcsolódásokat (hipertext); kitűnően dolgoznak hálózatban; vágyaik azonnali és gyakori kielégítésére
törekszenek; előnyben részesítik a játékot a „komoly” munka helyett; a technológiában a
kényelmetlen, ám nélkülözhetetlen társ helyett barátot látnak.
Természetesen nem mindenki osztja a fiatal korosztályok multitasking tevékenységéhez
kapcsolódó optimista nézeteket. Így például Carr (2010) sokat foglalkozik azzal, hogy az
infokommunikációs eszközök – elsősorban az internet – egyszerű és konyhakész megoldásai
leépítik a gondolkodást és végeredményben elbutítanak. Például a hipertext, azaz a szövegek egymásba kapcsolódása egyre felületesebbé teszi az olvasást, a gyors előszűrt keresések
megspórolják a mély gondolkodást. Sok más, hasonlóan gondolkodó kutató elsősorban az
elmélyülés képességét hiányolja az információs társadalomban szocializálódott korosztályok
esetében, ők felületes tudást, gyorsabb felejtést, ráadásul az egymást átfedő tevékenységek
révén a hatékonyság helyett hatékonyságcsökkenést érzékelnek.
A multitasking életkori határaira utalva Wallis (2010) idézi Anderson 2008-as megfigyeléses vizsgálatának eredményeit, amelyekből kiderült, hogy a csecsemőkorúak megszakítják a
játékot, ha a televízió be van kapcsolva a háttérben. A kisgyermekek 2 éves korukra tanulják
meg játék mellett nyomon követni a televízióból, vagy a társadalmi interakciókból származó
audio ingereket is. Christakis és Zimmerman (2009) kutatási eredményei azt mutatták, hogy
a háttértelevíziózás csökkenti a vokális interakciókat a szülők és gyermekek között, továbbá
a kisgyermek önálló megszólalásait is. Anderson szerint ebben az életkorban jelenik meg a
média multitasking legkorábbi formája, kérdés azonban, hogy hol van (ha van egyáltalán) a
jelenség életkori határa.
Hargittai (2010) empirikus kutatási adatokra is támaszkodó munkájában arra hívja fel a
figyelmet, hogy a digitális bennszülöttek infokommunikációs technológiákhoz kapcsolódó
tudása nem olyan általános és magától értetődő, mint ahogy azt sokan feltételezik. Megfigyelései arra engednek következtetni, hogy a digitális generációkon belül is léteznek különbségek a felhasználói szokásokban és készségekben egyaránt, amelyeket az olyan klasszikus
szociodemográfiai ismérvek magyaráznak, mint a gazdasági helyzet, vagy éppen a származás.
A szociodemográfiai jellemzők közül az életkor mellett a szimultán tevékenységek szempontjából kiemelendő a nem szerepe. Foehr (2006) megfigyelései alapján elmondható, hogy
a lányok körében jellemzőbb a multitasking, mint a fiúk esetében. Ez a megállapítás összeegyeztethető azzal a sztereotípiával, hogy a nők a gyermeknevelés során folyamatosan pár-
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huzamos tevékenységeket folytatnak (Roberts–Foehr, 2008). Alperstein (2005) az internethasználat és a televíziónézés párhuzamosságát vizsgálva nem talált jelentős különbséget a
férfiak és a nők között. Criss (2006) a multitasking nemek közötti különbségét laboratóriumi
környezetben vizsgálta. Úgy találta, hogy a párhuzamos tevékenységek végzése közben elért
teljesítményben mennyiségi szempontból nem volt különbség a nők és a férfiak között, de
pontosság szempontjából a nők szignifikánsan jobb eredményt értek el, mint a férfiak.
Vega (2009) a témában folytatott kutatások eredményeit áttekintve összefoglalja a
multitaskingot magyarázó szociodemográfiai jellemzőket, amelyek a következők: az életkor, a nem, az iskolázottság, a foglalkoztatottság, a háztartások bevétele, a kulturális státusz.
Míg a párhuzamosság dichotóm felosztását a szociodemográfiai jellemzők jól magyarázzák,
Kenyon (2008) eredményei szerint a párhuzamos tevékenységekkel töltött idő nem áll összefüggésben olyan ismérvekkel, mint az életkor, a jövedelem vagy a lakóhely.

Az (egyéni) kognitív kockázatok
A tudományágak közül a pszichológiát foglalkoztatja legrégebben a feladatok együttes elvégzésének mintázatai. A tapasztalat jelentős szerepet játszik a fogyasztó/felhasználó figyelméért
való küzdelemben, hogy egyrészt az egyén mintegy automatikusan kirekeszti a környezetében lévő információs ingerek többségét, másrészt csak részlegesen figyel rájuk; ezek segítségével próbál sajátos egyensúlyi állapotot teremteni a külvilágból rázúduló információs özöne és
a maga információ befogadó képessége, feldolgozó kapacitása között.

A kísérleti pszichológia laboratóriumi kutatási eredményei arra utalnak, hogy a szelektív figyelem következtében a bennünket érő hatások többsége be sem jut a rövid távú memóriába. A rövid távú memóriában az információk jobbára akusztikus formában kódolódnak (az ismételgetéssel inkább hatékonyan), bár használunk vizuális kódot is, mely egyfajta mentális fénykép. A
rövidtávú memória legfontosabb jellegzetessége, hogy a tárolási kapacitása 7 + 2 tételre (Miller,
1956), vagyis tömbre korlátozódik. Bár a tömbök száma korlátozott, a tömbök méretét megnövelhetjük azáltal, hogy a hosszú távú memóriában őrzött információk bevonásával újrakódoljuk
az anyagot nagyobb egységekbe (Gálik–Urbán, 2014).

A pszichológusok közül a legtöbben arra a következtetésre jutnak, hogy a kognitív rendszer
többfeladatos feldolgozása rontja a teljesítményt, amely megállapítást olyan kísérletek igazolnak, mint például a számsorok megjegyzési képességének romlása tévénézés közben. A több
feladat feldolgozását az is nehezítheti, ha ugyanarra az érzékszervünkre kell hagyatkoznunk,
szemben azzal, ha különböző formában (pl. hang és kép) érkeznek a különböző feladatok
(Baron, 2008). Stroop 1935-ben publikált kísérletében színek neveit írta fel más színnel,
aminek következtében az ellentétes információk megnehezítették az olvasást bizonyítva az ellentétes információk feldolgozásának nehézségét (Estes, 1976). Kirsch (2000) a kognitív túlterhelésként (cognitive overload) nevesíti azt, amikor az (újabb) információ már nem segítség,
hanem akadályozó tényező. A párhuzamos tevékenységek koncentrációt csökkentő hatására
más források is felhívják a figyelmet (Hembrooke–Gay, 2003; Jain, 2007).
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A multitasking káros, vagy segítő hatásaival kapcsolatban nincsenek megnyugtató empirikus tapasztalataink. Egyes kutatások (Green–Bavelier, 2003) szerint a videojátékokkal
való játék növelheti a vizuális figyelem megosztásának képességét. Más kutatások (Ophir és
mások, 2009) szerint azonban, akik intenzív párhuzamos tevékenységeket folytatnak, roszszabbul teljesítenek a multimédiás környezetekben azoknál, akik ritkábban osztják meg figyelmüket (Cummings és mások, 2010). Becker és munkatársai (2013) megfigyelései alapján
elmondható, hogy a média multitasking összefüggést mutat egyes mentális problémákkal
(depresszió, szorongás), bár oksági kapcsolatot nem állapítottak meg a kutatók.

3.5.3. Egyidejű többcsatornás kommunikáció és médiafogyasztás
Az „egyidejű többcsatornás kommunikáció és médiafogyasztás” elnevezés összefoglalóan
próbálja megragadni a média multitasking (Ahlers, 2006; Bannister–Remenyi, 2008; Baron,
2008; Kenyon–Lyons, 2007; Ophir és mások, 2009; Roberts–Foehr, 2008; Salvucci–Taatgen,
2008; Wallis, 2010) és az infokommunikációs eszközökhöz kötődő multikommunikáció
(Stephens és mások, 2008; Turner–Reinsch, 2007) fogalmát.
A multitasking definíciójához kapcsolódóan többen próbálkoztak a különböző párhuzamos tevékenységek felosztásával és ez alapján valamilyen tipológia megalkotásával. A különböző felosztások a tevékenységek típusától függően, illetve a különböző közvetítő eszközök
mentén tesznek különbségeket. Témánk szempontjából az egyik legfontosabb különbség a
média és a nem média típusú multitasking. Utóbbira példa Baron (2008) „társas” és „kognitív” felosztása, ahol a kognitív multitasking azt jelenti, hogy a kognitív rendszert használjuk
egy vagy több feladat együttes végzése során, ilyen az, ha pl.: vezetés közben a térképen
keressük a helyes útirányt. A társas multitasking arra utal, hogy a párhuzamosan végzett
tevékenységek egy interaktív térben zajlanak, pl.: beszélgetés közben levelet írunk.
A média multitasking viszonya a közösséghez akár egymásnak ellentmondóan is értelmezhető. Egyszerre igaz lehet, hogy a multitaskingot gyakorlók „mindig máshol vannak”,
az itt és most kereteitől eltávolodnak és egyben az is, hogy ők „soha sincsenek egyedül”,
mert folyamatosan élvezik a mediatizált támogató közeget, az infokommunikációs eszközök
közvetítette szociális teret. Wallis (2010) egyéni és társas multitaskingot (solo multitasking vs.
social multitasking) különböztet meg, ahol a közös filmnézés közbeni másokkal való SMSezést hozza fel példaként.
A média multitasking világában szintén fontos különbséget tenni a valódi médiahasználat
(media use) és a médiaelérés, médiának való kitettség (media exposure) között. Wallis (2010)
összefoglaló munkájában megjelenik az aktív és a passzív (vagy más kifejezéssel előredőlős,
vagy hátradőlős) média multitasking kifejezése. Neuman és Pool 1986-os munkáját idézve
Gálik (2003) amellett érvel, hogy a médiatermékek fogyasztása nem dichotóm (igen-nem)
kategóriákban értendő, hanem folytonos szakaszonként az elmélyült odafigyelő fogyasztástól
a háttérfogyasztásig (lásd: 3.1.3. alfejezet).
Greenfield (2009) három különböző média multitasking típust különböztet meg: (1) a
médiatevékenységgel kombinált „valóságos” interakciót (pl. gépelés ebéd közben), (2) több
különböző médium együttes használatát (pl. SMS-ezés rádióhallgatás közben), (3) és az egy
eszközhöz kötődő párhuzamos médiatevékenységet (pl. zenehallgatás az iTunes-on, emailezés
és online kutatás végzése egy időben). Wallis (2010) szerint a média multitasking legalább
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három típusba sorolható: (1) valamilyen médium és face-to-face interakció között: (2) két vagy
több médium között, és (3) egyetlen médiumon belül.
A média multitasking a kontinuitás mentén is osztályozható, az egymással versengő tevékenységek közötti gyors váltásoktól kezdve a szekvenciális tevékenységekig, amelyek között
ritkábban történik váltás (Salvucci és mások, 2009). Síklaki (2011: 157) szerint lényeges „különbséget tennünk az olyan multitasking között, amikor lényegében egy időben kell több
feladatot végezni, és aközött, amikor egy domináns feladatot időről időre megszakítunk.”
Ophir és szerzőtársai (2009) makro multitaskingnak nevezik azokat a tevékenységeket, amelyek pl. többféle projekt feladatainak és a feladatokhoz kapcsolódó átfedésben lévő határidők
sokszor zsonglőri menedzselése során jelennek meg, míg mikro multitaskinggal utal azokra a
gyorsabb tevékenységváltásokra, amelyek pl. munka – az elsődleges feladat végzése – közben
érhetik az embert emailek, telefonhívások, háttérzene hallgatása, vagy a figyelem face-to-face
megszakításai stb. során (Wallis, 2010).
A média multitasking típusok kötődhetnek eszközökhöz, technológiához is. Ezek alapján
megkülönböztethetünk hagyományos, online, illetve online-hagyományos multitaskingot. Míg
előbbi hagyományos médiumokon keresztül megy végbe (pl. rádióhallgatás és újságolvasás, vagy
televízió nézés és újságolvasás párhuzamossága), az online multitasking során a párhuzamos
használat digitális térben, kizárólag a számítógépen, interneten történik (különböző alkalmazások együttes futtatása, több ablak párhuzamos megnyitása). Lehetséges a kétféle forrás kombinációja is: online – hagyományos multitasking. A tapasztalatok alapján az online tevékenységek
közben leggyakrabban a televízió szól a háttérből, vagy a tévénézés közbeni chat, levelezés folyik.

A multitasking-modell
A különböző megközelítéseket összegezve a következő szempontok tekinthetők fontosnak a
multitasking tipizálásához:
– szándék: az adott multitasking szituációban az egyes alkotóelemek jelenléte szándékolt
(pl. online böngészés az esti film alatt), vagy nem szándékolt (média kitettség, tevékenység külső megszakítása pl. telefonhívás);
– tudatosság: az adott tevékenység a kognitív rendszer leterheltségét befolyásolja-e érdemben, vagy reflex-, rutinszerű-, háttértevékenységről van-e szó;
– (inter)aktivitás: az adott tevékenységek passzív módon (figyelem és koncentráció nélkül
pl. médiakitettség) mennek végbe, vagy aktív cselekvés, figyelem társul hozzájuk, vagy
interaktív (társas) környezetben zajlanak;
– hierarchia: lényeges szempont lehet, hogy a multitasking folyamatban lévő tevékenységek megszakítások nélkül párhuzamosan zajlanak, vagy folyamatos a váltás a különböző tevékenységek között (pl. e-mail-írás mellett online csevegés), vagy egyik (esetleg
több) tevékenység domináns, míg a másik (vagy több másik) a háttérben zajlik (pl.
zenehallgatás olvasás közben), esetleg kisebb megszakításokkal tarkítja a domináns tevékenység lefolyását.
A párhuzamos tevékenységek általánosan alkalmazható ismérvei mellett léteznek specifikusan,
leginkább a média és kommunikációs multitasking területén értelmezhető tényezők (Ahlers,
2006) Az előbbi gondolatmenetet tovább vezetve egy, a párhuzamos médiafogyasztással és az
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infokommunikációs eszközökhöz kötődő parallel digitális kommunikációval foglalkozó kutatásnak szükséges még figyelembe vennie a tevékenység célját, a multitaskingba bekapcsolódó
média és kommunikációs tevékenységek számát, illetve a konvergencia hatását. A tevékenység
célja szerinti különbségtétel arra utal, hogy érdemes megkülönböztetni, hogy olyan tevékenységről van-e szó, aminek „tétje van”, vagy olyanról, amely inkább a kikapcsolódást szolgálja,
azaz elsődlegesen rekreációs, kommunikációs vagy erőforrás-bővítés célú tevékenységről beszélünk (Székely, 2015).
Roberts és Foehr (2008) a média multitaskingra vonatkozó munkája alapján elmondható,
hogy egyes médiumok alkalmasabbak szimultán fogyasztásra, mint mások, például sokan
úgy szoktak olvasni, hogy közben zene vagy a tévé szól a háttérben. Egyes médiumok párosítása tehát logikusabbnak tűnik, mint másoké (pl. zenehallgatás és olvasás a számítógépen
keresztül probléma nélkül végezhető egyszerre, míg a tévénézés és zenehallgatás, vagy tévénézés és a videojáték már nehezebben összeegyeztethető).
A multitaskingba bekapcsolódó média és kommunikációs tevékenységek száma szerinti különbségtétel arra vonatkozik, hogy hány médium és kommunikációs tevékenység van jelen. A
végleteket tekintve lehet egy ilyen típusú együtt más típusú tevékenységgel, vagy több média és
kommunikációs típusú tevékenység szimultán lefolyásával van dolgunk. A média és kommunikációs multitasking értelmezhető elsődleges- másodlagos- harmadlagos, vagy primer és háttérfogyasztásként, ahol a nem szándékolt háttérfogyasztás már a médiának való kitettség fogalmát
használhatjuk. Az új médiatípusok megjelenésével különösen fontossá vált a médiahasználat
és a médiának való kitettség megkülönböztetése, főleg a számítógép megjelenése óta, aminek
hatására megnőtt a szimultán kommunikáció és médiafogyasztás (Roberts–Foehr, 2008).
A legerőteljesebb magyarázó modell a párhuzamos tevékenységek közötti eloszlását illetően Baronhoz (2008) fűződik, aki az aktivitások kognitív-szociális egyensúlyára vonatkozóan
azt állítja, hogy a magas kognitív megterheléssel járó tevékenységek többnyire elsődlegesek, a
szociális aktivitások pedig másodlagosak (Kenyon, 2008).
Végezetül érdemes aszerint is tekinteni az adott szituációra, hogy a média és kommunikációs multitasking több forrásból, vagy egy forrásból (egy eszközön keresztül) megy végbe.
Foehr 2006-os kutatási eredményeiből kitűnik, hogy a multitasking jelenségének középpontjában a számítógép áll. Többnyire egy számítógépes tevékenység mellett egy másik számítógépes tevékenység zajlik (Roberts–Foehr, 2008).

3.5.4. Jövőbeli terjedés
A megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokások trendjeivel kapcsolatosan közép- és hosszútávon nehéz magabiztos becsléseket megfogalmazni. A média és kommunikációs multitasking várható rövid- és középtávú jövőjével kapcsolatban azt lehet mondani,
hogy egyértelműen tovább fog terjedni, amit legalább három dolog ösztönöz: (1) az új generációk belépése, akik gyakrabban élnek a multitasking lehetőségével (Székely, 2015); (2)
a mobileszközök terjedése, amely a mikroidő kihasználásában mutatkozik meg elsősorban;
(3) a hirdetők, médiatulajdonosok, tartalom- és eszközgyártók stratégiái. A hirdetők és médiatulajdonosok ugyanis várhatóan úgy próbálnak megbirkózni a multitasking következményeivel, hogy még inkább ösztönzik a tevékenységet, még több kapcsolt tartalmat kínálva
a médiafogyasztóknak, amelyek tovább ösztönzik elsősorban a mobileszközök használatát.
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4. fejezet
A kereslet, a termelői befolyásolás meghatározó
szerepétől a felhasználó szerepének megerősödéséig
4.1. A tömegkereslettől a niche igényekig
4.1.1. A televíziózás korai rendszerének, korlátozott kínálatú modelljének átalakulása,
a sokcsatornás modell általánossá válásának technológiai és társadalmi háttere
A hagyományos televíziózás (broadcasting television) viharos sebességű elterjedése a fejlett országokban az 1950-es, 1960-as években a tömegmédia közönségének korábban soha nem
tapasztalt összpontosulását eredményezte. Az egy-egy földrajzi piacot tekintve korlátozott
kínálatú televíziózás körülményei közepette, vagy ha úgy tetszik, a korlátozott kínálatú televíziózás modelljében (Noam, 1996) a kor óriássá nőtt médiuma, a televízió a közönség szinte
egészével rövid idő alatt képes volt kontaktust teremteni és hozzájuk bizonyos üzeneteket/
tartalmakat eljuttatni. Angelusz (1998: 18) találó megfogalmazását idézve a „figyelemnek ez
a nagyfokú fókuszálása egy rendkívül differenciált […] társadalomban közös élmények kialakításával és konstruálásával olyan feltételeket teremtett, amelyek között – némi nagyvonalúság mellett – nem tűnik megengedhetetlennek a világot egy globális faluhoz hasonlítani”,
mint tette azt McLuhan (1964) korszakos művében.
Amint már könyvünkben röviden érintettük (lásd az 1.1.2. és a 3.1.2. alfejezetekben),
a tömegkommunikáció közönségének részekre bomlása, széttöredezése, felaprózódása
(fragmentation) már az 1960-as, 1970-es években megkezdődött a fejlett országokban, mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államokban (McQuail, 1997; Neuman, 1991). Ez a folyamat a televíziózás a korlátozott kínálat modelljének mindkét alapváltozatban végbement, bár
némi időeltolódással és különböző állami szerepvállalással.
Az amerikai modell az üzleti alapon működő televízió műsorszolgáltatás első, ha úgy tetszik klasszikus megjelenítőjének tekinthető, mely az amerikai szóhasználatban a kereskedelmi (commercial) jelzőt kapta. Ez az elnevezés világosan utal arra, hogy a műsorszolgáltatás
elsődleges és meghatározó bevételi forrása a reklámok sugárzása (a commercial egyébként
az amerikai angolban egyúttal reklámot is jelent, mint jelzőből tárgyiasult főnév). Ebben a
modellben a közönségnek ingyenes a tévéműsorok vétele, a műsorszolgáltatók magántulajdonban vannak, a műsorok továbbítására használt frekvenciakincs szűkössége miatt az egyes
földrajzi piacokon működő szereplők száma csak kevés lehet, és erős a műsorszolgáltatás
állami szabályozása, beleértve a piacra lépés engedélyezését is.
Az amerikai televízióban a kínálati oldalon az infokommunikációs technológiák fejlődésére építve egy sajátos innováció vezetett a döntő változáshoz. Az 1970-es évek elejétől megkezdődött ugyanis a kábelhálózatok és a műholdas terjesztés összekapcsolása az Amerikai
Egyesült Államokban, ami lehetővé tette, hogy a szubkontinens méretű, óriási területű
országban már nemcsak a kábeltársaságok által kiszolgált helyi/regionális piacokon, hanem
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a kábelhálózatok összekapcsolásával létrehozott országos piacokon is megsokszorozódjék
a közönség számára elérhető tévécsatornák száma, és ehhez ráadásul az ágazat szabályozó
hatóságának engedélyére sem volt szükség. Ezzel az országos televíziós piac addigi oligopol
szerkezete felbomlott, új szereplők sokasága jelent meg a színtéren.
Igaz, az új szereplők nem a korábbi, általános műsorkínálattal léptek piacra, hanem szakosodott [vagy a közkeletű angolszász szóhasználattal: tematikus (thematic)] műsorokat kínáltak,
megkülönböztetve magukat az országos tévés piacot addig uraló társaságoktól. Már nem az
egész közönséget kívánták elérni, hanem csupán az érdeklődést tekintve többé-kevésbé homogén szegmenseit célozták meg, azaz egy-egy kiválasztott fogyasztói célcsoportnak (target group)
az igényeit szolgálták ki. Üzleti modelljük is más volt, hisz míg a piacot addig uraló nagy országos hálózatok (CBS, ABC, NBC) döntő bevételi forrása a reklámbevétel volt, addig a szakosodott csatornák a kábelterjesztőktől kértek szerződéses alapon jogdíjat műsoraik átengedése
fejében, reklámbevételeik pedig a jogdíjbevételekhez képest jellemzően marginálisak voltak.
Európában a (rádiózás és) televíziózás állami/közszolgálati monopóliumának alkotmányos
megtörése volt az első lépés a médiaszíntér átalakulásához (Gálik–Polyák, 2005), s csak onnantól kezdve érvényesülhetett a technológiai fejlődés piacbővítő hatása. Az állami/közszolgálati modellben, ami az európai országok televíziós színtere alapmodelljének számított, a fő
bevételi forrás az államilag előírt, a televízióval rendelkező háztartásokra kivetett kötelező
előfizetői díj (közgazdasági tartalmát tekintve adó), a műsorszolgáltató pedig az állami tulajdonban vagy különleges közjogi szervezetként működő monopólium volt.
Európában, érdekes módon, elsőként Olaszországban zajlott le a rádiós és televíziós ágazatok teljes körű deregulációja az 1970-es évek végétől elkezdődően. Az olasz szabályozás
mondhatni a lovak közé dobta a gyeplőt, gyakorlatilag szabaddá téve a piacra való belépést,
amelynek eredményeként azután rövid idő alatt több száz helyi televízió csatorna jött létre.
Ezek a műsorszerkesztés során, lényegében a közönség szórakoztatására helyezték a hangsúlyt, és nem az állami televízió dokumentumokban/jogszabályokban megfogalmazott küldetéséből fakadó, vagy éppen az intézmények műsorszerkesztői elitjének köreiben uralkodó
normák szerint állították össze műsoraikat. Ezt a különbséget a korszak olasz tudós-polihisztora, Umberto Eco a maga alkotta őstelevízió (paleo tv) és neotelevízió elnevezésekkel jelenítette meg (lásd Jenei, 2008), de a nevezett két terminológia nem vált a kommunikáció- és
médiakutatás nemzetközileg is bevett, általánosan használt tudományos kategóriájává.
Az oligopol szerkezetű amerikai, vagy a jellemzően állami monopóliumokkal működő európai demokráciák televíziós színterének átalakulását (Jakab, 1989) vaskos tévedés lenne csupán az infokommunikációs technológiák fejlődésének és az üzleti modellek átalakulásának
tulajdonítani. A demokratikus berendezkedésű országokban az 1960-as évektől kezdődően
jelentős változások mentek végbe, az ipari társadalom kora a végéhez közeledett. A kiéleződő
társadalmi feszültségek, és az ezekre reflektáló civil mozgalmak nyíltan megkérdőjelezték
második világháború befejeződése után kialakult status quót.
A társadalmi modernizáció szokványos értelmezése, a „modernitás” konszenzusos felfogása – a materiális fejlődés, a felvilágosodás, az értelem érvényesülésén alapuló eszmerendszer,
a változások hajtóerejének tekintett racionalitás – megrendült: az úgynevezett posztmodern
társadalom szószólói vitatták a modernitás relevanciáját és megfogalmazták a kialakult társadalmi intézményrendszer és életvitel megváltoztatásának igényét (Giddens, 2002 [1993]).
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Azt a közelítést, miszerint a modern társadalmakat az eszmék mozgatják, a társadalmi mozgások pedig teleologikus jellegűek, célirányosak, azaz egy adott állapotból valamerre tartva úgymond fejlődnek, a posztmodern felfogás határozottan elvetette. Képviselői szerint a társadalom
tagjai/csoportjai már nem osztoznak közös meggyőződésekben, erősödik az individualizáció,
felülkerekedik az emberekben a jelenben élés érzete, eltűntek a társadalmi lét nagy narratívái,
nincs többé a modernizmust jellemző, kiemelt fontosságú megvalósítandó projekt. „Nemcsak a
»fejlődésnek« nincs általános fogalma, amely igazolható lenne, hanem »történelem« sem létezik.
S hogy mi létezik? Meghatározatlan számú különböző történelem és tudásforma, mindenféle
természetes centrum nélkül” (Giddens, 2002 [1993]: 619).

Ennek a plurális társadalom-felfogásnak sem az amerikai kereskedelmi televíziózás induláskor kialakult kevés szereplős oligopol szerkezete, sem az európai állami/közszolgálati monopólium nem felelhetett meg. Az amerikai kereskedelmi televíziózás első két évtizedét uraló
műsorszerkesztési elv, a nézők számának maximalizálását célzó „legkevésbé kifogásolható
műsorszerkezet” (Gálik, 2003) alkalmazása éppen úgy átsiklott azon, hogy a közönség értékrendszere pluralizálódott, mint az európai demokráciák állami/közszolgálati televízióinak az
egységes társadalom feltételezéséből kiinduló paternalista működtetése.
Hozzátehetjük, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatás sem csupán azért került válságba, mert
versenyre kényszerült a nézők figyelméért a kereskedelmi csatornákkal, hanem azért is, mert a
közönség nem csupán feldarabolódott, fragmentálódott, hanem pluralizálódott is, határai elmosódtak, így nem volt egyértelmű, hogy a közmédiának kiket is kell szolgálnia (Kováts, 2002).
A társadalom posztmodern felfogásának kialakulásával karöltve az 1980-as években egy alternatív kutatási paradigma alakult ki a kultúrakutatások (cultural studies) vezető angol és amerikai
iskoláiban. Míg a modernista társadalomtudományi-médiakutatás elsősorban a média társadalmipolitikai szerepét vizsgálja és a közéleti embert igyekszik megszólítani, addig a posztmodern-kulturális médiakutatás a mindennapi élet dolgaira összpontosít. Az üzeneteket előállító tömegkommunikációs intézmények helyett a befogadókat vizsgálja, mondhatni a magánember felé fordul.
A megjelenített események főszereplői immár nem az elitet reprezentáló fontos személyek,
hanem a hétköznapi emberek, és nem a szakértők, hanem a kívülállók (outsiders) értelmezik
a történéseket egy újfajta beszédmódot kínálva fel a közönségnek. Az események között nem
a fajsúlyos közügyek, a szakpolitikai kérdések állnak a középpontban, hanem a hétköznapi
dolgok, élethelyzetek: a posztmodern felfogás szerint média fő célja nem a tájékoztatás és a
nevelés, hanem a szórakoztatás és a figyelem lekötése (Császi, 2008). A médiakutatás kulturális fordulata az állampolgár politikai fogalmát mintegy kiegészítette a médiapolgár kulturális
fogalmával, a kulturális állampolgársággal (ld. 1.3. alfejezet). A késő-modern, vagy ha úgy
tetszik, a hibrid jellegű digitális hálózati média azért alkalmas erre a kulturális szerepre, mert
a régi politikai nyilvánosságnál jóval szélesebb teret ölel fel.

4.1.2. A médiakínálat szerkezetének átalakulása, a niche piacok létrejötte
A kínálati oldalon 1990-es évek második felétől bontakozott ki az a tendencia, hogy az infokommunikációs technológiák fejlődésével és konvergenciájuk eredményeként a korábban
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elkülönült szolgáltatásokat nyújtó különböző elektronikus hírközlési hálózatokon új médiaszolgáltatások alakultak ki. A tömegmédia világához képest a kreatív és vállalkozó egyének, az
innovatív kiscsoportok, valamint a kis- és közepes vállalatok előtt sokkal több lehetőség nyílt
meg a piaci belépésre, a szűk niche piacok/réspiacok létrehozására, valamint a nem-piaci jellegű
kommunikációs tereken való működésre. A kínálat egy részét nem-piaci ösztönzők szerint, s
eleve nem árucikként állítják elő, és a professzionális média számára beszállító „szabadúszó”
(freelancer) mellett megjelenik a nyilvános térben az amatőr, a műkedvelő, a saját örömére
tartalom-előállítással foglalkozó kreatív egyén, aki a maga szöveges, hang és képi tartalmait,
blogjait, multimédiás alkotásait mintegy közszemlére teszi a világhálón (Gálik, 2005).
A felhasználók által előállított tartalmak egy része utat talál a professzionális médiához
és/vagy maguk az előállítók válnak önálló vállalkozóvá, ilyen értelemben megsokszorozódik
az olyan üzleti jellegű kínálat is, amelyhez a hálózaton hozzá lehetett férni. Ez a spontán
folyamat összetalálkozik egy, a professzionális média által folytatott tehetség-gondozással
(curation), amelynek merítési bázisa a korábbiakhoz képest jelentősen kibővül. Ugyanakkor
sokan egyáltalán nem kívánnak a műkedvelő/amatőr státuszból kilépni, s egyéb elfoglaltságuk mellett – akár egy divatot követve időlegesen, akár tartósan – a maguk és szűkebb
környezetük szórakoztatására folytatják ezt a tevékenységet.

A niche piacok részben tehát a kisközösségekhez és a szubkultúrákhoz kapcsolódnak, azok éltetik, azokat szolgálja ki, és ezen kínálat létrehozásában a posztmateriális értékek a meghatározóak. A niche piacok másik része viszont megmarad az üzleti szférán belül: egyrészt a nagy
országos piacokon működő platformok a majdhogynem korlátlan terjesztési kapacitásokat kihasználva ontják az egyre zsugorodó célközönségnek szánt, olcsón beszerezhető tartalmakat,
másrészt a nagy, világszerte ismert vonzó márkák/brandek az olcsó globális terjesztésével érik el
a gazdaságos működéshez szükséges kritikus nagyságú közönséget.

Amint korábban a 2.2. alfejezetben bemutattuk, a digitális tartalmak előállításának és
terjesztésének költségszerkezete gyökeresen eltér a hagyományos média költségszerkezetétől. Ez a körülmény egyrészt ösztönzi az előállított és terjesztett tartalmak mennyiségének
megsokszorozását, másrészt a kereslet átalakulásához vezet. Tulajdonképpen majdhogynem mindenre van kereslet, még ha továbbra is kevés csak számú termék képes széles tömegeket vonzani. Az ezen a körön kívül eső rétegtermékeket egyenként ugyan kevés számú
fogyasztó vásárolja meg, azonban összességükben rendkívül komoly piacot jelentenek. A
kereslet ilyen megoszlását ábrázolja Anderson (2007) hiperbolikus görbéje, a híres-nevezetes „hosszú farok” (long tail), amely soha nem éri el a nullát/a vízszintes tengelyt, hisz
minden termék érdekel valakit.
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4.2. A hírmédia működésének sajátos tényezői
4.2.1. Hír, hírérték, a hírmédia szervezeteinek működési autonómiája
A hírnek a médiatudományokban nincs egységesen elfogadott meghatározása, a fogalom tartalmilag elsősorban azokat a gyakorlati tapasztalatokat összegzi, amelyek a médiaágazatban tevékenykedőknél halmozódtak fel akár a kreatív/alkotói oldalon, akár a menedzsment területén. A hírekkel
foglalkozó tudományos kutatások egyértelműen a tömegkommunikáció-elméletek azon csoportjába tartoznak, amelyet McQuail (2015: 17) működési elméletnek nevez. Pragmatikus nézőpontból
azt mondhatjuk, hogy a hírek egy-egy esemény bekövetkezéséről tartalmaznak érdemi információkat a nyilvános kommunikációban, jellemzően a mi történt, kivel/kikkel történt, mikor történt, hol
és miként történt kérdéseket taglalva, esetleg még kiegészülve azzal, hogy miért történt, ami történt.
A hír maga és közlésének szerkezete nem független sem médium jellegzetességeitől, sem
a médiaszervezet működésének rendjétől. Ugyanakkor vannak olyan általánosan elfogadott,
a hírértéket jellemző kritériumok – például újdonság, fontosság, időszerűség, érintettség,
érdekesség, deviancia/a bevett normák megsértése, időbeli, térbeli és társadalmi-kulturális
közelség (Angelusz, 2003) – amelyek befolyásolják, hogy végül mi válik hírré az események
közül. Ennek eldöntése a híreket előállító és a nyilvánosságba közvetítő médiaszervezetekben történik meg a hírgyártás során, s a feldolgozandó események közötti válogatást végző
hírszerkesztők lényegében kapuőri (gatekeeper) szerepet töltenek be (White, 1950), amikor a
hírek előállításáról, közléséről, illetve nem-közléséről döntenek.
A hírválogatásban kiemelt helyet kapó hírértéknek éppen úgy nincs széles körben elfogadott,
zsinórmértékként használt meghatározása, mint maguknak a híreknek. Már maga a hírérték
szóösszetétel is sugallja, hogy a fogalom tartalma erősen kultúrafüggő (Zsolt, 2005), beleértve
a szakmai kultúrákat is. Az események hírértékéről való döntés a gyakorlatban végső soron
amolyan mentális értékítélet (Shoemaker, 2006). Tényként kezelhető, hogy a demokráciákban
kialakult újságírói kultúrákban, bár sokban különböznek egymástól (Hallin–Mancini, 2008),
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maguk az újságírók a közügyekről szóló híreket magas hírértékűnek tartják. Mind az események közti válogatásban, mind hírré fogalmazásukban óhatatlanul benne van az újságírók értékrendszere (McNair, 2017), ami egyfajta szerkezeti részrehajlás (structural bias) forrása. A
tárgyban hosszú idők óta folytatott empirikus kutatások eredményei arra engednek következetni, hogy a hírérték önmagában nem dönti el, hogy az események hírré válnak, avagy sem.

A korai médiakutatások egyik klasszikusától idézve: „A hír a fejünkben létezik. Nem az esemény maga, hanem az eseményt követő észlelés. Nem azonos az eseménnyel, hanem csupán
egy törekvés arra, hogy rekonstruáljuk az esemény esszenciális kereteit, és itt az esszenciális jelző a vonatkoztatási keret ellentéte, mely utóbbit úgy fogalmazzák meg, hogy az olvasó számára
az eseményt jelentősnek tüntessék fel. A hír a kommunikáció egyik aspektusa, amely rendelkezik a folyamat ismerős jellegzetességeivel” (Schramm, 1949: 259).

A rutinszerűen összeállított, szerkesztett hírfolyamokat vizsgálva Molotch és Lester (1974)
arra az eredményre jutott, hogy a nyilvánosságba kerülő hírekre a szervezeten kívüli befolyásos
„eseményajánlók” (news promoters) is komoly befolyást gyakorolnak. Ők egyébként a hírek szervezeten belüli összeállítóinak (news assemblers) figyelmébe ajánlott események mellett olykor
még igyekeznek egyes események megjelenítését is meggátolni, és ezt a gátat csak olyan események törik át a mindennapokban, mint a balesetek vagy a botrányok, utat nyitva az olyan hírek
előtt is, amelyek nem igazán felelnek meg az események hírré válását menedzselők érdekeinek.
Azon a Molotch és Lester (1974) által is képviselt az állásponton belül, miszerint a hírek elsősorban társadalmilag konstruálódnak, és nem csupán a hírértékük szerint, nagyon
különböző felfogásokkal találkozhatunk. A médiaelmélet politikai gazdaságtani iskolájának
egyik vezető teoretikusa, Altschull (1984) szerint például mindig a működést finanszírozók
érdekei dominálnak a hírmédia kínálatában, ami legalább olyan szélsőség, mintha a hírré
válást csak és kizárólag a hírek szerkesztését végzők szakmai értékítéletéhez kötnénk. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy mind a tulajdonosok, mind a hirdetők befolyást gyakorolnak arra,
hogy milyen hírek kapnak nyilvánosságot. Az ilyen befolyás mértékének a demokráciákban, az érett médiapiacokon van egy természetes korlátja, nevezetesen a hírmédia hitelessége
(McQuail, 2015), amely az egyes hírszervezetek versenyképességének fontos tényezője.
A brit média fejlődését összefoglaló munkájukban Curran és Seaton (2015) okkal nevezhette a sajtómágnások korának 20. század első felét, és az amerikai piacon is számos példát
találunk a sajtómágnások nem is titkolt politikai szerepvállalására ebben az időszakban, de
a 20. század utolsó harmadára, az érett hírpiacok korában azonban ebből a szempontból is
megváltozott a médiaszíntér. A tulajdonosok természetesen továbbra is kijelölik orgánumaik
általános irányvonalát, befolyásolva ezzel mind az események közti válogatást, mind azok értelmezését (McQuail, 2015), de ennek formái rendkívül változatosak. A hírmédia társadalmi
beágyazottsága, az egyes demokráciákban kialakult médiarendszerek sajátosságai, amint azt
Hallin és Mancini (2008) bemutatták, alapvetően befolyásolják a hírgyártás autonómiájának
fokát, s ennek következtében az események hírré válásának folyamatát.
Összehasonlítva például az észak- és közép-európai országokkal, a mediterrán országokban a történelmi-kulturális hagyományok következtében a fejlett médiapiacok korában is nagyon erős maradt a közvetlen tulajdonosi és/vagy külső politikai befolyás a hírmédia műkö-
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désében. A mediterrán vagy polarizált pluralista médiamodell jellemzőit részletezve Hallin és
Mancini (2008: 132) idézik egy olasz újságíró erőteljes metaforáját, a kettéhasított újságírót
(giornalista dimezzato), aki csak félig lehet önmaga, míg a másik fele a tulajdonosok, támogatók és politikusok elvárásai és/vagy utasításai szerint cselekszik. Az idézet jól érzékelteti, hogy
a média eszközként való használata, instrumentalizációja ezekben az országokban mindennapos gyakorlat a politikai kommunikációban.

4.2.2. A hírek és az irántuk megnyilvánuló kereslet sajátosságai, a tudásszakadék
hipotézis megfogalmazása és a digitális szakadék tétele
A hírmédia főként a közönség kognitív szükségleteinek igyekszik megfelelni, kínálata elsősorban a dolgok/az események megismeréséhez és az információk megszerzéséhez járul hozzá.
Egyúttal a közönséget tájékoztató hírek fontos szerepet játszanak a társadalmi integráció
és szocializáció folyamataiban, a közügyekről folyó társadalmi diskurzus témáinak kijelölésében és a konszenzus megteremtésében, illetve a társadalom előtt álló kiemelt feladatok
végrehajtását célzó mozgósításban.
A hírmédia bulvár/tabloid ágazata ugyanakkor kifejezetten a szórakoztatást szolgáló tartalmakkal, például a közélet szereplőiről, valamint más hírességekről szóló pletykákkal és egyéb,
köznapi eseményeket bemutató „kis színes” történetekkel (human interest stories) a közönség kikapcsolódásra és a feszültségek oldására irányuló szükségleteinek kielégítésében játszik fontos
szerepet. Az a tapasztalat, hogy a rendkívüli, a kivételes helyzetektől eltekintve a közönség előtérbe helyezi a könnyedebb hangvételű, szórakoztató jellegű, valamint az apró-cseprő dolgokkal és
a szabadidő eltöltéssel kapcsolatos „puha” híreket a közügyekről szóló tudósításokkal szemben.
Az amerikai szociológia egyik iskolateremtője, Robert Park 1940-ben a saját maga korábbi újságírói tapasztalatai alapján úgy fogalmaz egy újságírásról szóló könyvhöz írt előszóban,
hogy „Azok a dolgok, amelyeket legtöbbünk publikálni szeretne, nem azok a dolgok, amiről
legtöbbünk olvasna. Rohannánk kinyomtatni, amit a beszerkesztésre érdemesnek tartunk,
de elolvasni azt szeretnénk, ami érdekes” (idézi Boczkowski–Mitchelstein, 2013: 2). A televízió megjelenése a média színterén, majd uralkodó médiummá válása a 20. század második
felében még inkább egyértelművé tette, hogy a hírek fogadtatásában az érdekes és/vagy
szórakoztató elemek kiemelt szerepet játszanak. A világszerte ismert amerikai Rolling Stone
magazin egyik vezető újságírója szarkasztikus fogalmazásában „az 1980-as, 1990-es évekre
a médiaszervezetekben mindenki számára világossá vált, hogy a közönséget jobban érdeklik
a grafikák, a pandamackók megszületéséről készített képek és az orkánszerű széllel dacoló,
helyszínről bejelentkező tudósítók, mint maguk a hírek” (Taibbi, 2018).
Egyébként, amint a korábbiakban többször is utaltunk rá, McLuhan (1964) már az 1960as években felfigyelt rá, hogy a médiában bizonyos körülmények között az üzenetek formája
mintegy felülkerekedik a tartalmukon, hogy a kommunikáció formájához képest a tartalom
jelentősége visszaszorul az üzenetek egészének jelentésében. Erre az időtállónak bizonyult megállapításra a kereskedelmi televíziók napi híradói és jellegzetes, egy-egy időszak (jellemzően egy
hét) vagy egy-egy időszerű témát összefoglaló műsorszámai meggyőző példákkal szolgálnak.
A professzionális hírmédia szervezeteiben a hírek előállításának folyamatában megszerzett, a belső működési rutinok szerint ellenőrzött információkat történetekké fűzik össze,
megszemélyesítik, főként narratív formában tálalják a közönségnek. Ez a fajta hírfeldolgozás
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az üzleti alapú működés parancsoló kényszere („the narrative imperative”), hisz a hírek piacán
jelen lévők között verseny folyik fogyasztók figyelméért, amit ki kell szolgálniuk. Azonban ez
a gyakorlat óhatatlanul együtt jár a társadalmi kommunikáció nem-kívánatos externáliáival:
a tapasztalatok szerint az események megjelenítésében a tájékoztatást és a szórakoztatást elegyítő infotainment műfaja általánossá vált, és háttérbe szorultak az összefüggéseket kibontó,
a hátteret érzékeltető elemzések.
Más szaktudományok eredményei is alátámasztani látszanak az előbbieket. Például az egyéni
döntéshozatal kognitív és pszichológiai alapjait évtizedeken át kutató – és a viselkedési közgazdaságtan kialakításában játszott szerepét elismerve 2002-ben közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett – Kahneman (2013) szerint az emberek kognitív könnyedség (cognitive ease) iránti köznapi igénye eredményezi, hogy az egyén a maga számára ismerős, könnyen érthető és mentálisan
könnyen fogyasztható dolgokat részesítse előnyben, és ez a preferencia a hírek közti választás
során is érvényesül.

Az infotainment zsáner meghatározóvá válását a hírmédiában a televízió megjelenése és gyors
elterjedése váltotta ki olyannyira, hogy Blumler és Kavanagh (1999) egyenesen a politikai
kommunikáció második korszakának nevezi a korlátozott kínálatú televíziózás körülményei
között működő hírmédiát. A kereskedelmi televíziózás sajátos dinamikája – a pergő ritmus,
a gyors képváltások, a megszólaltatottak mondanivalójából a szerkesztők által önkényesen kiragadott részletek (soundbites) – a híradók és a közéleti kérdésekkel foglalkozó hírmagazinok
szerkesztése során is érvényesült, és ezeket időről időre éppen úgy megszakították reklámokkal, mint bármely más zsánerű műsorszámot. Élesen bírálva a kialakult gyakorlatot Postman
(1985) egyenesen azt a címet adta monográfiájának, hogy „Halálra szórakoztatjuk magunkat”
(Amusing ourselves to death), és példák sokaságával mutatja be, hogy az infotainment térhódítása
majdhogynem lehetetlenné teszi a közügyek érdemi megvitatását a hír- és információs műsorszámokban. Szerinte az ezekben közreműködő műsorvezetők és a riporterek csupán „jólfésült
frizurák” („hairdos”), akik minden határon túl igyekeznek megfelelni az általános műsorkínálatú tévécsatornák szórakoztató központúságának.

A hírfogyasztás vizsgálatában sokáig a keresletelemzésben szokásos szociodemográfiai ismérvek, úgy, mint az életkor, a nem, a foglalkozás, az iskolázottság, a jövedelem, a státus kaptak
kiemelt figyelmet, kiegészülve olyan változókkal, mint a család és más referenciacsoportok.
Az 1970-es években az Amerikai Egyesült Államokban végzett kutatások (Robinson–Jeffres,
1979) eredményei például azt mutatták, hogy az újságokra, a rádióra és a televízióra egyaránt
kiterjedő eszközhasználat a magasabb társadalmi osztályba tartozóknál a nagyobb. Ugyanezen
időszakban hasonló következtetésre jutott Szekfű (1976) és Angelusz (1983) a magyar lakosság
körében végzett vizsgálatok alapján, kimutatva, hogy a hírfogyasztás mértéke és a társadalmi
státus szoros kapcsolatban állt egymással, holott a két ország médiaszínterének különbségei
nagyobbak talán már nem is lehettek volna.
A 20. század második felétől számtalan kutatás foglalkozott azzal, hogy a tömegmédia
által közvetített hírek, információk miként érik el a közönség különböző csoportjait. A hírek
és információk egyre növekvő áradatát vizsgálva a felhalmozódó kutatási eredmények alapján
Tichenor és szerzőtársai (2007 [1970]: 297) megfogalmazták a úgynevezett tudásszakadék
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hipotézist (knowledge gap hypothesis), miszerint „[a]hogy a tömegmédia információinak menynyisége növekszik egy társadalmi rendszerben, a népesség magasabb szocioökonómiai státusszal bíró szegmensei gyorsabban sajátítják el ezeket az információkat, mint az alacsonyabb
státuszú rétegek, emiatt az egyes szegmensek közti tudásbeli különbség [tendenciáját tekintve] nem csökken, hanem egyre nő.” Tichenor és szerzőtársai szerint az áttekintett kutatások
eredményei rávilágítottak arra, hogy a tudásszakadék kialakulásának elsőszámú magyarázó
változója a különböző társadalmi rétegek eltérő képzettségi/iskolázottsági szintje.
Negyedszázaddal később Viswanath és Finnegan (2007 [1996]) egy nagyszabású, az 19501994 időszakban megjelent tanulmányokat áttekintő meta-elemzésükben megállapították,
hogy miközben az infokommunikációs technológiák fejlődése és terjedése nyomán a hírek
és más információs termékek piacán robbanásszerű kínálatnövekedés következett be, ez mit
sem változtatott azon, hogy széles maradt a szakadék az információval bőven ellátott (the
information rich) és az alulinformált (the information poor) emberek, csoportok között. Úgy
találták, hogy továbbra is szoros sztochasztikus kapcsolat mutatható ki az emberek társadalmi-gazdasági státusza és tájékozottsága között, és szerintük a tudásszakadék hipotézis
érvényessége a vizsgált időszakban bizonyítást nyert.
Követve a tudásszakadék vizsgálatának kialakult hagyományát Lind és Boomgaarden
(2019) az 1966–2018 közti időszakban a tárgyban publikált kutatások eredményeinek elemzésével tovább árnyalták a tudásszakadék kialakulásáról alkotott képet. Úgy találták, hogy az
általuk áttekintett tanulmányok eredményei megerősítik, hogy a tudásszakadék kialakulásában az iskolázottság/képzettség a központi független változó, amennyiben a közélet ügyeiről,
a társadalmi-politikai, a tudományos és az egészségügyi kérdésekről szóló ismereteket tekintjük függő változóknak. Mindemellett más olyan változók, mint a motiváció és az érdeklődés sem elhanyagolhatók. Az is figyelemre méltó, hogy a szerzők által végzett meta-analízis
eredményei abba az irányba mutatnak, hogy politikailag egymással versengő témák körében
az iskolázottság és az ismeretek közti összefüggés gyengül.

Figyelemre méltó elágazása a tudásszakadék vizsgálatának Hindman (2009) kutatása, amelyben az amerikai társadalmat megosztó kérdésekben kialakult meggyőződések és/vagy hiedelmek (beliefs) okait elemzi. Hindman úgy találta, hogy például a globális felmelegedésről és
a klímaváltozásról kialakult egyéni meggyőződéseket sokkal inkább az ideológiai kötődések
– konzervatív versus liberális beállítottság – befolyásolják, semmint a témával kapcsolatos ismeretek. Szerinte az ehhez hasonló, politikailag is erősen vitatott kérdésekben tudásszakadék
helyett inkább meggyőződésszakadékról (belief gap) beszélhetünk, ami ráadásul növekvő tendenciát mutat.

Az ezredfordulótól már az internethasználatra is kiterjedtek a kutatások, amelyek eredményei azt mutatták, hogy továbbra is fennáll a tudásszakadék az alacsony és a magas társadalmi-gazdasági státuszú csoportok tagjai között. Annyi volt a változás, hogy az információkkal
gazdagon, illetve szűkösen ellátottak közti szakadék fogalmának helyébe a korszellemnek
inkább megfelelő digitális megosztottság (digital divide) és a digitális egyenlőtlenség (digital
inequality) kifejezések léptek. Az internethasználat terjedésének korai szakaszában végzett
kutatásuk során az interneten elérhető információkhoz való hozzáférés és a használat akadá-
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lyait tekintve Di Maggio és Hargittai (2001) a digitális egyenlőtlenség öt dimenzióját különböztette meg, nevezetesen:
– a technológiai háttér (a rendelkezésre álló szoftverek, hardverek és összekapcsolódási
lehetőségek);
– a használat autonómiájának (a helyi hozzáférhetőség és a használat szabadsága);
– az internet használata során kialakuló mintázatok (use patterns);
– az internethasználatot elősegítő, támogató társadalmi gyakorlatok és hálózatok;
– a hatékony internethasználatot lehetővé tevő egyéni képességek.
Megemlíthetjük, hogy az internet használat korai szakaszában, az 1997–2001 időszakban
Magyarországon végzett, az internethez való hozzájutás mértékét és a használat módját vizsgáló reprezentatív felmérések eredményei (Tardos, 2003) hasonló következtetésekre vezettek,
mint amelyekre Maggio és Hargittai jutottak fentebb idézett tanulmányukban.
Az ezredforduló utáni első évtized világszerte az internethasználat gyors terjedését, tömegessé válását hozta magával. Weimann és szerzőtársai (2014) tanulmányukban áttekintik,
hogy ezen időszakban a digitális megosztottságról és/vagy egyenlőtlenségről folytatott kutatások eredményeiből milyen kép rajzolódik ki. Kiindulópontjuk a Chaffee és Metzger (2001:
377) által felvetett azon aggodalom, hogy „[a] társadalom kevésbé privilegizált csoportjai ki
fognak maradni az információs forradalomból, mert szerény gazdasági lehetőségeik megakadályozzák az új technológiákhoz való hozzáférést.” Weimann és szerzőtársai úgy értékelik,
hogy az előbbiekben megfogalmazott aggályt annyiban igazolták az ezredfordulót követő
történések, hogy a különböző státuszú társadalmi csoportok közötti információs szakadék a
hírbőség világában is egyértelműen kimutatható. Igaz, ennek fő okát nem az új infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés különbségeiben kell keresnünk, hanem, éppen úgy,
mint a tömegmédia világában, a társadalmi különbségekben, különös tekintettel az egyéni
használati mintázatok és a használathoz szükséges képességek, a digitális írástudás (digital
literacy) mértékében kimutatható különbségekre.
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A különböző társadalmi csoportokba tartozók másként használják az új kommunikációs platformokat, mutatnak rá a kutatási eredményeket összegezve Weimann és szerzőtársai (2014). Az
alacsonyabb társadalmi-gazdasági státusú emberek, bár jóval több időt töltenek el a digitális
média platformjain, mint a magasabb társadalmi-gazdasági státusban lévők, kevesebb hírhez/
információhoz jutnak és kevésbé használják az online információkeresést elősegítő szofisztikált
eszközöket. Azt is mondhatjuk, hogy a különböző státuszú társadalmi csoportok között kimutatott használati különbségek erősítik a „jó öreg” tudásszakadék-hipotézist, hisz a köztük lévő
információs szakadék ehhez vezet (ld. még Dörnyei és mások, 2013).
Nem érdektelen felidézni, hogy három évtizeddel korábban, még a tömegmédia fénykorában
Urban (1984) némileg hasonló következtetésekre jutott. Összegezve az amerikai média színterén folytatott kutatási eredményeket Urban megállapítja, hogy a „társadalmi státus szerint
vizsgált fogyasztás mind a médiatermékek mennyiségét, mind típusát tekintve jelentős különbségeket mutat. A magasabb társadalmi osztályba tartozók több újságot, könyvet olvasnak, mint
az alsóbb osztályok tagjai. […] A magasabb társadalmi osztályok tagjai a »komoly« anyagokat –
irodalom, hírek, közügyek – részesítik előnyben, az alacsonyabb osztályokba tartozók a képregényeket, az intim anyagokat közlő magazinokat és egyéb, a világukból való menekülést nyújtó
írásokat olvassák szívesen. [Hozzátehetjük, hogy] ezeket a vizsgálati eredményeket más fejlett
ipari országok médiapiacán lefolytatott kutatások is megerősítik, tehát nemcsak az amerikaiak
körében érvényesül a tendencia” (Gálik, 2003: 56).

Mivel a közösségi média platformjai a 2010-es években fokozatosan a közönség hírfogyasztásának kiemelt forrásává váltak mind az Amerikai Egyesült Államokban (Mitchell és mások,
2017), mind a fejlett médiapiacokkal rendelkező más országokban (Reuters Institute, 2017),
magától értetődően lett kutatások tárgya, hogy a hírhasználatban bekövetkezett újabb változások miként befolyásolják a társadalomban korábban kialakult információs szakadékot. Amint
Gil de Zúñiga és Chen (2019) összegzi, annyiban egy irányba mutatnak a kutatási eredmények, hogy az online térben kialakult közösségi hálózatok befolyásolják, mennyi és milyen
típusú információhoz jutnak hozzá a felhasználók, mi több, a politikai kommunikációban
akár egy új, szerkesztetlen nyilvánosság tér kialakulásának hipotézise is megfogalmazható. E
helyütt nem bocsátkozunk a téma részleteibe, a közönség hírfogyasztásának és közösségi média használatának kapcsolatára az 5.2.4. és az 5.2.5. alfejezetekben térünk majd vissza.

4.2.3. A szöveges hírek megjelenése az új elektronikus médiában, a hírportálok
kialakulása a digitális hálózati médiában
A televízió műsorszolgáltatáshoz kapcsolódóan az 1970-es közepén megindult, és az európai országokban népszerűvé vált a teletext szolgáltatás, amely szöveges és egyszerű grafikus
információkat továbbított a nézőknek, és egyik előfutára volt a hírmédia digitális forradalmának. A szolgáltatás során a televíziós kép konstrukciójából adódó ún. szinkronizálás alatti
képátviteli szünet használják fel az információk továbbítására, és az ily módon továbbított,
digitálisan kódolt információkat a jelek vételére alkalmas, beépített dekóderekkel rendelkező
tévékészülékek tárolták és jelenítették meg a tévéképernyőn. A teletext szolgáltatás egyirányú,
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a felhasználó csak a saját készülékével kommunikál, és így választja ki az oda eljuttatott és
benne tárolt információkból a neki megfelelőket.
Az 1980-as évekre kifejlesztett videotext-szolgáltatás a közcélú vezetékes távközlés műszaki infrastruktúráját vette igénybe. Akárcsak a teletext szolgáltatásnál, az információk gyűjtése, feldolgozása és szerkesztése ez esetben is professzionális tevékenység, az így létrejövő
oldalak számítógépes adatbázisba kerülnek. A teletext-szolgáltatással ellentétben már valós
idejű kétirányú kapcsolat áll fenn a felhasználó és számítógépes adatbázisokban tárolt információk szolgáltatója között. A videotext-szolgáltatás fogyasztói végkészüléke, a francia piacot
(Minitel-rendszer) leszámítva, az erre a felhasználásra alkalmassá tett televíziókészülék volt
(Gálik, 2003).

A nagyobb amerikai lapkiadók az 1980-as években a videotext rendszerének mintájára kísérleteztek hírlapjaik elektronikus terjesztésével, de üzleti mércével mérve sikertelenül, az újságoknak a televíziókészüléken megjeleníthető elektronikus változatára nem alakult ki tömegkereslet
(Boczkowski, 2004). Az áttörést az 1990-es évek első felében az interneten a World Wide Web
(WWW) technológiai innováció elterjedése és a böngészők megjelenése hozta meg, párosulva
a háztartásokban használt személyi számítógépek gyorsütemű növekedésével, s ennek nyomán
az elektronikus lapkiadás korábbi formái fokozatosan elhaltak.

A hírmédia termékeinek, szolgáltatásainak fogyasztásában világosan kirajzolódik az a világtendencia, hogy egyre nagyobb teret kap benne a hálózati média kínálata, amely döntő
részben egy új típusú terméken/szolgáltatáson, a portálokon (McQuail, 2015) át jut el a felhasználókhoz, és jellemzően nem csupán szöveges vagy grafikus, hanem hang- és képtartalmakat, illetve audiovizuális tartalmakat is elérhetővé tesz. A különböző hálózati híroldalakon és portálokon a korábban lényegében passzívnak tekintett médiafogyasztók megkapták
a lehetőséget, hogy kapcsolatot teremtsenek akár a tartalmak előállítóival, akár az oldalak/
portálok más látogatóival. Erre a viselkedésre, amit Deuze (2003: 68) működési interaktivitásnak (functional interactivity) nevez, már jobban illik rá a használat, mint a fogyasztás
kifejezés. A felhasználók maguk is beléphettek a hírek előállításának és terjesztésének piacára,
és amint a tapasztalatok világosan mutatják (Bajomi-Lázár, 2009; Kümpel és mások, 2015;
Tófalvy, 2017), sokak élnek is ezzel a lehetőséggel.
A felhasználók által előállított tartalmak kezdetben elsősorban az egyes szerkesztőségi
hírekhez, információkhoz fűzött kommentárok formájában jelentek meg. Az ezredfordulót
követően azután a professzionális hírportálok szerkesztői már nemcsak felhasználói kommenteket fogadtak be, hanem kezdtek teret adni a bloggereknek is. Különböző anyagokat
közöltek tőlük, néha szerkesztett formában (curation), majd a közösségi média és a különböző
tartalomgyűjtő platformok felé fordultak, figyelemmel kísérve és forrásként használva a közösségi hálózati oldalakon folyó eszmecseréket (Kósa, 2017; Malmelin–Villi, 2015).
Míg a web 1.0 környezetben a hírek előállításában megnyilvánuló felhasználói aktivitás
lényegében csak a magas képzettségűek, felsőbb társadalmi státuszúak körére korlátozódott
(Blank, 2013), addig a közösségi hálózati oldalakon történő hírmegosztásban és minősítésben
részt vevők köre jelentősen kitágult és szociodemográfiai összetétele lényegében nem tér el az
átlagtól. A folyamatot vizsgálva Livingstone (2013) kiemelte, hogy egy alapvető (bár inkább
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fokozatos, semmint forradalmi) változásnak vagyunk tanúi, nevezetesen annak, hogy a digitális hálózati média (digital networked media) egyre inkább befolyásolja a közönség részvételének folyamatát.

4.2.4. A hírmédia ágazati szerkezete, a hírkínálat átalakulásának hatásai a
hírfogyasztásra
A média működésének gazdasági szempontú vizsgálataiban mindig is kiemelt téma volt az
egyes ágazatok szerkezetének vizsgálata. Az egyik fősodorba tartozó iskola, az ipari szervezetelmélet (industrial organization theory) egyenesen az ágazatok szerkezetéből vezeti le az ott működő vállalatok viselkedését, illetve teljesítményét. Az egyes termékpiacok leírásakor, szerkezetük elemzésekor a piaci szereplők száma és piaci részesedésük megoszlása, a piaci koncentráció
foka, a piacra való belépés korlátai, továbbá a vertikális integráció és a termékdifferenciálás
mértéke a legfontosabb számításba veendő elemek. A 20. században végbement, a tömegmédia
egészét, s azon belül a hírmédiát is érintő radikális szerkezeti átalakulások sok szempontból új
helyzetet teremtettek mind a kínálati, mind a keresleti oldal szereplői számára.
Érdemes újra visszaidéznünk, hogy egészen az 1970-es évekig még a fejlett országokban
is igencsak szerény volt a hírek kínálata. A közönség csupán néhány tévéállomást érhetett el,
a rádiócsatornák száma is alacsony volt (itt az amerikai médiaszíntér jelentette a kivételt),
a helyi napilapok piacára túlnyomórészt a monopólium volt a jellemző, a hírmédia piacára
való belépés költségei magasak voltak. A rádiózás és a televíziózás színtere – a fizikai értelemben vett, a potenciális kínálatot korlátozó frekvenciaszűkösség és az állami médiapolitika
együttes hatásainak következtében – a legtöbb országban úgyszólván zárt volt. A hírmédia
kínálati oldalának szereplői ebben a korlátozott kínálatú környezetben jelentős piaci erővel
(significant market power) rendelkeztek, ha úgy tetszik, erőfölényben voltak, és nem voltak
rákényszerítve, hogy a fogyasztók preferenciáit tényleges súlyukon értékeljék. Talán nem is
ismerték ezeket kellően (Boczkowski–Mitchelstein, 2013), így a maguk értékrendje szerinti
fontos eseményekre összpontosíthattak a hírszolgáltatásban.
Részint az infokommunikációs technológiák viharsebességű fejlődése, részint a rádiózás
és televíziózás piacának az európai demokráciákban elkezdődött fokozatos liberalizációja
(Gálik, 2003) következtében az 1970-es évek második felétől megindult, majd kisvártatva
felgyorsult a híreket közlő elektronikus médiumok számának emelkedése. A szakosodott hírrádiók és hírtelevíziók piacra lépése látványosan megnövelte a hírek kínálatát, az ezredforduló idejére pedig, az internethasználat terjedésére támaszkodva, a hálózati (online) hírszolgáltatások sokasága jelent meg. Számosságukat tekintve döntő részben új szereplők voltak,
hisz az online hírek piacára bárkinek könnyű volt belépni (Picard, 2011), de a hagyományos
hírmédia szereplői sem maradtak ki a folyamatból. Nem csupán a napilapok indították el a
maguk hálózati kiadását az ezredfordulóhoz közeledve (Boczkowski, 2004), hanem a rádiók
és a televíziók is létrehozták a saját hálózati híroldalukat (online news sites), így a hírmédia
ezredfordulóra kialakult színterét már egyértelműen a kínálati bőség jellemezte.
A hagyományos hírmédia más zsánerű tartalmakkal együtt, „összecsomagolva” szolgáltatta a híreket. Bár a közönség nem a közügyekről szóló információkat kedvelte a leginkább,
azok akkor is kiemelt helyen ott voltak előtte a napilapban, a rádió- és a televízió csatornák
hírműsorszámaiban. A hírkínálatnak való kitettség (exposure) eredményeként az emberek
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kisebb vagy nagyobb mértékben fogyasztották a közéleti kérdésekről tudósító híreket is, a
hálózati hírmédia felhasználói viszont a híroldalakon navigálva már könnyedén kikerülhették őket. Ráadásul a különböző hálózati platformokon a felhasználók számára megnyílt az
a lehetőség, hogy a szolgáltatók által felkínált szoftverek segítségével a maguk preferenciái
szerint válogassanak az elérhető, bőségesen áramló hírek között (Chaffee–Metzger, 2001;
Sunstein, 2001), így módjukban állt megszabadulni a kényszerfogyasztástól.
Boczkowski és Mitchelstein (2013) több szakaszból álló, a 2007 tavasza és 2009 ősze között lefolytatott kutatási projektben hét országban összesen húsz, a maga országában fősodorba tartozó neves hírmédia vállalat online hírkínálatát, hírportáljait vizsgálták. A kutatások
során vizsgált honlapok mindegyikén kimutatható volt, hogy a szerkesztők jelentős mértékben előtérbe helyezték a közügyekről szóló híreket az egyes honlapok nyitóoldalának első tíz
tételében, míg a felhasználók nem a közügyekről szóló hírekre kattintottak a leggyakrabban.

A közügyekről szóló hírek aránya a hírportálok nyitóoldalának első tíz híre között nagyjából
60% volt a mintába bekerült európai és latin-amerikai portálokon, az USA esetében viszont
csak 45%. A felhasználók által leginkább megnézett első tíz hírben a közéleti hírek aránya az
európai és latin-amerikai portálokon egészében egyaránt 40% volt, az USA portálokon pedig
31%. A megfelelő arányszámok közti különbség az úgynevezett hírszakadék (news gap), amely a
minta egészében 18%-os volt. A hírszakadék kialakulásának okait a kutatók abban látták, hogy
a közügyekről szóló hírek fogyasztása mentálisan nagyobb erőfeszítést igényel a fogyasztóktól
és gyakran nyugtalanságot vált ki bennük, így a politikai történéseket tekintve szokásosnak
tekinthető időszakokban inkább a nem-közügyekről szóló híreket választják. Hozzátehetjük,
hogy a tudatos szerkesztői címválasztás, a bulvárosabb címek alkalmazása a mindennapos
történésekkel foglalkozó hírek esetében maga is minden bizonnyal szélesíti a hírszakadékot
(Boczkowski–Mitchelstein, 2013).

A web 2.0 környezetben még inkább felerősödött a felhasználók tudatos hírkerülése, mintegy reflektálva a hírmédia működését körülölelő bizonytalanságra, megosztottságra és félretájékoztatásra. A Reuters Institute (2019) digitális hírmédia helyzetét tárgyaló jelentése szerint ez a jelenség a vizsgálat mintájába bekerült 38 ország mindegyikében kimutatható volt,
igaz, rendkívüli mértékű szóródással: a hivatkozott kérdőíves felmérés elvégzésekor, 2019.
elején a tudatos hírkerülők legmagasabb aránya 56 százalék volt, a legalacsonyabb hírkerülési
arányszám pedig 11 százalék. A minta egészét tekintve a megkérdezettek majdnem egyharmada (32 százaléka) nyilatkozott úgy, hogy gyakran vagy olykor tudatosan kerüli a digitális
platformokon elérhető híreket. A hírkerülés okaira rákérdezve az információs túlterhelésen
túl olyan tipikus válaszokat találunk, hogy a hír negatív hatást gyakorolhat a hangulatomra,
hogy a hír talán nem is igaz, hogy a hír olyan érvelésekhez vezet el, amit a válaszadó inkább
szeretne elkerülni. A Reuters Institute (2017) két évvel korábbi jelentésében számszerűsítve is
megtalálható a tudatos felhasználói hírkerülés nevezett okainak gyakorisága, ez a hír negatív
hatást gyakorolhat a hangulatomra válasz esetében 48, s a hír talán nem is igaz válasznál 37,
az inkább szeretné elkerülni a hírben foglalt érveléseket válasznál pedig 19 százalékot tett ki.
A 2019-ben készült felmérés mintájába került országok átlagát tekintve azok aránya, akik
legtöbb esetben megbíznak a digitális platformok híreiben 42 százalékos volt, azon belül
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pedig a megkérdezettek által ténylegesen használt platformok esetében 49 százalék. Sokatmondó adalék, hogy a keresőmotorok híreinek esetében a megbízhatósági arányszám 33
százalékot tett ki, a közösségi média esetében pedig 23 százalékot. Az idézett eredmények
önmagukban is meglehetősen sokkolóak, ráadásul a Reuters Institute (2019) jelentéséből az
is világosan látszik, hogy a 2010-es évek második felében tendenciáját tekintve csökkent a
hírmédia hitelessége a felhasználó közönség körében.

4.2.5. A hírek felhasználó általi személyre szabásának lehetősége és algoritmikus szűrése
a hálózati médiában, a hírbuborék jelenség
A média digitalizálásának és az internet terjedésének új technológiai környezetéből kiindulva
az MIT Media Lab akkori vezetője, Nicholas Negroponte a Wired magazin 1994. júniusi
számában felvázolta a hírfolyam felhasználó általi személyre szabása lehetőségét. Okfejtése
először csak az internet kultikus szakfolyóiratának szűk olvasótáborához jutott el, de miután
kisvártatva, 1995-ben megjelent a neves szerző Being Digital című gyűjteményes kötetében
is, egy csapásra megváltozott a helyzet. Negroponte könyve igazi tudományos bestseller lett
szerte a világon, és az általa adott találó, metaforikus újságcímmel, The Daily Me, a szerző
érzékeltette, hogy új korszak kezdődhet el a hírmédiában is.

Negroponte (1995) egy átfogó médiajövőképet is felvázolt könyvében, és egyenesen a tömegkommunikáció korának végét vetítette előre. Úgy látta, hogy paradigmaváltás következik be
a média közgazdasági-üzleti modelljében, és a médiaszervezetek által ellenőrzött korábbi push
modellt a felhasználók által uralt pull modell váltja majd fel: „Ma a média közgazdasági modellje kizárólag azon alapul, hogy az információt és a szórakoztatást rátukmálják az emberekre.
A holnap modelljére – legalább ennyire vagy még inkább – az lesz a jellemző, hogy az ember
maga választ: belép egy hálózatba és kivesz valamit, mint ma egy könyvtárban vagy egy videotékában. Teheti mindezt akár személyesen, akár pedig úgy, hogy az ő nevében egy megbízott
[agent] választja ki a kívánt tartalmat” (Negroponte, 1995: 170).

A hálózati technológia valóban lehetővé teszi, hogy az online elérhető hírek között a
felhasználók saját előzetes értékítéleteik, meggyőződéseik és preferenciáik szerint válogassanak (personalization), mintegy megszerkesztve a maguk szimbolikus hírlapját (The Daily
Me), de ennek nem kívánatos társadalmi következményei is lehetnek. A hírek felhasználó
általi személyre szabásának folyamatában könnyen előállhat az a helyzet, hogy az egyén –
Sunstein (2001) jól ismert metaforáival élve – mintegy bezárja magát egy információs gubóba
(information cocoon) vagy visszhangkamrába (echo chamber). Sunstein kimerítően részletezte
az elébb idézett könyvében, illetve annak hat évvel későbbi, kibővített második kiadásában,
amely magyar fordításban is megjelent (Sunstein, 2013), hogy ha a felhasználók csak a világhálón talált hasonló gondolkodású (like-minded) társaikkal kommunikálnak, az fenyegeti a
nyilvános szféra, s ilyenformán a demokráciák egészséges működését.
Amennyiben a felhasználók főként csak azokat a hírforrásokat veszik igénybe, amelyekben
a világképüknek megfelelő információkkal, véleményekkel és nézetekkel találkoznak, nem
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alakulhatnak ki bennük azok a közös tapasztalatok, amelyek összetartják a heterogén társadalmakat, és amely közös tudás nélkül nehezebb kezelni a társadalmakat megosztó problémákat. Sunstein még hozzátette, hogy az amerikai társadalomban az ezredforduló után megsokasodó az erőszakos szélsőségek és a hírmédia pártosodásának robbanás-szerű térhódítása
összefügg azzal, hogy az emberek nem jutnak hozzá olyan információkhoz, amelyek több
oldalról világítják meg számukra a fontos társadalmi kérdéseket.
Amikor az 1990-es évek közepén Negroponte megfogalmazta a hírek felhasználók általi személyre szabásának lehetőségét az interneten és előre vetítette, hogy ez uralkodó gyakorlattá fog válni, még csak az amerikai felnőtt lakosság töredéke (4-5 százaléka) használta
az internetet, viszont amikor Sunstein hivatkozott könyve az ezredfordulón megjelent, már
több mint a fele. Akkor már az internethasználat az amerikai lakosság körében széleskörű
társadalmi tapasztalat volt, így érthető, hogy a személyes hírválogatás hálózati platformokon
történő vizsgálata az bekerült a kommunikációkutatások fősodrába (Gálik, 2018a).
Az ezredforduló utáni első évtized közepétől beindult – és többnyire néhány év időkéséssel publikált – kutatások eredményei, némi meglepetésre, döntő többségükben (például
Gentzkow–Shapiro, 2011; Hargittai és mások, 2012; Purcell és mások, 2010) azt mutatták, hogy az online visszhangkamrák létrejöttét megfogalmazó hipotézis nem igazolható.
Szándékosan három olyan publikációra hivatkoztunk elébb, melyek szerzői eltérő kvantitatív
és kvalitatív kutatási módszertanokat alkalmaztak vizsgálataik során. Konkrétan a nevezett
kutatásokban a különböző hagyományos és hálózati hírmédiumok használatára vonatkozó
sztenderd adatbázisok elemzése, a kérdőíves felmérés, valamint a fókuszcsoportok alkalmazásának eredményei egyazon irányba mutattak.
Egy-egy bővített mondatban összegezve az idézett publikációk főbb megállapításait a következő kép rajzolódik ki:
– a politikai és a közügyekről szóló híreknek az a puszta tömege, amelyekkel a hírfelhasználók rendszeresen szembesülnek oda vezet, hogy óhatatlanul találkoznak a maguk felfogását keresztező hírekkel; úgy tűnik, hogy a felhasználók hozzá vannak szokva ahhoz,
hogy heterogén nézetekkel találkoznak (Purcell és mások, 2010);
– ritkaságszámba megy az olyan internethasználó, aki csak egy-két, szerkesztőségi irányvonalát tekintve karakteres hírportált látogat az interneten, és más hírmédiumokat nem
vesz igénybe (Gentzkow–Shapiro, 2011);
– azzal, hogy az egyén a hírek sokkal szélesebb kínálatából válogathat az interneten, mint
a hagyományos hírmédiában, kitágítja a saját igényei szerinti tájékozódás lehetőségeit, és
a rendszeres hírfogyasztókat az is érdekli, hogy „a másik oldal” mit gondol azokról a dolgokról, amelyek megjelennek az általuk kiválasztott hírekben (Hargittai és mások, 2012).
Mindezek alapján egyet kell értenünk azzal a következtetéssel, miszerint túlzottnak tűnik az
a Sunstein által megfogalmazott és sokak által osztott aggodalom, miszerint az internethasználat maga az egyre fragmentáltabb társadalom kialakulásához vezet (Garrett, 2009).
Az ikonikussá vált „The Daily Me” metafora megfogalmazása óta az amerikai hírmédiában
sok minden átalakult az ezredforduló után. A közösségi média használatának robbanásszerű
emelkedése a 2010-es években, valamint az a tény, hogy a felhasználók számára fokozatosan a
leggyakrabban említett hírforrássá vált (Reuters Institute, 2017) tovább erősítette a vitát arról,
hogy van-e vagy nincs érdemi hír-/véleménybuborék a közéleti kérdésekről folyó nyilvános
kommunikációban. Az internet aktivistaként ismert Eli Pariser (2011) arra az új fejleményre
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helyezte a hangsúlyt, hogy a hírek forgalmát irányító keresőmotorok, valamint a közösségi
média platformok üzemeltetőinek algoritmusai nagyban befolyásolják, hogy a felhasználók
milyen hírekkel találkoznak, vannak kitéve az egyes online platformokon. Pariser a szűrőbuborék (filter bubble) kifejezést használta könyvében, és úgy látta, hogy a felhasználók előtt rejtve maradó algoritmikus szűrés napról-napra tökéletesedik, és működése tovább súlyosbítja az
egyéni online hírhasználat önmagunk általi személyre szabásából fakadó ismert problémákat.

Az Európai Bizottság tanácsadó testületeként működő, a médiával foglalkozó magas szintű
szakértői csoport (High Level Group on Media Diversity and Pluralism) a 2013-ban kiadott
jelentésében foglalkozott mind a hírek felhasználók általi, mind a közvetítő szolgáltatók hírválogató algoritmusai által végzett személyre szabásának jelenségével is. A szakértők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy csökken a hírmédia szerepe a hírek/információk szerkesztésében és
úgy látják, hogy a hírek személyre szabása (personalization) eredményeként a digitális hírmédia
felhasználói között a társadalmi nyilvánosság színterén elszigetelt közösségek, rész-nyilvánosságok alakulhatnak ki (isolated subsets within the overall public sphere). A szakértők úgy foglaltak
állást, hogy mindezen fejlemények potenciálisan negatív hatást gyakorolnak a demokráciára és
szabályozási eszközökkel fel kell lépni ellenük (Vike-Freiberga és mások, 2013).

Az, hogy vajon a közösségi hálózati oldalakon, és kiemelten a Facebook-on a média által
felkínált források és a hírek/információk algoritmikus szűrése milyen hatást gyakorolnak
arra, hogy a felhasználó véletlenszerűen találkozik-e a sajátjától eltérő politikai tartalmakkal,
a szűrőbuborék témakörének fontos és gyakorta vizsgált kérdésévé vált a 2010-es években
(Kümpel és mások, 2015). Zuiderveen Borgesius és szerzőtársai (2016) terjedelmes áttekintő
tanulmányukban összesen hatvanhat forrást dolgoztak fel a visszhangkamrák és szűrőbuborékok – közös néven: a hírbuborékok – kialakulásának témakörében, részletesen ismertetve
az aggodalmakat a vélelmezett visszhangkamrák, illetve a szűrőbuborékok káros társadalmi
hatásairól. A szerzők kettéválasztották a híreknek a felhasználók általi, valamint az algoritmusok általi személyre szabását, majd a kutatási eredményeket összegezve arra jutottak, hogy
a hírek személyre szabásával szemben világszerte széles körben hangoztatott aggodalmakra
jelenleg nincs olyan tapasztalati bizonyíték, amely azokat alátámasztaná.
A mélyinterjú módszerét alkalmazva Boczkowski és szerzőtársai (2018) 2016-ban Argentínában vizsgálták az online hírfogyasztást a fiatal felnőtt (18–29 éves) körében és arra a
következtetésre jutottak, hogy „[a] közösségi médiában a véletlenszerű hírfogyasztás a perifériálistól elmozdult a központ irányába az online hírfogyasztás jelenlegi repertoárjában, legalábbis a fiatal felnőttek körében” (Boczkowsi és mások, 2018: 3524). Érdemes megemlíteni,
hogy mind a híreket fogyasztó amerikai felnőtt népesség egészét átfogó, kérdőíves felméréssel készített vizsgálat (Mitchell és mások, 2017), mind Reuters Institute (2017) 36 országra
kiterjedő, szintén a felnőtt népességre kiterjedő, és szintén a survey módszertant alkalmazó
kutatása az előbbieket alátámasztó megállapításokra jutott.
Igaz, arra is figyelmeztetnek, hogy a kutatási eredmények a gyorsan változó környezetben hamar elavulhatnak, és születhetnek más kimenetelt sejtető újabbak, de ez csak az
egyik olyan tényező, ami óvatosságra int a következtetések levonásakor. A másik az, hogy
a témában folytatott kutatások zöme az Amerikai Egyesült Államok lényegében kétpárti,
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ideológiailag erősen megosztott politikai rendszerében vizsgálta a hírek személyre szabását,
s ezért jó okunk van feltételezni, hogy a sokpárti demokráciákat illetően az általuk bemutatott tanulmányok következtetései csak részben relevánsak.
Kétség nem fér hozzá, hogy az online hírmédia felületein értelmezett felhasználói személyes szabás gyakorlata létezik. Létezik, de távolról sem kizárólagos: a hagyományos (legacy)
hírmédia közönsége továbbra sem elhanyagolható, sőt e hírmédia legerősebb márkái a hírportálok világában szintén megtalálták a helyüket. A hírek algoritmikus szűrése szintén létező gyakorlat, de ez sem vezetett oda, hogy a demokráciákban a visszhangkamra vagy szűrőbuborék hatás dominánssá váljon hírmédia egészét tekintve (Gálik, 2018b; Tófalvy, 2018). A
fő ok minden bizonnyal abban keresendő, hogy a tömegmédia nem omlott össze a digitális
hálózati média kialakulásával, amint ezt már érintettük az 1.1.5. alfejezetben. A tömegmédia
továbbra is jelentős szerepet játszik olyan társadalmi folyamatokban, mint a közügyekről
szóló diskurzus témáinak kijelölése, a közös identitások kifejezése, a kulturális környezet
alakítása. még ha korántsem uralja oly mértékben a társadalmi kommunikációt, mint fénykorában, a 20. század második felében. Fontos szempont továbbá, hogy annak vizsgálatakor,
vajon kialakulnak-e hírbuborékok a hírmédiában, a közönség médiahasználatának teljes tartományát kell figyelembe vennünk. Az online hírmédiát tekintve Dubois és Blank (2018)
még külön felhívja a figyelmet arra, hogy egy-egy médium kiragadása az ágazaton belül téves
következtetésekhez vezethet.

Nem elhanyagolható, hogy az online hírmédia színterén az Anderson (2007) által bemutatott
korlátlan kínálatot a látogatottságot tekintve magas koncentráció, a kevés nagy látogatottságú
és a számtalan kis látogatottságú hírportál együttese jellemzi. A nagy látogatottságú portálok
zömének irányvonala középutas, míg a kis látogatottságúakra a pártos, esetenként a radikális,
szélsőségesen elfogult hangvétel a jellemző. A vezető portálok közönségének önbesoroláson
alapuló, ideológiai szempontú (liberális, középutas, konzervatív) összetételében a különbségek
csekélyek, ebben nagy eltérés csupán az ideológiailag szélsőségesnek minősíthető portálok esetében mutatható ki (Nelson–Webster, 2017). A hagyományos, a tömegmédia korában kialakult
és tovább élő (legacy) hírmédia erős hálózati jelenléte és az online hírmédiában érvényesülő
hiperbolikus (long tail) látogatottsági megoszlás már önmagukban is útját állják a visszhangkamrák kialakulásának, nem beszélve a hírmédia egészéről, amelynek természetesen az offline
hírmédia is integráns része.

Ugyanakkor a hírmédia hibrid színterének szerves képződményei a közösségi hálózati oldalakon spontán létrejövő hírközösségek. Ezek amolyan, egy-egy kérdés/esemény köré szerveződő tematikus nyilvánosságok, amelyek a közösségi média felületein az egyes hírek/információk terjesztőit, értelmezőit, kommentelőit kapcsolják össze (Vincze, 2019). Nem vitás,
hogy ez az általánossá váló gyakorlat is egyfajta hírbuborék a felhasználók szempontjából, de
nem az a visszhangkamra vagy szűrőbuborék, amelynek hatásairól az ezredfordulót követően
kibontakozó viták folytak. Ugyanakkor a nyilvánosság tér ilyen felszabdalása veszélyeket
is hordoz magában, hisz – amint arra az Európai Bizottság által felkért szakértők (VikeFreiberga és mások, 2013) jelentése is utalt – az egymás mellett létező rész-nyilvánosságok kialakulása gátolhatja az egészében értelmezett társadalmi nyilvánosság hatékony működését.
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Sunstein (2001) még a web 1.0 környezetben, jóval a közösségi média használatának tömegesedése előtt rámutatott, hogy a hálózati média megadja a lehetőséget az addig elszórtan
működő, extrém álláspontokat képviselő csoportok számára, hogy „hangos kisebbségekké”
fejlődjenek. Vincze (2019) szintén megállapítja, hogy a közösségi médiában kialakuló hírközösségek szintén felerősíthetik a maguk által képviselt álláspontok, nézetek ismertségét, hisz
erre a hálózati infrastruktúra megteremti a lehetőséget.
Amennyiben leválasztjuk a hírek felhasználó általi személyre szabásának jelenségét
Negroponte hype-járól, túllépve a kérdés hálózati hírmédiára való leszűkítésén, illetve a
Pariser (2011) által tárgyalt algoritmikus hírszűrést sem csupán önmagában vizsgáljuk, akkor
újra lehet értelmezni a visszhangkamra és a szűrőbuborék jelenséget a napjainkra kialakult
hírmédia hibrid színterein. Ilyen közelítést alkalmazott például Győri és Timár (2017), akik
a magyar hírmédiában az online hírfogyasztás mellett az offline hírmédiában is vizsgálták
a hírfogyasztást egy, a politikai tájékozódás forrásait vizsgáló kérdőíves reprezentatív felmérés adatbázisának másodlagos feldolgozásával. A hagyományos tömegmédia használatára is
kiterjesztett értelmezésű hírbuborékok csak szellemi rokonságban vannak a visszhangkamra
és a szűrőbuborék szakirodalomból ismerős „klasszikus” kategóriáival, de felvetik, hogy a
hírmédia használatának vizsgálatakor új értelmezést is lehet adni a hírbuborék fogalmának.
Az 1990-es évektől kezdődően a liberális demokráciákban világosan érvényesülő tendencia a hírmédia erősödő pártosodása, valamint a közönség növekvő megosztottsága a
közügyekről szóló vitákban (Blumler–Kavanagh, 1999). Kérdés, hogy vajon az erősödő ideológiai alapú politikai polarizáció, a választók politikai tömbösödése körülményei között
(Angelusz–Tardos, 2009) mennyire bezárkózó a közönség hírfogyasztása és/vagy hírhasználata a mára kialakult színtereken, hogy a bezárkózásra vagy a nyitottságra milyen változók
gyakorolnak hatást, melyek a kirajzolódó fogyasztási/használati mintázatok, de ez a terület
már kívül esik a média-gazdaságtani elemzések keretein.

4.2.6. A híreknek való kitettség új körülményei a digitális hálózati médiában
A szelektív médiahasználat jellemzői, valamint a használat és igénykielégítés paradigma
érvényesülése a digitális hálózati média világában is a kutatások fősodrában maradt, nem
csökkent irántuk az érdeklődés. Amíg a tömegmédia hírkínálata nagyon korlátozott volt,
azaz nagyjából az 1970-es évek végéig, addig az egyén számára a médium – csatorna – tartalom választás folyamata nem volt túl bonyolult. A televíziózás korai szakaszában például
a kínálati monopólium vagy oligopólium mellett a médium választása egyúttal szinte a csatornaválasztást is magába foglalta, és a tévénézés esti időszakra való összpontosulása (prime
time) együtt járt az este sugárzott hírműsorok tömeges nézésével. A kínálat bővülésével és a
közönség fragmentálódásával mindez gyökeresen megváltozott.
A digitális hálózati médiában nemcsak a hírek kínálata vált gyakorlatilag végtelenné (Anderson, 2007), hanem az addig passzív fogyasztók jelentős része aktív felhasználóvá vált.
Sundar és Limperos (2013) rámutattak, hogy az egyén számára a médiatartalom és a médium
választása mellett további élmény/gratifikáció forrása a hálózati platformok aktív használata,
s a felhasználói élmények egy része kifejezetten aktív használata során keletkezik. Például a
felhasználói hírmegosztás tömegessé válása arra enged következtetni, hogy a nyilvánosság
terébe való belépés lehetősége a felhasználó számára élmény forrása, elégedettség kiváltója.
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A korlátlan hírkínálat, a hírbőség (news abundance) körülményei közepette az egyén számára nehezebb a hírek kiválasztása, mely döntésének kimenetele természetesen a kínálati oldal
szereplői számára sem közömbös. A közösségi média használatának általánossá válásával az
egyéni felhasználók közül sokakban megvan a hajlandóság, hogy egyes – politikai, ideológiai,
tudományos, vagy bármely más kemény változó mentén képződő – csoportok közvetítésével
jussanak a hírekhez, mintegy rábízva a csoportok aktív tagjaira, hogy helyettük is elvégezzék a
hírválogatást (Sunstein, 2017). Az így létrejövő, az előző alfejezetben már említett hírközösségekben ugyan olyanok is hozzájutnak a hírekhez, akik maguktól nem keresték volna őket, de
a folyamatban a társadalmi polarizáció erősödésének veszélye szintén benne van.
A tömegmédia világából már ismerős, hogy a szerkesztés során a találó, szellemes címadásnak figyelemfelkeltő hatása van, és ugyanezt a szerepet tölti be az egyes hírek elhelyezése
(például az újságok első oldalának tartalma és tördelése, a rádió és a televízió hírműsorainál
pedig a tartalmak a felvezető ismertetése, az úgynevezett lead). A hálózati hírmédiában a
figyelem felkeltését szolgáló újságírói eszközök (journalistic cues) között szintén ott találjuk
ezeknek a médiumhoz illő változatait (a hírportál nyitóoldalán megjelenő anyagok kiválogatása, tipográfiai kiemelések), amelyek kibővülnek olyan elemekkel, mint az aktív használatra
ösztönző, további tartalmakhoz elvezető szimbólumok, hypertext elemek.

Az újságírói figyelemfelkeltő jelek összességére Stoycheff és szerzőtársai (2018) a napirend-sugalmazás (agenda cueing) szakkifejezést használták mintegy utalva arra a befolyásra, amelyet
ezek a jelek a közbeszédbe kerülő közéleti témák kijelölésére gyakorolnak A szelektív kitettséget, a felhasználó találkozását a hálózaton a hírekkel és az információkkal, további eszközök is
befolyásolják, köztük a tartalomra és a forrásra utaló jelzések (content cues, source cues). A kutatási eredmények arra is rávilágítottak, hogy minél többen osztanak meg és minősítenek egy-egy
hírt/információt, annál valószínűbb, hogy azt a felhasználók az adott kérdés jelentőségéhez
kapcsolódó jelzésként/sugalmazásként értékelik. Az, hogy ezek milyen szerepet játszhatnak
abban, hogy az egyén a maga attitűdjével konzisztens tartalmakat választ (confirmation bias)
vagy az attitűdjeivel ellentétes tartalmakra is felfigyel, a kutatások erősen vitatott, eldöntetlen
kérdése (Kósa, 2019), aminek taglalására e helyütt nincs mód.

Weimann és szerzőtársai (2014) a tárgyban folytatott kutatási eredményeket összegezve
azt a következtetést vonják le, hogy kölcsönös, kétirányú kapcsolat áll fenn a professzionális
hírmédia témakijelölése és a felhasználók által gyakran érintett – megosztott, értékelt – tartalmak között. Ez a kétirányú kapcsolat valamelyest enyhíti a professzionális hírmédia témakijelölésben játszott szerepének meggyengülését.

4.2.7. A hírek pontossága és a hírkínálat torzításai
A hagyományos hírkutatásokban, valamint a média-gazdaságtani vizsgálatokban is a fősodorba tartozó felfogás szerint a hírek utáni kereslet fő forrása a közönség információk iránti
szükséglete, és minél pontosabbak a médiában nyilvánosságot kapó hírek, annál értékesebbek a fogyasztók számára. Ebből a felfogásból az következik, hogy a hírek piacán a kínálati
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verseny oda vezet, hogy a hírmédia törekszik feltárni és valósághűen tálalni a közönség igényeinek kielégítésére szolgáló fontos eseményeket.
Ugyanakkor, amint már utaltunk rá, a hírek nem csupán tájékoztatják a közönséget az
eseményekről, hanem egyúttal értelmezik, kontextusba helyezik őket, erre utal a keretezés
(framing) fogalma a tömegkommunikáció elméletben (McQuail, 2015). A hírszervezeteken
belüli, az események közti válogatásban megjelenő strukturális részrehajlás (structural bias) és
a hírekké alakításukat kísérő keretezés együttesen a kínálati oldal akaratlan, nem-szándékolt,
mondhatni „természetes” torzítása, amelynek a mértékére a hírpiacok szerkezete, a tulajdonosi viszonyok, valamint a szerkesztőségek autonómiájának foka (Hallin–Mancini, 2008)
egyaránt komoly hatást gyakorolnak.
A keresleti oldal szereplői sem írhatóak le csupán úgy, hogy a hírfogyasztásban a valóságnak leginkább megfelelő információk megszerzése motiválja őket, hisz láttuk, számukra
egyúttal a kikapcsolódás és a szórakozás szintén fontos szempont. Számottevő az a hajtóerő
is, hogy a fogyasztók/a felhasználók a hírekben megerősítve lássák a maguk nézeteit, meggyőződéseit, hiedelmeit. A szociálpszichológiában ezt megerősítési torzításnak (confirmation bias)
nevezik, ami – együtt a disszonancia elkerülésére, illetve a kognitív könnyedségre való egyéni
törekvésekkel – a pártos, részrehajló információk felé tereli a hírfogyasztást. Józan ésszel is
belátható, a hírbőség korában a fogyasztó sokkal könnyebben tudja érvényesíteni az ilyen
választási preferenciáit, mint a monopol vagy oligopol szerkezetű hírpiacokon.
A hírmédia működését elemző média-gazdaságtani kutatások szerzői hagyományosan azt
a feltételt állították fel, hogy a hírek minőségének mércéje a pontosság, ami versenyelőny a
hírpiacon. Ezt az előfeltevést a nem-közgazdász kutatók lényegében soha nem osztották. Ők
jellemzően abból indultak ki, hogy a nyereségérdekeltség elvén működő média egyrészt a
fogyasztóknak kínálja fel a maga termékét/szolgáltatását, másrészt a hirdetői piacon „kereskedik” a saját tevékenységével előállított hírfogyasztó közönséggel, áruba bocsátva elérhetőségüket a hirdetők számára (Gálik, 2003). Hangsúlyozták, hogy maguk a hírek sem csupán
valósághűen tájékoztatnak, hanem a hírekben a hírszervezetek maguk is értelmezik, magyarázzák, kontextusba helyezik az eseményeket, és így tálalják őket.
A hírpiacokat vizsgálva Mullainathan és Shleifer (2005) két előfeltételt fogalmaztak meg:
egyrészt a fogyasztók rendelkeznek olyan előzetes nézetekkel, hiedelmekkel (beliefs), amelyek
megerősítését szeretnék viszontlátni a hírekben, másrészt a hírlapok/hírszervezetek abban a
helyzetben vannak, hogy hozzáigazíthatják híreiket ezekhez a hiedelmekhez. Ezen feltételek
fennállása esetén a termelők közti versengésben nem a hírek pontossága (accuracy) a legfontosabb versenyelőny, hanem az, mennyire képesek megfelelni a fogyasztók részrehajló, elfogult
(biased) hiedelmeinek. A kínálati oldalhoz kötődő médiatorzításokat (Gentzkow és mások,
2015; Puglisi–Snyder, 2015) nézve ott találhatjuk a tulajdonosok közvetlen politikai célzatú és az üzleti érdekekből fakadó törekvéseit, de a riporterek és a szerkesztők munkájából,
meggyőződéseiből eredő közvetett torzításokkal szintén számolnunk kell. A keresleti oldalt
nézve az empirikus kutatások robusztus bizonyítékokat szolgáltattak arra, hogy a fogyasztók
tendencia szerűen azokat a médiumokat választják, amelyek torzításai egybeesnek a maguk
preferenciáival és előzetes hiedelmeivel (prior beliefs).
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„Amikor a fogyasztók maguk keresik a torzító tartalmakat, akkor a verseny még extrémebb
torzításokhoz vezet, amelyek azután kiszolgálják az ízlésüket” (Gentzkow és mások, 2015: 644).
Az 1996 őszén piacra lépő, kifejezetten a jobboldali-konzervatív amerikai közösségek igényeire
építő, nézeteivel összhangban álló híreket sugárzó Fox News hírcsatorna sikere élő bizonyítéka
a réspiaci paradigma (niche news) érvényesülésének, állapítja meg Bennett és Iyengar (2008).
Amint a két szerző rámutat, hogy amíg az 1980-as évek első felében szinte lámpással kellett
keresni a nyíltan pártos hírszervezeteket az amerikai piacon, addig az ezredfordulót követően
már gyerekjáték ilyeneket találni.

4.2.8. Az újságírás objektivitás doktrínájának kialakulása, primátusa és meggyengülése
A kommunikációkutatók már régóta felhívták rá a figyelmet, hogy a média üzeneteinek befogadói a saját nézeteik, meggyőződéseik, hiedelmeik megerősítését szolgáló információkat részesítik előnyben választásaik során, nem pedig azokat, amelyek kétséget támasztanak velük
szemben. A hírlapok kialakulásának története is azt mutatja, hogy kezdetben a kifejezetten
pártos kiadványok domináltak. A 18–19. században a világ akkori centrumához tartozó országokban lezajlott a polgári átalakulás során, a korai modernitás időszakában a pártos sajtó
a társadalmi átalakulás fontos harci eszköze volt (Schudson, 1978).
A hírmédia a 19. század vége felé közeledve nagyiparrá vált. A híreket üzemszerűen gyártó
hírügynökségek terjedése, a nyomdai technológiák látványos fejlődése, az olvasóközönség
kiszélesedése, amelynek hátterében ott állt az írni-olvasni tudás általánossá válása, egymást
erősítve vezetett a hírlapok számának gyarapodásához. A hírlapok közti verseny egyben megteremtette az igényt a valósághű hírek iránt, melynek mércéi a tárgyszerűség, a semleges
nézőpont, az érintettek körének meghallgatása, a tények és a vélemények szigorú elválasztása
(Bajomi-Lázár, 2003).
Az objektivitás bizonyos garanciaként szolgált az újságírók és az olvasók közti íratlan szerződésben. Az események tárgyszerű bemutatása markánsan elválasztotta az újságírást olyan
érdekvezérelt, nyíltan részrehajló információs tevékenységektől, mint az állami propaganda,
a hirdetések és a public relations (McQuail, 2015). A hírek objektivitását persze árnyalta a
hírválogatás és a hírek feldolgozása során érvényesülő, a szerkesztők és/vagy a szervezet értékrendjéből eredő úgynevezett érvényesülő strukturális részrehajlás, de a tények és a vélemények szétválasztására irányuló tudatos törekvés egyfajta szakmai minimumnak számított
a hírmédiában, miközben a vélemények szabadságának tiszteletben tartása utat engedett a
pártosságnak is (Gálik, 2018a).
Az objektivitás-doktrínára (objectivity doctrine) épülő gyakorlatban, amely a liberális demokráciák közül leginkább az Amerikai Egyesült Államokban nyert teret, az újságíró egyfajta közvetítő (information broker) a politika és a közönség között, válogatásának iránytűje az események hírértéke. A demokráciák egy másik részében, Európára leegyszerűsítve az
észak- és közép európai, valamint a mediterrán országokban a pártokhoz, ideológiákhoz,
érdekcsoportokhoz kötődő újságírás történelmi hagyományai igen erősek (Hallin–Mancini,
2008). Ez utóbbi demokráciákban az aktív, a dolgokban részt vevő újságírói szerepfelfogás
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vált uralkodóvá, a hírmédiában a vélemény-újságírás a legnagyobb presztízsű műfaj: az újságíró a maga politikai-ideológiai meggyőződése szerint szeretne hatást gyakorolni mind a
politikusokra, mind a közönségre.
Megjegyzendő, hogy az észak- és közép-európai országok jóléti demokráciáiban azért a
pártos újságírásban is érvényesülnek a tárgyszerűség, valamint a tények és a vélemények szétválasztásának szigorú szakmai normái, és jellemzően magas szintű az újságírói autonómia a
közügyeket komoly hangvételben tárgyaló hírmédia szervezeteiben, mely autonómia a mediterrán országok hírmédia szervezeteiben már kevésbé jellemző (Hallin–Mancini, 2008).
A rádiózás, majd a televíziózás elterjedésével megszűnt a hírlapok privilegizált helyzete a
hírek piacán, de nem is ez volt számukra a leginkább fájó csapás. Lényegében a világ minden
országában, ahol a televízió tömegmédiummá vált, a tévénézés messze megelőzött minden
más szabadidős tevékenységet. Így a korábbiakhoz képest szükségszerűen csökkent a lapok
olvasására fordított idő, s a közönség hírfogyasztásban is a televízió lett az elsőszámú forrás az
1980-as évekre. Mindez mély nyomokat hagyott a közügyekkel, a politikával komoly hangvételben foglalkozó lapok, s azon belül főként a napilapok és a heti hírmagazinok piacán.
A jóléti demokráciákban a pártokhoz, a kormányhoz, a szervezett érdekcsoportokhoz deklaráltan kötődő újságok az 1970-es, 1980-as években fokozatosan eltűntek, vagy ha fenn is
maradtak, többnyire marginalizálódtak. Az okot nem csupán abban kell keresnünk, hogy a
maguk újságjait nyíltan támogató tömegpártok és a nagy tömegeket tömörítő szakszervezetek ideje lejárt, taglétszámuk drámai mértékben megfogyatkozott, hanem az átalakuló hírmédia színterének logikájában is. A többi médiummal éles versenyben álló általános tartalmú
napilap egyre kevésbé engedhette meg magának – vagy talán csak a legnagyobb piacokon,
bizonyos kulturális tradíciók erőssége okán –, hogy ne a közönség egészéhez szóljon, hanem
annak csak egyik vagy másik, a politika, az ideológiák, a különböző érdekek mentén szerveződő csoportjához (Gálik, 2003). A fő bevételi forrás immár a hirdetési bevétel, s az általános tartalmú újság olvasóközönségének bármiféle szegmentálása növeli az olvasók elérésének
költségét, rontja a kiadó versenyképességét.
A rádiózásban és a televíziózásban az 1980-as évektől kezdve a fejlett országokban rohamosan növekedett a szakosodott csatornák száma (4.1. alfejezet), a közönség a maga fogyasztási
preferenciái mentén egyre inkább széttöredezett, részekre bomlott, s ez a trend hírek piacán
is érvényesült. Az újonnan piacra lépő hírcsatornáknak meg kellett különböztetni magukat
a piacon már bennlévőktől, nem volt elég csupán a lapokkal versenyezniük a közönségért,
hanem egymással is meg kellett küzdeniük. A liberális demokráciák újságírásában a közéleti
kérdések tárgyalását uraló objektivitás doktrína primátusa (Bajomi-Lázár, 2003) a hírpiacok
szerkezeti átalakulásával meggyengült, még ha ezt a fejleményt nem is írhatjuk kizárólag a
hírmédia strukturális változásaik számlájára.
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Az objektív újságírás doktrínájára irányuló kritikák egyik áramlata azt emelte ki, hogy az objektivitás elérhetetlen, mivel óhatatlanul is ideologikus minden hírválogatás, másik fő áramlata
pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szerkesztők az objektivitás doktrínát követve a hírek
megjelenítésében a liberális fősodortól eltérő véleményeket és nézeteket nem társadalmi súlyuknak megfelelően vették figyelembe (Bajomi-Lázár, 2003; Tófalvy, 2017). Az Amerikai Egyesült
Államokban az ezredforduló környékén megerősödő, egyre több társadalmi csoportot átfogó
úgynevezett alternatív jobboldal (alt-right) tagjai/támogatói kifejezetten kirekesztőnek tartották a fősodorba tartozó hírmédia valóságábrázolását, más hírekre vágytak, amit meg is kaptak
egyes nyíltan pártos hírrádióktól (Sweeting, 2015) és hírtelevízióktól (Bennett–Iyengar, 2008)
és hírportáloktól (Bennett–Livingston, 2018).

Hozzá kell tennünk, hogy az a társadalmi környezet, amelyben a politikai kommunikáció
zajlik, a 20. század utolsó negyedére nagyon megváltozott. A század közepét jellemző állapotokhoz viszonyítva demokráciák működésében kulcsszerepet játszó politikai pártok hanyatlásnak indultak, a korábbi tömegpártok lényegében kiüresedtek, az állampolgárok választásokon való részvétele csökkent, mintegy szimbolizálva az alapvető politikai intézményekbe,
kiemelten a parlamentbe és a kormányba vetett bizalom megrendülését. A politika egyre
növekvő mediatizálódása sem kedvezett az objektív újságírás korábban kialakult normái követésének, a média összefonódása a politikával a liberális demokráciákban is egyre erősebbé
és jellemzővé vált, megkérdőjelezve az objektív újságírás függetlenségét, csökkentve a sajtó/a
hírmédia presztízsét, rombolva hitelességét.
Az internethasználat és a hálózati hírportálok viharos terjedését látva Blumler és Kavanagh
(1999) a lehetséges negatív hatásokra is felhívták a figyelmet, köztük az elitellenes populizmus terjedésének veszélyére. Az ezredforduló után a digitális hálózati média viharsebesen
átalakuló színterén, nem függetlenül a 2007–2009 bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság
hatásaitól, valamint a társadalmi egyenlőtlenségeknek az ezredfordulót követően tapasztalt,
elsősorban az internet gazdaság térhódításával összefüggő kiéleződésétől (Noam, 2015), valamint a nyomukban járó elitellenes hangulat felerősödésétől, az újságírás objektivitás presztízse még tovább csökkent (Gálik, 2018). Ráadásul az objektív újságírás kialakult szakmai
normáit a hírmédia színterein termelőként és terjesztőként megjelenő civil felhasználók egyáltalán nem érezték magukénak, az objektivitás eszméje az úgynevezett digitális/civil újságírásban (Waisbord, 2019) soha nem tartozott a fősodorba.

4.2.9. A politikai kommunikáció megváltozott rendszere és a demokráciát fenyegető egyes
következményei
Az infokommunikációs technológiák fejlődésének eredményeként a korlátozott kínálatú modellt a televíziózásban (és a rádiózásban) az 1970-es évek közepétől fokozatosan felváltotta a
sokcsatornás modell az amerikai médiaszíntéren, és ez öt-tíz év késéssel az európai demokráciákban is bekövetkezett. A kínálati bőség korának beköszönte a tömegmédiában az analóg
terjesztési technológiákat felváltó digitális technológiák térhódításával lett igazán átütővé, de
mire az 1990-es évek közepétől elkezdődött ezek alkalmazásba vétele, addigra már küszöbön
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ált az internethasználat tömegesedése. Ez utóbbi fejlemény nem csupán azt eredményezte,
hogy a hálózati hírportálok megjelenésével még tovább nőtt a felhasználók által elérhető
hírek, információk tömege, hanem egy minőségi változást is előidézett.
A tömegmédia korában a médiarendszerek és a politikai rendszerek hagyományosan
meghatározták a politikai kommunikációban zajló folyamatokat, az állampolgároknak jellemzően csupán a fogyasztó szerepe jutott. Merkovity (2018: 65) megfogalmazásával élve a
„közelmúltig a két másik rendszer olyannyira háttérbe szorította az állampolgárokat, hogy
most, amikor végre szóhoz jutottak, berobbantak a politikai kommunikáció szereplői közé.
Gyakran mindkét szereplővel egyszerre kerülnek interakcióba”, s ennek eredményeként a
politikai kommunikáció napi gyakorlata nagymértékben átalakult. Az internet folyamatos
terjeszkedése, a hírek különböző hálózati platformjainak civil/állampolgári/érdekcsoportok
általi aktív használata, a horizontális kommunikáció kiszélesedése, létrehozott egy új, a korábbit jelentősen átalakító nyilvánosság szférát (Bennett–Livingston, 2018), és egyben tovább
élezte a demokrácia intézményrendszerében kialakult válságjelenségeket.
A populizmus felerősödése a liberális és jóléti demokráciákban, illetve ennek lecsapódása a
hírmédiában egyrészt az elitellenességben (antiestablishment), másrészt a többségi társadalom
tagjainak a kulturális kisebbségekkel és a bevándorlókkal szembeni kirekesztő (exclusionist)
megnyilvánulásaiban ölt testet. A közönség populista attitűdökkel rendelkező tagjai/csoportjai azokat a médiatartalmakat részesítik előnyben, amelyekben a „mi” és az „ők”, az „egyszerű
dolgos emberek” és az „elit”, az „országban születettek” és a „bevándorlók” dichotóm elválasztását érvényesítik a hírek szerkesztésekor (Hameleers és mások, 2017).
A hírmédiában a 2010-es években kibontakozott néhány olyan további tendencia is, amelyek kifejezetten fenyegetőnek tűnnek. Közéjük sorolható a digitális hálózati hírmédia közönségének soraiban tapasztalható tömeges tudatos hírkerülés, a felhasználói részvétel tömegesedéséhez kötődő posztobjektivitás jelensége a hálózati hírportálokon és a közösségi
médiában (Merkovity, 2018), az internetet elárasztó hamis hírek (fake news) áradata (Aczél,
2017; Gálik, 2017; McNair, 2017). A hálózati média sötét oldala (Taibbi, 2018) mind hevesebb kritikák tárgyává lett a 2010-es évek második felére, és ezek egyik jellegzetes vonulata
az anonimitás védelmében gyalázkodó, homofób, rasszista vagy éppen irracionális nézeteket
népszerűsítő trollkodással (ld. pl. Maticsek és mások, 2019) foglalkozik.
Hannan (2018) amerikai példák sokaságával érzékelteti, hogy közösségi média felemelkedése egy új politikai nyelvet is teremtett, amelyben a trollkodás fontos szerepet kap. Szerinte a
politikai kommunikáció új közegében komolyan fenyeget a veszély, hogy „halálra trollkodjuk
magunkat” (trolling ourselves to death), és naivitás lenne azt gondolni, hogy a tények ellenőrzésének erősítése a szolgáltatóknál majd megoldja ezt a problémát. Az okok sokkal mélyebbek,
hisz a hamis hírek áradata mellett ott található háttérben a politika törzsiesedése (political
tribalism) is, amely szintén alapjaiban rombolja a demokráciák működését.
Bennett és Livingston (2018) értékelése szerint a politikai kommunikációt eluraló tudatos
félretájékoztatás, a dezinformációs rend(szer) működése és a radikális jobboldali mozgalmak
aktivitása között világos kapcsolat mutatható ki az amerikai társdalomban. Igaz a radikális baloldal is eszközként használja a félretájékoztatás eszközeit, de jellemzően csak egy-egy ügyhöz/
vitatott kérdéshez kapcsolódóan, és nem rendszerszerűen. A szerzők úgy látják, hogy például
Donald Trump 2017 januárjától kezdődő elnöksége alatt a dezinformáció gyakorlata teljesen
integrálódott az amerikai országos politikába, és ez az összefonódás ugyan különböző mértékben ugyan, de más demokráciákban is tetten érhető. A legismertebb példát erre Európában

132

A média gazdaságtanának kézikönyve

éppen a liberális demokrácia másik, sokszor tárgyalt mintaországa, az Egyesült Királyság szolgáltatta az Európai Unióból való brit kiválás (Brexit) kapcsán a 2010-es évek második felében.
A politikai intézményrendszer és a média ugyan működik, de talán már a politikai
kommunikáció negyedik szakaszáról/koráról beszélhetünk (Blumler, 2015). Ez a korszak
a korábbinál jóval komplexebb, s a benne kialakult alternatív média – tudatosan élve a
digitális/hálózati újságírás lehetőségeivel – a maga kétes értékű/megalapozatlan információival és híreszteléseivel, összeesküvés-elméleteivel, a fake news ismerős zsánereivel kerüli
ki a konvencionális újságírást, folyamatosan támadja az elitistának címkézett tradicionális
médiát. Joggal vethető fel, hogy mindezek alapján akár egy új, a demokrácia utáni korszak
(post democracy) van kialakulóban a politikai kommunikációban (Bennett–Pfetsch, 2018),
amelyben szétszakadtak a média, a nyilvánosság és a politikai intézmények között korábban kialakult kapcsolatok.

A fake news szokásos magyarra fordítása a hamis hírek vagy az álhírek, mi a két kifejezést szinonimaként használjuk. A fogalom számtalan meghatározása közül itt Allcott és Gentzkow (2017)
sokszor idézett változatát használjuk, miszerint az a hamis hír, amelyet tudatosan és kifejezetten
abból a célból állítanak elő, hogy a benne foglalt, a valóságnak ellenőrizhetően meg nem felelő
tényállításokkal félrevezessék a felhasználókat. A hamis hírek/álhírek előállításának motivációit vizsgálva a szakirodalom áttekintése alapján Tandoc és szerzőtársai (2019) két fő csoportot
különböztetnek meg. Az üzleti/pénzügyi motivációk azon alapulnak, hogy a kifejezetten érdekesnek és/vagy extrémnek tűnő, ámde hamis hírek a sok esetben a felhasználói megtekintések
tömegét vonzzák, és így a felhasználók kattintásait a hamis hírek előállítói átválthatják reklámbevételekké. A másik csoportba az ideológiai és/vagy politikai motivációk tartoznak, nevezetesen
azok, hogy a hamis hírekkel meg lehet zavarni a közügyekről folyó diskurzust és nem mellesleg le
lehet járatni politikusokat. Mindezzel a hamis hírek előállítói és terjesztői a maguk ideológiai és
politikai álláspontjainak támogatást lehet nyújtanak támogatást, teremtenek közönséget.
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4.3. A fogyasztók/felhasználók információs írástudása
Az Amerikai Egyetemi és Kutatói Könyvtárak Egyesülete (ACRL, 2016) kiterjesztett definíciójában az információs írástudást (information literacy) úgy értelmezi, mint „olyan komplex
tudásegyüttest, amely magában foglalja az információ kritikai érzékű felkutatását, az információ születésének és értékelésének megértését, valamint az információ felhasználásának
képességét új tudás megalkotása és tanulási közösségekben való etikus részvétel céljából”,
amely jól tükrözi a kritikai gondolkodás központi szerepét az információ fogyasztásában és
termelésében. Röviden, az információs írástudás „gyakorlatilag az információ hatékony felhasználásának képessége az adott probléma megoldására” (Rab, 2016: 27).
Az információs írástudás egyik mozgatórugója egyre inkább a digitális írástudás
képessége, ami miatt a két fogalmat gyakran – helytelenül – rokon értelműként kezelik. A digitális technológiák hatására a különböző digitális eszközök (számítógépek,
okostelefonok stb.) a mindennapok részévé váltak, szűkebb értelemben ezek üzemeltetésének képességét értjük digitális írástudás alatt. A digitális írástudás (digital literacy) tehát a digitális technológiák használatához kapcsolódó kiterjesztett képességek összessége
(Světlík–Bačíková, 2015).
Fontos kiemelni, hogy a digitális technológiák egyaránt magukban foglalják maguknak az eszközöknek az üzemeltetését (hardver), valamint a segítségükkel igénybe vehető
funkciók (szoftver) kezelésének képességeit. Eszköz szinten ez a különböző használati tárgyak (asztali számítógép, laptop, mobiltelefon, tablet, játékkonzol stb.) alapvető működtetését jelenti. Ide tartoznak például olyan triviálisnak tűnő feladatok, mint az eszköz
bekapcsolásának/kikapcsolásának képessége, az első bekapcsolásig való eljutás (az eszköz
akkumulátorának feltöltése, a különböző csatlakozófelületek ismerete, használata), a kapcsolódó perifériák használatának képessége (pl. billentyűzet: gépelés; egér/érintőképernyő: irányítás) az eszköz összekötése más eszközökkel (csatlakozók), de olyan kapcsolódó
tudáselemek is, mint az eszköz alapvető felépítésének ismerete [pl. az asztali számítógép
komponenseinek (pl. merevlemez, memória, processzor, ventilátor stb.) és funkcióiknak
alapvető ismerete, az okostelefon érzékelőinek ismerete (pl. érintőképernyő, kamera, GPSmodul stb.)] is.
Az eszközökön igénybe vehető funkciók közül az egyes funkciók (programok, applikációk)
használatán túl ide tartozik azok üzemeltetésének képessége is (telepítés, frissítés, eltávolítás),
valamint a kapcsolódó tudáshalmaz (pl. különböző fájlformátumok ismerete). Végül, a digitális írástudás része a különböző virtuális felületek (web2 technológiák, közösségi média)
felhasználói szintű használatának képessége is (pl. online videokeresés és -nézés, blogolvasás
és -írás, közösségi hálók kezelése, online chat, VoIP telefonálás stb.).
A digitális írástudást tágabb értelemben vizsgálva, és az információs írástudás fogalmához
közelítve értelmezhetjük úgy, mint azon képességek összességét, „amelyekre egy egyénnek
szüksége van ahhoz, hogy képes legyen élni, tanulni és dolgozni egy digitális társadalomban”
(Jarson, 2015). Ebben az értelemben a digitális írástudás túlmutat az infokommunikációs
eszközök funkcionális kezelésének képességén, és a digitális közegben létre jövő viselkedéseket, szokásokat és identitásokat is magában foglalja. Ennek okán a digitális írástudás egy
időben és kontextusok között változó jelentéstartalmat takar, ahol az állandóságot az egyén a
változó digitális közegre való válaszadásának képességét szolgáltatja.
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Bawden (2008), utalva arra, hogy a digitális társadalomban az információs írástudásnak
szükségszerűen alárendelt szerep jut, megfordítja a két fogalom közötti viszonyrendszert, és a
tágan értelmezett digitális műveltséget négy fő komponensre bontja: alapok (hagyományos értelemben vett műveltség, számítógépes műveltség), háttérismeretek (az ismeretek, amelyekkel
a nyomtatott dokumentumok korszakában egy tanult ember rendelkezik (Bujdosó–Csernoch,
2014): az információ világa, információforrások ismerete), kiemelt jelentőségű kompetenciák
(digitális és nem-digitális formátumok olvasásának és megértésének képessége, digitális információ létrehozásának és kommunikálásának képessége, információ értékelésének képessége,
tudásintegráció, információs műveltség, médiaműveltség), attitűdök és perspektívák (egyéni
tanulás, morális és szociális műveltség).
Hasonló szellemben Ng (2012) a digitális műveltség három tényezős modelljét dolgozta ki, amelyben a fogalmat három egymást metsző dimenzió (technikai, kognitív,
szocioemocionális) mentén határozza meg. A technikai dimenzió egyezik a szűken értelmezett digitális írástudás fentebb ismertetett fogalomkörével. A kognitív dimenzió egyfelől a
kritikai gondolkodás képességét takarja az információkeresés, -értékelés, -alkotás és -kezelés
folyamatai során, másfelől e folyamatok etikai, morális és jogi vonzatainak ismeretét, végül
pedig a digitális léthez kapcsolódó többoldalú műveltség (nyelvi, vizuális, audio stb.) meglétét. A szocioemocionális dimenzió a hipermédiás környezetben való létezés képességét takarja, azaz, hogy az egyén képes a digitális csatornákon felelősen kommunikálni, szocializálódni
és tanulni a csatornák írott és íratlan etikettjének, szabályainak betartása mellett. Látszik
tehát, hogy ahogy az információs írástudás hagyományos értelmezésében, úgy a digitális
írástudás tág értelmezésében is központi szerep jut a kritikai gondolkodásnak.
Érdekes kérdést feszeget Ng (2012), amikor tanulmánya címében azon tűnődik, vajon a digitális bennszülötteknek taníthatunk-e valamit a digitális írástudásról? A technológiai fejlődés
olyan ütemben gyorsult fel napjainkra, hogy egy technológiaváltás egy-egy nemzedéken belül
zajlik le. Ennek hatására, Rab Árpád (2016: 8) szavaival élve, „nem áll rendelkezésre a szülők
részéről olyan tudás, élettapasztalat, melyet mintaként átadhatnának a fiatalok számára”.
A digitális bennszülöttek és digitális bevándorlók koncepcióját Prensky (2001: 1–2) írta
le, aki szerint a digitális bennszülöttek „anyanyelvi szinten beszélik a számítógépek, videojátékok és az internet digitális nyelvét”, a digitális bevándorló pedig „tanulása során alkalmazkodik a környezetéhez – mint minden bevándorló, egyesek jobban, mint mások –, de
bizonyos mértékig mindig megtartja »akcentusát«, azaz fél lábbal a múltban él”. A digitális
bennszülöttek fő jellemzőjeként a digitális technológiákban való elmerülést emeli ki, amely
hatására a digitális világ ezen egyének szociális valóságának szerves részét képezi, ami miatt
másként gondolkodnak és viselkednek, mint a korábbi generációk. A digitális elmerülés fő
megnyilvánulásaként az állandó kapcsolat kultúráját (culture of connectivity), a digitális tartalmak létrehozását, megosztását emeli ki.
Ezzel szemben Rowlands és szerzőtársai (2008) tanulmányukban azt emelik ki, hogy az
infokommunikációs eszközök hatása a fiatalokra erősen eltúlzott. Azzal érvelnek, hogy noha
valós tény, hogy a digitális bennszülöttként hivatkozott generáció rendelkezik azzal a technikai
tudással, amellyel ezeket az új eszközöket készség szinten kezelni tudja (vö. digitális írástudás),
de túlzott bizalommal támaszkodik az eszközök tudására, miközben elveti a hagyományos tanulási és információfeldolgozási módszereket, de alapvetően hiányzik belőle az az analitikai és
kritikai gondolkodás, amely során a kapott adatból, információból valódi tudást építhetne (vö.
információs írástudás) (Horsthemke, 2017). A digitális bennszülöttek koncepciójának kritiká-
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jában emiatt a digitális jelző mellett a tudományos diskurzusban a „natív” (bennszülött) helyett
egyre inkább a „naiv” párosítás jelenik meg („digital natives” vs. „digital naives”) (Hargittai,
2010), utalva arra, hogy a digitális csatornák nem befolyásolják alapvetően a tanulási képességeket, amelyek elsajátítása továbbra is szükséges a kritikus gondolkodáshoz (Kirschner – De
Bruyckere, 2017). A digitális és információs írástudások metszetében mindez azt jelenti, hogy
az új, digitális csatornákon – egyebek közt a digitális írástudás hiányából, vagy elsajátításának
felületes voltából fakadóan – nem garantálható azon képességek megléte, amelyek szükségesek
az információs írástudás – fenti definíció szerinti – megvalósulásához.
A hiányos digitális és információs írástudás jelenségeivel kerül közvetlen kapcsolatba a
posztfaktuális, avagy az igazság utáni világ [post factual / post-truth world (Higgins, 2016;
Keyes, 2004)] koncepciója. Így például miközben a közösségi média alapvetően változtatta
meg a közönség hírekkel kapcsolatos viszonyát, a felgyorsult a hírmegosztásban a megosztó
személyes motivációja mint külső tényező [pl. a saját elköteleződés alátámasztása, a hírnév és/
vagy az elismertség keresése, felcserélhetőként kezelve a hírértéket a szenzációhajhászással és a
főként az érzelmekre ható, figyelemfelkeltő, megdöbbentő tartalmakkal (Langin, 2018)] sokszor nagyobb súllyal esik a latba, mint annak valóságtartalma mint belső tényező (Varga, 2017).

Az igazság utáni világ fogalmát a köztudatba emelő Keyes (2004) könyvében például a valóság
és a hazugság közötti határvonal elmosódásáról ír, ahol mások meg- és félrevezetése egy olyan
egyfajta játék, kihívás, amely idővel szokássá erősödik.
Az álhírekkel a dramaturgiában gyakran operáló Quantico c. amerikai krimisorozatban például az egyik magas rangú tisztségviselőt játszó karakter a következőképpen írja le a magas
politika működését: „Azt hiszi, számít valakinek az igazság, viszont ez egy igazságon túli világ.
Senki sem unalmas tényeket akar, hanem egy jó sztorit. És minél jobb a sztori, annál jobban
hisznek annak, aki meséli”. [Quantico (2017), 2. évad, 20. rész].
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4.4. A fogyasztói felhatalmazódás hatásai
A fogyasztói felhatalmazódás annak a passzív társadalmi-technológiai-gazdasági folyamatnak az eredménye, amely során a felhasználók szerepet kapnak nézeteik kifejezéséhez, s ezen
keresztül saját fogyasztásuk befolyásolásához. A fogyasztói felhatalmazás ezzel szemben egy
tudatos, aktív és ellenőrzést kedvelő fogyasztóról szól, aki képes és akarja is használni az
irányítás és a hatalom eszközeit, amiket a fogyasztási folyamat során szerzett, ezzel saját élményeket, jelentéseket konstruálva saját fogyasztása köré.

4.4.1. A fogyasztói felhatalmazódás jelensége és a fogyasztók felhatalmazása
A fogyasztók akkor érzik egy szervezettel szemben felhatalmazottnak magukat, ha élvezni
tudják a fogyasztás folyamatát. E tekintetben a fogyasztás nem az az egyszerű folyamat,
amely során termékek, szolgáltatások megvásárlásáról beszélünk, hanem egyben tapasztalás
és élmény is. A megfelelő tájékoztatás vagy egy kellemes marketingkörnyezet biztosítása a
mindebből következő fogyasztói elégedettségnek és felhatalmazásnak köszönhetően sikertényező lehet (Wright és mások, 2006).
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Kucuk és Krishnamurthy (2007) a fogyasztók felhatalmazódásának négy forrását különböztetik meg a digitális térben: (1) technológiai, (2) gazdasági, (3) társadalmi és (4) politikai, jogi.
A technológiai felhatalmazódás forrása a digitális kommunikációs tér decentralizált és
ellenőrizhetetlen volta. Digitális tér alatt jelen esetben azt a tág kommunikációs környezetet
és infrastruktúrát értjük, amelynek segítségével létrejöhet a fogyasztó-vállalat és a fogyasztófogyasztó közötti interaktív kapcsolat, és amelyet a fogyasztói felhatalmazódás technológiai
aspektusa tesz lehetővé. Szűkebb értelemben ez az online közösségi média felületeire korlátozható. A közösségi média tulajdonsága, hogy a felhasználók közötti szabad információ–
és tartalomcserére épül, alapvetően nem kereskedelmi célú, s így olyan „új és kialakulóban
lévő internetes információforrások összessége, ahol a felhasználók kezdeményeznek, hoznak
létre, terjesztenek és használnak fel információkat a célból, hogy tájékoztassák egymást termékekkel, márkákkal, szolgáltatásokkal, személyekkel, társadalmi témákkal kapcsolatban”
(Blackshaw–Nazzaro, 2006).
A digitális környezet kialakulása lehetővé tette a kommunikációs tér minden korábbinál
jobban való kiteljesedését. A decentralizált digitális hálózatosodás a személyközi kommunikáció (amelyre fogyasztó-fogyasztó közötti (consumer-to-consumer) kommunikációként
hivatkozhatunk) egyszersmind a tömegkommunikáció tereit is jelentősen átalakítja. Így a
hagyományosan egyirányú tömegmédia is egyre inkább kétirányúvá válik (lásd Horváth
és mások, 2012), míg a személyközi kommunikáció helyhez és időhöz való kötöttsége is
egyre inkább elhalványul (Griffin, 2003), mindazonáltal (s pont az előbbiek miatt) a hely
és idő fogalma radikalizálódik, az azonnaliság a megalapozottság mellett (helyett) egy egyre fontosabb társadalmi döntési kritériummá válik (van Dijk, 2006). Üzleti szempontból
technológiaorientált stratégiáról beszélhetünk, ha a fogyasztó szervezet általi felhatalmazása
tükröződik az információs alapú fogyasztóközpontú üzleti stratégiák kifejlesztésében, amelyek célja, hogy a szervezetek lehetővé tegyék, de egyben ellenőrzésük alatt is tartsák a felhatalmazást. Ezek a stratégiák építik a fogyasztók információs technológiákkal kapcsolatos
tudását (edukációs feladat), de rámutatnak a fogyasztói felhatalmazási folyamat ellenőrizetlen jellegére is (Pires és mások, 2006).
Gazdasági szempontból nem elhanyagolható tényező a globalizálódás, a termék- és mindinkább a szolgáltatáspiacok sztenderdizáltsági fokának növekedése, valamint a legtöbb fogyasztói
termékpiacon a hasonló funkciókkal bíró helyettesítő termékek meglehetősen széles választéka.
Az internet és a digitális kultúra tömeges elterjedése nem idézték elő, de jelentősen megkönnyítették a fogyasztók információszerzési szokásainak változását, és lehetővé tették a fogyasztók vásárlási döntéseit megelőző információgyűjtés kiterjesztését. A digitális platform elméletileg korlátlan mennyiségű információ közzétételét és elérését teszi lehetővé, aminek nyomán elméletben
megvalósulhat a mikroökonómia egyik alaptételének számító tökéletes informáltság (Dörnyei
és mások, 2013). Egy másik megközelítésben ugyanakkor a választási lehetőségek megsokszorozódása (egyebek közt az „időmegtakarító” választást elősegítő digitális értékelő rendszereken
keresztül) paradox módon növeli a fogyasztói bizonytalanságot (Schwartz, 2006).
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A kommunikációs tér kitágulásán keresztül a fogyasztóknak lehetősége nyílik társadalmi
kapcsolataik aktívabb és kiterjedtebb ápolására (Bagozzi–Dholakia, 2002). A hálózati társadalom egyik újdonsága, hogy az egyének, szervezetek között egyre közvetlenebb a kapcsolat,
akár nagyobb távolságok esetén is (van Dijk, 2006). A fogyasztói felhatalmazódás további
társadalmi vetülete, hogy a kommunikációs csatornák önmagukban is a közösségi tér részévé, alapjává válhatnak (elég csak a közösségi média hívószavára gondolni), kiterjesztve ezáltal
a hagyományos személyes közösségi teret. Ugyanakkor a digitális tér fogalma nem csereszabatos a közvetlen személyközi kapcsolatok színterével: más szabályok és más viselkedési
minták mentén működik (hogy csak egy pár eltérő tulajdonságát említsük). E szabályokkal
sem a felhasználók, sem a térben kommunikáló vállalatok sincsenek sokszor tisztában (pl.
a személyiségi jogok tisztelete, az információk ellenőrizhetőségének kérdése vagy az előbb
említett azonnaliság felértékelődése).

A fogyasztói felhatalmazódás felfogható etikai/politikai perspektívában is, ahol a felhatalmazódás mintegy hatalomforrásként játszik szerepet (Shankar és mások, 2006). Egyes
eredmények arra utalnak, hogy a fogyasztói felhatalmazásra tekinthetünk úgy is, mint a
fogyasztással történő szavazásra, ahol a résztvevő fogyasztók fogyasztásukat felhatalmazásként jellemzik (Shaw és mások, 2006). Ebben a megközelítésben a kutatók megkérdőjelezik
a liberális fogyasztói felhatalmazás folyamatát; állítva, hogy a választás a hatalom terméke,
és az egyre több választási lehetőség egy ponton túl a választás megbénulásához vezethet
(Shankar és mások, 2006). Másfelől a fogyasztói felhatalmazódás és a fogyasztói felháborodás együttesen a vállalati felhatalmazásnak ellentétes hatást válthatnak ki, az ellenmárkázás
(anti-branding) jelenségének megjelenésével (Krishnamurthy–Kucuk, 2009).

4.4.2. A fogyasztói felhatalmazódás kommunikációs jelentősége
A fogyasztói felhatalmazódás annak a passzív társadalmi-technológiai-gazdasági folyamatnak az eredménye, amely során a felhasználók szerepet kapnak nézeteik kifejezéséhez, s ezen
keresztül saját fogyasztásuk befolyásolásához. A fogyasztói felhatalmazás, mint a posztmodern marketing egy alaptétele a tudatos, aktív és ellenőrzést kedvelő fogyasztóról szól, aki
képes és akarja is használni az irányítás és a hatalom eszközeit, amiket a fogyasztási folyamat
során szerzett, ezzel saját élményeket, jelentéseket konstruálva saját fogyasztása köré. Kutatási szempontból tehát indokolt a fogyasztói értékképződés folyamatát középpontba helyezni,
amely a posztmodern marketingtevékenység alapját képezheti. A folyamat következménye,
hogy egyes felhasználók, vagy felhasználók egyes csoportjai szerepet kérnek az általuk fogyasztott javak értékének megteremtésében. Erre lehet válasz a fogyasztók felhatalmazása, az
az aktív, vállalatok által kezdeményezett tevékenysége.
A vállalatok számára a fogyasztók felhatalmazása különösen fontos tényezővé válik egy
olyan fogyasztási környezetben, ahol a fogyasztói felhatalmazódás tömeges, össztársadalmi jelenségként értékelhető. A fogyasztók erejét már az 1960-as évektől komoly vizsgálatok
során elemezték, ugyanakkor a tömegkommunikációs paradigmában fennálló információs
aszimmetria továbbra is komoly kommunikációs erőfölényt biztosított a vállalatok számára
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a kizárólag személyes kontaktusokon alapuló természetes befolyásolással, fogyasztói szájreklámmal szemben. A digitális média által teremtett térben lehetőség nyílt egy ún. hálózati
együttműködési kommunikációra (Kozinets és mások, 2010), amelyben a vállalatok a kommunikációs folyamnak nem domináns, mindinkább egyenrangú elemei.
A fogyasztók erejét/hatalmát vizsgáló kutatások egyik kiemelkedő jelentőségű elmélete az
Albert O. Hirschman nevével fémjelzett „kivonulás, tiltakozás, hűség” elmélet (consumer exit,
voice, loyalty theory) (Hirschman, 1970) egy multidiszciplináris, szervezetelméleti és politikatudományi alapokon nyugvó megközelítés.

A hirschmani kiinduló elmélet hivatalos magyar fordításában használt negatív fókuszú „tiltakozás” (Hirschman, 1995 [1970]) helyett az átfogóbb „véleménynyilvánítás” fogalmát használjuk, amely egyfelől közelebb van az eredeti „voice” (megszólalás) kifejezés jelentéstartalmához,
és magában foglalja az új kommunikációs térhez kapcsolódó elektronikus szájreklám kibontakozó jelentőségét is.

Az elmélet azt vizsgálja, milyen lehetősége van a fogyasztóknak a szervezetekkel szemben,
ha azt észlelik, hogy az általuk fogyasztott áruk/szolgáltatások minősége romlani kezd. A hagyományos közgazdasági modellezés szerint ilyenkor a kereslet/kínálat törvénye szerint a fogyasztó lehetősége, hogy alternatívaként más termékeket/szolgáltatásokat kezd el fogyasztani, kivonulva a romló minőségű termelő piacáról. A hagyományos megközelítés ugyanakkor
leegyszerűsítő a tekintetben, hogy a kivonulás ellentétpárjaként fellépő lojalitás önmagában
is kilépési korlátként jelentkezik (pszichológiai tényezők), illetve a szervezet számos egyéb
módszerrel is (pl. hűségidő) saját termékéhez kötheti a fogyasztót (Gyulavári, 2013), illetve a
fogyasztó például egy tartós fogyasztási cikk megvásárlása után maga is kényszerpályára kerül fogyasztásában. Korlátozott piaci cselekvőképességét emiatt a fogyasztó egy további lehetőségként véleménynyilvánításával képes valamelyest ellensúlyozni. A kibontakozó digitális
kommunikációs térben pedig a véleménynyilvánítás számos új lehetőségét találhatjuk meg.

4.4.3. A fogyasztói felhatalmazódás egy speciális megnyilvánulása a médiában: a
gamifikáció jelensége
A számítógépes játékok hasznosíthatóak az oktatás, nevelés terén, az egyéni képességek,
készségek fejlesztésében, az egyéni és a társas életminőség növelésében, az üzleti szférában,
a munkaerőpiacon, a könyvtárakban, a kutatás-fejlesztés területén, az orvosi munkában, a
nagyvállalatok kommunikációs palettájának színesítéseként stb. (Rab, 2016). A videojátékipar így nem csak mint interaktív médiajelenség és újfajta médiatartalom (ahogy láthatjuk
az 5.8. alfejezetben), hanem tágabb kontextusban is hozzájárulhat a médiaipar fejlődéséhez.
A játékok fejlesztése során számos olyan sajátosságot, mechanizmust tártak fel a tervezők,
melyeket elsődleges szórakoztató funkciójukon túl más területen is lehet alkalmazni. „Azt
a jelenséget nevezzük gamifikációnak [gamification], amikor bizonyos, korábban csak játékokra jellemző attribútumot alkalmaznak más körülmények között” (Csordás–Varga, 2013:
239). Egyes, a játékokban teljesen természetes, a játékosok versenyszellemére, teljesítmény-
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vágyára építő mechanizmusok alkalmazhatóak „komoly kontextusokban” is (Deterding és
mások, 2011b; Rab, 2016; Stieglitz és mások, 2017; Z. Karvalics, 2018): a játékos elemek
integrálása segítségére lehet szervezeteknek a kétirányú kommunikáció megvalósításához (ld.
3.2. alfejezet).
Reeves és Read (2004) a „nagyszerű játékok tíz hozzávalójaként” a virtuális énreprezentáció
(avatarok) lehetőségét, a háromdimenziós környezetet, a narratív kontextust, a visszacsatolást, az elismerés, rangsorok és szintek jelenlétét, a piacterek és gazdaságok jelenlétét, a kifejezett és kötelező szabályok szerint működő versenyt; a csapatok meglétét, a könnyen kezelhető
kommunikációs rendszert és az időnyomást azonosították. Rendszerben elhelyezve az alapvető gamifikált megoldások között a pontgyűjtés, a kitüntetések és a ranglisták (points, badges,
leaderboards) állnak. Egy magasabb bevonódási szinten a gamifikáció élhet a korlátozott idő
és erőforrások adta kihívásokkal, valamint a többkörös szervezés megoldásával. Komplexebb
problémák megoldásában használva a kitartó játék, az egyértelmű célok felállítása, valamint
a változatos játéktípusok biztosíthatják a résztvevők elköteleződését. A játékok tervezési
módszerei is a „komoly célok” szolgálatába állíthatók: ilyen lehet az ún. MDA (mechanics,
dynamics, aesthetics, azaz mechanika, dinamika és esztétika) tervezési elv (Hunicke és mások,
2004), amely a játék készítői által alkotott (láthatatlan) technikai termék és annak (látható)
felhasználói elvárásai és élménye közötti komplex kapcsolatrendszer megértéséből indul ki
a játéktervezés során, az SCI (Sensory, Challenge-based and Imaginative, azaz érzékelés, kihívás, fantázia) modell (Ermi–Mäyrä, 2007), amely például a felhasználói képességek és a
rendszer által adott kihívások megfelelő mértékének azonosításával, a mindennapitól kellően
eltérő környezettel és történettel kíván megfelelő elmélyülést és szórakoztató játékélményt
teremteni, vagy a CEGE (Core Elements of Game Experience, a játékélmény alapvető elemei)
(Calvillo-Gámez és mások, 2010), amely egy kérdőív segítségével segít azonosítani a majdani
játékélmény alapvető feltételeit. Egy még absztraktabb szinten a játékfejlesztés tesztelési elvei,
illetve a nyílt végű, szabad felfedezésre irányuló játékos időtöltés is alkalmazható a játékosított megoldások tervezésében (Deterding és mások, 2011a).
A gamifikáció médiapiacon való megjelenését a legtöbb esetben a lapkiadás kapcsán vizsgálták, az üzleti irányítás (Foxman, 2017) és a szerkesztőségi dolgozók motiválásának oldaláról (Ferrer-Conill, 2017), illetve a fogyasztók motiválásának, valamint a hírgyártásba való
bevonásának oldaláról (Ferrer-Conill–Karlsson, 2016).
Ferrer-Conill és Karlsson (2016) már a nyomtatott sajtóban a különböző kvízek, keresztrejtvények vagy többkörös beküldős játékok megjelentetését is a gamifikáció egyik korai
megjelenésének tulajdonítja, hiszen ezekkel a kiadók célja az volt, hogy kialakítsanak egy, a
termék megvásárlásával kiváltható fogyasztói szokást és ezen keresztül egy lojális fogyasztói
bázist. A digitális színtéren Ferrer-Conill (2016) különbséget tesz hírjátékok (newsgame) és
játékosított hírek (gamified news) között. A hírjátékok teljes értékű játékszoftverek, amelyek a
célból jöttek létre, hogy magyarázzák, kommentálják az aktuális híreket (Sicart, 2008) – ilyen
lehet például egy hírt kommentáló gúnyos platformjáték (bővebben ld. Bogost és mások,
2010), de például a híres Monopoly társasjáték elődje maga is azzal a céllal született, hogy
felhívja a játékosok figyelmét az uralkodó gazdasági rendszer igazságtalanságára (András,
2019)–, míg a gamifikáció arra törekszik, hogy a játékok működési elveit felhasználva új
mintákat hozzon létre a teljes hírgyártási folyamatban, például a történetmesélési és tartalomfogyasztási szokások kapcsán.
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A New York Times éves összefoglalójában 2014 elején publikálta az előző legolvasottabb cikkeit.
Ezek között az olyan hagyományosan komoly témák, mint például a bostoni maratonon történt
robbantás mellett a legelső helyet egy kvízjáték foglalta el (Meyer, 2014). A jelenség rámutat a sajtópiac tökéletlenségére, amikor a professzionális újságírást összemossa a népszerűségi elvekre épülő
üzleti elvekkel (Ferrer-Conill, 2016). Hasonló mechanizmusok mentén tettek szert nagy népszerűségre az olyan online szórakoztató kiadványok, mint a BuzzFeed „vírustartalmakra” épülő portál.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lenne továbbra is szükség és igény a minőségi hírgyártásra, pusztán, hogy a hasonló tartalmak más befogadói motivációkkal rendelkeznek – hiszen
egyszerre könnyedek, érdekesek, szórakoztatóak – s így nagyobb népszerűségre tarthatnak számot.
Ahol a lehetőségek engedik, hasonló „játékos”, bevonó szerkesztési elvekkel és tartalmakkal a minőségi újságírás is képes új közönségekre szert tenni, illetve meglévő közönségét bevonni, tartalomfogyasztásukat élménygazdagabbá tenni, pl. interaktív infografikák, szavazások segítségével
(Foxman, 2017).

A digitális hálózati média biztosította lehetőségeknek hála a gamifikáció magasabb szinteken is megvalósulhat a szerkesztőségek életében, például a hírgyártásban történő közvetlen
fogyasztói részvételen keresztül (vö. civil újságírás – ld. kiemelten 2.6., 4.2.8. alfejezetek). Itt
a puszta pontgyűjtésen túl olyan mögöttes motivációkra is számíthatnak az intézményi szereplők, mint a résztvevő fogyasztók autonómia-érzésének növelése, a személyes kapcsolódás,
az információra/informálódásra való igény mint belső motivációk, illetve más, hasonló motivációkkal rendelkező fogyasztókkal kialakuló kapcsolat mint külső motiváció (bővebben ld.
Fekete, 2018; Fromann, 2017). Az előbbiekben említett alapvető játékosító megoldások itt is
működnek, a kiterjesztett lehetőségek között pedig a hírfogyasztás hosszú távú (játékos fejlődésbe integrált) támogatása áll, amely során az informálódást, az információfogyasztást egyfajta kihívásként lehet eladni, kiváltva a korábban említett „játékos” motivációkat. A jelenség
támogatóinak fő indoka, hogy ilyen módon egyfelől valamelyest kikerülhető a bulvárosodás
jelensége, hiszen a híreket olyanok szolgáltatták, akik azt valamilyen szempontból érdekesnek, terjesztésre alkalmasnak értékelték (ld. 1.1.3. alfejezet) , másfelől olyan célcsoportot
lehet megszólítani a hírfogyasztásra a gamifikált megoldásokkal, akik máskülönben nem tennék ezt meg. Az ellenzők legfőbb érve ugyanakkor a hírgyártásba belépő gamifikáció jelentőségének eltúlzása: túlértékeli a fogyasztók részvételi hajlandóságát és a részvétel minőségét,
miközben egy helyes cselekvéshez alapvetően rossz célokat rendel (Ferrer-Conill–Karlsson,
2016). A játékosítás legnagyobb kihívását mégis a részvétel minősége jelenti: a játék ugyanis
alapvetően öncélú cselekvés, amelyet nehéz összeegyeztetni az azt alárendelő (üzleti és egyéb)
célokkal, anélkül, hogy a felhasználót éppen a szórakoztatás oltárán ne zavarnánk össze és
frusztrálnánk ezzel (Fekete, 2018).
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5. fejezet
A főbb ágazatok működésének gazdaságtana
5.1. Textuális és állóképtartalmak: a hagyományos újságkiadás
A mozgatható betűs könyvnyomtatás 15. század közepén történt feltalálása és fokozatos elterjedése szimbolikus útjelzője egy új korszak beköszöntének az emberiség történetében, hisz az
ismeretek átadásának hagyományos, szóbeli formáját mérhetetlenül kitágította az írásos forma tömegesítése. Marshall McLuhan (1962) metaforája, a Gutenberg-galaxis szemléletesen
jeleníti meg ezt az új világot, és valóban, a reformáció terjedése, a modern nemzetállam kialakulása, az ipari forradalmak kezdete, a polgárosodás, a társadalmi modernizáció folyamata
egyaránt szorosan kötődik az üzenetek korlátlan reprodukálásának lehetőséget megteremtő
innovációhoz, a nyomtatáshoz.
Már a 17. században megjelentek a korai, újság jellegű nyomtatott kiadványok Európa
legfejlettebb részein, az első napilapot pedig 1702-ben adják ki Angliában, ahol ekkorra már az alkotmányos monarchia formájában kialakultak a liberális jogállam keretei.
A győztes polgári forradalmakat követően Európában a sajtó szabadon működhetett,
és jellemző a lapok ideológiai alapú pártosodása. A hírek, tudósítások mellett politikai
véleményt kifejező értelmezések, magyarázatok is megjelennek, továbbá meg születik a
kiadó/a szerkesztőség egy-egy fontos kérdésben kialakított állásfoglalását tükröző vezércikk műfaja.
Az újság, a napi- és hetilapok tömegmédiummá válása a 19. század közepétől bontakozott
ki, ment végbe a fejlett országokban. A technológiai innovációk, a lakosság életkörülményeinek látványos javulása, a szabadidő meghonosodása a napi életvitelben, valamint a jogállamiság kereteinek megszilárdulása egymást erősítve húzta maga után a sajtógazdaságot (Gálik,
2003). A nagy teljesítményű nyomdagépek megjelenése, a nyomópapír és -festék olcsóbbá
válása a lapok tömeges fizikai előállítását, a távíró feltalálása és a negyvenes években megindult üzemszerű használata pedig a hírek nagy távolságokra való azonnali eljuttatását, a vasút
a lapok gyors távolsági terjesztését tette lehetővé. Az 1860-as években a papírgyártásban,
majd rá egy évtizedre ismét a nyomdászatban bekövetkezett újabb technológiai forradalom
(Barbier – Bertho Lavenir, 2004) végleg elhárította a termelési-logisztikai akadályokat a lapkiadás terjeszkedése elől. Létrejött az üzleti alapon működő tömegsajtó, mint a formálódó
tömegmédia piacának első ágazata, folyamatosan növekedett, s egyben szegmentálódott az
olvasóközönség.
A napi gyakorisággal megjelenő hírlap, egyszerűbben az újság vagy napilap a 20. század
első felének meghatározó médiuma volt a nyilvános politikai kommunikációban, különös
tekintettel a közéleti kérdések témáinak kijelölésére (agenda setting) és tárgyalására. Mind
gazdasági súlya, mind közéleti jelentősége alapján érthető, hogy a lapkiadással foglalkozó
kutatások zöme, fősodra szintén a hírlapokkal foglalkozott és foglalkozik mindmáig, azon
belül is azzal a szegmenssel, amelyekben a hír- és tájékoztató, valamint véleményformáló
tartalmak közlése az elsődleges. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a lapki-
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adók tevékenysége, legyenek akár üzleti vállalkozások (business enterprises), akár egyéb, nem
a nyereség elérésében érdekelt (not-for-profit) intézmények – akarva-akaratlan – egyszerre
gazdasági, politikai és kulturális jellegű (McQuail, 2015), így döntéseik meghozatalakor erre
a sajátosságra különösen tekintettel kell lenniük.
A média-gazdaságtani közelítésű kutatásokban az egyes országok társadalmi berendezkedése környezeti elem, s e kutatások története azt mutatja, hogy a liberális demokráciák
működési rendszere a klasszikus kiindulás, amelyekben a minden demokráciára jellemző
általános választójog, a rendszeres időszaki választások és a népképviselet intézményei mellett
piacgazdaság működik, s érvényesül a véleménynyilvánítási szabadság. Közhelyszerű igazság,
hogy a valóságban működő demokráciák sokfélék, így médiarendszereik jellegzetességei, a
politikai rendszerekhez való kapcsolódásai, hírmédiájuk szerkezete, társadalmi beágyazottsága is jelentősen eltérnek egymástól (Hallin–Mancini, 2008), amint azt az összehasonlító
médiarendszer kutatások meggyőzően bemutatják.
A lapágazat működésének gazdasági elemzésekor mi szintén a Hallin és Mancini (2008)
kategorizálásában észak-atlantinak vagy liberálisnak nevezett médiamodell jellemzőiből indulunk ki, mert ennek a modellnek az országaiban érvényesültek leginkább a piaci viszonyok
a média színterén. Ilyen értelemben elemzésünk normatív, és ezt a következtetések levonásakor majd figyelembe kell vennünk különösen akkor, ha olyan országokról van szó, amelyek
nem a liberálisnak nevezett médiamodellbe tartoznak, hanem a másik kettő, a demokratikus
korporatista, illetve a polarizált pluralista modellek egyikébe.

Hasonlóan a társadalom megannyi más színteréhez, az újságkiadásban is élesen elvált az amerikai és az európai fejlődési pálya. Európa legtöbb országában az újság a centralizált hatalom
eszközévé vált már kialakulásának kezdetekor, s maradt még sokáig (ezen belül az angol újságkiadás jelentette a markáns kivételt, amelyik a 18. század elejétől lényegében szabadon és elsősorban a piaci erők által vezérelten működött). A fiatal francia arisztokrata, Alexis de Tocquville
meglepődve tapasztalta az 1831-ben tett amerikai utazása során, hogy az Amerikai Egyesült
Államokban szinte nem volt olyan kisváros, amelyiknek ne lett volna saját újságja, miközben
ugyanekkor Franciaországban lényegében csak a nagyvárosokban adtak ki újságot. A markáns
eltérés okát abban látta, hogy Franciaországban a centralizált hatalommal szemben ellensúlyt
a sajtószabadság viszonyai között is csak a centralizált sajtó képviselhet, míg az Egyesült Államokban „sem a szellemi életnek, sem az üzleti világnak nem alakult ki irányító központja”
(Tocqueville, 1993: 267).

Az angolszász országok liberális demokráciáiban a 19. század második felétől a hírmédia újságírói gyakorlatában mind nagyobb hangsúlyt kapott az objektivitásra való törekvés.
Ennek az elméleti általánosításából, konceptualizálásából formálódott ki az úgynevezett objektivitás doktrína, melynek sarokkövei a tárgyszerűség, a semleges nézőpont, az érintettek
körének meghallgatása, a tények és a vélemények szigorú elválasztása (Bajomi-Lázár, 2003).
Az objektivitás doktrínájának fokozatos térhódítását gazdasági szempontból nézve a hírügynökségek 19. század közepén történt színre lépése, a hírlapok számának gyarapodása, a versengő hírpiac kialakulása alapozta meg.
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Az amerikai újságpiacon, amely a 19. század második felében óriási növekedést produkált
mind a piacra lévő kiadók számának, mind a terjesztett újságok példányszámának mutatóit tekintve, 1870-ben még a városokban kiadott napilapok 89 százaléka kötődött politikai
pártokhoz/mozgalmakhoz, és csak 11 százalékuk vallotta magát függetlennek. Fél évszázad
elteltével, 1920-ban viszont a független kiadók aránya már 62 százalékos volt (Gentzkow és
mások, 2006), a párt-/mozgalmi napilapok zöme átalakult független orgánummá. A 4.2.8.
alfejezetben már kifejtettük, milyen tényezők hajtották előre az előbbi folyamatokat, de azért
nem felesleges emlékeztetni arra, hogy az objektivitásra való törekvés az olvasók számára is
mintegy közvetítette azt az üzenetet, hogy az újságírás különbözik az olyan nyíltan részrehajló információs tevékenységektől, mint az állami propaganda, a hirdetések és a public relations.
Az újság gazdasági szempontból nézve a 20. század elején élte a fénykorát, akkoriban
mondhatni uralta a médiapiacot. A rádió megjelenésétől és tömegmédiummá válásától kezdve azonban újabb és újabb komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, s azóta sokszor és
sokan vetítették előre eltűnését. Ennek dacára az újságkiadás a médiaágazat jelentős szektora
maradt a 20. század végéig, miközben mind maga a termék, mind az előállítása rengeteg
változáson ment keresztül.
Az 1970-es évektől kezdődően az európai fejlett országokban az újságok szerkesztőségi
irányvonalának politikai/mozgalmi kötődése mélyreható változáson ment át: a pártokhoz, a
kormányzathoz, a szakszervezetekhez és más szervezett érdekcsoportokhoz deklaráltan kötődő újságok fokozatosan eltűntek vagy függetlenné alakultak át, illetve ha fenn is maradtak, többnyire marginalizálódtak. Az átalakulás mögöttesét egyrészt a társadalmi, másrészt a
piaci környezet megváltozásában kell keresnünk. Ami az előbbit illeti a tömegpártok kora a
végéhez közeledett és a szakszervezetek társadalmi ereje is meggyengült, így a kiadók számára
korábban fontos, a pártok és szakszervezetek tagjaitól jövő támogatások súlya fokozatosan
jelentéktelenné zsugorodott.
A televízió tömegmédiummá válása a 20. század második felében komoly kihívást jelentett
a nyomtatott lapoknak mind a közönség, mind a hirdetések piacán. A kiéleződött piaci versenyben az általános tartalmú újság ekkorra már nem engedhette meg magának – vagy talán
csak a legnagyobb piacokon, bizonyos kulturális tradíciók erőssége okán –, hogy ne a közönség egészéhez szóljon, hanem annak csak egy, a politika, az ideológiák, a különböző érdekek
mentén szerveződő csoportjához. Az általános tartalmú újság olvasóközönségének bármiféle
szegmentálása a maga földrajzi piacán és kategóriáján – minőségi, középutas és bulvár – belül
ugyanis drágítja a hirdetések piacán az olvasók elérésének költségét, rontja a kiadó versenyképességét (Gálik, 2003), s mivel a hirdetésekből származott a kiadók bevételeinek nagyobb
része, ezt az új környezetben már nem tudták más bevételekkel ellensúlyozni.
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Az ezredforduló után, mindenek előtt a lakossági internethasználat tömegessé válásának hatására, felerősödtek az újságkiadás akut, lappangó válságtünetei. Tovább csökkent az újságok
olvasásra fordított idő és vele együtt az újságok olvasótábora, ami a hirdetői kereslet visszaeséséhez vezetett. A 2007–2009. évek pénzügyi, illetve gazdasági világválsága szintén az újságkiadást sújtotta legerősebben a hagyományos (legacy) médiaágazatok közül a fejlett országokban,
visszaesett az értékesített újságok példányszáma, a leglátványosabban, összesítve 30 százalékkal
éppen az Amerikai Egyesült Államokban (OECD, 2010: 18).

A hírek és az internet kapcsolatát vizsgáló, fent nevezett OECD (2010) szakértői anyag
szerzői mégsem tartottak attól, hogy a nyomtatott újságok haláláról szóló előrejelzések, víziók
valóra válnának, hisz az úgynevezett feltörekvő gazdaságokban/országokban éppen ellenkező
tendenciák érvényesültek az ezredfordulót követően, és érvényesülnek mindmáig (WANIFRA, 2017): a feltörekvő országok zömében az írni-olvasni tudás általánossá válása, az életkörülmények javulása, a középosztály megerősödése, valamint az újság még mindig magas
társadalmi presztízse egyaránt az olvasóbor növekedése irányába ható tényező.

5.1.1. Az újság mint termék meghatározása, társadalmi szerepe, kétoldalú piaca
Az újság vagy hírlap – a két megnevezést szinonimaként használjuk – a köznapi nyelvhasználatból is jól ismert szavak, amelyeket a szakmai és tudományos nyelvhasználat követelményeinek megfelelően a média gazdaságtana a maga számára külön is meghatároz. Gazdasági
értelemben az újság jól meghatározható földrajzi piacokon terjesztett, a közönség általános
érdeklődésének kielégítését szolgáló, rendszeresen – naponta vagy hetente – kiadott nyomtatott médium, amely szokásosan híreket, kommentárokat, leírásokat, tudósításokat, ábrákat,
rajzokat, fotókat és hirdetéseket tartalmaz (Gálik, 2003).
Az újságokat a gazdasági szempontból releváns jellemzőik alapján hagyományosan az
alábbi csoportokba soroljuk:
– megjelenési gyakoriság: napi és heti;
– földrajzi piac: helyi, regionális, nagyvárosi, országos és nemzetközi terjesztésű újságok;
– tartalom:
– tematika: általános és szakosodott (üzleti, sport);
– a közéleti témák feldolgozottsága: minőségi, középutas és populáris (bulvár);
– politikai/ideológiai beállítottság a politikai/közéleti kérdések tárgyalásában: baloldali pártsemleges és jobboldali, illetve liberális, középutas és konzervatív;
– fogyasztói hozzáférés: vásárolt/előfizetett és ingyenesen elérhető újságok.
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Szigorú értelemben véve a szakosodott napilapokat nem sorolhatnánk az újság termékkategóriába, de a gyakorlati okok felülírják a besorolási purizmust. Az egyes újságok közötti közvetlen
helyettesíthetőségről csak akkor beszélhetünk, akkor tartoznak ugyanabba az iparágba, ha az
összes ismérv szerint azonos kategóriába esnek. Természetesen a helyettesíthetőség lazább értelmezésben is fennáll, hisz az országos terjesztésű újság bizonyos mértékig versenytársa a helyinek
és/vagy a regionálisnak, az általános napilap a sport- és az üzleti napilapoknak, egy-egy újság
vasárnapi kiadása a hetilapoknak stb., az elemzések során ezt figyelembe kell vennünk.

Az általános tartalmú, naponta megjelenő közéleti/politikai napilapok a lapágazat „klaszszikus” termékei. Megjelenésüktől kezdve a 20. század végéig, tehát nagyjából három évszázadon át a politikai napilapok a közügyekről való tájékozódás nélkülözhetetlen forrásainak
számítottak, fórumot teremtettek a társadalom előtt álló szakpolitikai alternatívák bemutatásához és megvitatásához, jelentős befolyást gyakoroltak a közbeszéd témáinak kijelölésére. Ezen összetett szerepüket már a sokcsatornás televíziózás rendszerének kialakulásával,
az 1980-as évektől komoly kihívások érték, s az ezredforduló után, a digitális média környezetében még tovább csökkent a jelentőségük a demokratikus közvélemény formálásában
(Boczkowski–Mitchelstein, 2013; Gálik, 2018).
A közélettel foglalkozó napilapok sorában külön alcsoportot képeznek az úgynevezett minőségi újságok (quality newspapers), amelyek tradicionálisan nagy súlyt helyeznek a közéleti és
szakpolitikai kérdések részletes, tárgyszerű ismertetésére, illetve a kiemelt fontosságú események hátterének bemutatására és kiváltó okainak felderítésére, a demokrácia hatalmi intézményei működésének szemmel tartására, ellenőrzésére. Nem túlzás azt mondani, hogy egy-egy
ilyen újság az idők során szinte intézménnyé is vált, gondoljunk csak olyan jól ismert címekre,
mint az amerikai The New York Times, a német Frankfurter Allgemeine Zeitung, a francia
Le Monde vagy éppen az angol The Guardian. Az érintettelmélet (Chikán, 2008) terminológiájával élve a minőségi újságok szerkesztése/kiadása során a külső érintettek szempontjai,
majdhogynem fontosabbak, mint a nyereség. Némi túlzással mondhatni, hogy működésüket
a piacitól elváló értékek vezérlik, igaz, egy nagyon szigorú korláttal: ezeknek a lapoknak is a
piacon kell megélniük, azaz meg kell felelniük a tulajdonosok számára még elfogadható profitvárakozásoknak.
A minőségi újság persze a kivétel a fejlett országok lappiacain is, hogy úgy mondjuk, nem
körülöttük forog a lapgazdaság. Az Egyesült Királyságban például a világszerte nagy becsben
tartott minőségi napilapokat az újságkiadás fénykorában is csupán a felnőtt népesség nagyjából egyhetede olvasta (Sparks, 1988), s az olvasótábor szociális összetétele kirívóan eltért a
társadalmi átlagtól: ezek – tetszik, nem tetszik – elsősorban az elit, valamint a közélet témái
iránt különösen nagy figyelmet tanúsító olvasók orgánumai voltak.
Az 1990-es években felgyorsult lappiaci változások – éppen a minőségi újságok kiadásában
is érvényesülő jövedelmezőségi kényszer következményeként – a szerkesztőségi anyagokba
rendszeresen bekerülnek népszerűbb hangvételű anyagok, valamint a minőségi lapok is áttértek a színes nyomdatechnikára. Megnőtt a közölt fotók szerepe is, további teret adva a
populáris témáknak, esetenként a szenzációknak, és ezek már az évtized elejétől világosan
érzékelhető tendenciák. Az ezredforduló környékén kibontakozott lappiaci recesszió viszont
már ennél is markánsabb következményekkel járt: jól érzékelhető az oldalszámok csökkené-
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se, amely persze újságonként jelentősen különbözhet, kisebbek lettek a szerkesztőségek, sok
helyütt új tulajdonosok jelentek meg, megpróbálva visszavenni abból az autonómiából, amit
a szerkesztőségek korábban kivívtak maguknak (Gálik, 2003).
Az újság mint termék egyik fontos jellemzője, hogy piaca kétoldalú, mind a közönség,
mind a hirdetők keresletet támasztanak iránta. A kétoldalú piac (two-sided market) egyébként mikroökonómiai fogalom, és arra utal, hogy az ilyen piacokon két elkülönült fogyasztói csoport található, melyek kereslete hat egymásra, például a kereslet növekedése az egyik
csoportban pozitív externália a másik számára (bővebben lásd a 2.3 alfejezetben). Minden
egyéb feltétel változatlansága mellett (ceteris paribus) az újságok olvasottságának növekedése
megnöveli a hirdetői keresletet is, s a keresletnövekedés nyomán előálló bevételi többletben
jelenik meg az érintett médiaszervezet számára a kedvező gazdasági hatás.
Az újságok (és a később röviden tárgyalandó másik nagy lapcsoport, a magazinok) kiadását
tekintve döntő jelentőségű a kétoldalú piacon való egyidejű jelenlétük, amely számottevő mértékben befolyásolta az egyes újságpiacok szerkezetét is. A lapkiadás bevételi szerkezetében a 20.
század egészében érvényesült az a sajátosság, hogy a fejlett és közepesen fejlett piacgazdaságokban
az újságkiadás bevételeinek nagyobb hányada a hirdetési piacon keletkezett, s nem az olvasók
piacán: az amerikai piacon a hirdetési bevételek nagyjából a kiadói bevételek háromnegyedét, az
európai országok piacainak átlagában pedig nagyjából kétharmadát tették ki. Kissé leegyszerűsítve akár azt is mondhatjuk, hogy a lapkiadók kétoldalú piacon való jelenléte áll mind az újságágazat felemelkedésének, mind a 20. század végén megindult gyors hanyatlásának hátterében.

Az újságkiadók bevételeinek a kétoldalú piacon kialakult sajátos szerkezete, párosulva a terjesztési költségeknek az összes ráfordításon belüli magas arányával az ágazatban, adta az alapot
az ingyenes napilapok megjelentetéséhez az 1990-es évek közepén (Gálik, 2003). Az ingyenes
újságok nem csupán fizikai megjelenésükben hasonlítanak az újságokhoz, hanem, ellentétben
a már korábban elterjedt különböző heti, kétheti vagy ad hoc reklámkiadványokkal, általános
jellegű információkat, úgymond szerkesztőségi anyagokat is tartalmaznak. Ennek a termék-innovációnak a sikere a tapasztalatok szerint sok országban, legalábbis átmenetileg, megállította a
fajlagos újságolvasási mutatók csökkenését.

5.1.2. Az újságok iránti kereslet
Az újságok a maguk terjesztési körzetében jellemzően olyan témákkal foglalkoznak, amelyek
kapcsolódnak az ott élők, a potenciális olvasók mindennapos életviteléhez, így tájékoztatnak,
szórakoztatnak, tanácsokkal szolgálnak, kultúrát terjesztenek és így tovább. Emellett az újságok a nyilvánosság egyik színterét is képezik, és a 20. század első évtizedeiben, a rádiózás
és a televíziózás megjelenése, a rádió és a televízió tömegmédiummá válása előtt hegemón
szerepet játszottak a nyilvános politikai kommunikációban.
A média-gazdaságtani vizsgálatok első számú modellországában, az Amerikai Egyesült
Államokban az újság a kezdetek kezdetétől sokáig jószerivel helyi médium volt, s egyben
egyik jelentős befolyásoló intézménye a települések közéletének, hisz a felnőtt lakosság döntő
hányada rendszeres újságolvasónak számított. Természetesen sok más országban is jellemző
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volt, hogy a helyi/regionális újságok játszották főszerepet az újságágazatban, így kiemelten
Németországban, valamint a skandináv és a németalföldi országokban, azaz a demokratikus
korporatista médiamodell országaiban (Hallin–Mancini, 2008), amelyekben az amerikainál
jóval magasabbak voltak az olvasottsági mutatók.
A helyi újság üzleti sikere a legszorosabban összefüggött a helyi piacok meglétével, illetve
súlyával. A helyi vállalkozók és a helyben lakók számára a legkézenfekvőbb és a viszonylagosan legolcsóbb hirdetési lehetőséget sokáig a helyi újság kínálta, hisz – általános jellege következtében – nem fragmentálta a közönségét és a háztartások többségébe eljutott. Az országos
piacok létrejötte, vagy éppen a globalizálódás sem szüntette meg a helyi piacokat, még ha
egyes termékek, köztük az újság esetében kétségkívül növekedett is az a minimális piacméret,
ami a helyi újság eltartóképességéhez szükséges.
Az országos terjesztésű napilapokat a legtöbb országban hagyományosan a fővárosban és
a nagyvárosokban olvassák, míg a helyi és regionális újságok olvasótábora szinte kizárólag az
adott településéken/körzetben élőkből kerül ki. Az országos terjesztésű újságok nagyon gyakran regionális, a regionálisak helyi mutációkkal jelennek meg, így reagálva a közönség – és
persze a hirdetők – sajátos igényeire.
Azzal, hogy a 20. század folyamán, de különösen az első felében, a televízió tömegmédiummá válása előtti időszakban az újságolvasás a napi életvitel része volt, a szokás vált szinte
az újságolvasás legfontosabb meghatározójává. A fogyasztói célcsoportok piaci szempontú
megkülönböztetésének klasszikus ismérvei a demográfiai és a társadalmi-gazdasági változók. Ez alól az újságolvasók sem jelentenek kivételt, de bizonyos különbséget mégis magában
foglal az, hogy maga a termék – legalábbis a kiadók szándéka szerint – mindenkihez szól, az
általános érdeklődésnek kíván megfelelni (Gálik, 2003).
Az amerikai piacon az újságokra vonatkozó, a demográfiai és a társadalmi-gazdasági változók hatásaival kapcsolatos kutatások eredményei lényegében egyetlen mondatban sűríthetők
össze: „Az idősebb, iskolázottabb és magasabb jövedelmű emberek olvasnak leginkább újságot” (Stone, 1987: 110). A kutatásokban kiemelték a család szocializációs szerepének erősségét és azt, hogy az olvasóvá válás az iskoláskortól kezdődik s a felnőtt ifjúkorig tart: mire az
emberek elérik a 30. életévüket, újságolvasási szokásaik stabilnak tekinthetők. Ugyanakkor az
ezredforduló idejére kialakult társadalmi környezet és média-ökoszisztéma nem kedvez az olvasási szokások kialakulásának. A családi minták szerepe sokat gyengült, s a képek fontossága,
mondhatni uralma a szöveg felett megerősödött. A médiafogyasztásban az újság látványosan
visszaszorult, és egyértelműnek tűnik, hogy a „digitális bennszülöttek” számára a hagyományos, a papíralapú nyomtatott újság már nem sokat mond, és ez utóbbi már önmagában is
tartós akadályát képezi az újságolvasó közönség korábban megszokott újratermelődésének.
Egyébként általános volt az a tapasztalat, hogy a fejlett médiapiacokon a magasabb társadalmi státuszba tartozók, és kiemelten a közügyek iránt inkább érdeklődőek gyakrabban
olvasnak újságot (és könyvet), mint az alsóbb státuszúak (Urban, 1984), és többet is olvasnak
az újságokból, nem kihagyva az álláspontokat megfogalmazó véleménycikkeket sem. A politikailag aktív, öntudatos polgár szinte kötelességének tartotta a közügyekről való informálódást mind helyi, mind regionális, mind országos szinten, s ő volt az újságok legvalószínűbb
vásárlója, és nem mellékesen ez a polgár általában képzettebb és magasabb jövedelmű is az
átlagnál, azaz a hirdetők számára rendkívül értékes fogyasztó.
A kutatási eredmények arra utalnak, hogy a fejlett piacgazdaságokban az újságok ára nem
tekinthető érdemi piacszegmentáló változónak. Az újságokra való költés a fejlett országokban
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valóban olyan csekély hányada az átlagos jövedelemnek, vagy az átlagos jövedelem szabadon
elkölthető részének, hogy a vásárlás nem komoly tétel az egyéni és a családi költségvetésekben.

Ritka kivételként találhatunk példákat arra, hogy az érett újságpiacokon is kibontakozik egy
árverseny, mint az 1993 őszén történt az Egyesült Királyságban a minőségi újságok oligopol
jellegű piacán. Az egyik vezető lapkiadó (News Corporation) jelentősen csökkentette terméke
(The Times) árát, amire válaszként az újság iránti kereslet jelentősen megemelkedett. A nagy politikai visszhangot is kiváltó, majd a brit versenyhatóság által kivizsgált esetet elemezve Sparks
(1998) arra mutatott rá, hogy az 1990-es évekre az Egyesült Királyságban a korábbiakhoz képest jelentősen megnőtt a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők száma, s ezzel megteremtődött a minőségi újságok olvasótábora bővülésének egyik fő feltétele. Ez a közönség reagált
kedvezően a kiadó drasztikus árcsökkentési akciójára, sokan közülük, lényegében a középutas
újságokat otthagyva, váltak a minőségi napilapok olvasóivá, miközben az országos terjesztésű
újságok piacán az olvasók száma nem nőtt.

Ellentétben az érett újságpiacokkal, a fejlődő országokban érvényesül az ár fogyasztást visszafogó szerepe a minőségi újságok esetében. A minőségi újság előállítása – nagyobb terjedelme és
igényesebb tartalma okán (Gálik, 1996) – lényegesen drágább, mint a népszerű vagy bulvárújságé, s az alacsony fejlettséggel együtt járó viszonylag szerény reklámjövedelmek kevésbé képesek
finanszírozni a minőség extra költségeit. Az eredmény a jövedelmekhez képest magas ár, ebből
adódóan az alacsony példányszám, a szerény mértékű olvasótábor. A folyamat szinte ördögi körként zárja önmagát, hisz a reklámjövedelmek emelkedését akadályozza az olvasók csekély száma.

5.1.3. A hirdetések hatása az újságkiadásra
A korábbiakban már utaltunk rá, hogy az újságkiadók bevételeinek nagyobbik része a hirdetésekből, s nem az olvasó által példányonként vásárolt újság árából származik, s ebben az értelemben ezen bevételek alakulása létkérdés az ágazat működése szempontjából. A 20. század
első évtizedeiben nemcsak a közönség, hanem a hirdetések piacán is hegemón szerepe volt az
újságkiadásnak, bár a magazinok versenyével akkor is számolnia kellett.
A hirdetések magára a termékre, illetve az újságok szerkesztésére is hatást gyakoroltak, és ez a
témakör a médiaelmélet politikai gazdaságtani iskolájának (McQuail, 2015) egyik fő vizsgálati
területe. Meg kell említenünk, hogy a kereskedelmi kommunikáció, illetve ennek legismertebb
formára, a hirdetés vagy reklám – a két szót szinonimaként használjuk – a modern társadalmakban a nyilvános kommunikáció kikerülhetetlen eleme, amely óriási mennyiségben zúdul a
közönségre. A hirdetések/reklámok révén a vállalatok megpróbálják befolyásolni a potenciális
fogyasztókat annak érdekében, hogy az ő terméküket vagy szolgáltatásukat részesítsék előnyben
a versenytársakéval szemben. A vezetéstudományok egyik ága, a marketingkommunikáció fontos része a reklámok/hirdetések sokoldalú elemzése (Horváth–Bauer, 2013).
Közgazdasági nézőpontból nézve a reklám Janus-arcú, kettős hatást gyakorol a versenyre és
a piacszerkezetre. A reklámnak egyrészt döntő szerepe van a termékdifferenciálódás kialakulásában, ami csökkenti a versenyt, hisz emeli a piacra való belépés korlátait, másrészt a reklám
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az árakra és árutulajdonságokra jellemző információk egyik forrása a fogyasztók számára,
ami viszont erősíti a piac kompetitív vonásait. A média-gazdaságtan és a médiamenedzsment pragmatikus közelítését követve Ludwig (2000) rámutatott arra, hogy az újságkiadás
történelmileg kialakult gyakorlatában a hirdetési bevételek mintegy keresztfinanszírozzák az
újságok előállításának és terjesztésének költségeit, így a hirdetési piacon való jelenlét kárhoztatása egyoldalú kritika.

Amennyiben a vásárlóknak kellene megfizetni az ugyanazon tartalmú, de hirdetéseket nem
tartalmazó újságokért előállításuk teljes költségét, úgy azok kétszer, háromszor, de akár négyszer is többe kerülnének, függően a reklámbevételek összes kiadói bevételen belüli arányától.
Mindez természetesen csak egy gondolatkísérlet, hisz ez esetben a ceteris paribus feltétel nem
életszerű. A gyakorlatban egy ilyen drasztikus áremelésnek gátja az olvasók természetes reagálása, hisz a megemelt árak nyilván visszafognák a keresletet, és semmi garancia nincs arra, hogy
a kiadók összbevétele nemhogy növekedne, de akár csak szinten is maradhatna.

A médiapiacot élesen kritizáló politikai gazdaságtani iskola egyik reprezentánsa, Bagdikian
(1990: 134) az amerikai piacot elemezve és a jól ismert közgazdasági metaforát használva arra
a következtésre jut, hogy „az ingyen ebéd sokba kerül.” Úgy látja, hogy az újságkiadók azon félelmükben, hogy megbántják olvasóik egy csoportját, amennyiben egy másik csoport érdekeit
tükröző anyagot közölnek, semlegesítik, kilúgozzák az információkat. Szerinte az objektivitás,
mely a szenzációhajhász, részrehajló sajtó elleni küzdelem fontos eszköze volt, sajátos módon
mintegy konzumálódik: a szegényeket, a kisebbségeket érintő események, a velük történt dolgok csak akkor válnak hírré, ha a tehetős olvasók világára is hatással vannak. Ráadásul a
kiadók, féltve a bevételeiket, hajlamosak elhallgatni a nagy hirdetők tevékenységére és termékeire vonatkozó kritikus információkat, visszatartani a velük kapcsolatos negatív híreket.
Botorság lenne azt mondani, hogy az idézett éles kritika ne tartalmazna valós elemeket, de
azt se feledjük, hogy a kiadók a hirdetési piacon szerzett bevételeikből finanszírozni tudták
a legnagyobb ráfordításokat igénylő újságírói hír- és információs műfajokat, és kiemelten az
oknyomozó riportokat, valamint képesek voltak fenntartani az igencsak költséges külföldi
tudósítói hálózatokat. Az újságok folyamatosan gyengülő potenciálja a hirdetési piacon a nagyon költséges tartalmak készítését szinte lenullázta az ezredfordulót követően, azaz nemcsak
az ingyen ebéd kerül sokba az olvasónak, hanem a hiánya is!

5.1.4. Az újságok előállítása, a ráfordítások és a bevételek szerkezete
Az újságkiadás ellátási láncában a három kulcsszereplő a nyomda, a kiadó és a terjesztő. A
kreatív tartalom előállítása és/vagy szerkesztése a kiadói szerkesztőségben történik, s maguk
a lapkiadók a legnagyobb változatosságot mutatják szinte minden szóba jöhető ismérv – méret, szervezet, profil, vertikalitás, társasági forma stb. – szerint, természetesen nem ötletszerű
kombinációkban, hanem a releváns piac adottságaihoz és követelményeihez igazodva.
A nyomdászat, a lapok fizikai előállítása, az információs technológiák viharos fejlődésének
eredményeit befogadva látványos átalakuláson ment keresztül az 1970-es, 1980-as években
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a fejlett országokban. A lapok nyomásának előkészítése – esetenként és főként Európában
súlyos munkaerő-konfliktusokat kiváltva – a nyomdákból átkerült a szerkesztőségekbe, s
egyúttal lényegesen olcsóbb és gyorsabb lett. Az elektronikus szedés és tördelés lehetőségével
élve maga a nyomtatás is változott, az ólom eltűnt a munkafolyamatokból, mint ahogy lényegében a papír is a szerkesztőségekből, és mindezek a változások új megvilágításba helyezték a
lapkészítés nyomdai szakaszában az optimális üzemnagyság értelmezését.
Az amerikai piacon végzett felméréseket összegezve Picard (1998: 123) azt szűrte le, hogy
egy bizonyos példányszámtartományban, amit ő maga a 10.000–100.000 sávba tesz, valóban csökkentek az egységköltség-minimumok az új nyomdai-szerkesztési technológiákra
való áttérés következtében, de alatta és felette nem. Az új technológia bevezetésének magas
költségei a kis példányszámú lapoknál nem térülnek meg, a nagyon magas példányszámok
esetén pedig a bevezetés járulékos költségei miatt nem csökkenhet az átlagköltség. Persze az
újságok döntő többségénél éppen az említett kedvező sávban van a példányszám, azaz az új
technológia de facto csökkentette az optimális üzemnagyságot a nyomdák esetében.
A lapkiadók költségeit hat csoportba szokás sorolni, ezek a szerkesztés, a nyomópapír, a nyomtatás, a reklám, a terjesztés és a kiadói részlegek fenntartásának költségei. Ezekből e helyütt a
szerkesztőségi költségeket részletezzük, amelyeket az egyes tartalmak bekerülési módja szerint
a saját, a hírügynökségi és az egyéb – a szabadúszók cikkei, fotói, rajzai, a vásárolt mellékletek
stb. – kategóriákba szokás csoportosítani. A szerkesztőségi költségek egésze az első példány
előállításának költségeihez sorolandó, függetlenül attól, hány példányban nyomják a lapot.
Az egy-egy konkrét újság vagy az iparág költség- és bevételi szerkezetére vonatkozó adatok igen gyéren állnak csak rendelkezésre az egyes országokban. Az amerikai piacon Picard
(1998: 120) gyűjtése, a magyar piacon az Axel Springer kiadó, a német piacon a Német
Lapkiadók Szövetsége által rendelkezésre bocsátott adatok szerint az 5.1. táblázatban látható,
átlagosnak tartott értékek voltak a jellemzőek az 1990-es években.
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5.1. táblázat. Az újságkiadás működési költségeinek és bevételeinek
megoszlása szakértői becslések alapján az 1990-es években (%)
Német napilappiac
Megnevezés

Átlag az amerikai piacon

Magyar regionális
napilappiac (1999)

Korábbi

Új

tartományok
Bevételek
Hirdetési

65-80

52-55

– Helyi

35-60

30-32

– Apró

20-35

6-8

63

58

– Országos

10-15

16-18

Terjesztési

20-35

45-48

37

42

Szerkesztőségi

7-10

16-18

18

21

Hirdetési

5-6

7-9

11

11

Terjesztési

9-10

19-22

17

17

Promóciós

1-2

1-3

Nyomdai

13-15

15-17

24

20

Nyomópapír

15-30

11-13

7

8

Igazgatási

8-12

8-10

7

8

15

15

Költségek

Épület és telek
Működési nyereség

1-3

1-2

15-20

15-17

Forrás: Gálik (2003: 141)

Az OECD (2010: 39) már hivatkozott szakértői tanulmányában is találunk szakértői
becsléseket az amerikai, illetve a német újságkiadók költségszerkezetére, de ezek szintén
külön forrásokból származnak és nem ugyanarra az évre vonatkoznak. Az eltérő időpontok és a vizsgálatok során használt különböző módszertanok következtében a konkrét
számértékek összehasonlítása megkérdőjelezhető, de egy példát azért hozunk: a német
kiadóknál a szerkesztőségi költségek aránya átlagban 2008-ban 24% volt az összköltségen belül, ami a cca. tíz évvel korábbihoz képest magasabb ugyan, de nem tekinthető
drámai változásnak.
A digitális módon történő tartalomtermelés és terjesztés költségszerkezete drasztikus különbségeket mutat a hagyományos/analóg környezetben zajló hasonló folyamatokhoz képest.
A hagyományos technológia alkalmazásával az összes költségen belül a tartalom-előállítás és
a layout tervezésének együttes költségei 10-20%-ot tesznek ki, további 15-20%-ot a fizikai
nyomdai előkészítés költsége, a nyomtatás és a terjesztés pedig az összes többit, nagyjából
kétharmadnyi részt. A digitális kontextusban zajló folyamatban a költségek túlnyomó részét
a tartalom előállítására, az elektronikus szerkesztésre és a layout megtervezésére fordítják, a
digitalizált termelés és a hálózati terjesztés költségaránya pedig általában 15% alatt marad
(Picard, 2011: 11–12).
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5.1.5. Mi van az újságban, avagy az újságkiadás és a sajtószabadság viszonya
A demokráciákban a média működésének természetes közege a média szabadsága, vagy, közelítve a köznapi nyelvhasználathoz, a sajtószabadság (freedom of the press), ami persze egyúttal a kommunikáció- és médiatudományokban és a közjogban használt szakkifejezés is.
Azt a kérdést, hogy kinek/kiknek a szabadságáról is van szó, lényegében az érintettelmélet
szellemében határozta meg McQuail (1992: 102), külön-külön értelmezve a médiumok tulajdonosainak, szerkesztőinek/munkavállalóinak (belső érintettek), valamint a közönségnek
(a külső érintettek legfontosabb csoportja) a szabadságát. Úgy véli, az érintettek szintjén célszerű megkülönböztetni egyrészt a külső beavatkozásoktól való védelmet szolgáló, másrészt a
szervezeti célok követését lehetővé tevő szabadságokat.
A tulajdonost védelem illeti meg a cenzúrától és a méltánytalan adózástól, s egyúttal joga
van arra, hogy médiaszervezetet alapítson, belépjen a média színterére. Az is megilleti, hogy
meghatározza a médiaszervezet működési körét és a közvetített üzenetek irányvonalát, konkrétabban fogalmazva megtartsa magánál a döntés lehetőségét a nyilvánosság számára szánt
médiatartalmak közléséről vagy nem-közléséről. Bármilyen brutálisan is hangozzék más belső, vagy akár a külső érintettek számára, az üzleti alapon tevékenykedő szervezetek, tehát a
nyereségérdekelt médiavállalatok működési szintjén „a sajtószabadság közjogi kategória, a
közhatalomtól véd, és nem a civil tulajdonosoktól” (Sárközy, 2012: 171)
Ugyanakkor az a tény, hogy a vállalati működés alapvető célja nyereség elérése a fogyasztói
igények kielégítése mellett, önmagában nem akadályozza, hogy a tulajdonosok és a menedzserek megegyezésre jussanak a vállalatnál dolgozó újságírókkal a médiatartalmak előállításának lényegi kérdéseiről, beleértve a döntési hatásköröket is, azaz a belső érintettek céljai
elvileg összeegyeztethetőek. A közönség kereslete természetszerűleg a médiavállalatok működésének fókuszában van, érdekeinek beszámítása így magától értetődő. A kérdés az, hogy a
médiavállalat pusztán fogyasztóként tekint a közönség tagjaira, vagy állampolgárként is, akit
el kell látnia – saját társadalmi felelősségét átérezve – a közügyekről szóló releváns információkkal. A felelős média elméletének kidolgozása visszanyúlik a 20. század közepéig, legelőször
az Amerikai Egyesült Államokban létrehozott Sajtószabadság Bizottság (The Commission
on the Freedom of the Press, 1947) fogalmazta meg.
A munkavállalók/szerkesztők körében az államtól, a tulajdonostól és a külső érdekcsoportoktól való védelem egyaránt fontos, mint ahogy közlésről/nem közlésről való döntés, valamint
az információgyűjtés és a véleményalkotás szabadsága is. A lapkiadóknál munkavállalóként
dolgozó újságírók nem csupán alkalmazottak, hanem gyakori, hogy az újságíró szakma képviselőinek tekintik magukat, s a szakma írott és íratlan szabályaihoz szeretnék igazítani viselkedésüket. Ez nem feltétlenül egyezik meg azzal a viselkedéssel, amit a tulajdonosi – vagy
éppen menedzseri – érdekekből lehetne levezetni. Összeegyeztetésük ugyan nem egyszerű, de
valamilyen formában mégis megtörténik a gyakorlatban, akár a tulajdonosok, a menedzsment
és a szerkesztőség közötti formális dokumentumok (szervezeti és működési szabályzatok, külön
hírszerkesztési irányelvek, valamint a hírszerkesztőség autonómiáját körülíró formális statútumok) elfogadásával, akár más formákban (például lapombudsman alkalmazása).
A közönséget illetően McQuail (1992) a választékhiány és az elfogult hírek elleni védelem
fontosságát emeli ki, a másik aspektusból pedig az információkhoz való hozzáférést, valamint a saját nézetek kifejtésének lehetőségét hangsúlyozza. A hírmédia működésének külső
érintettjei közé tartoznak a közönségen és más piaci szereplőkön (stratégiai partnerek, szál-
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lítók, versenytársak) túl a kormányzati intézmények, a társadalmi szervezetek, a pártok, az
önszerveződő érdekcsoportok, amelyek nem pusztán gazdasági vállalkozásként tekintenek a
médiavállalatokra, hanem a nyilvánosság, a társadalmi befolyás és a kultúra fontos fórumait
is látják bennük, és amelyekhez maguk is szeretnének esetenként hozzáférni.

A médiatulajdon és a médiatartalmak feletti ellenőrzés közti összefüggés egyik leágazása a
nyilvános kommunikációban megjelenő tartalmak különböző szempontok szerinti elemzése.
Altheide és Snow (1979) alkották meg a médiatudományokban a médialogika szakkifejezést,
amely a tartalom-előállítók körében az idők folyamán kialakult rutinokat, jó gyakorlatokat,
professzionális eljárásokat foglalja magában. Jóllehet a különböző médiumok, így az újság, a rádió és a televízió szervezeteiben a tartalomkészítés logikája eltérhet egymástól, de abban általánosak, hogy az elérendő közönség igényeit nem tévesztik szem elől. Ilyenek például a tartalmak
személyre szabása, vagy éppen az érzelmekre történő hatásgyakorlás, amelyekkel igyekeznek
megragadni a közönség figyelmét és növelni bevonódásuk mértékét (McQuail, 2015).

5.1.6. Az újságpiacok szerkezete
A konkrét piacok, így az újságpiacok szerkezetének elemzésekor is a piaci szereplők száma és
piaci részesedésük megoszlása, a piaci koncentráció foka, a piacra való belépés korlátai, valamint a vertikális integráció és a termékdifferenciálás mértéke a szokásosan számításba vett
elemek (Gálik, 2003). Egy adott időpontban összehasonlítva a fejlett országok újságpiacainak
szerkezetét mindig is óriási különbségeket láthattunk és látunk ma is, ezek kialakulásában a
történelmi és kulturális tényezők rendkívül jelentős szerepet játszottak, amint azt Hallin és
Mancini (2008) már többször idézett munkájukban bemutatja.
Az újságpiacok vizsgálatakor a földrajzi/területi ismérv volt a szokásos kiindulópont. Az Amerikai Egyesült Államokban történelmi okokból a helyi napilapok összességüket tekintve sokkal
nagyobb gazdasági potenciált képviseltek, mint az országos terjesztésű újságok, és lényegében
ugyanez volt a helyzet Európa számos, nagy lélekszámú országában (Németország, Olaszország,
Franciaország, Spanyolország), ha a helyi és a regionális piacokat együtt kezeljük. Bizonyos hírek,
információk eleve csak egyes, földrajzilag körülhatárolható helyen – településeken, városokban,
körzetekben – számíthatnak érdeklődésre, ezt használták ki a helyi kiadású újságok, amelyek a
helyi szolgáltató ágazatok számára mondhatni természetes hirdetési felületnek számítottak, nem
lebecsülve persze a hirdetésekben megjelenő országos vagy nemzetközi márkák szerepét sem.
Az amerikai helyi piacokon kiadott napilapok közti verseny sajátosságait vizsgálva Rosse
(1967) kiemelte a 20. század folyamán érvényesülő monopolizálódási tendenciát, amit jól
érzékeltet, hogy míg 1923-ban az amerikai városok 38,7 százalékában volt egynél több cím
a piacon, addig negyven évvel később, 1963-ban ez az arányszám mindössze 3,4 százalék
volt (és megjegyezzük, a trend a későbbiekben is érvényesült, az ezredfordulóra 2 százalék alá
csökkent az egynél több hagyományos újságot kiadó települések száma).
A piaci szerkezet monopolizálódását vizsgálva Rosse abból indult ki, hogy amennyiben a kis példányszámú újságok előállításának egységköltsége nem különbözne érdemben a nagy példányszá-
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múakétól, akkor az olvasói preferenciák széles köre számára kiadnának napilapokat a piacon. Mivel
azonban, amint kimutatta, a méretgazdaságosság jellemzően érvényesül az újságkiadásban, minden egyéb feltételt azonosnak véve a nagyobb példányszámú napilap egységköltsége kisebb, mint
az alacsonyabb példányszámúé. Az olvasók szűkebb körének preferenciáit kiszolgáló újság ára így
szükségszerűen magasabb lesz a piacon, mint a szélesebb közönségpreferenciákat kiszolgálóké, és ez
versenyhátrány kiadóik számára. Ezt a hátrányt persze ellensúlyozhatná az olvasók erős ragaszkodása a maguk preferenciáival találkozó termékhez, de a magasabb ár megfizetése iránti hajlandóság az
olvasók körében a valóságban erősen korlátozott. A méretgazdaságosság a monopólium kialakulása
irányába hat, az olvasói preferenciák eltérése pedig a monopolisztikus verseny, a több piaci szereplő
jelenlétének irányába, és úgy találta, hogy a méretgazdaságossági hatás az erősebb.
Gustafsson (1978) a lapkiadás kétoldalú piacának másik összetevőjében, a hirdetési piacon
vizsgálta az azonos földrajzi piacokon kiadott újságok példányszáma és hirdetési bevétele
közti összefüggést. Két napilapra egyszerűsítve szemléletes az okfejtése, miszerint – ceteris
paribus, azaz minden egyéb feltételt azonosnak véve – a nagyobb példányszámú lap kiadója
élvezi az értékesített példányszám és a hirdetési bevételek alakulása közti pozitív korreláció
előnyeit. A magasabb bevételek egy részéből ez a kiadó fejlesztheti a termékét, növelheti az
értékesített példányszámot, így még több hirdetőt vonzhat magához, és ezzel még tovább
növelheti a bevételeit. A kisebb kiadó pontosan ezzel ellentétes irányú spirálba, egy ördögi
körbe kerül, és idővel nem bírja már a versenyt, ki kell majd lépnie a piacról. A szerző tehát
az újságpiacok monopolizálódási tendenciáit az újság kétoldalú piacával magyarázza, és vele
szinte egy időben Rosse (1980) is kiemeli a hirdetések hatásának a meghatározó szerepét.

Még említésre érdemes, hogy az újságkiadási ágazat gazdasági elemzéseiben rendre hivatkoznak
Rosse (1975) azon tanulmányára, amelyben az amerikai metropoliszok sajátos földrajzi piacát
vizsgálja. Az általa esernyő-modellnek nevezett piaci szerkezetben a sokmilliós lakosságú nagyvárosok napilapja alatt ott találjuk az egyes történelmi városrészek napilapjait, majd azok alatt
a nagyvárost övező kertvárosok (suburbs) napilapjait. Rosse esernyő-modellje akár ki is terjeszthető az országos, a regionális és a helyi piacokon kiadott újságok közti versenyre, így tanulságai
szélesebb körűek, s nem csupán az amerikai metropoliszok földrajzi piacán értelmezhetőek.

Az újságpiacok alakulását az előbbiek mellett természetesen az interszektorális verseny is
befolyásolja. Ez a verseny az 1920-as években a rádió megjelenésével kezdődött, majd negyedszázaddal később a televízió piacra lépésével és tömegmédiummá válásával felerősödött.
Gentzkow (2006) kimutatja, hogy az amerikai piacon a televízió növekedése és az újságkiadás hosszú távú hanyatlásának kezdete nagymértékben összefügg, a tévénézők számának
növekedését az újságok példányszámának csökkenése kísérte. Az egyes földrajzi piacokon
kifejezetten viharos sebességű volt a televízió közönségének emelkedése, a tévécsatornák beindulásától számított öt év alatt az elérte a közönség/a háztartások 70 százalékát.
A fejlett médiapiaccal rendelkező európai országokban a helyi/regionális piacokon a monopolizálódási tendenciák a párt-/mozgalmi kötődésű napilapok hanyatlásával szintén érvényesülnek. Ugyanakkor az országos újságpiacok szerkezete országonként erősen eltér egymástól, de a sok különbség sem fedi
el azt az általános képet, hogy e piacok általában oligopol jellegűek, sőt az országos terjesztésű napilap
– ez persze részben definíciós kérdés – puszta léte néhány dél-európai országban maga is vitatható.
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Minden tapasztalat azt erősíti, minden üzleti információ azt mutatja, hogy az újságpiacokra való belépés rövid távon nem jövedelmező, s évek telhetnek el addig, míg az új cím
nyereséget hoz, feltételezve persze a piacon való megkapaszkodását. A belépés tőkekorlátja az
újságkiadásban kifejezetten magas, az üzleti kockázat úgyszintén, s a méretgazdaságossági
hatások, valamint a hirdetési piacokon folyó verseny mellett ez a tényező is hozzájárul a 20.
század során kialakult, jellemzően koncentrált piacszerkezetekhez (Gálik, 2003).

5.1.7. A hagyományos/nyomtatott magazinok kiadásáról röviden
A magazin a könyv és az újság közötti fogyasztói szükségletek kielégítésére létrejött nyomtatott időszaki kiadvány. Kevésbé részletekbe menő, ám tartalmilag változatosabb, mint a
könyv, ritkábban jelenik meg, szakosodottabb, s a szó mind valóságos, mind átvitt értelmében színesebb, mint az újság. A magazinkiadás legfontosabb ágazata a fogyasztói magazinok
megjelentetése, s ezek a termékek az általuk középpontba helyezett témában – hírek, szórakoztatás, utazás, sport, hobbi, divat, életmód, társasági élet stb. – az általános ismeretek
szintjén szólítják meg a maguk olvasóközönségét.
A 20. század során, ellentétben az újsággal, folyamatosan nőtt a magazinok száma, ami
persze összefügg a lakossági szabadidő és vásárlóerő emelkedésével. Az ágazat kibocsátása
értékben vetekszik az újságkiadással, a címeket tekintve pedig messze megelőzi (Holmes,
2007). A fogyasztói magazinok földrajzi piaca jellemzően országos, a termékdifferenciálás
erős, a verseny mikroökonómiai értelemben monopolisztikus jellegű, és hasonlóan az újságokhoz, egyszerre vannak jelen a közönség és a hirdetők piacán (Gálik, 2003).
A fogyasztói magazinok kiadása tőkeigényes, az igényes kivitelezés, a többnyire színes
nyomtatás, az országos terjesztés, az elosztási csatornákhoz való hozzáférés magas költségekkel jár. A minőségi kiállítású termékek előállításának nyomdai technológiái megkövetelnek
egy bizonyos gyártási példányszámot ahhoz, hogy az egységköltséget minimalizálni lehessen,
így a méretgazdaságosság érvényesül. A magazinkiadók jellemzően közepes és nagyvállalatok, s a termék kockázatos jellege, valamint a hirdetési piacon való jelenlét szinte kényszerítő
erővel abba az irányba hat, hogy a kiadók több címmel is jelen legyenek a fogyasztói magazinok piacán, ez a választékgazdaságosság érvényesülési jele.

Az amerikai magazinpiacon az általános témakörű, képekben gazdag magazinok jól érzékelhetően hanyatlásnak indultak az 1960-as évek végétől, s ezt mindenek előtt a televíziózás tömegessé válása váltotta ki (Abrahamson, 2007). Az 1990-es években, a sokcsatornás televíziós
modell általánossá válása és az internet fokozatos térhódítása eredményeként rendkívül kiéleződött a piaci verseny. Miközben nagyjából kétszeresére nőtt címek száma, ami évi hat százalékos
növekedési ütemmel ért föl, addig az eladott összes példányszám – a lakosság lélekszámának
emelkedése ellenére – lényegében stagnált, a példányszám éves növekedési üteme mindössze
0,1 százalékot tett ki (Barsh és mások, 1999). Az újonnan megjelenő fogyasztói magazinokat
tartalmilag az erős szakosodás jellemezte, az új címek a régiektől elhódított olvasókból építették
fel a maguk közönségét, s a piacot elhagyó címek száma szintén magas volt.
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A fogyasztó magazinok piacán az árrugalmasság jellemzően érvényesül. Mind a termékek
jellege, beleértve heti vagy még hosszabb periodicitású megjelenést, mind a rendkívül erős
tartalmi szakosodás, mind a címek magas száma egyes piacokon, mind a napilapokhoz képest magasnak számító ár az árrugalmasság érvényesülésének irányába hat, s a tapasztalatok
szerint a fogyasztói magazinok piacain az árverseny mindennapos jelenség.
A lapágazatban a fogyasztói magazinok kiadása sokkal inkább képes volt alkalmazkodni a digitális hálózati média világához, mint az újságkiadás. Ez korántsem véletlen,
hisz az a speciális érdeklődés vagy hobbi, amiben a magazinok olvasói osztoztak, szinte
kínálta magát ahhoz, hogy ők maguk a hálózati kapcsolat révén, a magazinhoz kötődve
virtuális közösséggé szerveződjenek. Az új üzleti modell a tartalom, a közösség és a kereskedelem együttese (content, community, commerce, az ún. 3C) köré épült fel (Gálik,
2003), s esete válogatja, mikor melyikre érdemes nagyobb hangsúlyt helyezni. A külső
„beszállítók” megnövekedett súlya mellett a felhasználók által előállított és terjesztett
tartalmak szintén integráns részei lettek a tartalomkínálatnak. Ami a kereskedelmi oldalt illeti, ez már jóval több, mint a nyomtatott fogyasztói magazinoknál a hirdetési felület értékesítése. A magazinok honlapjai egyúttal értékesítési pontjai is az olvasóközönség
jól feltérképezett fogyasztásába illő termékeknek, szolgáltatásoknak, de ez már megint
túlmutat a média világán.
Furcsa paradoxon, hogy bár a magazinkiadás a digitális média-ökoszisztémában jól megtalálta a maga helyét, a média-gazdaságtani elemzések továbbra is az újságkiadásra összpontosítanak. Holmes (2007) egy köznapi hasonlattal érzékelteti a jelenséget. Kiemeli, hogy
miközben a fogyasztói magazin címek száma messze, nagyságrenddel felülmúlja az újságcímekét, a róluk szóló könyvek esetében az arány éppen fordított, elég csak egy jó amerikai
szakkönyvtárban a polcokra kihelyezett művekre tekinteni. Hozzátesszük, a szakfolyóiratokban megjelenő tanulmányok esetében sincs ez másként.
E helyütt nem tudunk a fenti paradoxonnal részleteiben foglalkozni, de annyit mindenképpen megjegyzünk, hogy a kultúrakutatások (cultural studies) területén, éppen a termék
fogyasztásának szövevényes társadalmi-kulturális kontextusai miatt, kifejezetten nagy teret
foglalnak el a fogyasztói magazinok (Abrahamson, 2007). Média-gazdaságtani közelítésben
a nyomtatott fogyasztói magazin mint termék – a hírmagazinok kivételével – lényegében
hasonlítható az áruvilág, ezen belül is a szabadidőipar többi termékéhez, döntő többségük
úgymond szokványos árujószág. Ennek megfelelően a média-gazdaságtani kutatások csekély
figyelmet fordítanak erre a lapfajtára, és jelen esetben mi is ezt követjük.
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5.2. Textuális és állóképtartalmak: online megjelenés
A hagyományos, a papírra nyomtatott újságok előállításának folyamatában a digitalizáció
forradalmi változásokat idézett elő mind a szerkesztőségekben végzett munkák, mind a
nyomdai előkészítés, mind az újságok nyomdákban történő előállításának műveleteiben. Az
1970-es években a fejlett országokban a szerkesztőségekben az írógépet és a géppapírt fokozatosan felváltották a szövegek digitális rögzítésére és szerkesztésére használt szövegszerkesztők, az egyes újságoldalak kialakítását, az úgynevezett tördelőszerkesztést többé már nem
a nyomdákban végezték aprólékos kézi munkával, hanem speciális számítógépeken tördelő
szoftverek alkalmazásával, és az elektronikusan tördelt oldalak alapján készített nyomólemezek kerültek fel a nyomdagépekre. A hosszú évszázadokon át használt ólombetűk eltűntek a
lapnyomdákból, az újságírók/szerkesztők által előállított kreatív tartalmakat kézzel fogható
termékké átalakító munkafolyamatok ott is átalakultak.
Mivel a szerkesztőségekben a közlésre szánt tartalmak már digitális formában készültek
el, álltak rendelkezésre, a nagyobb amerikai lapkiadók az 1980-as években – a videotext
rendszerének (lásd: 4.2.3. alfejezet) mintájára – kísérletezni kezdtek napilapjaik elektronikus terjesztésével hírközlési hálózatokon keresztül, ami a hatalmas területű országban
lehetővé tette volna számukra az országos terjesztésű újságpiacokra való belépést. Végül
is a kísérletek üzleti mércével mérve kudarcba fulladtak, az újságoknak a televíziókészüléken megjeleníthető elektronikus változatára nem alakult ki tömegkereslet (Boczkowski,
2004). Az áttörést a kiadók számára az 1990-es évek első felében az interneten a World
Wide Web (WWW), a világháló technológiájának elterjedése és a böngészők megjelenése hozta meg (Moldován, 1997), ami a háztartásokban használt személyi számítógépek
gyorsütemű növekedésével járt együtt, s ennek nyomán az elektronikus lapkiadás korábbi
formái fokozatosan elhaltak.
Az internet térhódítása a médiaszíntéren is jelentősen megváltoztatta a hagyományos
kínálati, és keresleti viszonyokat. Mindez érzékenyen érintette a lapkiadást is, hisz a
korábbiakhoz képest radikálisan megváltozott a költségszerkezetet, a tartalmak fizikai
értelemben vett előállításának és terjesztésének, a fogyasztóhoz való eljuttatásának költségei jelentősen lecsökkentek (lásd az előző alfejezetben). Az ezredfordulóhoz közeledve
a hálózati hírportálok megjelenése további komoly kihívást jelentett az újságoknak,
fokozatosan csökkentve olvasottságukat, és ennek következtében fő bevételi forrásukat,
a hirdetési bevételeket (Boczkowski, 2004; Gálik, 2003). Ehhez járult még hozzá, hogy
a korábban külön fejlődési utakat bejárt hagyományos felületek/médiumok, mint az
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újság, a rádió és a televízió immár egyazon platformon folytatták a küzdelmet a fogyasztók figyelméért.
Mivel az online lapkiadásban a materiális értelemben vett termelés és terjesztés (a tartalmak fizikai megjelenítése és továbbítása) költségei a korábbiak töredékére estek vissza, a
piacra újonnan belépni szándékozók előtt a tőkekorlát lecsökkent, és viszonylag kis kockázat
mellett kipróbálhatták, vajon milyen kereslettel találkozik tartalomkínálatuk a piacon. Az
így kialakuló nagymértékű kínálati többlet új piaci helyzetet teremtett a piacon már bent
lévő (legacy) szereplők számára.
Azt, hogy végeredményben nem volt alternatívája a fejlett médiapiacokon az online újságkiadás megindításának szemléletesen bizonyítja, hogy az ezredfordulón a száz legnagyobb olvasottságú amerikai napilap közül csupán kettőnek nem volt még hálózati kiadása
(Boczkowski, 2004). Mindemellett azonnal felvetődött a kérdés, hogy a világhálón elérhető
újság esetleg „kannibalizálja”-e a nyomtatott hírlapot/az újságot, ám hamar bebizonyosodott,
hogy a megszokott nyomtatott újság online kiadása az olvasók számára inkább kiegészítője,
semmint helyettesítője a hagyományos újságnak (Gálik, 2003).

5.2.1. A hálózati terjesztésű újság mint termék, és keresletének sajátosságai
Közhelyszámba megy az üzleti életben, hogy azokon a piacokon, ahol széles a termékkínálat, és
egyértelműen ilyen piac volt már az 1990-es évek elején a médiatermékek és szolgáltatások piaca,
egy új termék bevezetésének sikere szorosan összekapcsolódik azzal, mennyire különböztethető
meg a már piacon lévőktől akár árban, akár minőségben, akár a hozzáférési/eladási feltételekben. A
marketing szóhasználatával élve az a kérdés, mi az az egyedi termékígéret (unique selling proposition,
USP), ami rábírja az egyént a vásárlásra, illetve – ingyenes hozzáférés esetén – a használatra.
Az olvasók által megszokott, ismert újságokhoz viszonyítva a piacra belépő online tartalomkínálat – mind az előzmény nélküli hálózati portálok, mind a papírra nyomtatott újság címével
megjelenő, annak márkáját/brandjét használó napilap vagy hetilap hálózati kiadása – a következő újdonságokkal rendelkezett, amelyek egyben új minőséget is képviseltek a korábbiakhoz
képest (Gálik, 2003):
– mivel a terjesztésnek gyakorlatilag nincs területi/távolsági korlátja, így a hálózati újságok/hírportálok földrajzi piaca elméletileg a helyi piacoktól a globális piacokig terjed,
az egyén számára elérhető tartalmak mennyisége és választéka nagyságrendekkel bővül;
– a hálózati újság kiadásában ott a lehetőség, hogy mindig aktuális legyen, hisz tartalma a
világban történő eseményekre reagálva azonnal, igény szerint folyamatosan frissíthető – ez
a tulajdonság amúgy vetekszik a hírrádiók és a hírtelevíziók televíziózás ilyen jellegzetességével, és nyilvánvaló fogyasztói többlet az olvasó/felhasználó számára;
– a terjedelem rugalmasan alakítható, nincs merev, a közvetítő eszköz, a nyomdai technológia, vagy a terjesztési logisztika által határok közé szorított oldalszám korlát;
– extra (eredeti) anyagok is megjelentethetőek, kihasználva azokat az üzleti előnyöket,
amelyek az előbbiekből erednek;
– dinamikus tartalomkezelés, azaz bármilyen újságanyag bármivel összekapcsolható a
hypertext-elv alapján;
– könnyű visszakereshetőség;
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– az olvasó a valós időben kapcsolatot teremthet a szerkesztőséggel (elektronikus olvasói
levél/e-mail-üzenet a hagyományos postai levél helyett);
– az újságolvasó/a felhasználó számára megteremtődik az a lehetőség, hogy szoftverek
segítségével a maga szempontjait érvényesítve a saját preferenciái szerint válogasson a
hírek vagy más tartalmak között (részletesen lásd a 4.2.5. alfejezetben).
Természetesen az olvasó szempontjából a hálózati újság használata a megszokott nyomtatott
újság olvasásához képest hátrányokkal is, járhat:
– a hálózati újság elérése külön készüléket igényel, aminek beszerzése és az internethez
való kapcsolódása költségekkel is jár, de mivel számtalan egyéb célra is használja a közönség az internetet, a költségek szétterülnek közöttük;
– a képernyőről való olvasás sokaknak idegen és kevésbé kényelmes mint a hagyományos újságé;
– a híreket és a bemutatott események megjelenítésében az infomercial műfaj gyakoribbá
vált és kevésbé megkülönböztethető, a hálózati újságban mint nyomtatott újságban volt.
Így a felhasználó kevésbé bízhat abban, hogy a híreket, információkat nem torzítják-e a
primér üzleti érdekek.

Az újságok hálózati kiadására való átállás nem drámai hirtelenséggel, sokkal inkább lassú, de
erőteljesen egy irányba ható folyamatként zajlott le, és az 1990-es évek közepétől gyorsult fel.
A világ legnagyobb médiapiacán, a fejlődési trendeket diktáló Amerikai Egyesült Államokban
a különböző tartalmakhoz való hozzáférést kínáló hostok száma 1995 januárjától az ezredfordulóig 5,8 millióról 72 millióra nőtt (Boczkowski, 2004), az internet használó felnőtt népesség
aránya pedig ugyanezen időszak alatt nagyjából tízszeresére emelkedett és elérte 2000-ben az
ötven százalékot (Perrin–Duggan, 2015). A világhálón újonnan megjelenő tartalomszolgáltatók tömegei olyan nyomás alá helyezték a hagyományos lapkiadókat, hogy kénytelen-kelletlen
megindították címeik online kiadását, maguk is törekedve arra, hogy kihasználják az online
tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó versenyelőnyöket. Az ezredforduló utáni évtizedben az online hírforrások olvasása folyamatosan növekedett (OECD, 2010) azonban az online olvasótábor sokkal inkább ad hoc, rendszertelen és szórványos jellegűvé formálódott, mint korábban a
nyomtatott sajtótermékeké.

A felhasználók bevonása a kiadók által piacra vitt, szerkesztett termék/szolgáltatás kínálatba
szinte természetes módon, a hagyományos újságok online kiadásainak megjelenésével vette a
kezdetét döntően az egyes szerkesztőségi tartalmakhoz fűzött kommentárok formájában. Az
internet infrastruktúrájának fejlődése és használatának tömegszerűvé válása a fejlett országokban lehetővé tette, hogy a tömegmédiában a korábban élesen elkülönülő termelői és fogyasztó
szerepek között megtörténhessék az a bizonyos átjárás, amelyet amúgy már jóval korábban
felvetettek (Toffler, 1980), és amely a digitális hálózati média egyik alapvető jellemzője. Az
ezredfordulót követően az újságok online kiadásának szerkesztői már nemcsak kommenteket
fogadtak, de kezdtek helyet szorítani a blogolóknak, és anyagokat közöltek – olykor szerkesztett formában – a civil újságírás gyakorlóitól.
Az online hírpiacot az infokommunikációs technológiák ezredforduló utáni fejlődése, valamint, az előbbivel párhuzamosan, a felhasználói/fogyasztói készülékállomány (mobil- és
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okoseszközök) szerkezetének átalakulása megváltoztatta felhasználói, fogyasztási szokásokat (multiplatform-fogyasztás). Tágabb értelemben a 21. századi életvitel (fokozott mobilitás, feszítettebb
időgazdálkodás, felgyorsult hétköznapok), de különösen az online jelenlét erősödése, a szabadidő
felhasználásban megnövekedett aránya magában hordozza a hálózati tartalmak létrehozásában
és terjesztésében megmutatkozó aktivitás növekedését. Mindezek növelik továbbá a fogyasztók
bevonódását is, állandósítva a valós idejű (real-time) információellátottság iránti igényt.

5.2.2. Az újságkiadás átalakulásának tapasztalatai az ezredfordulót követően
A médiavállalatok számára az ezredforduló után a multiplatform megjelenés kényszerítő erejűvé vált (Doyle, 2013), és ennek következtében a lapkiadók portáljain a hagyományos textuális,
állókép és grafikus tartalmak mellé fokozatosan odakerültek az audio- és az audiovizuális
tartalmak. A hálózati újság kiadása gyakorlatilag egy multimédiás szolgáltatássá vált, hamar túllépve azon a kezdeti elképzelésen, hogy a hálózati újság a nyomtatott kiadás amolyan
utánközlése. Fokozatosan átalakult az olvasókkal való viszony is: felhasználók által előállított
tartalmak idővel megjelentek a hálózati felületeken, amint azt korábban már könyvünkben
több helyütt (kiemelten a 3.2. és a 4.2. alfejezetekben) már részletesen bemutattuk.
Az ezredforduló után nem csupán az amerikai piacon, hanem a legnagyobb európai lappiacokon is folyamatosan csökkent a napilapok olvasótábora (OECD, 2010), és a fő bevételi forrást jelentő reklámbevételek ebből következő összezsugorodására a kiadók rövidtávon a
költségek radikális lefaragásával, s ezen belül a szerkesztőségi létszám leépítésével válaszoltak.
Ennek következménye lett egyrészt a „külsősök”, azaz a szabadúszók, az eseti feladatokon megbízással dolgozók, az alvállalkozók, illetve a részmunkaidőben foglalkoztatottak által készített
tartalmak arányának növekedése (Walters és mások, 2006). Emellett a kiadók elkezdtek komolyabban törődni a közösség építéssel, felfedezve maguknak a közösségi médiát és a különböző
tartalomgyűjtő platformokat. A felhasználói tartalmak befogadása még inkább előtérve került,
a szerkesztőségeknek nyitniuk kellett a külső érintettek mind szélesebb köre felé.
A felhasználók által előállított tartalmak (UGC) beépítése a tömegmédia kínálatába kitágította az újságírás professzionális tevékenységként értelmezett határait, ugyanakkor, akarvaakaratlan, új feszültségforrásokat teremtett a szerkesztőségeken belül. A professzionális újságírás identitása és ideológiája szorosan kötődött a tömegmédiát jellemző egyirányú publikálás
gyakorlatához, ami ellentmondásba került a többirányú kommunikációt lehetővé tevő, a hálózatokon zajló gyakorlatokkal. Érthető, hogy az újságírók szerkesztőségek a maguk megszokott kapuőri, a vitás kérdéseket eldöntő szerepét csak vonakodva adták fel (Lewis, 2012), és a
kapuőri szerephez való merev ragaszkodásuk mondhatni amolyan kulturális inercia, amin a
menedzsment csak fokozatosan képes változtatni (Pew Research Center, 2012).
A felhasználók által előállított tartalmak befogadásának kérdése a 2010-es évekre még bonyolultabbá vált, mint a megelőző egy évtizedben volt, mert egyes politikai, üzleti és egyéb érdekcsoportok ezeket elkezdték tudatosan a maguk céljai érdekében alkalmazni, és ebből a szempontból
mondhatni eldurvult az online híroldalak/hírportálok világa a korábbiakhoz képest. Ráadásul a
felhasználói aktivitás jórészt áttevődött a közösségi oldalakra, és ez a hagyományos (legacy) hírmédia társadalmi súlyát tovább csökkentette, ezekre még kitérünk a későbbiekben.
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5.2.3. Üzleti modellek az online hírmédiában
A médiavállalatoknak a külső környezetükre, s kiemelten a piacok strukturális változásaira való
reagálása az általuk választott üzleti modellben jelenik meg (bővebben lásd az 1.5. alfejezetben).
Az 1990-es évek második felében piacra lépő, offline előzmények nélküli hírportálok, valamint
a hagyományos (legacy) hírmédia szervezetei által létrehozott honlapok (online news sites) látogatása kezdetben, főszabályként, ingyenes volt a felhasználók számára. Mivel a felhasználók által
felkeresett tartalmak nyomon követhetők, összesíthetők, többféle szempont szerint feldolgozhatók, felhasználási adataik fontos információkhoz juttatták a portálok/honlapok üzemeltetőit,
amelyek üzleti értékkel bírtak a hirdetések és az elektronikus kereskedelem piacán.
A hálózati tartalomszolgáltatások üzleti modellje az idők folyamán többféle irányt is
vett, hamarosan megjelentek a világhálón a fizetős hozzáférésű tartalmak is (Picard, 2000).
Ezeket úgymond falak zártak el a felhasználóktól, amint azt a walled gardens (fallal elzárt
kertek) metafora plasztikusan kifejezi. Ez a fejlődési irány annyiban nem volt előzmény nélküli, mutatott rá Picard, hogy igencsak hasonlított ahhoz, ami a korlátozott műsorkínálatú
televíziózástól a többcsatornás televíziózásig tartó időszakban korábban érvényesült.
Az ezredfordulót követő első évtized lapkiadásának keserű üzleti tapasztalatait összegezve
Picard (2011) rámutatott, hogy az a technológiai, gazdasági, politikai és információs környezet, amelyben a hagyományos tartalmakat előállították, immár a múlté. A korábbi üzleti
modellek relevanciájukat vesztették, mondhatni kicsúszott alóluk mutatott rá a talaj, az újak
keresése még hozta meg a kívánt eredményt. Értékelése szerint a hagyományos médiavállalatok képtelenek voltak megváltoztatni azokat a kapcsolatokat, viszonyokat, amelyekben termékeiket előállították, így nem tudtak a fogyasztók számára érzékelhető új értéket kínálni,
és ez az állandósult üzleti problémák gyökere.
A hírmédia szervezeteinek innovatív készsége perdöntő lehet abban, miként konstruálják
meg a maguk számára az üzleti modellt. Talán a legfontosabb kérdés, amit el kellett dönteniük, hogy az ingyenes vagy a fizetős felhasználói elérés felé veszik az irányt (Bleyen – Van
Hove, 2007; Picard, 2000). A lapkiadó vállalatok többféle üzleti modellel is kísérleteztek az
ezredfordulót követően (Vékey, 2019), úgy mint:
– klasszikus hirdetési modell: a tartalmak a fogyasztók számára ingyenesek, kizárólag
hirdetési bevételek érkeznek;
– támogatói bevételek modellje: ahogy a neve is mutatja, az ingyenesen elérhető tartalmakat támogatói adományok révén teszik közzé – az esetleges támogatói szinteket, és az
ezzel járó előnyöket az egyes lapok saját maguk határozzák meg;
– freemium modell: e vegyes modellben az ingyenes tartalmak mellett az előfizetők extra
tartalmakhoz is hozzájuthatnak;
– paywall (fizetőfal) modell: a tartalmak csak előfizetők számára érhetőek el. Megkülönböztethetünk darabáras (cikkenként fizetendő), soft paywallt (általában meghatározott
havi ingyenes limit elérése után kell fizetni), valamint hard paywallt (előfizetés után
minden tartalom elérhetővé válik);
– gyűjtőoldal: olyan különálló oldalak, amelyek összegyűjtik és értékesítik az egyes tartalmakat.
Jóllehet a hirdetők nyomban felismerték az online hirdetések előnyeit, kiemelten az elérni kívánt fogyasztói célcsoportok hatékony megcélzásának új lehetőségét, számos hírportál
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vetekedett a hirdetők pénzéért, s az újságkiadók csak a sokak egyikének számítottak, s nem
is a legfontosabbnak. Az ezredfordulót követően hamar világossá vált, hogy az újságkiadók
hálózaton elérhető reklámbevételei önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a papíralapú
kiadás reklámbevételeinek folyamatos csökkenését ellensúlyozzák (OECD, 2010), így napirendre került a felhasználók által a hálózati tartalmak eléréséért fizetendő díj valamilyen
formában való bevezetése.

Az ágazatban kialakult bizonytalanságot jól érzékeltette, hogy Davosban, a 2007 januárjában
tartott Világgazdasági Fórumon a világ egyik legismertebb minőségi napilapja, az amerikai The
New York Times (NYT) kiadója, Arthur Sulzberger azt mondta hozzászólásában, hogy ő maga
nem tudja, hogy vajon az újságot öt év múlva még kiadják-e nyomtatásban. Sulzberger, aki egyben a tőzsdén jegyzett kiadóvállalat (The New York Times Co.) főtulajdonosa és elnöke is volt,
még hozzátette, igazából nem is gyötri magát emiatt, hisz az interneten jelen lenni csodálatos
dolog, és az ágazat afelé tart. Mondanunk sem kell, öt évvel később továbbra is megjelent az
NYT nyomtatásban is, és a 2010-es évek végén sem utal semmi arra, hogy felhagynának vele. A
kiadó a 2013-as üzleti év harmadik negyedévében lépett át egy bűvös határt, ekkor haladta meg
először az online kiadás előfizetőitől származó bevétel a digitális reklámok bevételét (Chittum,
2013). Amúgy az évtized második felében az online kiadás előfizetői számának látványos növekedése mintegy visszaigazolta, hogy anno Sulzberger jól érzett rá a NYT hálózati kiadásban
rejlő üzleti potenciálra: 2019. első negyedévében a NYT 4 milliós előfizetői táborából a csak a
digitális kiadásra előfizetők (digital only subscriptions) száma 3,3 millió volt (Reuters Institute,
2019). A 2010-es évek vége felé bekövetkezett emelkedés legfőbb hajtóerejét paradox módon
döntő mértékben Donald Trump elnökké választása idézte elő, aki számára a NYT deklaráltan
az egyik fő ellenség és az általa gyakran emlegetett fake news media zászlóshajója.

A hálózati digitális hírmédiában a tíz évvel korábbi állapotokhoz (OECD, 2010) képest
ugyan nagy változások történtek az ezredforduló utáni második évtizedben, hisz érezhetően
nőtt a hálózati digitális hírekért való fizetési hajlandóság számos országban, leginkább szembe tűnően a skandináv országokban. Az is egyértelmű, hogy a hírmédia egyes a globálisnak
brandjei – például The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Financial Times – kifejezetten sikeresek a digitális előfizetések piacán, miközben az is látszik,
hogy például az amerikai helyi hírmédia szereplőinél jóval szerényebbek az elért eredmények.
Amúgy a csak a digitális kiadásra előfizető amerikai felhasználók képzettségi szintje, éves jövedelme és a hírek iránti érdeklődése jóval átlag feletti, és ez csapódik le abban, hogy az átlagot
messze meghaladja a hírekért való fizetési hajlandóságuk. A kétségtelen előre haladás dacára az
online hírmédia egészét tekintve mégis azt mondhatjuk, hogy az ágazatot fenntartó üzleti modell mibenléte ma sem világos, keresése világszerte továbbra is folyik (Reuters Institute, 2019).
A hírlapokon túl a fogyasztói magazinok kiadásában az a speciális érdeklődés vagy hobbi,
amiben olvasóik osztoznak, szinte kínálta magát arra, hogy ők maguk a hálózati kapcsolat
révén, a magazinhoz kötődve virtuális közösséggé szerveződjenek, s ebben a kiadók egyfajta
gesztori szerepet is betölthetnek.
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5.2.4. Hírfogyasztás és közösségi média
A közösségi hálózati oldalak (social media sites) az online hírek terjedésének és fogyasztásának elsődleges terepévé váltak a 2010-es évekre, mondhatni az online hírportálok amolyan
virtuális nyitóoldalává (Nelson–Webster, 2017). A legnépszerűbb közösségi média oldalak,
mint a Facebook vagy a Twitter a társadalom olyan rétegeihez is eljuttatják a híreket, amelyek
egyébként azokhoz nem férnének hozzá (Mitchell és mások, 2013).
A kapcsolatokat illetően Boyd (2006) rámutatott, hogy a közösségi hálózatokon fellelhető „barátok” ( friends) nem azonosak a hagyományos értelemben vett „barát” fogalommal:
egy elképzelt közönség szerepét töltik be, akik viselkedési normáit irányítani, befolyásolni lehet. E felületeken megfigyelhető továbbá, hogy a felhasználók bizonyos szempontok
mentén csoportokba tömörülnek. Ezen csoportok vagy virtuális hírközösségek (Vincze,
2019) megszerveződése az információk megosztásán, valamint a felhasználók elköteleződésén és aktív részvételén alapulnak. Az offl ine közösségek ezzel szemben a közösségi érzés,
közösséghez való tartozás mentén szerveződnek (Mamonov és mások, 2016), ez az érzés
ösztönzi tagjait, hogy részt vállaljanak egy civil szervezet tevékenységében vagy egy politikai jellegű cselekvésben.
Bár a közösségi média potenciális kihívója lehet a hagyományos hírügynökségeknek,
hatása azonban nem egyértelmű. A mainstream felületek híreit széles körben megosztó
felhasználók nem közvetlenül ássák alá hírszerkesztői szerepüket: ellenkezőleg, növelhetik
a portálok befolyását. A hírek megosztása során a felhasználók gyakorlatilag maguk is
szerkesztői döntéseket hoznak, amelyek hatást gyakorolhatnak arra, hogy a hírek inkább
vagy kevésbé láthatók (Singer, 2014). Így a témakijelölés sajátos átalakuláson megy át, az
olvasók képesek szűrni és alakítani, például marginalizálni a szerkesztők által fontosnak
tartott tartalmakat, vagy éppen felkarolni a hírügynökségek által jelentéktelennek tartott
híreket, eseményeket. Továbbá a hírek megosztása fontos visszajelzés az újságíróknak a
saját tartalmaikról (Holton és mások, 2014), ezáltal befolyásolva például a címlapok/nyitólapok témáit, szerkezetét.

2016 nyarán az Egyesült Királyságban az Európai Unióból való kilépésről megrendezett népszavazás kampányát elemezve Polonski (2016) megállapította, hogy a kilépés, a Brexit támogatói jóval erőteljesebb érzelmeket közvetítettek a választóknak, és hatékonyan alkalmazták
ehhez a közösségi médiát. Az aktívabb felhasználóknak köszönhetően közel minden platformon (Facebook, Twitter, vagy épp az Instagram) rutinosan kerekedtek felül a maradást pártoló
riválisaikon, így végül lényegesen több embert tudtak megmozgatni – mindez odáig vezetett,
hogy a virtuális téren túl a valóságban is sikeresen befolyásolták a bizonytalan szavazókat, akik
egyszerűen nem tudták, mit is gondoljanak.

A közösségi média rendkívüli módon leegyszerűsítette (és elősegítette) a hírek megosztását – mind a hírközlők, azaz a médiavállalatok, mind a felhasználók számára. Egy egyszerű
felhasználó számára egy kattintással megoszthatóvá váltak a hírportálok hírei, így a „repost”
(megosztás, újraosztás) és a „retweet” (újraosztás Twitteren) fogalmaknak köszönhetően villámgyorsan nagyon sok felhasználóhoz lehet egy hírt eljuttatni. A hírportálok nagymérték-
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ben függenek ezektől a hivatkozásoktól, hiszen általuk tudnak jelentős forgalmat generálni
az oldalukon, amely végeredményben számukra gazdasági haszonnal jár (Ju és mások, 2014).
A médiavállalatokon túl, a felgyorsult hírmegosztás megváltoztatta a közönség hírekkel
kapcsolatos viszonyát is. Amíg a felhasználók egyéni hírmegosztási szokásai növelhetik elköteleződésüket és érdeklődésüket egyes témák iránt (Oeldorf-Hirsch–Sundar, 2015), addig, mivel
az ismeretségi körükbe tartozó egyének is megosztják saját híreiket, több (véletlenszerű) hírrel
való találkozás esélye is jelentősen megnő. Ideális esetben ez eltérő vélemények és elgondolások
ütköztetéséhez vezet.
A közösségimédia-felületek mára a hírfogyasztás és az információgyűjtés elsődleges terepévé váltak, így különösen alkalmasak nagy tömegek elérésére, illetve a felhasználók hajlamosabbak különböző társadalmi ügyek mellé állni (Bachmann – Gil de Zúñiga, 2013; Gil
de Zúñiga és mások, 2012; Gil de Zúñiga és mások, 2014; Glynn és mások, 2012; Nielsen–
Schrøder, 2014; Purcell és mások, 2010). E tanulmányok eredményei szerint a hírmegosztás
egyén-specifikus, azaz erősen függ az adott felhasználó hírfogyasztásától és politikai beállítódásától. Úgy tűnik, a hírmegosztás képes a híráramlás demokratizálására, így tematikus
párbeszédeket generál társadalmi, politikai témákban.
A hírmegosztás széles körben elterjedt jellege azt jelentette, hogy a nagy közösségimédiaoldalak, mint például a Twitter és a Facebook az online híroldalak forgalmának nagyon jelentős forrásaivá váltak (Napoli, 2015), megelőzve még a keresőmotorok forgalmát is. Jelentőségük még nagyobb a helyi hírek és kisebb hírportálok esetében (Newman és mások, 2012).
A felhasználók növekvő száma szintén első helyre teszi a közösségi médiát, mint elsődleges
hírforrást (Mitchell és mások, 2013; Nielsen–Schrøder, 2014). Mindezeket figyelembe véve,
egy az új típusú hírfogyasztó megjelenéséről beszélhetünk, aki a hírek aktív olvasása helyett
azokat a baráti és közösségi kapcsolatoktól várja (Baresch és mások, 2011).
Az aktív, híreket rendszeresen megosztó felhasználók attitűdjeihez és jellemzőihez kapcsolódnak motivációik is, amelyek viselkedésüket alakítják. Amint korábban már bemutattuk, e motivációk szétválaszthatók öncélúakra, valamint altruista és társadalmi mozgatórugókra. A státuszvezérelt megosztás során az emberek azért osztanak meg híreket, hogy
hírnevet, elismertséget szerezzenek (és/vagy követőket), felkeltsék az emberek figyelmét, és
így bizonyos státuszhoz jussanak a többi, egyenrangú felhasználó között (Boyd és mások,
2010; Lee–Ma, 2012).
Az érzelemvezérelt megosztás háttérben más, öncélú motivációk, mint a szórakozásra, kikapcsolódásra való igény van jelen (de megjegyzendő, hogy a hírmegosztást alapjában véve
nem a szórakozás iránti vágy motiválja). Az információ megosztás – mint a központi altruista
motiváció – azonban az egyik legalapvetőbbnek tűnik (Boyd és mások, 2010; Holton és mások, 2014; Small, 2011): azok, akik a megosztásban jeleskednek, olyan információk után kutatnak, amelyek a folyamatot kölcsönössé/kétirányúvá teszik – interakcióra, szocializációra,
társadalmi elismerésre vágynak (Hanson–Haridakis, 2008; Lee–Ma, 2012). Az izgalmasabb
tartalom (még ha negatív is), jellemzően több megosztást generál (Berger, 2011). Ha még
megbízható forrásból is származik (Bandari és mások, 2012) vagy olyan magas hírértékű tulajdonsággal bír, mint az ellentmondás, összefüggés vagy meglepetés (Rudat és mások, 2014),
még nagyobb figyelmet képes kivívni.
Boczkowski és Mitchelstein (2013) könyvét, a web 1.0 környzetben végzett, már többször hivatkozott nagyszabású kutatási projektjét ismertető esszéjében Gálik (2016) kiemeli, hogy a kutatási projektben szereplő hírhonlapok/hírportálok látogatói elsősorban
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azokra a hírekre kattintottak, amelyek érdekelték őket, azokat küldték tovább emailen,
amit bizarrnak vagy éppen hasznosnak tartottak, ahhoz fűztek kommentárt, amit ellentmondásosnak véltek. Ezek a kutatási eredmények összhangban vannak az előbbi
bekezdésben ismertetett kutatásokéval. Boczkowski és Mitchelstein (2013) még arra is
rámutattak, hogy a politikai szempontból aktív időszakokban (társadalmi válságok, választási kampányok, népszavazások stb.) során a közügyekkel kapcsolatos tartalmak (politikai, kormányzati vagy gazdasági kérdések) iránt érdeklődés a felhasználó között érezhetően megnő, mintegy megerősítve a politikatudományokból ismert „odafigyelő polgár”
(monitorial citizenship) tételének érvényét.

5.2.5. A hírek terjedése az online platformokon, a hírmegosztást befolyásoló tényezők
A közösségimédia-felhasználók hírmegosztását vizsgálva Bright (2016) úgy találta, hogy
a jelek szerint saját maguk is kiszűrnek egyes tartalmakat, a saját preferenciájuknak megfelelően: bizonyos tartalmakat például intelligens színben tüntethetnek fel, vagy éppen
úgy gondolják, az adott információ hasznos lehet mások számára. Ez a státuszvezérelt
megosztási szándék meghatározza, hogy mely tartalmak népszerűek megosztáshoz, és
melyek csak olvasáshoz.
Az érzelemvezérelt megosztás esetén a közönség bevonódása magasabb a katasztrófák esetében (jobban átérzik azokat), és a kialakult feszültséget csökkentendő igyekeznek őket megvitatni és összefüggésekbe helyezni. Ez a belső kényszer pedig jelentős megosztást generál.
Hasonló a helyzet a hírességekkel kapcsolatos események megosztását illetően is: a velük
kapcsolatos hírek többnyire olyan történetek lehetnek, amelyek hatást gyakorolnak az emberek érzelmeire (Horton–Wohl, 1956).
Akár a státuszvezérelt, akár az érzelemvezérelt hírmegosztás áll a háttérben, fennáll az
esélye, hogy a közösségi média hírfogyasztói egy többszörösen szűrt, mérsékelten rideg valósággal találkozzanak, mint azok, akik a hagyományos forrásokból is tájékozódnak (Prior,
2007). Ez a jelenség a közösségi hírszakadék (social news gap), amely hasonló a Boczkowski
és Mitchelstein (2013) által leírt hírszakadék (news gap) fogalmához, vagyis az olvasók által
preferált és a szerkesztők által ténylegesen publikált tartalmak közti különbséghez.
E tekintetben a legfontosabb tényező, hogy a cikket közzétevő szerkesztőség mennyire aktívan népszerűsíti azt a címlapján. Az efféle szerkesztői promóció (editorial promotion) jelentős hatással bírhat, hiszen könnyen befolyásolhatja, hogy az olvasók az adott témát mennyire
tartják fontosnak. Például Iyengar és Kinder (1987) kimutatták, hogy a televíziós műsorok
vezető híreit sokkal többet idézik, mint a későbbi híreket, az online kontextusban pedig
Althaus és Tewksbury (2002: 183) azt mutatta ki, hogy az újságok online és offline változatainak olvasói eltérő módon érzékelik a hírstruktúrát, másként hangsúlyozva az egyes hírek
fontosságát meghatározó jegyeket.
A történet, a „story” fontossága mind a státuszvezérelt, mind az érzelmek által vezérelt
hírmegosztási motivációk szempontjából releváns lehet. A fontosabb hírek valószínűleg nagyobb jelentőséggel bírnak a társadalmi státusz erősítése szempontjából, míg az érzelmek
által vezérelt hírek (meglepő és drámai események) jellemzően a megosztás során tűnnek
fontosabbnak. A szerkesztők szubjektív preferenciájának hatékonysága mutatja, hogy a hír-
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szerkesztők képesek-e a közösségi média tematikáját ugyanúgy alakítani, mint a hagyományos formátumokét.
A másik oldalon, a megosztás szempontjából népszerűtlen témák között szerepelnek a
politikai történetek, amelyeket a felhasználók igyekeznek elkerülni a beszélgetések során
(Eliasoph, 1998), különösen ha kifejezetten megosztó, ellentmondásos témákról van szó
(Boczkowski, 2010: 135; Jensen, 1990: 67; Martin, 2008: 82). Bizonyos tartalmak ugyan
érdeklődésre tarthatnak számot, de a felhasználók ezeket nyilvánosan nem, vagy csak ritkán
osztják meg. Ilyenek például a bűnözés vagy szexuális botrányok (Baruh, 2010; Panek, 2013),
hiszen a fokozott érdeklődés e témák iránt a felhasználó a közösségi médiában betöltött státuszát veszélyezteti, az ismerősök könnyen negatívan ítélhetik meg.

Érdemes kitérni a tényleges kontextus vizsgálatára, amelyen belül a megosztás történik. A különböző társadalmi és kulturális kontextusok ugyanannak a hírnek eltérő fontosságot anak
(Gantz–Tokinoya, 1987; Rogers, 2000: 568). Kietzmann és szerzőtársai (2011) vizsgálták azt
a kérdést, hogy vajon a különböző funkciókat betöltő közösségi platformokra ugyanazok a
jellemzők vonatkoznak-e? Gondoljunk csak a LinkedIn és a Facebook ismerőseink minőségi
különbségeire: mindkét felületen gyűjtjük őket, de az előbbi inkább szakmai, míg az utóbbi
inkább személyes ismeretségeket tartalmaz. A közösségi média effajta specializálódása szorosan
összefügg a státuszvezérelt megosztással: a szakmai kérdésekre összpontosító felületeken még
inkább kiemelkedő a tájékozottság megjelenítése.

Végezetül, a megosztott üzenetek típusa alapján elkülöníthetjük a nagyon rövid üzenetekre összpontosító platformokat (pl. Twitter), amelyek gyors kommunikációra adnak lehetőséget, míg mások, mint a Facebook hosszabb üzeneteket, ezáltal viszonylag lassabb kommunikációt tesznek lehetővé (Kaplan–Haenlein, 2011). Vagyis, a kommunikáció sebessége szintén
befolyásolhatja a hírek terjedését, hiszen a gyors információcserére berendezkedett felületek
nagyobb valószínűséggel osztanak meg vezető híreket. Úgy tűnik, továbbra is jelentős mértékű az igény a kifejezetten tényszerű tartalmakra.
Annak ellenére, hogy a közönség képes dönteni arról, hogy milyen híreket oszt meg (Singer,
2014), döntéseiket a hírszerkesztők bemutató választása (vagyis a megosztható cikkek és azok
tartalma), valamint a digitális újságírás gyakorlatában alkalmazott figyelemfelkeltő eszközök
szerepeltetése (lásd 4.2.7. alfejezet) eleve befolyásolja. Ezek a körülmények némileg ellensúlyozzák, hogy a szerkesztőségek témakijelölő szerepe a digitális korszakban csökkent a korábbiakhoz képest (Bennett–Iyengar, 2008; Boczkowski–Mitchelstein, 2013; Kósa, 2017).
A közösségimédia-felületeken tapasztalható, hogy a megosztások szempontjából fontos a
történet jelentősége, átütő ereje. Ez a sajátosság az egyének abbéli vágyából fakad, hogy a
számukra fontos híreket osszák meg, amelynek révén a szociális helyzetüket, státuszukat erősítik. Fontos megjegyezni, hogy az egyes közösségimédia-platformok tulajdonságai jelentősen
eltérőek: a gazdasági, tudományos és technológiai hírek jóval népszerűbbek a LinkedIn felületén, mint a Facebookon, ahol a politikai, bűnügyi vagy épp a katasztrófákkal kapcsolatos
hírek vannak túlsúlyban. A felhasználók némely hírtípusokat előszeretettel olvasnak, de nem
osztanak meg, és fordítva: például a bűnügyi híreket szeretik olvasni, de nem osztják meg.
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5.2.6. Álhírek, hamis hírek, koholmányok (fake news) a hírmédiában
A demokráciákban az alapjogok sorába tartozik a véleménynyilvánítási szabadság és a sajtószabadság, amivel persze, amint számtalan példa mutatja, vissza is lehet élni. A 2010-es évek
közepétől a nyilvánosság szerkezet egy sajátos állapotáról, az igazság utáni (post-truth) korszak beköszöntéről (McNair, 2017) bontakozott ki vita szerte a világon, és abban nagyjából
egyetértés van a témával foglalkozók között, hogy az események hiteles bemutatásától való
elrugaszkodás igazi terepét a digitális hálózati hírmédiában találjuk meg.
Mindennapos felhasználói tapasztalat, hogy a digitális hálózati média egyes oldalait és
portáljait elárasztották a valóság-utáni hírkorszak olyan zsánerei, mint a célzatosan hamis
hírek/koholmányok ( fake news), a személyiségi jogokat durván sértő anonim hozzászólalások, a lejárató kampányok, valamint a trollok gyűlölködő tartalmai. A fake news Alcott és
Gentzkow (2017) már idézett (lásd 4.2.9. alfejezet) meghatározása szerint az a hír, amelyet
tudatosan és kifejezetten abból a célból állítanak elő, hogy a benne foglalt, a valóságnak
ellenőrizhetően meg nem felelő tényállításokkal félrevezessék a felhasználókat. Lényegében ugyanígy fogalmaz Gelfert (2018) is, az ő meghatározásában a fake news a hamis vagy
félrevezető állítások megalapozott hírként történő szándékos, előre eltervezett feltüntetése,
bemutatása. Alfejezetünkben mi is a szándékosan torzított, valótlan információk internetes publikálásaként értelmezzük a fake news fogalmát, melyet többféle módon fordítanak
magyarra. Leggyakrabban talán az álhír szóval, de a magunk részéről a hamis hírek/koholmányok kifejezéseket legalább annyira kifejezőnek tartjuk, illetve a hamis hír és az álhír
kifejezéseket szinonimaként használjuk.
Az álhír-jelenség a 2010-es évek második felében kiemelt figyelmet kapott (Aczél,
2017), ugyanis korábbi szatirikus jelentését levetkőzve átalakult egy erősen kritizált internetes jelenséggé: leginkább közösségimédia-csatornákon terjesztik őket profit vagy
társadalmi befolyás szerzésének céljából (Klein–Wueller, 2017). Tényként kezelhető,
hogy a hamis hírek előállítására és publikálására szakosodott vállalkozásoknak a költségeket tekintve versenyelőnyük van a hírek piacán. Előállításukhoz csekély befektetés
szükséges, hisz a termelőt nem terhelik az információk megszerzésének és ellenőrzésének
költségei, és a szolgáltatóknak a reputációjukkal sem kell sokat törődniük, hisz jobbára
rövidtávra terveznek (Gálik, 2017). Bevételeik a hamis hírekre való felhasználói kattintásokból származnak, tudniillik ezek környezetében jelennek majd meg a felhasználók
vélelmezett érdeklődésére szabott hirdetések, amelyek bevételeiből azután a hírszolgáltatók részesedést kapnak.
Sok kicsi sokra megy, s amint a gyakorlat megmutatta, a hamis híreket közlő honlapok
tulajdonosai közül jó néhányan megtalálták a számításukat (Subramanian, 2017). Vállalkozásuk kockázatát nagyban csökkentette, hogy nekik egyszerű és érdemi anyagi áldozatok nélküli a piac elhagyása is, ami lehetővé teszi az „üsd meg a főnyereményt, majd sürgősen lépjél
le” (hit and run) üzleti stratégia sikeres alkalmazását. A mikroökonómia elméletének úgynevezett megtámadható piacain az új belépők racionális viselkedése, némi nagyvonalúsággal kezelve, hasonló ahhoz, amit hamis hírek szolgáltató szervezetek esetében felvázoltunk,
és amellyel az utóbbiak kétségkívül sikereket értek el a felhasználók figyelméért folytatott
versenyben. Ugyanakkor aligha vitatható, hogy működésüknek igen magasak a társadalmi
költségei, amelyeket helyettük, képletesen szólva, a közösség egésze fizet meg.
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A tapasztalatok alapján leszögezhető, hogy a közösségi média minden hasznos funkciója
mellett egyúttal az álhírek melegágya. A közösségimédia-platformok lehetővé teszik például,
hogy bárki sokkal hatásosabban érjen el nagy tömegeket, mint a hagyományos marketing
eszközökkel lehetséges volna, és a közösségi média platformjai a marketingkommunikáció
eszközeként is funkcionálhatnak.

Róka fogta…
2017-ben a 20th Century Fox, a híres amerikai filmgyártó cég álhírgyártók segítségével öt
honlapot hozott létre (ilyen volt például a Houston Leader), melyek fő feladata a hagyományos hírforrások megkérdőjelezése volt. A honlapok olyan cikkeket hoztak le, melyek hamis
információkat közöltek közszereplőkről (például Lady Gagáról, vagy Donald Trump elnökről),
illetve megosztó témakörökről, mint például a mentális egészség vagy a védőoltások fontossága.
A cikkeket főleg Facebookon osztották meg, ahonnan is nagyon gyorsan továbbterjedtek. 2017
februárjában az esetet nagy publicitást nyert, ekkor derült ki a nyilvánosság számára, hogy a
20th Century Fox azért hozta létre ezeket az oldalakat, hogy az új filmjét (A Cure for Wellness)
reklámozza. A cikkekben ugyanis a film cselekményére utaló részleteket, és hozzájuk kapcsolható hashtageket (mint a #cureforwellness) rejtettek el (Stack, 2017).

Ahogy a fenti példa is mutatja, az álhírek publikálási sikerének alapja abban rejlik, hogy
az általuk közölt tények és gondolatsorok kitaláltak és olyan hamis állításokat tartalmaznak,
amelyek jellemzően meghökkentik vagy szórakoztatják a felhasználót. A fentiek alól kivételt
képeznek az olyan szatirikus hangnemű honlapok, mint az Onion, melyek humorral és a
tények extrém elnagyolásával kritizálják a különböző szociális vagy politikai problémákat.
Fontos továbbá megjegyezni, hogy az utóbbi években számos politikus és közszereplő
használta ki az álhírek adta lehetőségeket és élt velük oly módon, hogy az általuk nem kedvelt
hagyományos hírforrások cikkeit bélyegezték meg álhírként, koholmányként. Jó példa erre
a 2017 januárjában életbe lépett új amerikai kormányzat néhány prominensének (élükön
Trump elnökkel) azon tevékenysége, mely során az általuk nem kedvelt professzionális médiaszervezetek híreit álhírnek/hamis hírnek minősítik. Például az ABC, a BuzzFeed, a CBS,
a CNN, az MSNBC, az NBC, a New York Times és a Washington Post több híre, tudósítása
is náluk az álhír kategóriába esett, annak ellenére, hogy a hagyományos hírszolgáltatók egyértelműen kívül esnek a fake news gyártók kategóriáján, mivel az általuk közölt információk
tartalma ellenőrzött, nem szándékosan torzított vagy valótlan.
A rágalmazáshoz hasonlóan az egyén érzelmi szorongásának szándékos erősítése (IIED,
intentional infliction of emotional distress) álhíreken keresztül kívül esik a sajtószabadság keretein. Akkor beszélünk IIED-ről, amikor valakinek a szándékos és extrém viselkedése mások
számára folyamatos érzelmi túlterhelést jelent. A gyalázkodással ellentétben, mely csak káros
viselkedésként aposztrofálható, az IIED olyan kirívó és hivalkodó magatartás, mely a hagyományos morális kódok határait maximálisan átlépi és a civilizált közösségek számára teljesen
elfogadhatatlan. Az amerikai jogrendszerben él egy szokásjog, melynek alapján az IIED hatására hivatkozva meg lehet támadni a bíróságon az álhírek előállítóit.
Az álhíreket politikai aspektusból vizsgálva az mondhatjuk, hogy egyrészt szolgálhatnak
pusztán egyszerű információ forrásként, de lehetnek a politikusok aktívan használt eszközei is.
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A küzdőtér (aréna) jellege a nyilvánosság figyelmének megragadására alkalmas, így a politikusok
számára lényeges a hozzáférés, hogy saját magukra, illetve az általuk képviselt ügyekre felhívják
a figyelmet (Van Aelst – Walgrave, 2016). Ennek megfelelően a jövőben várhatóan felerősödik a
politikai célzatú kampányok közösségi médiában történő, szinte kontroll nélküli terjedése.
Mind nyilvánvalóbb, mondhatni a közbeszéd részévé vált, hogy egyes szervezett érdekcsoportok vagy akár egyes államok szisztematikusan, mondhatni az információs hadviselés részeként tudatosan terjesztenek álhíreket, törekedve a digitális hírmédiát a maguk érdekei szerint
befolyásolni. A legújabb megközelítések szerint az egyszerű válaszlépések aligha elegendőek:
Rasmussen és Chertoff (2018) a Politico online újságban már a hiperpartizán /a szélsőségesen
pártos narratívát említi példaként, azaz már rég nem kitalált álhíreket terjesztenek, hanem a
meglévő híreket ferdítik el, helyezik félrevezető kontextusba. Mindezt nagyszámú felhasználó
által felerősítve, így szerezve hitelt az általuk kreált tartalmaknak. Az ilyen struktúrájú tartalmakat lényegesen nehezebb kiszűrni és ellenőrzés alatt tartani, ehhez megfelelő algoritmust
kreálni komoly kihívást jelent a szabályozó hatóságok számára.

A 2010-es évek közepére már a közösségi hálózati oldalak váltak a hírfogyasztás legfontosabb
forrásává számos országban (Reuters Institute, 2017), így az Amerikai Egyesült Államokban is.
Wagner és Boczkowski (2019) három amerikai nagyvárosban vizsgálta a 2017 január–október
közti időszakban mélyinterjúk alkalmazásával, hogy a 2010-es évek második felére kialakult új
média ökoszisztémában az amerikai felhasználók milyen módon fogadják be/kezelik a hamis híreket (fake news). A tíz hónapos vizsgálati időszakban 71 mélyinterjú készült el, a minta összetétele
elég jól tükrözte az amerikai társadalom etnikai megoszlását, viszont a vizsgálat tárgyából és az alkalmazott mintavételi eljárásból adódóan az iskolázottsági szint jóval magasabb volt az átlagosnál.
Annak ellenére, hogy a közösségi média platformjain elérhető híreket a jellemzően nem tartják
megbízhatónak a megkérdezettek, hasonlóan az amerikai hírfogyasztók egészéhez számukra
is ezek a platformok lényegében a digitális hírfogyasztás belépőkapui (gateways). Az interjúk
elemzése, feldolgozása azt mutatta, hogy a 2016. évi amerikai elnökválasztási kampány vízválasztónak tekinthető a fake news áradat megindulásábanban is, a felhasználók pedig különböző
eszközökkel próbálnak védekezni a hamis hírekkel szemben. Ilyen például a saját tudásuk/
ismeretük a szóban forgó eseményekről, ilyen a hírek tényállításainak ellenőrzése, illetve több
forrás összevetése (fact-checking; triangulation), s ilyen továbbá a saját hírcsoport vagy hírközösség tagjai közleményeihez való igazodás, valamint a véleményformálók álláspontjának mérlegelése. Mindezek jól mutatják azt a korábbiakban már többször is jelzett tendenciát, hogy a
hitelesség garanciái a hivatásos újságíróktól a felhasználók felé tolódnak el.

5.2.7. Fellépés a hamis hírekkel/álhírekkel szemben
Az internet két legnagyobb felhasználóbázissal rendelkező óriáscége, a Google és a Facebook
2016-ban bejelentette, hogy megindítják az álhírek elleni küzdelmüket, amelynek során mérik,
illetve igyekeznek megakadályozni az álhírek terjedését. Mindkét gigavállalat a maga irányelveinek átdolgozásával próbálja megakadályozni, hogy az ilyen tartalmakkal operáló weboldalak
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hirdetési bevételekhez jussanak. A Google és a Facebook vállalatok részéről mindez egy szükséges, logikus lépés volt, hiszen rengeteg támadásnak voltak kitéve az amerikai elnökválasztás
kimenetelében betöltött szerepük miatt: felületeiken kontrollálatlanul terjedtek a megtévesztő,
rosszindulatú hírek, amelyek vélhetően befolyásolhatták a bizonytalan szavazókat.
A gazdasági megközelítésen túlmenően 2017 februárjában a Facebook egy új eszközt vezetett be Németország és Franciaország területén, mely segítségével bárki bejelenthette, ha
álhírrel találkozott. Azok a cikkek, melyekről bebizonyosodott, hogy tényleg valótlan információkat tartalmaztak, meg lettek jelölve (red flag; flagged), és büntetőpontokat kaptak,
melyek eredményeképp kevésbé előkelő helyen jelentek meg a felhasználók hírfolyamában,
ezzel akadályozva a gyors terjedésüket. Alig egy év eltelte után azonban a Facebook elvetette
a rendszert, mondván, hogy épp az ellenkező hatást érték el vele, a jelzések hatására sokakban
felerősödött a szimpátia egyes tartalmak iránt.
Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója bár maga idegenkedik az álhírek azonnali betiltásától, azonban a Facebook az álhíreknek minősített publikációk eléréseit mégis drasztikusan
csökkentette, köszönhetően az álhírek kiszűrését célzó intézkedéseinek, köztük a felhasználói
visszajelzéseken alapuló folyamatnak (ti. a posztok jelentése, és ha kellő számú felhasználó
jelöl meg álhírnek valamit, a Facebooknak lehetősége van a visszajelzésekre támaszkodva
letiltani az adott tartalmat). A hírek/tartalmak szolgáltatók általi magánszabályozása a szólásszabadság érvényesülése szempontból új kérdéseket vet fel, és egyben a közösségi hálózati
platformokat közelíti a hagyományosan szerkesztett média felé (Koltay, 2019).
De nem csak a vállalatok ismerték fel az álhírek jelentőségét és veszélyeit, és tesznek válaszlépéseket. A kormányok a világ számos országában a közoktatásban a tanterv részévé tették a
„médiaműveltség” oktatását, amely segítséget ad a diákoknak az álhírek felismerésében és a
valódi hírektől való megkülönböztetésében. Az álhírek terjedését, használatát, káros társadalmi következményeit jelentős mértékű figyelem övezi világszerte. Egyes járványügyi szakértők
párhuzamot vontak az álhírek internetes terjedése és a fertőző vírusok evolúciós fejlődése és
terjedése között, míg más szakértők a felismeréshez igyekeznek segítséget nyújtani. Az International Federation of Library Associations and Institutions is kiadott egy infografikát, amelyen
az álhírek felismerését bemutatják és tanítják, és amelyet számos országban a helyi nyelvre
adaptálva megjelentettek.
Nem véletlen, hogy az Európai Unió vezető testületei is felfigyeltek a tömegessé vált fake
news jelenségre, és szakértők bevonásával próbálták nyomon követni az álhírek és a dezinformáció terjedésének gyakorlatát a digitális hálózati hírmédiában (European Commission,
2018). A vizsgálatok eredményei alapján intézkedések is születtek, ezekre könyvünk záró
alfejezetében (6.4.3.) részletesen visszatérünk.
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5.3. Audio tartalmak: rádiózás, online szolgáltatások, podcast
A modern médiapiacokon a rádiózás piacáról beszélni egyre inkább tűnik anakronisztikusnak. A következő alfejezetekben emiatt egy tágabb, audiotartalom-szolgáltatással foglalkozó
piaci értelmezés mellett érvelünk. Ehhez bemutatjuk a rádiózás klasszikus piaci tulajdonságait, majd elemezzük a digitális média hatásait az iparágra. Szó esik egyebek közt a digitális földfelszíni rádiózásról, a „hagyományos” internetes rádiókról, a lekérhető tartalmak
térnyeréséről és az előzőekből született hibrid szolgáltatásokról, valamint az olyan kapcsolódó
szolgáltatásokról, mint a zenefelismerő szolgáltatások. Az alfejezet, egy még tágabb kontextusban, kitér az audiotartalom-fogyasztás tényezőire, amellyel e piaci környezetben értelmezi
az élőzene-fogyasztás jelenségét is.
A rádió az első elektronikus tömegmédium, amely rövid idő alatt óriási sikert aratott a
közönség körében. A rádióhallgatás mindennapi tevékenységünk részét képezi, hallgatjuk
otthon, munkahelyen, autóban, utazás közben. Temették már az 1950-es években is a
televíziózás hatalomátvételével párhuzamosan (Gazi és mások, 2014) és ma, noha renoméja némiképp megkopóban, az iparág relatíve ellenállónak mutatkozik a digitális média
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előretörése ellenére is (Bierman és mások, 2014), 2017-ben például a viszonyítási alapnak
számító amerikai piacon hagyományos rádióműsor hallgatásával továbbra is több időt töltöttek a felnőtt fogyasztók, mint a digitális közösségi platformokon (Emarketer, 2018), az
Európai Unióban a rádió a harmadik leggyakrabban fogyasztott médium a televízió és az
internet mögött, de továbbra is az a médium, amelyben a leginkább megbíznak (European
Commission, 2018). Fogyasztói oldalon a sikerének kulcstényezői közé tartozik, hogy működtetése relatíve olcsó, technológiaigénye csekély, illetve használata sem igényel jelentős
technikai felkészültséget (Sweeting, 2015).
A rádió kulturális és politikai jelentősége is vitathatatlan. Egyes szerzők például a rádiós személyiségek vezette talk-show műfaját említik a politikai polarizáció kialakulása egyik
fő okaként az USA-ban (Hilliard–Keith, 2005), a zenei profilú rádiók változatosságának
csökkenését pedig a zeneipar 2000-es évekbeli válsága egyik okaként (Thomson, 2009).
Ugyanakkor világviszonylatban 2017-ben továbbra is a rádió volt az elsődleges forrása a zenehallgatásnak a vásárolt hanghordozók, a zenei profilú online videók, illetve az online zenei
streamingszolgáltatások előtt (IFPI, 2017), illetve szintén fontos forrása a zenét fogyasztók
számára az újdonságok, divatos zenei tartalmak megismerésének (Iotova–Semova, 2016).
A rádiózás kialakulásában markáns különbségek alakultak ki az egyes országok között. Ennek
számos történelmi, kulturális és gazdasági oka volt, ám ezeket e helyütt nem részletezzük, csak
utalunk néhány összefoglaló munkára (Barbier – Bertho Lavenir, 2004; Gálik, 2003; Sartori,
1991). Kissé leegyszerűsítve és egy mondatban összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az Amerikai
Egyesült Államokban a piaci erők, az európai országokban pedig az állam játszotta a főszerepet
az 1920-as évektől megjelenő rádió fejlődésében, tömegmédiummá válásában (Gálik, 1996).
A rádiózás folyamatosan változó környezetében a digitális, közösségi és mobilmédia jelentik a következő mérföldkövet. A fogyasztási platform területén a sokáig egyeduralkodó földfelszíni műsorszórás (terrestrial broadcasting) komoly versenytársat kapott a mobil szélessávú
internetszolgáltatással, és olyan versenyképes alternatív szolgáltatások mellett kell a piacon
helyt állnia, mint a letöltött zenei állományok, a podcasting, vagy a streamingszolgáltatások
(Hendricks–Mims, 2018).
A rádiós tartalomfogyasztástól való elfordulás két fő motívuma a reklámokkal való telítettség és a gyakran ismétlődő tartalom, míg a rádió mellett maradás fő tényezői a hozzáférés
a kedvenc zenékhez, a rádióműsorhoz vagy műsorvezetőhöz való ragaszkodás, a passzív rádióhallgatás, azaz a háttérrádiózás, valamint a megszokás (Hendricks–Mims, 2018).

5.3.1. A rádiózás megjelenése, amerikai és európai modellje
„A rádiózás fogalmához történelmileg hozzátapad a rádióhullámok révén való műsorterjesztés, amelynek alaptechnológiája az analóg földfelszíni műsorszórás. A rádiózás mint technológia így legáltalánosabban fogalmazva hangok rádióhullámok révén történő továbbítása
a nagyközönség részére” (Nyirő, 2013: 131). A rádiózás megjelenésének első technológiai
állomását a vezeték kiiktatása jelentette a jeltovábbítás és -fogadás folyamatából, amely a 19.
század végére datálható, amikor Guglielmo Marconi feltalálta a vezeték nélküli távírót (Gálik, 2003). A rádiózás technológiája és műszaki kerete az ezt követő két évtized leforgása alatt
alakult ki, különös tekintettel az I. világháborúra, ahol a tengerészeti és katonai alkalmazás
nagyban segítette a technológia fejlődését és elterjedését.
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A rádiótörténet szerves része, hogy a rádiózás műszaki és üzleti géniuszának, az olasz származású, de később brit állampolgárságot szerző Marconi vállalata, az American Marconi piaci erőfölényre tett szert az amerikai piacon, amit egyre rosszabb szemmel nézett az Amerikai Egyesült
Államok politikai és katonai vezetése. Az első világháború befejeződését követően, 1919-ben
Marconit – erős színfalak mögötti nyomással – rákényszerítették amerikai üzleti érdekeltségeinek az eladására, s ezen üzleti tranzakció nyomán jött létre a Radio Corporation of America
(RCA) rádiótársaság. A vállalat főtulajdonosa a General Electric lett, és a tőkeemelésben az
amerikai villamosberendezés- és távközlési ipar két további óriása, a Westinghouse és az American Telegraph and Telephone (AT&T) is részt vett. Az RCA alapító levelében tételesen szerepelt, hogy az RCA részvényeinek legalább négyötöde amerikai tulajdonban kell, hogy legyen,
s a társaságban vezető tisztséget csak amerikai állampolgár tölthet be (Head–Sterling, 1990).

A rádió tömegmédiummá válása a két világháború közötti időszakra esik, és végeredményben ez a két évtized tekinthető a rádiózás aranykorának is. Az első üzleti vállalkozásként
működő rádióműsor-szolgáltató, a KDKA az egyesült államokbeli Pittsburgben 1920 novemberében kezdett műsort sugározni. Pár év késéssel Európában is elindult a rádiós műsorszolgáltatás, amely az országok többségében a rádiózás állami monopóliumként szerveződött
meg. Ennek az volt az alapvető oka, hogy a médium az I. világháborút követően vált tömegmédiummá, a kiépülő új rendszerekben pedig „az államilag szervezett, irányított és felügyelt
tájékoztatás legfontosabb intézménye lett az új médium. […] Az európai rádiózás a kezdet
kezdetétől fogva területileg, tehát a vételkörzetet tekintve is központosított. A helyi rádiózás
nem kapott lényeges szerepet az állami rádiózási rendszerben, s az egységes hang mintegy a
nemzetállam egységét is hivatott volt kifejezni. Miután a műsorszolgáltatók a rádiós háztartásokra hatóságilag kirótt és fizetett előfizetői díjakból, s nem a reklámbevételekből éltek,
piaci oldalról sem volt nyomás a helyi műsorszolgáltatás fejlesztésére” (Gálik, 2003: 194).
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A rádió ágazati szabályozásának egy érdekes eleme a műsorszám-kvóták léte. Ezek alapján a rádiós
és televíziós műsorszolgáltatók kötelesek a játszott tartalom egy megadott arányában hazai szerzők /
gyártók műveit bemutatni. A kvótarendszerek megalkotásának jellemző céljai között szerepel a helyi
kultúra és helyi művészek támogatása, a piac megóvása a túlzott globális (elsősorban: USA-ból eredő)
kulturális hatástól. A kvótarendszerek elvárt eredményei között szerepel a közszolgálatiság biztosítása,
az új és/vagy helyi tehetségek gondozása, megismertetése, valamint a nemzeti zeneipar védelme.
Egyes piacok példáját vizsgálva jól látszik a rádiós kvóták sikerének kettőssége:
– Franciaországban 2000-ig 40%-ban kellett biztosítani, hogy a játszott tartalom francia nyelvű,
új és feltörekvő előadótól származó legyen; a kvótarendszert 2000-ben enyhítették a fogyasztók
demográfiai tulajdonságainak figyelembevételének lehetőségével, hiszen egy retro formátumú
rádióban meglehetősen kétséges például, hogy az „új” tartalommal való kiszolgálás mennyire
illeszthető be a csatorna profiljában;
– Magyarországon a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény (Mttv.) rendelkezései szerint az évi teljes műsoridő legalább 50%-ában
európai, de legalább 33,3%-ban magyar tartalom és ezen belül is legalább 25% öt évnél nem
idősebb az elvárt, de a kvóta a helyi rádiókra nem vonatkozik;
– Kanadában az úgynevezett MAPL-rendszer szabályozza a zenei tartalmakat: négy tényezőből (zene,
előadó, előadás, szöveg – ezek angol megfelelőinek kezdőbetűi adják a rendszer nevét) kettőnek kanadai eredetűnek kell lennie és 35%-ban ilyen tartalom kell, hogy szerepeljen az adásban, külön figyelembe véve a teljes napot és a főműsoridőt egyaránt. A francia nyelvű rádiókra ennél jóval szigorúbb,
65%-os kvóta vonatkozik (CRTC, 2015);
– Hollandiában 2011 júliusában a Radio2 közszolgálati adón vezettek be kvótát, amely alapján
a 07:00-19:00 között sugárzott populáris zene 35%-a hollandiai gyártású kellett, hogy legyen.
A fentiekből is kiolvasható a kvótarendszerek néhány problémája. Így például a helyi tartalom kötelességből való sugárzása nem tudja garantálni a minőséget. Franciaország extrém esetében 2011-ben a legtöbb
könnyűzenei rádió a kvóta 90%-át ugyanannak a 15 zeneszámnak a lejátszásával teljesítette. További
kérdés, hogy milyen tartalomra vonatkoztatható a „helyi” jelző, az előadás nyelvét, az előadó származását, az egyéb hozzájárulók származását, vagy ezek valamilyen egyvelegét veszi-e alapul a szabályozás.
További probléma, hogy a számos piacon a helyi előadók is egyre inkább idegen nyelven (elsősorban
angolul) adnak elő (többek között a tartalomexport könnyebbsége, a nagyobb piacokhoz való hozzáférés
miatt. Így ha a kvótában nyelvi korlát is van, a helyi előadó a nemzetközi előadókkal kerül versenybe a
maradék sugárzási időben (pl. Franciaország, Magyarország esetei). Végezetül pedig a szabályozás vélelmezhetően túlértékeli a tömegmédia, ezen belül a rádió befolyásoló erejét, miközben számos egyéb alternatív forrás áll rendelkezésre a fogyasztók zenei ízlésének kiszolgálására. Így például Magyarországon a
ProArt 2017-es zeneipari jelentése szerint a megkérdezett zenészek számára a rádiós játszás csak az ötödik
legfontosabb szempont volt a sikerhez a YouTube-jelenlét, a fellépések, a Facebook-kommunikáció, illetve a médiaszereplések mögött. A rádiós kvóták egyfajta újraértelmezése ugyanakkor továbbélhet
a digitális korban is. A korábban említett kanadai szabályozó szerv például a Kanadában elérhető
nemzetközi streamingszolgáltatók megadóztatásával támogatná a helyi kreatívipart (Dubé, 2018).

Tekintettel az európai országok közti jelentős társadalmi, történelmi különbségekre, eltérő
kulturális hagyományokra, kialakultak azért jelentős különbségek mondjuk a brit, a francia
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és a német rádiós színtér között (Barbier – Bertho Lavenir, 2004), de mindezek ellenére –
vagy nyíltabban, vagy kevésbé nyíltan – mindenütt az állam lett a meghatározó szereplő és
maradt még egészen az 1970-es évek végéig.
Az üzleti alapon működő amerikai rádiózási az ipar először a készülékgyártásban és értékesítésben kereste a bevételi forrásokat arra alapozva, hogy a közvetített műsorok iránti érdeklődés kiváltja a rádiókészülékek megvétele iráni tömeges keresletet. Mivel a készülékgyártáshoz szükséges szabadalmak zömét az RCA társaság tulajdonosi köréhez tartozó vállalatok
birtokolták, a készülékek árát jóval a költségek felett lehetett megszabni, és az extra nyereség
egy részét visszaforgathatták a műsorkészítésbe. Ennek az elképzelésnek a gyenge pontja,
amint kisvártatva bebizonyosodott, a szabadalmi védettség kijátszhatósága.
Az AT&T által 1922 nyarán beindított WEAF adóállomás más úton indult el, a tulajdonos
távközlési óriás, az AT&T üzleti modelljét próbálta meg követni (Head–Sterling, 1990). A telefontársaság közszolgáltatást végzett, s üzletszabályzata szerint köteles volt mindenkit kiszolgálni (common carrier), mit sem törődve azzal, ki mit beszél a vonalaikon. A WEAF kinyitotta
a stúdióját bárki előtt, aki hajlandó volt fizetni azért, hogy közleménye, műsorszáma vagy
akár hirdetése elhangozzék, és potenciálisan eljusson az adó vételkörzetében élőkhöz. Amint
kiderült, mindebből nem állt össze egy, a közönséget érdeklődését felkeltő műsor, s az állomás bevételeiből nem lehet fenntartani az üzemeltetését. Történelmi tény ugyanakkor, hogy
a WEAF hullámhosszán volt először hallható a mai értelemben vett rádiós reklám, 1922-ben.
A hirdetési kereslet persze egy rádióadó esetében hozzá van kötve az állomás hallgatottságához, amit viszont a műsorszámok „állítanak elő”. A megoldás kulcsa tehát a közönséget
vonzó program sugárzása, majd az így létrejövő közönséghez való hozzáférés áruba bocsátása
a hirdetők számára: ezzel az amerikai rádiózásban megteremtődött az az üzlet modell, melyben a műsorokat szolgáltató állomások jövedelmeinek forrása a hirdetési bevétel. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az üzleti alapon működő amerikai rádióállomások, műsorszolgáltatók a rádiózás első két évtizedében a műsoridő egy részét úgymond
„lábon eladták” a hirdetni szándékozó nagyvállalatoknak, amelyek azután a megvásárolt időt
a maguk érdekeit tükröző műsorszámokkal töltöttek meg (ilyen értelemben a common carrier
elképzelés is tovább élt).
Az amerikai modellben a rádiózás indulásakor gyakorlatilag szabad volt a piacra való belépés, az Egyesült Államokban 1922-re 622 rádióműsor-szolgáltató volt bejegyezve. A történetileg először alkalmazott analóg földfelszíni műsorszórási technológiában a rádiófrekvenciás
elektromágnes rezgés amplitúdója volt a hanghordozó, ez az úgynevezett amplitúdó moduláció (AM). A rádiók ugyanakkor összesen két rádiófrekvenciát (750 és 833 kHz) használtak műsorszórásra, ami jelentős interferenciát okozott számos rádióadás vételében (Sweeting,
2015). Az első évek tapasztalatai bebizonyították (Head–Sterling, 1990), hogy az ágazat működése megköveteli a műsorterjesztésre használt, és amúgy csak szűkösen rendelkezésre álló
frekvenciák használatának hatósági összehangolását.
Az 1927-ben elfogadott rádiózási törvény rendelkezései szerint felállított, szövetségi hatáskörű szabályozó hatóság, a Federal Radio Commission (FRC) engedélyére volt szükség
a rádiózás piacára való belépéshez. az FRC jogkörét később az 1934-ben létrehozott Federal
Communications Commission, az FCC vette át. A bevezetett állami szabályozás elvi alapja
az volt, hogy a rádiós műsorterjesztéshez használt frekvenciák állami tulajdonban vannak,
amelyeket a hatóság egy koncessziós típusú szerződésben csak egy konkrétan meghatározott
időszakra és helyi műsorvételi körzetre adott át azon kérelmezőknek, akiket megfelelőnek

188

A média gazdaságtanának kézikönyve

tartott. A szabályozó hatóság által kiírt és elbírált pályázatok a bírálati szempontjai között
nevesítve is helyet kapott a közérdek szolgálata (Head–Sterling, 1990).

A pályázati feltételek tartalmazták, hogy a rádiós műsorszolgáltató teremtsen lehetőséget közéleti, oktatási és kormányzati tárgyú tartalmak/műsorszámok sugárzására az egyes csatornák
műsoraiban (public, educational and governmental access). A szabályozó hatóság az egy tulajdonos kezében lévő engedélyek számát is korlátozta, ötben határozta meg. Ily módon a rádiózásban – szöges ellentétben a nyomtatott sajtóval – még a legliberálisabb médiamodellben sem
bízták csupán a piaci önszabályozásra a tömegmédium működését, hisz a frekvenciaszűkösség
miatt bizonyítottan fenyegetett a piaci kudarc bekövetkezése. „A közérdek – voltaképpen a
közszolgálat – fogalma már a kereskedelmi modellen belül is [explicit módon] megjelent” (Bajomi-Lázár, 2003: 91).

Az amerikai rádiózás piacának fejlődés során hamarosan megtörtént az egyes adóállomások, tehát a helyi piac szereplőinek vezetékes összekapcsolása hálózattá, és ezzel megtörtént
a piac regionálissá, illetve országossá bővítése – ebben az AT&T játszotta az úttörő szerepet.
Hamarosan, a WEAF rádióra mint rendszergazdára alapozva hat saját állomásból álló hálózatot hoztak létre és a hálózat tagjai a sajátjuk mellett naponta három órán át közös műsort
is sugároztak. 1924 októberében egy alkalmi megoldással 22 adót kapcsoltak össze, hogy
Coolidge elnök beszédét az egész országban – az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig az állomások által lefedett területen – egyazon időben közvetítsék. A kísérlet sikere meggyőző
bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy nincs műszaki akadálya a helyi rádiópiacok tetszőleges területi kiterjesztésének, és ha az üzleti érdekek – kiemelten a műsorgyártási költségek
csökkentése, a hirdetők számára vonzó regionális vagy országos piacok megteremtése – úgy
kívánják, akkor de facto létre is jönnek a regionális és az országos piacok.
Az 1920-as években kezdődött és a televízió elterjedéséig tartó aranykorában a mozi mellett a rádió lett a tömegszórakoztatás legfontosabb eszköze (Gálik, 2003). A rádiózás volt az
az iparág, amely még az 1929–1933 években, a nagy gazdasági világválság időszakában is
gyorsan fejlődött, terjeszkedett gyakorlatilag minden országban. A rádióműsorok vételéhez
szükséges készülék kezdetben elég drága volt, a szerényebb jövedelemmel rendelkező háztartások gyakran nem engedhették meg maguknak a beszerzését. Ez hamarosan megváltozott, a
rádiókészülékkel való ellátottság viszonylag rövid idő alatt szinte teljessé vált a háztartásokban.
A rádióhallgatás otthoni tevékenység volt, és szorosan kapcsolódott a napi életvitelhez is,
erősen átalakította a szabadidő-eltöltési szokásokat, a hallgatóvá válás folyamata a családi szocializáció keretében történt. Jellemző volt a kizárólagos, teljes figyelmet lekötő tartalomfogyasztás, a rádióhallgatás főideje, hasonlóan a mai televíziós főműsoridőhöz, az esti órákban
volt. Ebben az időszakban az emberek a legnagyobb odaadással követték a műsorokat, egy-egy
népszerű műsorszám társadalmi eseménynek számított, amit úgymond meg kellett hallgatni.
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A rádiózás aranykorában olyan tartalmak jelentek meg a médiumon, mint az élő rádiójátékok,
kabarészámok, zenés műsorok (Campbell–Sparks, 2016). A mára a televíziós tartalomgyártásban használatos „szappanopera” (soap opera) kifejezés is a rádióhoz köthető. Minthogy az
1930-as években a napközbeni hallgatóság főként háziasszonyokból tevődött össze, akik otthon
tartózkodva időt tudtak szakítani a tartalomfogyasztásra, az olyan nagy, fogyasztási cikkeket
gyártó vállalatok, mint a Procter&Gamble, a Colgate-Palmolive és a Lever Brothers (a mai
Unilever) márkái (egyebek közt: szappanmárkái) „szerepeltek”. „Volt, amikor magában a rádióműsor nevében is feltűnt a szponzor: ilyen volt a Colgate Comedy Hour, Dean Martin és Jerry
Lewis műsorvezetőkkel – nem rossz párosítás, hiszen az ismert humoristák miatt állandóan nevettek a hallgatók, és ez a »tevékenység« jó fogakkal az igazi. De ilyen volt a Lux Radio Theatre
is az ismert szappanmárka után.” (Papp-Váry, 2016: 30)

A televíziózás széles körben való elterjedésével párhuzamosan a kizárólagos rádióhallgatásra
fordított idő csupán napi néhány percre zsugorodott, a rádiózás gyakorlatilag háttértevékenységgé vált (háttérrádiózás), amit elősegített a technikai fejlődés is. Az 1940-es évek elején kezdett
elterjedni a földfelszíni műsorszórás FM-technológiája, amelynél az átvinni kívánt hangjelet a
rádiófrekvenciás rezgés frekvenciaváltozásai hordozzák, ez az úgynevezett frekvenciamoduláció (FM). Az antennajel sávszélességének szűkítésével a történetileg először alkalmazott analóg
műsorszórási technológiához (amplitúdómoduláció, AM) képest az FM kevésbé volt érzékeny
a torzításra és kisebb vételi zajt produkált, így hangminőségben messze felülmúlta azt. Emellett elterjedésével nagyságrendekkel nőhetett a piacokon terjeszthető műsorok száma, ami utat
nyitott a viszonylag szerény költségvetésű szakosodott csatornák piacra lépése előtt is. Ugyanakkor viszont az AM-sugárzás olcsóbb és sokkal nagyobb területeket lehet vele lefedni stabil és
megbízható jellel, ezért például a nagy földrajzi kiterjedésű Egyesült Államok gyérebben lakott
vidékein végig az AM maradt a meghatározó jeltovábbítási technológia.
Egy további műszaki innováció, a tranzisztor feltalálása – Bajomi-Lázár (2000) találó szóhasználatával élve: a „zsebrádió-forradalom” – megnyitotta az utat a rádiókészülékek méretének csökkentése előtt. Az 1950-es évektől megjelentek a hordozható rádiókészülékek,
megteremtve a mobil vétel lehetőségét, ami által a rádiós tartalomfogyasztás kikerülhetett a
lakásból és eljutott olyan helyekre, ahova a televízió nem tudott – például az autókba, amelyhez mára például az egyesült államokbeli rádiózás háromnegyede köthető (Pitts, 2012).
A technológiai fejlődés, az új frekvenciatartományok bevonása a rádiózásba és az új műsorterjesztési technológiák alkalmazása kibővítette az egy piacon megjelenni képes szereplők körét. Természetesen ezek az állomások már egy-egy műsorszám-zsáner sugárzására szakosodtak, kialakult az úgynevezett format rádiózás, a hagyományos, általános műsorkínálatú adók
visszaszorultak, a rádiózás piaci modelljében a beszéd (talk) és a zene (music) legkülönbözőbb
műfajaira szakosodott rádiók foglalták el az étert. A szakosodott műsorok egy-egy hallgatói
szegmensnek, fogyasztói célcsoportnak szólnak. A szigorúan betartott, az egyes műsorszolgáltatót a maga piacán a másiktól megkülönböztető vagy megkülönböztetni kívánó format
erősíti a hallgatói lojalitást azok körében, akik éppen azokra a műsorszámokra kíváncsiak,
amelyekből az adott formatot alkalmazó rádióműsor építkezik.
Az európai országok többségében a rádiózás állami monopóliumként indult fejlődésnek
és terebélyesedett ki, amit a fizikai törvények megkövetelte műszaki koordináció szükséges-
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sége önmagában nem indokolt. Ahhoz is egészen súlyos közgazdasági csőlátás kellene, hogy
az okokat a piaci tökéletlenségekben és/vagy kudarcokban keressük. A rádió az első világháborút követően vált tömegmédiummá, s a háborúban megroggyant, óriási veszteségeket
szenvedett európai országok kormányai túl fontosnak tartották ahhoz, hogy kiengedjék a
kezükből: a rádiózás állami monopóliuma lett a főszabály, amelytől csak néhány országban
tértek el (Gálik, 2003). A műsorszolgáltatás a vételkörzetet tekintve is központosított volt,
a helyi rádiózás nem kapott lényeges szerepet az állami rádiózási rendszerben, s az egységes
hang mintegy a nemzetállam egységét is hivatott volt kifejezni.
Az európai színtéren a sokcsatornás rádiózási modell kibontakozásának előfeltétele a rádiózás (és a televíziózás) állami monopóliumának megszüntetése volt, ami az 1970-es évek fontos, korszakos fejleménye. Az állami monopólium irányából elinduló európai rádiófejlődés
uralkodó irányzata az elmúlt három évtizedben, a dereguláció megindulása óta, a lokalizálódás. Ezzel párhuzamosan az egyes állomások műsorszerkezete is nagymértékben leegyszerűsödött, az általános programválaszték felől a szakosodás irányába tolódott el. A helyi rádiózás
piaca egyértelműen versenypiacnak tekinthető. Az iparágba való belépés tőkekorlátja nagyságrenddel kisebb, mint a lapkiadásban, hisz a stúdió- és az adóberendezések a technológiai
fejlődés következtében már az 1960-as, 1970-es években olcsóvá váltak, s kezelésük sem igényel különleges képzettséget.

A rádióhallgatás vizsgálatakor tehát az állami szabályozás által erősen befolyásolt vagy éppen
meghatározott médiaoldali tényezők kulcsfontosságú környezeti elemnek számítanak. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az állami szerepvállalás radikális különbségeinek dacára az új
tömegmédium mind az amerikai, az európai modellben gyorsan népszerűvé vált a közönség
körében, jóllehet az üzleti szempontok szerint vezérelt amerikai műsorkínálat szerkezete és az
európai állami rádiók műsorainak más módon kialakított szerkezete között jelentős volt a különbség. Megjegyzendő viszont, hogy a szórakoztató műsorszámok az állami irányítású európai
rádiókban sem szorulhattak háttérbe, hisz a közönség szórakozási igénye volt a rádiózás tömegessé válásának elsőszámú hajtóereje.

5.3.2. A rádiózás mint termék fogalma és a rádióhallgatás platformjai
A rádiózás termékének fogalmát illetően a nagyközönség piacán három értelmezés képzelhető el, nevezetesen a műsorszám, a műsor és az adott területen (piacon) hallgatható műsorok
összessége. A rádió-műsorszám hangok egységbe szerkesztett, önálló értelemmel bíró, címmel ellátott együttese. A rádióműsor rádió-műsorszámoknak a műsorszolgáltató által megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata. A rádiózás mint műsorszolgáltatás az adott
területen, földrajzi piacon élők műsorral való ellátása.
A rádióműsorokat a bennük szereplő műsorszámok tartalma, a vételkörzet – a releváns
földrajzi piac – nagysága, a finanszírozás módja és a terjesztés technológiája szerint szokás és
célszerű osztályozni. Az előbbi ismérvek alapján a legfontosabb csoportok és alcsoportok a
következők (Nyirő, 2013).
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Tartalom
Általános és szakosodott műsorok. A tartalom szerinti megkülönböztetés esetében általános
műsorról beszélünk, hogyha az a műsorszámok legszélesebb választékát nyújtja a nagyközönségnek, szemben a szakosodott műsorral, amely bizonyos típusú műsorszámokat szolgáltat
egy szűkebb, meghatározott célközönség számára.
Ahogy korábban említettük, az FM-technológia megjelenésével megnyílt az út a szakosodott rádióállomások előtt, elsősorban a beszéd (talk vagy speech radio) és a zene (music radio)
mint fő vezérlő elv (format) mentén, amelyen belül további kategorizálás lehetséges a piac fejlettsége, nagysága, valamint a kereslet jellege mentén. A prózai formátumokon belül például
megjelenhetnek a hírcsatornák (news), híreket és beszélgetéseket egyaránt tartalmazó (news/
information) csatornák, vallási (religious), vagy akár humorra (comedy) specializálódott csatornák. A zenei formátumokon belül szintén az adott piac határozza meg a jellemző szakosodás
jellegét és mértékét. A legtágabb fogyasztói körnek szóló (adult contemporary) formátumú
rádió könnyen befogadható popzenét játszik (pozícionálástól függően a megelőző egynéhány
évtized zenei repertoárjából), míg a contemporary hit radio (CHR) kifejezetten kurrens slágereket játszik viszonylag kis változatossággal, erős rotációban (erre utal a formátum egyik
másik, korábbi neve is, a „Top 40”). Egyes nagyobb piacokon a CHR rádiók szintén tovább
specializálódhatnak stílusra, vagy stíluscsokorra (pl. Rock CHR, Urban CHR, Rock/Pop/
Dance stb.). Egy-egy adott piacon népszerű, „eladható” műfajok szintén „kitermelhetnek”
saját rádióállomásokat (pl. alternatív rock, elektronikus zene, rockzene, jazz, country stb.)
(ld. pl. MacFarland, 1997).
A kínált tartalom mellett a rádiós műsorszórás kapcsán érdemes röviden szólni az egyes
csatornákhoz köthető személyiségekről. A rádiózás közönségének sajátos viszonya a médiumhoz az úgynevezett paraszociális interakció, amelyben a médiaszereplők és/vagy médiaszemélyiségek válnak a hallgató számára virtuális beszélgetőtárssá, valamelyest pótolva a valódi
társas kapcsolatok hiányát. Ez a viszony nem csupán spontán alakult ki, hisz a kommunikátorok kifejezetten törekedtek arra, hogy erősítsék a közönség érzelmi kötődését a rádióhoz,
hogy megteremtsék a maguk távoli, láthatatlan közönségével való személyes kapcsolat és bensőséges viszony illúzióját (McQuail, 2015). Egyes kiemelt műsorvezetők, DJ-k, akik amellett
hogy a rádióállomások üzemeltetéséhez köthető költségtételek egy nem elhanyagolható részét
képezik, személyiségükkel, reklámértékükkel számos esetben központi szerepet is játszanak
egy-egy műsor sikerességében, nem csak az eseti hallgatottság, de a hosszabb távú hallgatói
elköteleződés kapcsán is (Spangardt és mások, 2016; Stiernstedt, 2014).

Vételkörzet
Helyi, körzeti, országos és külföldre irányuló műsorok. Vételkörzet alapján megkülönböztetünk külföldre irányuló műsorszolgáltatást, amikor az országhatáron kívülre irányul a műsorszórás, illetve országhatáron belül helyi, körzeti, valamint országos kategóriákat. Ez utóbbi három megkülönböztetése nem egyértelmű és az egyes országokat tekintve nem egységes.
Hazánkban a hatályos jog a helyi, a körzeti és az országos műsorszolgáltatás fogalmakat használja, és egzaktan, a vételkörzetben élők lélekszáma alapján választja el egymástól a hármat.
A vételkörzet-alapú kategóriákba beilleszthetőek az iskolarádiók és az áruházi saját rádiók
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is, melyek az adott intézmény, épület területén sugároznak, az ott éppen elérhető közönség
számára. Az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó irodalom és szabályozás kerüli a helyi
(local) és a körzeti (regional) rádiók közötti distinkciót, ehelyett földrajzi piacokról beszél és
olyan standardizált földrajzi piacmeghatározásokat használ, mint a domináns befolyásolási
terület és a kiválasztott piaci terület. Az európai statisztikákban sem tesznek általában éles
különbséget a helyi és a körzeti rádiók között, mi több, gyakran szinonimaként használják a
két kifejezést. Az sem mindig egyértelmű, hogy milyen küszöbérték felett tekinthető országosnak egy műsor.

Finanszírozás
Kereskedelmi és nem kereskedelmi (állami, közszolgálati, közösségi) műsorok (5.2. táblázat).
Finanszírozás szempontjából a kereskedelmi műsor az, amelyet lényegében a reklámbevételből elért összegből finanszíroznak. Ezzel szemben a nem kereskedelmi műsor nagy részben
vagy kizárólag más egyéb forrásokból (előfizetői díj, állami támogatás, adományok, ingyenes
munkavégzés stb.) szerzi a műsorszolgáltatáshoz szükséges bevételt.
Az állami rádió száz százalékban állami tulajdonban levő, az államigazgatási szervezetbe
vagy az állami szektorba betagolt, jellemzően monopol műsorszolgáltató szervezet. Az állami
rádiók létrejötte a legszorosabban összefügg a nemzetállami fejlődés történelmi folyamatával.
A közszolgálati rádió lehet állami tulajdonban, működhet sajátos közjogi szervezetként, de
akár még magántulajdonban is. A közszolgálati rádiók (és televíziók) működésének elsődleges célja a kommunikációs közjavak és kívánatos javak előállítása a közönség egésze számára
[a közszolgálati rádiózás és televíziózás (public service broadcasting) működésének főbb kérdéseit a 2.5. alfejezetben tárgyaltuk részletesebben]. A közösségi rádió egy-egy szubkultúrának, kisközösségnek, kisebbségnek, speciálisabb társadalmi csoportnak szól, működését
a személyesség, nyitottság jellemzi, elutasítja a hallgató puszta fogyasztóként való kezelését.
A tömegmédia korában a közösségi rádiózás volt az a fő forma, amely civil öntevékenységre
építve kinyitotta a kaput a hallgatói részvétel előtt (lásd 1.1.3. alfejezet).
A kereskedelmi rádió elsősorban üzleti vállalkozás, célja a profittermelés, illetve a tulajdonosi érték növelése. A kereskedelmi rádió jellemzően magántársaságként működik, fő (majdhogynem kizárólagos) bevételi forrása a hirdetési bevétel, és így a kereskedelmi rádió működésének klasszikus formája lényegében egyenlő azzal, hogy a műsorok által „előállított” közönség
elérhetőségét, „figyelmét” eladják a hirdetőknek. Mivel a kommunikációból igyekeznek fogyasztást generálni, kiemelten fontosak a rádióhoz kapcsolható (tágan értelmezett) arculati
elemek: alkalmazott format, egyedi műsorok, sztárok, műsorvezetők, játékok és promóciók.
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5.2. táblázat. A közszolgálati, kereskedelmi és közösségi rádiók működésének legfontosabb jellemzői
Megnevezés

Közszolgálati rádió

Kereskedelmi rádió

Közösségi rádió

Tulajdonos

állam

magánbefektetők

egyesületek

Vételkörzet

országos

helyi/körzeti/hálózatos

helyi

Célcsoport

az egész népesség

behatárolt csoportok

kisebbségi csoportok vagy a többség

Finanszírozás

előfizetési díjak, közpénzek

reklámbevételek

alapítványi források, központi támogatás

Műsorstruktúra

egyedi műsorszámok

folyamatos zene és hírek

kötetlen

Kitűzött társadalmi cél

tájékoztatás és népművelés

szórakoztatás

propaganda és érdekképviselet

Forrás: Bajomi-Lázár (2000: 144–145)

Terjesztési technológia
Felvetődik a kérdés, hogy a rádiózást mint médiumot az adatátvitel módja, vagy a tartalom jellege határozzák-e meg elsősorban, avagy valamilyen komplexebb keretrendszer szerint
kell-e értékelni (Berry, 2013). Noha a rádiózás fogalmához történelmileg hozzátapad a rádióhullámok révén történő műsorterjesztés, audio-műsorszámokat már a médium megjelenése
előtt közvetítettek. A Puskás Tivadar nevéhez fűződő, 1892-ben szabadalmaztatott telefonhírmondó a rádiós műsorszolgáltatás ősének tekinthető, mely Budapesten 1893-tól vezetéken
juttatta el az előfizetőkhöz az első „rádióműsort” (Gálik, 2003). A digitális tartalomfogyasztás kapcsán újfent előkerül ez a közvetítő csatorna (5.3. táblázat).
5.3. táblázat. A rádiós tartalomfogyasztás lehetséges platformjai
Jelátvitel módja
(műsorterjesztés)

Jel típusa

Vevőkészülék (hallgatás)

Jellemző szolgáltatás

Földfelszíni sugárzás

analóg

fi x vagy hordozható analóg rádióvevő-készülékek
(pl. autórádió, mobiltelefonba integrált vevőkészülék, zsebrádiók, hifi k)

AM/FM

digitális

fi x vagy hordozható digitális rádió vevőkészülék
(DAB készülék)

DAB

analóg

jellemzően televíziókészüléken keresztül történő hallgatás;
televíziós előfizetési csomaghoz kapcsolódó rádióadás

TV-szolgáltatás kiegészítése

jellemzően televíziókészüléken keresztül történő
hallgatás; televíziós előfi zetési csomaghoz kapcsolódó rádióadás az Egyesült Államok piacán domináns
a műholdas rádiósugárzás és az ennek megfelelő
műholdas rádióvevő-készülékek használata

TV-szolgáltatás kiegészítése

Kábel

digitális
Műhold

analóg
digitális

Internet (vezetékes)

digitális

Internet (mobil, wifi)

digitális

Telefonvonal

analóg
vagy
digitális

digitális műholdas rádió

asztali számítógép, laptop, IPTV platformon keresz- webrádiók, streamingtüli hozzáférés
szolgáltatások, letölthető
műsorszámok (podcast)
laptop, internetkapcsolattal rendelkező mobiltelefonok és egyéb mobil készülékek, webrádió-készülékek
telefonkészülék (vezetékes vagy mobil)

Forrás: Nyirő (2010: 41) alapján saját szerkesztés

egyedi szolgáltatások (ld.
pl. Telefonhírmondó, Kan
Khajura)
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Egyes piacokon a tartalomszolgáltatás hiányosságait a médián kívülről érkező, üzletileg is kiaknázható alternatív megoldások is kiküszöbölhetik. Így történt ez Indiában, ahol az infrastruktúra fejletlensége miatt 100 milliónál is több fogyasztó a nap nagy részében nem jut elektromos
áramhoz, ami jelentős hatással van az elektronikusmédia-fogyasztási lehetőségeikre is. Mobilkommunikációs készülékeik ugyanakkor ilyenkor is jelen vannak. A Hindustan Unilever
2013-ban, felismerve a fogyasztók tartalmak iránti lefedetlen igényét egy sajátos megoldást
indított útnak Kan Khajura névvel (szó szerint: bagolylepke-hernyó (angolul: earworm), ami a
„dallamtapadás” jelenségének adott név is egyben): egy megadott telefonszám „megcsörgetését”
(missed call) követően a fogyasztókat visszahívja a rendszer és egyszerre 15 perces ingyenes,
reklámokkal kiegészített szórakoztató tartalmat sugároz számukra. Ez a lekérhető szórakoztató
szolgáltatás (entertainment on demand) 2015-re egyes régiókban, pl. Bihar tartomány északi
részén a legnépszerűbb „rádióállomás” lett (Dina, 2015; Irani, 2015).

5.3.3. A digitális műsorszórás
A digitális rádió-műsorszórással kapcsolatos kísérletek az 1980-as évek elején kezdődtek el. Egyrészt Európában a rádiózás állami monopóliumának megszűnésével fokozódott az igény a rádiózásra használható frekvenciák iránt, s ennek kielégítése az analóg műsorszórási technológián
keresztül hamarosan fizikai korlátokba ütközött, másrészt a hangrögzítés digitalizálása és a digitális hanghordozók megjelenése átértékelte az emberek hangzásminőséghez kapcsolódó elvárásait (Gálik–Urbán, 2014). Az Európai Közösség néhány tagállamának anyagi támogatásával 1987ben beindult az úgynevezett Eureka 147 projekt, amelynek keretében kidolgozták a digitális
rádió-műsorszórás rendszerét DAB (digital audio broadcasting, azaz digitális hangműsorszórás)
néven, amely „nagyfrekvenciás, széles frekvenciatartományban alkalmazható, spektrumtakarékos, a többutas terjedést hasznosító, a vevőkészülék mozgására érzéketlen, nagy átviteli kapacitású digitális átviteli csatornára alapozott műsorszórási rendszer. A rendszer több, egymástól
független műsor – hang-, kép- és adatszolgálat, multimédia –, valamint tájékoztató és vezérlő
segédinformációk egyidejű továbbítására ad lehetőséget” (Vajda, 1999: 47).
A DAB-rendszer előnyeit a hallgatók számára a vételjavulásban, az analóg rádiónál kényelmesebb használatban, a jobb hangminőségű műsorszórás lehetőségében, a kínálat növekedésében, valamint a kiegészítő szolgáltatásokban (pl. műsorkísérő szöveges adatok) foglalja
össze a szakirodalom (Nyirő, 2013).
A DAB-rendszer elsődleges célja a kezdetektől fogva a frekvenciazsúfoltság megszüntetése
volt a teljes digitális átállás (in-band switchover) megvalósításával. A rádió-műsorszolgáltatók
ellenkezése nyomán ugyanakkor a rendszer párhuzamos sugárzásban, azaz az analóg és a
digitális műsorszórás együttüzemelésével (simulcasting), egy másik frekvenciatartomány allokálásával jött létre. A DAB elterjedését így egy „ördögi kör” akadályozta (Nyirő, 2013): vonzó, valós piaci versenyelőnyt hozó tartalomszolgáltatás híján sem a befektetőket, inkumbens
piaci szereplőket, sem a hallgatókat nem motiválja a váltás.
A DAB-rendszer elterjedését gátolja az alacsony készülékellátottság is: a fogyasztók, a digitális televízióval ellentétben, nem tudják egyszerűen, konverterekkel megoldani a techno-
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lógiára való átváltást, új és a hagyományosnál jóval drágább rádiókészülékek beszerzésére
kényszerülnek, ezzel egy időben pedig az FM-adás vételére alkalmas készülékek továbbra is
tömegesen elterjedtek, termékéletciklusuk is jóval hosszabb, természetes cseréjük pedig így
jóval lassabb, mint a televíziókészülékeké. Több kutatási eredmény arról tanúskodik (Gálik,
2003), hogy a hallgatók többé-kevésbé elégedettek az FM-vétel minőségével, a DAB nyújtotta többlet hangminőség nem éri el azt a küszöböt, ami a közönséget az átállásra ösztönözné.

Az Egyesült Királyságban a használt rendszerben az allokált frekvenciáknál a konzervatív technológiaválasztás (egy technológiacserénél önmagában paradox módon) és a tartalommegsokszorozás
(egy multiplexen több, kisebb bitrátán kódolt csatorna) kerültek előtérbe a minőséggel szemben,
így a valóságban az FM-vételnél is rosszabb minőségű műsorszórás valósult meg (Laird, 2015).
Norvégia volt a világon az első ország, ahol a DAB+ rendszer teljesen felváltotta az FM-sugárzást
2017-ben. Noha a váltás objektív minimumkritériumai teljesültek [pl. megfelelő lefedettség,
megfelelő (minimum 50%-os) fogyasztói elérés az analóg adás lekapcsolásának pillanatában,
készülékellátottság (megvásárolható otthoni és autós rádióvevő-készülékek elégséges kínálata)],
a váltás nem volt zökkenőmentes. Az átváltás eleve kizárólag az országos csatornákat érintette,
a helyiek továbbra is az FM-technológiát használják. Így noha simulcasting nincs csatorna szinten, a piac egésze technológiailag töredezett maradt. A rádiós tartalomfogyasztás kapcsán megkerülhetetlen autós közönség elérése volt az átállás legnagyobb dilemmája: az autópark kisebb
része volt gyárilag alkalmas az új adás vételére, amelyen átszereléssel (új beépített rádióvevőkészülékek beszerelésével), valamint áthidaló megoldásokkal, így például DAB-adapterekkel (a
DAB-jelet FM- és így a hagyományos autórádiók számára is értelmezhetővé jellé alakító eszköz)
próbálták megoldani. A hivatalos statisztikák alapján a fogyasztók nagy része ugyan kitartott az
országos rádió mellett (98%-os átállás), de jóval kisebb készülékszám mellett.
Az átállás rövid távon az FM-sávon maradt helyi rádiók sikerét is hozhatja, ugyanakkor hoszszú távon vesztesei is lehetnek a folyamatnak egy majdani átálláskor, az erős és megtöbbszöröződött országos szereplőkkel szemben. Mindemellett a digitális átállás lökés az alternatív
audiotartalom-szolgáltatásoknak is, figyelembe véve a norvég mobilinternet-szolgáltatás kiváló
minőségét (Digitalradio Norge, 2018; Hederström, 2018).

A DAB bevezetése melletti másik érv, a piaci műsorkínálat növelésének lehetősége sem
tűnik a rádiózás kapcsán valós piaci igénynek. Ellentétben az analóg rádió egyeduralmával,
számos alternatív digitális audio-műsorszórási eljárás áll rendelkezésre, amelyek viharos gyorsasággal terjednek (pl. a következőkben bemutatásra kerülő streaminggel). A rádiózáshoz
kapcsolódó legjellemzőbb fogyasztási mintázat pedig az egy csatorna hallgatása, vagy a két
csatorna közötti váltás [Magyarországon például a rádióhallgatók 37 százaléka sosem vált
rádióadót, további 39 százalék pedig csak ritkán (Mediainfo.hu, 2015)], három vagy afölötti
rádiócsatorna hallgatása már atipikus rádióhallgatásnak számít.
A digitális földfelszíni műsorszórás és a DAB-technológia kapcsán tehát elmondható, hogy
a modernebb technológia és a valós piaci igények nem találtak egymásra, és új piaci igényeket
sem sikerült kelteni. A hagyományos műsorszórás „digitalizálásának” azonban volt sikeresebbnek tekinthető megvalósulása is, az analóg műsorszórásról műholdasra történő váltás kapcsán,
amelyet az észak-amerikai szubkontinensen sikerült levezényelni. Az amerikai rádiózási piac,
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amely nagy szkepticizmust tanúsított a földfelszíni digitális műsorszórás technológiája iránt,
váratlanul fogékonynak bizonyult a digitális műsorszórás műholdas válfaját illetően.
A szabályozó hatóság, a Federal Communications Commission (FCC) 1997-ben két frekvenciasávot ítélt oda a Satellite CD Radio, (a későbbi Sirius Satellite Radio), illetve az American Mobile Radio Corporation (a későbbi XM Satellite Radio Holdings) számára. Mindkét
társaság stratégiai szövetségre lépett az autóipar és a fogyasztói elektronika, tehát a készülékgyártás néhány meghatározó piaci szereplőjével, s ha a tervekhez képest jelentős csúszással is,
de 2001 folyamán megkezdte az adásokat.
A két műholdas platform célközönsége induláskor kifejezetten az autórádiózók tábora
volt, az üzleti modell a fizetős rádiózás, a vonzerő pedig a reklámok sugárzása nélküli műsorok óriási száma (egyenként több mint 100 csatorna), köztük olyanoké, amelyeket a nagy
rádiós sztárok neve fémjelez, de olyanoké is, amelyeken a korábbi terjesztési módszerekkel
gazdaságosan már nem elérhető célcsoportok számára sugározhatnak csatornákat. A platformok tovább szűkítik az olyan zenei formatokat, mint a rock, a jazz és a komolyzene, illetve a
beszélő rádión belül a hírek, az időjárás, az üzlet és a sport formatok. A két digitális műholdas
műsorszóró platform belépése az amerikai országos piacra 2001-ben egy új üzleti modell, a
fizetős rádiózás meghonosodásának kezdetét jelentette.
Ugyanakkor az innováció üzletileg nem hozott sok sikert a két vállalkozásnak, hisz működésük minden egyes évét veszteséggel zárták. A két társaság 2007 elején bejelentette összeolvadási szándékát, amelyet mind a versenyhatóság, mind a médiahatóság engedélyezett, hisz
ezzel ugyan monopólium jött létre a műholdas rádiózás piacán, de esély maradt a szolgáltatás
fennmaradására. A Sirius XM Radio néven tovább működő új vállalat egy komoly tőkeinjekció eredményeként végül is ki tudott lábalni a csődből, s 2010-ben már szolid nyereséget
termelt. Azóta is jövedelmezően működik, előfizetőinek száma 2018-ban már 36 millió volt,
azaz az amerikai háztartások nagyjából negyede igénybe veszi a szolgáltatást. 2018-ban pedig
kezdeményezték a népszerű Pandora streamingrádió-szolgáltatás felvásárlását (Bomey, 2018).

A népszerű egyesült államokbeli rádiós, Howard Stern hatása egy technológia elfogadására
olyan nagy volt, hogy saját elnevezést kapott: a Howard Stern hatás.
Howard Stern egy amerikai rádiós- és televíziós személyiség, a Howard Stern Show házigazdája,
amely 1986-tól 2005-ig volt adásban szindikált műsorszámként az Egyesült Államok földfelszíni sugárzású rádióadóin. A show különlegessége, hogy a műsorvezető, mint botrányhős műsorvezető („shock jock”) számos kényes témát hajlandó volt érinteni példátlan nyíltsággal, ezzel
megbotránkoztatva számos hallgatót, ugyanakkor számos (elkötelezett, vagy épp utálkozó) követőt szerezve a műsornak. 2006 elején egy több száz millió dolláros megállapodás keretében
Stern műsora a Sirius műholdas hálózatára költözött. Az egyezség 2004-es bejelentése és az adás
2006-os indulása között majdnem megötszöröződött a szolgáltatásra előfizetők száma, amit a
szakértők szerint nagyobb részt köszönhető a népszerű műsorvezető bevonzó hatásának, így
legitimálva egy korábban sokak által életképtelennek tartott szolgáltatást mind a felhasználók,
mind a további hasonló műsorok és személyiségek körében (Mousseau, 2014; Taub, 2006).

5. fejezet A főbb ágazatok működésének gazdaságtana

197

5.3.4. A rádió a digitális, közösségi és mobilmédia korában
Az 1990-es évek közepén kiderült, a digitális rádiózásra az internet is megfelelő platform
lehet. A digitálissá átalakított és tömörített hangjelek megfelelő szoftver segítségével alkalmasak az „egy kibocsátási pont, sok felhasználó” (one-to-many) típusú, azaz a rádiós (és televíziós)
műsorszórásra jellemző hálózati terjesztésre, s a hálózati rádiózás az úgynevezett webcasting
egyik változata. Sok hálózati rádióadás persze tartalmát tekintve nem más, mint a földfelszíni
műsorszórással terjesztett műsor egyidejű internetes továbbítása. Miután a műsorszolgáltatónál jelentkező határköltség alacsony, a megkettőzött terjesztés alig növeli a költségeket.
A hagyományos ellátási lánc és logika mentén az internetes rádiós sugárzás közel sem ilyen
egyszerű azonban: a műsorszolgáltatók, különösen a zenére szakosodott rádiók beleütköznek
abba, hogy a műsorszámok jogtulajdonosai (szerzők, előadók), illetve ezek érdekvédelmi szövetségei nem nézik közömbösen az internetes rádiók működését. Ők az elosztási csatornától,
terjesztési platformtól függetlenül igényt tarthatnak és tartanak a jogdíjra, s olyan feltételeket
is megszabhatnak, amelyek az ingyenes tartalomszolgáltatási modellben teljesíthetetlenek. Ez
az ezredforduló táján sok internetes rádió megszűnéséhez vezetett, hisz egyszerűen nem volt
miből fizetni jogdíjakat, lévén, hogy ehhez a reklámbevételekből nem képződött elég forrás,
s a fizetős rádiózás pedig nem igazán elfogadott üzleti modell.

A webrádiók működésének kezdeti szakaszában létrejött nagy számú „csináld magad rádiók” esetében a rádió készítője egy központi rádiószolgáltatóhoz tölthette fel kedvenc zeneszámait, a platformszolgáltató adta – ingyenesen vagy térítés fejében – a tárhelyet, a különszolgáltatásokat (pl.
a hallgatók számának mérése) és a szervert, mely a hallgató számára a játszási listán összeállított
zeneszámokat (és, ha voltak, szignálokat, szöveges műsorokat) élő műsorfolyamként közvetítette.
Az ilyen alternatív zenei szolgáltatók a kor egyedülálló kulturális jelensége voltak, hisz egy globális zenegépként (celestial jukebox) működtek és olyan zenei kultúrákba engedtek betekintést,
amelyek eddig hozzáférhetetlenek voltak a hagyományos médiafogyasztás rendszerében. Ezekre a
rádiókra halálos csapást mért a jogdíjak beszedésének kikényszerítése, hisz alapvetően nem piaci
működési rendbe próbált bevinni a piac logikájának megfelelő elemeket (Gálik–Urbán, 2014).

A konvergencia, azaz a média, a távközlés és az informatika összeolvadásának hatására az
addig meglehetősen centralizált és helyi szinteken szabályozott tömegmédium mellett létrejött, egyelőre párhuzamosan, egy meglehetősen decentralizált, globális, interaktív és multimédiás színtér, amely egészen más tartalomkészítési, -terjesztési, -hozzáférési és -szabályozási
keretek között működik (Gazi és mások, 2014). Amennyiben elfogadjuk, hogy a mindenkori
médiatechnológia hatással van az azt használókra, kognitív funkcióikra, percepcióikra és értékrendjükre (McQuail, 2015), akkor ez a párhuzamos médiavalóság is egy új történelmi
médiakorszak elejét jelképezi, ami a kutatók által részvételi kultúraként (participatory culture)
(Jenkins, 1992), illetve a benne részt vevők „C generációként” (Hardey, 2011) jellemzett professzionális fogyasztókban (prosumer) teljesedik ki (Ritzer–Jurgenson, 2010).
Ebben a kifejezetten tartalomfogyasztási szempontú megközelítésben a fogyasztói tartalom-előállítás (content creation), kreativitás (creativity), a korábbi médiafogyasztási paradigma
fokozatos összeomlása (casual collapse), a tartalom feletti irányítás (control) és a híressé válás
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(celebrity) képezik a fókuszt (Hardey, 2011). A tartalomfogyasztás színtere a világháló mint
központi konvergens felület, és az interaktivitással párhuzamosan a tartalomfogyasztásban
kiteljesedik egy közösségi funkció [társadalmi nyilvánosság (Sebestyén–Gayer, 2016)] mint
specifikus használati motiváció is (vö. közösségi média), amelyet a web 2.0 névvel fémjelzett
ideológia és technológia tesz lehetővé, elérhetővé téve a felhasználók számára a szinte erőfeszítés nélküli tartalom-előállítást és -megosztást (Csordás és mások, 2014).

Streaming
A streaming zeneszolgáltatások átmenetet képeznek a rádiós és a hangfelvétel-ipar között
(Berry–Waldfogel, 2015). A streaming leegyszerűsítve az interneten keresztül folyamatosan
közvetített tartalom. A streaming-audio szolgáltatás lényege, hogy a tartalomszolgáltató szerverén tárolt és onnan a felhasználó rendelkezésére álló audiotartalom streamként, azaz „folyamként” érkezik az interneten át a felhasználó készülékére, nem kell először letölteni a teljes
tartalmat, az adatfolyam bitről bitre töltődik, nem tárolódik a számítógépen, lejátszás után
törlődik (Izsó, 2008).
A streamingszolgáltatások tömegessé válása a felhígította a zenére szakosodott hagyományos rádiók és a zeneipar közötti szimbiotikus kapcsolatrendszert. Míg ugyanis korábban a
zenei rádiók voltak a meghatározó divatdiktálók a fogyasztók számára a zenei újdonságok terén, addig a streaming egy különösen hatékony új eszköze lett az új tartalmak megismerésének
és megélésének (Pedrero Esteban, 2014). A nemlineáris, vagyis a lekérhető médiaszolgáltatások (on-demand tartalmak) beillesztése a zeneipar ellátási láncába mindmáig komoly vita tárgyát képezi (Wlömert–Papies, 2016): egyfelől az ingyenes (pl. reklámok által finanszírozott)
streaming új fogyasztókat szerezhet, vagy alternatívája lehet az illegális letöltéseknek, megnyerve olyan fogyasztókat, akik korábban elsősorban jogszerűtlenül jutottak tartalmakhoz.
Egy másik oldalról azonban a streamingszolgáltatók által alkalmazott fix áras, vagy flat rate
előfizetéses modell (ahol fix, a használat mértékétől független havidíjat fizet a fogyasztó a szolgáltatónak) (Csordás, 2010) kannibalizáló hatással is lehet a zeneipar számára akkor, ha az általános hozzáférésből származó közvetett (felosztott) bevételek nem tudják fedezni a hanghordozók közvetlen
értékesítésből származó bevételeket, hiszen az ilyen előfizetéssel rendelkező fogyasztók várhatóan
nem, vagy jóval csekélyebb mértékben fognak hanghordozókat vásárolni (Wlömert–Papies, 2016).
Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a kieső bevételek mértékének megítélése mint összehasonlítási alap meglehetősen nehézkes és folyamatos vita tárgya a piaci szereplők között.
Wlömert és Papies (2016) empirikus kutatásukban azt találták, hogy az ingyenes és fizetős
streamingszolgáltatások igénybevétele helyettesítőként szolgál más zeneipari szolgáltatásoknak, így a fizetős letöltéseknek és, saját logikus következtetésünkben, a hagyományos rádiós
tartalomfogyasztásnak is. A fizetős szolgáltatások jelenlegi elterjedési szintjén, szintén a szerzőpáros eredményei szerint, már megvan a kritikus tömeg ahhoz, hogy a zeneipar egésze számára pozitív legyen a mérleg. Az ingyenes streaming pedig noha összességében veszteséges a
zeneiparra nézve, e fizetős szolgáltatások előszobája lehet, és a korábbi szürkezóna fogyasztóit
képes egy jogilag szabályozott tartalomfogyasztás felé terelni.
Ez utóbbi eredmény kapcsán érdemes elkülöníteni a specializált streamingszolgáltatásokat
(pl. Pandora, Spotify, Deezer) és a közösségi tartalommegosztó portálokat (pl. YouTube), ahol
a felhasználók által feltöltött tartalmak keverednek a kiadói tartalmakkal. Ez utóbbi ugyanis
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jelenleg egy „szabályozott szürkezónaként” üzemel. A közösségi tartalommegosztó portálok
előszeretettel definiálják magukat közösségi oldalként (szemben a streamingszolgáltatással)
és hárítják a felelősséget a feltöltött tartalom jogtisztaságának ellenőrzésére vonatkozóan.
A jogtulajdonosok nyomására kénytelenek felületeiken kezelni a jogvédett tartalmakat: a
YouTube-tulajdonos Google például egy algoritmus segítségével automatikusan azonosítja
a felhasználók által feltöltött tartalmakban a szerzői jog által védett zenei tartalmakat és az
ún. követelt zeneszámok esetében a jogtulajdonos által meghatározott irányelvei szerint jár
el: letiltja (elnémítja, vagy törli a feltöltött videót), korlátozottá teszi az elérhetőséget (földrajzi
korlátozás), vagy hirdetéseket jelenít meg (ha a jogtulajdonos engedélyezte a felhasználást,
a rendszer a megjelenő reklámokból jogdíjat fizet a jogtulajdonosnak). A rendszer korlátja
azonban, hogy a szerzőijog-tulajdonosok módosíthatják irányelveiket és egy korábban engedélyezett tartalom állapota a későbbiekben változhat (pl. YouTube).

Podcast
A podcastok közzététele, azaz a podcasting egy egyre növekvő népszerűségű közlési forma.
Jelentősége a szakirodalom alapján vitatott: Bonini (2015) szerint egy tudományosan alulkutatott területről van szó, míg Gallego Pérez (2012) szerint bár a médiában indulásakor nagy
visszhangot kapó – sőt, Sterne és szerzőtársai (2008) szerint a közösségi média felemelkedéséhez köthető buborékban kritika nélkül éltetett – jelenségről volt szó, de ez, ahogy gyakorlati
jelentősége is, idővel lecsengett. Megjegyzi ugyanakkor azt is, hogy a podcasting egy jelenleg
is folyamatosan fejlődő jelenség, amelyet sok hagyományos (rádiós és egyéb területen működő) tartalomszolgáltató maga is felkarolt az utóbbi években, így média-gazdaságtani helye és
jelentősége még nem egy véglegesen eldöntött tény.
A podcastok az interneten rendszeres időközönként közzétett digitális hang-, videó- és
más állományok, illetve csatornák amelyeket az érdeklődő felhasználók letölthetnek hanghordozó eszközeikre, illetve amelyekre feliratkozhatnak. A podcastok első elterjedése a hordozható digitális médialejátszók elterjedéséhez köthető a 2000-es évek elején. A „podcast”
szó maga is az Apple iPod készüléke és a „broadcast” szavak összeolvadásából keletkezett
(Hammersley, 2004). A jelenség tömegessé válásában ugyanakkor nagy szerepet játszik a
közösségi média, ezen belül a felhasználók által előállított tartalmak jelenségköre, illetve a
streamingszolgáltatások használatának tömegessé válása.
Egyes kutatók amellett érvelnek, hogy a rádiós párhuzamok ellenére a podcast egy különálló médium (Berry, 2016). A „podcast-ökológia” a hosszú farok elmélet (long tail theory)
(Anderson, 2007) egy tipikus megnyilvánulása, ahol a különböző podcastok szerzői a sokasági piacra termelnek (McHugh, 2016). A podcast mint formátum a rádiós piacról nézve
segít az utóbbi technológia fő korlátainak, jelesül: a földrajzi behatároltság és a frekvenciaszűkösség és -hozzáférés kiküszöbölésében (Gallego Pérez, 2012). A közösségi médiával
való párhuzam pedig elsődlegesen abban nyilvánul meg, hogy – megkerülve a hagyományos médiacsatornákat és kapuőröket – a podcastok előállítása és megosztása saját erőből
történik és nagymértékben szabályozatlan, ami által e tartalmak készítői kialakíthatják saját
szabályaikat és új közlési módokat és formákat alakíthatnak ki, olyanokat, amelyeket a hagyományos piacokon részt vevő rádiós műsorvezetők nem (Crofts és mások, 2005; Larson,
2015). A podcasting a rádiós tartalomszolgáltatók számára pedig egy új versenytárs képét
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festi le a szövegalapú tartalom terén is, kiemelve a szabad tartalomszerkesztést és a hallgatói
szokásokra gyakorolt hatásokat. Ez utóbbi esetében főként a zene után a szöveges tartalomra
is kiterjedő aszinkron tartalomfogyasztás az, ami az iparágra gyakorolt fenyegető tényezőként kerül azonosításra.

Bonini (2015) a podcast kapcsán utal a produser jelenségre, amely a rádiós tartalomszolgáltatás
1960-as, 70-es években, a kalózrádió-jelenséggel elindult intézményektől való függetlenedésének
(de-institutionalisation) egy újabb lépcsőfoka. Millette (2011 in Bonini, 2015) szerint a podcasting az
online fogyasztói részvétel egy külön elágazása, a maga szubkultúrához hasonlítható logikájával és
egyedi stílusával. A podcast-előállítók, vagy podcasterek köre „a pár tíz ember által meghallgatott,
kedvenc témájukról hobbiból összefüggéstelen monológot előadóktól a minden hónapban több ezer,
vagy még több letöltést produkáló, kutatással alaposan alátámasztott és gondosan kidolgozott műsorokat előállító oknyomozó újságírókig vagy történetmondókig” terjedhet (McHugh, 2016: 66),
és olyan hagyományos – de nem rádiós – médiapiaci szereplők is felkarolták a formátumot, mint
például a Guardian, a New York Times, a Newsweek, vagy az Economist (Gallego Pérez, 2012), ahogy
a technológia oldaláról érkező cégek, mint az Apple, a Google vagy a Spotify (Reddi, 2019).

A podcasting hosszú farok jellege egyben fő negatívuma is: szűrés és közvetítés (pl. személyes vagy algoritmus általi ajánlás, egy központi szereplő általi aggregálás stb.) nélkül lehetetlen a navigálás a gyakorlatilag végtelen online tartalom tengerében (Anderson, 2007; Gallego
Pérez, 2012). A hagyományos tartalomszolgáltatók piaci előnye itt vitathatatlan: szerkesztőségi tartalomként a podcastokat pozícionálhatják szolgáltatásbővítésként és személyre szabott
tartalomformaként is egy létező és stabil márka és közismert hozzáférési csatorna mögött.
A technológiai óriások pedig saját technológiai megoldásaikat, algoritmusaikat vetik be a
fogyasztók forgalomterelésére.
Fogyasztói oldalon a hozzáférés relatív nehézkessége ugyanakkor erősíti a podcastfogyasztás közösségi jellegét, amely egy, a hagyományos rádiós tartalomfogyasztáshoz képest
nagyobb fogyasztói bevonódást eredményez, amely, hosszabb távon, előrevetíti a taralomért
való fizetési hajlandóság megjelenését is [pl. közösségi finanszírozás (crowdfunding), előfizetéses rendszerek] mint lehetséges fenntartható finanszírozási formát (Bonini, 2015). Ami a reklámokkal történő finanszírozást illeti, az eMarketer 2019-es felmérése szerint noha a hirdetők
számára egy marginális platformot jelentenek, a podcastok néhány tulajdonsága mégis említésre érdemes: így például, noha adott a digitális videóhirdetések kapcsán használt pre-roll,
illetve mid-roll, vagyis a tartalom előtt, illetve azt megszakítva játszott reklámok lehetősége
is, e helyett az itt elhelyezett szponzorált tartalom nagyobb része magának a műsorvezetőnek
a szájából hangzik el, így sok szempontból egy véleményvezéri (influencer) jellegű elhelyezést
biztosítva a hagyományos reklám helyett. Ezzel párhuzamosan pedig ezen kontextuálisan
célzott elhelyezésekkel a hirdetők eljuthatnak olyan befogadókhoz is, akik egyébként fizetnek
a fogyasztott streamingplatform reklámmentességéért (Droesch, 2019).
Egyes piacokon a podcastok közönsége mindenesetre látható méreteket ölt. A Pew Research
Center 2018-as felmérése szerint az Egyesült Államokban a 12 évesnél idősebbek 17%-a
hallgatott a felmérést megelőző héten podcastot, szemben a rádió 90%-os heti elérésével.
Az Ofcom 2018-as felmérése alapján a felnőtt brit lakosság 11%-a (6 millió fő) hallgatott
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heti rendszerességgel podcastokat, szemben a rádió 75%-os heti elérésével (European
Commission, 2018), és különösen a 35 év alattiakra jellemző ez a tartalomfogyasztási forma.
Ugyanez a kutatás azonban azt is kimutatta, hogy a podcast-fogyasztók egyben megrögzött rádióhallgatók is, így a két audiotartalom-szolgáltatási forma egymás katalizátoraiként
is működhetnek az erre fogékony közönség körében. A jelenség kettősségét jelzi, hogy a fentiek egyszerre erősítik meg és mondanak ellent az „új tartalom, új közönség” (Gallego Pérez,
2012) elvnek: a podcast-hallgatás mint sajátos tartalomfogyasztási forma feltételez egyfajta
fogyasztói hajlandóságot, amit a hagyományos rádiózás képes biztosítani, noha a fogyasztók
a felmérések alapján valóban egy új generáció tagjai közül kerülnek ki elsöprő többségben.
A hallgatott podcastok népszerű műfajai a humor, amit a zenéről, televíziós tartalmakról és filmekről szólók követnek. A podcastok legjellemzőbb forrásai között egyaránt szerepelnek hagyományos és az digitális hálózati források: a brit piacon a BBC weboldala és
mobilapplikációja vezetnek, mögötte a YouTube videomegosztó és az Apple digitális zenei és
videóállományok lejátszására szolgáló médialejátszója, az iTunes, kisebb mértékben pedig a
Spotify streamingszolgáltatás, illetve újságok weboldalai és mobilapplikációi (Ofcom, 2018).

Az élőzene
Hogy a fejezet elején amellett érveltünk, hogy a rádiózás mint iparág fogalmát érdemes kiterjeszteni egy tágabb, audio iparágra különösen indokolja az élőzene egyre növekvő összefonódása a korábban említett konvergens és résztvevői tartalomfogyasztással, a mobilmédia
segítségével. Míg hagyományosan az élőzene és a rádiós játszás a zeneipar fő termékének, a
hanghordozók értékesítésének fő marketingeszközei voltak (Wikström, 2010), addig mára az
élőzenés rendezvények jelentik a művészek fő megélhetési forrását (ProArt, 2018; Wikström,
2010), a tágan értelmezett médiamegjelenések (rádiós játszás, streaming, közösségimédiajelenlét) így ennek rendelődnek alá. A korábban említett C-generáció és a közösségi média
pedig ennek a célnak tökéletesen alárendelhetőek.
A modern tartalomfogyasztás szorosan kapcsolódik az élménygazdaság (experience economy)
fogalomköréhez. „A szemlélet kiindulópontja a fogyasztás újraértelmezése: e szerint a fogyasztás egy holisztikus élmény, amelynek résztvevője az egyén – a vevővel ellentétben – és az egyén
interakciója a vállalattal, illetve a vállalat ajánlatával. […] Ez alapján a vállalat […] olyan kontextust, illetve élménykörnyezetet alakít ki, amely elősegíti az élményeket, amelybe a fogyasztók
saját egyedi élményeik kialakítása érdekében bevonódhatnak, miközben közös értékteremtő folyamat valósul meg” (Zátori, 2014: 19). Ennek kapcsán egyes kutatók, például Holt (2010: 246)
egyenesen szembeállítják a média és az élménygazdaság területeit, kijelentve, hogy „az élőzene
gazdaságtana a média-gazdaságtan hanyatlásával párhuzamosan emelkedett fel.”
Az élőzenés rendezvények megélését kapcsolatát a médiapiaccal két síkon elemezhetjük.
Először hagyományosan, ahogy korábban említettük, kimeneteli tényezőként, azaz hogyan
járul hozzá a médiapiac mint marketingcsatorna a részvétel serkentéséhez. Másodszor azonban egy interaktív kapcsolatrendszer mentén, azt vizsgálva, hogyan van „fizikailag” is jelen
az élőzene magán a médiapiacon.
Ez utóbbi értelmezésben a koncerteken és egyéb művészeti eseményeken résztvevők által
a közösségi média felületein (pl. videomegosztó szolgáltatásokon keresztül) közzétett felhasználók által előállított (amatőr) tartalom integráns részévé válik a közösségi média tartal-
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mi körének, amelyre valós és tömeges kereslet van: az így megosztott élmények maguk is
a média-ökoszisztéma részévé válnak, egyúttal „egy művészeti eseményt azonnal reprodukálhatóvá tesznek” (Lingel–Naaman, 2012: 347), feloldva az olyan fogyasztói pszichológiai
jelenségeket, mint a kimaradástól való félelem (Przybylski és mások, 2013): a zene élő volta
mellett további két, már a médiához kapcsolódó „élő” fogalom is szerepet kap: az információ
azonnali áramlását lehetővé tevő virtuális élő tudósítás (online liveness), illetve a jelen vagy
épp távol levő hasonló érdeklődésű rajongók virtuális összekötését, találkozását, élménymegosztását lehetővé tevő élő közösség (group liveness) (Couldry, 2004).
Noha az így kapott élmény korántsem ér fel a valódi jelenléttel a kívülállók számára,
ahogy a feltöltött tartalom minősége sem professzionális, mégis egy sokkal személyesebb,
sajátosan [és ellentmondásosan (vö. szerzőijog-védelem, hangminőség, élvezhetőség stb.)]
autentikus tartalmi szintet képvisel (Lingel–Naaman, 2012), ezáltal más fogyasztói igényt
is elégít ki, mint egy hivatalos csatornán elérhető, „vegytiszta” rögzített anyag. A tartalomközzététel motivációi között szerepelnek az egyéni cselekvőképesség (human agency) hangsúlyozása: a megélt élmény személyes dokumentálása (mediatizált emlék [mediated memory]),
„birtoklása” (ezzel párhuzamosan: a „hivatalos”, professzionális rögzített anyagok relatív elvetése) (Lingel–Naaman, 2012), vagy a szinkron tartalomfogyasztásból eredő interakciókból
következő magasabb társadalmi státusz, elismerés elérése (egyéni motivációk) (Tang és mások, 2016) és a megélt esemény autentikusságának közösségi igazolása (egyfajta minőségellenőrzése), valamint a rajongás megélése a hasonló érdeklődéssel bírókkal való megosztás
által (közösségi motiváció) (Lingel–Naaman, 2012). A hasonló tartalmak fogyasztása a különböző tartalommegosztó platformokon pedig közvetetten hozzájárulhat ahhoz is, hogy a
hagyományos elosztási láncba illeszkedve támogassa a további hasonló rendezvényeken való
fogyasztói részvételt, egyebek közt az által, hogy e csatornákon saját profiljaikhoz rendelnek
a rendezvényhez kapcsolódó azonosító elemeket (azonosítókat, metaadatokat, pl. lokációs
adatok, rendezvény neve, játszott tartalom azonosítása stb.) (Bennett, 2012), megkönnyítve
az információkeresést és -áramlást.

Az információkeresés és -áramlás különös szereplői a zenefelismerő szolgáltatások. A tartalomalapú keresési algoritmusok egy válfaját jelentő példa alapján történő lekérdezés (query
by example) rendszere egy (például okostelefonnal) rögzített néhány másodperces hangrészlet
zenei ujjlenyomatának (audio fingerprint) létrehozásán és ennek egy adatbázis elemeivel való
összehasonlításán keresztül képes különféle metaadatokat szolgáltatni a kapcsolódó felvételről
(előadó, cím, stílus stb.) (Kaminskas–Ricci, 2012).
Az egyik legelterjedtebb hasonló szolgáltatás a (2018-ban az Apple által felvásárolt) Shazam
nevű mobiltelefonos applikáció, amely segítségével nemcsak felismerhetővé válik egy, a felhasználó figyelmét megragadó zenei tartalom, de iparági együttműködések segítségével egyből elérhetővé tehető streamelésre és/vagy megvásárlásra a tartalom a fogyasztó számára (ami
egyébként az iparági reintermediáció egyik eklatáns példája), illetve a keresések aggregálásával
statisztika is gyűjthető arról, mely tartalmak foglalkoztatják aktuálisan a leginkább a felhasználókat, így állítva egy alulról jövő konkurenciát a „hivatalos” zenés listáknak, mint például a
rádiós játszási, vagy a lemezeladási toplisták.
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A digitális felületek nemcsak a zene tágan értelmezett előállításának, terjesztésének és fogyasztásának is kiemelkedő közegévé léptek elő, hanem központi szerepet játszanak a zenéről
való gondolkodásban és a zenei kommunikáció megvalósulásában is (Tófalvy, 2011). Ennek
központi eleme, hogy a szubkulturális (long-tail) tartalmakat kiterjesztették egy on-demand,
globális színtérre, ahol a keresőmotorok, az ajánlórendszerek és a virtuális közösségek új, kimeríthetetlen információforrásként szolgálnak új tartalmak megismeréséhez és az azok iránt
fogékony közösségek megteremtéséhez és fenntartásához.
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5.4. Audio tartalmak: zene és digitalizáció
A zene mint kulturális produktum és árucikk körforgása – termelése, terjesztése, fogyasztása – mára alaposan összefonódott a számítógépes technológiával. Jeremy W. Morris (2015:
12) megfogalmazásában transzszektoriális, a zene- és a számítógépes ipar tervezett és nem
tervezett konvergenciájából létrejövő árucikknek nevezhetjük (transectorial commodity).
Bár a hangfelvételgyártás már a digitalizáció és az internet elterjedése előtt is szorosan öszszefonódott a szórakoztatóelektronikai iparral az olyan úgynevezett major lemezkiadókon
keresztül, amelyek elsődlegesen elektronikai cégek (pl. Sony), a digitalizáció nyomán a számítógépes, illetve mikroelektronikai (tech) ipar kétségtelenül egyre nagyobb súllyal képviseli magát a zene mint árucikk körforgásában – a zenei és videós streamingfelületektől
kezdve az internetes koncertjegy-értékesítésen át a közösségimédia-oldalakig. Az utóbbiakon az előadók, a rajongók és a kulturális közvetítők – hivatásos és amatőr kritikusok,
véleményvezérek, kurátorok – jelenléte, aktivitása, interakciója kulcsfontosságú a zenei
produktum értékének formálásában. A digitalizációs átalakulási folyamat egyrészről a különböző szektorok, a különböző iparági szereplők, cégek, alkotók és fogyasztók sok esetben
eltérő, akár ütköző érdekeiből adódóan, másrészről a digitális átalakulást uraló szigorú üzleti logika és az alkotói szabadság, a kulturális sokszínűség és a (sokszínű) kultúrához való
hozzáférés közötti feszültségekből adódóan konfliktusokkal is terhelt. Az alábbi fejezet
ezekre a viszonyokra reflektál.

5.4.1. A zenei termék terjesztése és fogyasztása
A zene mint árucikk változó természetének illusztrálására Taylor (2015) három rezsimet
különít el, amelyek a zene kommodifi kációjának (árucikkesedésének) (commodification)
különböző rendszereit jelentik: a kiadott kottát (published score) (amely köré a zeneműkiadás mint iparági szektor épült), a nyilvános koncert keretében elhangzó élőzenét (music
as live sound), végül – történetileg a hangrögzítés és -visszajátszás technológiájának feltalálásához kötődő rögzített zenét (music as recorded sound). Ugyanakkor Fleischer (2017)
nyomán ezekhez hozzávehetjük a márkázott zenei élményt (branded musical experience),
amely, amint azt a továbbiakban látni fogjuk, a streaming-korszak vezető zenei árucikkeként értelmezhető. Azonban ez a forma sem teljesen új, hanem olyan korábbi formákkal
folytonos, amelyek nem egységalapúak, azaz nem egy-egy hangfelvétel (kis- vagy nagylemez) birtoklásáról, hanem több előadó, zeneszám élményszerű élvezetéről szólnak akár
rögzített, akár élőzenei formában: ilyenek a rádió, a zenei televíziók, a fesztiválok vagy az
iPodon történő zenehallgatás (amely lehetővé teszi például a gyűjteményben szereplő zeneszámok véletlenszerű lejátszását). A digitális szoftverformátumok – mint az mp3 – elterjedésével egyrészről a zenei termék elveszítette fizikai formátumát (természetesen a fizikai
formátumok folytonossága mellett, hiszen a kazetták, CD-k mint tárgyak teljesen nem
tűntek el, és a bakelitlemeznek is reneszánszát éljük), azaz dematerializálódott. Másrészről
azonban az új formák árucikkesedését és használatát részben a régi formák szabják meg
– a számítógépes, illetve online felületek gombjai (pl. hangerő-gomb) a fi zikai eszközökre
emlékeztetnek bennünket, és hiába „szabadult” fel a zene a kislemezek, albumok terjedelmi
követelményeitől, úgy tűnik, az előadók és a lemezkiadók nem engedték el a kislemez-,
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illetve albumkiadás gyakorlatát, és a popzenei számok hossza sem módosult drasztikusan
az elmúlt évtizedek során. Más szóval a dematerializációval párhuzamosan a digitális zenei
árucikk egyfajta rematerializációja is végbemegy.

5.4.2. Zenei streaming
A digitális streamingre, azaz valamely multimédiás tartalom letöltés nélküli egyidejű interneten keresztüli lejátszására szolgáló felületek, illetve az ezeket fejlesztő cégek kulcsfontosságú
szerepet töltenek be a zeneipar és a zenehallgatás mint kulturális tevékenység formálódásában.
Marshall (2015) nyomán három altípusát különböztethetjük meg a streamingszolgáltatóknak.
A streaming rádió, illetve webcasting meglévő adók online verzióját jelenti (az egyik legismertebb nemzetközi példa a BBC iPlayer), illetve online rádiókat (mint a 2018-ban 70 millió
aktív felhasználóval rendelkező, egyesült államokbeli Pandora vagy a 120 millió regisztrált
felhasználóval rendelkező iHeartRadio). Ezek szerveződhetnek műfajok köré vagy földrajzi alapon, illetve lehetnek a felhasználóra szabottak a korábbi zenei választások alapján. A
streaming e formája nem interaktív, azaz a felhasználó nem tudja megválasztani, hogy mit
hall, még akkor sem, ha a korábbi választásaival közvetve tud befolyásolni (Marshall, 2015).
Bizonyos funkcióit tekintve ide sorolható a kétezres évtized második felében, illetve a 2010es évek elején Európában is igen népszerű LastFM is (Izsó, 2008), amely azonban amellett,
hogy személyre szabott online rádióként pozícionálta magát, jelentős profilalapú, zenei fókuszú közösségi oldalként is működött (illetve működik ma is, bár nem ugyanolyan keretek
között és nem ugyanakkora súllyal, mint a Spotify-t vagy a Facebookot megelőző időnkben), valamint a stílusok közösségi címkézésének – ezt nevezi a nemzetközi szakirodalom
folksonomynak – izgalmas terepeként, virtuális rétegzenei színtérként.
A streaming második, kevésbé hangsúlyos típusát alkotják az úgynevezett locker szolgáltatások, mint az iTunes match vagy az Amazon Cloudplayer (Marshall, 2015: 178). Ezek segítségével a felhasználók az általuk valamilyen formában már birtokolt zeneszámokat tudják
hallgatni, vagy olyan módon, hogy ők töltik fel a szolgáltató szervereire, vagy úgy, hogy automatikusan kapcsolódnak ezekhez (például egy CD Amazonról történő megvásárlása esetén).
Ezek azonban egyre inkább marginális, átmeneti szolgáltatásoknak tekinthetők.
A harmadik típust az úgynevezett on-demand szolgáltatások képezik, amelyek használatakor a felhasználó megválaszthatja, hogy mit hallgat (Marshall, 2015: 178). Ezek közé
tartozik a Spotify, a Deezer, a Rhapsody, Rdio, a WiMP; továbbá a nagy tech cégek is beszálltak ebbe a jelenleg is növekvő szegmensbe olyan szolgáltatásokkal, mint a Google Play
Music All Access, a YouTube Music vagy az Apple Beats Music. A második típussal ellentétben a választék itt nem korlátozódik a megvásárolt zenékre, ehelyett óriási, 30 millió dal
feletti – folyamatosan bővülő – katalógusokkal rendelkeznek ezek a szolgáltatók (amelyek
között ugyanakkor sok a feldolgozás, easy-listening, illetve háttérzene-, vagy éppen karaoke-verzió is). Magyarországon 2012 óta érhető el a Deezer és a Spotify, 2013-tól pedig a
Google Play Music All Access.
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Bár Marshall (2015) megkülönbözteti fenti a három alaptípust, valójában a hozzájuk tartozó
funkciók és használati módok keverednek az egyes szolgáltatóknál. A Spotify például 2006-os
alapítása óta különböző szakaszokat járt be: az első időszakban a felület egyértelműen a tudatos
zenehallgatókra épített, akik tudják, hogy milyen zenét keresnek, hiszen a „hasonló előadók”
funkciót csak 2010-től vezették be, ám még ekkor sem működtek a felületen személyre szabott
ajánlások. 2011-ben történt egy ideiglenes integráció a Facebookkal (amely során a hallgatott
dalokat automatikusan megosztotta Facebook-profilján a felhasználó, amennyiben szándékosan nem iktatta ki ezt a funkciót), ami a felület használatának közösségi jellegét hangsúlyozta.
Csak ezt követően kerültek előtérbe a felhasználók által összeállított lejátszási listák (playlistek),
azonban ezek professzionalizálódásával és az algoritmusalapú kurálás (részletesen lásd később)
elterjedésével azóta az egyre kevésbé interaktív szolgáltatás felé tolódott el (vö. Eriksson és mások, 2019: 43–60).

A streaming formátum térnyerése a zene terjesztésében és fogyasztásában fontos szerepet
tölt be a zenei árucikk fent említett negyedik rezsimjének, a márkázott zenei élménynek az
elterjedésében. És bár kezdetben a digitális zenei szoftverformátumok a lemezipar legnagyobb
hatalommal rendelkező szereplői – a major lemezkiadók – számára fenyegetésként tűntek fel (és
elsősorban az illegális fájlcserélésen keresztül valóban ideiglenes hanyatlásukhoz is hozzájárultak), a válságidőszakot túlélő nagy kiadók, azaz a Sony, a Warner és a Universal a streamingszolgáltatókkal (nemcsak szerződéses partnerként, de részvényesként is) szövetségre lépve meg
tudták erősíteni pozícióikat. A Spotify azt a közönséget volt képes monetizálni, amelynek jelentős része korábban illegális letöltéseken keresztül szerzett zenét (Bruno, 2011). Marshall szerint
a streaming „fogyasztásalapú” logikája párhuzamos a predigitális lemezipar logikájával, mivel
a piaci részesedésen alapszik, azaz inherensen a nagyobb katalógussal rendelkező szereplőknek
kedvez – és ezek leginkább a major lemezkiadók. Ez végső soron azt jelenti, hogy a Spotify és
társai aktív szerepet játszottak a zeneipar konszolidációjában a (poszt)digitális érában.
A magyarországi zenefogyasztási adatok arra utalnak, hogy bár egy szűkebb, aktív zenefogyasztó felhasználói körön kívül viszonylag lassan indult be a Spotify és a Deezer használata,
a 2010-es évek végére ez a folyamat felgyorsult. A Dal+Szerző magazin által közölt toplisták
– YouTube toplista, Zeneszöveg.hu toplista, Spotify toplista, MAHASZ rádió, MAHASZ
single, valamint MAHASZ album toplista – alapján úgy tűnik, hogy az elmúlt évek során a
streamingfelhasználók számának emelkedésével párhuzamosan (Virágh–Főző, 2019) egyre
csökkent a különbség a különböző felületeken hallgatott zenék között (Rónai, 2018), ami
arra utal, hogy társadalmi értelemben is bővül a felhasználók köre.

5.4.3. A long tail és „halála”: változó struktúrák, változó diskurzusok1
Az mp3-formátum, majd az internet és a fájlcserélés általános kérdéseket vetett fel a technológia és a kultúrához (annak termeléséhez és fogyasztásához) való hozzáférés, a kultúra
demokratizációja és sokszínűsége összefüggéseivel kapcsolatban. A 2000-es évek második
1

Az alfejezet részben a szerző korábbi publikációjára támaszkodik (ld. Barna, 2018).
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felének, valamint a 2010-es évek első felének mind a kulturális iparágakban, mind a digitális
technológia és kultúra összefüggéseit vizsgáló tudományosságban egyik meghatározó diskurzusa volt a Chris Anderson nevéhez köthető hosszú farok (long tail) elmélet (lásd még a
2.2.3. alfejezetben).
Az elmélet szerint az online csatornák, és kimondottan az úgynevezett tartalomaggregátorok – mint az Amazon vagy a Netflix – megjelenése a termelés és a terjesztés költségeinek
gyors csökkéséhez vezetett, ami a rétegízlések, úgynevezett niche-ek széles választékának kiszolgálását segíti (Anderson, 2007). Ez egyfelől a technológiai átalakulásnak köszönhető,
hiszen a digitális formátumoknak és csatornáknak köszönhetően gyakorlatilag korlátlan
mennyiségű termék tárolására van „hely” – Anderson ezt nevezi végtelen polchely-effektusnak (unlimited shelf space). Másfelől a kulturális fogyasztás jellegzetessége a magyarázat: a
szerző amellett érvel, hogy a fogyasztók érdeklődése nem korlátozódik csupán a „slágerekre”,
azaz slágerdalokra (hit song), irodalmi besztszellerekre (bestseller), hollywoodi sikerfilmekre
(blockbuster), hanem gyakorlatilag bármilyen típusú terméknek megvan a maga rétegközönsége. A kulturális termékekhez való interneten keresztüli hozzáférés végső soron Anderson
szerint a globális kulturális világot egyre nagyobb diverzitás és a – kulturális iparágakat a 20.
század második felében jellemző – „slágerzsarnokságának” vége felé mozdítja el.
Mark Mulligan zenei elemző tíz évvel későbbi, a rögzített zenéből származó bevételi adatokra alapuló diagnózisa szerint Anderson előrejelzése dacára a 2010-es években egy – még a
digitális korszakot megelőzőnél is nagyobb és koncentráltabb – „szupersztár-előadók gazdasága” („Superstar Artist Economy”) látszik megerősödni, a régi struktúra pedig valójában soha
nem is tűnt el (Mulligan, 2014; Napoli, 2016). A streamingszolgáltatók katalógusainak a felhasználói választás szempontjából végtelennek tetsző bőségességét és a „töltelék” zeneszámok
magas arányát hangsúlyozva állítja, hogy „a digitális zenei katalógusok tölteléktartalommal
történő vég nélküli szennyezése csak a top 1% erősítését és a választék [illetve: választás] zsarnoksága hatalmának kiteljesítését szolgálja” (Mulligan, 2014: 16).
Bár mind Anderson, mind Mulligan hangzatos retorikai fogásokkal operál, a két álláspont különbségét magyarázza, hogy a közöttük eltelt tíz évben (1) megerősödött az Apple céghez tartozó iTunes – azaz egy hatalmas médiakönyvtárat, egy online rádió-, illetve
streamingszolgáltatást magában foglaló platform, amely médialejátszóként működik, és
2012 óta több mint 26 millió dalt kínál vásárlásra, a Google pedig a YouTube videomegosztó
felvásárlásával terjeszkedett a zeneiparban is; (2) a fent említett on-demand típusú zenei
streamingszolgáltatók, mint a Spotify vagy a Deezer, is megvetették a lábukat a piacon; (3)
az említett cégek terjeszkedése végül a zeneipar hagyományosan legerősebb szereplőinek, a
major lemezkiadóknak a közreműködésével történt, zeneipari pozíciójukat ezáltal ezek többnyire meg tudták erősíteni (az EMI kivételével, amely nem élte túl a válságidőszakot).
Az említett nagyvállalati szereplők megerősödése és az erősödő iparági koncentráció mellett azonban megmaradt mind a kulturális termékeknek az a hozzáférhetősége és sokfélesége,
amely előtt a digitális szoftverformátumok és a fájlcserélés gyakorlatai utat nyitottak, mind
az előadói karrierutak sokfélesége, beleértve a függetlenség különböző lehetőségeit – akkor
is, ha a zeneipar gazdaságának egészét számokban vizsgálva ezek relatíve marginálisabbak.
Emellett a zene gazdaságában számos új típusú szereplő is megjelent: ilyenek többek között
a streamingszolgáltatókat és az előadókat összekötő aggregátorcégek (pl. a TuneCore, vagy
hazánkban a WMMD), illetve általában is felértékelődött a közvetítői szerep, akár mint
professzió (ld. a keretes írást).
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Zenei kurátorok mint új kapuőrök
A kurálás (curation) – amelyre talán a tartalomgondozás a legpontosabb magyar megfelelő – hagyományosan a múzeumok és galériák világával, tehát elsősorban magaskulturális képzetekkel
társított fogalma a 2010-es években vált divatos és egyben sokat vitatott kifejezéssé a zeneipari
diskurzusban. Például minden évben más populáris zenei híresség „kurálja” az All Tomorrow’s
Parties fesztivált, a zenei bloggerek vagy éppen a DJ-k tevékenységére is egyre jellemzőbben
utalnak kurátori munkaként, és ugyanígy az online, leginkább a streamingszolgáltatókra jellemző lejátszási listák összeállítására, akár professzionális szakértők állítják össze ezeket a listákat (akik közvetlenül a streamingszolgáltató alkalmazásában, vagy pedig olyan lejátszási listák
összeállítására szakosodott vállalatok alkalmazásában állnak, mint a Songza vagy a Soundiiz),
akár amatőr felhasználók – zenerajongók. A kurálás a szelekcióról szól, amelyet a (szub)kulturális tőke – tudás és ízlés –, a distinkció, azaz megkülönböztetés képessége tesz lehetővé: a
kevés „jó” kiválasztása a „rossz” vagy „érdektelen tucatzenék” tömegéből, az izgalmas, új- és
korszerű, „trendi” hangzás megkülönböztetése a középszerűtől vagy elavulttól, a „művészet”
különválasztása a „középszerűtől”. A kultúraszociológia alapvetése, hogy ezek az esztétikai választások társadalmiak is: egyrészről olyan értelemben, hogy alapjuk a társadalmi státusz által
behatárolt ízlés (Bourdieu, 1984), másrészről a választások maguk is zenei cselekvések, amelyeken keresztül ízlések és identitások konstruálódnak (Frith és mások, 1996; Hennion, 2007). A
kurátor terminust magaskulturális konnotációi ellenére a zeneipari sajtóban a „kapuőr” alternatívájaként is emlegetik. Ezen túlmenően azonban a kurátor egyben a digitális zeneipar egy új
professzióját is jelenti. A zeneiparban a kapuőri funkció és szakértelem hagyományosan túlnyomórészt egyfelől a lemezkiadók (és azok A&R, azaz Artist&Repertoire felelősei, producerei),
másfelől a hagyományos tömegmédiumok – rádió, televízió – hatáskörébe tartozott, és inkább
a háttérben maradt. A digitális zeneiparban azonban egyre inkább átkerül ez a funkció a látható
nyilvánosság terébe. Az „élő” kurátor szerepe továbbá jellemzően felértékelődik a streamingfelületeket kísérő „humán” versus algoritmusalapú playlist-összeállítás körüli vitákban.

5.4.4. Digitalizáció és zenegazdaság a munka oldaláról
A kreatív munka érdekes esettanulmánya lehet a munka digitalizációval történő átalakulásának. A kulturális iparágakban végzett munkáról általában azt feltételezzük, hogy alkotói önkifejezésen alapul, ezért sok más munkafajtánál kielégítőbb – „az el nem idegenedett
munka egyfajta ideáltípusát képviseli” (Huws, 2015: 159). A kreatív munkások egyúttal a
posztfordiánus gazdasági szerveződés ideáltípusai is, amennyiben munkaidejük rugalmas,
jellemzőn nincsenek irodához kötve, ugyanakkor e szabadságuk gazdasági és egzisztenciális
bizonytalanságot is szül. Jellemző és folyamatos dilemmája továbbá a kulturális iparágakban,
így a zeneiparban dolgozóknak is az alkotói autonómia és a kereskedelmi szempontok, a profitlogika kényszerének feszültsége.
Bár a fejezet első része az iparág centrumára koncentrált, a zeneipar összetett, rétegzett
szerkezete láthatóvá válik, amint a nagy cégek és a szupersztár-előadók mellett a függetle-
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neket, valamint a zeneipar informális gazdaságait is vizsgáljuk. Bár a Mulliganéhez (2014)
hasonló elemzések a zenésztársadalom egyre növekvő egyenlőtlenségeire mutatnak rá, a digitális és online technológia és a zeneipari karrierek viszonyát Ausztráliában vizsgálva Collins
és Young (2014) egy olyan zenész-középosztály kialakulására mutatnak rá, amely tagjainak
sikerül relatíve jövedelmező karriereket kialakítani a digitális és online eszközök – különösen
az olyan új közvetítő zenei platformok, mint a Bandcamp vagy a Soundcloud – segítségével,
amelyek a hagyományos (major) lemezkiadói struktúrához képest a terjesztésben nagyobb
mértékű irányítást adnak a zenészek kezébe. Ezek a zenészek – érvelnek a szerzők – hatékonyan fejlesztettek ki a változó digitális zeneipari környezethez illeszkedő készségeket.
Más tanulmányok azonban arra is kitérnek, hogy a folyamatosan alakuló digitális környezet új feladatokat kíván az előadóktól, illetve a zeneiparban dolgozóktól általában. Ezek
jelentős részben az önmenedzseléssel, illetve önpromócióval kapcsolatosak. Például az egyéni
vállalkozó zenészektől (de valamilyen mértékben legtöbb esetben a szerződött zenészektől is)
jellemzően elvárt a zene terjesztésén túli online kommunikáció és önpromótálás a közönségépítés érdekében, jellemzően a közösségimédia-oldalakon (Facebook, Twitter, Instagram
stb.) keresztül, ami plusz terhet rak a zeneiparban dolgozókra. Ráadásul a kreatív munka
sajátossága, hogy az alkotással való mély azonosulás eredménye nemcsak az önmegvalósítás
öröme, hanem az önkizsákmányolást is jobban valószínűsíti (Gavanas–Reitsamer, 2016: 2–3;
Hesmondhalgh–Baker, 2011: 221). Virginie Berger digitális zeneipari szakember (in Rónai,
2016) is szembeállítja a szupersztárokat a „középosztályba” tartozó zenészekkel, ám ő pesszimista kicsengésű konklúzióval teszi ezt, hangsúlyozva, hogy az utóbbi csoportba tartozóknak
nehezére esik számottevő jövedelemre szert tenni a streaming platformokon keresztül. Továbbá kiemeli a streamingszolgáltatók által létrehozott bőségesség negatív hatását a kitűnni vágyó
zenészek számára: „nem az történt, hogy könnyebb eljutni a közönséghez, sőt; a független
zenészeknek most még többet kell dolgozniuk, hogy láthatók legyenek.”
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Munka a magyar zeneiparban
Ami a magyarországi zenészeket illeti, a hipotetikus kérdésre, hogy miből élnek meg, az elmúlt
évek ProArt Zeneipari Jelentései alapján az egyszerű válasz, hogy elsősorban nem a zenéből. „A
hazai piac kis méretéből is fakadóan a zenészek körében a több lábon állás a jellemző: többségük
legalább 2-3 féle zenei tevékenységet űz párhuzamosan” – fogalmaz a jelentés (Virágh–Főző,
2019). A zenészek 60%-a rendelkezik valamilyen zenéhez nem köthető foglalkozással, amelyet
egyértelműen az indokol, hogy „a zenélés részben kiszámíthatatlan, részben elégtelen jövedelemforrás a legtöbb zenész számára”. A zenei jövedelem elsődleges forrása a koncertezés, fontosságban ezt a közös jogkezelőktől kapott jogdíjbevételek követik. A jelentés megállapítása szerint a
magyarországi zenészek számára „a zene egyszerre kikapcsolódás és küldetés, hobbi és hivatás –
függetlenül attól, hogy van vagy nincs mellette civil szakmájuk, teljes állásuk”, és bár zenésznek
lenni nem könnyű, a zenészek többsége nem választana más életpályát.
Saját, zenészek és más zeneipari dolgozók körében a fejezet szerzője által végzett kvalitatív kutatás2
a zenészi szakma egyenlőtlenségére is rámutat: a „csúcson” lévő zenészek meg tudnak élni a
zenéből, de ez időbeosztás tekintetében jellemzően gyakorlatilag folyamatos munkát és nagyfokú szervezettséget, valamint a digitalizált zeneipar változó körülményeihez való rugalmas
alkalmazkodást követel. Az ilyen időbeosztásba nehezen fér bele például gondoskodási munka
(gyereknevelés, idősgondozás), ami a háztartási terhek nemi megoszlása következtében inkább
kedvez a férfiaknak, illetve az ilyen feladatokkal (még) nem rendelkező nőknek. A karrier elindításához továbbá jellemzően jelentős anyagi, illetve munkabefektetés szükségeltetik, ami
az olyan zenészeket hozza előnybe, akik valamilyen háttértámogatásban részesülnek – ilyen a
szülők, testvérek vagy más rokonok, illetve partnerek anyagi, lakhatásbeli támogatása; illetve
rokonok, partner vagy közeli barátok, illetve amatőr segítők (rajongók) lelkesedésből végzett ingyenmunkája. Általánosan jellemző a zenészekre egyfajta jövőorientáció, amelyben az említett
befektetések áldozathozatalát egy, a jövőben feltételezett, remélt siker indokolja [a szakirodalom erre a reménymunka (hope labor) fogalmát is használja (Kuehn–Corrigan, 2013)]. Végül a
zeneiparban történő érvényesülés jelentős részben az informális kapcsolathálók, „haverságok”
gazdaságában való elboldogulást kívánja meg, amely szintén inkább kedvez bizonyos társadalmi csoportoknak, mint másoknak, például a „haverkodási” szokások jellegzetességeiből adódóan inkább
a férfiaknak, mint a nőknek, és inkább azoknak, akik az éjszakázásokkal járó életmódot – például
életkorukból, illetve élethelyzetükből fakadóan – könnyebben tudják vállalni.

2
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5.5. Audiovizuális tartalmak: a hagyományos televíziózás
A televíziózás fogalmát a gazdasági-jogi szaknyelv hagyományosan a termelői oldalról, műsorszolgáltatásként határozza meg, miközben a mindennapos szóhasználatban inkább a közönség oldaláról értelmezzük és a televízió műsorának/műsorszámainak nézését jelenti (ez
utóbbi értelmezésnek eklatáns megjelenítője a beszélt nyelvben a televízió nézésére kialakult
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rövidítés, a tévézés szó). Köznapi nyelven fogalmazva a televíziózás mint szolgáltatási tevékenység elemi egysége a műsorszám, amely hangok és képek (az utóbbiba értve az ábrákat,
betűket, grafikus alkotásokat és jeleket stb. is) egységbe szerkesztett, önálló értelemmel bíró,
címmel ellátott együttese. A közönség számára elérhető műsor az előbbiek szerint értelmezett
műsorszámoknak a szolgáltató által megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata.
A televíziózás kialakulása egészen a 19. századba visszanyúló folyamat, s nem jelölhető
meg benne egy olyan kiemelt innováció, mint a rádiózásban a rádiótávíró feltalálása. Sartori
(1991) összefoglalóját idézve a televíziózás különböző találmányok, kutatási tapasztalatok és a
megszerzett ismeretek felhalmozódásának eredménye: a villamosság, a fényképezés, a távírászat, a távbeszélés, a filmkészítés, a rádiózás terén szerzett tapasztalatok, ismeretek, az ezekkel kapcsolatos innovációk értek össze az 1930-as évekre, melynek eredményeként 1936-tól
az Egyesült Királyságban Európában, 1939-től pedig az Egyesült Államokban Amerikában
megindulhattak a nyilvános, a közönségnek szóló adások. A televízió tömegmédiummá csak
a második világháború befejeződése után válhatott, ekkortól viszont – először az Amerikai
Egyesült Államokban, de kisebb-nagyobb késéssel másutt is – példátlan gyorsasággal hódította meg a nagyközönséget (Gálik, 2003).

Amint a korábbiakban többször is említettük, a televízió a 20. század második felében a tömegmédiumok tömegmédiumává vált. A televízió jóvoltából, Marshall McLuhan (1964) közismert
metaforájával élve, mindannyian a világfalu (global village) lakói lettünk, és a mindennapos
életvitel szinte elképzelhetetlenné vált a médiaszínteret szinte uraló, nagyhatású „óriás médium” (giant medium) nélkül.

A televíziócsatornák műsorait kezdetben, hasonlóan a rádióműsorokhoz, vezeték alkalmazása nélkül, analóg földfelszíni műsorszórással (terrestrial broadcasting) továbbították. Ezzel a
technológiával az egyes piacokon kevés, jellemzően három-négy műsort lehetett terjeszteni,
és az így kialakult oligopol piacszerkezet (Owen–Wildman, 1992) kényelmes helyzetbe hozta
a piaci szereplőket az amerikai televíziózásban. Az 1960-as, 1970-es évektől viszont már a
vezetékes – köznapi szóhasználattal: a kábeles – műsorterjesztés is mind szélesebb körűvé
vált, majd az 1980-as években a távközlési műholdak műsorterjesztésre való alkalmazása is
megkezdődött. Az infokommunikációs technológiák (IKT) gyors fejlődésének eredményeként egyre több és több műsor juthatott el a közönséghez, a televíziózás a kezdeti, korlátozott
kínálati modelljének helyébe a sokcsatornás modell lépett (Gálik, 2003).
Az 1990-es években a földfelszíni, a kábeles és műholdas műsorterjesztés technológiáinak
digitalizálása (Gálik, 2003; Hazay, 2005) nyomán egy további nagyságrenddel nőtt a műsorterjesztési kapacitás, és a kínálati oldal növekedése, az új terjesztési technológiák alkalmazása
magát az ágazatot is átformálta. Ugyanakkor a digitális műsorterjesztés technológiákra való
átállás nem csupán mennyiségi, hanem minőségi változásokat is eredményezett a televíziózásban: az 1990-es években megjelentek a magasabb hozzáadott értékű, interaktív szolgáltatások (Jenei, 2008; Urbán, 1999), más kérdés, hogy ezek jellemzően nem alakították át
jelentősen az addigra kialakult tévénézési szokásokat.
Az ezredforduló táján még inkább felgyorsult az ágazat átalakulása, hisz az internet jeltovábbító kapacitásának megsokszorozódása lehetővé tette, hogy a műsorok az internet külön-
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böző platformjain is továbbíthatók legyenek. Ugyanakkor, amint arra a továbbiakban még
részletesen kitérünk, a hálózaton megjelenő, új típusú videotartalom-szolgáltatások magát a
televíziózást is új környezetbe helyezték, amelyre mind az ágazat szereplőinek, mind pedig
a szabályozásnak reagálniuk kellett. Az a fajta televíziózás, amely a 20. század második felében mintegy uralta a tömegmédia színterét, fokozatosan maga is átalakult (Barwise–Picard,
2012; Csigó, 2009; Gálik–Urbán, 2014), alkalmazkodva a formálódó digitális média világának jellemzőihez.
A digitális terjesztési technológiák és az interaktivitás megjelenése nem hagyta érintetlenül
az ágazat fogalomrendszerét sem: az ezredfordulót követően a televíziós műsorszolgáltatás
mellett megjelent és gyorsan terjedt az audiovizuális médiaszolgáltatás fogalma. A határokat
átlépő televíziózásról még 1989-ben elfogadott, majd 1997-ben módosított európai uniós
irányelvét, több éves előkészítést követően, az Európai Parlament és a Tanács 2007 végén
ismét módosította (lásd 2007/65/EK irányelv), és ennek következtében az Európai Unió jogrendszerében az audiovizuális médiaszolgáltatás fogalma hivatalosan is megjelent. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos fogalomrendszert végül az Európai Parlament
és a Tanács 2010-ben elfogadott, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU
irányelve (AVMS irányelv) foglalta egységes, áttekinthető szerkezetbe.

„Az audiovizuális médiaszolgáltatás a 2010/13/EU irányelv 1. cikkének 1.a alatti rendelkezése szerint olyan szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, és
amelynek elsődleges célja a műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a
közönséghez történő eljuttatása elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A televíziós műsorszolgáltatás az audiovizuális médiaszolgáltatások egyik fajtája (lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás), konkrétan a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő
egyidejű megtekintését lehetővé tévő audiovizuális médiaszolgáltatás (1. cikk 1.e). A lehívható
(on-demand) audiovizuális médiaszolgáltatás az audiovizuális médiaszolgáltatások azon fajtája,
melynek során a felhasználó egyéni lekérés alapján tekintheti meg a médiaszolgáltató által öszszeállított műsorkínálatból a műsorszámokat, ez tehát a hagyományos értelemben vett televíziózáson kívül esik (1. cikk 1.g). „Az AVMS irányelv elfogadásával új, konvergens médiafogalom
született, az audiovizuális médiaszolgáltatásé” – foglal állást Nyakas (2017: 67) –, „mely ernyőfogalom kiindulási alapjának a televíziós műsorszolgáltatás tekintendő.”

5.5.1. A tévénézés néhány sajátossága
A 20. század második felében tömegmédiummá vált televízió fejlődésére kialakult modellek a rádiózás mintáját követték. A televízió a maga rendkívül változatos, a legkülönbözőbb
zsánerű műsorszámokat tartalmazó műsoraival az információk és a szórakoztatás gyakorlatilag korlátlan tárházát kínálta fel a közönségnek (Owen és mások, 1974). Ebben hasonlított
a rádióhoz, viszont a közönség számára az audiovizuális formában megjelenített tartalmak
vonzereje sokkal nagyobb volt, mint a rádióé.
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A közönségkutatások eredményei azt is meggyőzően bizonyítják, hogy az emberek szeretik
azokat a műsorszámokat, amelyeket néznek. A műsorszámok nullától százig terjedő skálán
mért tetszési indexe magas, a hatvanas tartomány alá eső értékek ritkák: amit nézünk, azt
általában kedveljük is (Gálik, 2003).

A legtöbb néző számára a tévé keltette izgalom legtöbbször alacsony szintű vagy mérsékelt (elég
ahhoz, hogy bizsergessen tényleges izgalom nélkül), de hétköznapi körülmények között az ilyen
enyhe emocionális lökéseknek önmagukban és önmaguktól pozitív értékük van. Sőt a szórakoztatás egyéb formáival összehasonlítva a televízió megbízható, könnyen elérhető, és kevés
erőfeszítést vagy ráfordítást igényel. Ily módon a jutalom/erőfeszítés hányados vagy a haszon/
költség arány kedvezőbb, mint az élvezetek és a kikapcsolódás egyéb eszközei esetében, ami
nagyban hozzájárult a tévéműsorok nézésének gyors terjedéséhez (Tannenbaum, 1985: 278).

Minden bizonnyal az emberek szórakozás iránti igénye, valamint az, hogy a 20. század
második felében a televízió ennek oly magas fokon volt képes megfelelni, magyarázza,
hogy ahol a televízió elterjedt, a szabadidő-felhasználásban a tévénézés lett a listavezető
(Robinson–Converse, 1978). Az Amerikai Egyesült Államokban az 1950-es évek végétől, a
fejlett európai piacgazdaságokban pedig tíz évre rá szinte minden háztartásban ott volt már
a televíziókészülék. Rubin (1984), amint korábban (3.1.8. alfejezet) már érintettük, a napi
életvitel ritmusába rutinszerűen beágyazódó tévénézést egy külön fogyasztási mintázatnak
tekintette és rituális nézésnek nevezte el, megkülönböztetve ezt a típust a kifejezetten célirányos, instrumentálisnak elnevezett nézéstől.
A televízió nézőjének őstípusa a passzív, a kanapéra leülő, közben nassoló és a műsorokra
tapadó (az amerikai szóhasználatban: couch potato) néző, amely nézői viselkedés a rendkívül
korlátozott műsorkínálat keretei között alakult ki. Idővel azután, a tévét övező áhítat csökkenésével és rutinszerűvé válásával a műsorszámok követésében is változás állt be, és akárcsak a
rádióhallgatás esetében, a televíziózásban is célszerű megkülönböztetnünk az odafigyelő és a
háttér jellegű fogyasztást. A nézést az egyes műsorszámokra való odafigyelés intenzitásához
kapcsolva célszerű három csoportba osztani (Gálik, 2003: 247):
– a felületes nézés, amikor a bekapcsolt készülék mellett folyó egyéb tevékenységek közben bele-bele nézünk egyes műsorszámokba, hogy azután ismét másra terelődjék a figyelmünk, és ez a mintázat a háttér-televíziózás alapesete;
– a figyelmes nézés, amikor egy adott műsorszámot követünk, ám az nem tartozik az
„ezt látni kell” kategóriába – ilyenkor könnyen elvonhatja a figyelmünket például egy
beszélgetés vagy valami más közbejövő esemény;
– az odaadó, beleélő nézés, amikor semmi mást nem csinálunk és nem is akarunk csinálni
(ide tartozik például a kiválasztott játékfilmek, tévéjátékok, sportesemények nézése),
ilyenkor minden más tevékenységre csak a kényszer visz rá bennünket.
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Ugyanaz a személy, mintegy váltogatva a szerepeket, hol így, hol úgy nézheti a tévét, függően
az éppen futó műsorszámtól és a nézés környezetétől. A háttér-televíziózás mértéke azért más,
mint a rádiózásban, amelyik – mint láttuk – éppen a televízió elterjedésének nyomán szinte
egészében háttértevékenységgé vált. Az Egyesült Királyságban, az 1980-as években végzett felmérések szerint, a bekapcsolt tévékészülék mellett csak hatvan százalék volt azoknak az aránya,
akik a műsor nézésére összpontosítanak és nagyjából ez volt az arány az Egyesült Államok
amúgy radikálisan eltérő szerkezetű televíziós piacán is (Barwise–Ehrenberg, 1988).

A televíziózás korai szakaszában egyértelműen ki lehetett jelenteni, hogy a szolgáltatás
akkor képes elérni a nézőt, ha az otthon tartózkodik és ébren van, az otthonon kívüli nézés
aránya még elhanyagolható volt. Miután az otthon tartózkodás erősen összefügg a gazdasági
aktivitással, rendszeresen aludni pedig éjszaka szoktunk, ez a két tényező szinte meghatározza a tévézés megoszlását a különböző napszakok között: a fő nézési időszak (főműsoridő;
prime time) mindenütt az esti. Igaz, reggel is van némi idő a tévénézésre, de ez az időperiódus
különböző teendőkkel zsúfolt. Ennek ellenére a reggeli nézés terjedt, az 1990-es évekre fejlett
országokban a felnőtt lakosság tíz-tizenöt százaléka legalább egy percig nézővé vált ebben az
időszakban is. A napi időbeosztás markánsan eltér a munkanapokon, valamint a hétvégén és
a munkaszüneti napokon, amikor a munkavállalók megnövekedő szabadideje abban is tükröződik, hogy többet tévéznek az emberek, mint hétköznap. Ez a jelenség univerzális, nem
kötődik az egyes nemzeti piacokhoz.
A televíziós műsorszámok nézése tehát nem független attól, hogy milyen időszakra szerkesztik be őket a műsorfolyamba. Ebben az értelemben a termék se nem osztható, se nem helyettesíthető: a nézési főidő az főidő (prime time is prime time), ahogy mondani szokták. Igaz
ugyan, hogy a videomagnók, majd később a különböző digitális videorögzítő technológiák
terjedése elvben lehetőséget nyújt a fogyasztás időfüggésének csökkentésére, csakhogy bizonyos műsorszámok nézése esetében – kiemelten az élő közvetítéseknél – a fogyasztó számára
extra érték az egyidejűség, az esemény elmúltával a műsorszám lényegében értékét veszti,
vagy csak erősen csökkent értékű.

5.5.2. A televíziózás színterének sajátosságai és a tévénézés szerkezete közti összefüggések
A televíziózás indulásakor a műsorszolgáltatás piacára való belépést, hasonlóan a rádiózáshoz, az állam szabályozta. Az amerikai televíziós piacot sokáig három nagy tévétársaság,
a CBS (Columbia Broadcasting System), az NBC (National Broadcasting Corporation) és
az ABC (American Broadcasting Corporation) hálózata uralta oly módon, hogy egyenként
több mint kétszáz helyi tévéállomást szerveztek országos hálózatba (Head és mások, 1998).
Az amerikai televíziózás első évtizedeiben a nézési főidőben, az este 7–11h közti idősávban a
közönség döntő többsége az említett három hálózat csatornái valamelyikének műsorát nézte.
Hindman és Wiegand (2008: 126) összegzése szerint 1980-ban 90 százalék volt a fent
említett három nagy hálózat (the big three) közönségaránya a nézési főidőben, 2004-ban, azaz
negyedszázadnyi idő elteltével ugyanez a mutató már csak 42 százalékot tett ki. Az 19802004 évek által átfogott időszakban ugyanakkor közel négyszeresére – 22,6 százalékról 85,1
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százalékra – nőtt a sokcsatornás televíziós terjesztési szolgáltatók (multichannel video program
distributors) valamelyikének kínálatára előfizető amerikai háztartások aránya. A szerzők kutatási eredményei egyértelműen mutatják, hogy az amerikai háztartásokban elérhető műsorkínálat növekedése a három nagy hálózat nézési főidőben való közönségarányának csökkenéséhez vezet, s emellett arra is bizonyítékul szolgálnak, hogy az amerikai nemzeten belüli
társadalmi differenciálódás növekedése szintén a három nagy tévéhálózat közönségaránya
csökkenésének irányában hat.
Owen és szerzőtársai (1974) még a korai, a korlátozott kínálatú amerikai televíziós modellt elemezve rámutattak, hogy a kereskedelmi televíziózás üzleti logikájának megfelelően a
kialakult oligopol piacszerkezetben a három hálózathoz tartozó tévécsatornák, némi termékdifferenciálással, de facto ugyanazt a középutas, a szórakoztatást középpontba helyező műsort
kínálták a közönségnek: a szerzők szavaival élve „esetünkben tendenciaszerűen érvényesül,
hogy a három hálózat ugyanazt a fajta műsort állítja elő” (Owen és mások, 1974: 101). A közönség oldaláról vizsgálva ez azt jelenti, hogy a releváns szociodemográfiai csoportokon belül
nagyjából mindenki ugyanazokat a zsánerű műsorszámokat nézi estéről estére.

A televíziózás, és tegyük hozzá, a rádiózás piaca a szolgáltatás elindításakor kevés szereplős,
oligopol jellegű piac volt. A korabeli műsorterjesztési technológia, az analóg földfelszíni műsorszórás igen széles frekvenciatartományt igényelt, és a vezeték nélküli televíziós műsorterjesztésre rendelkezésre álló frekvenciatartomány szűkössége (frequency shortage) következtében
egy földrajzi piacon jellemzően legfeljebb három-négy televíziós műsor terjesztésére volt fizikai
lehetőség. Mivel a népszerű szórakoztató műsorszámok iránt volt messze a legnagyobb a nézői
kereslet, előállhatott az az eset, amit Owen és szerzőtársai (1974) kimutattak. Ennek a lehetőségét Steiner (1952), igaz, a virágkorát élő amerikai rádiózás példáján, már felvetette egy
nagy presztízsű amerikai közgazdasági periodikában (Quarterly Journal of Economics). Steiner
bemutatta, hogy az általa megfogalmazott feltételek között sokszínűbb lehetne a műsorkínálat,
ha egy tulajdonosi körben lennének a műsorszolgáltatók, és ez amolyan mikroökonómiai paradoxon, hisz a piaci versenytől pontosan az ellenkező lenne várható a médiaszíntéren. Nem belemenve a részletekbe, csak utalva az eset magyar szakirodalomban bemutatására (Gálik, 2003:
273–277), megjegyezzük, hogy Steiner tanulmányának múlhatatlan érdeme, hogy rávilágít
az amerikai televíziózás klasszikus kereskedelmi modelljének arra a gyenge pontjára, hogy a
szórakoztatás tendenciáját tekintve eluralja az egész műsorszerkezetet, háttérbe szorítva és/vagy
a maga képére formálva a többi funkciót, különös tekintettel a tájékoztatásra (infotainment),
amint arra már korábban, a 4.2.2. alfejezetben utaltunk.

Barwise és Ehrenberg (1988: 29) a brit televíziózás közönségét vizsgáló longitudinális
kutatássorozatukban arra a következtetésre jutottak, hogy a felnőtt közönség műsorszámtípusok szerint összetétele két erős változó, az egyes korcsoportok és a nemek mentén alig
mutatott eltérést az 1980-as évek közepén. Talán még meghökkentőbb, hogy a magasabb
társadalmi státusú, módosabb, iskolázottabb, vezető állást betöltő emberek (az A, B és C1
kódjelű társadalmi csoportokba tartozók) napi 30-35 perccel kevesebbet tévéztek ugyan az
1980-as évek közepén, mint az alacsonyabb státusúak (a C2, D és E csoportba tartozók), de
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a műsorszámok típusa szerinti nézési szerkezet mindkét főcsoportban lényegében egyforma
volt (Barwise–Ehrenberg, 1998: 26).

Az oligopol szerkezetű brit televíziós színtéren négy általános műsorkínálatú, országos vételkörzetű csatorna működött csupán az 1980-as évek végéig (BBC1, BBC2, ITV és Channel 4).
Közülük a BBC1 és a BBC2 a közszolgálati szektor része volt, az ITV és a Channel 4 pedig a
kereskedelmié, de az utóbbiak műsorszerkezete szintén tükrözte a brit tömegkommunikációs
politika céljait (Barwise–Picard, 2012; Curran–Seaton, 2015; Gálik, 1995). A brit kereskedelmi
csatornák, némi túlzással, kvázi-piaci képződmények voltak, hisz a műsorszerkezetük alakítására ható erős és aprólékos állami szabályozás következtében legalább annyira lehetett őket a
közszolgálati szektor részének, mint a szó klasszikus/amerikai értelemében vett kereskedelmi
televíziónak tekinteni. Az, hogy a gazdag és a szegény, az iskolázott és az iskolázatlan, a főnök és
a beosztott tévénézési mintázatai nagyban hasonlítottak egymáshoz az Egyesült Királyságban,
szorosan kötődött a szabályozás nyomán kialakult műsorkínálat szerkezetéhez.

Más országokból is idézhetnénk példákat, a kép lényegében nem mutatna lényeges eltérést. A piacon lévő néhány, jóformán minden közönségigénynek megfelelni kívánó, általános
műsorkínálatú tévécsatorna nézésének szociodemográfiai változók szerinti különbségei más
médiumok közönségéhez viszonyítva meglepően kicsik voltak, s ez a megállapítás hatványozottan érvényes az esti főműsoridőben sugárzott műsorszámok nézése esetében.
Az amerikai kereskedelmi televíziózás működését elemezve Gerbner (1969) úgy találta,
hogy egy igen markáns megkülönböztető sajátosság mutatkozott meg az 1960-as évekre óriássá nőtt tömegmédium termékeinek „fogyasztásában”: az emberek nem programokat néznek, hanem a televíziót nézik, és nem válogatnak a műsorszámok között, nem szelektív a
médiahasználatuk. Gerbner szerint az emberek napi időbeosztása, s nem a médium műsorkínálata dönti el, hogy nézik, vagy nem nézik a műsorokat, melyek szinte rituális élményt
nyújtanak számukra.
A nem-szelektív tévénézés hipotézisét Gerbner a korlátozott kínálat televíziós modellben
fogalmazta meg, amikor a közönség különböző csoportjainak tévénézése nagyon hasonlított
egymáshoz. Hipotézisét az elérhető műsorkínálat látványos bővülésével, a televíziózás modelljének sokcsatornássá válásával mind erősebb kritika érte (Gálik, 2003; McQuail, 2015),
ennek ellenére Gerbner (2000) kitartott mellette. Az a tény, hogy a közönség immár a szakosodott tematikus csatornák garmadájának kínálatából válogathat, szerinte nem perdöntő,
hisz a műsorszámok narratívájában nincs érdemi különbség köztük, a cselekmény szerkezete,
a szereplők karaktere a legtöbb műsorfajtában és a hírekben is szinte azonos.
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„Az uralkodó kommunikációs szervezetek olyan üzenetrendszereket termelnek, amelyek az
uralkodó képzetmintákat kultiválják. Ezek tartalmazzák a léttel, a fontossági sorrenddel, az értékekkel és az összefüggésekkel kapcsolatos, mindenki számára követendő példákat” (Gerbner,
2000: 52). A műsorszámok tehát nemcsak tájékoztatnak, szórakoztatnak, hanem formálják
is a közönséget, hatással vannak attitűdjeire, ízlésére, választásaira. Azt a vizsgálati módszert,
amely ezeket a hatásokat próbálja kimutatni, Gerbner kultivációs elemzésnek nevezte el, melynek egyik fő következtetése, hogy akik többet tévéznek, azoknak a világképe hasonlatosabb
a televízió által bemutatott világképhez, mint akik kevesebbet. Ebből adódóan a legszélesebb
közönség számára készített, a társadalmilag fontos kérdéseket bemutató műsorszámok kifejezetten homogenizálják a róluk alkotott nézeteket.

A sokcsatornás modell kialakulásának folyamata szükségszerűen együtt járt a közönség felaprózódásával (fragmentation), az egyéni nézés szintjén a „mindenki ugyanazt nézi” mintázat
elhalványul, és csak egy-egy kiemelkedő érdeklődést felkeltő műsorszámra maradt jellemző.
Az amerikai sokcsatornás modell közönségének egyik korai empirikus vizsgálatakor Webster
(1986) kimutatta, hogy a szakosodott tévécsatornák odaadó nézői 12-15-ször gyakrabban
nézték a szakosodás zsánerét (film, sport, zene, hír, természet, ismeretterjesztés stb.) meghatározó műsorszámokat, mint a kábelhez csatlakozó háztartásokban élők átlagosan, ami a nézői
preferenciák világos érvényesülését mutatja a műsorszámtípusok közti választásban.
Ugyanezt a következtetést sugallta a Nielsen Media kutatócég azon kutatási eredménye
is, hogy miközben a már éretté vált amerikai sokcsatornás modellben a kábelrendszerekhez
csatlakozó amerikai háztartásokban az elérhető csatornák száma 1998-ban már közel járt a
60-hoz, a ténylegesen nézett csatornáké viszont átlagosan csupán 13 volt. Érdemes megjegyezni, hogy a nézett csatornák számának átlagán a digitális rendszerek okozta hatványozott
csatornabőség sem változtatott érdemben azóta sem.
Az európai televíziózásban a sokcsatornás modell kialakulása eltérő utakon történt, amint
azt a legnagyobb piacok, a német, brit, a francia, az olasz példák szemléltetik (Barbier – Bertho
Lavenir, 2004), de ugyanezt mutatják a kisebb európai nemzeti piacok példái is (Gálik, 2003).
A sokcsatornás médiakínálati modellben az egyén bármelyik pillanatban a médiatartalmak kínálati bőségével, áradatával szembesül. Zillmann (1988) úgy értékelte a médiatartalmaknak való kitettség (media exposure) során kialakult helyzetet, hogy egyén bármilyen
műsorszámot, ami nem találkozik tetszésével, ízlésével, előzetes értékítéleteivel, könnyen elvethet, majd választhat helyette egy másikat, hogy végül sikerüljön neki egy olyat találnia,
amit igazán kedvel, vagy amivel egyetért. Amint azt korábban, a 3.1.8. alfejezetben már
érintettük, Zillmann (1988) összefüggést mutatott ki az egyének érzelmi állapotai (aff ective
states) és az elérhető médiatartalmakból való választásai között, ami különösen a szórakoztató
tartalmak esetében érvényesül.

5.5.3. Az időeltolásos tévénézés
A szolgáltatások általános jellemzője, hogy igénybe vételük, fogyasztásuk egyidőben történik
a szolgáltatás nyújtásával. A műsorszolgáltatással egyidejű hagyományos tévénézés végered-
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ményben a televíziózás kezdetén alkalmazott műsorterjesztési technológiából – a földfelszíni
analóg műsorszórásból – következő kényszer is volt. Ezt a kényszert a fogyasztói elektronika fejlődésének egyik vívmánya, a közönség számára kifejlesztett hagyományos (analóg)
videorögzítők vagy videomagnók piacra kerülése oldotta fel. A videorögzítők az 1970-es évek
második felében jelentek meg a fejlett országok piacain, használatuk gyorsan terjedt, az ezredfordulóra már ott találtuk őket a háztartások mintegy háromnegyedében.
A videorögzítőket azonban nemcsak azért vásároltak az emberek, hogy felvegyék az egyes
csatornák előre kiválasztott műsorszámait, hanem az amatőr felvételek lejátszására is használták őket. Hangsúlyozni kell, hogy a terjedésük szorosan összefüggött a videofelvevők, illetve
az amatőr videofelvételeket készítők számának gyarapodásával. A videomagnók terjedésének
további fontos ösztönzője volt a háztartások által a megvásárolt, illetve a videotékákból kikölcsönzött műsoros kazetták lejátszása. Ezek a kazetták döntő részben a korábban a mozikban
már játszott és sikeresnek bizonyult filmeket tartalmazták, amelyek jogtulajdonosai a kazettás terjesztésben egy újabb piacot, bevételi csatornát teremtettek filmjeik számára (Head
és mások, 1998). Az amatőr videózás és a kazettás műsorterjesztés, miközben egyértelműen
kedvezett a készülékgyártóknak, visszafogta a háztartásokban a televíziós műsorszámok rögzítésének és tetszés szerinti időpontban való lejátszásának növekedését, hisz éppen az utóbbiak elől vette el a leginkább korlátos erőforrást, a szabadidőt.
Mindemellett a hagyományos tévénézéshez viszonyítva a néző egyfajta irányítói szerepbe
is került, hisz a kazetta tetszőleges időpontban leállítható, vissza- (vagy éppen előre)tekerhető,
bizonyos részek többször is megtekinthetők, a reklámok átugorhatók stb. a használat során,
amit legtöbben meg is tettek (Sepstrup, 1991). A videomagnók elterjedése ugyan lehetővé
tette a műsorszámok időcsúsztatással/időeltolással való nézését (time-shifted viewing), de a
nézési szokásokban nem hozott drámai változást. A mérések szerint a videónézéssel töltött
idő a háztartásokban még az 1990-es évek második felében is csak töredéke, legfeljebb tizede
volt annak, amit a hagyományos tévénézéssel töltött el a közönség (Gálik, 2003).

Elméletileg semmi akadálya, hogy a néző szemszögéből úgy fogjuk fel a videorögzítőt, mint
egy új „saját” csatornát, amelyet gyakorlatilag a néző maga szerkeszt, állít össze, de ezt a hipotézist nem igazolta az idő. Ugyanakkor gyakran megesett, hogy a felvett műsorszámokat
végül senki nem nézte meg. A korai felhasználók körében végzett kutatásuk során Levy és Fink
(1984) például úgy találták, hogy egy hét elteltével még a rögzített anyagok több mint negyven
százaléka jutott erre a sorsra, és más kutatások is hasonló következtetésekre vezettek. Az analóg
videomagnó használata végül is csekély mértékben változtatta csak meg a nézést a sokcsatornás
televíziózás környezetében.

Mivel a médiatartalmak előállításának, szerkesztésének és terjesztésének digitalizációja a
televíziózásban is nagy léptekkel haladt előre az 1990-es években (Gálik, 2003), természetesen a vevőkészülékek is átalakultak. A fogyasztói elektronika piacain megjelentek a digitális
terjesztésű csatornák vételére közvetlenül alkalmas készülékek, miközben ott voltak a háztartásokban az analóg világ technológiáira kifejlesztett tévék, amelyeket nem csupán azért
nem lehetett sutba dobni, mert ahhoz anno túl sokba kerültek, hanem azért sem, mert ezeket
használva nézte a közönség a televíziót. Az átmeneti megoldást, ami persze sok-sok évre el-
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húzódott, egy set-top-box elnevezésű készülék beszerzése jelentette, amely a digitális jeleket
visszaalakította analóggá, hogy a hagyományos tévékészülékek értelmezni tudják.
A digitalizációhoz igazodva a korábbi analóg videorögzítőt az 1990-es legvégétől kezdte
felváltani a digitális videórögzítő (digital/personal video recorder, DVR/PVR), amely lényegében egy célszámítógép: a DVR a nézők által előre kiválasztott műsorszámokat már nem
mágnesszalagon, hanem nagy tárólókapacitású merevlemezen rögzítette. Az első ilyen, széles körben elterjedt technológiák és készülékek (TiVo, ReplayTV) az amerikai piacon jelentek meg és előnyei az analóg videorögzítőkhöz képest nyilvánvalóak voltak (Nyirő–Urbán,
2010). Nem igényeltek külön adatrögzítőt (kazettát), könnyű/felhasználóbarát volt a kezelésük, egyszerre több műsorszám felvételét is be lehetett programozni rajtuk, és ha elektronikus
programkeresővel (electronic program guide) is fel voltak szerelve, akkor a felvenni kívánt
műsorszám címe szerint is be lehetett a felvételt állítani. A DVR jól illeszkedett a televíziózás
különböző digitális technológiáinak elterjedéséhez és a digitális televíziózás térhódításához,
s mind a nézők, mind a műsorszolgáltatók megtalálták benne azt a többletet, ami számukra
értéket teremtett (Carlson, 2006; Nyirő, 2011).
Mindemellett a DVR az összes felsorolt előnye ellenére sem tudta megváltoztatni a televízió nézésének korábbi, a műsorszolgáltatással egyidőben történő jellegét, és ebben osztozott
az analóg videórögzítők sorsában. 2016-ban, tehát több mint másfél évtizeddel a készülék
piaci bevezetése után, az amerikai piacon az összes tévénézés csupán 11 százalékát tette ki
az időeltolásos nézés, a brit piacon pedig 14 százalék volt az aránya (Ofcom, 2017), együtt
számítva a műsorszolgáltatók által felkínált utólagos, a műsorszámok rögzítését nem igénylő
megtekintési lehetőséggel (catch-up tv). Igaz, a 2010-es évek közepére az audiuovizuális médiaszolgáltatások köre már messze túlnőtt a hagyományos televíziózáson (ezt bővebben az
5.6. alfejezetben tárgyaljuk), és ebben az értelemben a hálózati audiovizuális szolgáltatások
kialakulóban lévő új rendszerében a DVR már nem számított átütő, a felhasználók tömegeit
vonzó innovációnak.

5.5.4. A televíziós műsorszámok előállítása és műsorrá szerkesztése
A műsorszámok előállításának költségei és megosztásuk kialakult formái
A televíziózásban a műsorszolgáltatót tekintjük termelőnek, de emellett – éppen a műsorszolgáltatók által végzett tevékenység megértése érdekében – foglalkoznunk kell maguknak
az egyes televíziós műsorszámoknak az előállításával is. Az angol nyelvű szakirodalom ezt a
különbséget két, erre a célra alkotott szakkifejezéssel érzékelteti: a program providers szóöszszetétel az egyes műsorszámok gyártóit (filmstúdiók, televízióprodukciós műhelyek, a műsorszolgáltatótól szervezetileg független beszállítók), a program packagers pedig a műsorszámokat műsorrá összeszerkesztő műsorszolgáltatókat foglalja magában.
Az egyes műsorszolgáltatóknak szembesülniük kell azzal, hogy elképesztő mennyiségű
műsorszámot igényel egy-egy csatorna műsoridejének kitöltése, vagy ha úgy tetszik, megtöltése. Ha egy, a nap 24 órájában működő csatornán csak mozifilmeket adnának reklámok és
ajánló műsorelemek nélkül, átlag kétórás időtartammal számolva és az egyes filmek ismétlését kizárva közel 440 film beszerzését igényelné egy év alatt. Világos költség- és kapacitás-
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korlátai vannak tehát a műsorszolgáltatásnak, amit a csatornák működtetői az anyagi és a
szellemi erőforrások lehető legtakarékosabb felhasználásával igyekeznek áthidalni: az amerikai szakirodalomban ezt a fösvénység elve (parsimony principle) érvényesülésének nevezik
(Gálik, 2003).
Kezdetben a saját gyártásban készített műsorszámokat fi lmre rögzítették, ami már önmagában óriási költségeket jelentett. Nem véletlen, hogy a televíziózás első éveiben oly
nagy volt a csatornák műsorszerkezetében az élő műsorok aránya, hisz élőben sugározni
sokkal olcsóbb – igaz, kockázatosabb is – volt, mint fi lmen rögzíteni majd utána leadni
a műsorszámokat. A videotechnika alkalmazása a műsorkészítésben átütő innovációnak
bizonyult, lényegesen csökkentette a gyártási költségeket, lehetővé tette az előre rögzített
műsorszámok arányának emelését, növelte a televíziós műsorszerkesztés rugalmasságát.
Mindez persze nem szüntette meg azt, hogy a televíziós műsorszámok gyártása rendkívül erőforrás-igényes (Bignell, 2004; Head és mások, 1998): a televíziózás a rádiózásnál
legalább egy nagyságrenddel többe kerül mind a stúdió-beruházást, mind a folyamatos
működés költségeit tekintve.
A televíziós műsorszolgáltatásban a takarékos eszközfelhasználás követelményének kiválóan
megfelelnek a sorozatok különböző típusai. A főcímek és zárócímek azonosak, a díszletek alig
változnak, a karakterek a néző számára ismerősek – és ami bevált, az néha évekig folytatható
új és új részekkel (Horvát, 2000). A televíziózásban kialakult formatok a költségcsökkentési
lehetőséget tekintve sokban azonosak a sorozatokkal. Az ismétléseknek, a válogatás-típusú
műsoroknak is megvan a maguk nem elhanyagolható szerepe a költségek leszorításában.
Természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az amerikai kereskedelmi televíziózásban kialakult, a helyi/regionális piacokat összefogó hálózat maga olyan szervezeti innováció,
amely alkalmasnak bizonyult a műsorköltségek megosztására az egyes piaci szereplőknél. Hasonló
logika mentén (illetve nyilván válaszul a nézői fragmentációra) képződnek napjainkban a csatorna-portfóliók, ahol a csomagban megvásárolt jogokat a várható nézettség/érdeklődés mentén
osztják el a csatornák között: a nagyobb érdeklődésre számot tartó műsorszámot a zászlóshajó
csatorna főműsoridejére, míg a rétegtartalmakat, ismétléseket a kísérőcsatornákra tervezik.

A műsorszámok saját gyártása és a piacról való beszerzése közti választás
A műsorszolgáltatók számára központi kérdés, hogy mit is gyártsanak házon belül és mit
vásároljanak a piacról, a tartalmakat előállító külső szereplőktől. Az Amerikai Egyesült Államokban például a helyi televíziós társaságok a maguk helyi híradó műsorain és az egyes témákat feldolgozó eseti információs műsorokon, meg az ünnepnapokon adásba kerülő egyedi
programokon túl lényegében semmi mást nem gyártottak, mindent a piacról vettek meg és
szerkesztettek össze műsorrá (Head és mások, 1998). A nagy televíziós hálózatok központjai
ezen túl még országos híradóműsort, reggeli és késő esti beszélgetős (talk) műsorszámokat,
információs sorozatokat, esetleg szappanoperát gyártottak maguk, de döntő részben ők is a
külső beszállítókra támaszkodtak programkínálatukban.
Az európai állami/közszolgálati televízióknál hagyományosan nagy volt a saját gyártás aránya, a mozifilmeken kívül kezdetben jóformán mindent maguk csináltak és jellemzően ma
is nagy gyártókapacitásokat tartanak fenn. Jellemző, hogy az egyes nemzeti törvények szinte
minden országban kvótát írnak elő a külső gyártás minimális arányára ebben a szektorban!
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Az általános műsorkínálatú kereskedelmi televíziók az élő műsorok – kiemelten a híradók
és a sportközvetítések – gyártását és/vagy lebonyolítását végzik maguk, a nagyobbak még az
információs magazinok előállítására is vállalkoznak, a többi műsorszámot jellemzően külső
vállalkozókkal (stúdiók, produkciós irodák) csináltatják, illetve készen vásárolják.

A televíziózás megjelenése és elterjedése hallatlanul felértékelte a mozit. A televízió nem nélkülözheti a nagy tömegeket vonzó kitalált, elbeszélő jellegű műsorszámokat, s ezek kipróbált
előállítói, szállítói a nagy filmstúdiók. Sokan vizsgálták, elemezték már, hogy miért éppen az
amerikai filmgyártás tud magas fokon megfelelni a globális piac igényeinek, s gyakorol olyan,
kultúrákon átívelő vonzerőt a legkülönbözőbb országokban élőkre, ami szinte páratlan a kultúraipar ágazataiban, de ilyen kérdésekre egyszerű választ aligha lehet adni. Ugyanakkor azt
sem szabad elfelednünk, hogy a világ két legnépesebb országában, Kínában és Indiában nem
alakult ki amerikai dominancia a filmiparban, illetve a -nézésben. Igaz, Kínában ez nem független attól, hogy a filmimportot kvóták korlátozzák, Indiában viszont erre nem volt szükség
(Palk–Turner, 2011). A szubkontinensnyi országban a sokmilliós tömegek szórakoztatására
gyártott, zenei és táncbetétekkel gazdagon fűszerezett, és szabványszerűen boldog végkifejlettel záruló mozikat, úgy tűnik, a nézők nem tudják megunni, ezekkel semmilyen más kínálat,
még Hollywood világsikerei sem vetekedhetnek.

A televíziózás sokcsatornássá váló rendszerében kiéleződött a verseny a nagy közönséget
vonzó tartalmak bemutatásáért, illetve nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen tartalmak feletti rendelkezés versenyelőny a piacon. Az 1990-es években a média ágazataiban számos olyan összeolvadás/fúzió zajlott le, olyan média-konglomerátumok jöttek létre, amelyekben közös irányítás alá kerültek a nagy filmstúdiók és a vezető tévétársaságok (Albarran–Moellinger, 2002).
Az összeolvadások során a méret- és választékgazdaságosságban, valamint a multiplatform
működésben rejlő gazdasági előnyök (Doyle, 2010; Gálik, 2003) kiaknázásán túl arra még
külön törekedtek az érdekeltek, hogy biztosítsák a saját maguk által gyártott nagy nézettségű
filmek és tévésorozatok feletti kizárólagos rendelkezést.
Mindemellett úgy tetszik, hogy a televíziós ágazatban a saját gyártás fogalmának egy új
változata alakult ki, amely elsősorban a nézési főidőben bemutatásra szánt műsorszámok
esetében érvényesül. Az előzőekben kifejtettek mellett még az is erősíti ezt a tendenciát, hogy
az általános műsorkínálatú, a nagy társaságok márkáját fémjelző csatornáknak meg kell különböztetniük magukat a számtalan szakosodott csatornán elérhető kínálattól, ezért főszabályként saját gyártású, nagy ráfordítás igényű műsorszámokkal töltik ki a nézési főidőben a
műsorszerkezetüket, ezzel is demonstrálva a márkájuk erejét.

A kábeles és műholdas terjesztési platformok kvázi-műsorszolgáltatói szerepe
A televíziózás sokcsatornás modellben a kábel- és műholdas platformok üzemeltetőinek hagyományos műsorterjesztői szerepe, amellyel az egész kábelágazat fejlődésnek indult, megváltozik. Azzal,
hogy a kábel- és műholdas társaságok – kevés kivételtől eltekintve – csomagban, s nem egyedileg
teszik elérhetővé a nézők számára az egyes csatornákat éppen úgy műsorszerkesztői szerepre tesz-
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nek szert, mint a különböző csatornák az egyes műsorszámok előállítóival (azaz a tartalomszolgáltatókkal) szemben. Az a fajta megrendelő televízió, amelyik minden műsorszámot a piacon szerez
be és azokat egy márkanév, a csatorna neve alatt szerkeszti össze műsorrá, mintegy magasabb
szinten értelmeződik újra, hisz immár az egyes csatornák kerülnek a különböző csomagokba.
A kábel- és műholdas platform a látszat ellenére sem a tartalmakat szerződés szerint továbbító közszállító (common carrier), amelyik csupán a rábízott termék szakszerű és diszkriminációmentes továbbításáról gondoskodik a maga releváns piacán, hanem egyúttal a műsorpiac
aktív szereplője (Gálik, 2003). Ez a változás értelemszerűen szabályozási kérdéseket is felvet,
egyebek mellett azt, hogy egy adott földrajzi a műsorterjesztő rendszer feletti rendelkezésből
piaci erőfölény alakulhat ki, és ez miként kezelhető. A probléma amúgy egyáltalán nem új
keletű, hisz a korlátozott kínálatú modellben a műsorszolgáltatók voltak hasonló, ha nem is
teljesen azonos helyzetben a független produkciós műhelyekkel szemben.
A platformok tulajdonosának az előbbiekben értelmezett szerkesztői szerepe nem szünteti
meg az egyes műsorszolgáltatók felelősségét a saját maguk csatornáján sugárzott műsorszámokért, azaz ezt a felelősséget a csomag összeállítója nem veszi, nem veheti át tőlük, de
mindemellett a sokcsatornás terjesztési platformok sem tekinthetik magukat amolyan közszállítónak. Bizonyos mértékben médiajogi felelősség terheli őket, ami megjelenik az egyes
országok médiajogi szabályozásában is.

5.5.5. A televíziózás jövedelmezőségéről és finanszírozási modelljeiről
A televíziózás kezdeti évtizedeire a kereskedelmi tévétársaságok bátran állíthatják, hogy az az
időszak volt a médium aranykora. Az Amerikai Egyesült Államokban az 1960-as évek közepén a legnagyobb piacokon (az első 50 földrajzi piacon) a társaságok 36 százalékos árbevételarányos nyereséget értek el, és néhány állomás adózás utáni tőkearányos nyeresége egészen
hihetetlen értékeket, 200-300 százalékot mutatott, írja Coase (1966). A brit piacon a területi
műsorszolgáltatási koncessziót birtokló kereskedelmi tévétársaságok bizonyos jövedelmezőség fölött már járadék jellegű extra adót voltak kötelesek fizetni, és egyenesen az a mondás járta, hogy televízióműsort szolgáltatni annyi, mint pénznyomtatásra engedélyt szerezni. Azóta
persze sok minden megváltozott, a hajdan volt kényelmes monopol és oligopolpozícióknak,
mint bemutattuk, visszavonhatatlanul vége, s ez a jövedelmezőség folyamatos csökkenésében
is megmutatkozott az ezredfordulóhoz közeledve.
Az 1990-es évekre már az érett szakaszába lépő sokcsatornás televíziós modellben a piaci kínálat bővülése elsősorban a tematikus csatornák megsokszorozódásának volt köszönhető, melynek
nyomán a korlátozott kínálatú modellben sokszor előálló nézői kényszerhelyettesítés mértéke
lényegében megszűnt. Aki sportot, filmet, sorozatot, vagy éppen a főzéssel foglalkozó gasztronómiai műsorszámokat akar nézni, az bármikor megteheti a maga kedvenc csatornájára kapcsolva,
és bár egy-egy tematikus csatorna nem tud ugyan igazán számottevő közönséget elérni, összességében azonban jelentős közönséget vontak el az általános szórakoztató csatornáktól.
Könyvünk bevezető részében, az 1.5. alfejezetben már bemutattuk, hogy a médiaágazatban melyek a tipikus üzleti modellek. A tömegmédia korában a klasszikus kereskedelmi televíziózás kezdetben a közönség számára szabad hozzáférésű, volt (free-to-air), ez az ingyenes
televízió. Az 1950-es években először az amerikai piacon megjelenő kábeltársaságok (Gálik,
2003; Head és mások, 1998) azért a fogyasztói többletértékért, amit a nézőnek nyújtottak –
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például jobb képminőség, illetve az adott földrajzi piacon a háztartásokban korábban nem
fogható csatornák terjesztése – előfizetési díj (subscription fee) ellenében nyújtották a szolgáltatást: az előfizetéses televíziót (subscription television).
Az 1970-es évektől, először szintén az amerikai piacon megjelentek azok a kábelcsatornák
is, amelyek vételéért külön kellett fizetni (pay-television). Az ilyen elérésű csatorna angolul a
premium nevet kapta. A csomagban felkínált, illetve a külön-külön elérhető műsorok mellett
idővel kialakult egy újabb fizető televíziós szolgáltatás, amelyben az egyes megnézni kívánt
műsorszámokért kell a fogyasztónak fizetnie (pay-per-view). A három szolgáltatás együtt alkotja azt a fogalmat, amit a fizető televíziózás (pay television) takar, mintegy illusztrálva azt is,
hogy a termékdifferenciálás milyen konkrét formákban jelenik meg ezen a piacon.

A mozifilmeket kínáló Home Box Office (HBO) csatorna 1972-ben indult be az Egyesült Államokban. Éppen az HBO csatorna volt az a piaci szereplő, amely elsőként használta ki, hogy
a műholdas terjesztési technológia alkalmazásával viszonylag kis költséggel össze lehet kötni
az egymástól elszigetelten működő kábelrendszereket. 1975-ben a HBO műsorát terjesztő kábelrendszereket műholdon összekapcsolták, és ezzel a helyi piacok mozaikjaiból összeállt az
országos piac is. Meg kell jegyezni, hogy a fizetős tévé elvileg nem kapcsolódik az új terjesztési
technológiák alkalmazásához, amit az is bizonyít, hogy a francia Canal Plus, az új iparág európai úttörője a hagyományos analóg földfelszíni műsorszórással – igaz, kódolva, azaz a nézők szempontjából feltételes hozzáféréssel, amit a tévékészülékhez csatlakoztatott dekóder képviselt – lépett be
piacra 1984-ben és lett kisvártatva az egyik legsikeresebb ilyen tévétársaság. Érdemes tudni, hogy az
amerikai televíziózásban, szintén az analóg földfelszíni műsorszórással terjesztve, már az 1950es évek közepén voltak kísérleti fizető-tévéadások, ennek terjedését azonban akkor a nagy országos hálózatok hatékony és összehangolt lobbizása még meg tudta akadályozni (Coase, 1966).

A digitális környezetben működő televíziózás gazdaságtanát a brit piac példáján tárgyaló
jelentésükben Barwise és Picard (2012: 16) három alapvető finanszírozási modellt különböztetnek meg a legjellemzőbb bevételi források alapján:
– a hirdetési bevétel az ingyenesen fogható kereskedelmi csatornáknál meghatározó, de
nagy és magas nézettségű piac szükséges kell ehhez az üzleti modellhez;
– az előfizetői díj (subscription fee) a sokcsatornás modellben a műsorszolgáltató vállalatok
fő bevételi forrását az a díj képezi, amit az egyes háztartások fizetnek a műsorterjesztő
vállalatoknak (pl. kábeles, műholdas szolgáltatók) a szolgáltatott műsorcsomagért: a
műsorterjesztők a befizetett díjakból képződő bevételeikből fizetnek az egyes műsorszolgáltatóknak a két fél közti szerződés alapján;
– a közszolgálati műsorszolgáltatás finanszírozására háztartásonként kötelezően fizetett
díj (licence fee), ami közgazdasági tartalmát tekintve a televíziós háztartásokra kivetett
adó (és persze vannak országok, ahol a közmédia működésnek költségeit egyszerűen az
adóbevételekből fedezik).
A csoportosításban tükröződik, hogy a közmédia, s benne a közszolgálati televíziózás hagyományosan erős ágazat a brit piacon, de hozzá kell tennünk, mellette még néhány más európai demokráciában, vagy, más földrészekről hozva példákat, akár Kanadában és Japánban
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is. A bevételi modellek a szereplőket tekintve nem kizárólagosak: a közszolgálati televíziókban is lehetnek hirdetések, vagy előfizetői díjas modellben is fontos lehet a reklámokból vagy
éppen a távközlésből (pl. szavazásos műsorok SMS) származó bevétel. A legfontosabb bevételi
források időbeli alakulása az ágazatban nagyban függ a technológia fejlődésétől, a fogyasztói
szokások átalakulásától, az új üzleti környezettől, valamint a közmédia működését tekintve a
társadalmi klíma változásaitól is (Gálik–Urbán, 2014).

A világ televíziós és audiovizuális ágazatát áttekintő Ofcom (2017: 96) jelentés összeállításának
adatai szerint 2016-ban a globális televízióipar 366 millárd angol font bevételt ért el. Ebből
a legnagyobb részt (200 millárd font) a fizető televíziózás bevételei, az előfizetői díjak hasították ki, a reklámbevételek 138 milliárd font, közfinanszírozás pedig 29 milliárd font részt
képviseltek. A jelentésben közölt, a 2012-2016 időszakot átfogó bevételi adatok azt mutatják,
hogy az előfizető díjak folyamatosan és dinamikusan, összesen 27,4 százalékkal növekedtek, a
reklámbevételek viszont csak jóval szerényebb ütemben és mértékben, összesen 9,5 százalékkal
emelkedtek, míg a közfinanszírozásból származó összegek lényegében stagnáltak.
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5.6. Audiovizuális tartalmak: hálózati videotartalmak
Hasonlóan a rádiót mint médiumot temető előrejelzésekhez, „már az 1990-es években, az
internet fejlődésének korai szakaszában voltak olyanok, akik a televízió végéről vizionáltak,
holott akkor ennek még a technológiai alapjai is hiányoztak. Ma már a széles sávú hálózatok
alkalmasak a lineáris vagy lekérhető audiovizuális szolgáltatások terjesztésére, és kialakulóban vannak az üzleti modellek is” (Gálik–Urbán, 2014: 196). Az online videós szolgáltatások
mindenesetre mára a digitális tartalomfogyasztás egy jelentős szegletét jelentik. A Sandvine
(2018) jelentése szerint a globális internetes letöltési forgalom 15 százalékáért egy szolgáltató, a Netflix volt felelős. Ezt követték az egyéb internetes videótartalmak (13%), a YouTube
mint kiemelt tartalommegosztó portál (11%), illetve az MPEG-streamek (amelyeket néhány
streamingszolgáltató alkalmaz, de például az internetes protokollon keresztül közvetítő biztonsági kamerák forgalma is ide tartozik), és csak ezután következett az egyéb (pl. szöveges)
tartalomfogyasztáshoz kapcsolódó adatforgalom. A hagyományos médiafogyasztással különös kapcsolat, hogy a televíziós főműsoridőnek számító kora esti órákban egyes egyesült
államokbeli internetes szolgáltatóknál az internetforgalom akár 40 százalékát is a Netflix
online videós streamingszolgáltatás vette igénybe. A tanulmány szerint egyéb régiós viszonylatban az EMEA-régióban (Európa, Földközi-tenger, Közel-Kelet) a videós internetforgalom
legnagyobb részéért a YouTube videós tartalommegosztó portál volt felelős (a Netflix előtt),
míg az APAC (ázsiai-csendes-óceáni) régióban az interneten keresztüli videóközvetítés vezetett (a Facebook videós szolgáltatása és a Netflix előtt). Szintén érdekes adat, hogy a feltöltési
internetforgalom esetében az amerikai kontinensen az előbb említett MPEG-streamek és
a BitTorrent protokollt használó fájlcsere fej-fej mellett vezet de mérsékelt, 10-10% körüli
aránnyal, míg az EMEA és APAC régiókban a BitTorrent (és ezen belül feltételezhetően az
illegális tartalommegosztás) már 32, illetve 19%-ban felelős az adatforgalomért (noha Ázsiában egy további fájlmegosztó rendszer is felkerült a listára, közös arányuk már 26%), jóval
megelőzve a 2. helyezett Google-adatforgalmat (9, illetve 14%).

5.6.1. Catch-up televízió
A konvergencia és a digitális tartalomfogyasztás előretörése a televíziós tartalomszolgáltatókat
is arra készteti, hogy egyre inkább kövessék és kiszolgálják a fogyasztók tartalomfogyasztási
igényeinek változását. Ennek egyik eleme a tartalomfogyasztás helyének és idejének feloldása,
a fix műsorfolyamtól való fokozatos elszakadás, a lekérhető tartalom felé tett lépések.
A catch-up televízió egy, a hagyományos televízió-csatornákhoz köthető kiegészítő szolgáltatás, amely során „a műsorszolgáltató a saját csatornáinak a műsorait a sugárzás után egy
adott ideig (egy-két napig vagy akár egy hétig) elérhetővé teszi, hogy azok is megnézhessék,
akik lemaradtak róla. Alapvetően online szolgáltatásról van szó, de nem feltétlenül szükséges
széles sávú internetelérés, akár egy kábeles vagy műholdas tévé-előfizetéssel is hozzájuthat a
néző ehhez a folyamatosan változó videotárhoz” (Gálik–Urbán, 2014: 197). A fő amerikai
tévés hálózatok is mind rendelkeznek efféle digitális lábbal (pl. Viacom Digital, Fox Sports
Digital Media), vagy iparági szereplők által közösen fejlesztett és üzemeltetett digitális megoldásokkal (pl. Hulu – The Walt Disney Company, 21st Century Fox, Comcast, AT&T), amelyeken keresztül különböző tartalmak és szolgáltatások sokaságát teszik elérhetővé a digitális
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fogyasztók számára a műsorújságtól a rajongói tevékenységek központi felületeként szolgáló
tereken át a saját videós tartalmakhoz (showműsorok, filmek, zene) való bizonyos szintű hozzáférésig (Snickars–Vonderau, 2009).
A videotartalom-fogyasztás kapcsán fontos elkülönítenünk egymástól az „hátradőlős
képernyőkön”, illetve az „előrehajolós képernyőkön” megjelenő tartalmat. A „hátradőlős képernyő” (lean-back media) jellegzetessége, hogy a tartalom nyugodt, ugyanakkor
többnyire passzív, cselekvésszegény környezetben éri a fogyasztót (pl. televíziónézés), míg
az „előrehajolós képernyő” (lean-forward media) tartalmaival valamilyen aktív cselekvés
(böngészés, célzott keresés stb.) hatására találkozik a fogyasztó. Az „előrehajolós képernyő” előnye, hogy a fogyasztó aktív cselekvése közben nagyobb mértékben bevonható,
másfelől ugyanakkor a tartalom egy ingergazdag környezetben találja a fogyasztót, így
annak figyelme vélelmezhetően korlátozottabb. A két médiumtípus esetében látványosan
különbözik a médiafogyasztás módja, ami az ott fogyasztott tartalomra is közvetlen hatással van, hiszen az eltérő fogyasztási környezet más típusú üzenetek megjelentetését teszi
szükségessé (Csordás–Nyirő, 2013).
A catch-up televíziózás értelmezhető úgy is, mint a hagyományosan hátradőlős képernyő
előredőlős kiterjesztése. Tekintve, hogy változik a fogyasztási kontextus, a fogyasztói igények
is már típusú tartalmak felé mutatnak. E jelenség egyik következménye a hagyományos televíziós tartalomkészítők többképernyős tartalomstratégiájának kényszerű megszületése, ezen
belül pedig az ún. short-form tartalom. Ezek a kifejezetten a digitális és közösségi csatornákra
fejlesztett – rövid – tartalmak az egyes műsorszámok legfontosabb részleteit, vagy a műsorszámokkal kapcsolatos exkluzív tartalmakat foglalhatják magukban. Ez a fajta tartalom
egyfelől olyan fogyasztók elérésében és megtartásában segíthet, akik nem fogyasztói (idő
és/vagy kedv hiányában) egy tévés tartalomnak annak eredeti formájában, de érdeklődőek
és hűek egy műsorszám iránt, másfelől pedig alkalmasak lehetnek arra, hogy bevonzzák a
korábban érdeklődést nem mutató fogyasztók a hagyományos tartalomfogyasztás kereteibe
(Farrell, 2017).

5.6.2. Over-the-top (OTT) szolgáltatások
Az OTT szolgáltatás szélessávú internetes hálózaton továbbított elsősorban lekérhető (ondemand) streaming tartalomszolgáltatást jelent, amely hozzáféréséhez a fogyasztóknak nincs
szüksége hagyományos televíziós (kábeles) előfizetésre, csak internet-előfizetésre, így a technológia megkerüli az audiovizuális tartalomszolgáltatás értékláncának hagyományos felügyelő és elosztó csatornáit. Az OTT szolgáltatások különböző dedikált applikációkkal igénybe vehetőek számítógépen, okostelefonon, illetve okostévéken is.
Az olyan népszerű OTT-szolgáltatások, mint a Netflix, a Hulu, Amazon Prime, amelyek
audiovizuális tartalmak széles skáláját (filmeket, sorozatokat, ismeretterjesztő filmeket, showműsorokat) kínálják alkalmasak lehetnek a hagyományos tévé-előfizetés helyettesítésére is, így
közvetlen kihívóivá emelkedtek a hagyományos fizetős televíziózásnak. Az Egyesült Államokban 2017 volt az első év, amikor a Netflix egyedül népszerűbb volt, mint a teljes kábeles piac
(Huddleston, 2017). A Netflix 2018-ban közel 60 millió előfizetővel rendelkezett, nem meszsze attól, hogy minden második amerikai háztartásban (és a tévés streamingszolgáltatásokat
igénybe vevők háromnegyede számára) elérhető legyen – ezzel párhuzamosan a teljes amerikai
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hagyományos kábel- és műholdas előfizetések lemondása (cord cutting) (Pintér–Hack-Handa,
2016) a vártnál nagyobb méreteket ölt, ami arra sarkallja, kényszeríti a hagyományos szolgáltatókat, hogy partnerségre lépjenek az új belépőkkel (co-opetition), vagy közvetlen versenytársként maguk is indítsanak saját OTT-szolgáltatást (így tett például az HBO az HBO Now-val,
és így 2018-ban így tervez tenni a jelentős tartalomrepertoár felett rendelkező Disney).
Az OTT szolgáltatások az internetes adatforgalomban betöltött szerepük miatt kritikus
pontot képeznek a hálózatsemlegességről (net neutrality) szóló vitákban. „Az az elv, amely
szerint az internetes szolgáltatóknak azonos módon kell megítélniük az online elérhető tartalmakat, weboldalakat és platformokat. Tilos például direkt meggátolni vagy lelassítani konkurens weboldalakat vagy online szolgáltatásokat” (European Parliament, 2015). Az Egyesült
Államokban 2017 végén a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) határozatában eltörölte a netsemlegességet biztosító szabályokat. A döntés nyomán a fő fogyasztói félelem, hogy
a nagy szolgáltatók (amelyek sok esetben vertikálisan integrálódtak a kábeles és műholdas
televíziós szolgáltatókkal) ezentúl könnyedén befolyásolhatják azt, hogy milyen tartalomhoz
férnek hozzá a felhasználók, illetve milyen sebességgel sávszélességgel és így közvetve: minőséggel (a hálózatsemlegesség-vita további részleteire a 6.4.2. alfejezetben még visszatérünk).

5.6.3. YouTube és online tartalommegosztó oldalak
A YouTube és a hasonlatos online tartalommegosztó oldalak nagyban különböznek az OTTszolgáltatásoktól: ez utóbbiak népszerű, alapvetően televízióra fejlesztett formátumokat (filmeket, sorozatokat), prémium tartalmakat kínálnak előfizetőknek, amelyeket így úgy is fel
lehet fogni, mint egy „szteroidokon levő és lekérhető [formában tálalt] tévét, ami könnyebbé
teszi a filmdarálást (binge watching) és egy olcsóbb alternatíváját nyújt a kábeles és műholdas
televízió-előfizetéseknek” (Ha, 2018: 4). Ha (2018) érvelésében a YouTube ezzel szemben a
televízió egy valós alternatívája, ahol gyakorlatilag bármilyen elképzelhető tartalom fellelhető
és népszerűsége oka az olyan tartalom elérhetősége, amit a fogyasztók televízióban nem kaphatnak meg. Noha a következőkben leírtak bármely, hasonló elven működő videomegosztó
szolgáltatásra igazak lehetnek (pl. a magyar Indavideo és Videa portálokra), a YouTube piaci
szereplőként abszolút domináns pozíciót tölt be, mondhatni intézményesült, ezért a továbbiakban az online tartalommegosztó oldalak kategóriájában erre az egy márkára koncentrálunk.
A televíziós tartalomszolgáltatók oldaláról a tartalommegosztó oldalak problematikája,
hogy ott csatornatulajdonosként ők is csak egy felhasználó a sok egyéni tartalomfeltöltő közül (Csordás és mások, 2014), és feltöltött szerkesztői tartalmaik versenyeznek a felületen
tárolt és elérhető legkülönfélébb minőségű egyéb tartalommal. A helyzet normalizálására a
YouTube hivatalos partnerségre lépett számos hagyományos tartalomtulajdonossal annak érdekében, hogy a felületen helyezze el a digitális csatornákra szánt rövid tartalmait (így biztosítva cross-média megjelenéseket) és próbálja elkülöníteni azokat a nehezebben ellenőrizhető
hátterű, harmadik fél által készített tartalmaktól, például az ellenőrzött, „hivatalos” csatorna
minősítésen keresztül.
Egy nézési szakasz (viewing session) a YouTube-on 2018-ban 40 perc volt (mobilon 60 perc
feletti), a portál saját kimutatása szerint pedig a nézési idő 70%-ában nem keresés, hanem a
rendszer automatikus algoritmusa által kiajánlott, valamint egy megtekintett videó lejártával
automatikusan elindított tartalomra irányult (Dellinger, 2018). Szemben a televízió szerkesz-
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tési elveivel, a YouTube mára tekintélyes médiaszolgáltató létére továbbra is küzd a közösségi
médiás és a videós tartalomszolgáltatás hibrid modelljével.
Amennyire sikeres ugyanis a portál a fogyasztómegtartásban, annyira nehézkes a felhasználói tartalmak kordában tartása: az automatikus ajánlási rendszert különösen sok kritika
érte például a legfiatalabbakat célzó, családbarát tartalmakhoz generált ajánlások kapcsán,
vagy a különböző jogilag ingoványos talajon álló és/vagy sértő tartalmak elérhetősége kapcsán is (pl. terrorszervezetek toborzóvideói, propagandavideók stb.) ami miatt továbbra is
fenn kell tartania egy tetemes méretű emberi moderáló csapatot (Dellinger, 2018).

A zenei tartalom a YouTube egyik legnépszerűbb szegmense, innen kerülnek ki a felhasználók
által legkövetettebb csatornák és legnézettebb videók. 2009 és 2018 között létezett a Vevo nevű
zenei videókat tartalmazó weboldal és szolgáltatás, amely a négyből három legnagyobb zenei
kiadó (Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI) közös vállalataként jött létre,
hogy a katalógusukba tartozó előadók videói jogilag rendezett formában jelenhessenek meg az
interneten. A Vevo-katalógus egy része a YouTube felületén, de jogilag továbbra is különálló
formában is elérhető volt. A Vevo-égisz lehetőséget biztosított arra, hogy prémium hirdetési felületet, egyúttal megbízható, aggregált megtekintési statisztikákat biztosítson a jogtulajdonosok számára, amelyeket később elszámolási alapként használhattak a megtekintésekből
származó hirdetési bevételek felosztásakor. A Vevo mint külön márka 2018-ban szűnt meg,
helyére a YouTube felületén a hivatalos előadói csatornák léptek (amelyek a Vevo-jelenséggel a
legtöbb esetben egyébként párhuzamosan is léteztek, így duplikálva és kannibalizálva a tartalmat az iparágon belül is), a fogyasztói élmény egyszerűsítésének ígéretével – de feltételezhetően
szerepet játszott a döntésben a YouTube-on kívüli fogyasztói érdektelenség a rendszer iránt
(Mousseau, 2014).

Ha (2018) szerint a YouTube közösségi dimenzióját a kapcsolódó videók ajánlása, a rövid,
könnyen megosztható hivatkozások, az interakció lehetősége a videók kommentálása által és
a videók külső felületekre való beágyazhatósága adja. A közösségi média kutatásában többékevésbé elfogadott tény, hogy a felhasználók túlnyomó többsége passzív felhasználó (ld. pl.
van Dijck – Nieborg, 2009), azaz hagyományos néző. Így a kutató kiemeli azt is, hogy a valós
közösségi dimenziót a felhasználói közönség sokféleségében érdemes keresni. A rétegtartalmak (niche content) köré szerveződő érdeklődési körök által fémjelzett kvázi közösségek pedig
valós kulturális tényezőként is viselkedhetnek más csatornákon (pl. élőzene).

Komoly eltérés van például egy nemzeti piac rádiós játszása és ugyanazon piac legnépszerűbb
zenei videóinak megtekintései között. Mély következtetéseket ugyan nem lehet levonni belőle, de érdekes tény, hogy a YouTube-megtekintéseket, Spotify-lejátszásokat, illetve rádiós
játszásokat tartalmazó 2018-as nyárra vonatkozó magyarországi zenei népszerűségi lista első
20 helyén három egyezés van, ami a YouTube és a rádiós játszást illeti, öt egyezés a Spotify és
a rádiós játszás, illetve kilenc egyezés a Spotify és a YouTube viszonylatában (Rónai, 2018).
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A fogyasztói keresletet szemlélve azonban körvonalazódik az is, hogy a legnépszerűbb tartalmak továbbra is a csatornák kisebb részéből kerül ki [a megtekintések 95 százaléka az
elérhető tartalom öt százalékát teszi ki (Ha, 2018)], ezek azonban a legritkább esetben (ilyen
kivétel például az előbbiekben említett zenei tartalom) kerülnek ki a hagyományos tartalomipar szereplői közül. A „YouTube-sztárok” egy párhuzamos ökoszisztémát alkotnak, aminek
központi tétele a YouTube „perifériára történő fókusza” (Uricchio, 2009: 35), a long-tail tartalmak megjelenítése. E népszerű tartalom-előállítók többsége a YouTube által lehetővé tett
„tagsági videók” készítőjeként tett szert népszerűségre. A tagsági videók (videos of affiliation)
mint tartalmi kategória olyan témákat takar, amelyeket a fogyasztók azért tekintenek meg,
mert különösen vonzódnak, mélyen kapcsolódnak hozzájuk (Lange, 2009). A kapcsolódás
forrása több dolog lehet, például kedvelt szabadidős tevékenységek, intézmények, ideológiák,
amelyek mentén a nézők a videót készítő személyével is kötöttséget alakítanak ki.

A YouTube olyan közösségek számára is vonzó felület lehet, mint például a kisebbségek, akiket
a hagyományos televíziós tartalomkínálat nem szolgál ki megfelelő mértékben (Ha, 2018).
Magyarországon például a kispesti cigány önkormányzat rendhagyó kezdeményezésére alakult
2016-ban a Dikh TV elnevezésű YouTube-csatorna. A főleg romáknak szóló, minimális induló
forrásból indított csatornán van kívánságműsor, közéleti magazin, roma keresztény adás, olyan
show, ahová élőben játszó vendégzenészeket hívnak, a csatorna által felkarolt roma előadók videoklipjei, illetve egy népszerű szappanopera-szerű websorozat is (Boros, 2018; Szily, 2016). E
csatorna érdekes példa a digitális hálózati és a közösségi média, valamint a hagyományos, professzionális tömegmédia közötti átjárhatóságra is, ugyanis 2019-ben a Dikh TV hagyományos
kábelcsatornaként is elindult (Bozzay, 2019).

5.6.4. Közösségi televíziózás a digitális hálózati média-ökoszisztémában
„A televízió az új médiához képest fejlődik, multiplikálódik és alakul át, az azonban kérdés,
hogy az új televízió új médiumnak tekinthető-e” (Jenei, 2007). Kérdés, az olyan újmédiásnak
leírt, közösségi funkciók, mint az interaktivitás, az autonómia és a fogyasztói kontroll hogyan
illeszthetők be a hagyományos televíziózás modelljébe. Az tény, hogy a rádiózáshoz hasonlóan
a televíziózásban is megjelent a háttérfogyasztás (background consumption) jelensége, ami a tartalom befogadásának minőségét csökkentő tényező, a tartalomszolgáltatóknak a fogyasztói figyelem és a televíziós tartalom iránti fogyasztói elköteleződés fenntartása pedig elemi kihívás.
A korábban említett short-form tartalom platformfüggetlen módon segíti a fogyasztói elköteleződést egy médiamárka iránt. Ez illeszkedik a hagyományos média azon törekvésébe,
hogy bővítse a közönségrészvétel-lehetőségek repertoárját, ezzel kapcsolódva a hálózatos környezetbe (Nightingale, 2007). A közönségrészvétel első keretei viszonylag korán, az 1940-es
években létrejöttek, a különböző betelefonálós műsorszámokkal (Selva, 2016), amelyek a
digitális média korában kiegészülnek a különböző szavazási lehetőségekkel, instant üzenetek
adásban történő beolvasásával/megjelenítésével, amelyek mind növelhetik az éppen aktuálisan tartalmat fogyasztók bevonódását (Kroon, 2017).
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A közösségi televíziózás (social television viewing) ezen formája felfogható e folyamatnak
egy kiterjesztett állomásaként, amely során a közönség az online kommunikációs csatornákon keresztül oszt meg gondolatokat (a csatornával és egymással) televíziós tartalomfogyasztásáról és a közben (Choi, 2017; Jenei, 2007). Choi (2017) empirikus kutatásában bemutatja,
hogy a televíziós tartalomról szóló online beszélgetések több, mint fele a tartalom olvasatairól
szólt, amiből arra következtet, hogy a nézők a tartalomnak nem puszta befogadói voltak,
illetve nem abban a formában fogadták azt be, ahogy a tartalomszerkesztők szándékolták,
hanem kritikai érzékkel viseltettek iránta. A tartalmak megvitatása egyúttal együtt jár egy
közösségi bevonódással is, a hasonlóan gondolkodókból és hasonló tartalmak iránt érdeklődőkből kiváltott reakciófolyamok által (ld. pl. Csordás, 2016). A televíziós tartalmak tehát
a digitális korban is szolgálhatnak beszédtémával, a médium témakijelölő funkciója (agenda
setting function) (McCombs–Shaw, 1972) továbbra is egy releváns kapcsolódási pont a tartalmak iránt érdeklődő fogyasztókkal, egy újfajta figyelmet generálva a potenciálisan elvesztett
közvetlenül a tartalom (lineáris) fogyasztására irányuló aktív figyelem helyett/mellett.
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5.7. Audiovizuális tartalmak: hálózati videotartalmak, vloggerek,
vlogfogyasztók
5.7.1. A vlogok kialakulásának és népszerűségének háttere
A konvergencia szakkifejezést az 1990-es évek közepén kezdték el használni a szakirodalomban
(lásd az 1.1.3. alfejezetben a multimédia címszónál), elsődleges jelentése a médiatudományokban az informatika, a távközlés és a média szektorainak egymáshoz való közeledése, összecsúszása. Ennek eredménye, hogy bármely piacon lezajló változás – hullámot keltve – változást
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indít el, amely kihatással van más kapcsolódó piacra is. 2013 után az internetes tartalmak
kétharmadát adta a felhasználók által előállított tartalom (Woodie, 2014).
Ennek a fejleménynek több mozgatórugója volt: a tartalmat is készítő illetve továbbító okoseszközök 2013-ra értékesítési volumenük alapján már tömegcikknek számítottak,
mindamellett a hálózati kommunikációs lehetőségek is minőségileg javultak. Erre az időre
tehető a széles követői bázissal rendelkező online véleményvezérek megjelenése is (ld. bővebben: 5.10. alfejezet). Ezzel párhuzamosan a 2000-es évtizedben számos videotartalomtovábbító, -elosztó platform jött létre. A szélessávúinternet- és a mobilhasználat, illetve a
mobilinternet elterjedése felerősítette a videotartalmak széles körű terjedését (Khan, 2017),
amihez hozzájárult a generációs jellemzők változása is. A fiatal generációk, így az alfa (2010
után születtek), illetve Z generációs fiataloknak (1995–2010 közt születtek), már a gyermekkoruktól kezdve adottság a szélessávú internet az otthonukban. Internetes kereséseiket
már eleve inkább a videotartalmak között kezdik (például a YouTube-on), mint a szöveges
formában az internetes keresőkön (például a Google-ön) (Bernschütz, 2015).
Az internetes kommunikáció nemcsak fiatalok körében hódított. Szélesebben értelmezve színre lépett a C generáció, amelyet nem a születési idő alapján értelmezünk, hanem
szélesebben, mint az életkori generációkat átívelő, a hálózati kommunikációval szembeni
pozitív attitűdök alapján képzett demográfiai kohorszot. Az elnevezés hátterét a „generáció”
tartalomfogyasztásának meghatározó jellemzőinek angol elnevezései alkotják: tartalom-előállítás (content creation), kreativitás (creativity), a korábbi médiafogyasztási paradigma C
generáció által indukált megrendülése (casual collapse), irányítás a tartalom felett (control) és
híressé válás (celebrity) (Hardey, 2011).
A digitális hálózati média mint új kontextus minden résztvevő számára lehetővé teszi,
hogy információ- és tudásfelhasználó, valamint -előállító legyen egy olyan hibrid szerepben,
amelyben a felhasználás egyszersmind (adat-, információ- és tartalom)termelő tevékenység
is egyben (vö. produser, ld. 3.2.3. alfejezet) (Nyirő és mások, 2012). Az okoseszközök elterjedése, kiemelten az okostelefon-használat, az online videós adatforgalom mértéke, a közösségi hálózatokon közzétett információ (üzenetek, képek, posztok) napi mennyisége mind
arra mutatnak, hogy az előbb említett generációknak lételeme az önkifejezés (Pál, 2013; van
Dijck – Nieborg, 2009). Így talált egymásra a közösségi média hajnalán a Z generáció és blog
műfaja, amely kifejezetten személyes műfaj, az önkifejezés, az „énreprezentáció” naplószerű
eszköze, amely a hálózati platformok álltal teremtett lehetőségekkel élve széles felhasználói
körhöz, tömegekhez juthat el.
A felhasználók által előállított tartalom, valamint ezen tartalmak kép- és videomegosztó
oldalakon való továbbítása miatt több, videotartalom továbbításra alkalmas közösségi médiafelület piacvezetővé vált (YouTube, Instagram, twitch.tv) és az online véleményvezérek
megjelenéséhez vezetett (ld. 5.10. alfejezet). A klasszikus tömegkommunikáció korában a
véleményvezér (opinion leader) a nyilvánosság színterének valamelyik széles körben ismert
professzionális szereplője volt, az online média hőskorában pedig a legolvasottabb blogok
szerzői (bloggerek), a 2010-es évek végén viszont már a széles követői bázissal bíró, online
videotartalmat előállító felhasználó. A blogmozgókép-formátumban megjelenő „modernkori valóság” megjelenítő felülete a videoblog (vlog), a videoblog-bejegyzés készítője pedig a
vlogger (Frobenius, 2014).
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5.7.2. A poszt-televíziózás korszaka
A felhasználók által előállított tartalmak alapjaiban változtatták meg a média-ökoszisztémát. Tolson (2010) a mozgóképes tartalomfogyasztás kapcsán különbséget tesz a YouTube
(és ezzel együtt: az online videózás) és a televízió intézményei között. A felhasználók által
létrehozott tartalmak szabadsága, a platform egyre növekedő ismertsége, a hirdetők megjelenése, mind demokratizálta a tartalmak piacát (Salvato, 2009). E folyamat hatására a
média kapuőr (gatekeeper) funkciója átalakult, egyénivé vált, hiszen az egyén határozza
meg, mit és mikor, és hogyan fogyaszt. A videotartalom-továbbító és -elosztó szolgáltatók
száma és ismertsége nőtt, és számos kérdést vetett fel. Az online videotartalom-platformok
elterjedése kiélezte a kérdést, hogy vajon mi a professzionális és mi az amatőr egyedi tartalom, és hogy mitől válik professzionálissá egy tartalom (Burgess–Green, 2009; Jenkins,
2006). Azzal is szembe kellett nézni, hogy elhomályosodik a nyilvános és a magán jellegű
témák határa (Lange, 2007).
Tolson (2010) amellett érvel, hogy a YouTube egy poszt-televíziós jelenség, ahol nincs
hierarchia a diskurzusban, ezáltal nem áll fenn kommunikációs aszimmetria a benne résztvevő partnerek között, közelebb hozva a tartalomfogyasztás élményét a személyközi (faceto-face) kommunikációhoz. Mi több, a feltöltött videók egységes hálózatában ugyanúgy
megjelennek az átlagemberek, mint a médiaszemélyiségek és az influencerek. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor kialakul egy új hierarchia-elem a népszerűség formájában, noha
ez a korábbi paradigmától eltérően nem intézményesen előre meghatározott (institutionally
predetermined), hanem a felhasználók döntéseinek, valamint az őket figyelő algoritmusok
(ld. 5.9.1. alfejezet) eredménye.
A hagyományos tévézés és az online videózás közötti különbségtétel különösen fontos
akkor, amikor a kommunikációs ügynökségek továbbra is sokszor egyenértékűnek vélik a
reklám- és médiatervezés során az online videók nézését a televízióéval, és nem számolnak
a strukturális különbségekkel a fogyasztási szokások és a tartalombefogadás terén. Shao
(2009) szerint a YouTube videomegosztó-portál kiváló példája a konvergens médiának,
hiszen a felhasználók egy helyütt férnek hozzá a televíziós, zenés, fi lmes stb. tartalmakhoz.
A legtöbbet nézett tartalmak között a szórakoztató tartalmak állnak az élen [nézettségi
sorrendben: zene, vlogok, oktatás, szépség, DIY (csináld magad), skits (rövid komikus epizódok), zenei aláfestők] (Chang, 2016). Tehát, amit eddig a közönség különféle platformokon lineárisan fogyasztott (televízió, rádió), azt most egy hálózaton a saját maga ízlésének
és szabadidejének megfelelően nézi.
A Tolson-féle poszt-televíziózásban az online videótartalmakat továbbító és elosztó rendszerek biztosítják a decentralizált tartalomfeltöltést és fogyasztást, szemben a hagyományos
televíziózás hivatásos tartalomgyártóival szemben. Az online videotartalmakban feltűnhetnek további ajánlott hivatkozások, egyéni hangok, így az online platform demokratizálja a
tartalomgyártást, hiszen hétköznapi emberek válhatnak influencerré, illetve megismerhetünk
olyan szakértőket, akiket a közönség emel elismert szakértővé, myíg a lineáris televíziózásban
a programokat előre egyeztetett időben, és csatornán sugározzák, valamint szaktudással rendelkezők dolgoznak a hagyományos médiaszakmában.
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5.7.3. Közönségből tartalom-előállító
A Forrester Research az Amerikai Egyesült Államok felnőtt lakosság online felületeinek interakciós szokásait vizsgálva Li (2007) megalkotta a közösségi létra modellt (social
technographics). A közösségi létra szereplői a vizsgált sokaságban az alkotók, beszélgetők, kritikusok, gyűjtők, bekapcsolódok, nézők, illetve inaktívak voltak. A New York Times (2011 in
Klausz, 2014) a közösségimédia-felületeken történő megosztásoknál öt alapvető motivációt
különböztetett meg: (1) mások felé érdekes, értékes és szórakoztató tartalmak közvetítése;
(2) a személyről alkotott vélemények tudatos manipulálása; (3) kapcsolatápolás; (4) önmegvalósítás és (5) a személy által képviselt ügyek és események megjelenítése.
A Magyarországon érvényesülő tartalom-előállítási motivációkat viszgálva Bernschütz
és Pethes (2015) aktív, passzív és outsider szegmenst különböztettek meg. Az outsider az a
személy, aki csak azért van fent közösségi oldalakon, mert muszáj, vagy így kap meg bizonyos információkat (például iskolai feladatok, osztályközösségi miatt van fent, vagy egyes
tantárgyak miatt kialakult Facebook-csoport tagja). Saját mintájukon azonosították az ún.
aktív (extrém) csoportot, akik a mintába kerültek hét százalékát tették ki. Ők azok, akik elindítják hype-okat (rövid életű, de nagy elérésű pillanatokat, amelyeket átvesznek a követők,
pl. internetes mémek, kihívások stb.), akik saját tartalmat készítenek, sőt, ők esetenként már
meg is tudnak élni ebből a fajta tartalom-előállításból, de legalábbis magasabb zsebpénzből
gazdálkodnak. Az egyes platformok használatával kapcsolatban elmondható az, hogy az
aktív tartalom-előállító felhasználói csoport precízebb a passzívhoz képest hiszen a képet,
képmegosztón, szöveget blogon, illetve audiovizuális tartalmat a videotartalom-megosztó
csatornákon propagálja. A kutatási mintában a legnagyobb arányt (ugyanakkor meglehetősen heterogén csoportot) a passzívak képviselték, hasonlóan a korábbi kutatások eredményeihez (ld. pl. van Dijck – Nieborg, 2009).
Berryman és Kavka (2017) szerint az online videotartalom-megosztás hatására átalakulnak a magánélet határai. A digitális bennszülöttek (ld. 3.5.2., illetve 4.3. alfejezetek) számára
az internet a legfontosabb forrás, tulajdonképpen a neten szocializálódnak, találnak példaképet, kötnek barátságokat (Nagy–Fazekas, 2016). A digitális hálózati média elterjedésének
hála pedig elméletben bárkiből lehet vélemény- és trendformáló (ld. 5.10. alfejezet), ami fokozza a csatorna személyességét.
Ahogy az alfejezet korábbi részében említettük, a YouTube a megjelenő tartalom szempontjából egy hibrid felület: amatőr videók és professzionális (szervezeti keretek között, gazdasági haszonszerzés céljából előállított) médiatartalmak egymás mellett, és egymással kölcsönhatásban jelennek meg (Burgess–Green, 2009). A felhasználók által előállított tartalmak
nagyban támaszkodnak a professzionális tartalom-előállítók által felállított sablonokra, pl.
vágástechnika, szerkesztettség, kamerakivágások (Mátyus, 2012) és sikertémákra (Manovich,
2009): ezeket saját szintjükön felhasználva (mímelve, remixelve) fejezik ki saját személyiségüket és helyezik előtérbe saját mondanivalójukat (Csordás és mások, 2017; Shifman, 2013).
Anderson (2007) amellett érvel, hogy a felhasználók által előállított tartalmak e tekintetben
nem felváltani hivatottak a professzionális médiát, mindinkább kiegészítői annak, bevonva
több, korábban üzleti alapon ki nem szolgált területet a nyilvánosság körébe.
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Sikeres vlogcsatornák
Az online videós tartalomfogyasztás felemelkedését követően sorra jelentek meg a nagy nézettségű (vírus)videótartalmak. A nézők gyakran térnek vissza egy-egy megkedvelt vlogger
videoblogjához, így folyamatosan bővül a feliratkozói, vagyis a rajongótábor is. 2019 nyarán a
legnagyobb feliratkozói bázissal rendelkező vlogger PewDiePie közel 100 millió követővel. A
Tubularinsight hírportál alapján az Egyesült Államokban az alábbi témákban feltöltött videók
a következő áltagnézettségekkel rendelkeztek (Marshall, 2015):
– „Hogyan csináld” típusú és stílus (How-to and Style): 8332 néző/videó;
– önvallomás (People and Blogs): 2354 néző/videó;
– szórakoztatás (Entertainment): 9 816 néző/videó;
– videojáték (Gaming): 3 050 néző/videó;
– oktatás (Education): 4 872 néző/videó;
– autók és egyéb járművek (Autos and Vehicles): 5 673 néző/videó;
– utazás és események (Travel and Events): 3 070 néző/videó;
– állatok (Pets and Animals): 6 542 néző/videó;
– tudomány és technika (Science and Tech): 6 638 néző/videó.

Az online videotartalmak, ezen belül a YouTube platform fogyasztása a teljes médiafogyasztáson belül is kiemelkedő részt képvisel. Magyarországon lakóhelytől, családi háttértől
függetlenül szinte minden fiatal rendszeresen néz YouTube-videókat, 2017-ben átlagosan napi
118 percet. A Sakkom és a Gemius 2017-es kutatása (idézi HVG, 2017) szerint a legnagyobb
részben a 10–15 évesek életét tölti ki a videónézés, köztük minden ötödik napi négy óránál
többet böngészett a videomegosztón. A legnépszerűbb kategóriák a 10–29 évesek körében
sorrendben a vicces tartalmak, a gamer videók, illetve a személyes videós tartalmak (szűken
értelmezett vlogok), illetve a hogyan csináld, az életmód, a szépség, a divat, a lakberendező és
a csináld magad tartalmak voltak.

5.7.4. Tartalom-előállítóból intézményi szereplő
A különböző átlagfelhasználók által indított vlogcsatornák sikerességével párhuzamosan
szükségszerűen megjelenik a hivatásos vlogger fogalma is. Ők azok a tartalomszolgáltatók,
akik meg tudnak élni saját csatornájuk sikerességéből, cserében ugyanakkor az „egyszerű”
felhasználókhoz képest számos pótlólagos elvárásnak is meg kell felelniük.
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Miből élhet egy vlogger?
A Quora közösségiintelligencia-portál vonatkozó válaszai alapján a vloggerek bevételeinek forrásai a következők lehetnek:
– YouTube partneri szerződéssel a videóhoz tartozó reklámfelületek értékesítéséből származó
jövedelem megosztása;
– YouTube csatornaelőfizetéssel (channel membership), ami egyfajta havidíj egy csatorna exkluzív
tartalmaiért, és amelyen belül a platform lehetőséget biztosít a csatornatulajdonos saját termékeinek megjelenítésére és értékesítésére is;
– a nézőktől gyűjtött szponzorációs adományok (akárcsak a patreon.com internetes tagsági/
előfizetéses platformon);
– vállalati szponzorációból szerzett bevétel;
– termékmegjelenítésből szerzett bevétel;
– ajánlási rendszer alapján (affiliate income) másokra mutató link;
– eseményeken, rendezvényeken való részvételből származó bevétel;
– forgalomgenerálás, értékesítés saját webshopon keresztül.

A hivatásos vloggerek a legtöbb esetben szabadúszók, akik üzleti kapcsolatot alakíthatnak ki harmadik szereplőkkel, ami által – az elért közönségükhöz való hozzáférés
fejében – bevételre tehetnek szert vállalatok, márkák képviseletéért, reklámhely értékesítésével vagy termékelhelyezéssel (Ashton–Patel, 2018). Ebben a tartalomszolgáltatási
kontextusban ugyanakkor pótlólagos keretek, korlátok is megjelennek a tartalom jellegét
illetően. Az első ilyen a biztonságos és fenntartható jövedelem megszerzése. A kreatív
munka során így az önmegvalósítás mellett felmerülhet az önkizsákmányolás jelensége
is (Oakley, 2009).
A közönség kegyeinek keresésében a hivatásos vlogger számára óhatatlanul az egyre tágabb közönség körében népszerű és a jobb üzleti lehetőségekkel kecsegtető tartalmak és témák lesznek csábítóak, ezzel akár kockáztatva a felhasználóitartalom-szolgáltatóként szerzett
(észlelt) hitelességét is (bővebben ld. 5.10.2. alfejezet). Mindemellett a professzionálissá váló
tartalomszolgáltatás komoly beruházási kényszert is jelent a tevékenységére szakmaként tekintő videós számára, hogy biztosítani tudja a felmerülő pótlólagos technikai feltételeket
(kamerák, hangrögzítés, világítás, videoszerkesztő szoftverek stb.). Szintén a fenntarthatóság
dimenzióját erősíti a vlogolás mint szakmai, illetve a vlogger saját közönségének és elvárásainak megértése, sőt, előrejelzésének képessége.
A hosszú távú siker kulcstényezője a töretlen önpromóciós tevékenység is, amely során a
vlogger folyamatosan beszámol követőinek a vele kapcsolatos történésekről és válaszol azok
megkereséseire, és méltatja őket. Végezetül pedig a hivatásos vlogger belekerül egy vloggerökoszisztémába, ahol a fennmaradás egyik dimenziója a más, a hálózatban levő szereplőkkel történő együttműködés (Ashton–Patel, 2018). Lennard (2015) megfogalmazásában
egészen odáig megy, hogy egy profi youtuber-aspiránst se „csapjon be a gondolat, hogy a
YouTube valamiben is különbözik a hagyományos médiaszervezetektől.” Noha a digitális
hálózati média felülete sok tekintetben demokratikus, a virálissá lett tartalmat nem szabad
összekeverni a hosszú távú sikerrel, hiszen ez utóbbi szinte törvényszerűen jelentős idő- és
munkaráfordítást feltételez.
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5.8. Audiovizuális tartalmak: videojátékok
5.8.1. A számítógépes játékok története
A hőskor első képkockáinál még nagyon könnyű mosolyogni a szobányi számítógépeken, és
az első játékkezdeményeken, melyek sokkal inkább egy-egy algoritmus működésének bizonyítékai, vagy rendkívül egyszerű megjelenítési vizuális demonstrációk voltak. A gépek méretének csökkenésével és a játékok terjedelmének és összetettségének növekedésével azonban a
játék hirtelen komollyá válik. Műfajok születnek, megjelenik az első űrháború, civilizációépítő játék, a szimulátorok, sőt, a többjátékos videojátékok (multiplayer) is. A játékokat leggyakrabban a felsőoktatásban tanuló diákok készítették, és a programok (a szerzők nevesítése
nélkül) egyetemről egyetemre vándoroltak, jellemzően újra- és újrafoltozva, módosítva, kiegészítve és kibővítve őket. A Spacewar! 1962-ben készült el, űrcsatával, csillagtérképekkel
és a gravitáció hatásaival. A Sumer című játékban [1969] egy sumer királyságot fejleszthettünk,
évente kivetve az adót, fejlesztve épületeinket, megvédve népünket például a patkányhordáktól.
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Az Oregon Trail című játékban amerikai pionírok életét irányíthattuk számos kalandon keresztül, a Lunar Lander pedig már összetett szimulációs játék volt, melyben egy űrhajó landolását irányíthattuk. De megjelentek a sportszimulátorok, interaktív történetmesélős játékok
is. Az első FPS (First Person Shooter – belsőnézetű lövöldözős játék) is már megjelent az
1970-es évek elején, a Maze War című játékban három dimenziós környezetben, hálózatban harcolhattak egymás ellen a játékosok, az avatárokat (avatar), azaz a résztvevők digitális
énreprezentációit (Nagy, 2014) szemgolyók képviselték.
Megjelentek és egyre szaporodtak a szöveges kalandjátékok, ahol begépelt parancsokkal
mozogtak és cselekedtek a játékosok. 1978-ban pedig elkészült a (Multi User Dungeon),
melyben egy fantasy környezetben számos játékos találkozhatott egymással, beszélgethetett, csatázhatott, fejlődhetett, bolyonghatott a virtuális világban – igaz, egyelőre még
csak szöveges parancsok segítségével. Itt már megjelent a közösségképző erő, a bővülő
játékostársadalom, és a játékok kritikája is. Ellenzői Multi Undergraduate Destroyernek oldották fel a játék rövidítését, célozva arra, hogy a játékba sok-sok órát beleölő egyetemista
játékosok tanulmányi eredményei leromlottak. Az 1970-es években elindultak és gyorsan
terjedni kezdtek a játéktermi pénzbedobós videojáték automaták, és az otthoni konzolok is.
1983-ra a videojáték-ipar több milliárdos üzletággá nőtte ki magát, és túlszárnyalta a fi lmipar bevételeit az Amerikai Egyesült Államokban. A hőskorszakban kialakultak a különféle
játékműfajok, számos olyan ötlet és ősjáték született meg, ami mai játékok előképe vagy
közvetlen elődje, és a hobbiprojektekből hatalmas bevételeket generáló, széles érdeklődéssel
kísért iparág lett (Beregi, 2010).
A számítógépes játékok aranykorának beköszöntét a mikroprocesszorok megjelenése tette lehetővé, alkalmazásuk eredményeként a személyi számítógépek gyorsan fejlődtek, és
ezzel párhuzamosan váltak egyre olcsóbbá. A személyi számítógép felöltötte mai alakját,
elválaszthatatlan kísérő lett a billentyűzet, a gépet monitorhoz vagy televízióhoz lehetett
kapcsolni. A hardveres szerelés helyett a hangsúly átkerül a szoftveres fejlesztésekre. 1977 a
fordulat éve volt, ekkor három ikonikus gép is megjelent a piacon: az Apple II, a Commodore PET-2001 és a Tandy TRS-80 (Beregi, 2010). A nyolcvanas évekre egyedi műfajok,
stílusok, rajongótáborok és élénk klubélet alakult ki. A játékok készítői már nem névtelen
egyetemista hallgatók, hanem olyan – jobbára fiatal – fejlesztők, akik legtöbbször maguk
készítették az egész játékot forráskóddal, grafi kával, és akár a zenével együtt is. A sikeressé
vált játékok készítői sztárokká váltak, és a hírnév az anyagi elismerésben/pénzügyi sikerben
is kifejeződött.
A látvány, a hang és a sebesség határozza meg a következő nagy korszakot. Terjed a CDROM, a számítógépek egyre összetettebb, kiforrottabb otthoni eszközök, a megjeleníthető
játékok pedig a filmélmény, az egyre szebb grafikák és az egyre összetettebb élmények felé
mozognak. A pixelek helyett poligonok, a kis intrók helyett filmszerű átvezetések, három
dimenziós modellek jelennek meg a játékokban. Felvirágoznak az FPS-játékok, forradalmat
indít el a Doom, maga kategóriájában pedig a Myst, melyben (és folytatásaiban) hatalmas
világban kalandozhattunk, oldhattunk meg fejtörőket, és válhattuk meg a világot. Megjelentek az interaktív mozifilm-játékok, a stratégiai játékok pedig megújulva hódítottak piacokat.
Ebben az időszakban jelentek meg a kultikus fantasy szerepjátékok (RPG, role-playing game),
a Baldur’s Gate-ben és társaiban kézzel rajzolt világban kalandozhattunk csapatunkkal, ezzel mintegy visszatérve, és egy sokkal magasabb szintre emelve a kezdeti MUD játékokat.
De jól jellemzik a korszakot a túlélőhorror-játékok, a háromdimenziós akciójátékok, és a
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lopakodójátékok is. A soron következő korszakot az internet terjedése, illetve a mobil eszközök térhódítása jellemzi.

5.8.2. A számítógépes játék mint interaktív médiajelenség
Az elektronikus sport a számítógépes játékok fejlődésével párhuzamosan szükségszerűen
megjelenő, és immár lassan a kamaszkorába lépő jelenség. A e-sport „a sport egy olyan
formája, amely során a sport elsődleges aspektusai elektronikus rendszereken keresztül
érvényesülnek, a bemeneti oldalon a játékosok és a csapatok tevékenysége, a kimeneti oldalon pedig az e-sport-rendszer teljesítménye ember-gép interfészek segítségével jön létre”
(Hamari–Sjöblom, 2017: 211), vagy egyszerűben „olyan cselekvést jelent, ahol egy videojátékban csapatok vagy individuumok küzdenek meg egymással szervezett versenykeretek
között (Szabella, 2018: 66). Gyermekbetegségeit leküzdi, az üzleti modellek, működési sajátosságok egyre tisztábbak, a következő években a tömegesedés egyszerre fogja fellendíteni, még jövedelmezőbb és izgalmasabb iparággá tenni, és egyszerre fogja szakmai kihívások
elé állítani a digitális alapú szórakozások ezen formáját.
Már a számítógépes játékok fejlődésének kezdeteitől igény mutatkozott arra, hogy a
számítógépes játékokban a játékosok egymást segítve, vagy egymás ellen is játszhassanak,
eredményeiket összehasonlíthassák, de a tömeges versengést az internet terjedése tette lehetővé. Kialakult és összekapcsolódni képes az a kritikus tömeg, amelynek tagjai a maguk
képességeit elkötelezetten teszik próbára mások ellen, ezekre a megmérettetésekre tudatosan gyakorolnak, készülnek, erőforrásokat mozgósítanak. Az amatőr játékosok mellett
hamarosan megjelentek a professzionális szereplők, és ezzel párhuzamosan a megmérettetés lehetőségei (különböző szintű bajnokságok), az új iparágba beáramló tőke és az egyre
komolyabb verseny is.
A 2010-es évek végének értelemében vett e-sport kezdetei 2003-ra nyúlnak vissza, amikor
is elkészült egy olyan kiegészítő az akkor a népszerűsége csúcsán lévő World of Warcraft nevű
fantasy-szerepjátékhoz, mely csupán egy térképből állt, és nem volt más célja, mint hogy két
csapat egymás ellen küzdjön. Az első változatok nem váltak népszerűvé, de 2004-ben a DotA
(Defence of the Ancients) Allstars nevű módosítás (mod) hirtelen és egy csapásra berobbant
a köztudatba. 2004 végére már csapatok alakultak és bajnokságok indultak. Dél-Koreában
az 1997-es gazdasági válság hatására hamarabb elindult egy sajátos mozgalom, mely az internetkávézók (PC bangok) robbanásszerű terjedésétől villámgyorsan elvezetett egy virágzó
e-sport-kultúra kialakulásáig (fókuszban a Starcraft nevű stratégiai játékkal), ahol már 2001ben lehetett nézni a tévében e-sport-közvetítéseket (Goetomo, 2016; Statista, 2018b).
Játszani ingyenesen lehet ezzel a moddal, növekvő népszerűségének ez azonban csak az
egyik eleme. Univerzuma egyre bővül, a különböző karakterek között az egyensúly állandóan finomhangolt és tökéletesen működik. A játékosok számos karakter közül választhatnak, melyek az adott csapatban különböző szerepeket töltenek be. Lehet játszani különösebb
felkészülés nélkül, de az igazi csaták akkor alakulnak ki, amikor a csapattagok jól összecsiszolódtak, és csapatmunkában dolgoznak. A DotA-t 2009-ben követte a League of Legends,
2013-ban pedig a DotA2. Napjainkban a DotA2-nek már 11 millió játékosa van havonta,
2018-ban a League of Legends világbajnokság döntőjét a helyszíni, sportcsarnokban ülő ezrek
mellett 72 millió játékos követte online élőben.
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A professzionális játékosok száma egyre növekszik. A hivatalosan meghirdetett versenyek gyűjtőoldalának adatai alapján (Esports Earnings) az e-sport eddigi története alapján 34 ezer tornát
rendeztek 2019 nyarával bezárólag, ezeken közel 700 millió amerikai dollárt osztottak ki nyereményként. A profiként pénzt nyert játékosok száma világszerte ekkor már 67 ezer fő, ők 850
csapatot alkotnak. A legtöbb tornadíj az Egyesült Államokba áramlott (122 millió amerikai
dollár), második helyen Kína található (94 millió amerikai dollár), harmadik helyen pedig DélKorea (79 millió amerikai dollár). Kínának 4000, az USA-nak 14000, Dél-Koreának pedig
3600 bejegyzett professzionális játékosa van. Magyarország ezen a listán 55., eddig 750 ezer
amerikai dollár tornadíj került hazai játékosokhoz, és 300-nál több hivatalos tornán részt vett
játékos van. A világon a legtöbb versenydíjat a KuroKy kódnevű játékos vihette haza (4,2 millió
amerikai dollár). A nemzetközi tornák számával a profi játékosok száma és a nyerhető díjak öszszege is növekszik, 2019-ben Magyarországon lendületet kap az e-sport támogatása, várhatóan
megnövekszik a lokális versenyek száma és az e-sport népszerűsége (Flachner, 2019).

Az e-sportra fókuszáló játékok mellett más játékokkal is lehet játszani profin, hivatásszerűen. A lövöldözős akciójátékok képzik az e-sport másik nagy területét (pl. Counter-Strike, illetve
a Counter-Strike: Global Offensive), itt a csapatok sokszor napi több órát gyakorolnak egy adott
pályán, hogy minden mozdulatukat tökéletesre csiszolják annak érdekében, hogy győzzenek.
A valósidejű stratégiák területén (pl. Starcraft) régebben is megfigyelhettünk bajnokságokat,
ezek is új lendületet kaptak. De elindult az e-sport az online kártyajátékok (pl. Hearthstone),
valamint a sportszimulátorok világában is, és különböző válfajai a 2010-es évtized végére nagyon széles palettán jelennek meg a tiszta stratégiától elkezdve a teljes fizikai aktivitásig.

5.8.3. A számítógépes játék mint újfajta médiatartalom
Hasonlóan a hagyományos sportokhoz, az e-sportok piacának „legfontosabb résztvevői a
szponzorok, a játékosok és a médiafogyasztók. A szponzorok biztosítják a legnagyobb tőkét,
a játékosok gyártják a tartalmakat és a médiafogyasztók szolgálnak célcsoportként a szponzorok számára” (Szabella, 2018: 68).
Az e-sportok terjedésének fontos tényezője, hogy az érdeklődők nem csak játszani, hanem nézni
is szeretik, ahogy mások játszanak (Bányai és mások, 2019; Hamari–Sjöblom, 2017). Ennek két
formája is lehet: vagy élőben nézik a mérkőzéseket (online, távolról, de valós időben), vagy aszinkronban, felvett mérkőzéseket, érdekes helyzeteket, vagy végigjátszásokat néznek meg. A League of
Legends bajnokság magas nézettségét különösen értékessé teszi az, hogy ez a tartalom egy olyan
korosztályban népszerű, amely más médiatartalommal nehezen érhető el (Schultz, 2017).
Mind a mérkőzések, mind egyéb játékos videotartalmak számos helyütt érhetőek el, online és a tévében is. Dél-Koreában nincs olyan perc, amikor ne lenne követhető egy élő tévéközvetítés, 2018-ban például 3500 aktív csapat volt bejegyezve az országban. A sok elszórt
lehetőség (klubok weboldalai, online sportcsatornák) mellett a YouTube videomegosztó természetszerűleg vált az ilyen tartalmak közzétételének népszerű csatornájává. A legnézettebb
öt YouTube csatorna közül kettő is játékokkal foglalkozik (Petrova–Gross, 2017). A „hogyan
játssz”, vagy „hogyan oldj meg helyzeteket” videók száma a YouTube-on már 2017-ben is 20 millió
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felett volt. 2018-ban 144 milliárd percnyi számítógépes játékkal foglalkozó videót néztek meg
ugyanitt, ráadásul havonta (Smith, 2018).
A számítógépes játékok médiatartalomként történő fogyasztásának kulcsszereplője azonban nem az online videomegosztó óriás, hanem egy specializált, videojáték-közvetítéssel foglalkozó weboldal, a Twitch.tv. Az Amazon elektronikus kereskedelemmel foglalkozó cég által
2014-ben felvásárolt oldal szolgáltatásokkal, interakciós lehetőségekkel szolgálja ki a tartalomkészítőket és a fogyasztókat egyaránt. 2018-ban havonta átlagosan 46 milliárd percnyi
videóanyagot néztek meg az érdeklődők rajta, ami azt jelenti, hogy egy hónap alatt 87.000
évnyi videóanyagnak volt aktív nézője csak ezen a platformon. A megelőző három évben
évente duplázódott a megnézett videotartalom mennyisége (Twitchtracker, 2018).
Lehetőség nyílik online valós időben interakcióba lépni játékosokkal, keresni, csoportokat
létrehozni, vásárolni a videó alatt stb. A tartalomkészítőket letisztult üzleti modellel támogatja: ha egy érdeklődő feliratkozik egy videoblogger csatornájára, akkor havonta öt dollárt fizet,
ennek fele a videomegosztó portálé, fele pedig a videósé. E mellett bevételt lehet szerezni a
megnézések alapján (a YouTube csak ezt teszi lehetővé), illetve az élő játékot egyszerre figyelők
száma alapján is, illetve egyre több kiegészítő (apró merchandise vagy sales) tevékenységgel.
Ez a nézettség és az újszerű, külön műfajt képviselő médiatartalom úgy tűnik, ellenállhatatlanul vonzza a szponzorokat, akik befektetnek az e-sportba (csapatok és versenyek szponzorálásával). Így növekszik az izgalmas játékidő, egyben a játékkiadókat hatalmas bevételhez,
emelkedő számú játékoshoz juttatva, akiket a freemium modell segítségével finoman szőtt
hálóba fognak, és mikrotranzakciók segítségével generálnak bevételt. A piac egyelőre bővül,
és várhatóan az kiterjesztett valóság (augmented reality) és a virtuális valóság (virtual reality)
technológiák újabb lökést adnak majd neki.

5.8.4. Újfajta üzleti modellek megjelenése és virágzása
A multiplayer játékok globális térhódítása mellett a számítógépes játékok üzleti modelljeinek
megváltozása is fontos elemét képezi az e-sportok térhódításának. Az ősjátékokat ugyan
még egyetemisták fejlesztették lelkesedésből és ingyen egymásnak, de a piac kialakulásával
párhuzamosan gyorsan kialakult a klasszikus dobozos szoftver üzleti modell, amikor egy
játékfejlesztő cég kifejlesztette a játékot, és valamilyen adathordozón értékesítette azt. Ez a
modell hasonló a könyvek, bútorok stb. értékesítési láncához, a játékfejlesztő cég egy kész
terméket hoz létre, melyet reklámoz, és minél több példányban elad (Csordás–Varga, 2013).
Feladata a kész, hibátlan termék előállítása, célja az egyszeri eladás. A nagy sebességű internetkapcsolatok terjedésével számos új üzleti modell jelent meg a játékok világában (is).
Először az adathordozókat sikerült kiiktatni azzal, hogy sikerült megteremteni a megvásárolt játékok legális letöltésének kereteit egy digitális áruházi rendszerben az egyes kiadókhoz
tartozó különböző tartalomtovábbító és -kezelő rendszereken keresztül. Ez nem csak az értékesítési lánc rövidülését jelentette, hanem azt is, hogy könnyebb volt a piacra dobott játék
javítása, illetve a különböző kiegészítők készítése és terjesztése is.
A különböző shareware üzleti modellek gyors felfutása és lecsengése után, a gyors fejlődés
és piaci nyomás (illetve a long tail-jelenség) eredményeképpen a játékpiac fő üzleti modellje már gyökeresen más módon működik, mint a kezdetekben: a freemium modellben (ld.
még 5.9.2. alfejezet) a játékos ingyen tölti le a játékot, játszhat szabadon, és pénzért exkluzív
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nyereségekre tehet szert. Ezek alapvetően két csoportra oszthatók: idő és kiegészítők. A játékos virtuális pénzért [amit vagy sok idejével, vagy reklámfogyasztásával, vagy valódi pénzért (mikrotranzakció, microtransaction) vehet meg] felgyorsíthat egy fejlesztési folyamatot,
átugorhat egy várakozási időt, vagy különleges épületei, fegyverei, karakterkinézete lehet.
Az üzleti modell megváltozása az e-sport egyik felhajtó ereje, mert a játékosok motivációját
semmi nem erősíti jobban az exkluzív költések területén, mint a más játékosokkal való versengés kombinálva a türelmetlenséggel (Liu és mások, 2014; Shi és mások, 2015). 2017-ben
az ingyenesen játszható (freemium) üzleti modellű játékok a teljes piac bevételének 75%-át
adták (Statista, 2018a).
A digitális kultúra legfőbb értéke az idő, a freemium üzleti modell az erre helyezett nyomással (vagy az idő reklámfogyasztásra való kihasználásával) generálja a videójátékipar egyre
növekvő bevételeit. A Statista (2018a) adatai szerint 2018-ban a világon legalább 2,3 milliárd
ember játszott rendszeresen számítógépes játékokkal. Eközben az új üzleti modellek sikeresek, az iparág és a bevételei folyamatosan növekednek. A Statista (2018b) összegzése szerint a
videójátékipar teljes árbevétele 104,57 milliárd dollár volt, a Newzoo 2018-as becslése alapján
pedig 121,7 milliárd dollár (Wijman, 2018). A két adat különbözősége fogalmi különbözőségekre vezethető vissza, de az iparág léptékeit jól tükrözik. Sőt, az előrejelzések/prognózisok általában alulbecsülik a növekedés mértékét. A Newzoo 2017-es első prognózisa 108,9
milliárd dollár volt, a második korrigált már 116 milliárd dollár, végül pedig a saját mérésük
szerint is 121,7 milliárd dolláros árbevétel manifesztálódott (McDonald, 2017).
Miből élhet egy professzionális e-sport-játékos? Ahogy fentebb láthattuk, ha a világ élvonalába tartozik, akkor a tornagyőzelmekért járó díjakból is. E mellett jelentős a szponzoroktól
kapható bevételek mértéke is. A kezdő játékosoknál ez általában a hardware-es támogatásban
nyilvánul meg (számítógép, vagy játékot segítő eszközök, kellékek), neves játékosok esetében
ugyanúgy, mint más iparágakban, a játékosok termékként értékesíthetik magukat. Egy profi
játékos akár fizetésként is szert tehet jövedelemre, egyre több (főleg technológiai) cég épít
fel e-sport-csapatot, vár el tőlük győzelmeket teljes munkaidős készülődést befektetve. Nem
csak cégek, de országoknak, városoknak, sportkluboknak, de akár egyetemeknek is lehetnek
profi csapataik. Természetesen jelen van a merchandise értékesítés is.
Egyedi bevételi forrás lehet az online streaming – a játékosok felveszik, hogy játszanak, és
azt vagy videón keresztül, vagy valós időben közvetítik. Mindkét formának vannak előnyei:
az elsőben szerkesztett, kidolgozottabb megoldásokat találunk, a másodikban az élőben figyelő közönség szórakoztatása, illetve az azonnali visszajelzéseikre történő reagáláson van
a hangsúly. A YouTube a videók nézettsége alapján ad pénzt a létrehozójának, de sikerrel
működik az e-sportra (is) szakosodott online streamingoldal a Twitch.tv. Itt a játékosok saját
profiloldalt hozhatnak létre, feltölthetik videóikat, online élőben is megoszthatják játékukat.
Előfizetőik után is pénzt kapnak, a videók nézettsége alapján is, ezenkívül az élő játék figyelése során spontán támogathatják is a nézők a játékost. A fenti üzleti modellek természetesen
egymás mellett, egymást kiegészítve élnek, egy profi játékos a maga brandjét online videókon
keresztül építi fel, szponzorokkal köt szerződést, merchandise termékeket értékesít és pénzdíjas tornákat is nyerhet. Az abszolút siker mellett (tornagyőzelem) a játékosoknak ugyanúgy
menedzselniük kell rajongóikat, mint más sportágak klubjainak, vagy a freemium modellben
értékesítő játékgyártóknak.
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5.9. Konvergencia a digitális médiatérben: a cross-media jelensége és a multiplatform
vállalat, az iparági határok elmosódása, az ellátási lánc módosulása3
5.9.1. Konvergencia a digitális médiatérben, a cross-media jelensége
2013 februárjában a Netflix piacra dobta első saját gyártású audovizuális tartalmát, a
Kártyavár (House of Cards) című sorozatot, amely az azóta eltelt pár évben a mai konvergens
digitálismédia-ökoszisztéma (convergent digital media ecosystem) (Bartosova, 2011) működésének emblematikus példájává vált, egyszerre három okból is.
Egyfelől azért, mert plasztikusan megmutatta, hogy mit is jelent a 21. században a konvergens médiatartalom (convergent media content) (Lugmayr – Dal Zotto, 2016a, 2016b;
Meikle–Young, 2012): különböző felületek, készülékek, tartalmak, formátumok között átjárhatóságot, különböző eszközökön történő tartalomfogyasztást és -megosztást. A Netflix
egészen addig egy online videokölcsönzőként működött, és a House of Cards nem a tévében
debütált, hanem a Netflix saját online felületén, és nem csak az első évad első epizódja jelent
meg 2013 februárjában, hanem az évad összes epizódja. A digitális konvergencia által lehetővé tett átjárhatóságot találóan fogalmazta meg a sorozat főszereplőjét játszó Kevin Spacey
(2013): „Egy 13 órás online műsorfolyam egyben miben más, mint egy film? Talán úgy definiáljuk a filmet, mint valami, ami két órás vagy annál rövidebb? Egész biztosan ennél mélyebb
megközelítés kell. Ha egy filmet a televízióban nézel meg, akkor az már nem film többé, mert
nem a moziban látod? Ha egy sorozatot az iPadeden nézed, az többé már nem tévésorozat? A
készülék és a hosszúság lényegtelen [...] az Avatart iPaden nézni vagy a YouTube-on, vagy a
Game of Thronest egy számítógépen – ez mind tartalom. Szimplán történetmesélés.”
Másfelől azért, mert annak is érzékletes szemléltetője volt, hogy ez a konvergens médiatartalom milyen típusú vállalati környezetben születik meg, és hogy milyen üzleti modellek
állnak mögötte. A kezdetben videokazettákat postai úton kölcsönözhetővé tévő, később
ugyanezt az interneten kínáló Netflix egy korábban kizárólag televíziós csatornák és tartalomszolgáltatók által művelt területre lépett be új sorozatával. A televíziós platformhoz képest nem fi x sugárzási időt, hanem igény szerinti (video-on-demand) hozzáférést adott, nem
másolás, letöltés útján, hanem streamelhető formátumban. Az üzleti modell a Netflix adatbázisában elérhető, saját és megvásárolt tartalmakhoz való hozzáférés előfizetésének értékesítésén alapult (és alapul azóta is), azaz az előfizetők nem az egyes tartalmakért, hanem egy
korlátlan, de időperiódushoz kötött hozzáférésért fizetnek. Ez, a lehíváson keresztül elérhető
tartalmakhoz való hozzáférést adó előfizetés modell a mai, streaming-ökoszisztémában egyre elterjedtebb megoldás, a zeneiparban a Spotify, a Deezer is ebben a modellben működik.
A Netflix által elindított, majd egyre elterjedtebbé váló online videós tartalomfogyasztás
elterjedésével az audiovizuális médiapiac értéklánca is átalakulóban van.
Harmadrészt pedig azáltal, hogy a Netflix azóta bekövetkezett növekedése ehhez megmutatta, hogy a konvergensmédia-ökoszisztémában milyen típusú kulturális, tartalomfogyasztási, üzleti, szabályozási, közpolitikai változások, kihívások jöhetnek létre. A kulturális változáshoz sorolható jelenségek közé tartozik többek között a stream előretörésével a tartalom
birtoklásáról való fogyasztói lemondás, az egész évadok egyszerre hozzáférhetővé tételével
3
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elterjedő binge-watching („filmdarálás”, azaz több epizód egymás után megtekintése) jelensége, vagy éppen a Netflix és a hollywoodi filmipar konfliktusa. A közpolitikai kérdések közül pedig kiemelhető a lehívható videós tartalmak egyre nagyobb mennyisége által felvetett
konfliktusok közül például az internetszolgáltatók (telekommunikációs vállalatok) és a videós tartalomszolgáltatók (médiavállalatok) kapcsolata, melyben a fő kérdés az, hogy a fizikai
hálózatot jelentősen igénybevevő tartalmat előállító és forgalmazó vállalatoknak részt kell-e
venni az általuk használt hálózat fejlesztésében. Ezzel összefüggésben pedig a hálózatsemlegesség kérdését is előtérbe helyezi a nagy sávszélességet igénylő videós tartalmak mennyiségének növekvő üteme, ezt a témát bővebben a 6.4.3. alfejezetben tárgyaljuk.

5.9.2. Az iparági határok elmosódása, az ellátási lánc módosulása
A Netflix és a termékként értékesített, lehíváson keresztül hozzáférhető mozgóképes tartalom
esete – ahogy más tartalomtípusok és iparágak, az újságírástól kezdve a zeneiparon át egészen
a navigációig – számos egyedi vonással is rendelkezik, de számos párhuzamot is mutat más,
digitális kreatívipari ágazatok és vállalatok modelljeivel, problémáival és az általuk gerjesztett
kihívásokkal. Melyek ezek a jellemzők, amelyek kisebb-nagyobb különbségekkel megfigyelhetők a mai konvergens média-ökoszisztémában?

A hosszú farok jelenség
A hosszú farok (long-tail) fogalmát Chris Anderson (2007) vezette be a közgazdaságtani és
vezetéstudományi, valamint az internetről szóló gondolkodásba (lásd a 2.2. alfejezetben). A
fogalom elnevezése egy olyan, balról jobbra lejtő, monoton csökkenő folytonos függvénynek,
hiperbolának az elnyúló részére utal, amely a függőleges tengely közelében magasabb értékeket mutat (ez a függvény „feje”), majd a vízszintes tengely mentén haladva egyre kisebbeket,
de soha nem éri el azt (aszimptota). A függvény függőleges tengelye – ha kulturális iparági
vagy médiatermékekről van szó – az eladott, vagy a fogyasztott darabszámot jelöli, így a függvény fejében találhatóak a legnagyobb példányszámban eladott slágerek (hit, blockbuster), a
vízszintes pedig azt, hogy melyek az elérhető termékek, tartalmak. Tehát a függvény hosszú
farkát azok a tételek adják, amelyekből kevés példány kel el egyenként, de amelyekből összességében sokkal több van, mint a nagy példányszámban elkeltekből.
Anderson egyik fő mondanivalója az, hogy az internetes gazdaságban ez a hiperbola azért
válik uralkodóvá, mert a virtuális polcon nagyon költséghatékonyan lehet tárolni a hosszú
farokhoz tartozó javakat, míg a fizikai polcokon többnyire nincsen lehetőség erre. Az internettel tehát hozzáférhetővé válnak olyan ritkaságok is, amelyek korábban a tárolás nehézségei
miatt eltűntek a kínálatból. De ami még fontosabb: a hosszú farok termékei összességében
elvileg akár több bevételt is hozhatnak a terjesztőnek, mint a hiperbola elején található úgynevezett blockbusterek, a kasszát robbantóan sikerek egyszerűen azért, mert belőlük olyan
sok áll rendelkezésre (persze nyitott kérdés, hogy ezekre a niche termékekre rátalálnak-e a
potenciális vásárlók).
A virtuális polcok által elérhetővé tett javak gazdaságtanát modellező hosszú farok így
alapvetően a digitális, online médiaipar és kulturális iparágak (illetve egyes szolgáltatói ága-
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zatok) működését jellemzi, mert ezeken a területeken lehetséges a javakat teljes mértékben digitalizálhatóan hozzáférhetővé tenni és értékesíteni. Chris Anderson értelmezésében a hosszú
farok piacait alakító három mozgatóerő a következő három tényező: a termelőeszközök demokratizálódása, a terjesztési eszközök demokratizálódása, illetve a kereslet és a kínálat öszszekapcsolása. A termelőeszközök demokratizálódásának a lényege az, hogy amíg a digitális
eszközök elterjedése előtti időszakban a tartalom előállítása jellemzően igen költséges és időigényes volt, addig a mai digitális felületeken – a zeneszerkesztő programoktól kezdve egészen
a blogokon át a videós platformokig – mindez akár ingyen és percek alatt megoldható. Ez a
változás új versenytársakat és egyben új versenyhelyzetet teremtett a hagyományos médiavállalatoknak, amelyeknek már nem pusztán egymással, hanem a felhasználók által előállított
tartalmakkal (user generated content, UGC) is versenyezniük kell a médiafogyasztók idejéért.
Ezzel az átalakulással szorosan összefonódik a második mozgatóerő, a terjesztési eszközök
demokratizálódása, ami elsősorban a digitalizációval párhuzamosan elterjedő internet szerepét jelenti. Ahogy arra Anderson rámutat, még fizikai eszközök, árucikkek forgalmazásának
esetén is olcsóbb interneten keresztül értékesíteni, mert „az internet egyszerűen lehetővé teszi,
hogy több embert érjünk el olcsóbban, így hatékonyan növeli a hosszú farok területén található piac likviditását.” Erre a legismertebb példa az Amazon példája lehet: a kereskedelmi
vállalat fizikai logisztikai központokban tárolt javakat értékesít az online felületén keresztül,
és ennek az üzletágnak a hatékonyságára alapozva terjesztette ki a tevékenységét többek között a tárhelyszolgáltatás, az eszközgyártás és tartalomszolgáltatás felé.
A harmadik mozgatóerő a kínálat és a kereslet összekapcsolása. A könyv eredeti megjelenése idejében, 2006-ban (amit a magyar kiadás dicséretes gyorsasággal, egy évre rá követett)
erre a jellemző példák a iTunes javaslatai, ajánlórendszerek, blogok és az ügyfelektől származó
vélemények közvetlenül a fogyasztók felé becsatornázása voltak, de ma már olyan szolgáltatások lehetnek a legismertebbek, mint az AirBnB, az Uber, Google és Facebook és más olyan
szolgáltatók, amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyasztók, vevők a hirdetőkkel és kiskereskedőkkel közvetlenül kommunikáljanak, ezáltal kiiktatva a köztes állomásokat és közvetítőket
(Varga–Belényi, 2018). Ennek a tevékenységnek az egyik formája a sharing economy, melyben
a felhasználók e közvetítők segítségével egymás között oszthatnak meg, cserélhetnek vagy
értékesíthetnek javakat.

A platformgazdaság és a média
A fentebb felsorolt vállalatok nagy része az úgynevezett platformgazdaság szereplője. A „platform” elnevezés olyan, jellemzően technológiai vállalatokat jelöl, amelyek egyfelől egy lokális
digitális gazdaságból indulva töltenek be globálisan meghatározó szerepet, melyben tevékenységük jellemzően a digitális gazdaság több területét is lefedi, és amelyben közvetítőként
funkcionálnak különböző piaci szegmensek, gazdasági szereplők és fogyasztói csoportok között. Emellett a platformok jellemzően olyan entitások, amelyek egy központi felületen, fiókon, platformon keresztül biztosítanak hozzáférést a szolgáltatásaikhoz (a digitális platform
fogalmának meghatározását lásd még a 2.3. alfejezetben). A Hesmondhalgh (2013) által leírt
folyamatok, miszerint a huszonegyedik században a kulturális iparágak közelebb kerülnek a
globális gazdaság középpontjához, valamint a közöttük lévő hagyományos határok elmosódnak, a platform-gazdaságban is megfigyelhetőek.
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A legnagyobb jelenlegi platform-vállalatokként számon tartott szereplők, az Apple, a Microsoft, az Amazon, a Google, a Facebook a világ legnagyobb piaci értékű cégei között vannak, és
bár elsődleges hátterük eltérő (készülékgyártás, szoftvergyártás, e-kereskedelem, keresőmotor,
közösségi háló), egymás versenytársai számos piacon, és technológiai cégekként mindannyian
erőteljesen invesztálnak tartalomszolgáltatásba, illetve -elosztásba. A platform-gazdaság szereplőinek üzleti modelljei, cash flow-ja és profitabilitása jellemzően különböző, attól függően,
hogy az ökoszisztéma melyik szegmensében van a fő profiljuk.

A digitális médiaipar területén a legjelentősebb platform szereplők jelenleg a Google és a
Facebook. Tevékenységük fő jellemzőjét egy korábban elterjedt elnevezésük találóan írja le:
mint aggregátorok, alapvetően saját tartalmat nem állítanak elő, hanem egyfelől a saját felhasználóik által előállított tartalmakat osztják meg a felhasználóikkal, másfelől pedig a felületeikre bekerülő, a hagyományos médiavállalatok által előállított tartalmakat monetizálják,
konkrétan a maguk számára jövedelemforrásként használják, ami egyfajta sajátos frenemy (a
friend és az enemy angol szavakból képzett szakkifejezés) viszonyba hozza a hagyományos
médiavállalatokat és a platformokat (Bell, 2015). Rövid távon a platformok nagy elérést és
interakciót hozhatnak a médiavállalatok tartalmainak, hosszú távon azonban már negatív
a mérleg: a platformok a digitális hirdetési bevételek egye nagyobb részét viszik el, emellett nem járulnak hozzá a felhasznált tartalom előállításához, továbbá a felhasználók egyre
nagyobb része már csak a platformokon fogyasztja a tartalmakat, aminek következtében a
hagyományos vállalatok saját felületei is kevesebbet érnek a piacon.

Algoritmusok
A platform-gazdaság által egyre inkább meghatározott digitális médiapiac egyik legfontosabb
elemei az algoritmusok. A szolgáltatások algoritmusok által szabályozottak és közvetítettek,
a Waze útvonaltervező alkalmazásától a Tinder párkereső applikációján át a Google keresőjéig vagy az Uber szolgáltatásaiig. A digitális média-ökoszisztémában szintén algoritmusok
irányítják egyfelől a tartalomszolgáltatás egy részét, másfelől egyre nagyobb mértékben a hirdetésszervezést. A tartalomszolgáltatás algoritmizált részét nevezzük személyre szabott információszűrésnek (personalized information filtering) (Sheth–Maes, 1993), melyben a tartalomfogyasztónak különböző szűrőmechanizmusokon keresztül ajánl további tartalmakat az adott
oldal vagy alkalmazás, mint például a YouTube, a Spotify, a Facebook vagy akár egy híroldal.
A szűrő algoritmusok vagy más néven ajánlórendszerek két elterjedt alapvető formája az
úgynevezett kollaboratív szűrés (collaborative filtering) és a tartalomalapú szűrés (contentbased filtering), és ezek kevert, hibrid változatai (Ricci és mások, 2011). Amíg a kollaboratív
szűrés alapvetően a fogyasztók viselkedése és választásai alapján ajánl további lehetőségeket
a felhasználóknak, addig a tartalomalapú szűrés az egyes tételek jellegzetességeit is figyelembe veszi; a hibrid megoldások pedig a két szűrési, címkézési módszert kombinálják. Az
algoritmusok ezen a ponton (is) kapcsolódnak a hosszú farok jelenséghez. Az éppen aktuális „sláger” tartalmak fogyasztóinak a rendszer valamelyik fenti algoritmikus szűrő-módszer
segítségével folyamatosan kiajánlhatja a régebbi, a hosszú farokban található tartalmakat,
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kapcsolódó cikkeket, videókat, vagy régebbi termékeket. Az algoritmusok szerepe a tartalom monetizációjában, a hirdetések szervezésében is kulcsfontosságú. A Facebook fő bevételi
forrását adó display hirdetések vagy a hírfolyamban szponzorált posztok, a Google szintén
legnagyobb bevételét adó Google Ads és AdSense hirdetési programok és az automatizált
digitális hirdetési rendszerek (programmatic advertising) is algoritmusok által vezéreltek.

Az ingyenesség és a freemium-modellek
A platform-ökoszisztéma másik meghatározó jellemzője az úgynevezett freemium (a free
és a premium angol szavakból képzett szakkifejezés) üzleti modell elterjedt használata. A
freemium-modell azt jelenti, hogy a platform által kínált szolgáltatások egy alapszintje ingyenesen férhető hozzá, azonban további, prémiumnak nevezett szolgáltatások már csak egy
befizetett összegért elérhetőek (Fehér, 2016). A freemium-modellek ingyenes eleme jellemzően hirdetésekkel támogatva működik, és a felhasználók a fizetős csomagba való átlépéssel
kerülhetik el a felületeken megjelenő hirdetéseket. A tradicionális digitális médiavállalatok
az online tartalmakat az internetes tartalomszolgáltatás kezdeteitől kezdve a legtöbb esetben
ingyen tették hozzáférhetővé az olvasók számára, abban bízva, hogy a hirdetési bevételek
egyedül biztosíthatják a fenntarthatóságot. Ez az elvárás azonban a figyelemgazdaságtan
(attention economy) alakulása miatt nem teljesült, az online reklámkerülés és az online hirdetések csekély hatékonysága miatt mára világossá vált, hogy a hirdetési bevételek önmagukban
kevés esetben elegendőek egy online médiavállalat fenntartható működtetéséhez. Több globális tartalomszolgáltató, mint például a New York Times, ezért úgynevezett fizetőfalakkal
(paywall) kísérletezik (Vékey, 2015). Olyan rendszerekkel, amelyek a freemium-modellekhez
hasonlóan bizonyos módon hozzáfért, meghatározott mennyiségű tartalom ingyenes, a további tartalmakért vagy éppen a teljes archívumért fizetnie kell a felhasználónak.

A platformgazdaság kritikája és hatása a médiapiacra
A platformok által meghatározott digitálismédia-ökoszisztéma működését számos kritika
érte, a közvélemény strukturálása, a piac torzítása és az adatvédelmi elvek megsértése mentén
is. A közvélemény formálásával kapcsolatos aggályok leggyakrabban az algoritmus-kritika
részét képezik: eszerint az algoritmusok által működtetett ajánlórendszerek olyan visszhangkamrákat vagy szűrőbuborékokat hoznak létre, melyekből a fogyasztók egyoldalúan tájékozódhatnak csak. Ezeknek a szűrőbuborékoknak a létét egyébként az empirikus kutatások
nem igazolták (lásd még a 4.2.5. alfejezetben), ugyanakkor azt igen, hogy a felhasználók
valóban hajlamosabbak olyan tartalmat fogyasztani, mely a korábban fogyasztott tartalmak
által meghatározott ízléskeretbe illik. A piaci torzítást kiemelők azt hangsúlyozzák, hogy a
nagy platformok alapvetően átláthatatlan (intransparent) módon és egyben a szerzői jogokat
megsértve végzik a forgalomterjesztést, ezzel egyoldalú függésbe hozva a tartalomszolgáltatókat. A platformok adatkezelési elveit mind az Egyesült Államokban, mind az Európai
Unióban számos kritika érte, ennek az utóbbi évek számos visszaélési ügye és adatszivárogtatási botránya is további lökést adott – részben ennek is köszönhetően vezeti be az Unió az új
adatvédelmi szabályozását, a GDPR-t (General Data Protection Regulation) 2018 májusától.
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5.10. Véleményvezér... véleményformáló, influenszer, híresség?
A digitális ökoszisztémában a résztvevő fogyasztás jelenségével jelentősen megváltoztak
a tartalomfogyasztási szokások, a közönség nemcsak befogadója a különböző tartalmaknak
(pl. médiaüzeneteknek, álló- és mozgóképeknek) hanem kibocsátója is lehet, előbbiekre saját
tartalommal válaszolva. A 2010-es évtized vége egy ún. többcsatornás (multichannel) korszakként is jellemezhető, ahol a fogyasztó mélyebb irányítást tud gyakorolni saját tartalomfogyasztása felett: eldöntheti, mit mikor, hol és milyen formában akar fogyasztani (DeWerthPallmeyer, 2016; Shapiro, 2004).
A felhasználók által előállított tartalom, valamint ezen tartalmak kép- és videomegosztó
oldalakon való továbbítása miatt több, médiatartalom továbbítására alkalmas közösségimédia-felület tett szert tömeges közönségre [pl. YouTube, twitch.tv (videó), Facebook,
Instagram, Snapchat (álló- és mozgóképes tartalom) stb.]. Mint fogyasztói médiacsatornák, ezen felületek sajátos jellemzőkkel bírnak, hiszen nem társul hozzájuk a hagyomá-
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nyos média által fémjelzett iparági háttér, noha ezen a területen is megfigyelhető egyfajta
intézményesedés (Schwemmer–Ziewiecki, 2018). A fentebb említett felületek közül is kiemelkedő szerepe van a YouTube-nak, amely egyrészt egyfajta alternatív tartalomcsomagolónak, egyszersmind kapuőrnek tekinthető, átvéve a hagyományos médiától e szerepeket, hiszen összekötő kapocsként működik a tartalomfeltöltők és a tágabban értelmezett
közönség, illetve a közönség és a reklámozók között is: hirdető szervezetek és professzionális tartalom-előállítók számára biztosít lehetőséget a kiválasztott célcsoportok elérésére,
a fogyasztók számára pedig az egymással és a tartalommal való kapcsolódást teszi lehetővé
(Gillespie, 2010; Hou, 2018).
A tartalomgenerálás és -fogyasztás előtérbe kerülésének másik hatása az úgynevezett online véleményvezérek megjelenése (Burgess–Green, 2009; Chikwaya–Zhang, 2018), akiket
elterjedtebben influencereknek hívnak. Ugyanakkor a szakirodalomban sokszor rokon értelműként kezelnek olyan megnevezéseket, mint: véleményformáló (opinion leader), véleményvezér, megmondóember, influenszer (influencer), vlogger/blogger, médiaszemélyiség, sztár,
celeb (híresség, celebritás) (celebrity).

5.10.1. A véleményvezérek és szerepük
„Minden társadalomra jellemzőek olyan személyiségek, akik a társadalom többi tagja számára kivételesen figyelemre méltóak és irányítják a kollektív figyelmet” (Alberoni, 1962: 45).
A sztárok a tömegkultúra hősei, társadalmi, kulturális és ideológiai jelentéshordozók, az
egyén kultuszának megtestesítői, társadalmi minták és azonosulási vágy kiváltói (Gledhill,
1991). Mindemellett, Alberoni (1962: 45), a jelenség egyik első kutatója, a sztárt mint „meglehetősen mérsékelt, vagy semmilyen intézményi hatalommal nem bíró, de tevékenysége és
életvitele miatt jelentős, sőt maximális figyelemre számot tartó” egyént írja le. A sztárok gazdasági befolyása jelentős: figyelemirányítók, példaképek, divatikonok. A médiafelületek
és -tartalmak megsokszorozódása vezetett ugyanakkor ahhoz, hogy a kis számú sztárból
számos celebritás született – soraik közt jó néhány hétköznapi emberrel is (Turner, 2014).
A celebritások észlelt intenzív médiajelenléte automatikusan azt sugallja az átlagfogyasztónak, hogy fontos és jelentőségteljes személyekről van szó, holott ez nem szükségszerű
(Hermes–Kooijman, 2016). Míg az ismertség és a népszerűség elérésére szolgáló mechanizmusok a digitális médiakörnyezetben széles körben elérhetőek, a valódi társadalmi és
gazdasági érték a közgazdasági racionalitás szerint továbbra is a piaci szereplők egy kis köréhez köthetőek (Hearn–Schoenhoff, 2016), az alulról építkező közegben a véleményvezéri pozíció eléréséhez különösen nagy szerepe van a hitelesség és a bizalom dimenzióinak
(Lou–Yuan, 2019).
Fontos leszögezni tehát, hogy a véleményformálás jelensége korántsem új keletű, hiszen már
az 1940-es évektől kezdve elemezték különböző nézőpontokból. Katz és Lazarsfeld (1955) a
kétlépcsős kommunikációáramlás (two-step flow of communication) modelljében vizsgálták,
hogy azonosíthatóak-e olyan fogyasztók, akiknek a viselkedése és véleménye befolyást gyakorol
más fogyasztók véleményére is, ezáltal formálva a környezetük véleményét. A modellben ezek a
mások döntésére befolyásoló erővel rendelkező fogyasztók a véleményformálók (opinion leader)
szerepét töltik be. Ugyanakkor ezen fogyasztóknak a (tömeg)kommunikációs tartalmak és üzenetek továbbításában és feldolgozásában is jelentős szerepe van, hiszen rajtuk mint kapuőrökön
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és szűrőkön keresztül jut el az üzenet a közösség többi tagjához: első lépcsőben ők értelmezik,
dekódolják az üzenetet, majd továbbítják a maguk által tulajdonított jelentést a többieknek.
A fentebb bemutatott elnevezések között továbbiakban a véleményvezér fogalmat használjuk köznyelvi elterjedtsége és általános volta miatt. A véleményvezér olyan személy, aki:
– ugyan maga is fogyasztóknak tekinthető, de (aránytalanul) nagy befolyással rendelkezik fogyasztótársai véleményére, döntésére, attitűdjére, motivációjára és viselkedésére
(Rogers–Cartano, 1962; Valente–Pumpuang, 2007);
– egyfajta véleményközvetítő (opinion broker), aki információt szállít, és ezáltal hozzájárul
a különböző társadalmi csoportok közötti információcseréhez (Burt, 1999);
– „informális tanácsot vagy információt ad adott termékről vagy termékkategóriáról, például hogy több márka közül melyik a legjobb, vagy hogy egy termék hogyan használható” (Kotler–Keller, 2012: 184).
Dichter (1966) szerint a kommunikátor (véleményvezér) esetében meghatározó, hogy menynyire meggyőző a tudása és tapasztalata, valamint milyen mértékben foglalkozik a többi
fogyasztóval. Ezen dimenziók alapján hét olyan „befolyásos” csoport különböztethető meg,
amelyek rendelkeznek a potenciállal, hogy meggyőző hatással legyenek a befogadóra, s
így véleményvezérekké váljanak: (1) üzleti jellegű tekintéllyel bíró személyek (commercial
authorities) (1a) szakértők (professional experts); (1b) üzletkötők (sales persons); (2) hírességek
(celebrities); (3) műértők (connoisseurs); (4) közös érdeklődéssel rendelkezők (sharers of interest); (5) bizalmasok (intimates); (6) jó szándékú személyek (people of goodwill); (7) kézzelfogható bizonyítékkal rendelkezők (bearers of tangible evidence).
Az internet megjelenése és széles körű elterjedése a véleményvezérek számára is egy új
lehetőséget nyitott meg: míg a hagyományosan jellemzően elsősorban a közeli családtagok
és barátok döntéshozatali szokásaira voltak befolyással, addig az internetes alkalmazások felhasználásával a véleményvezérek (elméletben) korlátlan számú, a világ bármely pontján élő
emberre hatással lehetnek (Lyons–Henderson, 2005).
Szinte szinonimaként használják az online térben a véleményvezérre az influencer kifejezést. Az influencerek a közösségi médiában olyan újfajta, független, harmadik feleknek tekinthetőek, akik képesek a közönségük viselkedésére és attitűdjeire hatni az általuk alkotott
és megosztott tartalmaik segítségével, tehát az influencer - mint napjaink egyik legelterjedtebb
marketing-szakkifejezése – közösségi oldalain aktívan tevékenykedő véleményvezérnek fogható fel (Freberg és mások, 2011; Szczurski, 2017). Lou és Yuan (2019) szerint azokat a felhasználókat nevethetjük influencernek, akik rendkívül magas követőszámmal, illetve hasonlóan
magas befolyásolási képességgel rendelkeznek. Lyons és Henderson (2005) kutatása szerint a
hagyományos (offline) véleményvezérekre jellemző tulajdonságok és viselkedési minták hasonlóak az online véleményvezérekéhez, így alapvetően közös személyiségbeli és viselkedésbeli
tulajdonságokkal rendelkeznek, mindössze hatókörük nagyságrendjében van eltérés.
A véleményvezérek az alábbi tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel írhatóak le (Chan–
Misra, 1990; Katz, 1957; Lyons–Henderson, 2005; Valente–Pumpuang, 2007):
– jellemzően a fiatalabb korosztályok tagjai, akik nagyobb társadalmi mobilitással rendelkeznek;
– jellemzően innovatívabb viselkedés jellemzi őket, így feltételezhető, hogy a korai
technológiaelfogadók közé tartoznak;
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– több tapasztalattal, szakértelemmel vagy információval rendelkeznek a véleményezett kategóriával (ami lehet termék, márka, szolgáltatás, társadalmi jelenség, emberek stb.) kapcsolatban;
– az átlagosnál nagyobb személyes érintettséggel rendelkeznek a termékkategóriával kapcsolatban;
– az adott személy jellemzően kívül érzi magát azoktól, akiknek az információt nyújtja;
– befolyásos társadalmi szereppel rendelkeznek (kit ismer, ki ismeri őket, mennyire elérhetőek);
– kulcs személyiségjegyeik az egyéniség, az érzelmi stabilitás, a közvetlenség, valamint a hitelesség.
Ezt egészíthetjük ki azzal, hogy az online véleményvezérek többször vannak jelen az online
térben, magabiztosabb tudással rendelkeznek az online térről, kíváncsibbak és gyakrabban és
hosszabb ideig kutatnak információk után, mint a véleménykövetők (Lyons–Henderson, 2005).
Az online véleményvezérek szerepkörében (habár sok tudományos munka itt elsősorban
celebritás (celebrity) fogalmat használja (ld. pl. Hou, 2018; Zwick és mások, 2009) is megfigyelhető egy folyamatos átalakulás, hiszen egyre többen válnak a „csináld magad” szintből
professzionális tartalom-előállítókká (Burgess, 2012): A YouTube-on kezdetben amatőrök,
akik aztán elkezdtek pénzt keresni a feltöltött tartalmakkal, majd elérték a mikrocelebritás
(microcelebrity) státuszt (Schwemmer–Ziewiecki, 2018). A véleményvezérek egyre inkább a
fogyasztás személyre szabásának folyamatában vesznek részt, valamint márkák történetmesélőivé is válnak. Ahogy egyre nagyobb számban vesznek részt a piacon, válnak professzionálisabbá és nagyságrendileg nő a követői bázisuk, úgy válik nyilvánvalóvá, hogy ez a jelenség
is intézményesül (Hou, 2018), ezáltal a fogyasztók által létrehozott tartalom (user-generated
content; UGC) helyett esetükben egyre inkább professzionálisan létrehozott tartalomról
(professionally-generated content; PGC) beszélhetünk (Schwemmer–Ziewiecki, 2018), amely
azonban továbbra sem egyezik meg a hagyományos média intézményével az erős személyhez
való kötődés miatt.
Ebben a felfogásban a véleményvezérek – mint napjaink hírességei – maguk is az ágazat normáit kifejező médiamegjelenésekké (industrially manufactured media representation)
válnak és így tekinthetőek a rendszer termékének, ezáltal gyakorlatilag helyettesíthető
kulturális jószágként is felfoghatóak (Dessewff y és mások, 2018; Hou, 2018). Az intézményesülés látható eredménye, hogy a nagyobb (több százezer fős) követői bázissal bíró, ún.
makroinfluencerek (macro influencer) egyes tagjai már nagyobb célcsoportot tudnak elérni,
mint a hasonló célcsoportú televíziós műsorok (Tófalvy, 2018; Vonderau, 2016). Ebben a
helyzetben a fogyasztók szerepe is átalakult: rajongókból már egyre inkább a márkák marketingkommunikációs tartalmainak fogyasztóivá váltak (Zwick és mások, 2009).
Ugyanakkor a professzionalizálódás következménye az is, hogy a fogyasztók egyre inkább
elfordulnak a nagyobb közönséget vonzó véleményvezérektől (hírességektől) a személyesebb
ún. mikro-véleményvezérek (micro influencer) irányába (Zwick és mások, 2009). Ez utóbbi
véleményvezér-típus jellemzője a viszonylag alacsonyabb (legfeljebb pár tízezer főig terjedő)
követőszám, így szorosabb, már-már baráti kapcsolatot tudnak ápolni a követő fogyasztókkal. Ez erősíti az összetartozás érzését, így a követők – a nagyobb véleményvezérekkel szemben – megbíznak bennük, és hitelesebbnek tartják őket (Litsa, 2018; Wissman, 2018).
Ahogy láthatóvá vált, az online véleményvezéreket egyre inkább a tömegkommunikációs
csatornák hatókörével vonják párhuzamba. Ezen párhuzam mentén érdemes megvizsgálni,
hogy a hagyományos tömegkommunikációnak tulajdonított társadalmi funkciókból melyek
azok, amelyeket a tartalomszolgáltatás ezen új formája képes betölteni. A hagyományos tömegmédia funkciói McQuail (2015: 118) osztályozásában a tájékoztatás, kapcsolódás, folytonos-
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ság, szórakoztatás és mozgósítás. Ezen dimenziók mentén megvizsgálva az online véleményvezérek szerepét elmondható, hogy követőik számára információkat nyújtanak, megteremtik egy
adott közösséggel való kapcsolódás lehetőségét, képesek követőiket mozgósítani befolyásoló
erejük révén, mindezt úgy, hogy (szórakoztató) élményt nyújtsanak számukra.
A véleményvezérek jelentősége korunkban abból a felismerésből is adódik, hogy a vásárlási
döntések körülbelül 80%-át befolyásolja egy másik személy közvetlen ajánlása (Voss, 1984
in Richins–Root-Shaffer, 1988), így a tömegmédia után korban marketingkommunikációs
szerepük is kikerülhetetlen. Ezt támasztja alá az a köznapi tapasztalat, hogy a kevés ismerettel rendelkezők és a vásárlási döntés miatt aggódók nagy valószínűséggel egy ismerősükhöz
fordulnak segítségért (Beatty–Smith, 1987). Továbbá a családtagok és a barátok sok esetben véleményvezérként tekintenek azokra a fogyasztókra, akik saját bevallásuk szerint nagy
mennyiségű információval rendelkeznek (Lyons–Henderson, 2005). A digitális csatornák
biztosította tömeges elérésüknek és virtuális jelenlétüknek hála e bizalmi körbe tartoznak az
influencerek is, akikhez a közönségük érzelmileg is kötődik.
Akár egy új termék sikeressége is múlhat azokon, akik az adott termék keresésével, megvásárlásával és használatával kapcsolatos tanácsaikkal és véleményükkel közvetlen befolyással
vannak más fogyasztókra (Flynn és mások, 1996). Ezt a hatást a véleményvezérek Valente
és Pumpuang (2007), valamint Hoffman és Tan (2013) szerint ezt úgy tudják elérni, hogy
(1) felhívják valamire a figyelmet, ezzel megkülönböztetve azt a versenytársaktól; (2) meggyőznek másokat, elsősorban jelentésátvitellel (meaning transfer), amely során saját (vonzó)
tulajdonságaikat kivetítik a termékre; (3) új normákat teremtenek, vagy megerősítenek korábbiakat, valamint (4) erőforrásokat mozgósítanak.
Mások figyelmét azáltal tudják felhívni, hogy szerepükből adódóan véleményük, viselkedésük és cselekedeteik láthatóbbak a közösség tagjai számára, így az egyének számára ezen
információk kiemelkednek az információs zajból. Meggyőzési képességük abból ered, hogy
a véleménykövetők adnak a szavukra, bíznak a megítéléseikben (holdudvarhatás; halo-eff ect).
A normateremtés azért mehet végbe, mert a véleményvezérek által közvetített üzenetek és
cselekedetek népszerűvé válnak a közösségen belül, hiszen követendő példának tartják a
fogyasztók őket, szeretnének hozzájuk hasonlítani. A mozgósítás pedig azáltal valósul meg,
hogy a közösség tagjai egy idő után kirekesztve érzik magukat, ha nem követik a véleményvezér példaként szolgáló viselkedési formáit, szokásait (csordaszellem; herd behavior).
A véleményvezérek közvetítő szerepét és hatását Kozinets és szerzőtársai (2010) a lineáris
marketingbefolyás modelljében foglalták össze. Ezen irányzat alapján a marketingkommunikációs tevékenységük során a vállalatok azonosítják a lehetséges véleményvezéreket, akiken
keresztül úgy juttathatják el üzeneteiket a fogyasztóhoz, akár „egy baráton keresztül, aki a
kipróbált terméket ajánlja, […] és nem egy értékesítőn keresztül, aki meg akar szabadulni a
terméktől” (Dichter, 1966: 165).
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Szabályozási keretek az online térben: #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2017 novemberében kiadott egy útmutatót, amely az
influencerekkel folytatott marketingkommunikációs kampányoknak kívántak támpontot
adni. Az útmutató előzményét egy, a Facebookon aktív véleményvezér és egy nagy márka
együttműködésének vizsgálata adta, amelyben a GVH arra jutott, hogy az egyes posztok láttán
vélelmezhetően nem volt egyértelmű a fogyasztók számára a szponzorált tartalom (Kreatív,
2017). Az útmutatóban a GVH influencernek tekint minden olyan személyt (közszereplőt,
youtubert, bloggert, vloggert stb.), aki képes befolyást gyakorolni fogyasztókra, ezáltal alakítani véleményüket és döntésüket (GVH, 2017: 2).
A GVH egyértelmű célja, hogy a fogyasztók a független és fizetett tartalmakat megfelelően
meg tudják különböztetni. Ennélfogva az influencereknek megfelelő tájékoztatást kell adniuk a követőiknek arról, hogy az adott termék, márka, szolgáltatás stb. valamilyen ellenértéket
szolgáltatott számára azért, hogy megjelenítse az általa létrehozott tartalomban. Ez a fajta megjelenés a GVH értelmezésében reklámnak minősül, amelyet az influencernek egyértelműen fel
kell tüntetnie, ellenkező esetben a megjelenő tartalom megtévesztőnek, ezáltal tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatnak minősül. A szponzorált tartalom feltüntetésének módjára a GVH
olyan címkék használatát javasolja, amelyek egyértelműek így pl. #Reklám, #Hirdetés, #Fizetett tartalom, #Szponzorált tartalom.
A szabályozási kérdés nemcsak Magyarországon, hanem például Németországban (Die
Medienanstalten) és az Egyesült Királyságban (Video Blogs: Scenarios) is előtérbe került. Ezen
országokban a szabályozó hatóságok 2015-ben adtak ki egy-egy útmutatót, amelyben a fizetett
tartalmak feltüntetéséről rendelkeztek: mindenképpen fel kell tüntetni, hogy a fogyasztónak
egyértelmű legyen a tartalom-előállító és a márka közötti kereskedelmi jellegű kapcsolat. További fontos megállításuk volt, hogy nem termékelhelyezés, hanem reklám, ha a márka kontrollálja a tartalmat – míg sima termékelhelyezés esetében a tartalom létrehozójának van döntő
szerepe a tartalom (és így a termék megjelenésének módja) felett (Gerhards, 2017).

5.10.2. A véleményvezérek létjogosultsága: a hitelesség
A fogyasztói döntésekre nyilvánvalóan befolyással van mások véleménye; ezért a vállalatok
olyan véleményvezérekkel dolgoznak együtt, akik meggyőzők a célcsoport számára. A hitelesnek vélt források és az általuk közvetített információ nagyobb meggyőző erővel rendelkezik, több esetben képes viselkedésbeli és attitűdbeli változást generálni a fogyasztóban
(Hovland–Weiss, 1951; Xie és mások, 2011). A vásárlás észlelt kockázata csökken, ezáltal a
fogyasztói hajlandóság nő, ha hiteles forrásokat használunk (Grewal és mások, 1994). Nem
véletlen tehát, hogy a hitelesség a véleményvezér kulcsfontosságú személyiségjegye.
A forrás hitelessége egy olyan tényező, amely segít a fogyasztónak eldönteni, hogy mekkora
súlyt adjanak az adott forrástól származó információnak (Xie és mások, 2011). Mértéke az
információ befogadójának megítélésén múlik: függhet a befogadó kapcsolatától a közvetítő
közeggel (médium), az üzenet forrásától és magától az üzenettől is (Flanagin–Metzger, 2007).
Az észlelt hitelesség két fő komponensből áll: az észlelt szakértelemből és az észlelt megbízha-
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tóságból (Kelman–Hovland, 1953). A szakértelem a forrás tudását és hozzáértését takarja, míg
a megbízhatóság a forrás látszólagos őszinteségére és integritására utal (McGinnies–Ward,
1980). A két fő komponens mellett a hitelesség számos mellékkomponenssel is rendelkezik,
mint például a szónoki lendület (dynamism), az összeszedettség (composure) és a közvetlenség
(sociability) (Flanagin–Metzger, 2007).
Amikor a fogyasztók a forrás hitelességét alacsonynak ítélik meg, akkor az üzenet állításait
és érveit kisebb mértékben veszik számításba (Buda–Zhang, 2000). Ugyanakkor minél magasabbnak ítélik a fogyasztók az információ minőségét, annál hitelesebb számukra a forrás
(Slater–Rouner, 1996). Az üzenet elveszíti meggyőző hatását, amennyiben a fogyasztók a
forrást elfogultnak érzik; sőt ebben az esetben a forrást őszintétlennek és manipulatívnak
tartják (Eagly és mások, 1978).
Online médiafogyasztás esetén a fogyasztó által fellelhető információ nagy részét nem ellenőrzi semmilyen kapuőr (gatekeeper), így ez a feladat a fogyasztóra hárul: fel kell ismernie a szerzőt
(személy vagy szervezet), azonosítania kell a szerző céljait és szakértelmét, és ellenőriznie kell
az információ frissességét (Flanagin–Metzger, 2007). Ennek ellenére Johnson és Kaye (2004)
kutatásai azt bizonyítják, hogy az online forrásokat a fogyasztók rendkívül hitelesnek, sőt hitelesebbnek tartják, mint a hagyományos médiát. Ezt azzal magyarázzák, hogy egy feltörekvő médium hitelesebbnek bizonyul az emberek szemében: a nyomtatott sajtótól a rádió felé, a rádiótól
a televízió felé, napjainkban a televíziótól az online média felé fordulnak a tartalomfogyasztók.
Az online tartalom hitelességének vizsgálatánál döntő fontosságú felismerni, hogy a forrás
maga is egy összetett fogalom: egy online üzenet forrása ugyanis lehet annak szerzője, az üzenet értelmezései, nézőpontjai, az oldal pénzügyi támogatói, de akár az üzenetet közvetítő médium maga is – emiatt a forrás jellemzőit vizsgáló kutatások az online információk forrásának
mindig azt tekintik, amit vagy akit a befogadó forrásnak tart (Flanagin–Metzger, 2007).
A befogadó összességében azt a forrást ítéli hitelesnek, aki/amelyik szerinte megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezik, és akiben/amelyikben meg tud bízni. Minél több információt
tudnak a forrásról, annál inkább bíznak benne; azonban kevésbé bíznak bennük, ha önmagukat helyezik a kommunikáció központjába. Nem bíznak az elfogult forrásokban, hitelesebb számukra, ha pozitív és negatív információkat is hallanak a kommunikáció tárgyával
kapcsolatban. A hitelesség megítélésénél odafigyelnek az üzenetre és annak „csomagolására”
is. Ha pozitív képük alakul ki a forrásról, akkor hitelesnek tartják.

Véleményvezérek-e az influencerek?
A Budapesti Metropolitan Egyetem 2019-es felmérése alapján a hazai Y és Z generáció az
influencereket nem tekinti elsődlegesen hiteles forrásnak. Döntéseikre főként a hozzátartozók
és az ismerősök vannak hatással, emellett kutatnak, összehasonlításokat végeznek és a márkák saját felületeit tekintik relevánsnak. Csupán 10%-uk bízik az interneten fellelhető véleményekben és 1%-ukra vannak befolyással az influencerek (Marketing&Media, 2019). A véleményvezér korábban ismertetett definíciójában azokat a személyeket illettük e jelzővel, akik
a társadalom többi tagja felett jelentős befolyással rendelkeznek és kulcsfontosságú jellemzőjük a hitelesség, így felmerül a kérdés, hogy vajon véleményvezéreknek tekinthetők-e még az
influencerek.

262

A média gazdaságtanának kézikönyve

A véleményvezérek befolyása abból származik, hogy felkeltik az emberek érdeklődését, meggyőzőek, normákat törölnek el és alkotnak újra és társadalmi nyomást tudnak
gyakorolni (Valente–Pumpuang, 2007). Ez a befolyás annál nagyobb, minél hasonlóbb
szociodemográfiai jellemzőkkel bírnak (Riecken–Yavas, 1986); tehát elmondható, hogy
különböző szociodemográfiai csoportok számára különböző emberek véleménye lesz hiteles – így különböző véleményvezérek hatnak rájuk.

Felhasznált irodalom
Alberoni, F. (1962). L’”élite” irresponsable. Théorie et recherche sociologique sur le divismo. Ikon,
12(40/1), 45-62. doi: 10.3280/IKR2013-060010
Beatty, S. E. – Smith, S. M. (1987). External Search Effort: An Investigation Across Several Product
Categories. Journal of Consumer Research, 14(1), 83-95. doi: 10.1086/209095
Buda, R. – Zhang, Y. (2000). Consumer product evaluation: the interactive effect of message framing,
presentation order, and source credibility. Journal of Product & Brand Management, 9(4), 229-242.
doi: 10.1108/10610420010344022
Burgess, J. (2012). YouTube and the formalisation of amateur media. In Hunter, D. – Lobato, R.
– Richardson, M. – Thomas, J. (Eds.), Amateur Media: Social, Cultural and Legal Perspectives (pp.
53-58). London: Routledge.
Burgess, J. – Green, J. (2009). YouTube: Online Video and Participatory Culture. Cambridge: Polity Press.
Burt, R. S. (1999). The Social Capital of Opinion Leaders. The ANNALS of the American Academy of
Political and Social Science, 566(1), 37-54. doi: 10.1177/000271629956600104
Chan, K. K. – Misra, S. (1990). Characteristics of the Opinion Leader: A New Dimension. Journal of
Advertising, 19(3), 53-60. doi: 10.1080/00913367.1990.10673192
Chikwaya, T. – Zhang, Y. (2018). Commerce & friendship: A qualitative study of new value streams created
by beauty vloggers through relationship building on social media. Linköping University Master thesis. http://
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1219096/FULLTEXT01.pdf
Dessewff y, T. – Gurály, S. – Mezei, M. (2018). Veszedelmes viszonyok? Egy onlife botrány elemzése.
Információs Társadalom, 18(2), 56-76. doi: 10.22503/inftars.XVIII.2018.2.4
DeWerth-Pallmeyer, D. (2016). Assessing the role audience plays in digital broadcasting today and
tomorrow. In Pavlik, J. V. (Ed.), Digital Technology and the Future of Broadcasting: Global Perspectives
(pp. 143-156). New York, NY: Routledge.
Dichter, E. (1966). How word-of-mouth advertising works. Harvard Business Review, 44(6), 147-160.
Eagly, A. H. – Wood, W. – Chaiken, S. (1978). Causal inferences about communicators and their effect on
opinion change. Journal of Personality and Social Psychology, 36(4), 424-435. doi: 10.1037/0022-3514.36.4.424
Flanagin, A. J. – Metzger, M. J. (2007). The role of site features, user attributes, and information
verification behaviors on the perceived credibility of web-based information. New Media & Society,
9(2), 319-342. doi: 10.1177/1461444807075015
Flynn, L. R. – Goldsmith, R. E. – Eastman, J. K. (1996). Opinion leaders and opinion seekers:
Two new measurement scales. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(2), 137. doi:
10.1177/0092070396242004
Freberg, K. – Graham, K. – McGaughey, K. – Freberg, L. A. (2011). Who are the social media
influencers? A study of public perceptions of personality. Public Relations Review, 37(1), 90-92. doi:
10.1016/j.pubrev.2010.11.001

5. fejezet A főbb ágazatok működésének gazdaságtana

263

Gerhards, C. (2017). Product placement on YouTube: An explorative study on YouTube creators’
experiences with advertisers. Convergence, 25(3), 516-533. doi: 10.1177/1354856517736977
Gillespie, T. (2010). The politics of ‘platforms’. New Media & Society, 12(3), 347-364. doi:
10.1177/1461444809342738
Gledhill, C. (1991). Introduction. In Gledhill, C. (Ed.), Stardom: Industry of Desire (pp. xi-xix). New
York, NY: Routledge.
Grewal, D. – Gotlieb, J. – Marmorstein, H. (1994). The Moderating Effects of Message Framing and
Source Credibility on the Price-perceived Risk Relationship. Journal of Consumer Research, 21(1), 145153. doi: 10.1086/209388
GVH. (2017). #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer. Gazdasági Versenyhivatal. 2017.11.20. URL: http://www.
gvh.hu/data/cms1037278/aktualis_hirek_gvh_megfeleles_velemenyvezer_2017_11_20.pdf Letöltve: 2019.05.15.
Hearn, A. – Schoenhoff, S. (2016). From Celebrity to Inﬂuencer. In Marshall, P. D. – Redmond, S.
(Eds.), A Companion to Celebrity (pp. 194-212). Malden, MA: John Wiley & Sons.
Hermes, J. – Kooijman, J. (2016). Assessing the role audience plays in digital broadcasting today
and tomorrow. In Marshall, P. D. – Redmond, S. (Eds.), A Companion to Celebrity (pp. 483-496).
Malden, MA: John Wiley & Sons.
Hoffman, S. J. – Tan, C. (2013). Following celebrities’ medical advice: meta-narrative analysis. BMJ
: British Medical Journal, 347, f7151. doi: 10.1136/bmj.f7151
Hou, M. (2018). Social media celebrity and the institutionalization of YouTube. Convergence, 25(3),
534-553. doi: 10.1177/1354856517750368
Hovland, C. I. – Weiss, W. (1951). The Influence of Source Credibility on Communication
Effectiveness. Public Opinion Quarterly, 15(4), 635-650. doi: 10.1086/266350
Johnson, T. J. – Kaye, B. K. (2004). Wag the Blog: How Reliance on Traditional Media and the
Internet Influence Credibility Perceptions of Weblogs Among Blog Users. Journalism & Mass
Communication Quarterly, 81(3), 622-642. doi: 10.1177/107769900408100310
Katz, E. (1957). The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis.
Public Opinion Quarterly, 21(1), 61-78. doi: 10.1086/266687
Katz, E. – Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal Influence, The part played by people in the flow of mass
communications. Glencoe, IL: The Free Press.
Kelman, H. C. – Hovland, C. I. (1953). “Reinstatement” of the communicator in delayed measurement of opinion
change. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 48(3), 327-335. doi: 10.1037/h0061861
Kotler, P. – Keller, K. L. (2012). Marketingmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kozinets, R. V. – de Valck, K. – Wojnicki, A. C. – Wilner, S. J. S. (2010). Networked Narratives:
Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. Journal of Marketing, 74(2), 7189. doi: 10.1509/jmkg.74.2.71
Kreatív. (2017). Kasza Tibivel és a Telekommal zajlott a GVH első véleményvezér-ügye. Kreatív.
2017.11.21. URL: http://kreativ.hu/sargalap/cikk/kasza_tibivel_es_a_telekommal_zajlott_a_gvh_
elso_velemenyvezer_ugye Letöltve: 2019.05.15.
Litsa, T. (2018). The rise of micro-influencers and how brands use them. ClickZ. 2018.08.29. URL: https://www.
clickz.com/the-rise-of-micro-influencers-and-how-brands-use-them/216503/ Letöltve: 2019.03.10.
Lou, C. – Yuan, S. (2019). Influencer Marketing: How Message Value and Credibility Affect
Consumer Trust of Branded Content on Social Media. Journal of Interactive Advertising, 19(1), 5873. doi: 10.1080/15252019.2018.1533501
Lyons, B. – Henderson, K. (2005). Opinion leadership in a computer-mediated environment. Journal
of Consumer Behaviour, 4(5), 319-329. doi: 10.1002/cb.22

264

A média gazdaságtanának kézikönyve

Marketing&Media. (2019). Mi lesz így az influencer-marketinggel? Marketing&Media Online.
2019.05.14. URL: https://www.mmonline.hu/cikk/mi-lesz-igy-az-influencer-marketinggel/ Letöltve:
2019.05.15.
McGinnies, E. – Ward, C. D. (1980). Better Liked than Right: Trustworthiness and Expertise as Factors
in Credibility. Personality and Social Psychology Bulletin, 6(3), 467-472. doi: 10.1177/014616728063023
McQuail, D. (2015). A tömegkommunikáció elmélete. Budapest: Wolters Kluwer Kft.
Richins, M. L. – Root-Shaffer, T. (1988). The Role of Evolvement and Opinion Leadership in
Consumer Word-Of-Mouth: an Implicit Model Made Explicit. In Houston, M. J. (Ed.), NA - Advances
in Consumer Research Volume 15 (pp. 32-36). Provo, UT: Association for Consumer Research. http://
acrwebsite.org/volumes/6790/volumes/v15/NA-15
Riecken, G. – Yavas, U. (1986). Seeking Opinion Donors via Leadership. Journal of Professional
Services Marketing, 2(1-2), 109-116. doi: 10.1300/J090v02n01_11
Rogers, E. M. – Cartano, D. G. (1962). Methods of Measuring Opinion Leadership. The Public
Opinion Quarterly, 26(3), 435-441.
Schwemmer, C. – Ziewiecki, S. (2018). Social Media Sellout: The Increasing Role of Product
Promotion on YouTube. Social Media + Society, 4(3), 1-20. doi: 10.1177/2056305118786720
Shapiro, M. E. (2004). Prime Time. In Newcomb, H. (Ed.), The Encyclopedia of Television (2nd ed.).
New York, NY: Fitzroy Dearborn.
Slater, M. D. – Rouner, D. (1996). How Message Evaluation and Source Attributes May Influence
Credibility Assessment and Belief Change. Journalism & Mass Communication Quarterly, 73(4), 974991. doi: 10.1177/107769909607300415
Szczurski, M. (2017). Social media influencer-A Lifestyle or a profession of the XXIst century?
International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 3(10), 4-7.
Tófalvy, T. (2018). Minden egyben Tibi atyától Kasza Tiborig. Médiakutató, 19(1), 51-65.
Turner, G. (2014). Understanding celebrity (2nd ed.). London: Sage.
Valente, T. W. – Pumpuang, P. (2007). Identifying Opinion Leaders to Promote Behavior Change.
Health Education & Behavior, 34(6), 881-896. doi: 10.1177/1090198106297855
Vonderau, P. (2016). The video bubble: Multichannel networks and the transformation of YouTube.
Convergence, 22(4), 361-375. doi: 10.1177/1354856516641882
Wissman, B. (2018). Micro-Influencers: The Marketing Force Of The Future? Forbes. 2018.03.02.
URL: https://www.forbes.com/sites/barrettwissman/2018/03/02/micro-influencers-the-marketingforce-of-the-future/#12e2f7656707 Letöltve: 2019.03.10.
Xie, H. – Miao, L. – Kuo, P.-J. – Lee, B.-Y. (2011). Consumers’ responses to ambivalent online hotel
reviews: The role of perceived source credibility and pre-decisional disposition. International Journal
of Hospitality Management, 30(1), 178-183. doi: 10.1016/j.ijhm.2010.04.008
Zwick, D. – Bonsu, S. K. – Darmodt, A. (2009). Putting consumers to work. Journal of Consumer
Culture, 8(2), 163-196. doi: 10.1177/1469540508090089

5. fejezet A főbb ágazatok működésének gazdaságtana

265

5.11. A közönség mérése az audiovizuális médiában:
módszerek, mutatók, trendek, vitakérdések
5.11.1. A közönség mérése az audiovizuális tömegmédiában
A televíziós közönség mérésére a televíziók megjelenésével egyidejűleg volt igény, mely a
ma általánosan alkalmazott panel minta alapú műszeres mérést (single-source) megelőzően
főként a személyes megkérdezéses és az úgynevezett naplós módszerrel történt. A sokcsatornás televíziózás elterjedésével viszont már nem lehetett megbízhatóan adatokat gyűjteni a
megkérdezéses és a naplós módszerrel a nézési szokásokról, mert a nézők emlékezetből már
nehezen tudták felidézni a műsorok és csatornák nézési időpontját és gyakoriságát. Nemcsak a tévétársaságoknak volt érdekük, hogy a maguk műsorszámainak nézői fogadtatásáról
megbízható adatokkal rendelkezzenek, hanem a hirdetők is egyre pontosabb adatokat követeltek, így az ágazatban át kellett térni költségesebb, ám a feladathoz megfelelőbb műszeres
mérés alkalmazására.
A közönség piacának fontos szereplői a közönségméréssel foglalkozó kutatócégek, melyek ún. kvantitatív, mennyiségi adatokat szolgáltatnak a közönség eléréséről, nagyságáról,
összetételéről. Mind a médiatársaságok (beleértve a tévétársaságokat és a médiaügynökségeket) mind a hirdetők vásárolják ezeket az adatokat, melyek nélkülözhetetlenek munkájukban a döntéshozatal során. A közönségmérő egységek először a médiaszervezeteken
belül alakultak ki, de mivel a közönséghez való eljutás lehetőségének vétele és eladása közönségmérési adatokon alapul, ezért a közönségmérő cégnek függetlennek kell lennie a
médiától. Alapvető jellemzője ezeknek a cégeknek, hogy szindikált kutatásokat végeznek,
azaz a piac szereplői ugyanazt a terméket (adatbázisokat, riportokat/jelentéseket) használják. Ezért a piaci szereplőknek közösen kell elfogadniuk egy független mérőcéget, amely
aztán egy adott vagy akár több médiaszegmens közönségéről átfogó adatbázisokat állít
össze, illetve jelentéseket készít (Vörös, 1996).
A világ legtöbb országában, a tömegmédia környezetében egyetlen műszeres közönségmérési rendszer létezik tekintettel arra, hogy a tévétársaságokból, reklámértékesítő házakból, médiaügynökségekből, hirdetőkből álló megrendelői kör egységes értelmezésű adatokat
– a szakirodalomban elterjedt kifejezéssel élve: árfolyamot (currency) – követelnek meg, és
a nézettségi adatok általános egyenértékesként, közös valutaként szolgálnak a reklámidőt
értékesítők, a reklámozók és az ügynökségek számára. A hirdetőknek lényeges információ,
hogy televíziós kampányaikkal mely célcsoportot, mikor, mely csatornán, hányszor és milyen
jellegű műsorok környezetében lehet elérni, illetve kampányköltéseik nyomon követése is
kulcsfontossággal bír. Ehhez a megrendelő csatornák részére műsorcím és reklámfilm szintű
adatbázis is készül.
A tapasztalatok bebizonyították, hogy az adatok értékelésekor két (vagy több) közönségmérést szolgáltató cég jelenléte egy adott piacon az alkalmazott technológiai és módszertani
különbségek miatt a piaci szereplők elbizonytalanodását okozhatja. Amennyiben több szervezet végzi a közönségmérést, a megrendelők mindig azt az adatot kívánják használni, mely
számukra kedvezőbb. Ez kritikus egy olyan termék esetében, mely gyorsan elavul, hiszen egy
adott műsorszám vagy reklámfilm közönsége számos esetben egy adott nap adott percében
érdekes. Kettős mérési rendszer a megrendelőkre is dupla anyagi terhet ró, hiszen általában
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kénytelenek mind a két rendszerre előfizetni. Mikroökonómiai kifejezéssel élve a közönség
mérése természetes monopólium a tömegmédia korát jellemző tévépiacokon.

Jellemző, hogy még a világ legnagyobb médiapiacán, az Amerikai Egyesült Államokban sem
tudott megélni egymás mellett több szereplő (Buzzard, 2002), bár a példa szerint időszakosan
akadhat kihívója a közönségmérést végző szervezeteknek. Mi több, Európában is volt példa a
közönségmérés piacán kialakuló versenyre, hisz közel tíz éven át két közönségmérő cég működött a lengyel piacon, de a verseny ott is az egyik szereplő piacról való kilépésével végződött.
Gyakran a megrendelőknek a piacon jelen lévő szolgáltató működésével szembeni elégedetlensége motiválta, hogy új versenytárs lépett a piacra, de az új belépők megjelenése sem változtatott
azon, hogy a közönségmérési piacon a tömegmédia korában a természetes monopólium volt a
hatékony piaci struktúra.

A mérőcégek és a médiaszervezetek kölcsönösen hatnak egymásra, hiszen egy mérőcég
működésének felépítését és módszereit a megrendelőkkel közösen kell kialakítania, míg egy
új mérési technológia bevezetése vagy a mérési módszer változtatása befolyással lehet a piaci
versenyére és így társaságok bevételeire. Ezért a változtatásokat általában hosszú egyeztetések és viták előzik meg, legyen szó akár arról, hogy mit tekint egy adott piac televíziós
háztartásnak, mekkora legyen a minta mérete, a minta kialakítása hogyan történjék, milyen
technológiával mérjenek, vagy mi legyen az egyes mérési mutatók tartalma. Szindikált kutatás lévén a megrendelőknek meg kell egyezniük abban, hogy melyik kutatócéget bízzák
meg egy adott média közönségének kutatásával, milyen elvárásoknak kell megfelelnie a
kutatásnak, milyen legyen a mérés finanszírozásának módja, melyik cég milyen arányban
fizesse a közös kutatást. A szindikált kutatásokat vagy egy közös megrendelői testület rendeli meg, vagy maga a közönségmérő vállalkozás szerződik az egyes médiacégekkel, vagy
egy adott médiatulajdonos működteti a mérőcéget, bár ez utóbbi nagyon ritka vagy csupán
időszakosan fennálló állapot.

Vitás kérdések a mérési rendszerrel kapcsolatban
A közönség mérésének azzal a folyamatos kihívással kell megküzdenie, hogy statisztikailag
megfelelően reprezentálja a közönség viselkedését egy, a közönség nagyságát tekintve relatíve kis minta alapján, miközben a lehető legpontosabban kell, hogy megbecsülje a média
teljes közönségét. A közönségmérő cég ezért először létrehoz egy olyan mintát a méréssel
való együttműködésre vállalkozókból, mely a lehető legjobban leképezi/reprezentálja a teljes populációt. A minta nagysága és reprezentativitása az a két tényező, amely alapvetően
meghatározza a közönségmérés pontosságát. Amennyiben a minta megfelelő mérete és/vagy
reprezentativitása nem biztosított, a mérési hiba alááshatja a mérés megbízhatóságát és ezáltal
a televíziós hirdetési piacot. Ha a mérés pontosságával kapcsolatban kétségek merülnek fel,
a hirdetők elbizonytalanodhatnak a tekintetben, hogy vajon az üzeneteik/kampányaik elérték-e a célzott közönséget.
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A panel mintamérete klasszikusnak tekinthető példa a szakmai vitákra az elmúlt több
mint két évtized alatt a magyar piacon is, amikor még a földi terjesztésű csatornák élvezték
az akkori analóg terjesztési technológia előnyeit. A viták során gyakran felvetődött, hogy a
nagyobb elemszámú panel minta a kisebb lefedettségű kábel és műholdas csatornáknak kedvezhet az országos lefedettségű csatornákkal szemben. A nagyobb (országos) lefedettséggel
bíró földi csatornák amiatt aggódtak, hogy a panel méretének növelése a kisebb lefedettségű
és nézettségű csatornák érdekeit szolgálja. Ugyanakkor a kisebb lefedettségű kábel- és műholdas csatornák azt vélelmezték, hogy a mérőcég azért nem növeli meg a panel méretét,
mert az országos lefedettségű csatornáknak akar a kedvében járni. Bármilyen módszertani
változtatást ezért hosszas egyeztetést követel meg a versenyben álló felek között, hiszen egy az
adott időszak status quóját, a piaci szereplők helyzetét változtathatja meg egy kellően át nem
gondolt, le nem tesztelt, és a felek által nem kölcsönösen elfogadott fejlesztés.
A viták mögött egyrészt az húzódott meg, hogy ki is állja a nagyobb minta anyagi terhét.
Jogos az a felvetés, hogy miért is fizessen a nagyobb minta többlet költségeiért egy országos
lefedettségű csatorna, ha a nagyobb minta használata elsősorban a kisebb csatornák érdeke
lenne. A valóság persze sokrétűbb, hisz egy nagyobb elemszámú minta – feltéve, hogy a minta összetétele megfelel a statisztikai elvárásoknak – nagyobb pontosságot és kisebb hibahatárt
eredményezhet, ezért valamennyi szereplő számára előnnyel jár, hiszen pontosabb adatot, a
közönség jobb tervezhetőségét segíti. Ugyanakkor igaz az is, hogy a nagyobb minta lehetőséget teremt új és kisebb közönséggel rendelkező szereplők belépésére a piacra, és ez visszahathat a versenyre. Napjainkban ismét időszerűvé vált a panel minta nagyságának emelése,
hiszen a digitalizáció következtében a közönség fragmentálódása már egy olyan szinten ért el,
hogy a kampányok tervezhetőségét kockáztatja a meglévő mintanagyság fenntartása.
Azokon a piacokon, ahol van közös megrendelői szervezet, a viták annak keretein belül zajlanak és a kialakított döntéshozatali és szavazati rend mentén dőlnek el. Ott ahol,
mint például Magyarországon, nincs ilyen szervezet, a vitát a közönségmérő cég moderálja
a különböző (érdekű) felek között. A mérőcég feladata, hogy az egész televíziós piac fejlődését szolgálja és azokat a fejlesztéseket, melyek egy adott időszakban akár technikailag, akár
módszertanilag indokoltnak tart megismertesse a többi szereplővel és közreműködjön a konszenzus kialakításában. A szakmai viták eldöntésére időnként még további független szakmai
auditorokat is bevonnak a piaci szereplők.

Magyarországon az országos kereskedelmi televíziók 1997 őszén történt megindulása után
heves vita alakult ki a két országos kereskedelmi és a közszolgálati televízió között a mérés
megbízhatóságát illetően. A főbb változtatási javaslatok a minta nagyságát, a panel ellenőrizhetőségét és a nézettségi adatok súlyozási rendszerét érintették. Tekintettel arra, hogy a három
szóbanforgó tévétársaságnak nem sikerült megegyezésre jutnia, a piacon lévő mérőcég egy független auditáló céget javasolt arra, hogy a szakmai vitát eldöntse, valamint javasolta egy Közös
Megrendelői Szervezet létrehozását. Az audit lezajlott, a mérőcég és/vagy az auditor által javasolt
módszertani változtatások megtörténtek, ám a Közös Megrendelői Szervezet mégsem jött létre.

A televíziós műsorszolgáltatók, a műsorkészítők és a hirdetők számára egyaránt fontos, hogy
a piaci versenyben ismerjék helyzetüket, nézettségüket a versenytársakéhoz képest. A hirde-
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tőknek az a lényeges információ, hogy televíziós kampányaikkal az adott célcsoportot mikor,
mely csatornán, hányszor és milyen jellegű műsorok környezetében lehet elérni. A nem-nyereségérdekelt közszolgálati televíziók számára az a kiemelten fontos információ, hogy mikor és
hogyan érik el műsoraikkal és üzeneteikkel a társadalom egyes megcélzott csoportjait.

A nézettségi mutatók
A televíziós piac szereplői számára, így a műsorszolgáltatóknak, a műsorkészítőknek tudniuk
kell, hogy egy adott műsorszám vagy idősáv milyen nézettséget ért el, mekkora közönséget és
milyen összetételben vonzott. A műsorrend összeállításához, valamint az egyes műsorszámok
és műsorkészítők értékeléséhez ezek elengedhetetlen napi információk. Az egyes csatornák
versenyben elfoglalt helyét is a közönségmérés mutatószámai alapján határozzák meg, és ezek
a mutatók a platformtulajdonosoknak is tájékoztatást adnak arról, hogy melyik csatornát
érdemes a portfoliójukban tartani, illetve be- vagy éppen kitenni. A hirdetők is naprakész
adatokat kell, hogy kapjanak a hirdetési kampányok által elért közönség nagyságáról és öszszetételéről. Továbbá a hirdetési kampányokat tervező és a teljesítményével elszámoló médiaügynökségek és/vagy kereskedőházak (sales house) is a nézettségi adatok alapján tervezik és
értékelik ki utólag a kampányokat.
A műsorszámok, csatornák és kampányok értékeléséhez a piac valamennyi szereplőjének
egy közös egyenértékest kell használnia, melynek független mérésen és egységesen elfogadott
a közönségmérésben nemzetközileg is elfogadott sztenderd mutatószámokon kell alapulnia.
A főbb mutatószámok kalkulálása felhasználó szoftverek segítségével történik, melyet akár
a nézettségmérő cég vagy más szoftverfejlesztő társaság biztosít a felhasználók számára. A
következőkben röviden összefoglaljuk a Nielsen (2018) kiadványa alapján a főbb mutatókat.
A nézettség Rating (average minute rating; AMR, AMR%): egy esemény egy percre
jutó átlagos nézőszáma a célcsoporton belül. Az egyik legfontosabb mutatószám, mely egy
adott perc átlagos nézőszámát fejezik ki abszolút vagy százalékos formában a célcsoporton
belül, azaz átlagosan hány nézője volt egy műsornak vagy idősávnak egy adott percben.
Egy 10%-os AMR érték azt fejezi ki, hogy egy adott műsort átlagos percét a célcsoport
10 százaléka látta.
Az elért közönség a (reach; RCH, RCH%) megmutatja, hogy legalább egy percre hány
néző vagy a célcsoport hány százaléka nézett meg egy eseményt. 2017-ben a 4 év feletti teljes
népességet alapul véve naponta átlagosan 6,5 millió embert ért el legalább egy percre a televízió. Százalékosan kifejezve naponta a 74,7%-át.
A közönségarány (share; SHR) jelzi, hogy a vizsgált műsorszámot/eseményt/csatornát az adott időintervallumban a közönség mekkora hányada, százaléka látta. Az egyes
csatornák műsorok teljesítményének versenybeli helyzetének mérésére használt mutató
alkalmazásakor figyelembe kell venni, hogy azonos időszakra és célcsoportra történjen
az összehasonlítás. Egy 30%-os közönségarány kisebb nézőszámot takarhat egy kora
reggeli, amikor néhány százezer fő néz tévét, mint egy késő esti főműsoridőben, amikor
a legtöbben ülnek a tévé képernyője előtt és akár több milliós is lehet a nézőszám. A
televíziós csatornák és kereskedőházak ezt a mutatószámot használják a paci versenyhelyzetük bemutatására.
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Az egy főre jutó nézett idő (average time viewing; ATV, ATV%) megmutatja, hogy a teljes célcsoport tagjai átlagosan hány percig nézték az eseményt (ATV), illetve átlagosan az
esemény műsoridejének mekkora hányadát nézték meg (ATV%). 2017-ben a teljes népesség
körében az egy főre jutó napi nézési idő Magyarországon 4 óra 42 perc volt.
A televíziós reklámkampányok kiértékelésére is számos mutatószámot használnak. A bruttó elérés az egyik legfontosabb mutatószám a reklámkampányok értékelése szempontjából.
A bruttó elérés (gross rating point; GRP) azt mutatja, hány kontaktust ért el a kampány a
vizsgált célcsoport százalékában. Egy reklám GRP értéke nem más, mint annak a percnek a
nézettsége (AMR%), amelyben a hirdetés elkezdődött.
A nettó elérés [reach, coverage; RCH (1+) Cov.] a kampány által legalább egyszer elért célcsoporton belüli nézők számának a vizsgált célcsoporthoz viszonyított aránya. Használatos
az n-szer elért nézők száma is – RCH% (n+).
A szakmában számos további mutató használatban van, így például a kampányok esetében
az átlagos kontaktusgyakoriság (opportunity to see), amely arról ad számot, hogy hányszor látott egy célcsoporton belül elért személy egy eseményt, az EQCPP pedig megmutatja az egy
GRP-ra jutó listaár szerinti költés árát, ha a reklámfilm 30 másodperces lenne.
Az elért közönség nagysága, a tartalomfogyasztással eltöltött idő mellett a hirdető és a
tartalomszolgáltatók a tartalom iránti affinitás, ill. bevonódás iránt is érdeklődnek. A
fragmentálódás, a niche közönség megjelenése különösen fontossá teszi ezeket a mutatókat,
gondoljunk csak azokra a csatornákra, illetve műsorszámokra, melyek speciális rétegközönség számára szolgáltatnak tartalmakat. Tipikusan ilyenek egyes kulturális műsorszámok (pl.
opera, klasszikus zene), de lehet egy kis létszámú például a horgászat vagy golf iránt érdeklődő, relatíve kis közönség is nagyon befogadó a nekik szóló műsorokra.

Közönségelemző szoftverek
A naponta szolgáltatott nézettségi adatokat megrendelők a napi nézői viselkedés elemzésére használják, legyen szó akár csatornák, műsorszámok, idősávok vagy egy-egy kampány
eredményeinek kiértékeléséről. Az elemzésekhez alkalmazott célszoftverek a nézői viselkedés
a televíziós csatornák közönségének vizsgálatát teszik lehetővé, így a műsorszerkesztés és a
televíziós kampánytervezés megalapozására egyaránt alkalmasak. Segítségükkel könnyen és
gyorsan előállíthatóak a közönségmérés hazai és nemzetközi szabványainak megfelelő mutatók, többek között a leggyakrabban használt nézettség (rating), elérés (reach), valamint közönségarány (share) adatai.
Egy-egy programszoftver mind a műsorszám címe, mind az idősáv alapján képes a szükséges nézettségi mutatók meghatározására. Olyan összetett elemzések is megbízhatóan elvégezhetők velük, mint a nézésismétlés, a közönségvándorlás, a lojalitás vagy a kompetitív csatornák vizsgálata. Az eredmények jellemzően táblázatos formában jelennek meg, ugyanakkor a
célszoftver(ek) grafikus ábrázolásra is kínálnak eszközöket.
Az adatbázisokban megtalálható valamennyi szociodemográfiai ismérv (pl. kor, nem, iskolázottság, lakóhely, vásárlóerő) és kulturális változó (pl. zenehallgatási, olvasási, színházlátogatási szokások) szerinti bontás, s ezek alapján tetszőlegesen képezhetők egyszerű (pl. 18–49
éves) és kombinált (pl. 18–49 éves, budapesti, nők) célcsoportok.
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A közönségelemző és kampányértékelő szoftvereket maguk a nézettségi adatokat szolgáltató cégek is biztosítanak a médiapiac szereplőinek. Gyakran az egyes tévétársaságok, illetve médiaügynökségek a regionális hálózatuk által használt szoftvereket részesítik előnyben,
mert azok segítségével akár több országra kiterjedő összehasonlítható elemzést végezhetnek
egy közös felületen.

5.11.2. A közönségmérés előtt álló kihívások a digitális médiában
A műszeres mérés bevezetését, amint a bevezetőben már említettük, a kereskedelmi televíziók
reklámbevételekért folytatott versenye hívta életre a 20. század utolsó harmadában. A kereskedelmi televíziók számának folyamatos növekedését a kábeles és műholdas műsorterjesztési
technológiák piaci bevezetése tette lehetővé, amely a televíziózás sokcsatornás modelljének
kialakulásához vezetett a fejlett országokban az 1980-as, 1990-es években (Gálik, 2003).
A kábeles és a műholdas műsorterjesztés nagyjából az ezredfordulóig analóg technológiát
használt, de már ez is elegendő volt az analóg földfelszíni műsorterjesztést használó tévécsatornák monopóliumának megtöréséhez. A korábbi, a néhány nagy lefedettségű és nézettségű
csatorna versenyének helyébe a sokszereplős verseny lépett, melyben már nemcsak az egyes
csatornák, hanem portfolióba rendeződött csatornacsoportok vetekednek egymással a nézőkért. A terjesztési technológiák digitalizálódásával, nagyságrenddel növekedhetett a piacra
való belépés lehetősége, nőtt a csatornák száma.

A 2010-es évekre a számos magyar háztartásban megtalálható több tévékészülék és a műsorterjesztési technológiák digitalizálása következtében egyre több háztartásba került set-top box/
dekóder. 2018 végén például 116 magyar nyelvű csatornából választhatott a néző, illetve a
csatornákat a műsorcsomagjaikba beszerkesztő terjesztő vállalkozások, de ez csak a kihívások
egyik része. A műsorszolgáltatók bevezették saját on-demand szolgáltatásaikat, digitális kölcsönzőiket, és egyre több csatorna online is elérhetővé teszi a tartalmait/műsorait. Több éve
elérhető a magyar piacon is az időeltolásos tévénézés, azaz a műsorszámokat a nézők rögzíthetik, és bármikor visszanézhetik. Ez utóbbi mérése megoldott ugyan, de maga az időeltolásos
tévénézés aránya az országok túlnyomó többségében mindmáig nem jelentős.

A műsorterjesztés digitalizációja és a dekóderek terjedése lehetővé tette, hogy a nézettségméréshez felhasználják a tévékészülékek dekóderének azon sajátosságát, hogy nemcsak a műsor közvetítésére alkalmas, hanem az úgynevezett visszaúti adatok (return path data) alapján
az is kinyerhető belőle, hogy egy adott háztartásban melyik csatornát nézték és mennyi ideig
A felhasználás egyik korlátja, hogy nem lehet beazonosítani, hogy ki nézte az adott eseményt,
hiszen a nézéshez nem rendelhető személy. A fragmentálódásra az RPD használata lehetne a
válasz, hiszen a minta nagysága relatíve kis költséggel növelhető, de maguk az adatok az egyes
szolgáltatók és/vagy platformtulajdonosok birtokában vannak így a velük való együttműködés nélkül ez a megoldás nem alkalmazható (a 2010-es évek végén a közönségmérés során az
RPD-t csak néhány országban használták).

5. fejezet A főbb ágazatok működésének gazdaságtana

271

A napjainkra egyre komplexebb televíziós/audiovizuális környezet, a tévécsatornák, az
analóg és digitális platformok, a tévékészülékek számának és típusának bővülése, a korszerű
háztartási/fogyasztói elektronikai készülékek többfunkcióssá válása (videojátékok, digitális
képnézegetés, video-on-demand/VoD, OTT, a tartalmak online fogyasztása stb.) komoly
kihívást jelentenek a nézettségmérés számára. A közönségmérés fordulóponthoz érkezett,
hiszen a hirdetők, médiatulajdonosok és médiaügynökségek multiplatform mérést szeretnének, melyek összehasonlíthatóvá teszik az egyes médiumok külön mért (egyedi forrású [single
source]) mérését. Ugyanakkor a digitális mérés eredményei (impressions) nem egyenlők és nem
közvetlenül összehasonlíthatóak a tévé átlagos közönségével (rating).
A tévékészülék melletti egyéb digitális eszközökön történő tartalomfogyasztás mérésére jelentős piaci igény mutatkozik. Ezt szolgálja például a Nielsen közönségmérő vállalkozás által
számos piacra bevezetett Digital Ad Ratings (DAR), mely a digitális kampánymérést teszi
lehetővé. A digitális tartalmak mérésére egy további termék DCR (digital content ratings) bevezetése szükséges, mely lehetővé teszi a nézők szokásainak izgalmas, új szempontok szerinti
vizsgálatát különböző digitális eszközökön.

A közönség széttöredezése és a tartalomfogyasztás új útjai is innovációra sarkallják a mérési szolgáltatókat. Míg a nézés széttöredezésére a panel háztartások számának növelése adhat
választ, addig a streamelt (online) tartalmak fogyasztásának mérésére már egy új eszközt, a
streamingműszert kell alkalmazni. A jelenlegi mérés azokat az eszközöket fedi le, melyek csatlakoztatva vannak a tévéhez. A streamingműszerek képesek valamennyi otthon elérhető (mobil) digitális eszközt mérni, melyek a WIFI hálózatra lettek csatlakoztatva, azaz a házon belül
nem kell helyhez kötve lenniük.

Az otthonon kívüli tartalomfogyasztásra használt digitális eszközök (cenzus) mérése szoftverkódokkal (úgynevezett tagekkel) történik, melyek képesek felismerni a médialejátszókon/applikációkon keresztül megtekintett tartalmakat, de alkalmazásukhoz a szolgáltatók
együttműködése szükséges. Ezekkel az új mérési eszközökkel pontosabb képet kaphatunk
a fogyasztók tartalomfogyasztási szokásairól és a kampányok tervezéséhez és követéséhez ez
előrelépést jelentene. A több platformot összekötő mérés megvalósulásához piaci konszenzus
szükséges és annak tisztázása, hogy mi lesz a kereskedés alapja és mi mivel összehasonlítható
és mivel nem, hiszen a digitális mérőszámok nem egyenlők a televíziós nézettséggel (rating).
A lineáris és a lehívásos (on-demand) audiovizuális szolgáltatások fejlődési dinamikája és a fogyasztók viselkedésének átalakulása várhatóan ki fogja kényszeríteni, a méréshez kapcsolódó
piaci érdekütközések feloldását.
A médiaipar és a fogyasztók szokásai is jelentős átalakulásban vannak: a fogyasztóknak
korlátlan lehetőségük van audiovizuális tartalmak elérésére, és ez alapjaiban változtatja meg
a média, a hirdetési és a kutatási üzletágakat. Az ügyfelek igénylik, hogy a televíziós és az online nézettségeket összekapcsolják és a megszokott kampánymutatók főbb teljesítménymutatók (key performance index, KPI) elérhetők legyenek a digitális kampányok mérése során is
(pl. reach, frequency, GRP). A mérést több médiatípusra és eszközre kell kiterjeszteni, hiszen
a hirdető azt szeretné látni, hogy a kampánya a különböző felületeken és eszközökön kiket és
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hányszor ért el. A megrendelői igény az, hogy a teljes közönséget lehessen mérni függetlenül
attól, hogy hol mikor és milyen eszközön történt a tartalom és a hirdetés fogyasztása.
A digitális és televíziós kampányok és tartalmak mérésének közös platformra helyezése lehetővé teszi összehasonlítható napi adatok és mérőszámok szolgáltatását. Ehhez egy olyan rugalmas
megoldást kellett kialakítani, mely lehetővé teszi külső, harmadik félnek számító adatszolgáltatók használatát. Az adatszolgáltatók ilyen jellegű felhasználása biztosítja a mérőcég számára,
hogy nagyon részletes adatokat szolgáltasson, és megoldja a panel mintanagyság problémáit. A
harmadik félnek számító adatszolgáltatók bevonása szükséges, hiszen az adatszolgáltatónak a
célközönség eléréséről demográfiai adatokat kell szolgáltatnia, de ezen adatbázisok korrekciója
szükséges és az adatvédelmi rendelkezésekre (GDPR) is figyelemmel kell lenni.

Az audiovizuális tartalmak sajátos mérési dilemmái a digitális médiakörnyezetben
A digitális kampánymérés (digital ad ratings) a hirdetésbe beépített kód segítségével történik, a
demográfiai adatok (nem és korcsoport) pedig egy harmadik féltől úgynevezett nagy adatszolgáltatótól származnak, illetve ezeket a mérést végző cég a saját felméréseiből származó adatokkal kalibrálja/validálja. Ha egy hirdető bekapcsolódik a mérésbe, a napi frissítéssel kap információkat a
kampányára vonatkozóan (RCH, FRQ, GRP, demo adatokat), nyomon tudja követni, hogy az
egyes weboldalak/megjelenések hogyan teljesítenek a célcsoport(ok) elérésében. Amellett, hogy a
hirdetőknek lehetőségük van megmérni a saját kampányaik teljesítményét, a médiatulajdonosok
is részt vehetnek a mérésben, hiszen a saját oldalaikon ugyanígy elhelyezhetőek a kódok.

A hirdetéseket azonosító digitális kódok alkalmazásának problémaköre széles, a háttérben több
tényező is szerepet játszik. Például ha a piacon már van egy elfogadott online mérés, úgy a változtatás érintheti a kialakult elszámolási rendszereket; a médiatulajdonosokra nyomás helyezkedik, hiszen egyre több kódot kell elhelyezniük. Az előbbieken túl az Európai Unió általános
adatvédelmi rendelete (GDPR) követelményeinek is meg kell felelni, ami szintén aggodalommal tölti el a médiatulajdonosokat, hiszen az ő felelősségük védeni felhasználóik adatait.

A nézettség mérésének folyamatosan fejlődnie kell, hiszen a megbízható, harmadik független fél által is auditált árfolyamra a hirdetési piacnak szüksége van. Korábban az előző napi
nézettség (live rating) elegendő volt, amit az elmúlt években a legtöbb piacon kiegészítettek
a késleltetett nézés mérésével. Az iparág felismerte, hogy a mérést ki kell egészíteni az egyéb
képernyőkön (PC, laptop, mobil, tablet) történő nézés mérésével valamint az élő és lejátszott
streaming mérésére is szükség van továbbá az VoD platformok valamint OTT mérésre is
mint pl. Netflix. Ugyan sok hazai műsorszolgáltatónak nincs saját VoD megoldása, de tartalmaik megjelennek a disztribútoroknál (pl. Telekom – TV Go, UPC – Horizon Go, Digi
– Digi Online, AH – MindigTV, Go tv stb.) így az operátori többképernyős applikációk mérése fontossá vált. Az ott megjelenő videótartalmak monetizálhatósága miatt fontos a mérés
kiterjesztése az egyéb képernyőkre és az úgynevezett tag-ek alkalmazása.
A teljes közönséget kell mérni a négy képernyőn (élő/live, késleltetett/TSV, catch-up, élő
streaming, OTT applikációk), melyre egyre több közönségmérő cég fejleszt ki megoldást és
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ad más-más választ az adatok integrációjára. A TV nézettség mérésben megszokott (ratings,
share, reach, coverage, GRP) mutatókat várja a piac a TV +online eszközökre a megszokott
demográfiai mutatókra (nem. életkor stb) annak érdekében hogy az addicionális közönséget
is értékesíteni lehessen, melyek a videókat a mobil eszközökön fogyasztják. Egyelőre csak
néhány országban (pl. Dánia, USA, Hollandia, Franciaország) érhetők el ilyen adatok.

A közönség és a közönségmérés átalakulása
A technológiai fejlődés következtében a nem csupán a médiacégek alakulnak át, hanem a
közönség viselkedése is (Napoli, 2012). A közönség sokkal nagyobb ellenőrzést gyakorol a
felett, hogy mit, mikor és hol azaz milyen eszközön fogyaszt. Ez oda vezetett, hogy másképp
kell a közönségről gondolkodni, másként kell mérni és az elérhetőségüket értékesíteni. A
korábban egy műsor vagy egy csatorna közönségének mérési rendszere egy forrású (single
source) volt, most pedig össze kell tudni hasonlítani a különböző időben és eszközön, illetve
platformokon módon mért közönséget. Mindennek drámai hatása van a közönségkutatásra.
A nézettség széttöredezése az úgynevezett long tail jelenség (Anderson, 2007), amikor is a
sokféle tartomfogyasztási lehetőség kis szegmentált közönségeket tud csak vonzani, azonban
aggregálva már jelentős méretű lehet. Ezt a jelenséget ismerték fel és erre építették üzleti modelljüket a kereskedőházak. Ma már lehetetlen akkora reprezentatív panelmintát kialakítani, mely
a közönség tartalomfogyasztását a különböző platformokon és eszközön le tudja fedni. Ennek
eredményeként alakul ki az adatok fluktuációja és az úgynevezett 0 cella jelenség, amikor is
nincs kimutatható közönség egyes műsoroknak ill. reklámoknak. Ez praktikusan azt jelenti,
hogy a csatornák, weboldalak egy része nem mérhető, illetve nem kategorizálható nem rendelhető egy adott csatornához sem, tehát az ismeretlen mértékű nézés aránya növekszik.
A legtöbb kutatócég úgynevezett hibrid mérést alkalmaz, mely tartalmilag az alternatív
mérési módszerek integrálását, illetve külső adatforrásokkal való fúzióját jelenti. A tömegmédia korát dominánsan jellemző elérési mérőszámokat kiegészítik az alternatív megközelítések
és indikátorok. A digitális korban a közönségmérés jövője a multiplatformra kiterjedő közönségmérés, mely sokkal komplexebb lett és lesz, mint valaha volt. A napjainkban érvényesülő
ismert trend, a közönség fragmentálódása azt jelenti, hogy a közönség egy része nem mérhető,
azaz a mérhető „fejből” a nem mérhető „hosszú farokba” (long tail) vándorol.
Amint fentebb már bemutattuk, új elemzési eszközök és megközelítések jelentek meg, melyek integrálhatók a jelenkori közönségmérésbe. Napoli (2012) szerint a sokdimenziós mérésnek ki kell terjednie a különböző eszközökre és platformokra tehát a televízió mérése már nemcsak a tévékészüléken fogyasztott tartalommérést kell felölelnie, hanem az online fogyasztott
tartalmakat és a mobil eszközön történt tartalomfogyasztást is. Mindebből arra következtet,
hogy a jövőben lehet, hogy nem csupán egy, hanem több árfolyam is lesz a közönségmérésben.
A közönségmérés területe drámai fordulóponthoz érkezett a technológiai fejlődés miatt,
hiszen a közönség autonómiája jelentősen megnövekedett és a fogyasztás helyének, eszközének és idejének megválasztásában jelentősen nőtt a szabadságfoka. A közönségmérés válasza
erre az újabb adatforrások integrációja, a platformok közötti összehasonlítás lehetővé tétele
és a közönség többszöri számbavételének kiszűrése. A ma észlelhető irány az, hogy a rating
elemzés magába integrálja a kereskedelmileg elérhető adatbázisokat, amelyet a médiapiaci
szereplők használnak a teljesítményük értékelésére.
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6. fejezet
A média-gazdaságtan érintetti kapcsolódásai
6.1. A reklám és a média kölcsönhatása
Idézzük fel egy átlagos utunkat a munkahelyünkre! Milyen ingerek érnek minket nap, mint nap a
megtett úton? Az ismétlődő kanyarok, az átszállási pontok, a legkülönbözőbb reklámok a tömegközlekedés járművein, a hirdetési helyek az utcán, melyeket már nem is érzékelünk? Elérnek minket reklámok? Hatással vannak ezek ránk? És van köztük olyan mely számunkra hasznos? Utóbbi
kérdésre első körben a válasz legtöbb esetben nem, de talán nem is figyeljük meg mindennapi
utazásaink jellegzetességeit. A reklám vagy hirdetés – a két kifejezést szinonimaként használjuk –
mindennapjaink, és persze a piacgazdaságok működésének jellegzetes tartozékai.
A reklám meghatározásának számtalan változata található meg a marketing irodalomban. A tömegmédia korához köthető úgynevezett klasszikus reklám fogalma Kotler és Keller
(2006: 695) szerint „[e]lképzelések, áruk vagy szolgáltatások bemutatásának és promóciójának minden nem személyes, azonosíthat forrásból származó fizetett formája” Bauer és Berács
(2006: 423) pedig úgy határozzák meg a fogalmat, hogy a reklám „[a]z eladótól a vevő felé
irányuló üzleti célú információkibocsátás, valamint a fogyasztókkal folytatott párbeszéd annak érdekében, hogy a vásárló attitűdjét és magatartását befolyásolja.” Ezek a meghatározások a megítélésünk szerint jól tükrözik a tömegmédia korában a reklámok értelmezéséről
nemzetközileg kialakult többségi véleményt.
A digitális hálózati média környezetében, amelyben megnyílik a lehetőség a fogyasztók
előtt a marketingkommunikáció folyamatában való részvételre (Csordás, 2016; Nyirő és mások, 2012) már szűknek bizonyul a klasszikus reklám meghatározás, új értelmezésre van
szükség (Dahlen–Rosengren, 2016), ezzel a továbbiakban majd részletesen foglalkozunk.
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Feltehetjük a kérdést, hogy egyáltalán mikortól is beszélhetünk reklámról? Bár hagyományos értelemben véve a reklám a tömegmédia működéséhez kapcsolódik, azonban maga az igény vagy az
a vágy, hogy tájékoztassunk, vagy éppen befolyásoljunk másokat, a tágabb értelemben vett közönséget vagy egyes kiválasztott csoportokat, már az emberiség történetének kezdetei óta jelen van.
A politikai kommunikáció színterein a választási kampányok lefolytatásának titkaival (ha úgy
vesszük a kampánykommunikáció és stratégia eszközeivel és a hatékony reklámmal) például
már a köztársasági Rómában is foglalkoztak. Quintus Tullius Cicero A hivatalra pályázók kézikönyve c. munkájában javaslatokat fogalmazott meg a jelöltek, elsősorban bátyja, a kor neves
szenátor politikusa és híres szónoka, Marcus Tullius Cicero számára a választások megnyerése
és a szavazók befolyásolása érdekében.
A szakrális vagy éppen világi tartalmú üzenetek/közlések kommunikációját később az arra kiválasztottak végezték, akik szintén nem hagyták figyelmen kívül a meggyőzés szerepét az üzenetátadás folyamatában, ezzel is minimalizálva a hatalommal szembeni esetleges lázadás vagy
ellenállás mértékét: ilyenkor a tömegek tájékoztatása, a társadalmi csoportokkal és a szélesebb
közösséggel való kommunikáció (a reklám eszközeivel élve) megfelelő „csomagolást kapott”,
hogy az üzenet be- és elfogadható, mi több, meggyőző legyen a közönség számára (Sas, 2010).
Azt hihetnénk, hogy ezek valójában sokkal inkább parancsolatok, törvény- és igehirdetések, kinyilatkoztatások voltak semmint korabeli reklámok, ugyanakkor az üzenetek tartalma és azok
átadása nagyon is meggyőző jellegű, mondhatni reklámjellegű volt már akkor is: nem csupán
tájékoztatásról, de befolyásolásról vagy éppen rábeszélésről lévén szó az esetek többségében.

A modern kori reklámok szerkezete a befolyásolás hagyományos kommunikációs elveire
épül: célja a hatékony és egyértelmű üzenetátadás; hitelesség megteremtése a közlő oldaláról
és kapcsolatteremtés a befogadóval; tartalmas közlés létrehozása és közvetítése, melyek elsődleges célja a hallgatóság figyelmének felkeltése, megragadása és fenntartása; majd elfogadás
kialakítása, és nem utolsó sorban cselekvésre való buzdítás.
A közgazdasági irodalomban a reklám kettős hatása az iparági versenyre és a piacszerkezetre már-már közhelyszerű megállapítás (Gálik, 2003). Amint az 5.1.4. alfejezetben már utaltunk rá, a reklámnak kiemelt szerepe van a termékdifferenciálódás kialakulásában, ami azzal,
hogy emeli a piacra való belépés korlátait, önmagában csökkenti a versenyt, ugyanakkor a
reklám az árakra és áru tulajdonságaira jellemző fogyasztói információk egyik fontos forrása,
ami viszont erősíti a piac kompetitív vonásait (Pearce, 1993). A reklám mikroökonómiai
értelmezésében tekinthető a képviselt termék kiegészítőjének. Kiegészítőként az a szerepe,
hogy jelenlétével növeli az adott termék iránti keresletet, csökkenti az árérzékenységet, vagyis
eltoltja keresleti görbét (Gáti–Bauer, 2013: 39).
A reklám, vagyis a meggyőző célzatú gazdasági kommunikáció értelmezhető „jószágként”
(good) és „rosszságként” (bad), a közönségek szemszögéből, vagyis hogy mennyire hasznos vagy
zavaró a meggyőző kommunikáció jelenléte (Gáti–Bauer, 2013). Ugyanakkor a ma egyre intenzívebben jelenlevő ajánlásokon alapuló digitális hálózatok újfajta meggyőző erőként jelennek meg: a legtöbbet ajánlott termék (ld. Spotifyról letöltött zeneszám, Bookline-on választott
könyv) számíthat a nagyobb sikerre (Barabási, 2018). Ma a reklám, vagyis meggyőző, piaci célú
kommunikáció fogalmának változó értelmezéseit, valamint változó helyzetét (vö. POE, paid–
owned–earned, azaz fizetett–saját–szerzett média; Corcoran, 2009) is vizsgálnunk kell.
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Visszatérve a bevezetés elején választott példánkhoz, a mindennapi utazás során ugyan van
időnk figyelni, van időnk a minket elérő üzeneteket befogadni, ám a hirdetők számára e megszerezhető figyelem ára egyre magasabb és magasabb (Rosengren, 2016: 9). Kiismertük a reklámok hatásmechanizmusát, a ma közönségei sokkal tudatosabb befogadók (Fırat–Dholakia,
2006), sőt maguk állítják elő a saját maguknak tetsző reklámüzeneteket (Berthon és mások,
2008). Nemcsak, hogy tudatos befogadók, hanem az üzenetek, hálózatok, új kommunikációs csatornák létrehozói is (Batsell, 2015; Nyirő és mások, 2012; Sundet–Ytreberg, 2009). A
reklám gazdasági szerepét jelen alfejezetben mind a tömegkommunikációs, mind a digitális
hálózati médiakörnyezetben bemutatjuk.

6.1.1. A reklám gazdasági szempontú közelítései
Létezik-e gazdaság reklám nélkül? – közönség-perspektíva
Tegyük fel magunknak a kérdést hogy, milyen volna a világunk reklámok nélkül? Jobb vagy
rosszabb hely lenne? Könnyebb vagy nehezebb lenne az életünk? Jobban vagy rosszabbul
működne a gazdaság? Hatással lenne a mai médiára a tény, hogy nincsenek reklámok?
Munkánk során ezt a kérdést több alkalommal is feltettük marketinggel és nem marketinggel foglalkozó mester hallgatóknak, valamint vezető szakembereknek, akik egyúttal
MBA tanulmányaikat végezték a Budapesti Corvinus Egyetemen. A válaszok, melyek egyben egy projektív technikákra építő feltáró kutatásnak (Horváth, 2015) is tekinthetők, némi
meglepetésre mutatnak rá, hogy a válaszok a közönségek perspektívájából (Gálik–Urbán,
2014: 24) is árnyaltak, sokrétűek. A jellegzetes asszociációkat a résztvevők karakteres képregény-rajzainak segítségével foglaljuk össze.
Ahogy a reklám jelenléte felfogható kéretlenül érkező audio, vizuális és audiovizuális zajként (Horváth és mások, 2013), a reklám hiánya értelmezhető csendként, a nyugalom forrásaként is (6.1. ábra). A reklám hiánya feltételezheti a márkák mint iránymutató jelek hiányát
is, és ebből fakadó gazdasági következményeket is. Vannak kultúrák, helyszínek, melyekhez
egyszerűen hozzátartozik a reklám jelenléte, mint a New York-i Times Square vagy a londoni
Piccadilly Circus. A reklám hiánya egy ilyen közegben akár új teret hozhatna létre (6.2. ábra).
Ugyanakkor a reklám, egyetlen percepcióba sűrített üzenet könnyen dekódolható (Móricz,
1999) és így megkönnyíti a tájékozódást, az egyes márkák, alternatívák közötti választásban.
Ezzel egy időben, hiánya a választások megalapozását más csatornákba terelheti (6.3. ábra).
A reklám hiányával kapcsolatos asszociációk felvetik a közönségek közvetítő szerepét, az eligazodás egyik legfontosabb forrásaként a közvetlen környezet jelenik meg forrásként, mind
valós idejű élő, és digitális, akár késleltetetten elérhető formában (6.4. ábra).

278

A média gazdaságtanának kézikönyve

6.1. ábra. Reklám nélkül a világ = csend

6.2. ábra. Reklám nélkül a világ = új, megváltozott terek
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6.3. ábra. Reklám nélkül a világ = támogatás nélküli választás

6.4. ábra. Reklám nélkül a világ = új kommunikációs formák

Forrás: hallgatói feladatmegoldások – BCE, Executive MBA képzés, „Marketing Communication” kurzus, 2018. szeptember
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A reklám gazdasági értékének forrása: meggyőzés vs. manipuláció
Gyakori, hogy a meggyőzést összekeverik vagy azonosítják a rábeszéléssel vagy manipulációval, különösen, ha reklámról van szó. Nem is tévedhetnénk azonban nagyobbat: a meggyőzés (vagy érvelő befolyásolás) során olyan megalapozott állításokkal (érvekkel) dolgozunk,
amelyek bizonyos összefüggések alapján kilátásba helyeznek egy következményt (vagy konklúziót). A meggyőzés célja, hogy a célszemély a konklúzióban foglaltakat magáévá tegye, és
annak következményeit magára nézve követendőként ismerje el (Síklaki, 1994).
Azokat a meggyőző típusú befolyásolásokat azonban, amelyek az érvelés racionális kritikája
helyett, a befogadó fél érzelmi attitűdjére alapoznak, rábeszélésnek (vagy manipulációnak)
nevezzük, amely utóbbi szemben áll a nyílt típusú (racionális) meggyőzéssel, hiszen előbbi esetében a befogadó fél nincs tudatában annak, hogy befolyásolási szándékkal létrehozott meggyőzés hatása alatt áll. Előfordulhat persze, hogy a rábeszélés hihetőbbnek, meggyőzőbbnek
tűnik a fogyasztó szemében, mint a racionális meggyőzés, ahogyan az is elképzelhető, hogy
egy pontosan megfogalmazott érvrendszer csupán okoskodó rábeszélésnek tűnhet a befogadó
számára, jelen alfejezetben azonban a szándékos megtévesztést tartjuk manipulációnak.
„A manipuláció mint kommunikáció egyoldalú információt és tudást termel, amely kizárólagos kontrollt és domináns pozíciót biztosít a birtokosa számára” (Terestyéni, 1999: 28).
A manipuláció abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha a befogadó igaznak fogadja el a
közlést, miközben nem veszi észre, hogy rejtett vagy burkolt típusú rábeszélés, manipulatív
célú befolyásolás áldozata lett. Ilyenkor a közlő (személy vagy adott esetben a reklámüzenet
maga) hitelesnek tűnik a fogyasztó számára, így az üzenet is „átcsúszik az ellenőrzési pontokon”, valamint könnyebben el- vagy befogadhatóvá válik.
Cialdini (1999) szerint, a befolyásolást több tényező is meghatározza, melyek közül könyvében hat gyakorlatias alapelvet emel ki, amik elősegítik a meggyőzést és növelik annak
mértékét. Ezek a következők:
– viszonzás (reciprocity): adj egy kicsi valamit, és kérj egy kicsi valamit cserébe – pl. reklámok esetében időt, figyelmet kérünk a fogyasztótól és cserébe egy jó ajánlatot adunk
vagy további időt spórolunk neki;
– elkötelezettség (commitment): az emberek szeretnek következetesek lenni – pl. ha a fogyasztó
egyszer már döntött, kitart a választása mellett, különben be kellene ismernie, hogy tévedett;
– társadalmi megerősítés (social proof ): azt csináljuk, amit látunk, amit mások is csinálnak – pl. társadalmi megfelelésre, etikai elvekre, elvárásokra való hivatkozás;
– szakmai hozzáértés, tekintély (authority): engedelmeskedj nekem! – pl. „10 fogorvosból
9 ezt a fogkrémet ajánlja’ típusú érvek;
– vonzalom (liking): minél jobban kedvelsz valakit, annál könnyebben meggyőz – pl.
celebek, példaképek, hiteles kommunikátorok alkalmazása, márka mellé állítása;
– hiány (scarcity): ha félsz, hogy valamiről lemaradsz, akkor jobban akarod! – pl. a
TeleShop eszköztárának ismert frázisa a „csak itt, csak most, csak Önöknek elérhető”.
A választott médium is manipulatív jelleggel bírhat. A kommunikációs kampányok többféle
médiumot és kommunikációs formát használnak a hatáshierarchia modellnek megfelelően:
jellemzően elsőként a tömegkommunikáció csatornáira építve, a kommunikáció tárgyát jelölik ki, majd az érzelmi viszonyulás és viselkedésváltozás elérése következik, a csoport- és
személyközi kommunikáció csatornáin keresztül (McQuail–Windahl, 1993).
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Marshall McLuhan a kötet során többször említett, szállóigévé vált „the medium is the message”
(a médium maga az üzenet) megállapítása alapján maga a médium is tekinthető üzenetnek, mivel eszerint a tartalom és annak hordozója nem választható szét egymástól, így a meggyőző erőt
befolyásolja az is, hogy mely médiumon keresztül üzenünk. A szlogen nagyszerűségét az adja,
hogy többféleképpen is értelmezhető: a „medium is the massage” ( a médium masszázs) műcím
csak egy a lehetséges szófordulatok közül: pl. „medium is the mass-age” (a médium a tömegek
kora) vagy „medium is the mess-age” (a médium rendezetlenség, kuszaság kora) ahogyan arra
McLuhan és Fiore (1967) is rámutatnak.

A reklám mint jószág értelmezései
Amint már jelen alfejezet bevezetésében említettük, reklám tekinthető egyfajta jószágnak
(good), amikor azt hasznosnak tekintjük (ld. segíti a választást, eligazodást, vagy akár szórakoztat) és megkülönböztethetjük a rosszságtól (bad). A jóság ebben az esetben azt jelenti,
hogy hajlandóak vagyunk érte fizetni, a rosszság pedig azt, hogy azért fizetünk, hogy ne
kerüljünk vele kapcsolatba (Gáti–Bauer, 2013: 39).

A divatkommunikációban a reklám jellegzetesen jószágnak tekinthető. Hajlandóak vagyunk
megvásárolni egy divatmagazint nagyon sok reklámmal. Például az olasz Vogue magazin 2018.
szeptemberi 817. nyomtatott számát, melynek 538 oldala nagyrészt egész oldalas vagy több oldalon átívelő hirdetésekből áll. A magazin 51. oldalán található az első szerkesztőségi tartalom,
a következő ilyen pedig a 82. oldalon található, és így tovább. A magazint alkotó hirdetések
tömege ebben az esetben kettős célt szolgál: egyfelől az adott médium bevételi forrása, nem
mellesleg, a Vogue Talents fiatal tervezők támogatásának forrása is, mely mellékletet minden
év szeptemberében adja ki a lap, teret engedve a fiatal tehetségek és vállalatok találkozásának
(Sozzani, 2011). Másrészről, az említett magazin lapjain szereplő reklámok az adott időpont
divatrendjeinek pillanatfelvételeként, valamint lappangó társadalmi kérdések reflexióiként is
értelmezhetők (Arens és mások, 2011), hisz az idézett magazin oldalain megjelenik például az
öregség vagy a nem ideális testalkat viszonya a divathoz.

A tömegkommunikáció (a fogalom meghatározását lásd az 1.1.2. alfejezetben) és a reklám
funkciói között egyaránt fontos szerepet tölt be a kulturális értékek, normák és hiedelmek
közvetítése, az információval való ellátás, valamint a szórakoztatás. Többek között ennek
köszönhető az is, hogy az üzenet nyelvi síkján olyan látens tartalmakat (pl. sztereotípiákat
vagy tabukat) is aktivizálhat egy reklám, amelyek anélkül befolyásolják a viselkedést, hogy
tudatossá válnának.
Az online térben, a közösségimédia-applikációk esetében a közönségek már sokkal inkább
kerülik a reklámot (Kelly és mások, 2010) és akár hajlandók fizetni azért, hogy ne találkozzanak
reklámmal (Truong–Simmons, 2010), ebben a kontextusban a pull típusú – vagyis a felhasználó
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választására építő stratégiák-jelenthetik a stratégiai megoldást. A push típusú, vagyis a kéretlen
módon felugró, megjelenő reklámok megítélése az digitális közösségi média térben negatív.
Depken és Wilson (2004) kutatását idézve Gáti és Bauer (2013) írják le, hogy a reklám
megítélése kontextusfüggő: hírtartalom esetében a reklám inkább „rosszság”, szórakozás,
utazás, egészség, otthon, gasztronómia, sport, autó és férfimagazinok témakörökben egyértelműen „jószág”. Depken és Wilson fenti kijelentéseinkkel ellentétben viszont azt találták,
hogy a divat témakörében a reklámot a megkérdezettek majdnem azonos mértékben találták
„jószágnak” és „rosszságnak”. A médiaelmélet kifejezetten piacellenes politikai gazdaságtani
iskolája a reklám negatív társadalmi hatásait emeli ki (lásd az 5.1.3. alfejezetben), de ez az
ő kiindulópontjukból aligha meglepő. Mivel a modern piacgazdaságoknak szerves része a
reklám, ezért természetes, hogy a politikai gazdaságtani iskola képviselői számára a reklám
„rosszság”, míg a média-gazdaságtani elemzésekben a reklámnak árnyalt a megítélése.
A magyar piacon népszerű Glamour- és Joy-napok4 jelenségét vizsgálva például mi magunk úgy értékeljük, hogy a reklámnak a divat világában megnyilvánuló kereslet-irányító
hatása egyértelmű és „jószágnak” tekinthető. A promóciós akció-sorozat médiaszempontból
azért is érdekes, mert igazodva a digitális tartalmak nagyobb népszerűségéhez, nemcsak a
magazin megvásárlásával, hanem a Glamour-applikáció5 letöltésével is elérhetők az önként
letöltött reklámok. Ekkor már egy újfajta üzleti modellről beszélhetünk, hiszen a közönségek a magazin megvásárlása nélkül is hozzájuthatnak az őket érdeklő ajánlatokhoz, vagyis a
reklámokhoz.

6.1.2. A reklám mint értékközvetítő
A klasszikus értelemben vett tömegmédiumok (McQuail, 2015) közvetítésével megjelenő
reklám, amint már említettük, „[a]z eladótól a vevő felé irányuló üzleti célú információ kibocsátás, valamint a fogyasztókkal folytatott párbeszéd annak érdekében, hogy a vásárló
attitűdjét és magatartását befolyásolja” (Bauer–Berács, 2006: 423). Ebben az esetben a kezdeményező piaci szereplő, a vállalat fizet az adott médiumban közzétett reklámért, vagyis a
POE modellben a paid, vagy fizetett médiáról beszélünk (Csordás–Nyirő, 2013: 385).
A definíció kétirányú folyamatot ír le: (1) adott egy közönség, melyet egy piaci szereplő
üzleti célzattal tájékoztat; (2) adott egy kommunikációs csatorna, médium, mely megjeleníti
a piaci szereplő üzenetét, és (3) adott egy piaci szereplő, mely meg szeretné győzni közönségét
saját terméke előnyéről, ezért helyet vásárol valamely médiumon üzenete közlésére. A három
szereplő között az értékek kétirányú áramlása írható le, mindenki hozzájárul és nyer a folyamatból (6.5. ábra).

4
https://www.glamour.hu/kuponnap/glamour-napok-2018 (letöltés dátuma 2018.11.28.)
https://www.joy.hu/joynapok/ (letöltés dátuma 2018.11.28.)
5
https://www.glamour.hu/kuponnap/glamour-napok-2018/kuponok (letöltés dátuma: 2018.11.28.)
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6.5. ábra. Reklám által vezérelt értékáramlás – vásárolt, tömegmédia helyzetben
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Forrás: saját szerkesztés

A piaci szereplő által előállított reklámüzenetnek helyet ad és eljuttatja közönségéhez a
jól megválasztott médium. A médium egyik legfontosabb bevételi forrása a reklámbevétel.
A közönségek a számukra hasznos értékekért fizetnek a piaci szereplőknek, így biztosítva az
adott piaci szereplő működését. A közönség számára tartalmat szolgáltat az adott médium, a
médium számára viszont közönsége kétszeresen értékes, fizet a fogyasztásért, és fogyasztó közönség státuszával teszi az adott médiumot értékessé, értékelhetővé a reklámozók számára. Ez
alapvetően a médiatermékek úgynevezett kettős piaca (Gálik, 2003), vagy mikroökonómiai
szakkifejezéssel kétoldalú piaca (lásd 2.3. alfejezet).
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A reklám gazdasági értékének forrása: a meggyőzés új formái
Az új digitális hálózati média, a médiakonvergencia, az egyre inkább interaktívvá váló kommunikációs csatornák a személyre szabott és a személy által vezérelt (on-demand) médiafogyasztás lehetőségeit kitágítva hozzájárulnak a reklámüzenet hatékonyságának növeléséhez, a
célcsoport még pontosabb meghatározásához, a fogyasztói érzékelés (insight) mélyebb megértéséhez. A megváltozott (multitasking és multiplatform típusú) a marketingkommunikációs
környezet egyre komplexebbé vált, a médiumok közti verseny kiéleződött, a reklámeszközök
megsokszorozódtak, a közönségcsoportok pedig felaprózódtak. Mindez persze nem jelenti a
reklám halálát, éppen ellenkezőleg; újabb lehetőségeket és egyben kihívásokat kínál a meggyőző üzenet tervezői számára az egyes médiafelületek és fogyasztóik hatékonyabb elérése
érdekében (Horváth–Bauer, 2013: 373–374).
A fogyasztói felhatalmazódás (lásd 4.4. alfejezet) következtében, a fogyasztók megnövekedett (korlátlan) visszacsatolási lehetőségükkel élve, a vállalatokkal egyenlő felekké, mindenható ítészekké, sőt döntéshozókká válnak a kommunikációs arénában. A reklámfogyasztás
tehát alapjaiban alakul át, minek következtében a hagyományos típusú marketingkommunikáció és reklám háttérbe szorul az integrált marketingkommunikációval (a mindenkori
eszköz sajátosságaihoz igazodó reklámstratégiával) szemben (Horváth–Bauer, 2013). Míg
azonban a felületek és médiumok változnak, a meggyőző kommunikáció alapvető struktúrái
és a reklám befolyásolási stratégiái finomabb, kevésbé látványos átalakuláson mennek át.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy, a legnagyobb meggyőző erővel még mindig a személyes kommunikáció bír, mára azonban egy gondosan megtervezett és jól elhelyezett reklám
is képes lehet elérni azt a hatást, mintha szemtől szemben állnánk a másik féllel – ezáltal
pedig észrevétlenül is nyitottabbá válunk a diskurzusra és hajlamosabbak leszünk egyenrangú
partnerként (el)fogadni a hirdetést, amely „hozzánk szól”. Ezt a hatást tovább növelhetik a
digitális hálózati média csatornáinak és felületeinek rugalmas, minden igényt kielégítő technikai adottságai és kommunikációs jellemzői, valamint az ezekhez könnyen kapcsolható,
online (vagy offline) hirdetési eszközök. Tovább növeli a megbízhatóságot az olyan megközelítések megjelenése, amelyek nem kérik vagy követelik direkt módon a közönség figyelmét,
jóindulatát vagy egyéb erőforrásait (hanem éppen ellenkezőleg: a megismételhetetlen élmény,
a figyelem és a gondoskodás érzetét adják) és amelyek a személyre szabhatóság és bevonódás
lehetőségét kínálják a hagyományos reklámstratégiákkal és felületekkel szemben, ily módon
növelve a meggyőzés is hatékonyságát.
A megváltozott médiafelületek és a legújabb technikai adottságok kiaknázása tehát szükséges, de nem elégséges feltétele a reklámban rejlő meggyőzőerő növelésének; a kevésbé látványos, de annál mélyrehatóbb változás a narratívában és a fogyasztó szerepének meghatározásában, tehát a reklámüzenetek alapstruktúrájában megy végbe. Az üzenetközvetítés
módja, a visszacsatolás és alkotói részvétel, az (egyedi, kreatív módon megfogalmazott) válasz
lehetősége, az aktív élményteremtés és történetalkotás, a kiterjesztett audiovizuális élmény,
a megosztás és a közössé-tétel lehetősége, a fogyasztók benyomulásának elfogadása a kreatív
folyamatba, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a reklám nem annyira valamiről, mint
inkább valakiről szóljon. A meggyőző kommunikációs eszközök bújtatott vagy éppen nagyon is egyértelmű használata a hitelesség és transzparencia érzetét (látszatát?) keltik, ezáltal
pedig a befogadót/fogyasztót középpontba állító stratégiák erejével lépnek fel, önfeltárásra és
korábban láthatatlan tartalmak kimondására sarkallva a közönséget.
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Ily módon a reklám hitelességének forrása már nem annak készítője vagy tervezője lesz,
hanem sokkal inkább az üzenet befogadója és értelmezője. Mindez talán apró eltolódásnak
tűnhet, valójában azonban alapvető változásról van szó a reklámiparban, létrehozva a meggyőzésben érdekelt, én-feltáró és kritikus befogadó archetípusát, aki reklámfogyasztóként és
előállítóként pont úgy viselkedik, mint egy önvezető autó: még nem tudjuk, hogy hová tart,
de a volánt már átengedtük.

6.1.3. A reklám változó jelensége: táguló értelmezési tartomány
A reklámnak a bevezetőben idézett meghatározásai (Bauer–Berács, 2006; Kotler–Keller,
2006) csak a reklám klasszikus tömegkommunikációs környezetében helyállóak. Ma a piaci
célú, meggyőző kommunikáció sokkal összetettebb, nemcsak lineáris módon, hanem hálózati megközelítésben is értelmezhető (Brand–Rocchi, 2011), ahol minden szereplő lehet üzenet
küldő és befogadó, újabb és újabb médiumok jöhetnek létre, minden egyes közlés hatással
lehet az összes többi közlésre. Ezt a helyzetet Horváth és Bauer (2013: 19–24) egy galaxis
metaforával illusztrálták. A szerzők amellett érvelnek, hogy nemcsak a piaci szereplők, de közönségeik is válhatnak egyenrangú kommunikátorokká, a piaci szereplők által kiadott közlések kikerülve a kommunikációs térbe, kikerülve a küldő kontrollja alól új életre kelhetnek.
Richards és Curran már 2002-ben hasonló kérdéseket tettek fel az amerikai reklámszakma jellegzetes képviselőivel – a reklámügynökségek kreatív és stratégiai szakembereivel, a
reklámszervezetek vezetőivel, a reklám jelenségével foglalkozó akadémiai kutatókkal – készített mélyinterjúk során. Az átfogó interjú-folyamat eredményeképp a következő összetett
definíciót fogalmazták meg:
– a reklám lehet egy esemény, egy kép, egy percepció, mely egy adott termékkel kapcsolatos érzéseket befolyásolja; a reklám van, hogy tervezett, de van, hogy véletlen, vagy
ott válik hasznossá, ahol nem is számítottak rá; van, hogy fizetnek érte, és van, hogy
nem; a reklám működhet tömegmédiában, tömegpiacokon, de lehet teljesen személyes;
minden esetben a célja, hogy a reklám által képviselt entitással kapcsolatos percepciók
kedvező irányba mozduljanak;
– a reklám egy kommunikációs forma, melynek forrása vagy ismert, vagy nem, célja,
hogy közönségére hatást gyakoroljon (Richards–Curran, 2002: 71).
A fenti meghatározás számos ponton egészíti ki a klasszikus reklám definíciót, akkor is beszélhetünk reklámról, ha azért nem fizetnek, vagyis a reklámozó vagy tulajdonosa az adott kommunikációs csatornának, vagy más médiumok arra érdemesnek találják, hogy kommunikáljanak
róla. A fentiek alapján a reklám küldője, készítője sem biztos, hogy egyértelműen azonosítható,
lehetséges, hogy egy spontán közlés válik egy adott entitást képviselő meggyőző közléssé.
A digitális hálózati médiában kialakult reklámozási formatokat, a fogyasztói viselkedés
dinamikáját és a reklám hatásait vizsgáló tudományos közlemények metaelemzésével Dahlen
és Rosengren (2016) a reklám új meghatározását tűzte ki célul. Olyan meghatározást kívántak konstruálni, amely szerintük megfelel azoknak az ezredfordulót követően kibontakozó
új marketingkommunikációs folyamatoknak és gyakorlatoknak, amelyek a reklám, a PR és a
teljesítményalapú marketing közti határvonalak elmosódását reprezentálják, és egyaránt elfogadható mind az iparágban dolgozók, mind a kutatók számára. A szerzők a reklám következő
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új meghatározását javasolják: „[A reklám] a márkák által kiváltott kommunikációs szándék,
hogy hatást gyakoroljon az emberekre” (Dahlen–Rosengren, 2016: 343). A lényeg, hogy a
reklám egy adott márkát képvisel és célja a közönség meggyőzése. Fontos kiemelni, hogy a
fenti, 2016-ban konstruált meghatározásban sem szerepel már, hogy ki az üzenet küldője (a
márka tulajdonosa vagy bármely érintettek), illetve, hogy fizettek-e a megjelenésért.
Akár egy internetes mém is képviselhet reklámértéket (Csordás, 2016; Horváth–Mitev,
2016a, 2016b). Grumpy Cat,6 a morcos macska nemcsak az online folklór része, hanem egy
értékes, széles körben ismert jel, mely reklámozó és a közönségek közötti közös nyelv alapja
lehet. Csordás (2016) arról ír, hogy egy filmsorozat (Trónok harca)7 tárgya lehet a közösségi
kommunikációnak, lehet önmaga és akár más márkák reklámja.
A Csordás és Nyirő (2013) által összefoglalt POE modellben nemcsak, hogy megjelenik
a három különböző média: paid (fizetett), owned (saját vagy birtokolt), earned (szerzett vagy
kiérdemelt), de a szerzők azt is megmutatják, hogy a három típus között lehetséges az átjárás:
– fizetett  saját: saját médiatartalmak promótálásával, saját platform klasszikus reklámmal történő bemutatásával;
– saját  szerzett: a spontán létrejött tartalmak saját felületen történő megjelenítésével, a
felhasználók által megosztott márkaoldalakkal;
– szerzett  fizetett: véleményvezérek által létrehozott tartalmak megjelenítése klasszikus reklám formájában, véleményvezérek felkért hozzászólásaival.
A közönségek egyre nagyobb kommunikációs hozzájárulása alapján a reklám által generált
érték számos szereplő között oszlik meg, és akár hálózati logika, helyi ügyek megoldásaként
is értelmezhető (Brand–Rocchi, 2011), ahol a közönségek érdekeik szerint kommunikálhatnak egy adott témakörről, de ez a kommunikációs tartalom létrejöhet akár az adott piaci
szereplő által létrehozott platformon is (6.6. ábra).

A Burberry divatvállalat egy ikonikus ruhadarabja a ballonkabát, amely egy trendfüggetlen
divatikon. A cég létrehozott egy külön oldalt ezen időtlen alapdarab ünneplésére „Art of the
Trench” címmel.7 A Burberry által alapított oldalon bárki megjeleníthet saját vagy ismerőse
ballonkabátos fotóját, bemutatva azt, hogy ez a ruhadarab kor-, idő- és kultúrafüggetlen. A
közösen létrehozott tartalom izgalmas a létrehozó közönségek számára, egyidejűleg pedig a
Burberry márka építője is, betöltve így reklám szerepét (Bunz, 2009).

8

6 https://hu.wikipedia.org/wiki/Grumpy_Cat (letöltés dátuma: 2018.11.28)
7 https://hu.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3nok_harca_(telev%C3%ADzi%C3%B3s_sorozat) (letöltés dátuma: 2018.11.28)
8 http://burberry.tumblr.com/ (a letöltés dátuma: 2018. 11. 28.)
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6.6. ábra. A saját és szerzett média közötti átjárás
bevétel

KÖZÖNSÉG
hasznos
(termék)

átjárás

Szerzett média

PIACI
SZEREPLŐ

SAJÁT
PLATFORM

Saját média

Forrás: Brand–Rocchi (2011) alapján saját szerkesztés

6.1.4. Reklám: jószág vagy rosszság?
Mondhatjuk, hogy túl sok reklám vesz körül bennünket és azok túl hangosak. A tömegmédiában hozzánk érkező hatásmechanizmusát jól ismerjük, és akár tájékozódási eszközként is
használhatjuk őket mind a mai napig (Fırat–Dholakia, 2006).
A ma széles körben elterjedt közösségi média már egy sokkal árnyaltabb, nemcsak lineáris,
adó és vevő között lezajló kommunikációs folyamatot tesz lehetővé, hanem egy demokratikus, minden egyes résztvevő egyenrangú kommunikációjának a lehetőségét teremti meg: ahol
bárki válhat véleményvezérré, létrehozhatja saját üzeneteit és kommunikációs csatornáját. A
ma közönsége már nemcsak passzív befogadó, hanem aktív alkotója a márkákat, termékeket
képviselő üzeneteknek. Ebben az újraalakuló térben kell értelmeznünk és újraértelmeznünk
reklám és média fogalmát és értékét.
Míg a klasszikus tömegkommunikációs környezetben tisztában vagyunk a reklám szándékával és van lehetőségünk annak elkerülésére, addig a big data korában, egyik oldalon adataink szabályozott rigorózus védelem alá kerülnek/kerültek [lásd az Európai Unió országait
érintő általános adatvédelmi rendeletet (GDPR, General Data Protection Regulation)], a
másik oldalon, az online térben hagyott nyomaink, digitális lábnyomaink továbbra is rendelkezésére állnak és piaci, profilozásra alkalmas adatként szolgálhatnak bárki számára. A
helyzet új utakra tereli a piaci szereplőket, megkérdőjelezhetővé téve az addigi marketinggondolkodást és gyakorlatot, nem minden esetben adva meg számunkra a lehetőséget, hogy
eldöntsük a minket érő reklám „jószág” vagy „rosszság”.
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6.2. A kulturális feketepiacok és az online tartalomszolgáltatók interakciója
A konvergens kulturális iparági médiatermékek, tartalmak értékesítését és bevételi áramát, monetizációját alapvetően meghatározza az internet és a web éppen aktuális architektúrája. Ahogy Lessig (2006) megfogalmazta oly sokat idézett megállapításában,
„a kód – törvény”, azaz az interneten zajló emberi viselkedés – így a tartalom-előállítás
és -fogyasztás – alap-mintázatait a hálózat sajátosságai formálják. A digitális tartalmak
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könnyű másolhatósága az egyik ilyen sajátossága az online ökoszisztémának, amely szorosan összefügg a terjesztés liberalizációjával kiterjedő kulturális feketepiacok valamint
az ingyenesség szerepével és következményeivel az online piacokon. Jelen alfejezetben
áttekintjük, hogy a másolhatóság technológiai adottsága milyen fogyasztói és vállalati viselkedésekkel járhat együtt, és mindez milyen kölcsönhatásban áll az üzleti modellekkel
és a szabályozói keretekkel. Továbbá, hogy a főbb platformok, az Amazon, a Google és a
Facebook által dominált jelenlegi ökoszisztéma (Srnicek, 2016) milyen újabb kihívásokat
teremt ebben az összefüggésben.

6.2.1. A másolhatóság a kulturális iparágakban és a digitális ökoszisztémában
Hesmondhalgh (2013) nagyhatású, a kulturális iparágak működését taglaló monográfiájában
felsorolt iparági jellemzők közül két kockázati elem különös figyelmet érdemel a kulturális
iparágak és a digitális könnyű másolhatóság viszonyának megértésében. Az egyik a kulturális
iparági termékek (változó mértékben) magas előállítási költsége, de ehhez viszonyítva jóval
alacsonyabb újraelőállítási és terjesztési költsége. A másik a kulturális javak, tartalmak kváziközjószág természete, aminek következményeképpen nehéz fenntartani a kínálat szűkösségét.
A kulturális iparági termékek, jelentések, tartalmak (Hesmondhalgh szemiotikai alapú megnevezésében összefoglalóan: szövegek [texts]) előállítói ugyanakkor válaszképpen igyekeznek
fenntartani a kínálat mesterséges szűkösségét, amelynek fő eszköze és kerete a szerzői jog – és
amelynek érvényesítése, illetve az érvényesítését célzó stratégiák eltérő módokon valósulnak
és valósultak meg, iparágtól, médiaterméktől és technológiai közegtől függően.
A kulturális iparágak magas kockázati tényezői természetesen már a korai reprodukciós
technológiák megjelenésekor is jelen voltak (a nyomtatástól kezdve egészen az elektronikus
médiatechnológiák elterjedéséig), de talán a legradikálisabb konfliktusokat az anyagtalan
digitális formátumok elterjedése váltotta ki: Negroponte (1995) megfogalmazásában: „atomok helyett bitek” (az anyagtalanság felhasználói vonatkozásairól a zenei tartalmakkal kapcsolatban lásd még: Bødker, 2004; Giles és mások, 2007; Magaudda, 2011; Morris, 2012;
Tófalvy, 2016). Mindezek és az egyes formátumok korábbinál könnyebb másolhatósága
(Tófalvy, 2017) azzal járt, hogy a mesterséges szűkösséget egyre nehezebbé vált fenntartani
az iparági oldalon. A digitális technológia és egyes digitális formátumok megjelenése ugyanis addig még nem feltétlenül járt a fenti két kockázati tényező alapvető felértékelődésével,
amíg azok jobban kontrollálható és egyedi termékjellemzővel bíró fizikai javakhoz voltak
köthetőek (mint például a CD). Amikor azonban – a közmegegyezés szerint az ezredfordulótól, a Napster megjelenésével – a fogyasztóknak a korábbinál jóval szélesebb köre számára
hozzáférhetővé és terjeszthetővé váltak az anyagtalan (akkor főként: mp3 kiterjesztésű fájlok)
formátumok a terjedő szélessávú interneten, a nevezett kockázati elemek alapvetően kezdték
meghatározni a tartalomipar lehetőségeit a digitális világban (Beer, 2008; Nowak–Whelan,
2014; Sterne, 2012).
Ez többek között két, máig ható következménnyel járt. Az egyik, a könnyű másolhatóság
révén, a terjesztés liberalizációja, és ezáltal a kulturális feketepiacok online térnyerése, melyben
a fogyasztók immár nem a kulturális iparági szereplők ellenőrzése alá tartozó csatornákon (így
például peer-to-peer hálózatokon) kezdték el tömegszerűen terjeszteni a tartalmakat, ingyenesen hozzáférhetővé téve (vagy éppen továbbértékesítve) őket, és ezzel megbontva a hagyomá-
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nyos szerzői jogi által addig fenntarthatónak bizonyult mesterséges szűkösséget. A másik, az
előző folyamattal párhuzamosan zajló, részben abból következő folyamat a tartalom-előállító
és -szolgáltató piac szereplői üzleti stratégiáinak átalakulása. Ezek részben a fogyasztói/felhasználói terjesztésre adott közvetlen reakciókból, részben pedig közvetetten az üzleti modellek
átalakításából és új üzleti modellek kialakításából álltak. Ezek mögött eltérő módokon ugyan,
de a terjesztés liberalizációjából következően az informális hálózatokon, a de facto feketepiacokon elterjedő, ingyenesen hozzáférhető tartalmakkal való versenyt találjuk.

6.2.2. Iparági reakciók a terjesztés liberalizációjára és a kulturális feketepiacok online térnyerésére
Informális, az adott médiatermékeket az előállító beleegyezése avagy tudta nélkül forgalmazó hálózatok és piacok mindig is léteztek. A köz- és szakmai nyelvben egyaránt leggyakrabban kalózoknak nevezett szereplőknek a kulturális iparágak viszonylatában betöltött szerepe
a könyvnyomtatás és -terjesztés térnyerésével vált egyre jelentősebbé (Bodó, 2011), a kulturális feketepiacok modernkori időszakában azonban kétségkívül a peer-to-peer hálózatok
ezredfordulótól kezdődő elterjedése hozta el a fordulópontot, a média- és tartalomfogyasztók
széles rétegei számára elérhetővé téve a feketepiacokon és az informális hálózatokon keresztül
terjesztett tartalmakat, további kihívásokat teremtve a mesterséges szűkösség fenntartásában.
A második, hasonlóan fontos fordulópontot azoknak a platformoknak a megjelenése hozta el
(mint például a YouTube), melyek lehetővé tették, hogy a felhasználók tömegesen tegyenek
elérhetővé a közvetítésükkel mások által előállított, akár szerzői jog által védett tartalmakat.
Milyen válaszokat adtak az iparágak képviselői erre a folyamatra? A legfontosabb, digitálisan
rendelkezésre álló médiaformátumokra koncentráló iparágakban jellemzően eltérő folyamatok
zajlottak le, ezért érdemes lehet az egyes iparágakból vett példákon keresztül tárgyalni, hogy
a két nagy trendet tekintve jellemzően hogyan reagáltak a zeneiparban, az audiovizuális tartalmak (televízió-, video- és filmipar) és egyes szöveges tartalmak (hírmédia, publishing) terén.

Mivel magát a mesterséges szűkösséget a szerzői jogi rendszer biztosítja, ezért a legtöbb választ jogi
természetű: ez megnyilvánulhat pereskedésen, a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatására vagy
éppen a jogalkotásra irányuló lobbi-tevékenységen, közpolitikai stratégiákon keresztül is (Lessig,
2004). Az egyik első ilyen reakciót az amerikai lemezkiadók szövetsége, az RIAA adta a liberalizált terjesztésre (EFF, 2008). A korai esetek közül a legnagyobb visszhangot kiváltó persorozatban
az RIAA több felhasználót perelt be zenei fájlok illegális letöltéséért, az esetek nagy részében dollár-százezrekben mérhető bírság kiszabását követelve – melyeknek egy részében a bíróság a felperes
javára döntött, mint például Jammie Thomas Rasset esetében, ahol a legfelsőbb bíróság végül 222
ezer dolláros büntetést állapított meg 24 szám megosztásáért (Kravets, 2013).

A peres eljárások részben a rendkívül negatív társadalmi visszhang miatt megritkultak
az Egyesült Államokban is, Európában pedig nem voltak jellemzőek a fájlcsere korai szakaszában sem. Jelenleg a magyar, illetve az annak tágabb kontextusát adó európai piacon két,
bizonyos mértékben egymás mellett kirajzolódó trend látható a jogi válaszok tekintetében. A
hazai tartalom-előállítók az ezredfordulót követően is ritkán éltek a pereskedés eszközével, és
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a magyar jogalkalmazás sem foglalkozott azokkal a letöltőkkel, akik nem továbbértékesítési
céllal töltöttek le tartalmakat. Mindezt az engedékenységet a jogi szabályozás, a Btk. vonatkozó rendelkezéseinek lazítása követte 2013-ban. Ugyanakkor a 2018-ban jóváhagyott Európai Uniós szerzői jogi irányelv, ha nem is az egyéni felhasználókat érintő, de a platformok
tekintetében a korábbinál jóval szigorúbb ellenőrzést helyez kilátásba (European Parliament,
2018; Kiss, 2013; Ujhelyi, 2013).
Egy másik lehetséges iparági válasz a technológiai, amelyet jellemzően a szerzői jogi rendszer átültetésének szándéka vezet. Ilyen volt például a digitális másolásvédelem (digital rights
management, DRM), amely egyes digitális zenei állományok sokszorosítását nehezítette meg
bizonyos mértékben, vagy éppen (jogi eszközökkel) annak elérése, hogy az adott országban
ne lehessen elérni illegális fájlok letöltését segítő oldalakat, vagy az, hogy például a Google
autocomplete funkciója ne ajánlja például a Pirate Bay torrentoldalt (Kerr, 2012).
A reakciók ugyanakkor lehetnek stratégiaiak is, amelyek az adott piaci szereplők tartalomstratégiáiban vagy éppen üzleti modelljeiben nyilvánulnak meg. A tartalomstratégiai válaszok között említhető például a YouTube és a tradicionális televíziós piaci szereplőknek az
összefonódása, melynek során egyes tartalomgyártók műsorokat készítettek a YouTube számára, illetve később jellemzően a műsoraikat elérhetővé tették a platformon (Csigó, 2009).
Az üzleti modellek terén a válaszok szintén változatosak lehetnek: a DVD-formátum például
egyre olcsóbbá vált, hogy végül egy olyan termékké váljon, ami jellemzően ún. loss leaderként
szerepel a nagyobb kiskereskedelmi láncok polcain (Bodó, 2011).
A mozik piacán egy ezzel ellentétes folyamat zajlott le: a szolgáltatók egyre inkább nem magára a filmre, hanem az azt körülvevő élményre és szolgáltatásokra koncentrálnak (többek között kényelmi szolgáltatások, belső terek kialakítása), és ezeknek befektetéseknek a költségeit
sikeresen építik be a megemelt jegyárakba. A mozifilm-forgalmazás és a feketepiacok viszonyának összetettségét jól szemlélteti Bodó és Lakatos (2010) kutatása, melynek eredményei szerint
a mozifilmek peer-to-peer forgalma kevésbé a fogyasztást csökkentő, mint inkább hiánypótló
szerepet tölt be. Ezt az állítást főként arra alapozzák, hogy a kalózkínálat erőteljesen követi az
éppen futó filmek marketingjét, tehát ha nagyobb a filmek látogatottsága a mozikban, akkor
többen is töltik le a filmeket, ugyanakkor azoknak a filmeknek a kalózpéldányai, amelyek már
lekerültek a műsorról (vagy éppen nincsenek olyan nagy marketingköltséggel megtámogatva),
inkább hiánypótló szerepet töltenek be a feketepiacokon keresztül.
Vannak olyan kulturális iparágak is, amelyek helyzete némileg különbözik az elébb ismertetett példáktól. Az online híripart a kalóztevékenység nem veszélyeztette komolyan a web
korai szakaszában, mert maguk a tartalomszolgáltatók maguk döntöttek úgy, hogy az interneten elérhető hírek monetizálásának az alapvető üzleti modelljeként a hirdetésalapú üzleti
modellt határozzák meg, melyben a tartalom ingyenesen elérhető és másolható a fogyasztók
számára, és a bevételeket a tartalom mellett elhelyezett reklámfelületek értékesítése hozza be
(Grueskin és mások, 2011; Vékey, 2015). Az a tapasztalat, hogy ezen modell alkalmazása a
legtöbb elemzés szerint hosszú távon valószínűleg nem biztosítja az online média fenntartható működését (Zuckerman, 2014), nem a kulturális feketepiacoknak, hanem inkább a platformok térnyerésének rovására írható (Bell–Owen, 2017).
A hosszabb ideje a bírálatok kereszttüzében álló tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
példája gyökeresen más. A tudományos publikációs iparág (academic publishing), bár nagyon
erőteljesen érintett az informális piacok által, mégis – egyelőre – ennek nincsenek komoly
következményei a működésére. Annak ellenére, hogy az iparágat vezető legnagyobb kiadók
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termékei (folyóiratok, folyóiratcikkek, könyvek) tömegesen elérhetőek az úgynevezett árnyékkönyvtárakban (shadow library), a kiadók mégis képesek a mesterséges szűkösség fenntartására és a termékek rendkívül magas árréssel történő értékesítésére (csomagokban, jellemzően
közintézmények, könyvtárak, egyetemek számára). Ennek többek között kulturális gyökerei
és okai vannak: az idézettség alapvető fontosságú a jelenlegi tudományos rendszerben, és
a legmagasabb idézettségi mutatókkal éppen azok a lapok rendelkeznek, amelyeket ezek a
kiadók adnak ki – újabb nyíltan, ingyenesen hozzáférhető (open access) lapokat elindítani
és hasonló mutatókkal rendelkező publikációkká felfuttatni rendkívül időigényes folyamat,
amely akár évtizedeket is igénybe vehet.

6.2.3. A másolhatóság, a feketepiacok és az üzleti modellek viszonya az ingyenességhez
A kulturális feketepiacoknak a fogyasztók számára vonzó természetéhez többek között az informális hálózatokon elérhető nagyszámú ingyenes tartalom is hozzájárul. Az ingyenesség viselkedési közgazdaságtanának kutatásai azt mutatják, hogy az ingyenességnek, mint lehetséges
választásnak radikális hatása van a fogyasztói viselkedésre. A Shampanier és szerzőtársai (2007)
által elvégzett, és sokat idézett – illetve a harmadik társszerző egy későbbi, a szélesebb közönség
körében is ismert munkájának, a Kiszámíthatóan irracionális (Ariely, 2008) című kötetnek a
harmadik fejezete által népszerűvé tett – kísérlet érzékletesen szemléltette ezt a hatást. Ha egy
fogyasztónak lehetősége volt több opció, árazás közül választani, és ezek között a lehetőségek
között található volt ingyenes lehetőség is, akkor a fogyasztók nem arányosan számították ki a
vélt hasznot az árból, hanem jóval magasabbnak értékelték az ingyenes termékek értékét.

Az ingyenesség viselkedési közgazdaságtana
A kísérlet egyik eleme a következőképpen zajlott le: egyetemista csoportoknak tették lehetővé,
hogy (a nem vásárlás mellett) két opció közül választhassanak. Az egyik egy alsó kategóriás csokoládé volt, a Hershey Kiss, amelyet a bolti árnál jóval olcsóbban kínáltak, egy centért darabját,
a másik pedig egy felső középkategóriás termék, egy Lindt bonbon, amelyet szintén a forgalmazási árnál olcsóbban kínáltak, 15 centért. Ebben a kombinációban mintegy 73 százaléka a
résztvevőknek választott a Lindt terméket, és 27 százalék a Hershey csokoládét. Amikor azonban
mindössze egy centtel lejjebb vitték mindkét terméknek az árát – tehát a két csokoládé közötti
árrés ugyanakkora maradt, így a Lindt bonbon 14 centbe került, a Hershey Kiss pedig ingyenessé vált – a fogyasztók viselkedése radikálisan megváltozott, és már csupán 31 százalék választotta
a Lindt bonbont, és 69 százalék a Hershey termékét. (Ariely, 2008; Shampanier és mások, 2007)

Ez az általánosan megfigyelhető, erőteljes fogyasztói preferencia az ingyenesen hozzáférhető termékek a fent említett iparági trendekben meghatározó jelentőségű a tartalomipar üzleti modelljeinek fenntarthatóságát tekintve, a változó technológiai és iparági környezetben.
A kezdetekben a digitális tartalomiparnak az ingyenesség leginkább a nem kontrollált, sok
esetben illegális csatornákon és kulturális feketepiacokon megosztott tartalmakon keresztül teremtett konkurenciát, a 2010-es évektől kezdve viszont az egyre nagyobb mértékben
platformok által uralt világban áthelyeződtek az ingyenesség problémáinak a hangsúlyai;
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a tartalom-előállítóknak leginkább azzal a problémával kell megküzdeniük, hogy hogyan
tudják monetizálni a platformok által a fogyasztók felé ingyenesen terjesztett tartalmakat.
Az ingyenesség mint üzleti modell – melyet maguk a platformok is alkalmaznak a felhasználók minél szélesebb rétegeinek bevonására –, szintén nem új jelenség a kulturális piacokon, de
a digitalizáció térnyerésével több formában is elterjedt a tartalomiparban (Anderson, 2009). Az
ingyenesség azonban – mint ahogy arra Bodó (2011) rámutat – korántsem az egyetlen hajtóerő
a feketepiacok fogyasztói preferálását tekintve, további tényezők lehetnek még a termékek elérhetősége, minősége, kipróbálhatósága, a rendelkezésre állás gyorsasága, illetve további kulturális
normák, közösségszervező erők, preferenciák. Ebből fakadóan a kulturális iparági piaci szereplőknek ezekre a hatótényezőkre is válaszolniuk kell, amennyiben a fogyasztókat a feketepiacok és
informális hálózatok felől a kontrollált tartalomfogyasztás felé kívánják terelni.
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6.3. A médiakormányzás gyakorlata a demokráciákban a tömegmédia
korában, a média színterét érintő közpolitikák alakulása*9
Már könyvünk előszavában is hangsúlyoztuk, szinte közmegegyezés van a médiatudományok
művelői között abban, hogy a médiaszervezet, működjék bár piaci alapon, „[n]em olyan, mint
bármely más vállalkozás” (McQuail. 2015: 262). Ez azt jelenti, hogy a média gazdaságtanának
tárgyalásakor is mindig ott van a háttérben, hogy a médiaszervezet, szándékától függetlenül, egyúttal a politikai és/vagy a kulturális színtér szereplője is. Hozzá kell tennünk, hogy az előbbi megállapítás lényegében a digitális média színterének civil szereplőit illetően szintén helytálló, hisz az
ő tevékenységük – úgy, mint a médiatartalmak előállítása, szerkesztése, módosítása és továbbítása
– szintén befolyást gyakorol/gyakorolhat a politika és a kultúra világára. Mindezek szinte szükség9
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szerű következménye, hogy a modern társadalmakban a média a leginkább szabályozott ágazatok
egyike. A médiakormányzással foglalkozó jelen, illetve a következő alfejezetünkben, hasonlóan
más média-gazdaságtani munkákhoz, mi is részletesen foglalkozunk a témakörrel.

6.3.1. A médiakormányzás fogalma
A médiakormányzás (media governance) viszonylag új szakkifejezés a médiatudományokban,
használata az ezredfordulót követően vált általánossá, s a fogalom térhódítása összefügg a
média színterén lezajlott és mindmáig zajló radikális változásokkal, a digitális hálózati média
világának kialakulásával. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a terminus technicus új ugyan, de
az a tény, hogy még a legliberálisabb, a piaci erők által uralt színtéren is evidenciaként kezeli
a médiaelmélet, hogy a média „nem olyan, mint bármely más vállalkozás” (McQuail, 2015:
262) jól mutatja, hogy a médiaszíntéren, ilyen olyan módon, mindig is ott találjuk az átfogó,
kiterjedt állami/kormányzati szerepvállalást, ami persze a demokráciákban csak egy része a
média kínálatát és a közönség keresletét befolyásoló tényezőknek.
A 20. század második felétől az addig uralkodó tömegmédia mellett fokozatosan, az infokommunikációs technológiák (IKT) látványos fejlődésének eredményeire alapozva, egy új
média-ökoszisztéma formálódott ki, amely „tág értelmezésben magában foglalja az összes szereplőt és tényezőt, melyek interakciója lehetővé teszi, hogy a média működjék és betöltse társadalmi szerepét” (Council of Europe, 2011: 2). Ennek a média-ökoszisztémának éppen úgy
része a termelési és terjesztési technológiáit digitálisra váltó, átalakuló, a hálózati média világával szimbiózisban működő tömegmédia, mint az autonóm, a nyilvános kommunikáció terébe
belépő, a hálózati platformokat aktívan használó, tartalmakat előállító, terjesztő és módosító
felhasználók széles tömege. Emellett még ott találjuk benne a csúcstechnológia (high-tech)
ágazataiból jövő azon szereplőket is, amelyek a médiatartalmak megkeresését, kiválasztását
segítő szolgáltatásokat nyújtanak a közönségnek, mintegy forgalomirányító szerepet betöltve a
médiatartalmak bőségesen áradó kínálatában (Napoli–Caplan, 2018; Polyák, 2015).
A médiakormányzás fogalmára számos meghatározást találunk a szakirodalomban. Ezeket áttekintve Karppinen és Moe (2013) rámutat, hogy a fogalom használatát javaslók szerint
a médiakormányzás egy elméletileg megalapozott közelítés a médiapolitika és a médiaszabályozás leírására, magyarázatára és kritikájára. A fogalom tartalmát illetően a két szerző úgy
látja, hogy a médiakormányzás különböző meghatározásai abban nagyjából közösek, hogy a
médiapolitika és a médiaszabályozás változóban lévő folyamataihoz és kontextusaihoz kapcsolódnak. Egyúttal, túllépve azon a hagyományon, hogy a nemzeti szabályozó hatóságokat
és a formális szabályozást helyezzék a fókuszba, az empirikus kutatásokban a különböző
társadalmi szereplők tevékenységét is széles körben vizsgálják.
A fogalmat az elsők között használó McQuail (2010 [2003]) amolyan esernyőterminusnak
tartja a médiakormányzást, amely alatt elférnek a tömegmédia működését befolyásoló legkülönbözőbb eszközök a kifejezetten kényszerítő erejű törvényektől az önként választott viselkedési előírásokig. Puppis (2010) kiemeli, hogy a médiakormányzás fogalma a nemzetállami
kormányzatok tevékenysége mellett kiterjed a médiaszabályozás olyan sajátos formáira, mint
az önszabályozás és a társszabályozás, valamint kiterjed az informális, együttes közhatalmi
és magán (public-private) döntéshozatalra, és szerinte a még átnyúlik egy további szintre, a
szabályozás regionális és globális szintű összehangolására is (lásd az Egyesült Nemzetek Szer-
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vezete, az Európa Tanács vagy az Európai Unió példáján). Miközben a médiakormányzás
leírja azon szabályok egészét, amelyek a médiaszabályozás szerkezetét adják, egyúttal egyfajta
látásmód is, amellyel a politika és a kormányzás világához közelít.
Előre kell bocsátanunk, hogy a médiakormányzást a demokratikus hatalomgyakorlás közegében vizsgáljuk. Magától értetődő, hogy a médiakormányzás a demokráciákban is tartalmaz bizonyos elgondolásokat a médiaszíntér szereplőivel betartatni kívánt normákról és
sztenderdekről, összekapcsolva néhány, enyhébb vagy erősebb szigorral lefolytatott eljárással.
Ugyanakkor McQuail (2010 [2003]) hangsúlyozza, hogy a demokráciákban a kormányzás
ideájával nem fér össze, hogy erőszakot vagy hatalmi önkényt használjanak a korlátozások
alkalmazása vagy a büntetések kiszabása során.

A 20. században a tömegmédia egyértelműen uralta a média színterét, s működésére építve alakultak ki a média szabályozásának különböző formái, eszközei, intézményei. Először nemzetállami
szinten fogalmaztak meg különböző médiapolitikai célokat, majd később néhány jelentős nemzetközi szervezet égisze alatt is. Az ezredforduló után ugyan a tömegmédia már nem a nyilvános
kommunikációt uraló szereplő, sőt talán még csak nem is primus inter pares (első az egyenlők
között), de azért mindmáig fontos szereplő. Az is nyilvánvaló, hogy a médiaszabályozás történelmileg kialakult eszközei, módszerei és intézményrendszere, valamint a róluk folyó tudományos és
közéleti viták sok tanulsággal szolgálnak a mára kialakult média-ökoszisztéma szereplői számára is.

McQuail (2010 [2003]) az egyes médiaszerepelők szemszögéből nézve négy részre osztja a
kormányzás formáit a formális és informális, valamint a külső és belső változópárok mentén.
A külső formális részbe tartozik a közhatalmi jogalkotás és szabályozás folyamata, a médiaszabályozás és a médiapolitika két fő vizsgálati területe. A kormányzás külső informális része
a piaci erők érvényesülése, a lobbicsoportok tevékenysége, a média tevékenységét értékelő
közvélemény és a bíráló kritika, a vezetéstudományok nyelvén szólva a külső érintettek általi
hatások. A belső formális részbe tartozik a médiamenedzsment tevékenysége és a szervezetek
önszabályozása, a belső informális részben pedig a tevékenységek gyakorlatában érvényesülő
professzionalizmus, a kialakult viselkedési normák, etikai szabályok találhatók.

6.3.2. A médiapolitika és a médiaszabályozás fogalma, legitimációja, területei
A médiapolitika kifejezés mindkét összetevőjének számos meghatározása található meg a szakirodalomban. A médiát illetően a korábbiakban (ld. 1.1.4. alfejezet) mi azt az értelmezést fogadtuk el, miszerint a média gyűjtőfogalom, mely tartalmát tekintve technológia és műtárgy, termék
és szolgáltatás, gyakorlat és felhasználási módozat, valamint az előbbiek mentén kialakuló társadalmi megállapodások és szervezetek egymásba fonódó összessége, s ez az értelmezés mind a digitális alapokra került hagyományos tömegmédiát (legacy media), mind az újmédiát (new media)
magában foglalja, s erre a médiára munkánkban következetesen a digitális média (digital media)
vagy, szinonimaként, a digitális hálózati média (digital networked media) elnevezést használjuk.
A fogalom másik fele, a politika esetében a szokásos kiindulópont, hogy az maga is összetett
fogalom (Bayer, 2000), ezért a tudományos vizsgálódás során tartalmát jellemzően részekre bontják.
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Eszerint a politikának három alkotóeleme, vagy ha úgy tetszik, dimenziója van, nevezetesen a politikai intézményrendszer (polity), a társadalmi érdekérvényesítés folyamatával kapcsolatos mozgalmak (politics), valamint a közösség egészét érintő nagy horderejű döntések meghozatala és végrehajtása (policy). Giddens (2002 [1993]) meghatározásában a kormányzat/kormányzás (governance)
tartalma egyrészt a politikai irányelvek kidolgozása és a döntések különböző jogszabályokba foglalása, másrészt maga az igazgatás folyamata (azaz a törvényhozás éppen úgy beletartozik, mint
a végrehajtó hatalom), a „politika pedig azoknak a hatalmi eszközöknek az összessége, amelyek
meghatározzák a kormányzati tevékenység hatókörét és tartalmát” (Giddens, 2002 [1993]: 309).
A nyilvános kommunikáció szabadságát alkotmányos alapelvként kezelő demokráciákban
a médiapolitika legitimációja a közérdek (public interest) érvényesítése, vagy ha úgy tetszik,
a közjó szolgálata. A médiapolitika normatív értelmezéseiben – tehát a tekintetben, hogy
ideáltipikusan milyennek kell lennie – a közérdek kulcsfogalom, melynek tartalma egy-egy
tárgykört tekintve olyan megállapításokkal ragadható meg, sorolható típusokba, mint:
– a közérdek az emberek többségének akarata;
– a közérdek az emberek érdekeinek közös része;
– a közérdek a demokratikus döntéshozatal végeredménye;
– a közérdek az, amit uralkodó értékrend vagy ideológia ekként határoz meg.
A médiaelméletben a közérdek fogalma a médiaszíntér következő főbb állapotjellemzőihez
és folyamataihoz kapcsolódik, olyanokhoz, mint például
– a sokszínű médiakínálat elérhetősége a közönség számára;
– a minőségi tájékoztatás, szórakoztatás és kultúra közvetítés;
– a hozzájárulás a demokratikus közvélemény kialakulásához;
– a hozzáférés a médiához;
– az emberi jogok tiszteletben tartása.
Általánosítva, McQuail (2015: 695) meghatározásában a „közérdek azt az elgondolást fejezi
ki, amely értelmében a társadalom átfogóbb és hosszú távú jólétéből kiindulva jogosan fogalmazhatunk meg olyan elvárásokat és igényeket a tömegmédiával szemben, amelyek a média
szerkezetének és tevékenységének korlátozásait eredményezhetik.” A várakozások/követelmények részint a média működésének korlátozásához (védelmi jellegű tartalomszabályozás), részint
a médiaszíntér szerkezetébe való beavatkozáshoz (strukturális és viselkedés szabályozás) vezetnek.
A médiapolitika tapasztalati értelmezésben azt vizsgálja, hogy melyek a létező médiaszíntér főbb szerkezeti jellemzői és mi is történik, milyen folyamatok zajlanak a média színterén.
Természetesen a normatív versus tapasztalati különválasztás nem merev, s a médiapolitika fogalmának meghatározásaiban jellemzően a két értelmezés összefonódik. Például Jakubowicz
(2004) szerint a médiapolitika minimumként magában foglalja a policy szintű cselekvést igényelő ügyek/dolgok meghatározását és az előbbieket alátámasztó elemzéseket, az alkalmazni kívánt eszközöket, valamint a média-jogalkotásra vonatkozó elképzeléseket, és – szükség
esetén – az elfogadott jogszabályok alkalmazását és értékelését. Puppis (2010) meghatározásában médiapolitika minden olyan tevékenység, amely azon általánosan kötelező szabályok
és döntések előkészítését, meghozatalát és végrehajtását célozza, amelyek médiaszervezetekre
és a tömegmédia általi nyilvános kommunikációra irányulnak.
A médiapolitika tartalmát e helyütt mi magunk úgy értelmezzük, mint a széles értelemben
vett kormányzat törekvését a nemzeti médiatér – felfogásunkban: a nemzetállamon belül
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működő média egésze – alapvető szerkezetének, a médiatermékek előállításának, terjesztésének és fogyasztásának befolyásolására: normatív értelemben a médiapolitika egy tudatos, a
közérdeket szolgáló, államilag irányított/felügyelt folyamat és cselekvési rendszer (Gálik–Polyák,
2005). A médiapolitikában nyilvánul meg a kormányzat/állam médiával kapcsolatos közpolitikai, költségvetési, tulajdonosi és szabályozói szerepvállalása, amelyek a gyakorlatban
sokszor egymásba fonódnak, összeérnek, nem válnak el sarkosan egymástól.
A médiaszabályozás értelmezésünkben az a komplex folyamat, amelynek során egyrészt a
kormányzat/állam megalkotja a médiára vonatkozó szabályokat, felállítja és működteti a jogalkalmazás megfelelő intézményeit, másrészt maguk a médiaágazat szereplői, belső és külső
érintettjei megfogalmazzák, hogy milyen normatív követelményeket támasztanak a médiaintézmények működésével szemben.

A médiaszabályozás színes, összetett, esetenként barokkosan túlzsúfolt világa számos osztályozási szempont szerint vizsgálható, például a következők szerint (Gálik, 2003):
– a szabályozás irányultsága (tartalomszabályozás, a piaci belépés szabályozása, viselkedés szabályozás, technológia szabályozás/szabványosítás);
– a szabályozás területi hatóköre (nemzetállami, nemzetállamok fölötti);
– a szabályozás által átfogott médiaágazatok szélessége (általános, ágazati);
– a szabályozást végző szervezet jellege (állami, önszabályozó).
Természetesen, mint majd minden osztályozás, így a fenti szabályozás tipológia is némileg önkényes,
az egyes ismérvek közötti elválasztó vonalak sokszor nehezen húzhatóak meg, vagy éppen elmosódnak, egymásba folynak. Közismert példa erre a társszabályozás gyakorlata, amelynek keretében az
állami szabályozó hatóság és az érintettek együttműködésével törekednek a kitűzött célok elérésére.

A médiaszabályozás maga is szembesül azzal a dilemmával, amivel a jóléti demokráciákban működtetett egyéb szabályozási területek: a társadalmi jólét növelésére irányuló nemes
célokban általában nincs hiány, és ezek nem is váltanak ki érdemi vitát mindaddig, amíg fel
nem vetődik, hogy mibe is kerül majd – akár anyagilag, akár képletesen – az elérésük (Stigler,
1989). Ami viszont már a médiaszabályozás sajátossága, hogy a tartalom előállítására és terjesztésére vonatkozó szabályok per se ütközhetnek olyan alkotmányos alapjogokkal, mint a
véleménynyilvánítási szabadság vagy a sajtószabadság.
Ráadásul a szabályozás gyakorlatát végző szervezetek sem szükségszerűen a Max Weber
által felrajzolt ideáltipikus, a szakmai racionalitást képviselő bürokrácia intézményei. A vezető
angolszász országok – az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada – egymástól igencsak elütő rádió és televízió rendszerének gazdasági hátterét és szabályozását vizsgálva a 20. századi közgazdaságtudomány egyik klasszikusa, Coase (1966) arra a következtetésre jutott, hogy például az ágazati szabályozó hatóság bármennyire is törekszik a közérdek
érvényesítésére, azt szándéka ellenére sem tudja érvényesíteni. Ennek az a legfőbb oka, hogy
előbb-utóbb maga is azon keretekben gondolkodik és cselekszik, mint amit a felügyelete alá
tartozó ágazatokban általánosan elfogadnak, s éppen emiatt válik képtelenné fundamentális
változtatások véghezvitelére. Coase szerint a tendenciát tekintve a hatóságok azon iparágak
foglyaivá válnak, melyeket szabályozniuk kellene.
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6.3.3. A médiakormányzás gyakorlata a médiával kapcsolatos közpolitika néhány területén
A közpolitika mint a kormányzás része
A kormányzás (governance) a modern társadalmak működésének egyes, kiemelt fontosságú részterületein – például oktatás, kultúra, közegészségügy, szociális ellátás, közbiztonság, a közügyekről való tájékozottság, és így tovább – is megjelenik. Az egyes állami
közpolitikák az éppen időszerű kulcskérdések megfogalmazásától a megoldásukat szolgáló elképzelések kimunkálásáig, a végrehajtás mechanizmusának működtetésétől az elért
eredmények értékeléséig terjednek. Ez a tevékenység halmaz képezi az állam által gyakorolt közpolitikák tartalmát, melyek kialakítása mögött olyan átfogó elvek húzódnak
meg, mint a társadalmi igazságosság, méltányosság, értékrendszer, felelősség, vagy éppen
a közérdek érvényesítése.
A média színterét illetően, amint már szóltunk róla, a kormányzás legitimációs alapja a
közérdek érvényesítésére való törekvés. A közérdek különböző konkrét elemei jelennek meg
a média közpolitikákban is, gondoljunk csak olyan részterületekre, mint a rádiós és televíziós műsorszolgáltatás kialakulását döntő mértékben befolyásoló frekvenciagazdálkodás, vagy
éppen a digitális média világában nélkülözhetetlen digitális írástudás (digital literacy) és a
média használatának minőségét nagyban befolyásoló médiatudatosság.
Ugyanakkor – lévén a média termelő/szolgáltató ágazat is – olyan, a gazdaságpolitikából ismert cél is megjelenhet a közpolitikában, mint a hatékonyság érvényre juttatása.
Amennyiben például bizonyos információs technológiák terjedése társadalmilag kívánatos
lenne ugyan, de a piaci tökéletlenségek ezt akadályozzák és/vagy nem ösztönzik eléggé, az
állam a társadalmi jólét növelése érdekében közbeléphet, gyorsítandó a terjedés folyamatát.
Jó példa volt erre az ezredforduló után Európában a földfelszíni digitális televízió műsorszórás technológiájának bevezetése, amelyet az Európai Unió Bizottsága kezdeményezett,
és amelyet a tagországok – a kezdeti útkeresést követően (Gálik, 2003) – eredményesen
megvalósítottak.
A frekvenciagazdálkodás kialakítása, amelynek során az állam – a nemzetközi szabályozást
is figyelembe véve – dönt a nemzeti vagyon részét képező frekvenciatartomány felosztásának
szabályairól, beleértve a rádió- és televízió-műsorok terjesztésére használt frekvenciákat is,
lényegében a médiát érintő közpolitika egyik fontos eleme. Úgyszintén a közpolitika terepe
a rádiózás és televíziózás közszolgálati szektorának kialakítása és működtetése. A vezetéstudományok nyelvezetét használva a közszolgálati rádió- és televízióműsor-szolgáltatás szervezeteinek alapvető célja tömegkommunikációs közjavak előállítása olyan működési feltételek
között, amelyek lehetővé teszik számukra az autonóm, a politikai, üzleti, ideológiai érdekcsoportok közvetlen befolyásától mentes működést.
Jelen alfejezetben a tömegmédia korára jellemző médiakormányzási gyakorlatokból merítünk, különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államok médiaszínterére, amelyet a kezdetek
kezdetétől mindmáig a piaci erők dominálnak. Mindemellett felhívjuk a figyelmet három,
világszerte ismert, magyar fordításban is megjelent monográfiára (Curran–Seaton, 2015;
Hallin–Mancini, 2008; McQuail, 2015) is melyek bőséges tárházát kínálják a különböző típusú modern demokráciák médiakormányzási gyakorlatának, azok történelmi és társadalmi
beágyazottságának.
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A rádiózást érintő médiapolitikák kialakulása
A rádiózás fejlődése az Amerikai Egyesült Államokban mintegy iskolapéldája annak, ahogy
egy újonnan formálódó médiaágazatban a médiapolitikai elképzelések megszületnek, majd
ezek alapján megtörténik az ágazat működésére vonatkozó szabályok kialakítása, bevezetése.
Fontos körülmény, hogy a magánvállalkozás keretei között megindult amerikai rádiózás fejlődésének első szakaszában, az 1920-as évek első felében a szabályozatlan verseny következtében olyannyira kaotikus piaci állapotok alakultak ki, amelyek már veszélyeztették a rádiózás
fejlődését, és a többször megkísérelt iparági önszabályozás kudarca szinte kikényszerítette az
állami beavatkozást (Gálik, 2003; Head és mások, 1998).
Az állami szerepvállalásnak az új médium technológiai sajátosságai mellett tekintetbe
kellett vennie, hogy az amerikai közvélemény nagymértékben bizalmatlan volt az erősen
központosított kormányzati hatalom kialakulásával szemben, s ezért fogadták el, hogy a rádiózásnak a magántulajdon intézményi keretei között kell működnie, hasonlóan a 19. század
második felében bevezetett távíró- és telefonszolgáltatásokhoz. A gazdaságban a 20. század
elejére kialakult nagyvállalatok piaci erejével szembeni ellenérzések pedig arra ösztökélték
az amerikai műsorszolgáltatási politika kialakítóit, hogy ne legyen számottevő a tulajdonosi
koncentráció az ágazatban, hogy ne jöhessen létre egy, a rádiózási piacot uraló nagyvállalat.
Az állami rádiós műsorszolgáltatási politikát a következő alapvető elvek mentén alakították ki: a rádióállomásoknak helyi vételkörzetekben és helyi tulajdonú vállalkozásként kell
működniük; a lehető legtöbb helyen működjenek rádióállomások; a rádiózásba történő magánberuházásokat védeni kell; a kialakuló helyi rádiós piacokon a frekvenciaszűkösségből
adódó kereteken belül növelni kell a működő rádióállomások számát lehetőleg úgy, hogy az
újonnan belépők működése ne okozzon károkat a már piacon lévő kereskedelmi rádióknak
(Picard, 2011a). Minden bizonnyal ez utóbbi szempont érvényesítésére irányuló törekvések
vezethettek oda, hogy az Egyesült Államokban a nemzeti szabályozó hatóság lényegesen kevesebb frekvenciát tett elérhetővé a rádió-, majd később a televízióműsor-szolgáltatás számára, mint az a fizika törvényeiből, illetve a frekvenciahasználat műszaki összehangolásának
szükségességéből egyébként következett volna (Owen, 2000).

A rádiós műsorszolgáltatás 1927-től kezdve már egy szövetségi hatáskörű szabályozó hatóság
(national regulatory agency), a Radio Commission felügyelete mellett folyt a rádiózásról elfogadott törvény felhatalmazása alapján. A törvény úgy rendelkezett, hogy a rádiózás piacára
való belépés többé már nem alanyi jog, hanem a Radio Commission engedélyéhez kötött, és
azt is kimondta, hogy a hatóság a műsorok terjesztésére használt frekvenciák odaítélése során
a közérdek szolgálatát tekinti mércének. Majd két évtizeddel később, a televíziózás üzemszerű
megindulása idején az akkor már Federal Communication Commission (FCC) elnevezéssel
működő nemzeti szabályozó hatóság ugyanezt az elvet kísérelte meg érvényesíteni.

Az FCC az 1946-ban irányelveket adott ki a műsorszolgáltatók számára, amelyben megkísérelte a közérdek elvont fogalmát a műsorok tartalmát érintő konkrét elvárásokban megjeleníteni, melyek teljesítését a műsorszolgáltatási kérelmek meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálásakor értékelte, figyelembe vette (Price, 1998). Ez a szabályozói magatartás
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végig heves kritikák tárgya volt a gyakorlatban, tarkítva a műsorszolgáltatók és a szabályozó
hatóság közötti perekkel (Teeter – Le Duc, 1995).
Az amerikai nemzeti szabályozó hatóság a közérdek érvényesítését célzó törekvései rádiózásban és televíziózásban, vagy ha úgy tetszik, a kívánatos kommunikációs javak előállításának hatósági eszközökkel való kikényszerítése, mindig is alkotmányossági kérdéseket vetett
föl, hisz beleütközött az amerikai alkotmány híres első számú kiegészítésének rendelkezésébe,
amely megtiltotta a sajtó működésének szabadságát érintő állami jogalkotást. Az FCC szóban forgó szabályozói aktivizmusa az 1980-as évek deregulációs hullámának sodrában lassan
vesztett jelentőségéből, hogy azután fokozatosan, egy évtized leforgása alatt szinte nyomtalanul eltűnjék (Gálik, 2003).
Európában az országok túlnyomó többsége a rádió, majd a II. világháborút követően, követve a rádiózás mintáját, a televízió állami monopóliuma mellett döntött, és ez az állapot az
országok döntő többségében egészen az 1980-as évekig fennmaradt. E helyütt nem térünk ki
arra, hogy milyen történelmi és társadalmi körülmények indokolták az európai országokban
a műsorszolgáltatási ágazat működésének állami tulajdonban való megszervezését és működtetését, illetve arra sem, hogy mi vezetett végül is az állami monopólium megszüntetéséhez
(bővebben lásd Gálik–Polyák, 2005). Mindenesetre az állami monopólium világosan megmutatta, hogy nemzetállam képes alapvető befolyást képes gyakorolni az országhatárokon
belüli nyilvános kommunikáció szerkezetére, a médiarendszer egészének kialakítására.

A sokszínű médiakínálat megteremtése mint közpolitikai cél
A sokszínű médiakínálat elérhetősége a közönség számára a közérdek érvényesülésének egyik
formája, ez általánosan elfogadott tétel a médiatudományokban. A sokszínűség (diversity)
fogalma elvontan nézve a különbözéséghez kapcsolódik, és például a médiatartalmakat vizsgálva minél nagyobb a releváns ismérvek szerinti különbözőségük, annál nagyobb a kínálati
sokszínűség. A kutatók között abban is egyetértés mutatkozik, hogy a sajtószabadság érvényesülése szükséges, de nem elégséges feltétele a közönség számára elérhető médiatartalmak
kívánatos sokszínűségének.

A nyomtatás technológiáját alkalmazó lapkiadást tárgyaló fejezetünkben már bemutattuk,
a médiaszervezetek tulajdonosát/tulajdonosait megillető szabadság magában foglalja, hogy
meghatározzák a médiaszervezet működési körét és a közvetített üzenetek irányvonalát, hogy
maguknál tartsák a döntés lehetőségét arról, hogy közöljék vagy sem lapjukban az egyes médiatartalmakat. Természetesen a nevezett tulajdonosi szabadság nem korlátozódik csupán a
hagyományos lapkiadásra, hanem a média egészére értelmezhető. Az sem hagyható figyelmen
kívül, hogy a modern médiaszervezetek jelentős része olyan nagyvállalat, melynek tulajdonosi
köre széles, a tulajdon szétaprózódott, s a szervezetek operatív vezetését jellemzően a tulajdonosi kör által megbízott menedzsment végzi. A tartalmakat előállító és/vagy gondozó újságírók és
szerkesztők döntés jogosítványai a közlésről, illetve nem-közlésről a szervezeten belül kialakult
hatásköri megosztástól függnek.
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Normatív értelemben akkor mondhatjuk megfelelőnek a sokszínűséget, amikor a közönség számára rendelkezésre álló médiakínálat egyrészt tartalmazza a közügyeket érintő releváns információkat, s ilyenformán valós lehetőségeket kínál az embereknek a maguk szűkebb
és tágabb környezetét érintő politikai alternatívák közti választáshoz, másrészt megjelenik
benne a társadalmat jellemző kulturális sokszínűség is. A közönség hozzáférése a sokféle,
változatos médiatartalmakhoz egyfajta kitűzött célállapot, amelynek megvalósulását számos,
egymással összefüggő tényező és folyamat befolyásolja.
A médiaszíntér egészét vagy egyes ágazatait tekintve például a különböző tömegmédiumok (újságok, magazinok, rádió- és televízió csatornák) számának emelkedése és egymástól
való tartalmi különbözőségük szélesedése növeli a kínálat sokszínűségét (Napoli, 1999).
Egyúttal meg kell különböztetnünk a médiaszervezetek által kibocsátott tartalmakat és a
közönséghez ténylegesen eljutó tartalmakat: az előbbi a felkínált lehetőség, az utóbbi az
egyéni választásokon alapuló fogyasztás/használat, és a 20. század végétől jellemző hírbőség
(news abundance) környezetben a közönség elérése a korábbiaknál jóval nagyobb kihívást
jelent a hírmédia szervezeteinek.
Ugyanakkor a nyilvánosságba kerülő hírek, valamint az események értelmezésének egymástól való különbözőségét, sokszínűségét azon a határon belül kell értelmezni, ami még
megfelel a demokráciákban bevett, kialakult újságírói normáknak. Amint Angelusz (2003)
rámutat, a hírmédia nagymértékben centralizálódó és polarizálódó hálózati szerkezete az
események lehetséges értelmezéseinek változatait csökkenti, és ez együtt jár a szemben álló
álláspontok merev elutasításával, így az egymástól távolodó politikai kommunikáció mintázatai alakulnak ki (Sunstein, 2013).

A médiakoncentráció hatásai és szabályozása
A koncentráció legáltalánosabban értelmezve az iparági verseny állapotát jelző fogalom. Egy
iparágba a szokásos versenyjogi és vezetéstudományi értelmezés szerint azok a vállalatok tartoznak, amelyek egymást helyettesítő termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat nyújtanak. Az iparági koncentráció vizsgálatának kulcsfogalma a releváns piac, amely egy adott
vállalatot tekintve a maga működése szempontjából reálisan szóba jöhető részpiacok összessége. A releváns piac meghatározásánál két tényező veendő figyelembe: a termék, amit a vállalat
kibocsát, valamint a földrajzi terület, amelyen a vállalat tevékenykedik.
A piacokon uralkodó versenyállapotok a klasszikus mikroökönómia szabadversenyes (és
csak az egyik jellemzőt említve, sokszereplős) piacától a monopóliumig, tehát az egyszereplős
piacokig terjednek, mely utóbbi esetben iparágon belüli versenyről értelem szerűen nem beszélhetünk. A tömegmédia ágazataiban jellemzően magas az egyes iparágak koncentrációja
(Picard, 2011b), és ez mikroökonómiai értelemben, éppen úgy, mint más ágazatokban, magasabb árakhoz, a kínálat korlátozásához és szegényesebb szolgáltatásokhoz vezethet, s ilyen
módon csökkenti a fogyasztói jólétet.
A médiakínálat sokszínűsége és az ágazat koncentrációja között kimutatható az összefüggés, és a kutatási eredmények összecsengő következtetése szerint tendenciáját tekintve
erősen koncentrált tulajdonszerkezet megnehezíti vagy egyenesen megakadályozza bizonyos
tartalmaknak a közönséghez való eljutását. Az üzleti alapon működő médiaszervezetek értelem szerűen számolnak azzal, hogy a népszerűtlen, vagy éppen politikailag ellentmondásos,
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a maguk közönségét megosztó tartalmak közlése sértheti üzleti érdekeiket, mint ahogy arra
is figyelnek, hogy a közölt hírek, a tárgyalt események a hirdetők piacán se idegenítsék el
maguktól a megrendelőiket.
Amint könyvünkben korábban (lásd 5.1.6. alfejezet) már bemutattuk, a 20. század
második felében világszerte felgyorsult a helyi újságpiacok monopolizálódása, de természetesen azért a kiadóknak számolniuk kell az iparágon kívüli versenytársakkal. Napjainkban a rádiók, a televíziók és az internetes hírportálok sokasága érhető el közönség
számára egy átlagos méretű helyi piacon, így az iparágon belül monopolhelyzetbe került
helyi lapok kiadói is versenykörnyezetben működnek. A konvergencia felerősödése az ezredfordulót közvetlenül megelőző néhány évben nem csupán új típusú médiatermékek és
szolgáltatások piacra vitelét eredményezte – olyanokét, amelyeket már nehezen lehetett
besorolni a tömegmédia korát jellemző típusokba –, hanem a médiaszervezetek felépítése
és működési stratégiája is nagyot változott. A vállalatok jellemzően sok iparágban vannak jelen, multiplatform stratégiát alkalmaznak (Doyle, 2013), és mindez például a médiakormányzás egyik hagyományos területét, a médiakoncentráció szabályozást olyan
feladatok elé állítja, amelyek megnyugtató megoldása még nem alakult ki (Gálik, 2011;
Noam, 2009).

A demokratikus országokban a média koncentrációjának szabályozása szerves része a médiakormányzás gyakorlatának, és a piacgazdaságokban általános versenyszabályozás keretein túl
fektet le szabályokat a médiaágazat szereplői számára (Polyák, 2008; Tóth, 2008). 1989-ben
az Európai Unió elődszervezetének fő jogalkotó testülete, az Európai Közösségek Tanácsa
4064/89/EGK sz. rendelete a vállalati egyesülések ellenőrzéséről a közösségi általános versenyszabályozás keretei alá helyezte a médiakoncentráció szabályozás egy részét a tagállamokban.
Ugyanakkor, tekintettel a média társadalmi jelentőségére, sokak szükségesnek tartottak egy, az
általános versenyszabályozást kiegészítő specifikus koncentrációszabályozást is Az évekig előkészítő munkák során egyértelművé vált, hogy az egységes európai médiapiac megteremtése
és a média sokszínűségének védelme két olyan cél, amelyet a médiakoncentráció közös, uniós
szintű szabályozása képtelen egyszerre követni (Gálik, 2007). A tapasztalatok szerint az egyes
tagországok politikai és gazdasági elitjei egymással karöltve ragaszkodtak a médiakoncentráció
szabályozásának tagállami keretek közt tartásához, így a közösségi szintű szabályozás végül is
megmaradt az ajánlások és deklarációk szintjén.

Az amerikai médiapiac koncentrációjának időbeli alakulását vizsgálva Noam (2009) három, különböző, jóllehet egymást átfedő hajtóerőt (dynamics) azonosított, amelyek a következők: a méretgazdaságosság növekedése az információs ágazatban, a belépési korlátok csökkenése és a digitális konvergencia érvényesülése. Ezek a hajtóerők különböző koncentrációs
mintázatokhoz vezetnek a médiában. Az első kettő érvényesülésének eredménye egy oszcilláló, de emelkedő irányzatú koncentrációs folyamat, a harmadik a hagyományos tömegmédia
és az információs ágazatok konvergenciája. Mindent egybevetve Noam (2009: 39) úgy látja,
hogy az információs ágazatban, amelynek a média is része, a vállalatok két nagyobb szintje
alakul ki, nevezetesen:
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– néhány nagyobb, globális működésű integrátor vállalat, amelyeknek az a fő funkciója,
hogy létrehozzák az alapvető termékeket/szolgáltatásokat, és azokat szakosodott vállalkozásokon keresztül bevezessék és terjesszék az egész világon a márkázott szolgáltatások
csomagjaiban (in branded bundles);
– nagyszámú szakosodott vállalat, amelyek az integrátorok körül kialakuló klasztereket
alkotják.
Amennyiben az információs és média ágazatban akadálytalanul érvényesülnek a szűk értelemben vett gazdasági hatékonyság szempontjai, a nevezett hajtóerők a bemutatott ágazati
szerkezethez vezetnek, állítja Noam. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a gazdasági erők működése nyomán kialakuló egyensúly és a társadalmi optimum nem feltétlenül esik egybe.
Ilyenformán a médiakormányzás, a médiapolitika feladata, hogy a hálózati digitális média
színterein formálódó koncentrációs folyamatokat megpróbálja mederben tartani és erre egy
olyan közpolitikát kialakítani, amelynek célja a média kulturális és társadalmi szerepének
érvényesítése.

6.3.4. Torzítások a médiaszíntéren
A torzítás (bias) fogalma szorosan kapcsolódik a sokszínűséghez, úgy is fogalmazhatunk,
hogy egy tényleges állapot és a normatív állapot eltérésének jellemzője. McQuail (2015: 711)
médiaelméleti közelítése a fogalom értelmezését a hír- és információs médiatartalmakra szűkíti le, és lényegében ugyanezt az értelmezést követik Gentzkow és szerzőtársai (2015), akik
média-gazdaságtani nézőpontból vizsgálják a piacon bekövetkező médiatorzítások elméletét.
McQuail (2015: 711) meghatározása, miszerint a torzítás „[b]ármely érvényesülő tendencia,
amelyik a híradásokat meghatározott ismérvek szerint eltéríti a társadalom és az események
»valóságának« pontos, semleges, kiegyensúlyozott és pártatlan ábrázolásától” jól érzékelteti,
hogy a fogalom értelmezése maga is kifejezetten értékfüggő.

Kínálati torzítások az amerikai televíziózás színterének példáján
A televíziózás rohamos terjedése 20. század második felében az új tömegmédium működését egyrészt a kommunikáció- és médiakutatások első számú témájává emelte, másrészt a televíziózás a médiakormányzás gyakorlatában is megkülönböztetett figyelmet kapott. Az amerikai média színterén
zajló folyamatok értékelésében mérföldkőnek számított a nemzeti szabályozó hatáság, a Federal
Communication Commission (FCC) elnökének az a nyilvános értékelése, amelyet a Műsorszolgáltatók Országos Egyesülete (National Association of Broadcasters) 1961. évi közgyűlésén elmondott
nyilvános beszédében ismertetett.
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Az FCC nem sokkal korábban kinevezett elnöke nem az alkalomhoz illő protokolláris udvariassággal
méltatta az amerikai televíziózásnak az 1950-es években elért kétségtelen eredményeit, a szolgáltatás
gyors terjedését és közönségsikerét, hanem egy éles kritikát fogalmazott meg. Igaz, saját nézői tapasztalatai alapján, kiemelt néhány szerinte kiváló szórakoztató műsorszámot és híradót, de ezt csak felvezetésnek szánta. Érdemes talán azt a gondolatsort felidézni beszédéből, amellyel mintegy sokkolta
hallgatóságát: „Amikor a televízió jó, semmi, de semmi, sem a színház, sem a magazin, sem az újság
nem érhet nyomába. Ám amikor a televízió rossz, semmi nem rosszabb nála. Arra kérem mindegyiküket, hogy üljenek le a tévé elé, amikor éppen a csatornájuk műsora megy, és maradjanak ott egész nap,
félretéve a magazint, a napilapot, cégük eredménykimutatását vagy az egyes műsorszámok nézettségi
mutatóinak összesítését, mindazt, ami elvonhatná figyelmüket. Tapadjanak rá a szemükkel a képernyőre mindaddig, amíg a műsorfolyam végét jelző szignál meg nem jelenik! Biztosíthatom önöket,
hogy irdatlan nagy sivár pusztaságot (vast wasteland) látnak, tapasztalnak majd” (Minow, 1961: 4).

Egy három évtizeddel később publikált tanulmányában Minow (1991) úgy fogalmazott,
hogy a maga nyers metaforájával arra akarta felhívni hallgatósága figyelmét, hogy a korszak
uralkodóvá váló médiuma, a televízió saját maga milyen keveset tesz a közjó érdekében, s a
működését vezérlő üzleti érdekek felülkerekednek minden máson. Értékelését nemcsak hallgatóságának többsége, hanem a kor egyik véleményformáló minőségi napilapjának – The
New York Times – a kolumnistája sem osztotta, aki szarkasztikusan úgy fogalmazott, hogy az
FCC elnökének beszédéből azt tudtuk meg, hogy sokat nézi a tévét.
Amire Minow akkor felhívta a figyelmet, az az elkövetkező évtizedekben a médiakutatások
egyik kiemelt témájává vált. Figyelembe veendő, hogy az 1960-as, 1970-es évekre a televízió
nézése a lakosság szabadidő-eltöltésében már messze megelőzött minden más tevékenységet
a fejlett/közepesen fejlett médiapiacokon, és a televízió, a kor óriásmédiuma (giant medium)
kardinális változásokat idézett elő. Először a rádiózás szerkezetét alakította át gyökereiben,
majd a magazinok és a napilapok kiadására gyakorolt komoly hatást, valamint változásokat
idézett elő a hírek szerkesztésében és megjelenítésében is, amint azt korábban – Postman
(1985) emblematikus, Amusing Ourselves to Death c. könyvét idézve – a 4.2.2. alfejezetben
már érintettük.
A kínálati torzítást természetesen más oldalról is meg lehet közelíteni. Az amerikai műsorszolgáltatási ágazat szabályozását alkotmányjogi oldalról ért kritikák kifogásolták az FCC
műsorszerkezetre vonatkozó szabályozási törekvéseit. Az amerikai politikai rendszerben az
1980-as években végbement konzervatív fordulat a kritikákból fakadó következtetéseknek
tág teret adott. Az 1980 novemberében az amerikai elnökválasztást megnyerő Ronald Reagan első hivatali időszakának (1981–1985) elején Mark Fowler jogászt nevezte ki az FCC
elnökének, aki szakmai körökben jól ismert támogatója volt a műsorszolgáltatási és a távközlési ágazatok deregulációjának, és 1987-ig töltötte be a tisztet. Fowler a szabályozó hatóság
jogi főtanácsadójával, Daniel Brennerrel közösen 1982-ben tanulmányt jelentetett meg egy
jogi szakfolyóiratban, s már tanulmányuk címe – „A marketplace approach to broadcast
regulation” [„A műsorszolgáltatás szabályozásának piaci alapú megközelítése”] – világosan
jelezte, hogy a nemzeti szabályozó hatóság paradigmaváltást hajt végre az ágazat szabályozásának gyakorlatában.
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Fowler és Brenner (1982) tanulmányukban kifejtették, hogy szerintük a műsorszolgáltatás engedélyezési rendszere éppen annyira sérti az alkotmány első kiegészítését, mintha a nyomtatott
sajtótermékek kiadását tartalomalapú engedélyezéshez kötnék. Azt is hangsúlyozták, hogy az engedélyezési rendszer elsőszámú legitimációs alapja, a frekvenciaszűkösség a korábbiakhoz képest
sokat veszített jelentőségéből a kábeles műsorterjesztés széleskörű elterjedése következtében, és
még tovább gyengül azzal, hogy az országban a műholdas műsorterjesztés is kibontakozóban van.
Mindezekből azt a következtetést vonták le, hogy a frekvenciák kiosztásának szabályozását a
piacra kell bízni, hiszen a „közönség érdeklődése […] határozza meg, hogy mi is a közérdek”
(Fowler–Brenner, 1982: 3–4). Az FCC elnöke, Mark Fowler egy évvel később, 1983-ban az
ágazat deregulációja mellett érvelve egy interjú során egy találó hasonlattal, köznapi nyelven is
érzékeltette az álláspontját: úgy fogalmazott, hogy a tévé(készülék) csak egyike a háztatásban
található használati eszközöknek, amolyan kenyérpirító képekkel (just another appliance – it’s a
toaster with pictures). Ez a metaforája éppen úgy túlélte az időt, mint Minow már idézett nagy
sivár pusztaság (vast wasteland) szóképe.

A dereguláció keretében 1981-től megszűnt az amerikai rádiózásban és televíziózásban a reklámidő korlátozása, majd hatályon kívül helyezték azt az előírást is, hogy a műsorszolgáltatók, profiljuktól függetlenül, kötelesek híreket sugározni. Az FCC 1987-ben – a műsorkínálat megnövekedésével érvelve – eltörölte a „hallgattassék meg minden érdekelt fél” érvelésre épülő ún. méltányossági
alapelv (fairness doctrine) kötelező alkalmazását, kivéve két esetet: a személyes megtámadtatást
és a politikailag elfogult tájékoztatást (political editorializing), majd 1992-ben tovább szűkítette a
fairness doctrine alkalmazását, kimondván, hogy a műsorszolgáltatók még a választásokról, illetve a
népszavazásokról tájékoztató műsorszámaikban sem kötelesek azt figyelembe venni. Ezzel a műsorszolgáltatás tartalomszabályozása lényegében azonos lett a lapokéval (Gálik, 2003).

Keresleti torzítások a médiaszíntéren
Az empirikus közönségkutatások eredményei korán bebizonyították, hogy a médiaszervezetek
által kibocsátott tartalmak és a közönség által fogyasztott/használt tartalmak mind mennyiségileg, mind szerkezetileg különböznek egymástól (McQuail, 2015). A médiaágazatot már a
tömegmédia uralmának korában is jellemezte, hogy kifejezetten magas volt az el nem fogyasztott termékek/szolgáltatások aránya az elérhető kínálatban (Picard, 2005), és ez az arány még
tovább emelkedett a digitális média színterén, amelyet egyértelműen a tartalombőség (content
abundance) és a figyelemszűkösség (attention scarcity) egymás mellettisége fémjelez.
Ami a szerkezeti különbségeket illeti, elsősorban azt kell hangsúlyoznunk, hogy kínálatukhoz képest a hír- és információs tartalmak alul-, a szórakoztató tartalmak pedig felülreprezentáltak a közönség választásaiban, amint azt könyvünkben már részletesen bemutattuk. Az
egyéb zsánerű tartalmak tekintetében pedig triviális, hogy az ízlések különbözősége már önmagában jelentősen eltéríti a kínálat és a kereslet szerkezetét (de gustibus non est disputandum)
a közönség egyes csoportjai között, de erre e helyütt csak utalunk.
Szinte már közhely, és nem csupán a kutatások eredményei mutatják, hogy a közönség
tagjai többé-kevésbé tudatosan válogatnak a médiatartalmak számukra elérhető kínálatából
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(McQuail, 2015). A közönség tagjai tendenciaszerűen azokat a tartalmakat részesítik előnyben a válogatás során, amelyeket kedvelnek, vagy amelyek megfelelnek előzetes ismereteiknek, értékítéleteiknek, előfeltevéseiknek (predispositions), és nem azokat, amelyek az előbbi
szempontból semlegesek vagy éppen ellenségesek. Ez az összegzés mintegy klasszikus megfogalmazása a keresleti torzításnak (demand-driven bias).

Gentzkow és szerzőtársai (2015) a mikroökonómiai elemzés eszköztárával vizsgálták a hírek és
más információs tartalmak piacain a kínálati és a keresleti torzítás jelenségét, áttekintve a tárgyban folytatott kutatások eredményeit. Utalnak rá, hogy a 20. század második felében mind
a pszichológia, mind a közgazdaságtan egyik kiemelt kutatási területe volt a fogyasztói preferenciák vizsgálata, és ennek egyik eredményeként – ezt már mi tesszük hozzá – a viselkedési
közgazdaságtan tudományág is megszületett. Emlékeztetésként hadd utaljunk rá, hogy tanulmányunk újságkiadást taglaló részében Rosse (1967) közleményére hivatkozva már érintettük,
hogy a hírek közti választás fogyasztói preferenciái erősen befolyásolják az iparág szerkezetétét.
Számos kutatási eredmény alátámasztja, hogy az a közvetlen pszichológiai hasznosság, amelyhez
a fogyasztó abból fakadóan jut, hogy egy hír megerősíti a maga nézeteit, meggyőződéséit, vagy
akár csak jókedvre hangolja, gyakorlatilag független a hír tényleges információtartalmától. Sokkal
kellemesebb számunkra, ha olyan hírrel találkozunk, amely megerősíti a hiedelmeinket, azt sejtetve, hogy igazunk van, míg mások tévednek. Mondhatni természetes az a preferenciánk is, hogy a
komplexitást igyekszünk elkerülni, hiszen korábbi ismereteink kiegészítése kognitív költségekkel jár.

A médiapiacon kialakuló torzításoknak számos oka van, s ez eléggé nyilvánvaló. A torzítás kifejezésnek kétségkívül van egy negatív konnotációja, de azért Gentzkow és szerzőtársai (2015) szerint elhamarkodott a torzítást ab ovo társadalmilag károsnak tekinteni. Ezzel magunk is egyetértünk, hisz
például a kognitív disszonancia elkerülésére való törekvésünk, vagy éppen saját meggyőződéseink,
nézeteink, hiedelmeink megerősítésének vágya hozzátartozik az emberi természethez, így ezt bármilyen, önkényesen kiválasztott értékrend alapján megbélyegezni meglehetősen elitista attitűd lenne.

6.3.5. Néhány vitakérdés a digitális hálózati média színterét érintően
A médiakormányzás, illetve a médiát érintő közpolitikák kérdései a digitális média színterén,
a mára kialakult szövevényes média-ökoszisztémában semmit nem vesztettek jelentőségükből,
ám sokkal több bizonytalanság veszi körül őket, mint az ezredforduló előtt. Ez nem véletlen,
hisz míg a 20. század média színterét uraló tömegmédia időszakában volt elegendő idő, hogy
a felgyűlt tapasztalatok alapján kialakuljon egy működő képes médiakormányzás, addig az
1990-es években beindult viharos sebességű változások kezelésére ezt nem mondhatjuk el.
Szinte kivételnek számít, hogy az internet globális jellegének megfelelően sikerült megszervezni a domain nevekkel kapcsolatos feladatok ellátását. A nemzetközi koordináció legfőbb
intézménye az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lett, erről
bővebben a következő alfejezetben lesz szó. A tartalomszabályozást illetően egyfajta globális
médiakormányzás kialakítása mindenféle realitást nélkülöz, mint ahogy a 20. század utolsó
harmadában is kudarcba fulladtak azok a törekvések, hogy a fejlett és a kevésbé fejlett or-
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szágok közti kirívóan egyoldalú híráramlást nemzetközi szervezetek közreműködésével valamennyire kiegyensúlyozzák (McQuail, 2015). A globális tartalomszabályozás kialakulását
nem csupán hatalmi-politikai tényezők akadályozzák, hanem az ilyen törekvéseket egyes
országok kulturális és történelmi hagyományai is illuzórikussá teszik.

„Minden társadalomnak megvannak a maga fontosnak tartott ügyei, kérdései, prioritásai, tradíciói. Az amerikaiakat jobban aggasztják a nemiséggel kapcsolatos kérdések, mint a franciákat, akik
viszont nyelvük tisztaságáért aggódnak. A svédek az erőszak miatt háborognak. A németek, történelmük terhei alatt, igen érzékenyek a rasszista beszédre. Izlandon, az ország méretéből adódóan,
a médiatulajdon koncentrációja ad okot az aggodalomra. Kanada nemzeti identitását félti, míg
Kína amiatt nyugtalan, hogy képes-e a párt ellenőrzése alatt tartani a médiát. Szaúd-Arábiában
a vallási ortodoxia áll középpontban, míg a malájoknál az etnikai sokszínűség” (Noam, 2006: 3).

Európában ugyanakkor a médiakormányzás regionális szintű gyakorlására találhatunk sikeres példákat is. Ilyen az audiovizuális ágazatban kialakult, az Európa Tanács és az Európai
Unió tagországaira kiterjedő közös szabályozás, amelynek gyökerei 1989-ig nyúlnak vissza,
és amelynek vannak a tartalomszabályozást érintő rendelkezései is (Gálik–Polyák, 2005). Ez
a szabályozás több-kevesebb zökkenővel ma is működik, s próbál lépést tartani a médiaszíntér változásaival (Nyakas, 2017; Sorbán, 2018).
Az ezredfordulót követően a nyilvános kommunikáció határok nélküli, decentralizált világában
felerősödött a globalizáció, és világossá vált, hogy a médiakormányzás nemzetállami keretek között kialakult rendszere alkalmatlan jó néhány kulcsprobléma kezelésére. Számunkra szimbolikus
jelentőségű, hogy a 2010-es években a nyilvános kommunikáció színterén mind fontosabb és fontosabb szerepet játszó olyan óriásvállalatok, mint a Google és a Facebook technológiai vállalatként
határozzák meg magukat, és mindmáig ki tudtak bújni az alól, hogy a médiakormányzás külső
formális részét képező szabályozó hatóságok médiavállalatként kezeljék őket (Napoli–Caplan,
2018). Önminősítésük kétségkívül egybevág saját érdekeikkel, de nyilvánvalóan ellentmond a
globális digitális médiaszíntér realitásainak: ma már, a nyílt internet, a magántulajdonban lévő
hálózati infrastruktúrák, a széles körben elérhető webes médiaszolgáltatások, a tartalmakat előállító felhasználók tömegei, a keresőmotorok és a közösségi média idején az internet korábbi, puszta
adattovábbítóként, közszállítóként (common carrier) való felfogása egyre inkább tarthatatlan.
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6.4. Médiakormányzás a digitális média-ökoszisztémában*10
Az internet szabályozásának igénye először az 1990-es évek közepén jelent meg. Ez volt az
az időszak, amikorra az internet már nem csak egy szűk szakértői, értelmiségi kör bonyolult
kommunikációs platformja volt, hanem felhasználók egyre szélesebb tömege szolgáltatások
egyre szélesebb választékát vette igénybe, és már nyilvánvaló volt a hálózat gazdasági jelentősége is. Az 1990-es évek internete egy műszaki és gazdasági értelemben is decentralizált
hálózat volt, amelynek működése jelentős részben nyílt szabványokon alapult (Szűts, 2018).
A 2010-es évek közepének internete más képet mutat. Megjelent néhány olyan szervezeti
szereplő a digitális kommunikáció piacán, mindenekelőtt a Google és a Facebook, amelyek
a hálózati adatforgalom egyre nagyobb részét saját szolgáltatásaikba terelték. A felhasználók figyelméért és a digitális piac reklámbevételeiért zajló versenyben e szereplők a média
történetében soha nem látott piaci erőre tettek szert, és az internet végső soron egy olyan
hálózattá vált, ahol a kommunikáció jelentős része néhány globális médiavállalat jogvédett,
zárt rendszerein zajlik. E szolgáltatások hátterében olyan algoritmusok működnek, amelyek
rengeteg (személyes) adat felhasználásával a felhasználóra szabott médiakörnyezetet hoznak
létre (Ződi, 2017). A 2010-es évek közepéig átfogó szabályozási igény megfogalmazására sem
a piaci szereplők, sem a felhasználók, sem a szakpolitikai döntéshozók nem voltak képesek.

* A fejezet alapjául szolgáló kutatás „Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései”
című, 116551 számú OTKA pályázat keretében készült.
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A digitális médiakörnyezet mind technikai, mind üzleti értelemben igen tagolt. A tartalomelosztás technikai és üzleti folyamatában is egyre újabb szintek és szereplők jelennek meg,
egyre újabb kihívások elé állítva a közpolitika formálóit.
Az 1990-es évek második felében a jogalkotónak rendeznie kellett az internetes adatforgalomban résztvevő azon szereplők jogi helyzetét, akik maguk nem vesznek részt a tartalom kialakításában, de az általuk nyújtott tárolási és adattovábbítási szolgáltatások nélkülözhetetlenek a tartalomnak a közönséghez való eljuttatásában. A szabályozás elsődleges feladata annak tisztázása
volt, hogy ezek az ún. közvetítőszolgáltatók mennyiben és milyen feltételek mellett felelősek az
általuk tárolt és továbbított információkért. olyan korlátozott felelősségi modell vált uralkodóvá,
amely szerint a közvetítőszolgáltatók nem ellenőrei a tartalomnak, és csak a tudomásukra jutott
jogsértések esetén kötelesek lépéseket tenni a jogsértő információ elérhetőségének korlátozására.
A 2000-es években jelentek meg az ún. over-the-top (OTT) szolgáltatások, amelyek a
hanghívásoktól a filmterjesztésig számos különböző kommunikációs lehetőséget tesznek elérhetővé. Az OTT-szolgáltatók közös jellemzője, hogy szolgáltatásaikat saját hálózati infrastruktúra nélkül teszik elérhetővé, és e szolgáltatásokat korábban jellemzően az adott hálózat
üzemeltetői nyújtották. Egyes OTT-szolgáltatások jogi helyzete mind a mai napig bizonytalan; még az olyan, általánosan elterjedt hanghívás- és üzenetküldő-szolgáltatások jogi besorolása sem egyértelmű, mint a Skype vagy a WhatsApp.
A 2000-es évek közepétől11 egyre inkább a komplex kommunikációs platformok, az ún.
forgalomirányító szolgáltatások kerültek a közpolitikai gondolkodás középpontjába (Klein,
2018; Ződi, 2018). A forgalomirányítók közé tartoznak a keresőszolgáltatások, amelyek valamely keresőalgoritmus alapján navigálják a felhasználókat; a közösségi hálózatok, amelyekben az egyes felhasználók a velük kapcsolatban álló más felhasználók ajánlásai alapján jutnak
el az információhoz; valamint az olyan letöltőközpontok, applikáció-áruházak és online értékesítési felületek, amelyek a felhasználó vélt igényei és más felhasználók elégedettsége alapján
rangsorolják az értékesített termékeket. Ezek első pillantásra különböző technikai megvalósítással, sőt különböző filozófiák mentén működnek. Azonban minden esetben egy-egy olyan
algoritmus határozza meg a felhasználó számára láthatóvá váló tartalomválasztékot, amely a
rendszer üzemeltetője által meghatározott szempontok alapján rangsorolja az információkat.
Az internet szabályozásáról való gondolkodásra kezdettől a governance jellegű megközelítés volt jellemző: az internet globális jellege nyilvánvalóvá tette a szabályozási kompetenciák
nemzetközi szintű megosztását, az internet architektúrája elkerülhetetlenné tette az internet
működtetésében résztvevő piaci szereplők intenzív bevonását a szabályozásba. Az önszabályozás és a társszabályozás gondolata, valamint a nemzetközi szintű szabályozás lehetőségei
és korlátai az 1990-es évek közepétől az internet, illetve a digitális kommunikációs környezet
szabályozásának meghatározó irányai (ld. különösen CEC, 1996b).
Az internet szabályozásával foglalkozott az Európai Unió Bizottságának „A fiatalok és
az emberi méltóság védelme az audiovizuális- és információs szolgáltatásokban” című Zöld
Könyve (CEC, 1996b), valamint a Tanács 98/560/EG számú ajánlása az európai audiovizuális- és információszolgáltatási ágazat versenyképességének fokozásáról. Ezek a dokumentumok önszabályozó szervezetek létrehozását és magatartási kódexek kidolgozását, a panaszok
bejelentését biztosító „forró drótok” kialakítását, tartalomértékelő és tartalomszűrő rend11 A Facebook 2004-ben indult, magyar nyelven 2008 óta érhető el. A YouTube alapításának éve 2005, a
Google 2006-ban vásárolta fel a videomegosztót. A Twitter 2006 óta érhető el.
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szerek kifejlesztését, valamint a felhasználói tudatosság erősítését kezdeményezték (Polyák,
2001). A digitális média-ökoszisztémát szabályozó közpolitikai eszköztár tehát kezdettől jelentős mértékben támaszkodott a nem-közhatalmi jellegű eszközökre.

Az ICANN mint a nemzetközi ön- és társszabályozás iskolapéldája
Ugyan nem kormányzati/közhatalmi szervezetként, de a kormányok bevonásával működik az
IP-címek és az internetes domain-nevek9 nemzetközi koordinációjának legfőbb intézménye, az
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Az ICANN hosszú, és az
érintett érdekek sokfélesége miatt nehézkes alkufolyamat eredményeként 1998-ban jött létre.
Szervezeti felépítésével, jogköreivel, végső soron legitimitásával kapcsolatban folyamatos viták
zajlanak10, amelyek elsősorban arra irányulnak, hogy a domain nevek koordinációja a lehető
legszélesebb nemzetközi felügyelet alá kerüljön.
Az ICANN jogállása igen sajátos: a kaliforniai jog alapján bejegyzett nem nyereségérdekelt
szervezet, amely eredetileg az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumával kötött megállapodás alapján globális szinten végzi a domain-nevekkel kapcsolatos igazgatási és szabályozási feladatokat. Az Egyesült Államokkal kötött megállapodás 2009-ben lejárt, ami erősítette a szervezet nemzetközi legitimitását. A kormányok képviselői az ICANN igazgatótanácsa
mellett működő egyik tanácsadó bizottságon (Governmental Advisory Committee, GAC) keresztül vesznek részt a szervezet működésében.
Az ICANN fő feladata a különböző hálózati azonosítók elosztásának koordinálása, a domainrendszer műszaki háttere – a DNS Root Name Server System11 – működésének és fejlesztésének
koordinálása, valamint az e technikai funkciókhoz kapcsolódó politika alakításának koordinálása, ide értve az új felsőszintű domain-ek bevezetésének politikáját is. Az ICANN világszerte
több száz regisztrátort jelölt ki a gTLD-k nyilvántartására, megteremtve ezzel a verseny feltételeit. Működése során új gTLD-ket vezetett be, a domain-viták rendezésére bevezette a WIPO
által kidolgozott szabályokat (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP).12

12 13 14 15

12 A domain név a hálózatba kapcsolódó számítógépeket azonosító ún. IP-címeket – jelenleg 32 bit hosszúságú numerikus azonosítókat – helyettesítő, a felhasználó számára értelmezhető megnevezés. A domain nevek használatához sajátos
névhierarchiát hoztak létre, amely szerint egy csomópont nevét (az ún. URL-t, Uniform Resource Locatort) a tartománynevek összefűzése adja. A rendszerben kiemelt jelentősége van a domain utolsó elemének, az ún. felső szintű domain nek
(Top Level Domain, TLD). A felső szintű nevek egyik típusa a szolgáltatás tartalmára utaló általános TLD (generic TLD,
gTLD), másik típusa az országkód (country code TLD, ccTLD). A jelenlegi gyakorlat korlátozza a felső szintű nevek körét.
13 E vitákat, illetve az internet irányításával kapcsolatos kérdéseket az érintett kormányzati, gazdasági és civil
szereplők jelenleg az ENSZ főtitkára által életre hívott Internet Governance Forum (IGF) keretében tárgyalják
meg. Az IGF döntéshozatali jogokkal nem rendelkezik, működésének célja, hogy a döntéshozó szervezeteket
megfelelő információkkal lássa el. Technikai, hozzáférési, biztonsági kérdések, a nyílt internet és a sokszínű tartalomszolgáltatás kérdése egyaránt a tárgyalások napirendjén szerepel. Az IGF-t eredetileg 2010-ig hozták létre,
majd mandátumát 2015-ig megújították (Kleinwächter, 2008).
14 E szerverek valósítják meg a felső szintű domainek technikai koordinációját, megbízható működésük az
Internet működésének feltétele. Jelenleg a világ több pontján elhelyezve 13 ilyen szerver működik (jelölésük
A-tól M-ig), amelyek közül az Egyesült Államokban található A Root Server tárolja az ún. master listát, a többi
szerver ennek naponta aktualizált másolata, http://www.icann.org/correspondence/root-map.gif.
15 http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm.
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6.4.1. Az Európai Unió mint a digitális médiakörnyezet közpolitika-formálója
Jelenleg, a 2010-es évek végén úgy tűnik, a digitális médiakörnyezet szabályozásának leghatékonyabb szereplője az Európai Unió. Az információs társadalom megvalósítása, az európai
értékek érvényesítése a digitális környezetben már az 1990-es évek második felétől az Európai Unió legfontosabb célkitűzései közé tartozott (Z. Karvalics, 1998). Stratégiaalkotás,
jogalkotás, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság döntései, a piaci szereplőkkel való
együttműködés, az infrastruktúra fejlesztését, a tartalom-előállítást, az oknyomozó újságírást
és a digitális médiakörnyezethez kapcsolódó oktatási tevékenységeket célzó támogatási programok egyaránt részei az európai szakpolitikai eszköztárnak.
Az 1994-ben elfogadott Bangemann-jelentés volt a lehetőségek és a tennivalók első átfogó
elemzése, amit a feladatokat és az eszközöket részletező akciótervek sora követett. Az információs társadalom megvalósítására irányuló politika döntő lépése volt az Európai Unió Bizottsága által 2000-ben beterjesztett eEurope kezdeményezés és arra épülő akcióterv (Polyák,
2002a, 2002b). A 2010-ben elfogadott Európai Digitális Menetrend intézkedési területei
közül a „jelentősen gyorsabb internet-hozzáférés elérhetőségének garantálása”, illetve „a digitális jártasság, a digitális készségek és a digitális felzárkózás javítása” közvetlen hatással van az
elérhető tartalomválaszték sokféleségére, illetve a felhasználók médiaműveltségére (Európai
Bizottság, 2010). Az Európai Bizottság 2015-ben adta ki az Európai digitális egységes piaci
stratégiáról szóló közleményt, amely többek között az adatvédelmi, a szerzői jogi és a médiajogi környezet újragondolásával kíván olyan átfogó célokat megvalósítani, mint az internetes
termékek és szolgáltatások elérhetőbbé tétele, a digitális hálózatok és szolgáltatások fejlődését
elősegítő feltételek megteremtése, valamint az európai digitális gazdaság növekedési képességének maximálása (Európai Bizottság, 2015).
A digitális médiakörnyezet szabályozásának első európai mérföldköve az ún. elektronikus
kereskedelmi irányelv elfogadása volt 2000-ben. Az irányelv tisztázta a különböző funkciókat ellátó internet-szolgáltatók jogi helyzetét, mindenekelőtt az általuk továbbított, tárolt
vagy hozzáférhetővé tett információkért viselt felelősségüket. A digitális kreatív ipar gazdaságilag fenntartható működéséhez járul hozzá az információs társadalom szerzői jogi kérdéseit
rendező Infosoc irányelv 2001-ből.16 Az irányelv többek között szabályozza az ún. lekérésére
hozzáférhetővé tétel, azaz a művek online, on-demand felhasználásának feltételeit, valamint
a kreatív alkotások technikai védelmét célzó műszaki intézkedések alkalmazásának kereteit.
Az európai szerzői jog 2019-es reformja a legnagyobb vitát azzal váltotta ki, hogy a forgalomirányító szolgáltatásokat a szerzői jogi helyzetük újraszabályozásával a korábbinál nagyobb
mértékben próbálta bevonni az európai média és az európai kreatív ipar finanszírozásába
(Szalay–Polyák, 2018).
Az 1989-es televíziós irányelv 2007-ben elfogadott módosítása az európai médiaszabályozás hatálya alá vonta az úgynevezett hálózaton lekérhető (online on-demand) audiovizuális
szolgáltatásokat. Míg a 2007-es módosítás17 kifejezetten igyekezett kerülni a felhasználói
16 2001/29/EK irányelv az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak
összehangolásáról.
17 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/65/EK irányelve (2007. december 11.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról.
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tartalmak megosztását segítő platformok – mindenekelőtt a YouTube – szabályozását, addig
az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelv 2018-ban elfogadott újabb módosítása18 néhány
kötelezettséget az ún. videomegosztóplatform-szolgáltatásokra is megállapít, amelyek a felhasználók által előállított és/vagy feltöltött videók tárolását és rendszerezését biztosítják.
A digitális médiakörnyezet működési feltételeit alapjaiban határozzák meg az adatvédelmi elvárások. Az Európai Unió 2016-ban újította meg az európai adatvédelmi szabályozást.
Az általános adatvédelmi rendelet19 (közkeletű rövidítéssel: GDPR) elsősorban az adatvédelmi szabályok megsértése esetére kilátásba helyezett magas bírságösszeg miatt került a piaci
szereplők érdeklődésének középpontjába, de többek között a profilalkotásra és a személyes
adatok egyik szolgáltatótól egy másik szolgáltatóhoz való hordozhatóságára vonatkozó előírásokkal kifejezetten a digitális környezet adatvédelmi kihívásaira reagál (Szőke, 2015).

6.4.2. Szűk keresztmetszetek a digitális médiakörnyezetben, a hálózatsemlegesség vita
Az internet megjelenése és elterjedése a 2000-es évek közepéig azt az illúziót táplálta, hogy
elérkezett a korlátlan, szűk keresztmetszetek nélküli tartalom-előállítás és -terjesztés időszaka. Ezt az illúziót egyfelől a hálózatsemlegességről indult vita oszlatta el, aminek szimbolikus kezdőpontja a Comcast amerikai kábelszolgáltató elleni eljárás volt: az amerikai kommunikációs hatóság, a Federal Communications Commission (FCC) jogsértőnek találta azt
a gyakorlatot, hogy a kábelszolgáltató az adatforgalom szűrésével korlátozta felhasználóit a
fájlmegosztó szolgáltatások használatban. Az ügy és maga a hálózatsemlegességi vita éppen
arról szól, hogy az internet alapjául szolgáló távközlési hálózatok üzemeltetői az adatforgalom növekedésével egyre inkább abban érdekeltek, hogy az általuk továbbított adatok között
különbséget tegyenek, egyes adatok továbbítását előnyben részesítsék, és ezzel maguk is szűk
keresztmetszetként befolyásolják a hálózati kommunikáció egészét.
A korlátlan hozzáférés illúziójának másrészről azok a szolgáltatások vetettek véget, amelyek a tartalomszolgáltató és a felhasználó közötti közvetítőként (intermediaries) egyre inkább
megkerülhetetlen szereplővé váltak a felhasználó számára az egyes információk megtalálásban, a tartalomszolgáltatók számára pedig a felhasználók elérésében. Annak a médiakörnyezetnek, amelyben a legszűkösebb jószág a felhasználó figyelme, az információ megtalálását és értékelését segítő, tehát a felhasználó figyelmét irányító szolgáltatások már nem csak
hasznos mellékszereplői, hanem nélkülözhetetlen főszereplői (Helberger és mások, 2014). E
forgalomirányító, forgalomterelő szolgáltatások 20 különböző algoritmusok alapján, de minden esetben az adott felhasználó személyes preferenciáit figyelembe véve segítik a releváns
információk kiválasztását (Polyák, 2016).
18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek
összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv; a továbbiakban AMSZ) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról.
19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
20 A „forgalomterelő” kifejezés Cseh Gabriellától (2012) származik. A tanulmányban a forgalomirányító kifejezést használjuk e szolgáltatások közös megjelöléseként. Ugyanezen szolgáltatások összefoglalására a „platform”
kifejezés is használatos (ld. pl. CNNum, 2014).
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A hálózatsemlegesség vita tartalma és háttere
Az ezredforduló utáni időszak egyik fontos közpolitikai vitája az ún. hálózatsemlegesség fenntartásáról szólt. Az internetes kommunikációban a hálózatüzemeltető távközlési szolgáltatók
eddig ténylegesen és jogilag is olyan szereplőként jelentek meg, amelyek az általuk továbbított
vagy hozzáférhetővé tett közlés tartalmát nem befolyásolják, és ennek megfelelően azért nem
is viselnek felelősséget.21 E vállalkozások szempontjából a hálózatsemlegesség éppen azt jelenti, hogy semmilyen módon nem avatkoznak bele a hálózaton átvitt információk tartalmába,
azokat nem válogatják, nem rangsorolják, nem módosítják. Az Elektronikus Kommunikáció
Európai Szabályozóinak Testülete (BEREC) megfogalmazásában a hálózatsemlegesség elvének az a tartalma, hogy „a hálózaton zajló elektronikus kommunikációt egyenlően kezelik,
[…] függetlenül (i) a tartalomtól; (ii) az alkalmazástól; (iii) a szolgáltatástól; (iv) [a hálózathoz
csatlakozó] végberendezéstől; (v) a küldő és a (vi) fogadó [IP] címétől” (BEREC, 2010: 2).
A fentebb értelmezett közszállítói (common carrier) pozíció (van Cuilenburg – McQuail,
2010) mindaddig a hálózatüzemeltetők számára is a legjobb megoldást – a legegyszerűbb üzleti
modellt és a legkevesebb szabályozási terhet – jelentette, amíg az egyes szolgáltatások a rendelkezésre álló átviteli kapacitásoknak csak elenyésző hányadát foglalták le. Ahogy azonban egyes
szolgáltatások sávszélesség-igénye, illetve a jelátvitel megbízhatóságára, minőségére vonatkozó
igénye megnőtt, a távközlési szolgáltatók új üzleti modell kialakításában lettek érdekeltek.
Az új üzleti modell lényege, hogy a különböző tartalmak különböző feltételekkel férhetnek
hozzá az átviteli kapacitásokhoz és végső soron a felhasználókhoz. Szemben a jelenlegi megoldással, amely a távközlési hálózatok üzemeltetésének és fejlesztésének költségeit kizárólag a
végfelhasználókra kirótt díjakból fedezi, az új modell új bevételi forrásként a különböző tartalomszolgáltatások és alkalmazások szolgáltatóira kirótt díjakra is támaszkodik (Sidak, 2007).

A hálózatsemlegesség és a véleményszabadság közötti összefüggést hangsúlyozó vélemények az
internetet olyan „alapvető közösségi infrastruktúrának” tekintik, amely a felhasználók részére
biztosítja „a részvételt a közös információs és kulturális környezet építésében, illetve a személyes
információs környezet kialakításának szabadságát” (FCC, 2009: 33). A „közösség kommunikációs igényeit kielégíteni” és a „széleskörű nyitott párbeszédet” támogatni csak egy nyílt internet
képes (The Knight Commission, 2009 in: FCC, 2009: 33). Ezek a vélemények végső soron
az internet jelenlegi működési módját írják le és védik. Peha (2007) az adatcsomagok közötti
megkülönböztetés lehetőségének következményeit elemezve külön is kiemeli, hogy a hálózatüzemeltetők képesek „elfojtani a beszédet”, és erre időnként késztetést is érezhetnek. Lessig és
McChesney (2006) szerint ezért hálózatsemlegesség nélkül „elveszítjük azt a lehetőséget, hogy
a szélessávú hálózatokon megjelenő független hírek és közösségi információk hozzáférése és
terjesztése óriási ütemben bővüljön.”

21 Ld. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem
egyes jogi kérdéseiről szóló 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv; az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény.
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A szólásszabadságot védő érvekkel szemben megfogalmazódó ellenérv szerint az internetes
közösség maga lépne fel a tartalmak közötti szelekció lehetőségével visszaélő, cenzúrázó hálózatüzemeltetőkkel szemben. Ennek azonban előfeltétele, hogy a felhasználók választhassanak
versengő hálózatüzemeltetők között. Lessig a szabályozás szükségességét többek között éppen
azzal indokolja, hogy az Egyesült Államokban erősödik a szélessávú szolgáltatók koncentrációja, ennek következtében a szélessávú hozzáférés piacán nincs hatékony verseny (Lessig,
2006). Ha azonban a felhasználó valóban képes arra, hogy a tartalmakat diszkrimináló internet-szolgáltatót lecserélje egy másikra, akkor az egyes szolgáltatók diszkriminatív gyakorlata
a felhasználók, a tartalomszolgáltatók és a nyilvánosság működése szempontjából lényegesen
kisebb kockázatot jelent. Ebből az is következik, hogy a hálózatsemlegesség „inkább a második legjobb megoldás” (Balkin, 2006), arra az esetre, ha nyílt hozzáférés hiányában nincs
verseny az internet-szolgáltatók között.
Amikor a szélessávú hálózatok üzemeltetői ugyanúgy kezdenek viselkedni, mint más tartalomterjesztési platformok üzemeltetői, akkor világossá válik, hogy a hálózatsemlegesség
a médiaszabályozás egész történetén átívelő alapvető hozzáférési kérdéseket érint. A hálózatsemlegesség e megközelítésben hozzáférési probléma, amely a tartalomszolgáltatók és a
hálózatüzemeltetők – vagy általánosságban a tartalomnak a közönséghez való eljuttatásában megkerülhetetlen egyéb „szűk keresztmetszetek” fölött rendelkező szolgáltatók – közötti
kapcsolatok szabályozását indokolja (Holznagel–Schumacher, 2011).
A szolgáltatás-minőséggel kapcsolatos elvárások mára egyértelművé tették, hogy a gyakorlatban a hálózatsemlegesség nem tartható fenn, és ezt a körülményt az amerikai és az európai
szabályozás is figyelembe vette (Bartóki-Gönczy, 2014; Gálik és mások, 2011). Az amerikai
kommunikációs hatóság, az FCC által elfogadott hálózatsemlegességi szabályok ugyan a vezetékes hálózatokon tiltották volna a blokkolást, illetve a tartalmak diszkriminációját, de
csak „indokolatlan”, illetve „az észszerű hálózat-menedzsment követelményeit” meghaladó
esetekben. Az elfogadott rendelet három előírást tartalmazott:
– átláthatóság: a szolgáltató köteles a hálózat-menedzsmentre vonatkozó gyakorlatáról,
valamint a szélessávú hálózathoz való hozzáférés üzleti feltételeiről pontosan tájékoztatni a nyilvánosságot;
– a blokkolás tilalma: a vezetékes hálózaton szélessávú hozzáférést nyújtó szolgáltatók
az észszerű hálózat-menedzsment követelményeit figyelembe véve nem blokkolhatják a
jogszerű tartalmakat, szolgáltatásokat, alkalmazásokat, valamint a hálózatot nem károsító eszközöket; a mobil hálózaton szélessávú hozzáférést nyújtó szolgáltatók az észszerű
hálózat-menedzsment követelményeit figyelembe véve nem akadályozhatják a felhasználókat a jogszerű honlapok elérésében, valamint az olyan alkalmazások elérésében,
amelyek az adott szolgáltató hang- és/vagy videoszolgáltatásának versenytársai;
– az indokolatlan diszkrimináció tilalma: a vezetékes hálózaton szélessávú hozzáférést
nyújtó szolgáltatók nem alkalmazhatnak indokolatlan megkülönböztetést a jogszerű hálózati tartalmaknak a felhasználó internet-hozzáférésén keresztül történő továbbításánál.
Az átláthatóság követelményének kivételével e szabályokat az amerikai bíróság az FCC hatáskörével kapcsolatos problémák miatt megsemmisítette, egyúttal fel is hívta az FCC-t a
szabad és nyílt internet megóvására (Detrekői, 2014).22 Átfogó konzultáció után az FCC
22

Verizon Communications, Inc. v. Federal Communications Commission 740 F.3d 623 (DC Cir. 2014).
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2015-ben új szabályokat fogadott el, az internet-hozzáférés szolgáltatókat a hatóság common
carrier szolgáltatóként határozta meg, egyúttal mentesítette őket az ilyen típusú szolgáltatókra vonatkozó áfogó szabályozás nagy része alól. A szabályok módosítását a bíróság jóváhagyta, azonban a Donald Trump elnök hivatalba lépése (2017 január) utáni, új összetételű FCC
2017 decemberében eltörölte a hálózatsemlegességet védő szabályokat. A bíróság ezt követően
azt kezdte vizsgálni, hogy a szabályok eltörlése jogszerűen történt-e (Lecher, 2019).
Az Európai Unió elektronikus hírközlési irányelvei deklarálják a hálózatsemlegesség fenntartásának támogatását, de a szolgáltatók üzleti modelljeibe nem avatkoznak bele. Az elektronikus hírközlési szabályozás a hírközlési szabályozóhatóságok feladataként határozza meg
annak elősegítését, hogy a felhasználók hozzáférhessenek az információkhoz és terjeszthessék azokat, illetve használhassák az általuk választott alkalmazásokat és szolgáltatásokat.23 A
szélessávú internet hozzáférést nyújtó szolgáltatók kötelesek egyértelmű, átfogó és könnyen
hozzáférhető formában meghatározni a nyújtott szolgáltatások tartalmát, ide értve többek
között a szolgáltatások és alkalmazások használatának korlátozásával kapcsolatos feltételeket
és a kínált szolgáltatások minimális minőségi szintjét.24 A szabályzó hatóságok előírhatják a
szolgáltatásminőség minimumkövetelményeit.25
Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2120 számú rendelete a nyílt internet-hozzáférés
megteremtéséhez szükséges intézkedésekről26 további konkrét elvárásokat fogalmaz meg a
hálózatsemlegesség fenntartása érdekében, ugyanakkor figyelembe veszi a hálózat biztonsága és a hálózati torlódások megelőzése érdekében hozott intézkedések szükségességét, és az
egyenlő elbánás elve alól széles, nem pontosan meghatározott kivételeket állapít meg. Ilyen
széles kivétel különösen az a rendelkezés, amely szerint az internet-szolgáltatók szabadon
kínálhatnak az internet-hozzáférési szolgáltatásoktól eltérő, meghatározott tartalomra, alkalmazásokra vagy szolgáltatásokra optimalizált szolgáltatásokat, amelyek esetében meghatározott minőségi szintet kell biztosítani.27 Ilyen speciális szolgáltatásokat az internet-szolgáltató
csak akkor kínálhat, ha a hálózati kapacitás megfelelő e szolgáltatások internet-hozzáférési
szolgáltatások mellett történő nyújtására, és a speciális szolgáltatások nem befolyásolják hátrányosan a végfelhasználó rendelkezésére álló internet-hozzáférési szolgáltatások elérhetőségét vagy általános minőségét.

Koncentrált piacok
A forgalomirányító szolgáltatások piacai kifejezetten koncentrált piacok, amelyeket majd
minden szolgáltatási és földrajzi piacon egy-egy piacvezető vállalkozás ural. A piacvezetők,
mint a Google, a Facebook, az Apple, az Amazon és a Microsoft jellemzően globális IT válla23 Keretirányelv 8. cikk (4) bek. g).
24 Egyetemes szolgáltatási irányelv 20. cikk (1) bek. b).
25 Egyetemes szolgáltatási irányelv 21. cikk (3).
26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint
az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról
(roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról.
27 2015/2120 rendelet 3. cikk (5) bek.
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latok, amerikai székhellyel. A forgalomirányító szolgáltatások a digitális világban az információ, a figyelem és a pénz áramlását egyaránt uralják és saját piacaikon világszerte jellemzően
kirívóan magas részesedéssel rendelkeznek. Annak ellenére, hogy a különböző forgalomirányító szolgáltatások piacán eltérő mértékben ugyan, de jelen vannak versenytársak is, a felhasználói magatartások eddig a piacvezetők pozícióit erősítették.
E szolgáltatások mindegyikére jellemző valamiféle hálózati hatás, ami legnyilvánvalóbban
a közösségi hálózatoknál érvényesül, hiszen ott a hálózathoz csatlakozott felhasználók száma a szolgáltatás használhatóságának legfontosabb tényezője. A keresőszolgáltatások olyan
ún. tapasztalati jószágok, amelyek működésével kapcsolatban a felhasználó nagyon kevés
információval rendelkezik, ezért a kockázatok csökkentése érdekében hajlamos a már bevált
szolgáltatást igénybe venni (Stark és mások, 2014). A hálózati hatást erősíti a Google széles
szolgáltatási portfoliója, de az is, hogy a tartalomszolgáltatók idővel a legnépszerűbb kereső
keresési algoritmusához igazodva próbálják optimalizálni tartalmaik fellelhetőségét.28
A Google a globális keresési piacon 2019. januárjában 89,95 százalékos részesedéssel rendelkezett, de például Németországban a 2019. februári részesedés 90,92 százalék, az Egyesült Államokban 83,48 százalék, Magyarországon 2019. áprilisában ez az arány 98 százalék volt. A 2019.
áprilisi adatok szerint a mobil eszközökön a Google a globális keresési piac 89,32 százalékát uralja.
A Facebook 2,32 milliárd felhasználójával a közösségi hálózatok kimagaslóan legnagyobb globális szereplője. 2018-ban az Egyesült Államokban a lakosság 51,5 százaléka, Németországban 42,7
százaléka használta, a magyarországi penetráció 59,5 százalék volt (Katts, 2018; NapoleonCat,
2018; NetMarketShare, 2019; Statcounter, 2019; Statista, 2019a, 2019b, 2019c).
Ez, a média történetében mindenképpen kirívó piaci erőfölény, illetve a folyamatos terjeszkedés újabb és újabb kapcsolódó piacokon, akár saját fejlesztések révén, akár felvásárlásokkal,
egyre inkább a versenyjogi vizsgálatok célpontjává teszi az érintett vállalatokat. Az Európai Bizottság az elmúlt években több döntésével igyekezett korlátozni a piaci erővel való visszaéléseket
és a piaci terjeszkedést a Google és a Facebook piaci helyzetével kapcsolatban, mint például:
– Facebook/WhatsApp ügy: amikor az Európai Bizottság 2014-ben engedélyezte, hogy a
Facebook felvásárolja a WhatsAppot, a Facebook az eljárás során valótlan információt
közölt azzal kapcsolatban, hogy összevonja-e a Facebook- és a WhatsApp-felhasználók
személyes adatait; a 2017-ben kiszabott bírság összege 110 millió euró volt;29
– Google Android ügy: a Google 2011 óta jogellenes korlátozásokat vezetett be az
Android mobileszköz-gyártók és mobilhálózat-üzemeltetők számára annak érdekében,
hogy megerősítse erőfölényét az általános internetes keresés terén; a 2018-ban kiszabott
bírság összege 4,34 milliárd euró;30
– Google AdSense for Search ügy: a Google – mint a keresési hirdetéseket használó hirdetők
és az azokat közlő weboldalak tulajdonosai közötti közvetítő – az online keresési hirdetések
közvetítési (értékesítési) piacán tartósan erőfölényben van, és piaci erejével visszaélve megakadályozta a versenyt e piacon; a 2019-ben kiszabott bírság összege 1,49 milliárd euró.31
28 European Commission: Case AT.39740 Google Search (Shopping), Council Regulation (EC) 1/2003,
27.06.2017.
29 Commission Decision of 17.5.2017 imposing fines under Article 14(1) of Council Regulation (EC)
No. 139/2004 for the supply by an undertaking of incorrect or misleading information (Case No. M.8228 –
Facebook / WhatsApp).
30 Commission Decision of 18.7.2018, Case AT.40099 – Google Android.
31 Commission Decision of 20.3.2019, Case AT.40411 – Google Search (AdSense).
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A politikai döntéshozók, sőt az érintett vállalatok működését közelről ismerő egyes szakemberek 29 részéről is megfogalmazódott már az az igény, hogy a legnagyobb technológiai és médiavállalatokat, mint a Facebook, a Google mögött álló Alphabet, az Apple és az Amazon több
önálló vállalkozássá kellene feldarabolni. A német versenyhatóság 2019 februárjában ennél
ugyan enyhébb megoldást választott, de már határozatban kötelezte a Facebookot tevékenységének funkcionális szétválasztásra.30 A WhatsApp és az Instragram működése során keletkezett személyes adatok – szemben a jelenlegi gyakorlattal – automatikusan nem vonhatók össze
a Facebookon keletkezett személyes adatokkal, erre csak a felhasználó kifejezett hozzájárulása
adhat alapot. A német versenyhatóság nem adatvédelmi, hanem versenyjogi szempontból kifogásolta a kialakult adatkezelési gyakorlatot, és az ügy minden bizonnyal jelentős hatással lesz
nem csak a Facebook, hanem minden globális technológiai vállalat jövőbeli működésére.

32 33

Adatvédelmi kérdések
A technológiai cégek rendelkezésére álló személyes adatok mennyisége közvetlenül befolyásolja
az érintett vállalatok piaci helyzetét. A személyesadat-állomány olyan, akár pénzügyi mutatókkal is kifejezhető érték, amely döntő mértékben meghatározza az adott vállalat üzleti lehetőségeit és eredményeit, és amelyet ma már e vállalatok piaci erejének versenyjogi értékeléséből sem
lehet kihagyni (Polyák–Pataki, 2018). Az adatvédelem már csak azért is a digitális ökoszisztéma szabályozásának egyik kulcskérdése, mert a személyes adatok egyre kifinomultabb feldolgozása alapján létrehozott felhasználói profilok képezik az alapját a hirdetési üzenetek lehető
legpontosabb személyre szabásának, s ezen keresztül nagymértékben befolyásolják a digitális
médiavállalatok bevételeinek alakulását (Pataki–Szőke, 2017). Egyre inkább az a kockázata
az adatkezelésnek, hogy a felhasználó helyett átláthatatlan algoritmusok hoznak döntéseket a
felhasználói adatok alapján. Ezek a döntések nem csak a fogyasztói magatartást érinthetik, de
akár a felhasználó politikai választásait is (Stöcker, 2015; Tufekci, 2018).
Az Európai Unió Bírósága már az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatályba lépése
előtt egyértelművé tette, hogy azok a globális technológiai vállalatok, amelyeknek bármilyen üzleti tevékenységet végző leányvállalata van egy európai uniós tagállamban, az európai
adatvédelmi jog hatálya alatt állnak.34 Sőt a Facebook adatkezelési gyakorlatát vizsgálva azt
is kimondta a Bíróság, hogy a nem európai vállalatokkal szemben gyakorlatilag ugyanolyan
adatvédelmi követelményeket kell érvényesíteni, mint az európai adatkezelőkkel szemben.35
Az első ítélet volt egyébként az, amelyben a Bíróság kimondta, hogy a Google az érintett kérelmére köteles törölni a keresések találati listájáról mindazokat a személyes ada32 Cris Hughes, a Facebook egyik alapítója 2019. májusában azt javasolta, hogy a Facebookot, a WhatsAppot
és az Instragramot szervezzék önálló vállalatokba (Shepardson, 2019).
33 Decision of the Bundeskartellamt Nr. B6-22/16, Facebook, Exploitative business terms pursuant to Section 19(1)
GWB for inadequate data processing, 15 February 2019.
34 Az Európai Bíróság ítélete, 2014. május 13., Google Spain SL és Google Inc. kontra Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) és Mario Costeja González, C-131/12. sz. ügy.
35 Az Európai Bíróság ítélete, 2015. október 6., Maximillian Schrems kontra Data Protection Commissioner,
C-362/14. sz. ügy.
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tokat, amelyek esetében az érintettnek joga van ahhoz, hogy „a személyével kapcsolatos
szóban forgó információt a neve alapján indított keresés nyomán megjelenő találati lista
segítségével aktuálisan már ne lehessen a nevével összekapcsolni.”36 Ez az ún. jog az elfeledtetéshez az európai adatvédelmi rendeletnek is részévé vált (GDPR 17. cikk), bár az
tartalmában nem sokban tér el az érintettet korábban is megillető törléshez való jogtól.
A második ítélet a Facebook adatkezelési gyakorlata alapján megsemmisítette az Európai
Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti „biztonságos kikötő” (safe harbour) megállapodást, ami alapján az Európai Unió az amerikai adatvédelmi rendelkezéseit megfelelő
szintű védelemnek ismerte el.

A forgalomirányító szolgáltatások jogi helyzete
Az algoritmus-alapú kommunikációs platformoknak a jogi kategóriákba sorolására egységes szabályozási megoldás még nem született. E szolgáltatások közös jellemzőjeként annyi
megállapítható, hogy saját tartalmat nem állítanak elő, ehelyett valamiféle közvetítő szerepet
töltenek be az információáramlásban. Ugyanakkor ez a közvetítő szerep eltér azoknak a szolgáltatóknak a szerepétől, amelyek az infrastruktúra szintjén technikai jellegű szolgáltatásokat
kínálnak az információk továbbításához és tárolásához. A forgalomirányító szolgáltatások ezt
az infrastruktúrát maguk is használják, és a felhasználók felé sajátos tartalomszolgáltatásokként jelennek meg (Napoli–Caplan, 2018), amelyeknek a fő funkciója, hogy algoritmusaik
felhasználásával a felhasználók figyelmét a számukra releváns információk felé irányítsák. Tevékenységükben részben egyfajta tárhelyszolgáltatást kínálnak, amikor lehetővé teszik, hogy
a felhasználók különböző tartalmakat (szöveges bejegyzéseket, képeket, videókat) töltsenek
fel és rögzítsenek az érintett platformokon.
Részben azonban a szerkesztői tevékenységhez hasonló tevékenységet is végeznek: a keresési találatok listájának összeállítása, a hírfolyamba kerülő bejegyzések rangsorolása, a felhasználók részére tartalmak ajánlása során emberi beavatkozás nélkül és nem általános szerkesztői
elvek mentén ugyan, de mégis aktívan befolyásolják a felhasználók elé kerülő tartalmakat. A
szolgáltatás e kettős természete miatt a közvetítő-szolgáltatók korábbi kategóriái nem alkalmazhatók minden további nélkül a forgalomirányítókra (Nagy–Polyák, 2018).
Az Európai Unió audiovizuális médiaszolgáltatási irányelvének 2018. évi módosítása
kísérletet tett e kettős természetnek megfelelő szabályozási keret kialakítására, legalábbis a
mozgóképes tartalmakat közvetítő szolgáltatások esetében. Az irányelv-módosítás az európai
médiaszabályozás hatályát kiterjesztette azokra a videomegosztó szolgáltatásokra, amelyek a
felhasználók által feltöltött tartalmakat tesznek elérhetővé. Ez jelentős koncepcióváltás az európai szabályozásban. A YouTube és más, a felhasználóktól származó tartalmakat megosztó,
rendszerint valamiféle személyre szabott ajánlórendszeren alapuló platformok egyértelműen
ezen fogalom alá esnek.
Az irányelv szerint a tagállamok gondoskodnak arról, hogy videomegosztóplatformszolgáltatók meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy:
– megvédjék a kiskorúakat az olyan tartalmaktól, amelyek károsíthatják a fizikai, szellemi
vagy erkölcsi fejlődésüket;
36
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– megvédjék a közönséget az olyan tartalmaktól, amelyek erőszakra vagy gyűlöletre uszítanak, továbbá
– megvédjék a közönséget az olyan tartalmaktól, amelyek terjesztése az uniós jog szerint bűncselekménynek minősülő tevékenység, így például terrorista bűncselekmény
elkövetésére való nyilvános uszítás, gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmény,
vagy rasszizmussal és idegengyűlölettel kapcsolatos bűncselekmény.
A megfelelő intézkedések közé tartozik többek között a panaszkezelő mechanizmusok működtetése, az életkor-ellenőrző rendszerek, a tartalom-minősítő rendszerek és a szülői felügyeleti rendszerek biztosítása, valamint a médiatudatosságot célzó hatékony intézkedések
és eszközök kialakítása.
Európai szinten a nem mozgóképes tartalmakat közvetítő forgalomirányítók szabályozása
– ugyanúgy, ahogy az európai médiaszabályozás eddigi történetében – nem várható, ugyanakkor a videóplatform-szolgáltatások meghatározása és kötelezettségei mintaként értelmezhetők
más forgalomirányító-szolgáltatások tagállami szintű szabályozásához is. A tagállami szintű
szabályozás egyrészt a túlszabályozás, az érintett szolgáltatások aránytalan és nem hatékony
terhelésének kockázatát, másrészt a globális piacon kis súlyú országok esetében a gyenge nemzetközi jogérvényesítési lehetőségek kockázatát rejti magában.

6.4.3. A digitális tartalmak szabályozása
A digitális tartalom szabályozása egyszerre ütközik a globális kommunikációs felületek, valamint a nyelvileg, kulturálisan és jogilag erősen tagolt helyi közösségek, valamint a normaszegésekre adott lehető leggyorsabb válasz és a véleményszabadság szempontjainak alapos
mérlegelése közötti konfliktus feloldhatatlanságába.
Az egyik első európai dokumentum, amely felsorolta a normasértő tartalmakat, az Európai Bizottságnak az interneten elérhető jogellenes és káros tartalmakról szóló állásfoglalása
volt 1996-ból (CEC, 1996a). Az állásfoglalás a hálózati kommunikáció által veszélyeztetett
értékként jelölte meg a nemzetbiztonságot (bombák, kábítószerek illegális előállításához
nyújtott segítség, terrorista tevékenység), a fiatalkorúak védelmét (erőszak, pornográfia, a
marketing visszaélésszerű formái), az emberi méltóság védelmét (fajgyűlölet, faji megkülönböztetés), a magánszféra védelmét (személyes adatok jogosulatlan továbbadása, elektronikus
zaklatás), a jó hírnév védelmét (rágalmazás, becsületsértés, jogellenes összehasonlító reklám),
a gazdasági biztonságot (hamisítás, iránymutatás a hitelkártyák hamisításához), a szellemi
tulajdont (oltalomban részesülő szellemi alkotások jogosulatlan továbbadása), valamint az
információ biztonságát (hacking).
Az 1990-es évek második felétől a 2010-es évekig a gyermekekre ártalmas tartalmak kiszűrése és a gyűlölködő, uszító – a 2000-es évektől ide értve a terrorizmust támogató – tartalmakkal szembeni fellépés volt a tartalomszabályozás fő iránya. A 2010-es években ezek
mellett az álhírek terjesztése és a választási kampányok tisztasága került a szabályozási, közpolitikai feladatok fókuszába.
A forgalomirányító szolgáltatások megjelenése nem csak az információáramlást központosította, hanem az (ön)szabályozást is. Míg az 1990-es és a korai 2000-es évek önszabályozási kezdeményezései a szolgáltatók közötti, iparági szintű összefogásokként valósultak meg,
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amelyek a panaszkezelő megoldásaikat igyekeztek legalább részben független szakemberek
bevonásával működtetni, addig a Facebook közösségi hálózat, a Google kereső, a YouTube
videomegosztó, vagy éppen az Apple Store alkalmazás-áruház az adott felületet üzemeltető
médiavállalat által egyedül meghatározott szabályzatok alapján maga dönt az egyes tartalmak normasértő jellegéről.
Ezeket a szabályzatokat a felhasználók a szolgáltatás igénybevételének kezdetekor magukra
nézve kötelezőnek fogadják el, így ezek lényegében az adott szolgáltató és a felhasználó mint
magánfelek között kötött szerződés általános szerződési feltételei (Nagy–Polyák, 2018). Az
érintett médiavállalatok a szabályzatok betartásáról is maguk gondoskodnak: automatizált,
algoritmus-alapú döntésekkel és moderátorok alkalmazásával szűrik a tartalmakat. Ez a gyakorlat ugyanakkor az szabályok, a moderálási elvek és az eljárások átláthatóságának hiánya
miatt, az alacsony fokú hatékonyság miatt, vagy éppen a döntések felülvizsgálatának hiánya
miatt folyamatosan a kritika kereszttüzében állnak.

A Facebook tartalomszabályozási és törlési gyakorlatáról eddig annyi információ került nyilvánosságra, amennyit a Süddeutsche Zeitung (Krause–Grassegger, 2016) és a Guardian (Hopkins,
2017) kiszivárogtatott. Ezekből az derült ki, hogy a lehetséges normaszegéseket – többek között a gyűlöletbeszéd, a terrorizmus támogatása, a holokauszt-tagadás, az erőszak-ábrázolás, a
gyermekbántalmazás körében – a Facebook alkalmazottai nagyon leegyszerűsített, lényegében
matematikai képletek formájában kódolt szempontok mentén szűrik ki. Az eljárások, illetve
a tartalomszűrés szempontjainak nyilvánossága a minimális garanciája a véleményszabadságot
korlátozó szolgáltatói döntéshozatalnak.

Az álhírek (fake news) és a dezinformáció visszaszorításának célja a
médiakormányzás területén
Amint könyvünk 5.2.7. alfejezetében korábban mát bemutattuk, a 2010-es évek közepétől a
valóság utáni korszak (post-truth age) kibontakozásakor a digitális hálózati média egyes oldalait és portáljait elárasztották az olyan tartalmak, mint a hamis hírek/koholmányok (fake news),
a személyiségi jogokat durván sértő anonim hozzászólalások, a lejárató kampányok, valamint
a trollok gyűlölködő darabjai. A fake news Allcott és Gentzkow (2017) korábban már idézett
meghatározása szerint az a hír, amelyet tudatosan és kifejezetten abból a célból állítanak elő,
hogy a benne foglalt, a valóságnak ellenőrizhetően meg nem felelő tényállításokkal félrevezessék a felhasználókat. Az Európai Unió szakértői csoportja (European Commission, 2018b) a
dezinformáció kifejezés használatát javasolja, tekintettel arra, hogy a jelenség komplexebb a
valótlan közlések terjesztésénél, valamint arra, hogy a „fake news” kifejezést kisajátítva a politikai szereplők a velük szemben kritikus médiumokra kezdték el használni. A szakértői csoport
szerint a dezinformáció „a valótlan, pontatlan vagy félrevezető információk minden formája,
amelyeket a közügyek szándékos rombolása vagy profitszerzés céljából alakítanak ki, hoznak
nyilvánosságra és népszerűsítenek” (European Commission, 2018c).
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Az Európai Unió fent nevezett szakértői testülete kiterjedt közpolitikai eszköztárat vázol
fel, melynek elemei a következők.
Az átláthatóság biztosítása: a teljes digitális értéklánc átláthatósága a dezinformáció elleni
küzdelem fő eleme, ami segíti a felhasználókat az információ valós vagy valótlan jellegének
felismerésében, az online hírterjesztés folyamatának megértésében, valamint abban, hogy
megértsék a hírek közlőinek motivációit és finanszírozási hátterét. Az átláthatóságot megfelelő eszközökkel meg kell teremteni az adott médium tulajdonosi hátterével kapcsolatban,
az egyes tartalmak szponzorált jellege fennállása esetén, valamint azt illetően, hogy az adott
tartalom terjesztésében részt vesznek-e fizetett felhasználók vagy erre a célra fejlesztett algoritmusok (robotok).
Ugyancsak ki kell terjednie az átláthatóságnak a hírek forrására, amihez a jelentés átláthatósági indikátorok kidolgozását javasolja, amelyek akár a közösségi oldalak és a keresőszolgáltatások értékelései szempontjai közé is beépülhetnek. A javaslat szerint növelni kell továbbá
a minőségi hírek láthatóságát, valamint a közösségi platformok algoritmusainak átláthatóságát. Az átláthatóságot biztosító intézkedések további területe magának a tényellenőrző (factchecking) tevékenységnek az átláthatósága. A szakértői testület ehhez többek között európai
kutatási központok létrehozását javasolja, amelyek segítik a tényellenőrzést végző szervezetek
munkáját és együttműködését.
A média- és információs írástudás (media and information literacy) erősítése, mint a kritikus médiafogyasztást segítő intézkedés csomag célja: az iskolai oktatáson kívül a média- és
információs írástudást minden korosztály számára elérhetővé kell tenni, a folyamatban részt
vevő különféle szervezetek munkájának összehangolni.
Olyan alkalmazások fejlesztésének ösztönzése, amelyek a böngészőbe beépülve vagy a mobiltelefonon a felhasználók számára hatékonyabb ellenőrzést tesznek lehetővé az általuk elért
információk kiválasztásakor. Az újságírók részére az információk megbízhatóságának automatikus ellenőrzését biztosító eszközök kifejlesztésének szükségességét is kiemeli az elemzés,
és hangsúlyozza az újságírók képzésének fontosságát, valamint az innovatív projektek támogatásának kialakítását.
A dezinformációval szemben az elemzés szerint meghatározó jelentősége van az európai
hír-ökoszisztéma diverzitásának és fenntarthatóságának. Az Európai Unió e célok eléréséhez
a minőségi újságírás, valamint a kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenység támogatásával
járul hozzá, a tagállamoknak pedig tiszteletben kell tartaniuk a szerkesztői szabadságot és
függetlenséget, illetve saját forrásaikkal támogathatják az innovatív megoldásokat.
A szakértői elemzés tartalmaz továbbá egy javaslatot egy európai magatartási kódex elfogadására, amely az összes érintettre – különösen a médiavállalatokra, a tényellenőrzést végző
szervezetekre, a digitális platformok üzemeltetőire, valamint a reklámipar szereplőire – vonatkozóan sorol fel önkéntesen vállalt előírásokat. A platformüzemeltetőknek együtt kell
működniük továbbá a tényellenőrzést végző szervezetekkel, megfelelő beállítási lehetőségeket
kell biztosítaniuk a felhasználóiknak az általuk elért információk fölötti kontroll gyakorlásához, segíteniük kell a minőségi hírek láthatóságának erősítését, az aktuális hírek mellé
ajánlásokat kell megjeleníteniük a kapcsolódó hírekhez, könnyen elérhetővé kell tenniük a
tényellenőrző szolgáltatások elérését biztosító felhasználói alkalmazásokat, valamint megfelelő információkat kell közzétenniük saját működésükkel kapcsolatban.
A 2018. szeptemberében közzétett kódex (European Commission, 2018a) a következő kérdésekkel foglalkozik:
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– szigorú reklámelhelyezési szabályok;
– a politikai reklámok és a politikai témájú promóciók szabályozása, a fizetett tartalom felismerhetősége, a reklámozó felismerhetősége;
– a szolgáltatás integritása, álprofilok és a tartalomterjesztő robotok (botok) azonosítása, kizárása;
– a felhasználók védekezési lehetőségeinek erősítése, a hamis információ felismerését segítő eszközök fejlesztése, a megbízható információk priorizálása, a különböző perspektívák megismerését segítő eszközök fejlesztése, a kritikus gondolkodást
és a médiaműveltséget erősítő együttműködések kialakítása;
– a kutatói közösség erősítése, kutatás-támogatás.
Mivel a hamis hírek a tömeges terjedésében a digitális kommunikációs infrastruktúra és
az arra épülő üzleti modellek éppen úgy közrejátszanak, mint a kommunikációs platformtól
független kognitív torzítások, valamit a társadalmi megosztottság kiszélesedése (Kavanagh–
Rich, 2018), pusztán a kommunikációs platformokat célzó megoldások nem vezethetnek
eredményre. A digitális dezinformáció közvetlen hatást gyakorol a demokratikus politikai
rendszer működésére, ami indokolja a közpolitikai döntéshozók aktivitását, de azzal tisztában kell lennünk, hogy rövidtávon még a legösszetettebb médiakormányzási eszköztárral
sem várható komoly eredmény.

6.4.4. Összegzés
A globális hálózati infrastruktúrán alapuló és globális piaci szereplőket felvonultató, komplex és folyamatosan átalakuló digitális média-ökoszisztéma a hagyományos, tiltó és kötelező
jogi előírásokon alapuló állami beavatkozások hatékonyságát már az 1990-es évek közepén
kikezdte. Az ön- és társszabályozási megoldásokat, valamint a nemzeti határokon átnyúló
kontrollmechanizmusokat magában foglaló, formálódóban lévő médiakormányzás kifejezetten e médiakörnyezetnek köszönheti tudományos és szakpolitikai népszerűségét.
A digitális médiarendszer szabályozási kihívásai ugyan alapvetően beleilleszthetők a médiaszabályozás hagyományos problémái közé, az e kihívásokra adott válaszok azonban folyamatosan
megújuló eszköztár alkalmazását teszik szükségessé. Az értéklánc egyes szereplőinek üzleti törekvései, illetve az új szereplők és új funkciók megjelenése az értékláncban az információk áramlását alakítani képes szűk keresztmetszeteket hoz létre. Ezek, például a gyengébb piaci szereplők
infrastruktúrához való hozzáférésének megnehezítésével, vagy éppen az információs buborékok
felerősítésével éppúgy képesek a felhasználó részére ténylegesen elérhető tartalomkínálat sokszínűségét veszélyeztetni, mint a médiarendszerben korábban is jelenlévő szűk keresztmetszetek.
A digitális tartalmak szabályozási problémái irányukban, tartalmukban nem térnek el a
nyilvánosság más fórumain megjelenő problémáktól. A gyermekvédelem, a gyűlöletbeszéd,
de még az álhírek is olyan problémák, amelyeket a hálózati kommunikáció és a közösségi
média legfeljebb felerősít, a tartalmak és a felhasználók mennyisége, az információáramlás
sebessége miatt láthatóbbá tesz. A problémák és a korábbi helyzettel való hasonlóságok felismerése persze önmagában még nem elegendő a hatékony megoldások megtalálásához.
Miközben Európa a digitális ökoszisztéma fejlődését szolgáló innovációban – valószínűleg
nem függetlenül a szigorúbb adatvédelmi, szerzői jogi, tartalomszabályozási, stb. jogi kere-
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tektől – komoly lemaradásban van az Egyesült Államokkal szemben, a szabályozási környezet átalakításával hatékony lépéseket tesz annak érdekében, hogy az európai normák, védelmi
szintek a globális piac nem európai szereplőire is irányadók legyenek.
Az internet megjelenését és gyors terjedését az 1990-es években nagy várakozások övezték, az új kommunikációs hálózatban látva a nyilvánosság és a demokrácia megújításának
eszközét. Ez viszonylag hamar átcsapott csalódásba és a hálózati kommunikáció veszélyeinek
túlhangsúlyozásába. Ugyanez történt később a 2010-es évek elején, amikor a közösségi média
kulcsszerepet játszott például az arab tavasz eseményeinek alakításában, majd a 2010-es évek
második felében ugyanezek a platformok és szolgáltatók lettek a demokrácia romlásának
legfőbb okozói. Nyilvánvalóan sem a túlzott várakozások, sem a túlzott és egyoldalú félelmek
nem jó kiindulópontjai a közpolitikai beavatkozásoknak.
A digitális hálózati média világában az állam mintha nem csupán teret engedne a médiakormányzás nem közhatalmi eszközeinek, hanem talán a szükségesnél nagyobb mértékben
fel is adta szabályozási és ellenőrzési hatalmát. Úgy tűnik, immár a médiavállalatok kontrollálatlan szabályozási és ellenőrzési mozgástere éppen akkora veszély az alapvető kommunikációs jogokra és a magánszférára, mint maguk a tömegesen és a gyorsan terjedő jogsértő,
illetve az együttélést nehezítő tartalmak. Sőt már egyenesen ott tartunk, hogy a Facebook
alapítója javasolja a kormányoknak – és végeredményben mindegy, hogy önvédelemből, PR
okokból vagy más megfontolásokból – hogy legalább néhány alapvető kérdésben, mint például a választások tisztaságának megóvása, vállaljanak át szabályozási terheket (Zuckerberg,
2019). A következő időszak legnagyobb kihívása ezért egy új egyensúly megtalálása a közhatalmi és a piaci, önszabályozó erők normaalakító képességében.
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A kötet szerkesztői
Gálik Mihály
Médiakutató, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusa. Egyetemi doktori fokozatát 1969-ben szerte meg a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol 1974-ig
dolgozott. 1974–1976 között az Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztben műszaki-gazdasági ügyintéző. 1976–1990 között a Magyar Rádió egyik vezető gazdasági újságírója előbb
rovatvezető, majd szerkesztőségvezető beosztásban. Akadémiai tudományos fokozatát, a
közgazdaságtudományok kandidátusa (CSc), 1989-ben szerezte meg. Az 1990–1992. években a Magyar Rádió ügyvezető igazgatója. 1996–2015. között egyetemi tanár a Budapesti
Corvinus Egyetemen (illetve jogelődjein). A BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájának első vezetője a 2012–2015 években.
A média-gazdaságtan, a médiaszabályozás és a médiapolitika elismert kutatója, a médiagazdaságtan tudományág művelésének magyarországi megalapítója. Több mint száz tudományos publikáció szerzője, az elmúlt három évtizedben számos hazai alap- és alkalmazott
jellegű kutatás vezetője, valamint jelentős nemzetközi kutatási projektek résztvevője. Négy
tudományos folyóirat, köztük az International Journal on Media Management (JMM) szerkesztő bizottságának, illetve tanácsadó testületének tagja.

Csordás Tamás
A digitális média kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing-, Média és Designkommunikáció Tanszék adjunktusa. Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán (ma: BGE KKK), a franciaországi Université de Picardie Jules
Verne-en, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte. Doktori disszertációját az online fogyasztói részvétel mint marketingkommunikációs eszköz témájában írta. 2009 óta a
Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa, emellett vendégelőadóként több kurzust oktatott
a Metropolitan Egyetemen, az Edutus Egyetemen és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen. Fő oktatási területei a digitális és közösségimédia-marketing, marketingkommunikáció, médiaismeret, médiagazdaságtan. Fő kutatási területe a virtuális közösségek, az új
média térnyerésével kapcsolatos fogyasztói magatartás változása, a fogyasztók hatalommal
való felruház(ód)ása, a felhasználók által előállított tartalmak marketing(kommunikációs)
jelentősége, a vállalatok és fogyasztók közös értékalkotása, valamint a kvalitatív kutatási technikák és az oktatásfejlesztés. Számos folyóiratcikk, könyvfejezet, konferencia-előadás szerzője.
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A kötet szerzői
Barna Emília
Szociológus és populáriszene-kutató, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének adjunktusa. 2011-ben szerzett doktori fokozatot a Liverpooli Egyetem Populáris Zenei Intézetében. Főbb kutatási témái közé tartoznak a zenei színterek és szubkultúrák, a zeneipar és a
digitalizáció, valamint a kulturális munka. Alapító tagja az International Association for the
Study of Popular Music magyar alszervezetének, valamint tagja a Helyzet Műhelynek.

Bernschütz Mária
A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing mesterszakának elvégzése után szerzett diplomát
az ELTE BTK Média és kommunikáció szakon. 2012-ben szerzett doktori fokozatot a BCE
Gazdálkodástani Doktori Iskolájában. Marketingkommunikációval, illetve médiaelmélettel kapcsolatos tantárgyakat oktat, ezekben a témakörökben kutatásokat is vezet. 2013 óta
foglalkozik generációkutatással, valamint országos üzleti konferenciákon meghívott előadó,
illetve szakmai beszélgetések moderátora. Jelenleg a BME adjunktusa.

Buzás Janka
2018-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen, Kereskedelem és Marketing szakon.
Alapszakos szakdolgozatának kutatási témája az online véleményvezérek hitelességi tényezője volt, amellyel a Kiváló Diploma Pályázat első helyét szerezte meg. Rövid ideig online
marketing területen dolgozott, majd visszaült az iskolapadba. Jelenleg a Budapesti Corvinus
Egyetem Ellátásilánc-menedzsment mesterszakának hallgatója, emellett Ellátásilánc Gyakornokként dolgozik egy német multinacionális vállalatnál.

Horváth Dóra
Habilitált egyetemi docens, a Budapest Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszékének vezetője. PhD fokozatát 2002-ben
szerezte meg ugyanitt. Marketingkommunikáció és design témájú tárgyakat oktat a BCE
rendszeres és nemzetközi programjaiban. Kreatívoktatás-módszertani fejlesztő. Kvalitatív kutató, projektív kutatási technikák alkalmazója és fejlesztője, kutatásai és publikációi design,
felhasználók által létrehozott tartalom, imázs, reklámbefogadás, integráció, az új technológiai eszközök okozta változó információbefogadás, posztmodern marketing témakörökben
jelentek meg. Nemzetközi projektek vezetője (H2020 RRI, V4), jelenlegi kutatási területei
kreativitás és fogyasztói részvétel (co-creation), designkommunikáció és oktatásfejlesztés.
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Komár Zita
Komár Zita a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing-, Média és Designkommunikáció
Tanszék oktatója, emellett a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetben,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Metropolitan Egyetemen tart magyar és angol
nyelvű kurzusokat. Kutatási érdeklődése a retorika, meggyőzés és marketingkommunikációs
stratégiák a reklám- és kampánykommunikációban köreire irányul. 2017-ben Új Nemzeti
Kiválóság Ösztöndíjat kapott, 2018-ban pedig elnyerte a Szilágyi Vilmos Nívódíjat. 2019ben Év oktatója elismerést kapott.

Markos-Kujbus Éva
A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének adjunktusa. Fő kutatási területe az online fogyasztó tartalmak, a fogyasztói részvétel egyéb formáinak, valamint
az online közösségek jellemzőinek, működésének és marketingkommunikációs szerepének
vizsgálata. Oktatási tevékenysége magában foglalja a marketingkommunikációra, a marketingkommunikáció és pszichológia kapcsolatára, valamint a marketingkommunikációs tevékenységek tervezésére épülő tantárgyakat.

Polyák Gábor
Jogász, kommunikációs szakember. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
Társadalom- és Médiatudományi Intézetének Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara Informatikai Intézetének Infokommunikációs Tanszékén részmunkaidős adjunktus. 2014 és
2016 között a münsteri Westälische Wilhelms-Universität kutatójaként dolgozott. Kutatási
területei a médiajog, az informatikai jog és a médiapolitika. Legutóbbi könyve: Medienpolitik
in Osteuropa. Theoretischer Rahmen und mediale Praxis (Berlin, 2018).

Rab Árpád
Társadalomkutató, szakterülete az információs társadalom témakörén belül a digitális kultúra témaköre. Néprajz és kulturális MA végzettsége mellett a Budapesti Corvinus Egyetemen
szerezte doktori fokozatát. Másfél évtizedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Információs Társadalom és Trendkutató Központjának kutatója, később igazgatója.
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A generációs elméletek értelméről
Székely Levente
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A szocializáció nemzedékformálása
Az elmúlt évtizedek ifjúságelméleti megközelítését két domináns diskurzus uralta,
amelyek értelmezési keretet biztosítottak az ifjúsági vonatkozású elméleti munkákhoz,
empirikus kutatásokhoz és köztük a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokhoz. Ez a
két kiemelt tematika az élethelyzet bemutatásán alapuló „átmenet” diskurzusa és az
életmódot középpontba helyező ifjúsági „kultúra” diskurzusa (Szanyi 2018). Az ifjúság
megismerésében az uralkodó diskurzusok mellett helyet kapnak más megközelítések,
olyanok is, amelyek magyar elméleteket inspiráltak. Nagy és Tibori (2016) három, kifejezetten a magyarországi viszonyokra reflektáló jelentősebb elméleti megközelítést emel
ki: az ifjúsági korszakváltás elméletét (Gábor 2004), az ifjúságügy narratíváját (Nagy
2013b) és az új csendes generáció paradigmáját (Székely 2014). Az ifjúsági korszakváltás az átmenet diskurzusához kapcsolódik szorosan, míg az ifjúságügy narratívája a
fejlődéslélektani megközelítések közé illeszkedik, az új csendes generáció koncepciója
pedig a generációs elméletek mentén fogalmazódik meg. Annak ellenére, hogy a generációs narratíva nem tekinthető az ifjúságelmélet domináns diskurzusának, jelentősége
növekszik (Szanyi 2018).
A generációs megközelítés a tudományos berkeken kívül, a mindennapok közbeszédében is jelentős sikereket ért el. Elsősorban az új nemzedékek megértésével kapcsolatban váltak népszerűvé a generációs tematikával foglalkozó, elsősorban pszichológiai megközelítéssel operáló humánerőforrás-menedzsment és marketing tárgykörébe sorolható könyvek, cikkek, előadások (Székely 2020). Mindezek azonban inkább
nem segítik a generációs megközelítés mint tudományos narratíva létjogosultságának
igazolását. Az a tény azonban, hogy valamilyen elmélet a tudományon kívüli terekben
is népszerű, nem feltétlenül von le az értékéből. Elvitathatatlanul jogos kritika ugyanakkor a generációs megközelítésmóddal szemben, hogy a magyarázóereje sok tekintetben elmarad az alternatívákhoz képest. Könnyen beláthatjuk mindezt, ha például a
gazdasági erőforrások vagy a lakóhely különbségeiből fakadó magyarázóerőre gondolunk. Nyilvánvaló, hogy a társadalom felső tizedébe tartozókat jórészt más kérdések
foglalkoztatják, más a tevékenységszerkezetük is, mint az alsó tizedbe tartozóknak.
Ahogyan az sem mindegy, hogy hol él az ember, hiszen a rurális környezetben élők
mindennapjai nyilvánvalóan különböznek a nagyvárosokban élők mindennapjaitól.
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Mindazonáltal azt gondolom, hogy az új nemzedékek megértésében a generációs logika segíthet, többdimenziós szemlélete izgalmasabb az alternatív megközelítéseknél,
hiszen azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyenek a mai fiatalok. A kérdés magában
hordozza a jövőről való gondolkodást is, hiszen a ma fiataljai fogják a későbbiekben
formálni a világot, de formálják ma is, sőt bizonyos tekintetben már születésükkel –
vagy meg nem születésükkel – is tették (Székely 2020).
Mannheim (1969) megállapítása szerint a generációk közötti különbségek nem
életkori jellegűek, hanem a megélt szocializációs tapasztalat különbözőségeiből
erednek. Mindebből következhet, hogy ha az adott szocializációs hatások időben
tartósnak bizonyulnak, és fennállnak a szocializáció legfontosabb életszakaszaiban
(gyermek- és fiatalkor), akkor meghatározhatják egy-egy generáció karakterét.
Nagy és Trencsényi (2012) a szocializációs közegekről szóló munkájukban –
Giddens elméletéből kiindulva – amellett érvelnek, hogy a hagyományos, kételemű
(család és iskola), illetve háromelemű (család, iskola és munka világa) „szocializációs közeg”-modellek kiegészítésre szorulnak. A szocializációs közegek vagy ágensek
Giddens szerinti felosztásában is megjelennek a két- és háromelemű modellekből
hiányzó tömegkommunikációs eszközök. Nagy és Trencsényi (2012) szerint beszélhetünk olyan harmadlagos szocializációs közegről, amely alapvetően a családon és
iskolán kívüli szabadidő különböző tereit hordozza magában, illetve a szocializáció
egyes jellemzőiben negyedleges közegről is, amely az információs társadalom virtuális tereit tartalmazza.
A szocializációs közegek természete alapvetően különbözhet egymástól, míg az elsődleges családi közeg a maga természetességével az ősidőktől fogva jelen van és a társadalom alapeleme, addig a másodlagos iskola feltételez egy fejlettségi és intézményesültségi
fokot (közoktatás), amely jellemzően egybeesik a nemzetállamok kialakulásával1.
A harmadlagos és a negyedleges szocializációs közegek kikristályosodása2 nyilvánvalóan egybeesik az információs társadalom megszületésével, kiépülése a 60-as évek
óta folyamatos. Az ipari társadalom racionalitásának (mellék)terméke a gyermek- és
ifjúkori szabadidő, amelynek csak egy része intézményesült. A nem intézményesített
szabadidőben egyre fontosabbá válik az elektronikus média: kezdetben a rádió, majd
a televízió és ma már az internet tölti ki a szabadidő nagy részét. A szabadidő elektronikus gyarmatosításáról tanúskodnak a Magyar Ifjúság 2012 adatai (Nagy 2013a)
mellett az időmérleg-vizsgálatok is (Nyeste 2003). A szabadidő nem intézményesült
és intézményesült terei mellett olyan közegekben és tevékenységek mellett is helyet
szorítanak neki, amelyeket korábban a család, az iskola vagy éppen a munka uralt.

1
2

Szervezett oktatás ugyan már az ókori Egyiptomban is létezett, ugyanakkor a társadalom nagy részét átfogó, általános, formális oktatási tevékenység a modern nemzetállamok sajátja.
Habár a hagyományos és az új média meglehetősen sok tekintetben különböznek egymástól, a konvergencia folyamatainak
köszönhetően az integráció irányába mutatnak. A tartalmak konvergenciájának eredményeképpen akár egy közegként is
értelmezhetjük mindazt, ami a hagyományos és az új médiatérben megjelenik.
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Magyar (média)generációk
A szocializáció folyamata társadalmi lénnyé formálja az egyént, ami nemzedéki vonatkozásban is érvényes. A szocializációs közegek karaktert – önazonosságot vagy
éppen külső azonosítást – társíthatnak egy-egy nemzedékhez, azonban ez nem
szükségszerűen jár együtt azzal, hogy más karaktert rajzol meg a korábbi nemzedékek karakteréhez képest. A szocializációs közegek közül az elsődleges család és a
másodlagos iskola (és munkahely) közege hosszú idő óta – lényegi elemeit tekintve
– változatlan, míg a harmadlagos és még inkább a negyedleges szocializációs közeg
befolyásoló hatásai néhány évtizede jelentek meg és foglaltak teret a szocializáció
folyamatában (vö. Nagy–Trencsényi 2012). Ezt érzékelhetjük elősorban az amerikai
társadalmat leíró modellekben, ahol a generációk bemutatása, sőt névadása során
is a médiafogyasztási jellemzők kerülnek előtérbe (lásd a televízió generációja, netgeneráció). A generációs felosztás sokféle lehet3, az egyik legelterjedtebb az, amit
Fekete és Nagy (2020) mutat be.
Jogos kritika ezekkel a modellekkel szemben, hogy szinte kivétel nélkül nem a
magyar társadalom megértésének szándékával készültek. Mégsem haszontalanok,
ha ugyanis elfogadjuk a szocializáció hatását a nemzedéki jellegre, találhatunk hasonlóságokat az amerikai és a magyar viszonyokban, amelyek megrajzolhatják a
magyar generációk arcélét is. A II. világháború előtt születettek Magyarországon is
recesszióval találkoztak gyermekkorukban a nagy gazdasági világválság hatására,
ugyanúgy, mint nyugaton. A veterán nemzedék konzervatív beállítódású, a kemény
munkát tisztelő, a társadalmi intézmények iránt elkötelezett ideálképe Magyarországon éppúgy élhet bennünk, mint él az Egyesült Államokban. Ahogy Fekete és
Nagy (2020) is kiemelik, a nyugati baby boomnak Magyarországon az 1950–1956
közötti Ratkó-korszak feleltethető meg. Ez a generáció szocializációs közegeit tekintve meglehetősen különbözik a nyugati megfelelőitől. Gyermekkorát és ifjúságát meghatározzák a szocialista ideológia által uralt iskolai és szabadidős terek. A
nyugati baby boom generációjának határait figyelembe véve elmondható, hogy a
magyarországi 1946–1964-es kohorsz sokkal kevésbé tekinthető televíziós nemzedéknek4. Ha elfogadjuk a nyugati besorolást kiindulópontként, elmondhatjuk, hogy
a magyar X generáció derékhadát a Ratkó-unokák adják, akik még voltak úttörők, tehát a szocializmusban szocializálódtak, a rendszerváltást tinédzserként vagy fiatal
felnőttként élték meg. A nyugati X generációtól való megkésettség jól érzékelhető:
a magyar X generáció tagjait, ha a televízió hatását tekintjük, leginkább a nyugati
baby boom nemzedékéhez hasonlíthatjuk.
Fontos kiemelnünk a magyarországi Y generációt, amely mérföldkőként azonosítható a generációs struktúrában. Ez a nemzedék gyakorlatilag behozta azokat a
lemaradásokat, amelyek az előzőekre jellemzőek voltak. Az Y generáció már nagy3
4

Főleg, ami a generációs határokat illeti (Székely 2014).
Magyarországon 1957-ben heti három adásnappal indult meg a rendszeres televízióadás, amely 10 évvel később is csupán
egymillió előfizetővel bírt.
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részt a rendszerváltás után éli gyermekkorát, és ebben a tekintetben sokkal inkább
tekinthető igazi globális generációnak, mint a részben a szocialista viszonyok között nevelkedett korábbi nemzedékek. A rendszerváltást követően Magyarországon – történelmi léptékkel mérve – egy csapásra kapitalista, fogyasztói társadalom
jött létre, amelyhez elsőként a fiatalok csatlakoztak, idomulva a nyugati országok
ízléstrendjeihez, bár anyagi lehetőségeikben elmaradva azoktól (Székely 2008).
McCrindle és Wolfinger (2010) arról írnak, hogy a nemzedéki (közös) jellemzők
mára átlépték a korábban meglévő kulturális és szociogazdasági határokat. Somlai
(2011) ezt úgy fogalmazza meg, hogy az ifjúsági kultúrát a média közvetítésével globális sztenderdek alakítják. Mindezek azt jelenthetik, hogy a fiatal nemzedékekben
több a közös, mint a különbség, legalábbis ami a fejlett világ társadalmait illeti5.
A hazai munkák jellemzően megmaradnak a nemzetközi kutatási eredmények
idézésénél a generációs jellemzők, illetve még inkább a generációs határok tekintetében. Eddig egyetlen kísérlet történt a generációs logika empirikus adaptációjára a
magyarországi viszonyokra vonatkozóan (Székely 2014). A modell legfontosabb korlátját az adja, hogy kifejezetten a médiafogyasztás jellegzetességein alapul. Ez a szűkítés azonban mindenképpen árnyalható, hiszen a generációs összehasonlító munkák
is jellemzően a médiafogyasztás különbségeire építenek, sőt a nemzedékek alternatív
elnevezéseiben is ezek köszönnek vissza, különösen a fiatalabbak esetében.
A médiafogyasztás és a kor összefüggéseinek kérdésével foglalkozó vizsgálatok
eredményei alapján megállapítható, hogy a médiafogyasztás különbözőségei évek
múltán is fellelhetők az egyes kohorszokban, így a nemzedéki jelleg is azonosítható
(Pintér–Székely 2006; Székely 2006; 2007).
Megfigyelhettük, hogy a legfiatalabb generációkat jellemző magas internetezési
arány és magának az internetnek a fontossága a kor emelkedésével is megmarad. Az
idősebbek (X és baby boom generáció) körében a nyomtatott sajtó olvasása és a tévénézés mennyiségében fedezhetünk fel tartós dominanciát. Mindezek mentén – megfeleltetve a magyar viszonyoknak a népszerű felosztások elnevezéseit – a Veteránokat az 1938-1939 előtt születettekkel azonosíthatjuk, a Baby boom nemzedékének
magyar megfelelői az 1940-1941 és 1968-1969 között születettek. A magyarországi
X generáció tagjai 1970-1971 és 1978-1979 között születtek, az Y generáció 19801981 és 1992-1993 között születetteket jelenti, míg a Z generáció tagjai 1994-1995
után születtek. A fenti generációs határok léte statisztikai értelemben igazolható,
azaz szignifikáns különbségek vannak az egyes nemzedékek médiafogyasztásában,
médiához kapcsolódó viszonyában. Az empirikus adatok elemzése ugyanakkor arra
is felhívja a figyelmet, hogy néhány évvel eltolt generációs határvonalak nagyon hasonló eredményeket hoznak, tehát a pontosabb határok kijelölésére ez a vizsgálati
módszer nem alkalmas, vagy ilyen markáns határok nem is léteznek (Székely 2014).

5

Érdemes azért megjegyezni, hogy a fejlett világ elöregedő társadalmaiban az ifjúság lélekszámában és arányában is fogyó
társadalmi csoport. Az életkort tekintve a fiatal társadalmak a fejlődő világban találhatók.
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Az azonos időben születetteket megkísérelhetjük generációkba terelni, különösebb fenntartás nélkül alkalmazva az amerikai társadalomra megalkotott besorolást, érdemes azonban ellenőrizni mindezt empirikusan is. 2017-ben több egymást
követő nagymintás – hullámonként 2000 fő megkérdezésével készült –, a 18 évesekre és idősebbekre reprezentatív kutatásban arra kértük válaszadóinkat, hogy
jellemezzék a saját generációjukat. Az önjellemzés egyik része volt a reflexió a saját
nemzedék határaira, a következő kérdést tettük fel: „Az Ön megítélése szerint hány
évesektől hány évesekig tart az Ön generációja?”. A válaszok elemzését követően megállapíthatjuk, hogy több esetben mindössze 2-3 évnyi csúszás van az önazonosítás
és a médiafogyasztáson alapuló generációs besorolás között. A veteránok saját generációjukat az 1951 előtt születettekre értették, a baby boom nemzedéke pedig az
1950 és 1966 között születettekhez sorolta saját nemzedékét. Az X generáció tagjai
1968 és 1982 között, az Y generáció tagjai 1978 és 1992 között, a Z generáció tagjai pedig 1987 és 1999 között születetteknek tartják saját nemzedéküket (Székely
2018). Megvizsgáltuk, hogy melyek azok a közös tulajdonságok, amelyeket generációs jellegűeknek tekintenek maguk az adott nemzedékbe tartozók6. Az eredmények
azt mutatják, hogy az egyes nemzedékekbe tartozók különbözőképpen ítélik meg
saját generációjukat. Az önjellemzések alapján megrajzolható karakter sok esetben
hasonlít az adott generációval kapcsolatos jellemzésekhez. Az Y és a Z generáció karakterében erőteljesen jelen lévő médiavonatkozás visszaigazolását látjuk az „internet” említésében, de a legidősebbek esetében is következtethetünk erre az „otthon
ülő” kategóriát látva (Székely 2018).
Összefoglalóan tehát három tényező igazolja a generációs megközelítés létjogosultságát az ifjúságról való gondolkodásban: egyrészt a generációs logika kapcsolódik
a nemzetközi szakirodalom trendjeihez, aktuális divatáramlat, eredete ugyanakkor
évtizedekkel korábbi. Másrészt nem pusztán nemzetközi vonatkozása van, létezik
magyar viszonyokra adaptált, empirikusan validált generációs besorolás is. Végül a
generációs megközelítés a legfontosabb kérdésre reflektál: milyen az új nemzedék?

Csendes az új nemzedék?
Az ifjúsággal kapcsolatban alapvető kérdés, hogy a fiatalok milyen viszonyban vannak
az idősebbek által irányított társadalommal. Leegyszerűsítve ez a viszony lehet harmonikus vagy konfliktusokkal terhelt. A nagymintás ifjúságkutatás legutóbbi adatfelvételei azt mutatják, hogy a tizen- és huszonévesek alapvetően elfogadják azokat a
társadalmi normákat, amelyeket készen kaptak, azaz a játékszabályokat be kívánják
tartani, és alapvetően pozitívan tekintenek a szüleik nemzedékre (Székely 2018), sőt
az „idősekről” is kifejezetten pozitív asszociációk élnek a fejükben (Székely–Benczes
2019). A nemzetközi folyamatokat szemlélve azonban nem tehetjük meg, hogy a har6

A kérdőíves kutatás során azt a kérdést tettük fel a mintába kerülteknek: „Milyen az Ön generációja? Kérem, mondjon három
olyan szót, ami a legjobban jellemzi az Ön generációját!”
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monikus jövőkép mellett ne gondolkozzunk a konfliktusok lehetőségén. Már csak
azért sem, mert az ifjúsághoz hozzátartozik – legalábbis eddig hozzátartozott – a
lázadás, a fennálló szabályok megkérdőjelezése és újak kialakítása. Mindez abban az
esetben is fontos, amikor sem a kutatási adatok, sem a hétköznapi tapasztalás nem
mutatja – vagy legalábbis néhány évvel ezelőtt még nem mutatta – mindezt.
A nemzetközi folyamatokat szemlélve felfedezhetünk olyan jelenségeket, amelyek a feszültség meglétét és növekedését mutatják az egyes nemzedékek között. Az
„OK boomer” jelensége például értelmezhető úgy, hogy a társadalmon belüli ellentét
generációs alapon szerveződik, sőt azt is mondhatnánk, hogy internacionális generációs ellentétet ragad meg. A The New York Times úgy kommentálta a jelenséget,
mint amely véget vet a generációk közötti barátságos viszonynak7. A nyilvánvaló
újságírói túlzáson túl érdemes elgondolkodni azon, hogy miért tehetett szert hatalmas népszerűségre az „OK boomer” kifejezés8 2019 végén, amelyet az év szavának is
választottak Új-Zélandon. Az „OK boomer” már kilépett a digitális világból9, és egyértelműen generációs alapon határolja el a „mi” és az „ők” társadalmi csoportokat.
Az utóbbi egy-két évtizedben Magyarországon, a fejlett világ más részéhez hasonlóan, az ifjúság fizikailag is megnyilvánuló lázadásai kérészéletűek voltak. Természetesen számos olyan példát mondhatunk, ahol a fiatalok normákat sértettek,
és jellemzően az idősebbek nézeteivel szemben fogalmaztak meg radikális kritikát.
Ennek extrém példái az Iszlám Állam ifjú harcosai vagy éppen feleségeik, akik jellemzően nyugat-európai szocializációs háttérrel léptek be a terrorszervezet kötelékébe. Kevésbé élesen, de a nemzedéki különbségek megfigyelhetők a brexit kapcsán, és az internetadó elleni budapesti tüntetés ifjúsági jellege is kétségtelen. Ezek
a jelenségek azonban elszigeteltek, jellemzően kisebb csoportokat mozgattak meg,
vagy konkrét probléma körül szerveződtek, és nem álltak össze a status quo tagadásává, pontosabban nem öltöttek fizikai formát. Azt állítom, hogy az utóbbi egy-két
évtizedben a digitális világ volt az a terület, amely a fiatalok sajátjaként létezett, ha
tetszik, ez volt az ellenkultúra, amely a mainstream kultúra árnyékában élt, ugyanakkor mindez fizikai valójában kevésbé mutatkozott meg. A digitális kultúra képes
volt kielégíteni a fiatalok élménykeresési igényét. Virtuális tereiben valódi közösségek formálódtak, digitális tartalmai valódi élményt kínáltak, ráadásul mindez
többé-kevésbé úgy ment végbe, hogy a felnőttek (szülők, tanárok, munkaadók) elől
rejtve maradt.
Az ifjúság szerveződése továbbra is elsősorban a virtuális terekhez, a közösségi
médiához kötődik. Ha megvizsgáljuk azokat a társadalmi kérdéseket, amelyek mentén a fiatalok csoportjai szerveződnek, sokféle tematikával találkozhatunk. A leg7
8
9

Taylor Lorenz: ‘OK Boomer’ Marks the End of Friendly Generational Relations. The New York Times. 2019. 10. 29. https://www.
nytimes.com/2019/10/29/style/ok-boomer.html
Habár magát a kifejezést legelőször 2009-ben rögzítették, használata 2015-től indult el, és felfutását egy TikTokon megjelenő
videónak köszönheti. Egy idősebb férfi által készített, a fiatalabb generációkat kritizáló videóra volt válasz az „OK boomer”.
Az „OK boomer” kifejezés egy új-zélandi képviselő parlamenti felszólalásában is elhangzott replikaként egy idősebb képviselőtárs közbevágására adott válaszban.
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jelentősebb ezek közül a klímaváltozással kapcsolatos, amely mediatizált világunk
központi kérdésévé vált az utóbbi években (Székely 2020).
A klímaváltozás rendre megjelenik az aktuális történésekben. A természeti katasztrófák tárgyalása során az egyik, ha nem az egyetlen kiváltó okként szerepel
a klímaváltozás, de más aktuális témák narratívájában is szerepet kap, például a
tömeges migrációval kapcsolatban (ld. klímamenekültek). Megfékezése általános
politikai cél és marketingeszköz. A klímaváltozáshoz kapcsolódóan olyan új fogalmakkal ismerkedhetünk meg, mint a klímaszorongás, az ökodepresszió vagy éppen a klímavészhelyzet, amelyet 2019-ben az év szavának választottak az Oxford
Languages10 munkatársai. Az utóbbi egy évben a klímaváltozáshoz kapcsolódó tömegdemonstrációk a résztvevőik életkorát tekintve kifejezetten fiatalosak voltak,
kiterjedésük globális, jelentőségük – a felvonulók fiatal kora ellenére – nem lebecsülendő. A generációs logika iránt elkötelezettekben jogosan merülhet fel a kérdés,
hogy a klímaváltozás körül zajló társadalmi diskurzus képes-e generációs élményt
nyújtani, amely karakteres nemzedékké formálja a ma ifjúságát.
A klímaváltozás ellen szavukat felemelő fiatalok jellemzően nem kínálnak általános választ arra a kérdésre, hogy miképpen lehet megakadályozni vagy mérsékelni a klíma megváltozásából fakadó negatív hatásokat, a felelősöket azonban rendre
megnevezik. Ezek nem mások, mint az idősebb generáció tagjai, akik vállalatokat,
országokat irányítanak, vagy pusztán egyszerű fogyasztóként nem figyelnek kellően a tevékenységük okozta környezetterhelésre. Részben a felelősök megnevezésének tekinthető az „OK boomer” jelensége.
Amennyiben elfogadjuk a fentebb megfogalmazottokat, és úgy gondolunk az új
nemzedékekre, mint akik a globális trendek mentén formálódnak, vizsgálatra érdemesnek kell tartanunk Fekete és Nagy (2020) hipotézisét, miszerint a korábban
tapasztalt csendesség eltűnik vagy visszaszorul. A mindennapokban láthatjuk azokat a jeleket, amelyek erre utalnak, habár az érzékelésünk szelektív11, amiben egyre
kevésbé bízhatunk12. A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás első eredményei minden
bizonnyal még ebben az évben megjelennek, amelyek választ adhatnak a fentiekre,
és jobban megismerhetővé tehetik a mai 15–29 éveseket.

Irodalom
Fekete M. – Nagy Á. (2020): Megszólal-e az Új csendes generáció? Avagy mit várhatunk az Ifjúság 2020 adatfelvétel eredményeképp? Szociológiai Szemle 30(1):
Gábor K. (2004): Ifjúsági korszakváltás. Új Ifjúsági Szemle, 2(4): 5–24.

10 https://languages.oup.com/word-of-the-year/
11 Jellemző, hogy elsősorban azokat vesszük figyelembe, amelyek a virtuális környezeten kívül a fizikai szférában is megmutatkoznak, pl. a Musical.ly (ma már TikTok) jelentőségét is csak akkor sejthette meg a magyar társadalom, amikor egy közönségtalálkozó miatt lebénult a budai közlekedés.
12 A konstruált valóságunk egyre inkább mediatizált, ahol a vízhangkamrák és az álhírek befolyásolják érzékelésünket.
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Székely Levente egyetemi oktató és kutató.
Kutatási érdeklődése fókuszában az ifjúságügy
és a generációk, a médiafogyasztás, ezen belül
az újmédia, az információs társadalom állnak.
A nagymintás ifjúságkutatás szakmai vezetője.
2020-ban, a kutatás következő hullámában
12 ezer 15–29 éves magyarországi és külhoni
magyar fiatallal készül kérdőíves interjú.
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Az ifjúság megértése folyamatos kihívást jelent a társadalom (az idősebbek) számára. A régmúltba visszatekintve és napjainkban is rendre sommás
megállapításokkal találkozunk, mondván: ilyenek vagy épp olyanok „ezek
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A szürke hattyúkról
„Fiatalok! Tiétek a jövő! Régebben úgy volt, hogy a miénk lesz” – mondja Sándor
György humorista (saját maga szerint humoralista), összefoglalva mindannyiunk
keserédes gondolatait ifjúságunkról és a jövő fiataljairól. Ifjúságról elmélkedni nosztalgia, helyzetértékelés és profetikus tett egyben.
Mint gyakorló szülőt és mint az ifjúsággal foglalkozó kutatót már jó ideje foglalkoztat, hogy mit várhatunk a mai fiataloktól, miként fogják formálni a világot.
Persze az ifjúságot a jövőhöz kötni (és fordítva) közhely. Ha a néhány évtizeddel
ezelőtti világra gondolunk, szinte szemünk előtt menetel a zászlókat lobogtató,
előreszegett állú és eltökélt tekintetű ifjúság a dicsőséges jövőbe. A diadalittas arcok
jövőképe a fejlődő, gépesített, kiszámítható világ. A mába érkezve elmaradnak a
zászlók, az előreszegett állakat és eltökélt arcokat képernyőkbe révedő tekintetek
váltják fel, és az sem biztos, hogy az irány a jövő. Napjainkban a korábban istenített
fejlődés egyre gyakrabban kérdőjeleződik meg, a gépet legalább annyira kárhoztatjuk, mint amennyire dicsőítjük, míg a kiszámítható világ illékony ábránddá lett,
amely után egyre inkább vágyakozunk. Mindeközben objektív mércével mérve az
anyagi lehetőségeink egyre jobb életet biztosítanak számunkra, és mégis általános
elbizonytalanodást tapasztalhatunk magunk körül.
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Sőt bizonytalan világban élünk. A huszonegyedik század embere számára a bizonytalanság az élet velejárója. A modern ember, aki levetkőzte a mágiát, és magára öltötte a tudomány hófehér köpenyét, napjainkban épp zavartan szemléli az
uralma alá hajtott természet megváltozott működését, és keresi a választ az olyan
fojtogató kérdésekre, mint a klímaváltozás okozta természeti, gazdasági és társadalmi változások. És miközben keresi a választ, a válságok ütemére kapkodja a fejét:
pénzügyi-gazdasági világválság, globális terrorizmus okozta biztonsági válság,
migrációs válság…
A felvilágosodás legfontosabb gondolata, hogy a világ megismerhető, és a tudás
forrása a megfigyelés és a tapasztalat. De vajon a megfigyelés és a tapasztalat alapján
megismerhető-e a jövő? A mindennapi gondolkodásunk alapján azt mondhatnánk,
hogy ha a megfigyeléseink rendre igazolják a feltevésünket, akkor a feltevésünk
helyes. Előfordul azonban, hogy bármilyen biztosak vagyunk valamiben, mégsem
az történik, amit várunk. Ilyenkor igencsak meglepődünk, mint az első felfedezők,
akik Ausztráliában hattyúkkal találkoztak.
A hattyú fehér (a holló meg fekete1), efelől semmi kétségük nem lehetett a felfedezőknek, azonban látva az ausztrál hattyúkat – amelyek feketék voltak –, szembesültek azzal, hogy megdőlt a mindaddig fennálló igazság. A fekete hattyúk következtetéseink bizonytalanságára tanítanak, hiszen bárhány példát is sorolunk fel
bizonyítandó állításainkat, mindig jöhet egy újabb, amely azt megcáfolja. Mindez
azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló tapasztalatokból kiinduló, a jövőre vonatkozó
előrejelzés bizonytalan. Ausztrália felfedezése előtt az a tényállítás, hogy a hattyú
fehér, minden kétséget kizáróan értelmes és igaz állításnak tűnt, ugyanis számtalan
tapasztalat igazolta. Majd egyik pillanatról a másikra ez az állítás megdőlt.
Nicholas Nassim Taleb nagy sikerű könyvének is azt a címet adta: A fekete hatytyú. Taleb szerint a fekete hattyúhoz hasonlítható jelenségnek három alapvető
ismérve van: egyrészt nagymértékben eltér a megszokott tapasztalatoktól, azaz váratlan; másrészt következményei óriási horderejűek; és harmadrészt utólag találunk
rá magyarázatot, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy előre láthattuk volna. Taleb
 Faludi Ferenc egyik fordításában így találkozunk ezzel: „Ezek a példák oly ritkák, mint a fejér
holló és a fekete hattyú.” (Darell, W. []: Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott
nemes asszony. Utóbb pedig a hadi és udvari embereket néző közbeszédek. Nagyszombat.) Nem
csupán fekete hattyú, de fehér holló is létezik, bár tényleg nagyon ritka. Abban az esetben
láthatunk ilyet, ha a madár pigmenthiányos, így tollazata hófehér, lába és csőre rózsaszín.
 Taleb, N. N. (): The black swan: the impact of the highly improbable. Random House,
New York.
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számos példával illusztrálja a fekete hattyú jelenségét a gazdasági világválságon
kívül, ilyen például az internet megjelenése, Harry Potter az irodalomban vagy a
Szovjetunió összeomlása stb.
Az ilyen, nem várt események (vagy a várt események elmaradása) „fekete
hattyúk” tehát, amelyek alaposan felforgatják a világot. A kockázattársadalom
(Beck, ) magában hordozza a fekete hattyú jelenségét. Az információk előtérbe kerülése (vö. információs társadalom) nem hozza magával a jövőre vonatkozó
becslések érvényességének növekedését. A megnövekedett információmennyiség
ellenére tehát továbbra sincs könnyű dolgunk, ha a ma ifjúságáról gondolkodunk.
Az empirikus adatok alapján (ld. a későbbi fejezetekben) fehér hattyúkat várunk,
azonban nem tudhatjuk biztosan, hogy a mai fiatalok nem írják-e újra teljesen
azokat a szabályokat, amelyek alapján a világunk működik. Pont úgy érezhetjük
magunkat, mint aki elcsatangolt hattyúfiókát lát, amely jó eséllyel fehér hattyú fiókája – legalábbis felénk –, de éppen lehet fekete hattyúé is, hiszen mindkét madár
kicsinye szürke.
A lassan szárnyat bontó szürke hattyúkat figyeljük tehát, és próbáljuk kitalálni,
hogy felnőve belesimulnak-e a társadalom szövetébe, vagy újraszövik az egészet.

 Fekete hattyú az olyan esemény is, amelynek bekövetkezése biztosnak, kiszámíthatónak látszik, azonban mégsem következik be. Gyakran emlegetett példa az információs társadalom
kiszámíthatatlanságának illusztrálására az SMS és az MMS története. Az első mobiltelefonok
fejlesztésekor a rövid szöveges üzenetekkel kapcsolatban azt várták, hogy kevésbé lesznek
népszerűek, hiszen ki küldene szöveges üzenetet, amikor beszélhet is telefonon bárhonnan,
a mobilitás volt ugyanis a mobiltelefonok relatív előnye a vezetékes telefonokkal szemben.
A következmény ismert, az SMS a mobiltelefonok rendkívül népszerű szolgáltatása lett, épp
ezért várhattak sokat a fejlesztők az MMS beépítésétől, hiszen mint tudjuk, „egy kép többet
mond ezer szónál”. Az MMS fogadtatása ugyanakkor meg sem közelítette a várakozásokat,
az azonnali üzenetküldő szolgáltatások felülírták az MMS-t.
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Az első és a minden
– az ifjúkor folyamatai
Az ifjúsági életszakasz az a kitüntetett korszaka az emberi életnek, amikor szinte minden, ami fontos, megtörténik velünk. Legalábbis így volt régen. Az ember
megszerezte a legmagasabb iskolai végzettségét, megkezdte a keresőtevékenységét,
a származási családból nemző családba lépett át, elköltözött a szüleitől, családot
alapított és gyermekeket vállalt. Az élethelyzet és az életmód megváltozása egyben
az identitás kifejlődését és megszilárdulását is jelentette. Az ifjúsági életszakasz jól
meghatározható módon az ember tizen- és huszonéveire korlátozódott, és a felnőtt
életbe való belépéssel végérvényesen lezárult. Mindez azonban az utóbbi évtizedekben – a magyar viszonylatokat tekintve is – alapvetően megváltozott.
Manapság nehezen lehetne kijelenteni, hogy a húszas éveink végére befejezzük a
tanulmányainkat. Nem csupán a lifelong learning folyamatos önfejlesztést hirdető
trendje, hanem az iskolapadban töltött idő meghosszabbodása és a kényszerű – vagy
akár önkéntes – pályamódosítások is arra utalnak, hogy az elhúzódó és széttöredezett iskolai életutak felváltják a korábbi lineáris modellt, amelyben a tanulás
időszakát egyből követte a munkával töltött életszakasz.
Lényegi elemeit tekintve hasonló trendeket figyelhetünk meg a származási és
a nemző család közötti átlépés esetében is. A korábbi stabilitást, amely a család
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intézményét jellemezte, megingatja a belső konfliktusok láthatósága (pl. válások),
illetve az együttélés számos különböző új formája, amelyek – legalábbis látszólag –
ugyanúgy kielégítik az igényeket, és mégis kevésbé köteleznek el.
Meglátásom szerint mindennek hátterében két tényező állhat. Egyrészt a kivárás
taktikája, amely a világ bizonytalanságára adott válaszként fogható fel. Másrészt
az elköteleződés tudatos elutasítása, amely szintén logikus stratégia a változékony
viszonyok, a kiszámíthatatlanság világában. Ott, ahol néhány év alatt egész iparágak alakulnak át gyökeresen, nehéz évtizedekre szakmát választani. Ott, ahol a
család struktúrája képlékennyé vált, az együttélési formák és a hozzájuk kapcsolódó
értékek sokfélesége csábít, nehéz egy életre elköteleződni. Ott, ahol magunk is a
kiszámíthatatlanság folytonos szorongásában, a (vélt vagy valós) lehetőségek csábító
kavalkádjában élünk, nehéz döntésre jutni, hogy mit tanuljunk, kik legyünk, kit
válasszunk. Az elmúlt száz évben a várható élettartam jelentősen megnövekedett,
és ezzel párhuzamosan az életminőség is drasztikusan javult (1820-ban a Föld teljes
lakosságának 84 százaléka élt mélyszegénységben, 1981-ben 44 százalék, 2018-ban
ugyanez 10 százalék alatt), az ipari forradalom után 250-szeresére nőtt a világgazdaság (Bregman, 2019). Gyökeresen alakult át világunk, ami egyszerre hordozza
magában a kiszámíthatatlanságot, a katasztrófaveszélyt és a bőség lehetőségét.

Rendszerszintű változások
A mai viszonyok az olyan jelentős és egymásra épülő, rendszerszintű változások
következményei, mint a rendszerváltás, a globalizáció és az információs társadalom.
E folyamatok önállóan is erős narratívát jelentenek, és bár a változásoknak más-más
területére helyezik a hangsúlyt, egyaránt értelmezhetők gazdasági, társadalmi és
kulturális vonatkozásban is.
A gazdasági alrendszert tekintve a rendszerváltás a szocialista tervgazdaság helyébe a kapitalista modellt hozta, míg a globalizáció a globális viszonyokba való
betagozódást, az információgazdaság pedig az információalapú termelés és fogyasztás logikáját. A társadalmi struktúrát tekintve a rendszerváltás a társadalmi
különbségek növekedését, az új gazdasági elit kiemelkedését és más csoportok tartós
leszakadását, a globalizáció az önmagukban létező közösségek megszűnését, valamint a mobilitási folyamatok felerősödését hozta, míg az információs forradalom a
nem lokalitáson alapuló közösségek szervezése mellett, a meglévő törésvonalakon
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új, digitális megosztottságokat épített. A kulturális alrendszerben a rendszerváltást
követően kiépültek a demokratikus folyamatok, megerősödtek a fogyasztói társadalom értékei, a globalizáció a neoliberalizmus ideológiáját terjesztette ki, míg az
információs társadalom paradigmája a digitális kultúra megjelenéséhez vezetett.

A rendszerváltás hatásai
Magyarországon és a volt szocialista országokban a rendszerváltás a makro
folyamatokat és a mindennapi élet mikroterületeit egyaránt átalakította. A gazdaság szerkezetváltása, a munkaerő kapitalista kihasználása a teljes foglalkoztatás
megszűnését, a keresetek reálértékének csökkenését, a munkanélküliség állandósulását eredményezte. A rendszerváltás és az azt követő néhány év munkapiaci
sokkja, amikor közel másfél millió munkahely szűnt meg, a munkaképes korúak
közül elsősorban a legidősebbeket és a legfiatalabbakat érintette. Így az ifjúság nagyobb részének a rendszerváltás nem lehetőséget, hanem további nehézségeket
hozott. Az ifjúság problémáinak nem az 1989–1990-ben zajló szerkezetváltás volt
a fő oka, hanem a már az államszocializmus utolsó évtizedében kiteljesedő gazdasági válság, illetve az állam esélyteremtő képességének csökkenése, ezáltal – a
családi erőforrások nagyobb szerepéből következően – a különbségek növekedése.
A rendszerváltás ifjúsága forráshiányos szocialista oktatási rendszerben tanult és
szerezte meg végzettségét, majd tapasztalta meg a kapitalista munkanélküliséget a
teljes társadalom munkanélküliségi átlagán felüli mértékben. Gazsó és Laki (2004)
szerint összességében az újkapitalizmus egyik legnagyobb vesztese az ifjúság lett.
Megállapításukat az ifjúsággal foglalkozók általában megerősítik (Bauer et al., 2011).
Az első nagymintás ifjúságkutatás adatbázisán végzett, az ezredforduló ifjúságának rétegződését bemutató munkában a rendszerváltozás hatásai állnak középpontban (Bauer et al., 2003). A többváltozós statisztikai eljárás (klaszteranalízis)
alapján képzett csoportok egyike a rendszerváltás nyertesének, a másik csoport
a vesztesének, míg a harmadik csoport köztes helyzetűnek tekinthető. A csoportosításból kiderül, hogy a lakóhely urbanizáltsága fontos paraméter. A falvakban
élő fiatalok gyakran kerültek a vesztesek közé (deprivált falusi férfiak; perspektíva
nélküli falusi tanulók; hagyománytisztelő, deprivált falusi nők; perspektívátlan,
pénzhajhász falusi férfiak; tradicionális, vallásos falusi nők).
Összességében a nagymintás ifjúságkutatások tapasztalatai azt mutatják, hogy a
fiatalok tartósan negatívan ítélik meg „az elmúlt évtized” történéseit. Igaz ez mind a
család, mind általában a társadalom tekintetében, de az ország gazdasági helyzetével
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kapcsolatban is. A 2000 és 2012 között felvett négy hullám adataira tekintve láthatjuk, hogy a millennium idején az ország gazdasági helyzetét majd minden második
fiatal (45 százalék), általában az életszínvonalat 58 százalékuk látta rosszabbnak,
összehasonlítva a tíz évvel azelőttivel. A gazdasági helyzet javulásának, az uniós
integráció megvalósulásának nyomait láthatjuk a 2004-es javuló adatokban, majd
a kiábrándultságot és a globális pénzügyi, majd gazdasági válság hatásait a 2008-as
és a 2012-es válaszokban. A 2016-os kutatás eredményei pozitív változást jeleztek a
fiatalok múltszemléletében. 2012-höz képest jelentősen növekedett azok aránya, akik
kifejezetten pozitívnak látják az elmúlt tíz évet, és nagymértékben csökkent azoké,
akik szerint romló tendenciák jellemezték az elmúlt évtizedet. Az ezredforduló óta
eltelt tizenhat év adataira a fókusz tágításával úgy is tekinthetünk, hogy azokból egy
alapvetően pozitív tendencia olvasható ki, amelyet időlegesen félbeszakított a válság
okozta kiábrándultság, ám a javuló trend a válságot követően visszatért. A javuló
tendencia ellenére a rendszerváltás óta eltelt évtizedeket alapvetően semlegesként,
de inkább – elsősorban az anyagi biztonság szempontjából – negatívan ítélik meg
a fiatalok. A kérdéskört részletesebben vizsgáló 2012-es adatok tanúsága szerint a
vizsgált tíz szempont közül hét esetében találták jobbnak az előző (azaz a Kádár-)
rendszert, mint a mostanit. Ezek jórészt olyan szempontok, amelyek a kiszámíthatóságot, a mindennapi anyagi biztonságot jelenítik meg. Azon szempontok esetén,
amelyek nem ebbe a körbe tartoznak, úgymint a felsőoktatásban való részvétel
lehetősége, a szabadságjogok vagy a szórakozási lehetőségek, a mostani rendszer
megítélése a kedvezőbb.
A nagymintás ifjúságkutatások tapasztalata, hogy a rendszerváltás előtti kiszámíthatóság azon fiatalok gondolatvilágában is tovább él, akik maguk nem emlékezhetnek rá, hiszen nem éltek még, vagy túl fiatalok voltak ahhoz, hogy összetett
benyomásaik legyenek. Ez elsőre meglepőnek tűnhet, de valójában a fiatalok értékelése egy olyan konszenzusos társadalmi véleményt tükröz vissza, amely valós
tapasztalatokon alapul, hiszen a rendszerváltás előtti években ténylegesen jobbak
voltak a munkához, lakáshoz jutás lehetőségei, és nagyobb volt a szociális biztonság.
A gyermekek és fiatalok helyzete már nem ennyire egyértelmű, a pozitív megítélést
azonban mindenképpen magyarázhatja, hogy a rendszerváltást követő éveket a
fiatalabb korosztályok szenvedték meg leginkább (Gazsó – Laki, 2004).
Habár az olyan demokratikus értékek, mint a szabadságjogok, a mostani rendszerben jobban érvényesülnek, a demokrácia csak a 15–29 évesek valamivel több
mint fele szerint jobb minden más politikai rendszernél. A megkérdezettek har-
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mada kívül helyezi magát a demokratikus-diktatórikus politikai berendezkedés
szembenállásán, illetve azt viszonylagosként értelmezi. Érdemes megjegyezni, hogy
a fiatalok gondolataiban a demokrácia fogalma nem koherens, sokszor a „demokratikus értékek jelentőségét fel sem ismerik” (Murányi, 2012:271).

Globalizációs trendek
A vállalatok és a pénzpiacok átszerveződésének eredményeképpen kialakuló globalizáció nem a gazdaság saját terméke, hanem a piacok érdekében fellépő pénzügyi
intézményeké és kormányoké (Castells, 2006). A globalizáció összekapcsolódás,
kulturális homogenizáció, a globális ízlések, vagy ahogy Hall (1997) mondja:
a kulturális hibridek kialakulásának világa. A globalizáció olyan folyamat, amely
az egész világra vonatkozik, nincs tekintettel a nemzeti határokra, új módon köt
össze közösségeket.
Magyarországon a rendszerváltást követően kialakuló kapitalista, fogyasztói
társadalom értékrendszere jelentős hatással volt a fiatalok egész életére, a gazdasági
helyzetüknél fogva a kultúra- és médiafogyasztásukig. Habár a magyar piacgazdaság
fejlettségében elmarad a nyugati országokétól, így a magyar fiatalok pénztárcája is
soványabb európai társaikénál, a kínálati oldalon több a hasonlóság, mint a különbözőség: ugyanazok a világmárkák, nagyon hasonló, jól körülhatárolható igények,
hasonló trendek, ám gyökeresen eltérő lehetőségek jellemzők (Székely, 2008). Somlai
(2011) ezt úgy fogalmazza meg, hogy az ifjúsági kultúrát a média közvetítésével
globális sztenderdek alakítják. Már a kilencvenes években is a média irányította a
(szub)kultúraképzést, napjainkban már „lappangási időszak” sincs – az azonnaliság a jellemző, amelyet alapvetően a posztmodern médiakörnyezet tesz lehetővé
(Muggleton alapján Guld, 2012).
A globalizáció hatásait Magyarországon leginkább a fogyasztás, azon belül a
médiafogyasztás területén érhetjük tetten. Már a nagymintás magyarországi ifjúságkutatások korábbi hullámai is részletesen foglalkoztak a fiatalok médiafogyasztásával és azon belül az internet szerepével (Bauer – Szabó, 2005). Általában megfigyelhető, hogy a nagymintás ifjúságkutatások célcsoportjának tekintett
15–29 éves korcsoporton belül is jelentős különbség van az egyes korosztályok között. Mindazonáltal a magyarországi 15–29 éves fiatalok már egy évtizeddel ezelőtt
is egységes és megkülönböztetett helyzetben voltak. Ez a különleges helyzet világosan megmutatkozott a nemzetközi hozzáférési és használati indexekben, ahol
Magyarország – a lakosság egészét tekintve – rendre rosszul szerepelt, ugyanakkor
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a korosztályos bontások szerint az ifjúság már egy évtizede is együtt mozgott a
globális trendekkel (Székely, 2007). Mindez az addig ismert médiastruktúra átalakulását tette kézzelfoghatóvá. „A televízió uralta médiavilág pozíciói meggyengültek,
a változást a fiatalok eltérő médiafogyasztási szokásai indukálják, ahol az internet
szerepének növekedése elsősorban a televíziónak, illetve az újságolvasásnak teremt
komolyan veendő konkurenciát” (Székely, 2007:90). Ami egy évtizede még konkurenciát jelentett, ma már az uralkodó médiumot jelenti, a legfrissebb nagymintás
ifjúságkutatásból kiderül, hogy a napi internetezők aránya jelentősen meghaladja
a napi tévénézőkét.
Már egy évtizeddel ezelőtt is látható volt, hogy a változás nem csupán a fogyasztási szokásokban következik be, de a fejekben is. A médiumok (könyvek, televízió,
rádió és nyomtatott lapok) fontosságának megítélésével kapcsolatban általában
megfigyelhetők kisebb-nagyobb különbségek a fiatalok és az idősebbek között.
Mindazonáltal az internet fontosságának megítélése a leginkább szélsőséges,
a fiatalok sokkal fontosabbnak tekintik az internetet, mint az idősebbek, olyannyira,
hogy az életkort tekintve szinte tökéletes linearitásról beszélhetünk (Székely, 2006).
A mából visszanézve megállapíthatjuk, hogy az internet szerepének felértékelődése
már egy évtizede tudatosult. Az azóta eltelt időben az internetnek mint információforrásnak a fontossága – méréseink szerint – tovább növekedett, míg a hagyományos média – a televízió kivételével – erőteljesen veszített fontosságából. Az
internet információforrásként – és tegyük hozzá, a szórakozás forrásaként – való
felértékelődése a tér és az idő szerepének átértékelésével egyben a globalitásnak is
a jelképe. Ugyan a globalizáció nem az internettel indult, és hatása nem csupán az
Y generációra és a fiatalabbakra terjed ki, de globális szocializációs közegként innen
számítva értékelhetjük.
A globalizáció a fiatalok számára is kézzelfogható formában jelent meg az uniós
csatlakozással. Az (érzékelt) egzisztenciális problémák ellenére 2000-ben a még
az európai integráció legfontosabb része előtt álló ország ifjúsága meglehetősen
bizakodó volt. A fiatalok kétharmada az uniós csatlakozástól inkább javulást várt,
mindössze a megkérdezettek 3–4 százaléka számított egyértelműen negatívumokra, a többség egyértelműen pozitív vagy vegyes várakozásokkal volt jellemezhető
(Laki et al., 2001).
A nagymintás ifjúságkutatás legfrissebb eredményeiből – összehasonlítva a
korábbi hullámokkal – kiderül, hogy a fiatalok 2016-ban tekintettek legkevésbé
negatívan a jövőre. A család és az ország jövőbeli helyzete, illetve az emberek jövő-
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beli életszínvonala 2000-ben a megkérdezettek ötöde-negyede számára borúsnak
látszott. Nyolc évvel később közel minden második fiatal fogalmazott úgy ezekben
a kérdésekben, hogy várhatóan romlani fog a helyzet, míg 12 évvel az ezredforduló
után a megkérdezettek közel hattizede vélekedett így. 2016-ban óriási fordulatot tapasztalhatunk minden vizsgált kérdés esetében: töredékére esett vissza a szkeptikus
jövőképpel bíró fiatalok aránya. Arra a kérdésre, hogy „ha a jövőre gondol, mit tart
valószínűnek, a következő tíz évben hogyan fog alakulni a család helyzete?”, 2016-ban
14 százalékuk válaszolt úgy, hogy romlik majd, míg 2012-ben 51 százalék. Hasonló a
helyzet az ország jövőbeli helyzetének, illetve az emberek jövőbeli életszínvonalának
megítélésével, előbbi esetében 2016-ban 18 százalék volt pesszimista, míg 2012-ben
58 százalék, utóbbi esetében a 2016-os 22 százalék és a 2012-es 59 százalék mutatja
a különbséget.

Információs trendek
Az ipari társadalmak után kifejlődő új szerkezet – amelyet Bell (2001) posztindusztriális társadalomnak, vagy Castells (2006) hálózati társadalomnak, mások információs társadalomnak neveznek – az egész világot áthatja és alakítja, gazdasági, társadalmi és kulturális dimenzióban egyaránt1. Wirtz (1999) az ipari forradalommal
kezdődő időtávot vizsgálva megállapítja, hogy az információs társadalom megszilárdulása beleillik a Kondratyev-ciklusba. A hálózati társadalom paradigmikus jellegét
mutatja, hogy Castells (2006) szerint mind a biológiai, mind a társadalmi életciklus
ritmusa megbomlik (pl. kitolódó gyermekvállalás, hosszú időskor). Ebben a szerkezetben az infokommunikációs technológiák jelentik a legfontosabb fizikai erőforrást,
míg az emberi tudás a legfontosabb humán tényező és az információ a legfontosabb
jószág. Az információs korszak egyedi kultúrája a digitális kultúra. A digitális kultúra elmúlt negyedszázadának magyarországi történetét tekintve öt nagyobb szakaszról beszélhetünk: 1. Hőskorszak (1990–1995); 2. Modemes korszak (1995–2000);
3. A web 1.0 kora (2000–2005); 4. A szélessávú internet kora (2005–2010); 5. Poszt-PC
korszak (2010–) (Rab, 2016). Az infrastrukturális fejlődés mögött alapvető viszonybéli változásokat is rögzíthetünk a nagyjából egy emberöltőnyi idő alatt. Míg koráb1 Az információs társadalom mérhetőségének két fontos pillére (1) az interkonnektivitás, amely
a kölcsönös összekapcsoltság mértékében telefonhálózatnál 50 százalék feletti és (2) a fogyasztás, amely a vásárolt információs és kulturális javak, eszközök és szolgáltatások tekintetében
egyharmados (a fogyasztói kosár szerinti) lélektani határt határoz meg (Z. Karvalics, 2007a).
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ban a digitális kultúra másodlagos volt, és a hagyományos kultúra online leképeződését jelentette pusztán, ma már jellemzően a digitális kultúra termékenyíti meg és
alakítja át a hagyományos viszonyokat. Ennek nyomait látjuk a makrostruktúrában
pl. a média átalakulásában, de a mikrovilágban, így a mindennapi tevékenységeinkben egyaránt.
Nagyjából egy évtizeddel ezelőtt Magyarországon is regisztrálhattuk az internet szerepének felértékelődését, elsősorban a fiatalok körében. A World Internet
Project 2004-es magyarországi adatait vizsgálva megfigyelhettük, hogy a televízió
uralta médiafogyasztás két, egymásra épülő kihívással találkozott: az egyik az internet jelensége általában, a másik az új generációk belépése. Az internethasználók
médiafogyasztásában már az ezredfordulót követően sem a televízió dominált,
a tájékozódásban és a szórakozás tekintetében is felzárkóztak a világháló tartalmai.
Ugyanekkor egy fontos életkori töréspontot is megfigyelhettünk: a 70-es évek végén születettek és fiatalabbak médiafogyasztása mind az adott médium előtt-mellett
eltöltött időt, mind a fogyasztás gyakoriságát tekintve lényegesen különbözik – sok
esetben az addigi uralkodó elképzeléseket meghazudtolva – az idősebb korosztályokétól (Pintér – Székely, 2006). Ez a töréspont a digitális korban szocializálódott
Y generáció számításának2 korszakhatára is egyben.
A fenti korszakolásra tekintve is láthatjuk, hogy rövid idő alatt is jelentős változások következtek be, amelyek nem hagyták érintetlenül az ifjúságot (sem). Az
ezredfordulót követő években, bár a televízió szerepe továbbra is meghatározó volt
(2016-ban a fiatalok többsége rendszeresen nézett televíziót), az internetezés egyre
fontosabb médiummá vált. 2016-ban a fiatalok 88 százaléka internetezett naponta,
amely arány magasabb, mint a teljes népességben látható 80 százalék3. Hasonlóan
a használathoz az otthoni hozzáférés is folyamatosan nőtt az elmúlt években. Az
ezredfordulón mindössze a 15–29 évesek egytizede (9 százalék) fért hozzá a világhá2 A generációknak többféle meghatározása létezik, elsősorban az amerikai társadalomra vonatkozóan. Magyarországon az empirikus (médiafogyasztási) adatok alapján az alábbi generációs besorolás ismert: veteránok, akik 1938-1939 előtt születtek; a baby boom nemzedéke
az 1940-1941 és 1968-1969 között születetteket jelenti; az X generáció tagjai 1970-1971 és
1978-1979 között születtek; az Y generáció, akik 1980-1981 és 1992-1993 között születtek, míg
a Z generáció az 1994-1995 után születetteket jelenti.
3 Az ITU (International Telecommunication Union) 2016-ra vonatkozó 2017-es jelentése
(Measuring the Information Society Report) alapján. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/
Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf
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lóhoz az otthonában, míg 2016-ban már közel kilenctizedük (87 százalék). Érdemes
megfigyelni, hogy 2016-ra az otthoni internet-hozzáférések megkezdték leválásukat
a korábbi hordozójukról, a számítógépekről, és már több internetkapcsolat található
a fiatalok otthonaiban, mint számítógép (Székely – Aczél, 2018).
A nagymintás ifjúságkutatások tapasztalatait összegezve Nagy (2013a) megállapítja, hogy a fiatalok esetében kevésbé beszélhetünk szabadidő-társadalomról.
A nem intézményesített fiatalkori szabadidőben egyre fontosabbá válik az elektronikus média, így a „képernyő-társadalom” meghatározás sokkal jobban illik a mai
fiatalokra, ugyanis életük jelentős részét televízió, számítógép és mobileszközök
képernyői előtt töltik (vö. Rushkoff, 2006; képernyőnemzedék). És ezek közül egyre
nagyobb teret kapnak a digitális kultúra eszközei: a legfrissebb adatokból kiolvasható, hogy a napi internetezők aránya (88 százalék) már jelentősen meghaladja a
napi tévénézők arányát (63 százalék).

Magyar ifjúságelmélet és nemzetközi beágyazódás
Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szakirodalomban két olyan keretrendszer
formálódott, amelyek értelmezési kereteket biztosítottak az ifjúsági vonatkozású
elméleti munkákhoz, empirikus kutatásokhoz és köztük a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokhoz. Ez a két kiemelt tematika az élethelyzet bemutatásán alapuló
„átmenet” diskurzusa és az életmódot középpontba helyező ifjúsági „kultúra” diskurzusa (Szanyi, 2018).
A nemzetközi diskurzusokba többé-kevésbé illeszkedő vagy onnan táplálkozó, de kifejezetten magyarországi vonatkozású narratívák közül három fontosabb
emelhető ki Nagy és Tibori (2016) szerint, amelyek a következők: az ifjúsági korszakváltás elmélete (Gábor, 2004), az ifjúságügy narratívája (Nagy, 2013b) és az új
csendes generáció paradigmája (Székely, 2014a). Ezek az elméletek nem ugyanazon
dimenziók mentén beszélnek a fiatalokról: az ifjúságügy narratívája arra igyekszik
választ találni, hogy kik a fiatalok, az új csendes generáció arra koncentrál, hogy
milyenek, az ifjúsági korszakváltás elmélete leginkább a miértre keresi a választ.
Ugyanakkor a modellek mindegyike kapcsolható a nemzetközi diskurzusokhoz,
az ifjúsági korszakváltás az átmenet diskurzusához kapcsolódik szorosan, míg az
ifjúságügy narratívája fejlődéslélektani megközelítések közé illeszkedik, az új csendes
generáció koncepciója a generációs elméletek mentén fogalmazódik meg.
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Az elméletek és kritikájuk azt mutatja, hogy ezekkel a modellekkel az elmúlt évtizedek teljes körű, magyarázó leírását adni nem lehetséges, ugyanakkor mindegyik alkalmas arra, hogy segítségével átfogó képet alkothassunk
a magyarországi fiatalokról (Nagy – Tibori, 2016). Kifejezetten a külhoni magyar fiatalokra vonatkozó átfogó narratíva nem készült, ugyanakkor a határon
túli magyar fiatalokról számos munka született. Ezek közül a legjelentősebbek
több régió egyidejű vizsgálatával valósultak meg, így a 2001-es ifjúságkutatás (MOZAIK2001) és a 2015-ös GeneZYs kutatás, jellemzően azonban egyegy régióra vonatkoztak. Az elmúlt évtizedek külhoni ifjúságkutatásairól ad
részletes összefoglalót Ercsei (2017) a romániai, Morvai (2017) a szlovákiai,
Szerbhorváth (2017) a szerbiai, illetve Csernicskó és Hires-László (2017) az ukrajnai
gyakorlatra vonatkozóan.

Az ifjúsági korszakváltás narratívája
Az ifjúsági korszakváltás elméletét Gábor (2004) Zinnecker nyomán vizsgálja, aki két
ifjúsági korszakot különböztet meg: az indusztriális társadalomra jellemző átmeneti
ifjúsági korszakot és a posztindusztriális társadalomra jellemző iskolai ifjúsági korszakot (Fazekas – Székely, 2016). A modern vagy indusztriális társadalomra jellemző
átmeneti ifjúsági korszak a gyermekkor és a felnőttkor közötti átmenetet – annak
kényszerű folyamatát – jelöli. Az ifjúsági korszakban a felnőttségre való felkészülés,
a szakma megszerzése, a társadalmi reprodukció megalapozása zajlik. Mindez azt
jelenti, hogy a fiatalság idejére a társadalom türelemmel tekint, felmenti őket az
erőforrásaik a társadalom érdekében való felhasználása alól, azaz nem várja el a
családalapítást, az adófizetést. Ezzel szemben a posztmodern vagy posztindusztriális
társadalom a normalizált életút helyett „választásos életrajzot” kínál az ifjúsági korszakban lévőknek, amelyet az oktatási idő megnyúlása (az ifjúság skolarizálódása)
és jelentőségének felértékelődése jóval autonómabb időszakká alakít: a korábbi kontrollszerep gyengül, a média- és a szabadidőipari kontrollok erősödnek
(Nagy – Tibori, 2016).
Gábor (2004) a két korszakot, Zinnecker nyomán, három dimenzió szerint tartja
érdemesnek a vizsgálatra: (1) az idődimenzió, amelyben a fő kérdés, hogy a fiatalok
idejük mekkora hányadát fektetik az ifjúsági életszakaszba; (2) a szociális tér, amely
esetében arra irányul a vizsgálat, hogy a felnőtt társadalom intézményei és csoportjai
hogyan hatnak az ifjúsági életszakaszra; (3) a kulturális autonómia foka, amely az
ifjúsági kultúra önállóságát teszi fő kérdéssé.
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Gábor (2004) állítása szerint a kilencvenes években Magyarországon is kialakult az iskolai ifjúsági korszak, ami azt jelenti, hogy az ifjúsági korszakváltás a
nyugati tendenciákhoz képest hazánkban 15-20 évvel később jelentkezett, részben
az általános megkésettség, részben a rendszerváltást megelőző lefojtottság miatt.
„Magyarországon is kialakult az új, az iskolai ifjúsági korszak. Megteremtődtek az
iskolában eltöltött idő megnövekedésének előfeltételei a közoktatás, majd a felsőoktatás expanziója, a középosztályosodás, a gazdasági, technológiai fejlődés, a fogyasztás
expanziója révén (fogyasztási javak elterjedése, a fogyasztói és szolgáltatói ipar hihetetlen mértékű kiterjedése), amely a fiatalok körében egyre növekvő emancipálódási
törekvésekkel párosult” (Gábor, 2004:63).
A modell két forgatókönyvvel számol: a munkanélküliségi forgatókönyvhöz a
társadalom alatti osztály újratermelődése, míg a szabadidős forgatókönyvhöz a középosztályosodás társul. Az ifjúsági korszak a foglalkoztatás válságának korszaka,
amely munkanélküliséggel és a munka relativizálásával (fogyasztás és az oktatási
rendszerben való lét is munka lehet) jár együtt. A munkanélküliségi forgatókönyv
esetén már nagyon korán megmutatkozik a társadalom alatti osztály, amelyet Gábor
(2004) azon fiatalok csoportjaként azonosít, akik az iskolarendszerből kiszorulnak,
és ennek következtében a társadalmi integrációjuk is megnehezedik.
A nagymintás ifjúságkutatás 2000-es évi adatfelvétele alapján Gábor (2004) megállapítja, hogy a magyar 15–29 éves fiatalok valamivel több mint egytizede (12 százalék) megreked a legfeljebb általános iskolai végzettség megszerzésénél. Ezek közül
a többség megszerzi az általános iskolai végzettséget (10 százalék), de egy részük
lemorzsolódik (2 százalék). A 2016-os adatok azt mutatják, hogy az általános iskolai
végzettségnél – időlegesen vagy örökre – megrekedtek aránya 9 százalék, amelyből
a nagyobb rész (7 százalék) úgy gondolja, nem fogja már folytatni a tanulmányait
(1.1. táblázat). Ez a jelentékeny csoport4 egyértelműen leszakadó réteget képez, ahol
a különböző dimenziókban értelmezhető hátrányok koncentrálódnak.
2000

2016

Általános iskolai végzettséget szerzett, nem tanul tovább

10

7

Általános iskolából lemorzsolódott

2

2

Összesen leszakadó

12

9

1.1. táblázat: Leszakadók
(N2000-2016 = 8000, százalékos megoszlás)
4 Nagyjából 266 ezer fő volt az ezredfordulón, 2016-ban 150 ezerre tehető a létszámuk.
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Az empirikus adatok első pillantásra azt mutatják, hogy a társadalom alatti osztály
újratermelődése némileg csökkent, mivel 2000-hez viszonyítva 2016-ban már a fiatalok kisebb aránya szakad le az általános iskolai végzettség megszerzésekor, illetve
az előtt. Ugyanakkor mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csökkent a munkanélküliségi forgatókönyv valószínűsége, hiszen egy-egy társadalomban az iskolai
végzettség általános emelkedésével az alacsonyabb végzettségek kevesebbet érnek.
A szabadidős forgatókönyv a társadalom középosztályosodásával számol, a középosztályosodást a fogyasztási dimenzióban vizsgálja. Gábor (2004) állítása szerint
a fiatalok egyre inkább a piac szereplőivé, fogyasztóivá válnak, ez azt jelenti, hogy
egyre több fogyasztási eszközt (szórakozásra való eszközt) birtokolnak. Az olyan
infokommunikációs eszközök, mint a számítógép vagy az internet-hozzáférés, illetve a 2012–2016 relációban vizsgált eszközök (okostelefontól a videójátékig) esetén
ez kétségtelenül így van. Megemlíthető ugyanakkor, hogy ezen fogyasztási javak
terjedése a társadalom egészére jellemző, és az természetesnek tekinthető, hogy a
fiatalok az innovációkat előbb adaptálják.
Az elmélet azonban nem pusztán az iskolai végzettség és munkaerőpiaci pozíció
vagy a szabadidő és fogyasztás változói mentén írja le az ifjúságot. A társadalmi
újratermelésre koncentrálva a családalapítás és gyermekvállalás időbeli kitolásával
a származási családról való leválás elhúzódásával is foglalkozik. Elismeri azt az
ellentmondást, amely a modellből következő kulturális függetlenség és a tovább
fennálló függés között feszül (pl. egzisztenciális függés a származási családtól vagy az
államtól). Sokfélének és fragmentáltnak látja az ifjúsági életszakaszt, amelyet rendkívül sok bizonytalanság vesz körül. És mindez annak ellenére igaz, hogy bizonyos
értelemben a mai ifjúság egy alapvetően biztonságos világban él, így a veszélyeztetettsége és a bizonytalanság forrása elsősorban egzisztenciális vagy pszichológiai
lehet, így pl. a kockázati magatartások növekedhetnek (Gábor, 2004).
Nagy és Tibori (2016) az elmélettel kapcsolatos kritikájukban megjegyzik, hogy
Giddens (1992) olvasatában a választásos életszakasz inkább reflexív folyamat, továbbá az ifjúsági korszakváltás elmélete csak a felnőttkorba lépés előtt megnyúló
ifjúkorra koncentrál, kihagyja számításából a szűkülő gyermekkort.
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Az ifjúságügy narratívája
Az ifjúságügy narratívája (Nagy, 2013b) az egyén és a csoport szerepével, az egyén
döntési és felelősségvállalási kompetenciái alapján próbálja leírni az ifjúság speciális jellemzőit. Állítása szerint az életkorokkal definiált csoportok nem feltétlenül feleltethetők meg az ifjúsági életszakasznak. Az egyén érését (felnőtté válását)
felelősségvállalások határolják: a magáért való felelősségvállalás (döntés), illetve
a másokért való felelősségvállalás (a döntésekkel járó felelősségek). Ezek alapján
három csoportot lehet azonosítani: (1) a felelősség megjelenésétől a biológiai érettségig; (2) a biológiai érettségtől a pszichés érettségig; (3) a pszichés érettségtől a
szociológiai-társadalmi érettségig. Az ifjúság ilyetén meghatározása szemben állhat
az életkori határok szerinti besorolással (hagyományos statisztikai modell), hiszen
nem feltétlenül esik egybe a biológiai, jogi és szociológiai felnőttkor.
A 2012-es nagymintás ifjúságkutatás adatainak elemzésével Nagy (2013b) az elméleti 15–29 éves ifjúsági csoport és az érettség közötti inkonzisztenciát mutatja be.
Feltehetjük, hogy a fiatalok olyan biológiailag feltétlenül érett, pszichésen érett vagy
nem érett, de társadalmi szempontból még éretlen egyének, akik a 15–29 éveseknek
feleltethetők meg. Ehhez képest az adatok azt mutatják, hogy alig minden második
15–29 éves tartozik tisztán a fiatalok közé (nem gyermek már, de még nem felnőtt),
a többiek nem feleltethetők meg a hagyományos statisztikai modellnek. Mindez azt
jelenti, hogy van értelme az érettségalapú meghatározásnak, amely valósabb képet
festhet az ifjúságról, mint a pusztán életkori alapú besorolás.
A modell kritikájaként említhető, hogy ugyan az életkori meghatározás leegyszerűsítő egydimenziós értelmezésével szemben életszerűbb megközelítés, azonban
szükségszerű szubjektív elemei miatt megnehezíti a csoportbesorolás értelmezését
és a mérhetőséget. A modell további problémája, hogy a következtetése nem longitudinális, hanem keresztmetszeti adatokon alapszik.
A 2016-os ifjúságkutatásban – részben Nagy (2013b) munkája alapján – a
2012-eshez képest alaposabban körbejártuk a kérdéskört. A biológiai érettséget
a szexuális élet megkezdésére vonatkozó kérdés mellett a „nemi érettség”-re vonatkozó, közvetlen kérdéssel is vizsgáltuk. Nemileg érettnek tekintette magát a
megkérdezettek háromnegyede (76 százalék), és nemi életét kétharmaduk (69 százalék) kezdte meg. Nemi érettségét a megkérdezettek többsége 13–15 éves korában
érte el, míg a szexuális életet többségük 16–17 évesen kezdte meg. A pszichés érettség
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tekintetében jórészt a 2012-ben is használt dimenziókat vizsgáltuk5 azzal a kiegészítéssel, hogy a 2016-os kérdőívben kérdésként szerepel az is, hogy mások felnőttként
kezelik-e. A hivatkozott kérdések vizsgálata azt mutatja, hogy a biológiai érettséghez
hasonló arányban, a fiatalok héttizede tekinti magát érettnek pszichés tekintetben
(az 1-től 5-ig terjedő skála 4-es és 5-ös értékei alapján). Az egyes szempontok nagy
fokú együttjárást mutatnak6, ami egyrészt konzisztens gondolkodásra, másrészt a
szempontok azonos dimenzióba tartozására utal. A 2012-es gyakorlatnak megfelelően egy főkomponensben7 összefoglalt változóval dolgoztunk tovább a pszichés
érettség vizsgálata során. A 2012-es adatokon Nagy (2013b) a szociológiai-társadalmi
érettség tekintetében a családi állapotot, a saját gyermeket és az önálló háztartást
vizsgálta. Hasonló kiindulással a 2016-os adatokon is a származási családról való
leválást vizsgáltuk az alábbi ismérvek alapján: elköltözés (a szülői házból, szülőktől
függetlenül él-e), tanulmányok befejezése (befejezte-e a tanulmányait), gyermekvállalás (vállalt-e saját gyermeket), munkapiaci aktivitás (főtevékenységként keresőtevékenységet folytat-e). A megoszlásokat szemlélve (1.1. ábra) megfigyelhetjük,
hogy a pszichés érettséghez képest ebben a dimenzióban gyengébb az együttjárás,
ami az összetett élethelyzeteknek tudható be. A szociológiai-társadalmi értelemben érettnek tekintettük azokat, akik megkezdték az önálló életüket, azaz akik a
különböző ismérvek közül (befejezte tanulmányait és/vagy dolgozik; gyermeke van;
elköltözött a szüleitől) legalább kettő esetén igennel válaszoltak.
Együtt vizsgálva a három dimenziót, megfigyelhetjük, hogy egyrészt az érettségi
dimenziók logikailag megfelelő sorrendben követik egymást, másrészt a 2012-es és a
2016-os kutatások adatfelvételei meglehetősen hasonló eloszlást mutatnak (1.1. ábra).

5 Konkrét tervei vannak a jövőre nézve; mindig számol a döntései lehetséges kimenetelével;
az élete fontos kérdéseiben önállóan dönt; felnőttnek érzi magát.
6 A Pearson-féle korrelációs együtthatók minden esetben rendkívül erősek (a leggyengébb 0,74).
7 A főkomponens mindegyik változó hatását magában hordozza (kommunalitások 0,59–0,75
között) és az eredeti változók információtartalmának nagy részét (69 százalék) megőrzi.

23

Székely Levente: Szürke hattyúk
érett

nem érett

100%
19

24

80%

46

50
66

72

60%

40%

81

76
54

50

20%

0%

34

biológiai 2012

biológiai 2016

biológiai

pszichés 2012

pszichés 2016

pszichés

28

társadalmi 2012 társadalmi 2016
társadalmi

1.1. ábra: Az érettség ismérvei a 15–29 éves célcsoportban
(N=7823; százalékos megoszlás, a 2012-es adatok forrása: Nagy, 2013b)

Az érettségi dimenziókat együtt vizsgálva a 2012-es adatok alapján végzett elemzés
eredményeit is figyelembe véve a következőket állapíthatjuk meg (1.2. táblázat):
2016-ban a megkérdezettek valamivel több mint tizede (14 százalék; 2012‑ben 13 százalék) tekinthető még gyermeknek, azaz sem biológiai, sem pszichés, sem társadalmi vonatkozásban nem tekinthető érettnek. Serdülőként (29 százalék; 2012‑ben
22 százalék) azonosíthatók azok, akik a nemi életüket már megkezdték, de pszichés
és társadalmi értelemben még nem tekinthetők érettnek. Fiatal felnőttnek (23 százalék; 2012-ben 26 százalék) tekinthetjük azokat, akik a biológiai és a pszichés
érettség ismérveinek egyaránt megfelelnek, de önálló életüket még nem kezdték meg.
A megkérdezettek 14 százaléka (2012-ben 22 százaléka) felnőttnek tekinthető, azaz
mindhárom érettségi dimenzióban érett. A logikai besorolás olyan kategóriákat is
megmutat, amelyek az érettségmodell dimenzióinak egymásra épülését árnyalja. Ebben a tekintetben a legnagyobb csoport a 15–29 évesek tizedét (10 százalék, 2012-ben
11 százalék) kitevő kényszerfelnőttek csoportja, akik pszichésen még nem felnőttek,
de biológiailag és társadalmi körülményeiket tekintve is már érettnek tekinthetők.
Végül pszichésen koravénként (2016-ban és 2012-ben is egyaránt 5 százalék) határozhatók meg azok, akik pszichésen már érettnek számítanak, de társadalmilag
nem, és nemi életet még nem élnek. Nagyon kis (3 százalék), 2012-ben szinte elhanyagolható (1 százalék alatti) arányban jelen voltak azok is, akik társadalmilag
és pszichésen már érettnek számítanak, de biológiai értelemben még nem érettek.
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A nagyságrendeket tekintve a 2012-es és a 2016-os arányok meglehetősen hasonlóak, az egyetlen jelentős különbség a felnőttek kategóriájában van. Nagy (2013b) a
modellje tárgyalása során arra a következtetésre jut, hogy a hagyományos statisztikai
modell mellett az érettségen alapuló modell is életképes, és amint látható, ez nem
pusztán keresztmetszeti vizsgálatban igazolható.
Biológiai
szempont
Nem érett
Érett

Pszichés
szempont

Társadalmi szempontból nem érett

Társadalmi szempontból érett

nem érett

14 (13)

3 (1)

érett

5 (5)

3 (1)

nem érett

29 (22)

10 (11)

érett

23 (26)

14 (22)

1.2. táblázat: Érettségdimenziók egymáshoz viszonyulása
(N2016=1811, százalékos megoszlás; zárójelben a 2012-es adatok; forrásuk: Nagy, 2013b)

A fentiekben bemutatott három érettségi dimenzió (biológiai, pszichés és szociológiai-társadalmi) bizonyos megkötésekkel, de vizsgálható egyfajta önreflexión keresztül
is. A 2016-os kutatásban arra kértük a 15–29 éveseket, hogy különböző ismérvek
mentén definiálják a fiatalság és a felnőttség fogalmát (csak a magyarországi kérdéssorban szerepelt ez a kérdés). A válaszok alapján az látszik, a fiatalok szerint e kérdések eldöntésében leginkább az élethelyzet és az önmeghatározás számít (1.2. ábra).
Mindez tételesen azt jelenti, hogy 2016-ban Magyarországon a 15–29 évesek többsége
szerint leginkább az tekinthető fiatalnak, aki tanul, illetve aki fiatalnak érzi magát,
valamint aki a szüleivel lakik. A fiatalság további ismérve egyharmaduk szerint az,
hogy egy fiatal nem dolgozik, eljár szórakozni, nincs önálló jövedelme, illetve nincs
még gyereke. Nagyjából minden negyedik megkérdezett szerint az is jellemző egy
mai magyarországi fiatalra, hogy nem kötött még házasságot, és nincs saját lakása.
A felnőttség ismérvei között a legfontosabbnak azt tekintik a fiatalok, hogy az
ember önálló döntéseket hoz, dolgozik, van már gyermeke, illetve házasságot kötött.
Több mint felük szerint a felnőttség esetében is releváns szempont, hogy az illető
önmagára felnőttként tekint-e. A szülőktől való elköltözést és az iskolai tanulmányok befejezését a fiatalok 28–30 százaléka gondolja fontos ismérvnek. Az említési
sorrendeket tekintve figyelemre méltó, hogy a 15–29 évesek az életkornak nem tulajdonítanak nagy jelentőséget sem a fiatalság, sem a felnőttség esetén (mindössze
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3–3 százalékuk említette az életkort), ami azt mutatja, hogy az élethelyzet és önmeghatározás kérdése. Azon kevesek, akik említették az életkort, átlagosan 25 éves
korig tekintenek fiatalnak valakit, és megítélésük szerint átlagosan 23 éves kortól
tekinthető valaki felnőttnek.
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1.2. ábra: Fiatalság, felnőttség megítélése
(Kérdés: Ön szerint ma Magyarországon ki tekinthető fiatalnak?
Ön szerint ma Magyarországon ki tekinthető felnőttnek?)
(N2016=2000; százalékos megoszlás)

Az új csendes generáció narratívája
Szanyi (2018) megfogalmazza, hogy a nemzetközi ifjúságszociológiai diskurzusban
az elmúlt évtizedekben újult erővel jelentek meg a generációs elméletek. A generációs megközelítés lendülete a tudományos berkeken kívül, a mindennapok
közbeszédében is jelentős sikereket ért el. Népszerűek a különböző generációs
tematikával foglalkozó, elsősorban pszichológiai megközelítéssel operáló humánerőforrás-menedzsment és marketing tárgykörébe sorolható könyvek, cikkek,
előadások. A generációk iránti köznapi érdeklődés fő hajtóerejét a paradigmikus
változások adják, amelyek hatására a megváltozó világban irányjelzőket keresünk.
Milyen világ köszönt ránk, milyen lesz ennek az új világnak az embere, milyen
általánosítható jellemzői különböztetik meg a korábbiaktól – milyen az új nemzedék karaktere?
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Mannheim (1969) nyomán a világ változásainak lenyomata a nemzedéki karakterben érzékelhető, hiszen a generációk közötti különbségek a megélt szocializációs
tapasztalat különbözőségeiből erednek. Amennyiben a szocializációs hatások megváltoznak, és ezen változások képesek tartósságot is felmutatni, továbbá hatókörük
kiterjed a társadalmi normák elsajátításának legfontosabb életszakaszára – amely a
gyermek- és fiatalkor –, meghatározhatják egy-egy generáció karakterét. Mindez azt
jelenti, hogy egy-egy generáció karakterének eredőjét a szocializáció változásaiban
kell keresnünk. A szocializáció hagyományos közegei (család, iskola) mellé – amelyek szintén változófélben vannak – felzárkóztak a globális trendekhez igazodó
tömegmédia és a digitális világ közegei8, amelyek a kapcsolódás szorosságát és képviselt normáikat tekintve jelentékeny hatásúnak bizonyultak. A generációs elmélet
eredménye, hogy napjaink tizen-, huszonéveseit leggyakrabban Z generációként
emlegetjük, és elsősorban a digitális szocializáció hatásait keressük a karakterükben.
Az új csendes generáció paradigmája Mannheim (1969) gondolata mentén abból
indul ki, hogy a karakteres generáció létrejöttéhez szükség van olyan eseményre
vagy folyamatra, amely azonos (közös) élményként vagy az életet meghatározó körülményként a nemzedéket elkülöníti más nemzedékektől. A különböző generációk
karakterét meghatározza az a társadalmi, hangulati környezet, amelyben szocializációjuk végbement. Strauss és Howe modellje9 szerint a nagyjából 20 éves intervallumok szerint egymást váltó nemzedékekből és az egymást követő archetípusokból
következik, hogy a 2000-es évek elejétől születettek karakterükben hasonlatosak a
II. világháború előtt születettek nemzedékére, az ún. csendes generációra, azaz egy
új csendes generációként azonosíthatók (Székely, 2014a, Komár, 2017).
Ugyanakkor a magyarországi fiatalok életében a szocializmus alatti megkésettség,
majd a rendszerváltást követő sokk is érzékelhető, amely a nyugati világot nem vagy
kevéssé érintette. Strauss és Howe modelljéből következhet, hogy a rendszerváltozás
krízise egy amolyan új csendes generáció karakterét rajzolta meg Magyarországon.
Ez nem azonos a nyugati világban 2000 és 2020 között születettek nemzedékével
(amelyet Strauss és Howe új csendes generációnak nevez), hanem nagyjából az egy
8 A generációs különbségek demonstrálásában már a baby boom nemzedék esetén megjelenik
a média hatása (televízió), amely azt követően X (számítógép) és Y (internet) esetében is
markáns karakterképző szerepet tölt be.
9 A Strauss és Howe (1991) által alkotott modell a generációkról való gondolkodás fontos alaptétele, amely szerint a generációváltás ciklikusan megy végbe nagyjából 20 évenként, és ezen
ciklusok szerint egymást váltogatva beszélhetünk alapvetően domináns és visszahúzódó
nemzedékekről.
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nemzedékkel korábban, a rendszerváltás környékén születettekre vonatkoztatható.
A nagymintás ifjúságkutatás 2012-es adatait vizsgálva elmondható, hogy az egyes
szocializációs közegekre – az elsődleges szocializációs közegre (család és családi
értékek), a másodlagos szocializációs közegre (iskola és munkahely), valamint a
harmadlagos szocializációs közegre (szabadidős terek és tevékenységek, ezen belül
média- és kultúrafogyasztás, digitális terek és tevékenységek, sport és kockázati
magatartások, civil aktivitás) – egyaránt jellemző a csendesség.

1.3. ábra: Az új csendes generáció fontosabb ismérvei
(Forrás: saját szerkesztés)

Az új csendes generáció karakterének három fő tulajdonsága (1.3. ábra) a szocializációs
közegek részletes vizsgálatát követően került bemutatásra (Székely, 2014a). A 2016‑os
kutatás eredményei lehetőséget kínálnak arra, hogy megvizsgáljuk és bemutassuk
szinte azonos ismérvek alapján az esetleges változásokat 2012 és 2016 között.
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Az elsődleges szocializációs közegben (1.3. táblázat) a családi állapotot tekintve
jelentős különbségeket nem találunk, ugyanúgy domináns a párkapcsolat nélküli
fiatalok száma, és a tényleges gyermekvállalásban sincs különbség a két vizsgált
időpont között. A bizonytalanság a házasság tekintetében jelentősen csökkent,
ugyanakkor a gyermekvállalás tekintetében növekedett, így a változás iránya nem
egyértelmű. A szülői életeszmény elfogadása növekedett 2012-höz képest, a szülőktől
való különköltözési vágy azonban mérséklődött.
Ismérvek

Csendesség mértéke

Családi állapot

39 (42) százalék egyedülálló (partnerkapcsolata nincs);
86 (85) százaléknak nincs gyermeke

Jövő bizonytalansága

11 (18) százalék nem tudja, hogy szeretne-e házasságot kötni; 22 (15) százalék nem tudja, hány gyermeket szeretne

Szülői értékek elfogadása
Otthon maradás

54 (46) százalék teljes mértékben elfogadja
azokat az elveket, amelyek szerint a szülei élnek
37 (41) százalék nem tervez költözést

1.3. táblázat: Csendesség az elsődleges szocializációs közegben 2016-ban
(Zárójelben a 2012-es adatok; forrásuk: Székely, 2014a)

A tanulás és a munka világában, azaz a másodlagos szocializációs közegben a
családhoz képest komolyabb különbségeket érzékelhetünk, ha ez első ránézésre
nem is látszik (1.4. táblázat). Összességében megállapítható, hogy a munkapiaci
aktivitás felé mozdultak el a 15–29 évesek. Növekedett az aktívak aránya (Szanyi
– Susánszky, 2018), de a jelenleg nem aktívak között is látványosan növekedett a
munkakeresők aránya – azaz többen dolgoznak, és azok közül is többen keresnek munkát, akik jelenleg nem aktívak a munkapiacon. Nem változott jelentősen
azoknak az aránya, akik a következő évekre változatlanságot prognosztizálnak
magukra vonatkozóan, ugyanakkor a bizonytalanok aránya csökkent. A bizonytalanok aránya a jövőbeli tanulmányokkal kapcsolatban is csökkent, ugyanakkor
a passzívak aránya nem változott, ennek oka az, hogy 2016-ban többen vannak
(42 százalék vs. 2012-ben 34 százalék), akik biztosan tudják, hogy nem akarnak
már tanulni.
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Ismérvek
Jövő változatlansága

Csendesség mértéke
30–60 (30–70) százalék között számítanak a
munkaerőpiaci és képzettségi változatlansággal, és további 4–6 (6–10) százalék bizonytalan

Tanulási szándék

69 (69) százalék bizonytalan, vagy nem kíván (tovább)tanulni

Munkavégzés szándéka

42 (58) százalék nem keres munkát, holott nem dolgozik

1.4. táblázat: Csendesség a másodlagos szocializációs közegben 2016-ban
(Zárójelben a 2012-es adatok; forrásuk: Székely, 2014a)

A szabadidő tereiben összességében is inkább változatlanságot mutatnak az adatok, bár az egyes dimenziókban komolyabb elmozdulásokat regisztrálhatunk
(1.5. táblázat). A hétköznapok és hétvégék szabadidős elfoglaltságaiban döntő
szerepet kapnak a képernyős tevékenységek (televízió, számítógép, internet). 2016ban a 15–29 évesek nagyobb arányban említették, hogy hétköznap és hétvégén is
jellemző tevékenységeik között szerepel a televízió, a számítógép és az internet.
A képernyős tevékenységek jelentős szerepe miatt a jövőben valószínűleg ezek
mentén is törésvonalak alakulnak majd ki az ifjúság világfelfogásán belül, a jövő
narratíváit nagy valószínűséggel nem csupán a hagyományos kemény változók,
hanem a digitális kultúra megélése, sikeressége és életminőség-javító hatása mentén is érdemes lesz vizsgálni. Ezt a későbbiekben a szocializációs közegekről szóló
részben tárgyaljuk. Valamelyest tovább csökkent a fizikai kulturális terek látogatottsága, a rendszeres sporttevékenységet végzők aránya nem változott érdemben.
Csökkent ugyanakkor azoknak az aránya, akik egyáltalán nem dohányoznak,
illetve azok is kisebb arányban vannak jelen, akik állításuk szerint sohasem rúgtak még be. A civil aktivitás továbbra sem jellemzi a 15–29 éveseket, a négy évvel
korábbi adatokhoz hasonlóan a korosztály háromnegyede (75 százalék) nem kötődik civil kezdeményezésekhez.
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Ismérvek

Csendesség mértéke

Otthon maradás

(72) százalék hétköznap és hétvégén is
jellemzően otthon tölti a szabadidejét10

Kulturális terek

40–90 (40–80) százalék (szinte) sohasem
látogatja a felsorolt kulturális tereket

Médiaterek

65 (42) százalék hétköznap és hétvégén is
jellemzően tévét néz szabadidejében

Online terek

62 (49) százalék hétköznap és hétvégén is jellemzően
számítógépezik, internetezik szabadidejében

Sportolás

64 (64) százalék egyáltalán nem sportol az
esetlegesen kötelező testnevelésórákon kívül

Dohányzás

57 (64) százalék nem dohányzik

Berúgás

57 (67) százalék nem rúgott még be

Droghasználat

(91) százalék nem fogyasztott illegális kábítószert

Civil aktivitás hiánya

75 (78) százalék nem kapcsolódik
semmilyen módon szervezethez

1.5. táblázat: Csendesség a harmadlagos szocializációs közegben 2016-ban
(Zárójelben a 2012-es adatok; forrásuk: Székely, 2014a)

A 2016-os adatok alapján sem mondhatunk lényegileg mást a 15–29 éves fiatalokról,
mint hogy jellemző rájuk a konformitás, nem akarják megdönteni a fennálló status
quót, többségükben elfogadják a szüleik életeszményét. Jellemző rájuk továbbra
is – bár 2012-hez képest csekélyebb mértékben – a bizonytalanság, sok esetben
hiányzik belőlük az elkötelezettség, céltalanok, amit maguk is problémaként érzékelnek nemzedékükben, mindeközben vágynak a rendezettségre. A 2016-os adatok
alapján megfigyelhetjük, hogy a fiatalok saját nemzedékükre vonatkoztatott problématérképén a bizonytalanság, a kiszámíthatatlan jövő és a céltalanság a 2012-es
adatokhoz képest erőteljesebben van jelen. A 15–29 évesek passzivitása változatlan,
a többségük életéből hiányzik a civil aktivitás, apolitikusak, közéleti kérdésekhez
visszahúzódó attitűddel közelítenek. Szabadidejüket zömmel otthon a képernyők
előtt töltik, mozgásszegény életmód jellemzi őket. A kockázati magatartások – ha
van is különbség a sohasem dohányzók és az absztinensek között – egyértelmű
növekedést nem mutatnak. (Ádám – Susánszky – Székely, 2018).
10 A 2016-os kutatásban ezt a kérdést nem vizsgáltuk.
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A 2012-es nagymintás kutatás fontos tapasztalata volt, hogy a fiatalok az olyan
kérdésekben, ahol differenciálhatták a válaszukat, jellemzően középre húzó megoldásokat választottak, 2016-ban ez a középre húzás egyértelműen csökkent, határozottabb véleménynyilvánítás érzékelhető. A középre húzás csökkenése együtt jár a
válaszmegtagadás, illetve a válaszelkerülés csökkenésével is, amely magabiztosabb
összképet rajzol a fiatalokról. Mindazonáltal a határozottabb véleménynyilvánítás
nem jelenti közvetlenül a csendesség mérséklődését.
A korábbi nagymintás ifjúságkutatások eredményeihez viszonyítva a 2012-es, így
a 2016-os kutatás is a csendes attitűd általános jelenlétét mutatja, azaz a fiatalokat
nagyobb fokú konformitás, bizonytalanság és passzivitás jellemzi, mint korábban.
Mindez jelentheti azt, hogy az elmélettel kapcsolatosan megfogalmazott longitudinális elvárás (Nagy – Tibori, 2016) teljesül, azonban más, nem ennyire technikai
kérdések is felvetődnek az új csendes generáció narratívájával kapcsolatban. Nagy
és Tibori (2016) az elmélettel kapcsolatos kritikájukban megjegyzik, hogy az elméleti alap amerikai generációkra vonatkozik, így korántsem biztos, hogy alkalmas a
magyar ifjúság leírására. További problémaként azonosítják, hogy a narratíva nem
beszél a csendesség okairól.
A magyarországi empirikus adatokból kirajzolódó új csendes generáció az amerikai névadójától meglehetősen különbözik, jellegében mégis hasonló. A magyarországi új csendes generációt a korábbi amerikai csendes generációval összehasonlítva
különbségeket találhatunk a társadalmi intézmények iránti bizalomban, illetve a
hagyományok követésében. Az amerikai csendes generáció jellemzője volt az óvatos,
konform, biztonságra törekvő magatartás, amely a status quo fenntartását segítette. A csendeseket a kemény munka és a társadalmi intézményekbe vetett bizalom
jellemezte. Többségük korán megházasodott, a családi értékek preferálása is igen
fontos helyet kapott az életükben (Strauss – Howe, 1991). A magyarországi új csendes
generációt ezzel szemben nem feltétlenül jellemzi a magas szintű bizalom, annak
ellenére, hogy az elégedettség és a jövővel kapcsolatos attitűdök jelentős mértékben
mozdultak el pozitív irányba 2012-höz képest, amely a gazdasági világválság hatásait
tekintve az egyik legnehezebb év volt Magyarországon. A hagyományok követésében is csak részben találunk valódi különbséget, hiszen a tettekben (elköteleződés,
családalapítás, kemény munka) a mai fiatalok nem közelítik meg a névadójukat,
ugyanakkor az értékek világában ezek fontossága karakteresen megjelenik.
Az új csendes generáció narratívája nem állít többet annál, mint hogy – elfogadva Mannheim (1969), illetve Strauss és Howe (1991; 1997) alapgondolatait a
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szocializáció hatásairól a generációs karakterben – a rendszerváltás környékén
születő és felnövekvő magyarországi nemzedék csendes attitűdöket mutat, ami
empirikusan is igazolható. A csendesség lehetséges okait – a krízisek szerepén
túl – nem elemzi, elfogadja Strauss és Howe (1991; 1997) gondolatait a krízisek
idején születő nemzedékek csendességéről. Jelen munka kereteit is szétfeszítené annak vizsgálata, hogy – amennyiben meghatározhatók – hol találhatók ennek a generációnak a határvonalai, és azok mennyiben igazodnak a közkeletű
Y és Z generációk határaihoz.

A generációs besorolás értelméről
Viszonylag gyakran találkozom olyan kritikával, amely a generációs elméletek létjogosultságát kérdőjelezi meg. Ezek a kritikák azzal söprik le a generációs megközelítéseket az asztalról, hogy a kohorszon kívül még számos más fontos tényező létezik,
amely lényegesen pontosabb információt szolgáltat például az egyén társadalmi
struktúrában betöltött helyzetéről vagy akár az ideákról, mint az azonos születési idő. És valóban, nagyon nem mindegy, hogy például a gazdasági erőforrások
birtoklása terén az egyén milyen pozíciót foglal el. A társadalom felső tizedébe
tartozókat jórészt más kérdések foglalkoztatják, más a tevékenységszerkezetük is,
mint az alsó tizedébe tartozóknak. Ahogyan az sem mindegy, hogy hol él az ember,
hiszen a rurális környezetben élők mindennapjai nyilvánvalóan különböznek a
nagyvárosokban élők mindennapjaitól.
A generációs elméleteket megmosolygók kritikája minden bizonnyal a generációs szemlélet divatjának is szól. Az utóbbi években a generációs gondolatok a
magazinok népszerű tudományrovatait is kinőtték, és valóban nehéz dolguk van a
józanabb hangoknak, amikor sokszor a horoszkópok komolyságával vetekszenek
az egyes generációk leírásai. Mindazonáltal a kritikusoknak is el kell ismerniük,
hogy az új nemzedékek megértésében a generációs logika sokat segít, többdimenziós
szemlélete izgalmasabb az alternatív megközelítéseknél, hiszen azzal a kérdéssel
foglalkozik, hogy: milyenek a mai fiatalok? A kérdés magában hordozza a jövőről
való gondolkodást is, hiszen a ma fiataljai fogják a későbbiekben formálni a világot,
de formálják ma is, sőt bizonyos tekintetben már születésükkel – vagy meg nem
születésükkel – is tették.
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Szocializáció alakította generáció
„Az ember jobban hasonlít a korszakhoz, amelyben él, mint a saját apjához” – mondja a fogyasztói döntéseket generációs nézőpontból tárgyaló szakkönyv (Smith –
Clurman, 2003). Kétségtelen azonban, hogy nem minden nemzedék tagjai alkotnak
egyformán karakteresnek mutatkozó generációt, ráadásul a születési kohorszokat
tekintve sem igazán beszélhetünk szabályszerűségről, hacsak a Kondratyev-ciklus
analógiájára nem úgy gondolkozunk, hogy a felgyorsult világban lerövidül a nemzedékváltás ideje is. Ahogy a térben és időben azonos helyen lévő egyének nem
feltétlenül alkotnak közösséget, úgy a karakteres generáció létrejöttéhez is szükség
van még valamire az azonos születési éveken kívül. Mannheim (1969) is hasonlóan
értelmezi a generációs problematikát, rámutatva arra, hogy a generációk közötti
különbségek nem életkori jellegűek, hanem a megélt szocializációs tapasztalat
különbözőségeiből erednek. Ha az adott szocializációs hatások időben tartósnak
bizonyulnak, és fennállnak a szocializáció legfontosabb életszakaszaiban (gyermekés fiatalkor), akkor meghatározhatják egy-egy generáció karakterét.
Nagy és Trencsényi (2012) a szocializációs közegekről szóló munkájukban
Giddens elméletéből kiindulva amellett érvelnek, hogy a hagyományos kételemű
(család és iskola), illetve háromelemű (család, iskola és munka világa) „szocializációs
közeg”-modellek11 kiegészítésre szorulnak. A szocializációs közegek vagy ágensek
Giddens szerinti felosztásában is megjelennek a két- és háromelemű modellekből
hiányzó tömegkommunikációs eszközök. Nagy és Trencsényi (2012) szerint beszélhetünk olyan harmadlagos szocializációs közegről, amely alapvetően a családon és iskolán kívüli szabadidő különböző tereit hordozza magában, illetve egyes
jellemzőiben negyedleges közegről is, amely az információs társadalom virtuális
tereit tartalmazza.
A szocializációs közegek közösségi szintű értelmezésében fontos kritérium a
hatókör, az eltöltött idő és intenzitás, illetve a saját szabályrendszer léte, amelyek
együttállása szükséges ahhoz, hogy egy-egy szocializációs közeget önállóan értel11 Léteznek többelemű modellek is, pl. Trencsényi (2007) négyelemű modellel dolgozik, ahol
a nevelés „tudatos” szervezeti aktorait veszi figyelembe (természet adta közösségek, állami
intézmények, piaci szolgáltatók és civil kezdeményezések), nem tagadja azonban a „spontán”
szocializációs közegek létét. Különböző felosztásokban kettőtől hétig nevezhetünk meg szocializációs közegeket, azonban ezek kritériumai – mitől szocializációs közeg a szocializációs
közeg? – tisztázatlanok.
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mezhessünk12. Nagy és Trencsényi (2012) ezen ismérvek mentén mutatják be és
igazolják a harmadlagos közeg és a negyedleges „félközeg” működését.
A harmadlagos közegként értelmezett szabadidő hatóköre napjaink társadalmában általánosnak mondható, noha az információs társadalmi átmenet sok
esetben elmossa az éles határvonalakat az erőforrás-bővítő tevékenységek (tanulás,
munka) és a szabadidős (köztük a rekreációs) tevékenységek között. Az idő és
intenzitás tekintetében elmondható, hogy elsősorban a számunkra legérdekesebb
ifjúsági korcsoportban a legintenzívebb a családon és iskolán túli kortárscsoport
szerepe, az eltöltött idő az életkor előrehaladtával folyamatosan növekszik. Nagy
és Trencsényi (2012) kilenc, a család és az iskola jellemzőitől különböző ismérvvel támasztják alá a harmadlagos szocializációs közeg önállóságát. Míg a család
(1) fő viszonybeli jellemzője szerint adottság, és az iskola kötelezettség, addig a
szabadidős tevékenységek önkéntes alapon szerveződnek, (2) szervezőelvük az
önálló rendelkezés, amely (3) változtathatóságot, a kapcsolatok szabad kötését
és bontását hordozza magában, és (4) kölcsönösséget13 feltételez. A szabadidős közegben a (5) hatalom nem előre meghatározott, a (6) szabályelfogadás önkéntes
alapon történik. A közeg kikristályosodott (7) megjelenése nagyjából egy időben
történik, az (8) intézményesítettség inkább nem jellemző rá. A szabadidős közeg
érvényesülését erősen meghatározza (9) a család és az iskola, amely rendelkezik az
időbeosztás felett.
A negyedleges szocializációs közegként értelmezett új médiatér, amely a tömegkommunikáció és az internet világát foglalja magában, szintén általánosan jelen
van napjaink társadalmában14. A fentiekben már bemutatott kritériumrendszer első
elemét, a hatókört igazoltnak találjuk: a tömegmédia a társadalom majd minden
tagját eléri. Az infokommunikációs eszközök, a virtuális színterek is egyre fontosabb szereplői az életünknek, ennek megfelelően egyre több időt töltünk ezekben
12 A minőségében is új szocializációs felületet színtérnek, (makro)terepnek, közegnek, a csak
tartalmában új felületet szocializációs elemnek, csoportnak nevezhetjük. Egy egyszerű példán
keresztül bemutatva: a család szocializációs közegként értelmezhető, a származási család és
a nemző család szocializációs elemnek tekinthető (Nagy – Trencsényi, 2012).
13		 A kölcsönösség a családon és iskolán túli közegekben túlnyomóan jellemző, a legtöbb esetben szimmetriát és tranzitivitást mutat.
14 Akár a szabadidő által kitöltött harmadlagos közeg esetében, itt is találhatunk földrajzi
és időbeli korlátokat. Világos, hogy a tömegkommunikációs forradalmat megelőzően nem
lehet beszélni ilyen közeg jelenlétéről, ahogy egyes zárt vagy kevésbé fejlett társadalmakra
sem érvényesek ezek a megállapítások.
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a terekben, és az eszközök egyre intenzívebb használata is jellemző. A negyedleges
közeg kettéválasztásával a „tömegkommunikáció” és a „modern kommunikáció”
szabályszerűségeit megkülönböztethetjük a versengő, illetve hálózatszerű szervezőelv, továbbá az egyirányú és többirányú kölcsönösségi viszony alapján. További
különbség az intézményesülés és a hatalom definiálhatósága a tömegkommunikációs térben. Mindezek alapján Nagy és Trencsényi (2012) a tömegkommunikációs
tereket inkább önálló, míg a modern kommunikációs tereket inkább nem önálló,
amolyan „fél szocializációs közegként” értelmezik (1.6. táblázat).

Jellegzetesség

Fő viszonybeli
jellemző

Iskola

Tömegkommunikáció

Modern kommunikáció

önkéntesség
önkéntesség (ön(önkéntesen
kéntesen lehet a
lehet a terület
terület egyes eleegyes elemeit
meit használni)
használni)

önkéntesség
(önkéntesen
lehet a terület
egyes elemeit
használni)

adottság

kötelezettség

Szervezőelv

feltétel-nélküliség

feltételhez
kötöttség

szabad választhatóság (önálló,
szabad rendelkezés az idővel)

versengő egyközpontúság,
szabad választhatóság

hálózatszerűség, szabad
választhatóság

Változása

nem változtatható sem
személyében,
sem intézményében

időben
változik

a kapcsolatok
szabadon oldhatók és köthetők

bármikor

bármikor

megvan a
kölcsönösség

egyirányú,
a kölcsönösség (kevés
kivétellel)
nem jellemző

kétirányú,
jellemző a
kölcsönösség

Kölcsönösségi
viszony
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Család

Családon és
iskolán túli
(szabadidős)
tevékenységek

nincs kölcsönösség

nincs kölcsönösség

Az első és a minden – az ifjúkor folyamatai
létezik a
közegben
előre meghatározott
hatalom, mint
mesterséges
hierarchia
(tanárok),
aszimmetrikus hatalom

nem létezik a
közegben előre
meghatározott
hatalom, nincs
előre definiált
hierarchia,
szimmetrikus
hatalom

létezik előre
meghatározott hatalom, mint
mesterséges
hierarchia
(médiamunkások),
aszimmetrikus hatalom

nincs, legfeljebb piacszerű hatalmi
viszony,
a belépés
alacsony
küszöbű,
félaszimmetrikus
hatalom

Szabályelfogadás

a fegyelema fegyelemvállalás-szavállalás-szabályelfogadás bályelfogadás
nem önkéntes nem önkéntes

a fegyelemvállalás, szabályelfogadás önkéntes

önkéntes

önkéntes

Megjelenés

a születéstől
létező közeg

iskolás
(óvodás)
kortól létező
közeg

elemei iránt
felébredő igény
nagyjából
egy időben
jelenik meg

kora gyerekkortól (2–6
év között)

kora gyerekkortól
(3–8 év
között)

Intézményesítettség

inkább
intézményes

intézményes

inkább nem
intézményes

intézményes

nem intézményes

Kapcsolatrendszer

erősen determinált a más
szocializációs
közegekkel
alakuló
kapcsolatrendszer

erős hatás
más szocializációs
közegekre

függő viszony a
többi közegtől

erős hatás
más szocializációs
közegekre

erős hatás
más szocializációs
közegekre

Hatalom
léte

létezik a közegben előre
meghatározott hatalom,
mint természetes hierarchia (szülők),
aszimmetrikus hatalom

1.6. táblázat: Hasonlóságok és különbségek a szocializációs közegekben
(Forrás: Nagy – Trencsényi, 2012)

A szocializációs közegek természete alapvetően különbözhet egymástól, míg az
elsődleges családi közeg a maga természetességével az ősidőktől fogva jelen van,
és a társadalom alapeleme, addig a másodlagos iskola feltételez egy fejlettségi és
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intézményesültségi fokot (közoktatás), amely jellemzően egybeesik a nemzetállamok kialakulásával. Szervezett oktatás ugyan létezett már az ókori Egyiptomban
is, ugyanakkor a társadalom nagy részét átfogó, általános, formális oktatási tevékenység a modern nemzetállamok sajátja15. Az iskolai szocializációs közeget szinte
felváltja a fenti táblázatban nem szereplő, de a nagyon hasonló jellemzőkkel bíró
munka világa, amely döntően az ifjúsági életszakasz végén válik meghatározóvá.
A harmadlagos és negyedleges szocializációs közegek kikristályosodása16 nyilvánvalóan egybeesik az információs társadalom megszületésével, kiépülése a ’60-as évek
óta folyamatos. Az ipari társadalom racionalitásának (mellék)terméke a gyermek- és
ifjúkori szabadidő, amelynek csak egy része intézményesült. A nem intézményesített
szabadidőben egyre fontosabbá válik az elektronikus média: kezdetben a rádió,
majd a televízió és ma már az internet tölti ki a szabadidő nagy részét. A szabadidő
elektronikus gyarmatosításáról a Magyar Ifjúság 2012 adatai mellett (Nagy, 2013a)
tanúskodnak az időmérleg-vizsgálatok is (Nyeste, 2003). A szabadidő nem intézményesült és intézményesült terei mellett olyan közegekben és tevékenységek mellett
is helyet szorítanak számára, amelyeket korábban a család, az iskola vagy éppen
a munka uralt. A családi vacsora alatt frissített Facebook-állapot, a tanóra alatti
internetes csevegés mindennapos tevékenység, amely nem ritkán a szocializációs
közegek konfliktusával17 jár együtt.
15		 A kötelező iskolai népoktatás követelményét először Luther fogalmazza meg az 1500-as
években, de hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy általános gyakorlat lehessen. Magyarországra vonatkoztatva, az első lépést a Ratio Educationis (1777) jelentette, amely kísérletet
tett az állami oktatási rendszer kialakítására. Egy 1845-ös kormányrendelet már pénzbírság
kiszabását rendelte el a gyermekét nem iskoláztató szülőre. Habár a törvényi háttér és az
infrastruktúra rendelkezésre állt a gyakorlatban, az iskola korántsem volt általános. Fényes
Elek 1857-es statisztikája szerint Magyarországon az iskolaképes gyerekeknek mindössze
61 százaléka volt az oktatási rendszerben (ugyanekkor Csehországban 93, Alsó- és FelsőAusztriában 96-97 százalék) (Szebenyi, 2001).
16 Habár a hagyományos és az új média meglehetősen sok tekintetben különböznek egymástól,
a konvergencia folyamatainak köszönhetően az integráció irányába mutatnak. A tartalmak
konvergenciájának eredményeképpen akár egy közegként is értelmezhetjük mindazt, ami a
hagyományos és az új médiatérben megjelenik.
17 A szocializációs közegek konfliktusa nem a harmadlagos-negyedleges közeg belépésével
jelent meg. Az általános és kötelező közoktatás bevezetését is konfliktusok kísérték, ráadásul
az iskola nem pusztán az ott töltött időt osztotta be, hanem a házi feladat révén a családi
közeget is ugyanúgy gyarmatosította, ahogy napjainkban az infokommunikációs eszközök
keresik helyüket a különböző terekben, így az osztálytermekben is. Az iskolában megjelenő
mobiltelefonokról, multimédiás eszközökről és az ezekhez kötődő multitaskingról szóló
vizsgálatok szerint minden második diák szöveges üzeneteket ír/fogad, minden negyedik
közösségi oldalakat használ a tanóra alatt (Burak, 2012).
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Magyar (média)generációk
Az említett főbb szocializációs közegek mellett jelen voltak/vannak olyan terek,
amelyekben szocializáció zajlik, ilyen a már említett munka világa, vagy a már eltűnt
sorkatonaság is. Mindezek karaktert – önazonosságot vagy éppen külső azonosítást –
társíthatnak egy-egy nemzedékhez.
A harmadlagos és negyedleges szocializációs közeg befolyásoló hatásai megjelennek az egyes generációs felosztásokban is, mint a fiatal generációknak önálló
karaktert adó jellemzők. A generációs felosztás sokféle lehet, főleg ami a generációs
határokat illeti18. Nagyjából a következő generációkról beszélhetünk, megjegyezve
azt, hogy a leginkább az Amerikai Egyesült Államokra és Nyugat-Európára érvényes
generációs felosztások más országokban, köztük Magyarországon, nem minden
esetben igazak:
• Veteránok: a II. világháború előtt születettek generációja19, más néven csendes
generáció. Ők azok, akik az elektronikus médiával többnyire fiatal felnőttként
ismerkedtek meg, az infokommunikációs forradalommal legfeljebb aktív
koruk végén kerülhettek kapcsolatba.
• Baby boom nemzedéke: az ún. baby boom a II. világháború után következett
be, a generáció határai 1946 és 1964 a U.S. Census Bureau alapján. A baby
boom nemzedéke nemcsak létszámában, de évfolyamait tekintve is nagy
generációnak számít, amelynek nemzedéki mivoltát a születési évek mellett
kulturális tartalma20 is meghatározza. Ez az a nemzedék, amely többnyire
már gyermekkorában találkozott az elektronikus médiával, esetükben főleg
a televízió óriási hatásáról beszélhetünk. Az információs társadalomba már
felnőttként, aktív életük alatt kapcsolódnak be.
• X generáció: a baby boom nemzedékét követő X generáció születési évszámbeli határait nehezebb meghatározni, mint az előző generációk esetében.
X generációról az 1960-as évek közepétől az 1970-es évek végéig21, az 1980-as
évek elejéig születettekkel kapcsolatban beszélhetünk. Az X generáció tagjai
18 Pontos határokat nem is érdemes megfogalmazni, hiszen elég nehéz amellett érvelni, hogy
miért tartozik valaki, aki történetesen X év december 31-én született, más generációhoz, mint
az, aki X+1 év január 1-jén született. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a határokat illetően
leginkább 3-4 évfolyamnyi átmeneti korosztályban kell gondolkodni.
19 Tari (2010) szerint a húszas, harmincas években születettek tartoznak ide.
20 Ennek a generációnak a tagjaiból kerültek ki a hippik, az 1960-as és 1970-es évek lázadó
szubkultúrája, de a 1980-as évekbeli yuppie-k is.
21 Coupland (1991) éppen 1965 és 1979 között értelmezi az X generációt. (Carrier et al., 2009)
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technikailag már az információs társadalomba születtek22, ami azt jelenti,
hogy jó részük a különböző infokommunikációs eszközökkel már aktív korukat megelőzően, gyermekként, fiatalként ismerkedhetett meg.
• Y generáció: más néven millenniumi nemzedék (Millennials, Generation
We, Global Generation, the Millennial Generation, Generation Next, the Net
Generation the Echo Boomers). Az Y generáció tagjai jellemzően a baby boom
nemzedék és az X generáció gyermekei, akik valahol a ’70-es évek vége és a
2000-es évek eleje között születtek23. Az Y generáció az információs társadalom generációja, akik az infokommunikációs technológiákat már gyermekkorukban elkezdik használni, ők a digitális bennszülöttek, akik számára az
infokommunikációs technológia természetes dolog.
• Z generáció: másképpen (inter)netgeneráció vagy éppen maga a multitaskinggeneráció, amelynek határai szintén bizonytalanok. A kezdetek beleérnek
az Y generáció életkori határaiba, hiszen már a ’90-es években születettektől kezdődően beszélhetünk Z generációról egészen napjainkig24. Ez az a
generáció, amely nem ismerte a mobiltelefonok és internet nélküli világot,
szocializációs közegeiben egytől egyig végbement az információs társadalom
paradigmaváltása25, új eszközöket, szokásokat, kultúrát teremtve.
• Alfa generáció: Az előzőekhez képest még kevésbé meghatározható alfa generációról is beszélhetünk, egyes helyeken Google-generációként is hivatkoznak
rájuk, mások a létüket is kétségbe vonják (Nagy – Kölcsey, 2017). Tagjai már a
második évezredben26 születtek, és egy olyan korban fognak felnőni, amelyet
nem ismerhetünk, csak találgathatunk. Az infokommunikációs technológiák fejlődése óriási léptékű. Az olyan megoldások sikere, mint az SMS, és
az olyanok kudarca, mint az MMS, arra figyelmeztetnek, hogy a korábbi
tapasztalatok alapján a mai állapotokból nem következtethetünk a jövőre.
Habár a fenti meghatározások meglehetősen elterjedtek – legfeljebb a születési évek
meghatározásában vannak különbségek –, találkozhatunk más megoldásokkal is.
22 Z. Karvalics az információs társadalom megszületését 1961-re teszi. (Z. Karvalics, 2007b)
23 Tapscott 1997-ben megjelent munkájában a netgeneráció kifejezést az 1980-tól születettekre
használja.
24 A Grail Research 1995 és 2010 között születetteket értelmezi Z generációként.
25 Gondoljunk akár a háztartások, akár az oktatási intézmények infokommunikációs forradalmára.
26 A Grail Research 2010-től születettektől beszél alfákról.
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Továbbá még ha egységesség is mutatkozna a fentiek tekintetében, akkor sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez a generációs modell nem a magyar társadalom
megértésére készült. Hasonlóságokra azért rátalálhatunk.
A II. világháború előtt születettek Magyarországon is recesszióval találkoztak
gyermekkorukban, ugyanúgy, mint Nyugaton a nagy gazdasági világválság hatására. A veterán nemzedék konzervatív beállítódású, a kemény munkát tisztelő,
a társadalmi intézmények iránt elkötelezett ideálképe Magyarországon épp úgy
élhet bennünk, mint él az Egyesült Államokban.
A nyugati baby boomnak Magyarországon az 1950–1956 közötti Ratkó-korszak
feleltethető meg. Ez a generáció szocializációs közegeit tekintve meglehetősen
különbözik a nyugati megfelelőitől. Gyermekkorát és ifjúságát meghatározzák a
szocialista ideológia által uralt iskolai és szabadidős terek. A nyugati baby boom
generáció határait figyelembe véve elmondható, hogy a magyarországi 1946–1964‑es
kohorsz sokkal kevésbé tekinthető televíziós nemzedéknek. Magyarországon
1957‑ben indult meg, heti három adásnappal a rendszeres televíziós adás, amely
10 évvel később is csupán egymillió előfizetővel bírt.
A magyar X generáció derékhadát a Ratkó-unokák adják, akik még voltak úttörők, tehát a szocializmusban szocializálódtak, a rendszerváltást tinédzserként
vagy fiatal felnőttként élték meg. A nyugati X generációtól való megkésettség jól
érzékelhető: a magyar X generáció tagjait, ha a televízió hatását tekintjük, leginkább
a nyugati baby boom nemzedékéhez hasonlíthatjuk.
A magyarországi Y generáció komoly mérföldkövet jelent a generációs struktúrában. Ez a nemzedék gyakorlatilag behozta azokat a lemaradásokat, amelyek az
előzőkre jellemzőek voltak. Az Y generáció már nagyrészt a rendszerváltás után éli
gyermekkorát, a számítógéppel és az internettel, ha otthon nem is, az iskolában már
mindenképpen találkozik. Az Y generációval kapcsolatban figyelik meg elsőként a
korcsoportra általánosan jellemző média és kommunikációs multitaskingot.
Magyarországon a rendszerváltást követően kialakuló kapitalista, fogyasztói
társadalom értékrendszere jelentős hatással volt a fiatalok egész életére, a gazdasági helyzetüktől fogva a kultúra- és médiafogyasztásukig. A nyugati országokéhoz
nagyon hasonló a kínálati oldal (pl. ugyanazon világmárkák jelenléte), és a keresletben is sok a hasonlóság – a vágyak tekintetében ez inkább azonosság –, azonban gyökeresen eltérő anyagi lehetőségek jellemzőek (Székely, 2008). McCrindle és
Wolfinger (2010) arról írnak, hogy a nemzedéki (közös) jellemzők mára átlépték a
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korábban meglévő kulturális és szociogazdasági határokat. Somlai (2011) ezt úgy
fogalmazza meg, hogy az ifjúsági kultúrát a média közvetítésével globális sztenderdek alakítják. Az egész társadalmi csoportot (az ifjúsági generációkat) érintő
különbség az információs társadalomhoz fűződő viszony. Már az Y generációra
is érvényes, de a Z generáció tagjai között teljesedik ki a digitális szocializáció, az
infokommunikációs eszközök valóban az életük természetes részét képezik.
A hazai munkák jellemzően megmaradnak a nemzetközi kutatási eredmények
idézésénél, a generációs jellemzők, illetve még inkább a generációs határok tekintetében. Eddig egyetlen kísérlet történt a generációs logika empirikus adaptációjára
a magyarországi viszonyokra vonatkozóan (Székely, 2014b). A modell legfontosabb
korlátját az adja, hogy kifejezetten a médiafogyasztás jellegzetességein alapul. Ez
a szűkítés azonban mindenképpen árnyalható, hiszen a generációs összehasonlító
munkák is jellemzően a médiafogyasztás különbségeire építenek, sőt a nemzedékek
alternatív elnevezéseiben is ezek köszönnek vissza, különösen a fiatalabbak esetében.
Korábbi kutatásokban (Pintér – Székely, 2006; Székely, 2006, 2007) már foglalkoztunk a médiafogyasztás és a kor összefüggéseinek kérdésével. Ezen kutatások
során a korcsoportok jellemzőit is összehasonlítottuk, és az derült ki, hogy a tizenévesek médiafogyasztása gyökeresen különbözik az idősebbekétől, olyannyira, hogy
a mai fiatalok új szokásaikkal átalakíthatják az ismert médiafogyasztási világot.
A médiafogyasztásban is megmutatkozó, empirikusan igazolható generációs jellegzetességeket különböző időpontokban készült kutatások adatbázisainak vizsgálata
adta. A különböző időpontokat a generációs töréspontok tartósságának ellenőrzése
indokolja. Ahhoz ugyanis, hogy beszélhessünk generációkról, arra is szükség van,
hogy legyenek olyan közös tulajdonságaik, amelyek az idő múlásával megmaradnak.
Másképpen fogalmazva és más oldalról megközelítve a kérdést, a különböző időpontokban készült felmérések alkalmazásával kontroll alatt tartható az idő hatása,
például a teljes társadalmat érintő változások, így a visszaszoruló hagyományos
média és a növekvő online média általi jellegzetességek.
Az elemzések alapján megállapítható, hogy az életkori hatás mellett erős generációs hatás is érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a legfiatalabbakat jellemző jelentős
internetezési mennyiségek és magának az internetnek a fontossága a kor emelkedésével is megmarad. Az idősebbek (X és baby boom generáció) körében a nyomtatott
sajtó olvasása és a tévénézés mennyiségében fedezhetünk fel tartós dominanciát. Az
adatok alapján az alábbi generációs jellegzetességek rajzolódnak ki:
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Generációk

Generációs határok

Veteránok

1938-1939 előtt születettek

Baby boom
nemzedéke

1940-1941 és 1968-1969
között születettek

X generáció

1970-1971 és 1978-1979
között születettek

Y generáció

1980-1981 és 1992-1993
között születettek

Z generáció

1994-1995 után születettek

Alfa nemzedék

empirikus adatok hiányában nem vizsgálható

1.7. táblázat: Médiafogyasztási generációk
(Forrás: Székely, 2014b)

A fenti generációs határok léte statisztikai értelemben igazolható, azaz szignifikáns
különbségek vannak az egyes fenti nemzedékek médiafogyasztásában, médiához
kapcsolódó viszonyában. Az empirikus adatok elemzése ugyanakkor arra is felhívja
a figyelmet, hogy néhány évvel eltolt generációs határvonalak nagyon hasonló eredményeket hoznak, tehát a pontosabb határok kijelölésére ez a vizsgálati módszer
nem alkalmas, vagy ilyen markáns határok nem is léteznek (Székely, 2014b).

Generációs önreflexiók
Az azonos időben születetteket az elméleti munkák vagy az empirikus vizsgálatok
generációkba terelhetik, de vajon a külsődleges azonosítást követte-e vagy társult-e
hozzá immanens azonosság? Erre a kérdésre kerestük a választ a Kutatópont csapatával 2017 őszén. Több egymást követő nagymintás – hullámonként 2000 fő
megkérdezésével készült – reprezentatív kutatásban arra kértük válaszadóinkat,
hogy jellemezzék saját generációjukat. A veteránok saját generációjukat átlagosan
66 és 87 év közé tették, a baby boom nemzedéke pedig 51 és 67 év közé helyezte
saját nemzedékét. Az X generáció tagjai úgy gondolják, hogy ők átlagosan a 35 és
49 év közötti korcsoportot képviselik, az Y generáció tagjai 25 és 39 év közöttinek
gondolják saját korosztályukat, a Z generáció tagjai pedig 18–30 évesnek tartják
saját nemzedéküket (1.4. ábra).
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Mettől

Meddig

39

Teljes minta (N=2000)

54
66

Veteránok (N=69)

87

51

Baby boom nemzedéke (N=933)
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1.4. ábra: Generációs önazonosítás
(Kérdés: Kérem, gondoljon az Ön generációjára, nemzedékére! Az Ön megítélése szerint hány évesektől hány évesekig tart az Ön generációja?)
(N2017=2000, generációk szerinti bontás; átlagok)

Tanulságos megvizsgálnunk, hogy melyek azok a közös tulajdonságok, amelyeket
generációs jellegűeknek tekintenek maguk az adott nemzedékbe tartozók (Székely, 2018a). A kérdőíves kutatás során azt a kérdést tettük fel a mintába kerülteknek:
„Milyen az Ön generációja? Kérem, mondjon három olyan szót, ami a legjobban
jellemzi az Ön generációját!”
Megfigyelhetjük, hogy alapvetően háromfajta tulajdonságot sorolnak fel a válaszadók, a legjellemzőbb tulajdonságok az életkorra, az élethelyzetre/életmódra
vonatkoznak, és csak ezután fordulnak elő olyan jellemzők, amelyek a szellemi vagy
viselkedésbeli tulajdonságokat írják le. Habár összességében az utóbbi kategória említése gyakoribb, de tartalmukat tekintve a felsorolt jellemzők sokfélék, akár egymás
ellentétei is pl. „elkeseredett” és „vidám”, így szükséges elkülönülten kezelni ezeket.
Az életkorra vonatkozó képzettársítások közül a veteránok esetében egyértelműen az „idős” asszociáció szerepel a legtöbbször. Néhány esetben előfordul az
„öreg” vagy a „vén” is, míg az Y és a Z generációba tartozók között a „fiatal” kapta
a legtöbb említést. A baby boom generációjában az „idős/idősödő” és az „öreg”
említése fordulnak elő, amelyek az asszociációk gyakoriságának sorrendjében a
középmezőnyben helyezkednek el. Az X generáció a „fiatal” és a „középkorú” fo-
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galmakat használta magára vonatkozóan, a „fiatal” az élmezőnyben kap helyet, míg
a „középkorú” inkább a lista vége felé szerepel (a „fiatalt” kétszer akkora számban
említették, mint a „középkorút”).
Összességében látható, hogy a legidősebbek szemében a legfontosabb a kor,
ugyanis a veteránok esetében életkorral kapcsolatos jelzők az említések ötödében
fordultak elő, míg a többi esetben legfeljebb minden tizedik említés kapcsolódik
a korhoz (kivételt képez az Y generáció, ahol az említések 14 százaléka a korhoz
kapcsolódik).
Megfigyelhetjük, hogy a baby boomer és az X generáció esetében az életkorra
vonatkozó tulajdonság helyett az élethelyzet kerül előtérbe. Első helyen a munkával kapcsolatos jelzőket találjuk, mind a két esetben „dolgozó”, illetve „munka” és
„munkás” jelzőket (megjelenik a munkanélküli fogalma is). A baby boom generációnál jellemző a „nyugdíjas” fogalom említése, míg a családra vonatkozó kifejezések
az említési lista középtáján helyezkednek el. A veteránok esetében a „nyugdíjas/
kisnyugdíjas” és a „szegény” szerepel az élethelyzet leíró kategóriák között. A családdal kapcsolatos fogalmak, mint az „unokák” és „gyerekek”, kevésbé gyakoriak.
Az X generációnál találjuk kiemelkedőnek a „családos” vagy a „gyermeknevelés”
jelzőjét. Amelyik megjelenik még az Y és a Z generáció esetében is a leggyakoribb
asszociációk között.
Az Y generáció esetében a „dolgozó” („munkanélküli”), a „családos” és a „gyermeket nevelő” kifejezések azok, amelyek az élethelyzetre utalnak. A Z generáció
esetében a leggyakoribb ilyen élethelyzetre utaló kifejezés a „tanul”, és csak ezt
követi a „munka”, míg a gyakorisági lista végén a „család” szerepel. Ebben a két
legfiatalabb generációban jelenik meg az „internet” és a „buli”, illetve „szórakozás”
mint életmódra utaló jellemző.
A veteránok, ha nem az életkorra és élethelyzetre vonatkozó jelzőket vizsgáljuk,
közel kétszer annyiszor említenek negatív töltetű jelzőket, mint pozitív töltetűeket.
A negatív képzettársítások közül egyértelműen a „betegség/betegesség” a leggyakoribb. Ezen kívül a fáradtságra, a magányosságra utaló negatív töltetű jelzők fordulnak még elő nagyobb számban. A pozitív asszociációkra vonatkozóan a „tapasztalat”, „tisztelet/becsület” azok a jelzők, amelyek gyakoriságukkal kiemelkednek a
többiek közül. Jellemző, hogy a legtöbb említett pozitív tulajdonság is komoly, kevés
közöttük az olyan, mint a „mosolygós”, „humoros”, amely az említések mindössze
egy-egy százalékában fordul elő (1.5. ábra).
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1.5. ábra: A veteránok önreflexiója
(Kérdés: Milyen az Ön generációja? Kérem, mondjon három olyan szót,
ami a legjobban jellemzi az Ön generációját!)
(N2017=142; az egyes említések gyakorisága)

A veteránokkal ellentétben a baby boomerek a nemzedékükre vonatkozó, életkoron és élethelyzeten/életmódon túlmutató asszociációikban kétszer annyi pozitív
jelzőt használtak, mint negatívat. Az első két helyen a „betegség/betegesség” szavak,
valamint a munkára vonatkozó „dolgos” jelző állnak, amelyek gyakorisága alig
különbözik egymástól. Ezeket követően harmadikként a „szorgalmas”, illetve a
„fáradt”, valamint a „tapasztalt” jelzőt találjuk hasonló említésszámban.
A betegségen és a fáradtságon kívül negatívumként szerepel a generáció önjellemzésében a „magányosság” és az „elkeseredettség”, míg pozitívumként tarthatjuk
számon a „kitartás”, a „becsületesség” és az „aktív/sportos” fogalmakat (1.6. ábra).
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1.6. ábra: A baby boomerek önreflexiója
(Kérdés: Milyen az Ön generációja? Kérem, mondjon három olyan szót,
ami a legjobban jellemzi az Ön generációját!)
(N2017=1847; az egyes említések gyakorisága)

Az X generáció alapvetően pozitív tulajdonságokat tart saját nemzedékére jellemzőnek: összességében négyszer annyi pozitív jellemzőt említettek a megkérdezettek,
mint amennyi negatívat. A negatív jelzők közül nagyon hasonló arányban fordul elő
a „túlterhelt”, a „fáradt”, a „kihasznált”, a „stresszes”, illetve a „pesszimista”. Ehhez
képest a pozitív asszociációknak nem csupán az aránya, hanem a változatossága is
jóval nagyobb. Legfontosabb ilyen jellemző az X generációval kapcsolatban, hogy
„szorgalmas”, ehhez kapcsolódóan „megbízható”, a „munkabíró”, a „tettre kész”,
a „dolgos” és a „teherbíró” mind-mind olyan fogalmak, amelyek a nemzedék mun-
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kához kapcsolódó érzéseit jelenítik meg. Emellett jellemző még az X generációra,
hogy „családközpontú”, „becsületes” és „vidám” (1.7. ábra).
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1.7. ábra: Az X generáció önreflexiója
(Kérdés: Milyen az Ön generációja? Kérem, mondjon három olyan szót,
ami a legjobban jellemzi az Ön generációját!)
(N2017=679; az egyes említések gyakorisága)

Az Y generáció tagjai még az X-nél is több pozitív tulajdonságot említettek. Esetükben a pozitív-negatív arány 5:1-hez. A leggyakrabban említett negatív tulajdonságokhoz tartozik a „túlterhelt” és a „stresszes”. Olyan új, a korábbi generációk
esetében nem látott tulajdonságok is megjelennek, mint a „lusta”, a „bizonytalan”
vagy a „felelőtlen”. Egyik-másik negatív tulajdonságnak megtalálhatjuk a pozitív
párját is az említettek között. Ilyen például a „lusta”, amellyel kapcsolatban megjelenik a „szorgalmas” (ami a legtöbbször említett tulajdonság) és az „aktív” is,
a bizonytalannal szemben található a „talpraesett”, a „céltudatos”, az „ambiciózus”.
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Emellett megjelennek olyan pozitív fogalmak is, amelyekkel az idősebb nemzedékeknél nem tapasztaltunk, ilyen például a „laza” vagy a „bulizós”, az „okos”,
a „gyors”, a „kreatív” (1.8. ábra).
fiatal

110

dolgozó

52

szorgalmas

34

gyereknevelés

32

családos

26

aktív

23

pénztelen

22

tanult

22

laza

21

céltudatos

20

családcentrikus

20

lendületes

20

túlterhelt

20

internet

18

kedves

18

lusta

17

ambiciózus

16

bizonytalan

16

modern

16

törekvő

16

bulizós

15

okos

15

vidám

15
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120

1.8. ábra: Az Y generáció önreflexiója
(Kérdés: Milyen az Ön generációja? Kérem, mondjon három olyan szót,
ami a legjobban jellemzi az Ön generációját!)
(N2017=1025; az egyes említések gyakorisága)

A legfiatalabb, Z generáció esetében is – hasonlóan az Y generációhoz – ötször annyi
pozitív jellemzőt regisztráltunk, mint amennyi negatív töltetűt. Abban a tekintetben
a Z generáció tagjai sem különböznek a többi generációtól, hogy a negatív töltetű
képzettársítások között esetükben is megtalálhatók a túlterheltségre vonatkozó jelzők („túlterhelt”, „stresszes”), ugyanakkor nem ezek a meghatározók. A Z generáció
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tagjai saját nemzedékükre vonatkozóan a „lusta” és a „felelőtlen” tulajdonságokat
említették leggyakrabban negatívumként. A pozitív jelzők közül a „vidám” és az
„energikus” emelkedik ki gyakoriságával. Ebben az esetben is megfigyelhetjük, hogy
a negatív jellemzők közül jó néhánynak van pozitív párja, így a lustával szemben
megtalálhatjuk a „szorgalmas”, a „lendületes”, a „tettre kész” jelzőket, az elkeseredettel szemben a „vidám” jelenik meg (1.9. ábra).
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1.9. ábra: A Z generáció önreflexiója
(Kérdés: Milyen az Ön generációja? Kérem, mondjon három olyan szót,
ami a legjobban jellemzi az Ön generációját!)
(N2017=308; az egyes említések gyakorisága)
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Mindezekből megfigyelhetjük, hogy az egyes nemzedékekbe tartozók különbözőképpen ítélik meg saját generációjukat. Az önjellemzések alapján megrajzolható karakter sok esetben hasonlít az adott generációval kapcsolatos jellemzésekhez. Figyelemre méltó, hogy a generációk karakterében erőteljesen jelen lévő médiavonatkozás
közvetlenül megjelenik az Y és Z generáció esetében az „internet” említésével, de
a legidősebbek esetében is következtethetünk erre az „otthon ülő” kategóriát látva.
Összefoglalóan tehát három tényező igazolja a generációs megközelítés létjogosultságát az ifjúságról való gondolkodásban: egyrészt a generációs logika kapcsolódik
a nemzetközi szakirodalom trendjeihez, aktuális divatáramlat, ugyanakkor eredete
évtizedekkel korábbi. Másrészt nem pusztán nemzetközi vonatkozása van, létezik
magyar viszonyokra adaptált, empirikusan validált generációs besorolás is. Végül a
generációs megközelítés a legfontosabb kérdésre reflektál: milyen az új nemzedék?
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A 15–29 évesek főbb jellemzői 2000–2016 között
Magyarországi fiatalok
Az empirikus tapasztalatok alapján a magyarországi 15–29 évesek a társadalmi
újratermelésben betöltött szerepüket illetően konzervatív-közösségi – házasságot
és gyermekvállalást pártoló – nézetekkel és a trendekbe illeszkedő, elköteleződés
nélküli, individuális tettekkel jellemezhetők.
A fiatalok túlnyomó többsége családi státuszát tekintve az egyedülálló meghatározással
2016 írható le, aki még nem vált73le a származási családról. Az egyedülállók
10
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némileg (69-ről 73 százalékra) növekedett az elmúlt másfél évtizedben (1.10. ábra).
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A házasság mellett a gyermekvállalásra mint elköteleződésre vágynak a magyarországi fiatalok, azonban a 2016-os kutatás adatai szerint a 15–29 éves korosztály
14 százalékának van csupán gyermeke. A gyermekvállalás akadályát a megkérdezettek továbbra is elsősorban anyagi okokra vezetik vissza.
A magyarországi tizen-, huszonévesek kifejezetten aktívak a munkaerőpiacon.
2016-ban a megkérdezett fiatalok 54 százaléka dolgozott, és ez az arány erős növekedést mutat a négy évvel korábbi felvételben tapasztalt 40 százalékhoz képest. Az
aktivitás növekedésével együtt tovább csökkent az oktatásban részesülők aránya,
azonban a nem tanuló és nem dolgozó fiatalok aránya is jelentősen csökkent
2012‑höz viszonyítva (1.11. ábra). Az elmúlt években nem pusztán az oktatási rendszeren belüli fiatalok arányának csökkenését figyelhettük meg, hanem a tanulási
vágy tekintetében is folyamatos csökkenést láthattunk. 2016-ban a 15–29 évesek
alig harmada (31 százalék) kívánt továbbtanulni, vagy csak tanulni még valamit.
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1.11. ábra: Tevékenységszerkezet
(Kérdés: Ön jelenleg [fő tevékenységét tekintve vagy melléktevékenységként] dolgozik,
akár bejelentve, akár nem, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként? És melyiket tekinti
fő tevékenységének mindezek közül? És Ön... emellett tanul, részt vesz valamilyen szervezett, iskolarendszerű képzésben is? És Ön...emellett dolgozik is? Összevont értékek)
(N2004-2016=8000; százalékos megoszlás)
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A jövőbeli tanulási tervekhez hasonló arányban vannak jelen a külföldi munkavállalási tervek. Habár a különböző adatfelvételi hullámok eltérő módszerekkel végezték
a migrációs potenciál megbecslését, elmondható, hogy a külföldi munkavállalást
tervezők aránya 2012-ig emelkedik, majd stagnál. A külföldi munkavállalás domináns oka az anyagi lehetőségek bővítése, a fiatalok 69 százaléka a jobb megélhetés
reményében hagyná el az országot. A visszatartó tényezők is változatlanok. A fiatalok szerint az itthon maradás mellett szólnak a családi és baráti kapcsolatok,
valamint a hazaszeretet.
Habár az utóbbi időszakban változatlan a külföldre költözést tervezők aránya, az
itthoni boldogulásnak jobbak az esélyei. Az anyagi helyzet szubjektív megítélésében
a 2012-es adatokhoz képest jelentősen emelkedett a beosztással jól kijövők aránya,
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Az elmúlt másfél évtized leglátványosabb trendje a digitális kultúra kiteljesedése.
Az ezredforduló óta eltelt évek alatt a 15–29 évesek szabadidejének eltöltésében egyre
meghatározóbb szerepet kaptak a „képernyős” tevékenységek. A tévé mellé felzárkóztak, majd átvették a vezető szerepet a számítógépek, laptopok, okostelefonok
képernyői. A digitalizált szabadidő helyfüggetlen, és mégis helyhez, elsősorban az
otthonokhoz köthető. A digitális világ nem elsősorban az aktív szabadidő rovására növekedett, a sportolási aktivitás látványosan nem csökkent, inkább stagnált a
vizsgált időszakban (a korosztály nagyjából harmada sportol a kötelező testnevelésórákon kívül is). Ugyanakkor 2000–2016 között folyamatosan és látványosan
csökkent a kultúrafogyasztás fizikai helyszíneinek látogatása.
Nem csupán a népszámlálások, hanem a nagymintás ifjúságkutatás által érintett
másfél évtized adatain is érzékelhetjük a vallásosság lassú visszaszorulását. Ezt elsősorban az egyháziasan vallásos fiatalok arányának csökkenésében érhetjük tetten,
amely 10-ről 6 százalékra csökkent 2000–2016 között. Hasonló folyamatosság látható a
magukat nem vallásosként azonosítók arányának növekedésében, amely 28-ról 41 százalékra változott ebben az időszakban. A vallásossággal ellentétben erős és erősödő
magyarságtudat jellemzi a magyarországi fiatalokat, a megkérdezettek 97 százaléka
magyarnak vallotta magát 2016-ban. A nemzeti hovatartozás mellett növekedett azok
aránya, akik számára fontos a hazájuk és a magyarságuk, valamint a magyar nyelvvel,
a magyar néppel kapcsolatban is pozitív véleményt fogalmaztak meg.
A rövid összefoglaló elemzést a nemzedék problémaérzékelésével zárjuk. Az
ifjúság legégetőbb problémájának feltérképezésére a nagymintás ifjúságkutatás adatfelvételeikor – bár eltérő módszertani megoldásokkal, de – rendre sor került. A korábbi évek adataival összevetve a 2016-os eredményeket vizsgálva megfigyelhetjük,
hogy a problémaérzékelésben az ezredfordulón a munkanélküliség, a lakáshelyzet
megoldatlansága és a pénztelenség szerepelnek a leggyakrabban említett problémák
között. Az olyan kevésbé konkrét problémacsoportok, mint a céltalanság, sorrendben csupán a tizedik volt. 2008-ban még mindig a munkanélküliség szerepelt az
első helyen, de a céltalanság és a kilátástalan, bizonytalan jövő már az élmezőnyben
kapott helyet, amelyek szerepe 2016-ra tovább erősödött. Mindebből megállapíthatjuk, hogy ma a fiatalok számára kevésbé határozhatók meg pontosan nemzedékük
problémái (1.8. táblázat).
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1.8. táblázat: Problémák
(Kérdés: Ön szerint ma Magyarországon melyik az ifjúság legégetőbb problémája? És mit tart a második legégetőbb problémának ezek közül?)
(N2008-2016= 8000; két válaszlehetőség, együttes százalékos megoszlása)

Jogos kérdés lehet, hogy ennek a konkrétumokat egyre inkább nélkülöző problémaazonosításnak milyen okai lehetségesek. Jelen munka keretei nem adnak lehetőséget
ennek a kérdésnek az átfogó elemzésére, mindenesetre a következő szempontokat
látjuk indokoltnak megemlíteni egyfajta vizsgálatra érdemes hipotézisként: 1. az individualizáció, a szabadidő és általában az élet digitalizációja, egyben virtualizációja
rontja a társadalmi látásviszonyokat (vö. Angelusz, 2000), így az egyén kevésbé
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érzékeli a társadalmi folyamatokat; 2. a bizonytalan világban a problémák maguk
is kevésbé szilárdak, illékonyabbak, amit a fiatalok jól érzékelnek, és a kérdésre
válaszolva hasonlóan nehezen definiálható problémacsokrokat neveznek meg;
3. végül nem szabad kizárnunk annak lehetőségét – és ezt erősítik az elégedettségi
dimenziókban megfigyelhető pozitív változások –, hogy az ifjúsági életszakasz vált
egész egyszerűen kevésbé terheltté, így inkább a személyiséghez jobban kapcsolódó
problémák kerültek előtérbe.

Külhoni magyar fiatalok27
A külhoni magyar ifjúságra vonatkozó kutatások (2001 és 2016) eredményeinek
értelmezéséhez fontos leszögezni, hogy az összehasonlítás lehetőségei korlátozottak, ami a módszertani különbözőségből fakad28. Az összehasonlíthatóság korlátai
ellenére világosan kimutatható, hogy a külhoni magyar 15–29 éveseket sem hagyta
érintetlenül ez a másfél évtized.
A magyarországi tapasztalatokhoz hasonlóan a külhoni régiókban csökkent a házasságban élők aránya, egyedüli kivételt Kárpátalja jelent, ahol a házasok továbbra is jelentős
arányt képviselnek a 15–29 évesek között. A 2001-es adatokban Vajdaságon kívül még
az összes határon túli régióban meghaladta a 20 százalékot a házasok aránya, 2016-ra
már csak Kárpátalján van így, ahol a többlet a nőtlen/hajadon (62 százalék) válaszadók
magasabb, illetve az élettársi kapcsolatban élő (4 százalék) válaszadók29 alacsonyabb arányából fakad (1.13. ábra). A családtervezéssel kapcsolatban megállapítható, hogy a 2001‑es
és a 2016-os adatok alapján a kétgyerekes családmodellt tartják a fiatalok ideálisnak,
a válaszadók több mint 55 százaléka ebben gondolkodik. Kivételt jelent Felvidék, ahol a
kétgyerekes családot csupán a válaszadók 45 százaléka, a gyermek nélküli életstratégiát
a válaszadók kb. 10 százaléka jelölte meg.
27 A szerző köszönetét fejezi ki Szanyi-F. Eleonórának, aki összegezte a 2001-es és a 2016-os
külhoni kutatások összehasonlításának főbb tanulságait.
28 A kutatás tervezésekor választásra kényszerültünk, hogy a 2016-os magyarországi vagy a
2001-es határon túli kutatást kezeljük alapként, az összevetés miatt a magyarországi kutatás
mellett döntöttünk, így a 2001-es kutatással való összevethetőség lehetősége csökkent.
29 Az élettársi kapcsolatban élők aránya 10 százalék körüli a másik három régióban, mintegy
háromnegyedük nőtlen vagy hajadon.
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1.13. ábra: Családi állapot
(Kérdés: Mi az Ön jelenlegi családi állapota?)
(NMagyarország=8000, NFelvidék=1000, NKárpátalja=500, NErdély=2000,
NVajdaság=500; százalékos megoszlás)

Az adatok alapján az látható, hogy 2001–2016 között jelentősen nőtt az oktatási rendszerben lévő külhoni magyar fiatalok aránya. A 2016-os adatok alapján elmondható,
hogy minden régióban a külhoni magyar fiatalok legalább harmada tanul jelenleg a fő
tevékenységét tekintve. A legalacsonyabb tanulói arányokat Felvidéken figyeltük meg
(33 százalék), míg az erdélyi fiatalok körében voltak legtöbben a képzési rendszerben
(48 százalék). Vajdaság (39 százalék) és Kárpátalja (39 százalék) esetén a magyarországi
(38 százalék) arányokhoz hasonló arányokat rögzíthettünk. 2001-ben még Vajdaságban
(40 százalék) voltak a legtöbben a képzési rendszerben, és Székelyföldön tanultak a
legkevesebben (22 százalék). A többi régióban a 25–35 százalék között mozgott az oktatásban jelen lévők aránya. Ennek megfelelően a munkaerőpiaci aktivitás összességében
csökkent másfél évtized alatt, 2016-ban Erdélyben volt a legalacsonyabb (42 százalék),
és Felvidéken a legmagasabb (54 százalék). Fontos pozitív folyamat, hogy csökkent a
munkaerőpiacról és az oktatási rendszerből is kimaradó fiatalok aránya, amely a 2001-es
adatokban többnyire meghaladta a 10 százalékot, míg 2016-ban 7 és 11 százalék között
mozgott a vizsgált régiókban (1.14. ábra).
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1.14. ábra: Tevékenységszerkezet
(Kérdés: Ön jelenleg …?)
(NMagyarország = 8000, NFelvidék = 1000, NKárpátalja = 500,
NErdély = 2000, NVajdaság = 500; százalékos megoszlása)

A két kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a külföldi munkavállalást tervezők aránya jelentősen nőtt, kivételt jelent Felvidék, ahol csupán néhány százalékos
eltérés mutatkozott. A kárpátaljai magyar fiatalok foglalkoznak leginkább a külföldi munkavállalás gondolatával, több mint kétharmaduk szeretne a jövőben más
országban munkát vállalni. Az erdélyiek 57 százaléka, a vajdaságiak 53 százaléka
szintén külföldön dolgozna, míg a felvidékiek közül a többi régióban élő társaikhoz
képest kevesebben (39 százalék) tervezik ezt.30 2001-ben Belső-Erdély esetén volt a
legmagasabb (52 százalék) a külföldi munkavállalást fontolgatók aránya, Kárpátalján
ekkor még a fiatalok 41 százaléka tervezte, hogy szülőhelyétől távol vállal munkát.
A vajdasági, a székelyföldi és a felvidéki magyar fiatalok mutattak legkevésbé érdeklődést a külföldi munka iránt, nagyjából egyharmaduk foglalkozott ezzel.
Az elmúlt másfél évtized alatt az önbesoroláson alapuló magyar identitás némileg gyengült a határon túli régiókban, Felvidéken azonban erőteljes asszimiláció
30 A magyarországi munkavállalási tervekkel külön kérdés foglalkozott, ami arányaiban
nagyon hasonló képet mutat. Magyarországon leginkább a kárpátaljai fiatalok szeretnének dolgozni (72 százalék), utánuk a legnagyobb arányban a vajdasági fiatalok fontolgatják
ugyanezt (60 százalék). Az erdélyi 15–29 évesek közel fele (47 százalék) szeretne a jövőben
Magyarországon dolgozni, míg a felvidékiek kétötödének tervei között szintén szerepel a
jövőbeni magyarországi munkavállalás.
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tapasztalható a magyar fiatalok között.31 A nemzeti önbesorolás a vizsgált régiók közül csak Felvidék esetében jelzi az identitás változását, 2001-ben a magukat
magyarként definiálók aránya Felvidéken 95 százalék volt, 2016-ban 77 százalék (1.15. ábra). A régióra jellemző erős asszimilációra már a 2011-es szlovákiai
népszámlálási adatok is felhívták a figyelmet (Gyurgyík, 2014). A többi régióban
2001-hez hasonlóan 2016‑ban is a válaszadók több mint 95 százaléka magyarnak
tekintette magát. Ugyanakkor a magyarként való önazonosítás változatlanságával
együtt nemcsak Felvidéken gyengül a magyar nemzethez való tartozás kognitív
és affektív viszonyulása. 2001-ben mindenhol meghaladta a 90 százalékot azoknak az aránya, akik szerint a helyi magyarok részét képezik a magyar nemzetnek.
A 2016-os eredmények alapján minden régióban csökkenést tapasztalhatunk. Legkisebb arányban a felvidékiek (67 százalék), legnagyobb arányban a kárpátaljai
magyar fiatalok (91 százalék) tekintik a magyar nemzet részének a helyi magyarságot. Erdélyben és Vajdaságban ennél némileg alacsonyabb, de meggyőző többségű
az arány (85–88 százalék). Fontos azt is megjegyezni, hogy Kárpátalja kivételével
a fiatalok legalább fele úgy gondolja, hogy a helyi magyar közösség a többségi
nemzet részét képezi.

31 Részletesebb elemzés szükséges ahhoz, hogy megállapíthassuk, ebben mekkora szerepe van
az anyanyelvi oktatásnak. A külhoni régiók közül egyedül Felvidéken csökkent 2001 óta a
magyar nyelvű alapfokú oktatásban részt vevő fiatalok aránya. 2001–2016 között a kizárólag
magyar nyelven és a vegyes nyelven folyó alapfokú képzések arányai megváltoztak. Belső-Erdélyben és Vajdaságban növekedett a kizárólag magyarul tanulók aránya, Felvidéken viszont
csökkent a magyar általános iskolába járó tanulók aránya.
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1.15. ábra: Nemzeti identitás
(Kérdés: Ön milyen nemzeti hovatartozásúnak vallja magát? Több választ is jelölhet!)
(NMagyarország = 8000, NFelvidék = 1000, NKárpátalja = 500,
NErdély = 2000, NVajdaság = 500; százalékos megoszlása)

A nemzeti identitás szempontjából is fontos vallásosság mértéke összességében
inkább stagnált, Felvidéken valamelyest csökkent, és kismértékben nőtt Kárpátalján. 2001-ben az erdélyi és kárpátaljai válaszadók negyede nyilatkozott úgy, hogy
vallásos, és az egyház tanításait követi, ami hasonlóan alakult 2016-ban is, azzal
a különbséggel, hogy Kárpátalján többen éreznek így, a magyar fiatalok 31 százaléka. Felvidéken jelentős különbséget láthatunk: a 2001-es közel 20 százalékról
10 százalékra esett vissza az egyházi értelemben vallásosak aránya, míg Vajdaságban érdemben nem változott (12 vs. 13 százalék). A „maguk módján” vallásosak
aránya mérséklődött, 54–65 százalék között mozgott 2001-ben és 40–57 százalék
között 2016-ban.
A 2016-os eredmények alapján a 15–29 évesek „a fiatalok” legégetőbb problémájaként az anyagi nehézségeket azonosították leggyakrabban. Mint az alábbiakban
láthatjuk (1.9. táblázat), egyedül Erdély esetében szerepel más (az alkohol elterjedése)
az élen, a többi esetben az „anyagi nehézségek, létbizonytalanság, szegénység, elszegényedés” képezi a fiatalok szerint az első számú problémát. Az öt leggyakrabban
említett problémát tekintve megállapíthatjuk, hogy az anyagi jellegű nehézségek
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mindenhol szerepelnek, és ugyanez a helyzet az alkohol elterjedésével. Négy esetben szerepel az első ötben a bizonytalanság, és három-három esetben a céltalanság,
valamint a munkanélküliség.
Sorrend

Magyarország

1.

anyagi nehézségek,
létbizonytalanság, 43
szegénység,
elszegényedés

anyagi nehézségek,
létbizonytalanság,
szegénység, elszegényedés

2.

bizonytalanság, kiszámíthatatlan jövő

37

bizonytalanság,
kiszámíthatatlan
jövő

munkanélküliség,
24 elhelyez- 21
kedési
nehézségek

munkanélküliség,
elhelyezkedési
nehézségek

22

3.

céltalanság, nem
tudják, mit
akarnak

anyagi nehézségek,
munkacéltalanlétbizonynélküliség,
ság, nem
19
16 elhelyez- 24 talanság, 20
tudják, mit
kedési
szegénység,
akarnak
nehézségek
elszegényedés

alkohol
elterjedése

19

4.

drogok, kábítószerek 14
elterjedése

bizonytalanság, kiszámíthatatlan jövő

15

bizonytalanság, kiszámíthatatlan jövő

14

5.

alkohol
elterjedése

15

elvándorlás,
külföldre
vándorlás

13

12

Felvidék

bűnözés

alkohol
elterjedése

Kárpátalja

Erdély

anyagi nehézségek,
létbizony50 talanság, 30
szegénység,
elszegényedés

35

15

alkohol
elterjedése

alkohol
elterjedése

céltalanság, nem
16
tudják, mit
akarnak

drogok, ká15 bítószerek 15
elterjedése

elvándorlás,
külföldre
vándorlás

Vajdaság
anyagi nehézségek,
létbizony22 talanság,
szegénység,
elszegényedés

1.9. táblázat: Problémák
(Kérdés: Ön szerint ma Magyarországon/itt, ebben az országban melyik az ifjúság
legégetőbb problémája? És mit tart a második legégetőbb problémának ezek közül?)
(NMagyarország = 8000, NFelvidék = 1000, NKárpátalja = 500, NErdély = 2000,
NVajdaság = 500; két válaszlehetőség, együttes százalékos megoszlása)
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A külhoni régiókra vonatkozóan megállapítható, hogy az ezredfordulón a magyarországi eredményekhez hasonlóan a munkanélküliség aggasztotta leginkább a fiatalokat, amit a legtöbb térségben a kilátástalan jövő és a pénztelenség követtek.
A 2001 és 2016 közötti változásról elmondható, hogy a 15–29 évesek továbbra is az
egzisztenciális kérdéseket emelték ki, bár kevésbé látják problémának a munkavállalást, inkább az anyagi biztonság megteremtése miatt aggódnak. Összességében megállapítható, hogy az ezredfordulót követően a konkrét problémák kevésbé
kerültek elő, ezzel párhuzamosan gyakrabban említették a válaszadók azokat a
problématípusokat, amelyek életérzést közvetítenek, ebből adódóan megoldásuk is
összetettebb (1.9. táblázat).
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Húsz év –
az ifjúságkutatás
története
Magyarországon
Az ifjúságkutatások története nem az elmúlt két évtizedben kezdődött Magyarországon, azonban kétségtelenül az ezredfordulón startoló nagymintás ifjúságkutatás
a legjelentősebb hazai kutatási program. Bauer és munkatársai () Katona Katalin
-ben megjelent tanulmányára hivatkoznak (Katona, ), mint az első olyan
műre, amely ifjúságszociológiai utalásokat és problémafeltevéseket tartalmazott.
Az ifjúság megismerését célzó tudományág az  utáni megtorlás éveit követően
a magyar szociológiával együtt született újjá és fejlődött. A rendszerváltás előtti
vizsgálatok szorosabban vagy lazábban, de kötődtek az állampárt intézményrendszeréhez, azonban tartalmukban jellemzően igyekeztek távolodni a kommunista
ideológiától. Az első szakmai műhelyek, amelyek ifjúságkutatással (is) foglalkoztak,
a kommunista állampárthoz kötődően, illetve szervezetein belül működtek. Ilyen
volt a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Társadalomtudományi Intézetében működő Ifjúságkutató Csoport, valamint a Kommunista Ifjúsági Szövetség
(KISZ) által létrehozott Ifjúságkutató Csoport. Ezenkívül az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjának Ifjúságkutatási Részlege, az Ifjúsági Lapkiadó Vállalatnál a Sajtó- és
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Közvéleménykutató Osztály, illetve a Tömegkommunikációs Kutatóintézet, amelyek
ifjúsági tematikájú, többnyire társadalomtudományi alapkutatásokat végeztek (Diósi
– Székely, 2008).
Az ifjúságkutatás kezdeti tematikája Magyarországon pedagógiai fókuszú volt; az
ekkor születő kutatások elsősorban arra kerestek választ, hogy a felnövő nemzedékeket megértve miképpen lehet tagjait a szocialista társadalomba integrálni. Nagy
hangsúlyt kapott az ifjúság világnézeti politikai nézőpontból való elemzése (Csákó,
; Bauer et al., ). Az -es években e tematika kiszélesedett, kifejezetten
kutatásmódszertani kérdések, illetve az ifjúság életmódjával kapcsolatos kérdéskörök is megjelentek. Ekkor került sor például az első ifjúsági időmérleg-vizsgálatra
is (Gazsó et al., ).
Az állam által közvetlenül vagy közvetetten szervezett kutatásokon kívül Magyarország bekapcsolódott olyan nemzetközi felmérésekbe is, mint a HBSC (Health
Behaviour In School-aged Children), amelynek keretében -től négyévenként
hazánkban is készül adatfelvétel az általános és középiskolások tanulói között az
egészséggel, közérzettel és életmóddal összefüggő tényezők feltárására.
A rendszerváltást követően az állampárt által létrehozott szervezetek és kutatócsoportok részben megszűntek, részben átalakultak. A kutatási szektorban
megjelentek a magánvállalkozások, ezzel párhuzamosan a kutatások tematikája is
megváltozott. Az ifjúság politikai szocializációjával foglalkozó kérdéskörök mellett
helyet kapott a rendszerváltás hatásainak elemzése (Gazsó – Stumpf, ), valamint az ifjúsági életszakasz vizsgálata is (Gábor, ). A rendszerváltást követő
évtized közepén két fontosabb ifjúságkutatási program is elindult: -ben startolt
az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs), az európai
iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és drogfogyasztási szokásairól, valamint -ben
indultak el az ifjúsági korszakváltás elmélete alapján lebonyolított Sziget-kutatások
(Gábor, ).

A NAGYMINTÁS IFJÚSÁGKUTATÁS RÖVID TÖRTÉNETE
Az ezredforduló fontos változást hozott az ifjúságkutatás területén. Az Ifjúsági és
Sportminisztérium az ezredfordulón megalapította a Nemzeti Ifjúságkutató In-
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tézetet, ahol nagymintás ifjúságkutatási program indult. A kutatás a – éves
magyarországi fiatalokat vizsgálta  fős minta alkalmazásával. A kutatás lebonyolításában a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet mellett több, ifjúságkutatással, illetve
annak határterületeivel foglalkozó műhely vett részt (MTA Szociológiai Intézet,
MTA Politikai Tudományok Intézete, Oktatáskutató Intézet, Századvég – Politikai
Iskola Alapítvány). Az ezredfordulón készült kutatás adatfelvételét a Központi Statisztikai Hivatal végezte. A kutatás vezetői Laki László, Bauer Béla, Fábri István,
Gábor Kálmán, Gazsó Tibor, Nemeskéri István és Szabó Andrea voltak.
A kutatás eredményeit gyorsjelentés (Laki et al., ) és tanulmánykötet (Szabó
et al., ), valamint CD-melléklet formájában publikálták. Az Ifjúság kutatás
fontos mérföldkő, hiszen nagyszámú mintán átfogó tapasztalatokat tudott megmutatni arról, hogy milyen változások zajlottak az ifjúság körében a rendszerváltás
óta eltelt évtizedben. A társadalmi átalakulás ebben az évtizedben gyors és drámai
volt. A gazdasági különbségek a korábbi évtizedekben tapasztaltakhoz képest óriásira nőttek, a családalapítás és gyermekvállalás ideje kitolódott, mérhetővé vált a
digitális kultúra, ahol a számítógéphez és internethez való hozzáférés alapvetően
az anyagiak függvénye volt.
A következő évben került sor a MOZAIK elnevezésű kutatásra, amely a
határon túli – éves magyar és a velük egy térségben élő többségi nemzethez
tartozó fiatalokat vizsgálta. A kutatásba bekapcsolódtak az Ifjúság-ben részt
vett anyaországi műhelyeken kívül a határon túli magyar társadalomtudományi
kutatóműhelyek is (BBTE – Szociológiai Tanszék; Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány; KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja; Fórum
Társadalomkutató Intézet; Limes Társadalomkutató Intézet; Magyarságkutató Tudományos Társaság). A kutatás során az öt régióban  magyar és  többségi
nemzethez tartozó fiatalt kérdeztek meg.
A -eshez hasonló módszertannal készült Ifjúság kutatás fontos változásokat mutatott az ezredforduló eredményeihez viszonyítva. A friss eredmények
– mások mellett – azt is megmutatták, hogy az élettársi kapcsolatok szerepe tovább
növekedett a párkapcsolatokban, és nőttek a különbségek a kulturális javakhoz
való hozzáférésben. A -es kutatásban kiemelt témaként megjelent a fiatalok
viszonyulása a fogyatékkal élőkhöz. A kutatás eredményeit gyorsjelentésben (Ba Az . évi költségvetésben különítettek el először forrást ifjúságtudományi kutatások támogatására. Ez, illetve a -es költségvetési törvény által kijelölt forrás teremtette meg a
lehetőséget a nagymintás ifjúságkutatás elindítására (Nagy – Szeifer, ).
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uer – Szabó, ) mutatták be, illetve helyzetelemzés készült a Nemzeti Ifjúsági
Stratégia megalkotásához. A stratégia -es elfogadása ilyenformán bizonyította
a kutatás létjogosultságát (Bauer et al., ).
A -as nagymintás adatfelvételt kvalitatív kutatással alapozták meg, a kérdőív
tematikájában a politikai szocializáció vizsgálata került előtérbe. A kutatás eredményei felhívták a figyelmet a demokrácia értékének fontosságára az ifjúság körében.
A családalapítás és gyermekvállalás ideje még későbbre tolódott, ezzel párhuzamosan az oktatási rendszerben lévők aránya nőtt (Bauer et al., ). A -as kutatás
eredményei azt mutatják, hogy az ezredfordulóhoz képest sok tekintetben romlott
a fiatalok helyzete: elsősorban a saját nemzedékükre vonatkozó reflexiók, illetve a
társadalmi közérzet dimenziói mutattak romlást. A -as kutatásból gyorsjelentés
(Bauer – Szabó, ) és egy, az addigi adatfelvételi hullámok (, , )
tapasztalatait összefoglaló tanulmánykötet (Bauer – Szabó, 2011) készült.
Az Ifjúság és Ifjúság kutatásokat az időközben több szervezeti változáson
áteső Nemzeti Ifjúságkutató Intézet készítette, más kisebb kutatások mellett, kormányzati megrendelésre. Az állami kutatóműhely leépítését követően a Társadalomkutató Kft. és a Kutatópont Kft. folytatta a kutatássorozatot. -ben állami
megrendelés hiányában, szinte teljes egészében piaci forrásokra alapozva készítették
el a soron következő vizsgálatot Magyar Ifjúság  néven. Az új konstrukció
lendületet adott az eredmények részletesebb bemutatásának is. A -es kutatás
adatait felhasználva a gyorsjelentés mellett napvilágot látott négy tanulmánykötet
is (Székely ; Nagy – Székely a; Nagy – Székely b; Nagy – Székely ).
A -es kutatás a módszertan és a kérdéskörök tekintetében idomult az előzményekhez, néhány fontos változással. Ezek közül a legjelentősebb a digitális kultúrával
foglalkozó blokk, amely a korábbinál lényegesen részletesebb kép megalkotását teszi
lehetővé. Az eredményekből egyértelműen kirajzolódik a gazdasági világválság hatása: az elégedettségi dimenzióban mindenhol csökkenést, a jövőképben depresszív
hangulatot regisztrálhattunk.
A Magyar Ifjúság Kutatás  a korábbi nagymintás ifjúságkutatások (Ifjúság–; Magyar Ifjúság ; MOZAIK–) által kijelölt irányvonalak
mentén, a korábbi kutatások eredményeivel összehasonlítható módon készült. Két fő
részből áll, a magyarországi fiatalok élethelyzetét és életmódját vizsgáló kutatásból és
a határon túli magyar fiatalokról szóló kutatásból, amely a magyarországival azonos
 -től Mobilitás Ifjúságkutató Iroda, majd az NCSSZI Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet keretein belül Gyermek- és Ifjúságkutatási Főosztály néven működött.
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tematika mentén, azonos időben készült. A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 során
12 ezer – évessel vettünk fel személyes kérdőívet, a magyarországi  fős
minta mellett  külhoni magyar fiatallal is készült interjú, így nyújtva átfogó
képet a Kárpát-medencei magyar ifjúságról. A legnépesebb magyar közösséggel bíró
határon túli régiókban a magyarországi kutatással összehangoltan (azonos időben
és azonos kérdéskörök mentén) zajlottak az adatfelvételek. Erdélyben (ezen belül a
Partiumban, Székelyföldön és Belső-Erdélyben) , Felvidéken , Vajdaságban
és Kárpátalján - fő lekérdezésére került sor. A -os kutatás eredményeire
épülve a két gyorsjelentés (Székely et al., ; Székely – Szabó, ) mellett elkészült
két tanulmánykötet (Székely, c; Nagy, ) is.
A nagymintás ifjúságkutatás értékelése során érdemes figyelembe vennünk azt,
hogy ugyan a kutatássorozat immáron két évtizedes múltra tekinthet vissza, indulásakor az adatfelvételek periodikusságára nem lehetett számítani. Az ezredforduló
óta eltelt időszakban egyedül -ban volt világosan látható, hogy -ban lesz
következő hullám, a többi esetben általában az utolsó pillanatokban döntöttek az
adatfelvétel finanszírozásáról. Szervezeti átalakulások, politikai csatározások miatt
többször került nehéz helyzetbe a kutatás. A -os hullám nem pusztán pezsgő
szakmai vitát hozott, hanem politikai mezőbe is került a kutatás, amely inkább
árt, mintsem használ az ügynek. Meggyőződésem, hogy kevés olyan területe van
a hazai kortárs társadalomkutatásnak, ahol ilyen aktívak a műhelyek, mint az ifjúságkutatás területén. Kifejezetten hasznos, ha a kutatás adataiból nem pusztán
a megvalósításban részt vevők kutatók dolgoznak, hanem más, ifjúsági témákkal
foglalkozó szakemberek is. Ez egy mindenki számára nyertes szituáció lehet, a kutatók ösztönzik és inspirálják egymást munkáikkal, ami voltaképpen magasabb
minőséget eredményez. Az aktuálpolitikai narratívába való helyezés növeli ugyan
az ifjúságra (és magára a kutatásra) eső figyelmet, a szakmai párbeszédnek azonban nem használ, ugyanis politikai kontextusban leegyszerűsödnek, és háttérbe is
szorulnak a szakmai érvek.
A nagymintás ifjúságkutatás két évtizede során felhalmozott tapasztalat biztos szakmai alapot jelenthet a jövőre vonatkozóan. A -as hullámot követően
az ifjúságkutatás jövője kérdéses, igaz,  (jelen könyv írásának pillanatában)
még messze van.
 A külhoni kutatások módszertani specifi kációját a Magyar Ifjúság Kutatás  kutatócsoportja készítette együttműködésben a Max Weber Alapítvány (Erdély), az Identitás Kisebbségkutató Műhely (Vajdaság) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Kárpátalja)
szakembereivel.
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A NAGYMINTÁS IFJÚSÁGKUTATÁS TEMATIKUS FELÉPÍTÉSE
Négyévente ifjúságot kutatni számos aktuális kérdést hoz előtérbe a módszertani
megoldásokkal és a tematikával kapcsolatban egyaránt. A legjelentősebb dilemmák
természetesen a kérdőív fejlesztése során fogalmazódnak meg. A korábbi eredmények tapasztalatai és az új ismereteink alapján sok esetben indokolt lenne a mérőeszköz átalakítása, azonban ekkor a különböző hullámokból származó adatok nem
lennének összevethetők. A trendek vizsgálhatósága versus aktualitások csatájában
az eddigi tapasztalatok alapján rendszerint a trendek győzedelmeskedtek. Mindez
azt jelenti, hogy amennyiben egy adott kérdéskör vizsgálata bekerült a kérdőívbe,
a kérdést a legtöbb esetben a kutatók igyekeztek a korábban alkalmazottakhoz
igazodva megfogalmazni. Módszertani tény ugyanis, hogy a kérdésfeltevés formája,
szóhasználata, a kérdezés körülményei, a kérdező személye mind-mind befolyásolja
a válaszadót. A következőkben a kérdőívek változásait tekintjük át, bemutatva azt,
hogy honnan hová jutottak el öt hullám alatt a kutatók, mely tématerületek kaptak
nagyobb hangsúlyt, és melyek váltak súlytalanná az évek alatt.
A kérdőív egyes témákra vonatkozó kérdésszámának összehasonlítása sokat
mondhat el arról, hogy a kutatás tervezése során melyek voltak azok a sarokpontok,
amelyeket a kutatók fontosnak éreztek. A kutatássorozat kérdőíveinek összevetése
során  és  közötti kérdésszámokról beszélhetünk (2.1. táblázat). Ugyanakkor
a teljes kérdőív kérdésszámait összehasonlítva meglehetősen nehéz következtetéseket levonni, mert a kérdések szerkezete nagyon különböző (lehet). Egy egyszerű
igen/nem dichotómiára épülő kérdés a perc töredéke alatt kérdezhető le, míg egy
soksoros mátrix típusú kérdés lekérdezése akár hosszú percekig elhúzódhat. Ahhoz,
hogy képet kaphassunk arról, hogy miként változott a teljes kérdőív hossza az adatfelvételek során, kiindulhatunk a kérdőív kitöltéséhez szükséges idő kérdezőbiztos
általi becsléséből, illetve a -es és -os kutatás során az adatfelvételi rendszer
által rögzített kérdőívhosszból.
A legutolsó két adatfelvétel esetében a rögzített adatok  percet (-ban a
magyarországi adatfelvétel átlagos kérdőívideje), illetve  percet () mutattak.
A kérdezőbiztosok -ban átlagosan  perces interjúkat rögzítettek, a korábbi
hullámokra vonatkozóan ugyanakkor ilyen jellegű adatok nem állnak rendelkezésre. A -es és -es kutatás dokumentációjában nem szerepel az interjúidőre
vonatkozó adat, a kérdőív sem tartalmaz ilyen kérdést. Az azonban nehezen képzelhető el, hogy az interjúidőt nem rögzítették, a -es vizsgálat során kiemelten
foglalkoztak a kérdőívhossz hatásával az interjú minőségére. Erről tanúskodik a
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kérdezőbiztosnak feltett kérdések között pl. a következő: „A kérdezett hányas számú
kérdésnél fáradt el, vagy unta meg a válaszadást?”
A másik lehetőség, hogy megvizsgáljuk az egyes adatbázisokat, hogy azok hány
itemet tartalmaznak. Úgy érdemes összehasonlítani az itemek számát, hogy közös
nevezőre hozzuk az egyes adatbázisokat, és eltekintünk a különböző képzett változóktól, valamint figyelmen kívül hagyjuk az interjú megkezdését megelőző, illetve az
interjút követő kérdezőbiztosi kérdéseket. Amennyiben az interjúalanyoknak feltett
első kérdéstől az utolsóig ténylegesen megszámoljuk az itemeket, azt találhatjuk,
hogy a kérdőív -ben volt legrövidebb, ekkor mindössze  item került rögzítésre (természetesen ez a  item nagyon jelentős mennyiségnek számít kérdőíves
kutatások esetében). A leghosszabb -ben volt a kérdőív, ekkor  item szerepelt
az adatbázisban. Jól látható, hogy az utolsó három hullámban beállt a kérdőívhossz,
és körülbelül  item került minden esetben az adatbázisokba. Láthatjuk, hogy a
kérdésszám és az itemek száma csak lazán kapcsolódik egymáshoz; a legrövidebb
kérdőívek sorrendje fel is cserélődik, ha a kérdésszám helyett az itemek száma szerint
rendezzük sorba az egyes kérdőíveket (2.1. táblázat).
Adatfelvételi hullámok

Kérdések száma

Itemek száma































2.1. táblázat: Kérdés- és itemszámok

Az itemek száma sem tökéletes eszköz a kérdőívhossz meghatározására, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy egy-egy interjú során az itemek mekkora része tartalmaz
ténylegesen lekérdezett választ. Az olyan összetett kérdőívekben, mint amelyeket a
nagymintás ifjúságkutatás során alkalmaztunk, számos ún. szűrő- vagy feltételhez
rendelt kérdés szerepel, amelyek nem minden esetben lesznek az interjú részei.
Például, ha valakit a munkájáról faggatnánk, előbb meg kell kérdeznünk, hogy
egyáltalán dolgozik-e. A -os adatok alapján a magyarországi fiatalok valamivel
több mint fele aktív a munkaerőpiacon, azonban a másik fele nem. Az ő számukra
ezek a kérdések nem pusztán irrelevánsak, de zavaróak is, ezért természetesen az
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interjúkban el sem hangzanak – ugyanakkor a kérdőívben szerepelnek, és itemek
formájában megjelennek.
A nagymintás ifjúságkutatás során azonban osztott mintákkal is dolgozunk
(-ben, -ban, -ban és minden bizonnyal -ban is), ami azt jelenti,
hogy több – egyenként is reprezentatív – mintán különböző kérdőív-szcenáriók kerültek lekérdezésre. Mindezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy pl. azt minden,
a mintába került személy megválaszolja, hogy jelenleg milyen párkapcsolatban él, de
azokat a kérdéseket, hogy miképpen vélekedik az egyes párkapcsolati formákról, már
csak egyeseknek teszik fel a kérdezőbiztosok. A kiválasztás természetesen nem lehet
önkényes, a különböző kérdőív-szcenáriókat úgy hangoltuk össze, hogy nagyjából
azonos interjúhosszt érhessünk el. Egyértelmű hátránya ennek a megoldásnak, hogy
korlátozottan vizsgálhatók azok a kérdések, amelyek pusztán részmintán kerültek
lekérdezésre. A főbb szociodemográfiai változókkal és még sok minden mással
összevethetőek, azonban az egyes szcenáriók egymással nem összekapcsolhatóak.
Tehát például azt lehet vizsgálni, hogy akik így vagy úgy vélekedtek a párkapcsolati
formákról, azok miképpen gondolkodnak a példaképeikről, de ezek egyike sem
vizsgálható az alapján, hogy miként gondolkodnak a társadalmon belüli ellentétekről. Ennek oka az, hogy utóbbi más almintán került lekérdezésre, mint a családi
kapcsolatok, példaképek kérdéskör, tehát ezek az itemek együtt nem vizsgálhatók 4.
-ben történt az első kísérlet az osztott minta alkalmazására (volt  fős
blokk), végül -ban került kidolgozásra a -ban is használt, négyszer 2000 fős
minta rendszere, aminek köszönhetően a kérdőív jelentősen hosszabb lehetett.
A piac- és közvélemény-kutató szakma egyöntetű tapasztalata, hogy egyre inkább
rövidül az az idő, amelyet a kérdezettek kibírnak egy kérdőíves kutatás során. Egyre
gyorsabban lanyhul a figyelem, egyre gyakoribb az interjúk megszakítása, ezért a
kérdőív szerkesztése során igyekeztünk a lehető legrövidebb és egyben a legteljesebb
kérdéssorral5 dolgozni.
A nagymintás ifjúságkutatás a kezdetek óta azzal az ambícióval készül, hogy
átfogó képet nyújtson a – éves fiatalokról. E kép megrajzolásához az élethelyzet
 Vannak olyan módszerek, amelyek imputált adatbázisok segítségével vizsgálhatóvá tesznek
olyan kérdésköröket, amelyek nem egy kérdőívben szerepeltek, azonban ezek alkalmazása
számos megkötéssel jár.
 Igazán jó kérdőívet írni lehetetlen vállalkozásnak tűnik, hiszen a jó kérdőív egyszerű, de
bonyolult összefüggések vizsgálatára alkalmas, rövid, de minden lehetséges és fontos szempontot figyelembe vesz, továbbá a kitöltőnek élményt jelent, amellett, hogy pontos és részletes
adatokat tartalmaz a megkérdezettekről.
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és az életmód kérdésköreinek alapos körüljárása szükséges, ami sok témát és a
gyakorlatban még több kérdést és hosszú kérdőívet eredményez. A teljes és átfogó
képhez azonban még ennél is többre van szükség, hiszen az ifjúság egy olyan speciális életszakasz, amelyben befejezzük iskoláinkat, dolgozni kezdünk, a munkánkért
először kapunk pénzt, párt választunk, családot alapítunk, és leválunk a szüleinktől.
Ezek az életesemények kulcsfontosságúak az önálló felnőtt életbe való belépéshez,
azonban a felnőttlét kiteljesedése szempontjából az ifjúság megismeréséhez hozzátartoznak az olyan alapvető kérdéskörök, amelyek a jelenlegi állapoton túl, a jövőre
vonatkozóan is megmutatják a vágyakat, szándékokat.
A kérdőívekben érintett témák súlyát vizsgálva 6 négy kiemelt területet
találunk, amelyek az eddigi hullámok mindegyikében az átlagoshoz képest jóval
hangsúlyosabban voltak jelen. Ezek a következők: a demográfia alapváltozói,
a családalapítással, gyermekvállalással kapcsolatos kérdéskörök; az iskolai és
a munkaerőpiaci életút; valamint a társadalmi közérzet és politika. További
jelentős, de a főbb kérdésköröknél kisebb súllyal szerepel a kérdőívben a gazdasági
erőforrások, a lakáskörülmények; az egészség és kockázati magatartások vizsgálata; valamint a kulturális és médiafogyasztással, illetve a digitális kultúrával
(informatika, internet, mobiltechnológia) kapcsolatos téma. Kisebb súllyal szerepelnek a szabadidő; a szexualitás; a sport; a migráció; a vallás és értékek kérdéskörei; valamint súlyukat tekintve a kérdezőbiztosnak feltett kérdések is ide
sorolhatóak. Önálló kisebb témát jelentenek például az életeseményekre; a háztartásra; a helyi ügyekre; az információforrások használatára vonatkozó kérdések.
Végül rendre szerepeltek a kérdőívben olyan kérdések, amelyek egy-egy abban az
évben kiemelt témára vonatkoztak, ilyenek az ifjúsági intézmények, szolgáltatások vagy a fogyatékosság, amely általában kifejezetten a megrendelői igényeket
jelenítették meg (2.1. ábra).

 A témák elkülönítése során a lehatárolás nem lehet tökéletesen egyértelmű, vannak olyan
kérdések, amelyek több helyre besorolhatók, és vannak olyan összefoglaló témák, amelyek
összevonhatóak lennének, vagy éppen egy-egy téma felosztható lenne több altémára.
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Kiemelt témák

Jelentős súlyú témák

•
•
•
•

• egészség, kockázati magatartások
• gazdasági erőforrások
• informatika, internet, mobiltechnológia, eszközök
• kultúra- és médiafogyasztás
• lakás

demográfia, családalapítás
iskolai életút
munkaerőpiaci életút
társadalmi közérzet, politika

Kisebb súlyú témák

Időszakos vagy önálló kisebb témák

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

értékek és identitás
kérdések a kérdezőbiztosoknak
külföldi utazás, tanulás, migrációs tervek
sport
szabadidő
szerelem, szexualitás
vallás

életesemények
fogyatékosság megítélése, fogyatékosság
háztartás
helyi ügyek (lokális részvétel, helyi problémák, intézmények)
• ifjúsági intézmények, szolgáltatások
• információforrások
• társas kapcsolatok

2.1. ábra: Az egyes témák súlya

Az egyes hullámokban alkalmazott kérdőívek tematikus felépítésének részleteit
megvizsgálva megfigyelhetjük, hogy sokat változott az egyes témák súlya a kutatássorozat folyamán. Az ezredforduló óta legjelentősebben a digitális kultúrára
vonatkozó kérdések száma nőtt (ha nem számítjuk azokat a témákat, amelyek csak
később vagy időszakosan kerültek be a kutatásba). -ben mindössze néhány
informatikai jellegű kérdés szerepelt a kérdőívben, a gazdasági javakra vonatkozó
kérdésekkel együtt valamivel több mint négy kérdést sorolhatunk ide. Ekkoriban a
téma sokkal inkább a gazdasági erőforrásokhoz, illetve a kulturális fogyasztáshoz
kapcsolódó kiegészítő kérdéskörként, mintsem önálló témaként szerepelt.
A leglátványosabb csökkenés a kockázati magatartásokkal kapcsolatos témáknál
látható, azon belül elsősorban a kábítószer-fogyasztásra irányuló kérdések száma esett vissza. Ez részben abból fakad, hogy a nagymintás ifjúságkutatás nem
prevalenciakutatás, ezért – jelen keretek között – a téma tagolásának nincs értelme
úgy, hogy a kifejezetten kábítószer-fogyasztásra vonatkozó kutatásoknak megfelelő
részletesség nem érhető el (pl. a különböző drogfajták egyenkénti prevalenciája).
Másrészt a droghasználatra vonatkozó kérdések szerepeltetése a téma érzékenysége
miatt összességében a többi témának sem használ. A tapasztalatok szerint ezek
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(illetve a szexuális orientációra, továbbá az öngyilkosságra, önsértésre vonatkozók) azok a kérdések, amelyek a válaszadók részvételi hajlandóságát a leginkább
befolyásolják (2.2. táblázat).
Téma









Demográfia, családalapítás



Iskolai életút



Munkaerőpiaci életút



























Társadalmi közérzet, politika











Egészség, kockázati magatartások











Gazdasági erőforrások











Informatika, internet, mobiltechnológia, eszközök











Kultúra- és médiafogyasztás











Lakás











Értékek és identitás











Kérdések a kérdezőbiztosoknak











Külföldi utazás, tanulás, migrációs tervek











Sport











Szabadidő











Szerelem, szexualitás











Vallás











Életesemények











Fogyatékosság megítélése, fogyatékosság











Háztartás











Helyi ügyek (lokális részvétel, helyi problémák, intézmények)











Ifjúsági intézmények, szolgáltatások











Információforrások











Társas kapcsolatok











Összesen











2.2. táblázat: Kérdőív-tematikák kérdésszámokkal
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A kérdésszámokból nem látszik ugyan, de a demográfiai, családalapítási blokk kérdései sokat változtak a kutatássorozat indulása óta. Önálló területként szerepel a
háztartási blokk, azonban fontos azt leszögezni, hogy a demográfiai és a háztartási
jellemzők, valamint a családi helyzet alapvetően sztenderd kérdéseket jelentettek az
ezredfordulós kérdőívben. Az első két hullámban (-ben és -ben) részletes
adatokat vettek fel a háztartástagok jellemzőiről is (foglalkozás, iskolai végzettség).
Ezeket a részletes kérdéseket később más témák váltották fel. -ben és -ban
például részletesen vizsgáltuk a házassághoz és a gyermekvállaláshoz kapcsolódó
attitűdöket.
Az iskolai életúttal kapcsolatban kevéssé változott a megkérdezett témák köre.
Arra törekedtünk, hogy pontos képet alkothassunk arról, hogy a megkérdezettek
milyen iskolarendszerű képzésben vettek részt, milyen legmagasabb iskolai végzettséget értek el. Ezeken kívül arról is információkat gyűjtöttünk, hogy az iskolarendszeren kívüli képzések miként jelennek meg a fiatalok életében. A kérdéssor
foglalkozott a továbbtanulással, a nyelvtudással, és már az ezredfordulós kérdőívben
szerepeltek kérdések a különórákra vonatkozóan. -ben bekerültek a kérdőívbe
tanulmányok finanszírozására vonatkozó kérdések, így például egy diákhitelre vonatkozó kérdés is. A -os adatfelvételnél részletesebben foglalkoztunk a pályaválasztással és a továbbtanulással kapcsolatos attitűdökkel, a szükséges készségekkel,
a különböző végzettségekhez kapcsolódó megítélésekkel.
Már az ezredfordulón jelentős szerepet kapott a kérdőívben a munkaerőpiaci életút részletes vizsgálata, érintve a korábbi munkavállalási tapasztalatokat, a jelenlegi
munkahelyet, a munkavállalás körülményeit, a munkahelykereséshez kapcsolódó
tapasztalatokat és attitűdöket. Külön kérdések vizsgálták a munkanélküliség tapasztalatait. -ben szerepelt olyan attitűdkérdés is, amely a munkahellyel kapcsolatos
elégedettséget, illetve a külföldi munkavállalási potenciált kívánta feltérképezni.
-tól némileg változott a munkaerőpiaci kérdéssor, részletesebb lett, több kérdés
irányult a külföldi munkavállalás lehetőségére, továbbá attitűdök feltárására alkalmas kérdésekkel vizsgálta a kérdőív a jó álláshoz való jutás feltételeit7 is. -ban
a jövővel kapcsolatos várakozásokra vonatkozó részekkel egészült ki a kérdéssor.
A társadalmi közérzet és politika is a meghatározó témák között szerepel. Ide
sorolható az ifjúság legfontosabb problémáinak felderítése, továbbá a jövőkép, a
közösségi ügyek iránti, illetve politikai érdeklődés, aktivitás vizsgálata egyaránt.
 -ban a Munkaügyi Minisztérium volt a kutatás megrendelője, a munkapiacra vonatkozó
kérdések bővítése a megrendelői igényekből fakadt.
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A kérdéssor segítségével részletes képet alkothatunk a fiatalok mindennemű közéleti
érdeklődéséről és aktivitásáról. A 2008-as vizsgálatban részletesebben foglalkoztak a
fiatalok demokráciaképével, illetve a Kádár-korszakkal kapcsolatos megítélésekkel,
ezek a kérdések a későbbi hullámokban is részét képezték a kérdőívnek. A -os
kérdőívben helyet kaptak olyan aktualitások, mint a migráció megítélésének, a külföldiek letelepedésének vizsgálata, illetve a biztonságérzethez, bizalomhoz kapcsolódó kérdéskörök.
A jelentős súlyú témák közül a fentiekben az egészséggel és kockázati magatartásokkal, valamint a digitális kultúrával foglalkozó témákat emeltük ki, ezek azok,
amelyek jelentős változáson mentek át az ezredforduló óta. Az előbbi veszített súlyából, míg utóbbi igencsak felértékelődött az elmúlt időszakban.
Az egészséggel kapcsolatban kevéssé változott a kérdőív a kutatás indulása óta, a
blokkon belüli változás elsősorban a kábítószer-használatra vonatkozó kérdéseket
érintette. Az erre vonatkozó kérdések száma  után esett vissza számottevően,
a -os kérdőívbe mindössze két olyan kérdés került be, amely közvetetten vizsgálta az illegális drogok jelenlétét a fiatalok életében.
A digitális kultúrára vonatkozó kérdésblokk gyarapodása folyamatos,  és
 között a kérdések száma hatszorosára emelkedett. Az internetpenetráció növekedése, az okoseszközök terjedése tetten érhető az ifjúságkutatás adataiban. Az
ezredfordulón pusztán néhány, a hozzáférés és a használat alapvető dimenzióit
vizsgáló kérdés került a kérdőívbe, -ban már részletesen foglalkozott a kommunikációs módokkal, és rákérdezett az online közösségi oldalra való regisztrációra
is. A -as kérdőív sokat emlegetett sajátossága – amely egyben mutatja a digitális
kultúra fejlődését –, hogy rákérdezett az otthoni CD-k, és azokon belül a másolt
CD-k számára. Négy év múltán ezek a kérdések már kimaradtak a kérdőívből a
technológia fejlődése és a felhasználói szokások változása miatt. A -es kérdőív
részletesebben foglalkozott a közösségi médiával, valamint vizsgálta az online és
infokommunikációs eszközökhöz kötődő játszási szokásokat, illetve a kommunikációs és média-multitasking jelenséget. Az utolsó, -os kérdőív a multitasking
tematika terhére vizsgálja a munkához kapcsolódó infokommunikációs eszközhasználatot, a digitális eszközökhöz kapcsolódó kötődést, és foglalkozik a online
politikai aktivitásokkal is.
A gazdasági erőforrások és a lakás kérdésköre lényegét tekintve nem változott a
kutatássorozat adatfelvételei során, pusztán a kérdések szerkezete módosult itt-ott.
Mindez azt jelenti, hogy ugyanazt a néhány kérdéskört jártuk körbe. A gazdasági
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erőforrások esetében ezek a következők: vállalkozási tevékenység; földtulajdon;
objektív jövedelmi viszonyok (megtakarítások, családi jövedelem); szubjektív jövedelemérzet; tartós fogyasztási eszközökkel való ellátottság; adósság. A lakásblokk
az alábbi témákkal foglalkozik: lakhely; lakáskörülmények és az azokkal való elégedettség; elköltözés, tervek.
A kultúra- és médiafogyasztás témája a -as kérdőívben kapott jelentősebb
szerepet, -ban a digitális kultúra és a médiafogyasztás digitális formái felé fordult a kutatói érdeklődés. Mindamellett -től folyamatosan vizsgálja a kérdőív
az olvasási, tévénézési, rádióhallgatási szokásokat, a kulturális és közösségi terek
látogatását.
A kérdőívben kisebb súlyú – de a kutatást tekintve kiemelten fontos – témák
közül hat tartalmi és egy technikai jellegű. Ez utóbbi csoportba tartoznak a
kérdezőbiztosoknak az interjú lezárását követően feltett kérdések, amelyek abban
a tekintetben technikai jellegűek, hogy az interjúszituáció leírását, és ezen keresztül a válaszok teljesebb megértését szolgálják. Önálló elemzésük szinte sohasem
készül. Ezek vizsgálatával árnyalni tudjuk akár a gazdasági helyzetet (ld.: lakáskörülmények leírása), akár magának a kérdezettnek hozzáállását, akár az interjú
más körülményeit (más személy, például a szülő jelenléte kiemelten fontos lehet a
normaszegésre vonatkozó témákban). A kutatás első hullámában ilyen kérdések
nem szerepeltek a kérdőívben, a későbbiekben viszont rendre megjelentek körülbelül
azonos tartalommal.
A kutatás története szempontjából érdekes momentum a -es év, amikor
a kérdezőbiztosoknak felteendő kérdések közül kimaradt, hogy a kérdezőbiztos
megítélése szerint a válaszadó cigány/roma származású-e vagy sem. Továbbra is
szerepelt önbevalláson alapuló etnikai, nemzeti identitásra vonatkozó kérdés a
kérdőívben, azonban a kérdezőbiztos általi külső megítélés kikerült onnan. Ennek
oka a kutatás előkészítésekor kirobbant érzelemdús vita, amely valójában egy régi
szakmai polémia (Ladányi – Szelényi, ) arról, hogy az etnicitás esetében az
individuális döntés számít-e, vagy a saját hovatartozás érzése kevésbé lényeges, hiszen a származással kapcsolatos sztereotípiákat és reakciókat a társadalom (mások)
képviselik. Például, ha valakit (Magyarországon) hátrányos megkülönböztetés ér
egy munkahelyre való jelentkezéskor, nem az a fontos, hogy a jelentkező cigányként
azonosítja-e magát, hanem az, hogy a reménybeli munkáltató annak tekinti-e. Mivel
a kérdés szerepeltetése pusztán technikai jellegű, így a heves vita eredményeképpen
a kérdés kimaradt a kérdőívből. Álláspontom szerint a kérdés beemelése szakmailag
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indokolt, ezért a -os kutatásba visszakerült. A -es kérdezőbiztosi blokk abban a tekintetben is más volt, hogy a felteendő kérdések között szerepeltek olyanok,
amelyek alapján később elkészülhetett a magyarországi ifjúságelmélet tekintetében
fontos modell, az ifjúságügy narratívájának (Nagy, b) empirikus tesztelése.
Kérdésszám tekintetében kisebb súlyúnak számít az életesemények, háztartás,
helyi ügyek, információforrás-használat, ifjúsági intézmények és szolgáltatások, illetve fogyatékosság témája. Ez utóbbiak egy-egy adott évben voltak kiemelt témaként
jelen a kérdéssorban, bár a későbbiekben is visszatérhettek egy-két kérdés erejéig.
Így egy kérdés a 2008-as és a -es kérdőívben is megjelenik a fogyatékosságra
vonatkozóan (Akadályozza-e Önt mindennapi tevékenységében bármilyen módon
valamilyen tartós betegség, rokkantság, fogyatékosság vagy egyéb lelki probléma?). Az
ifjúsági intézmények, szolgáltatások esetében a -as kérdéssor alapján -ban
az elérhetőségre (Vannak-e az Ön számára elérhető közelségben olyan intézmények,
szolgáltatások, szervezetek, amelyek a fiatalok számára [is] kínálnak különböző
lehetőségeket [pl.: programokat szerveznek, segítséget, nyújtanak, tanácsokat adnak
stb.]?), illetve az elérhetőséggel kapcsolatos igényekre koncentráltunk.
Az értékek és identitás témája az ezredfordulón egy részletes ( itemes), értékpreferenciára vonatkozó kérdésként jelent meg, Inglehart () értékvizsgálatai
alapján, valamint a kérdőív a szülői értékekhez kapcsolódó viszonyulásra is rákérdezett. -től ez a részletes értékvizsgálat már nem került bele a kérdőívbe (csupán
-ban  itemmel). Az értékek és identitás témájába soroljuk az előítéletességre
vonatkozó kérdést is. Az identitásra vonatkozó kérdések technikai szempontból
estek át változáson, egyes elemei a  óta alkalmazott önkitöltéses részbe kerültek.
A -os kérdőívben bővült az ide sorolható kérdések sora, belekerült az önképre
vonatkozó részletes kérdés, illetve kiegészült a társadalmi távolságra vonatkozó
kérdésekkel.
A vallásra vonatkozóan az ezredfordulón mindössze néhány kérdést tartalmazott
a kérdőív, ezek a vallásosságra, a felekezeti hovatartozásra, a szertartások látogatásának gyakoriságára és a vallásos nevelésre terjedtek ki. -ben a vallási jellegű
kérdések közé bekerült egy, az egyházi esküvőre vonatkozó kérdés. -ban egy
részletes ( itemes) kérdéssel bővült a blokk, amely a hittartalmakra vonatkozott
(hisz-e Istenben, horoszkópban stb.). -ben tartalmi változás kevésbé, azonban
technikai változás annál inkább érintette a vallási blokkot, ugyanis az teljes egészében átkerült az önkitöltéses részbe. A következő változás, amely ezt a területet
érintette, -ban következett be, ekkor vallásos nevelésre vonatkozó (hittannal
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kapcsolatos) kérdésekkel, illetve vallási jellegű tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekkel (imádkozás, meditálás gyakorlata) egészült ki a blokk.
Az ezredfordulón szabadidőre vonatkozó kérdéseket csak áttételesen tartalmazott
a kérdőív. Komolyabb szabadidőblokk -ben szerepelt először, ekkor a szabadidő mértékére, annak eltöltésére, fesztiválok látogatására és üdülési szokásokra is
rákérdezett a kérdőív. -ben tovább bővült a blokk a törzshelyek vizsgálatával.
-ban kimaradt a szabadidő mértékét és eltöltésének jellemző helyszíneit firtató
kérdés, kizárólag a tevékenységre kérdez rá a kérdőív.
A sportra vonatkozó kérdések az első kérdőívben voltak a legrészletesebbek.
A vizsgálat ekkor foglalkozott a sportolás tényén kívül annak gyakoriságával, jellegével, helyével, időtartamával, költségével, az egyes űzött sportágakkal, illetve tartalmazott kérdéseket a sporteseményeken való részvétellel kapcsolatban is. A -es
kérdőívben ehhez képest már egy jóval rövidebb kérdéssor szerepelt, amely tovább
szűkült az évek folyamán. -ben volt a legrövidebb a sportblokk, -ban már
egy kicsit részletesebb kérdéssort vizsgálhattunk.
A külföldi tervekre a kérdőív már az ezredfordulón is rákérdezett áttételesen,
azonban ezeket a kérdéseket tartalmilag inkább sorolhatjuk a munkavállaláshoz,
mintsem önálló blokként definiáljuk. A külföldi tanulással, munkával, migrációs tervekkel kapcsolatban -ben szerepelnek először önálló kérdések, amelyek a későbbi években is megmaradtak. -ban részben átalakult, részben
kiegészült a kérdőív ide kapcsolódó kérdésekkel, amelyek – azonosságuk révén –
összehasonlíthatóak a KSH és a TÁRKI migrációs kérdőívének kérdéseivel.
A szexualitásra vonatkozó kérdések -ben debütáltak az önkitöltős kérdőívben
(ld.: részletesen alább), és később is ott kaptak helyet. A blokkon belül foglalkoztunk
a szerelemmel, a szexuális irányultsággal, a szexuális partnerekkel, illetve a nem
kívánt terhesség elleni védekezéssel. Ezek a kérdések a -as kérdőívben voltak
a legrészletesebben kidolgozottak, a későbbiekben sokat egyszerűsítettünk rajtuk.
Kimaradt például a nem kívánt terhesség elleni védekezés részletezése, és a partnerek
életkorát firtató kérdés.
Az életesemények vizsgálatára először a -es kutatásban került sor. Ekkor  eseményről adhatták meg a kérdezettek, hogy megtörtént-e már velük
(pl. szexuális tapasztalatok, szakmai végzettség megszerzése), s ha igen, hány
éves korukban, illetve ha még nem történt meg, akkor előreláthatólag hány
éves korukban fog megtörténni. A -as kutatásban ugyanúgy három kérdésben foglalkoztunk az életeseményekkel, azonban mindössze öt eseményt so-
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roltunk fel. -ben négy, -ban kilenc életesemény vizsgálatára került sor
(ugyancsak három kérdésben).
A helyi ügyekkel (lokális részvétel, helyi problémák, intézmények) kapcsolatos
kérdések a -as kérdőívbe kerültek be először, viszonylag jelentős számban (nyolc
kérdés). A -es kérdőívben egy kérdést tartottunk meg ezek közül, amely arra
vonatkozott, hogy a fiatalok megítélése szerint a helyi döntéshozók mennyire foglalkoznak az ő szempontjaikkal (Ön szerint mennyire érdekli a helyi politikusokat
[az önkormányzati képviselőket, a polgármestert] a fiatalok véleménye?). A -os
kérdőív kibővítette ezt a blokkot, rákérdezve a lehetőségekre is (Milyen lehetőségeik
vannak a fiataloknak az Ön lakóhelyén arra, hogy hallassák a hangjukat a helyi
közügyekben?).
-ben az információforrások fontosságát és megbízhatóságát vizsgáltuk két
kérdésben. -ban a fontosságot tartottuk meg, abból fakadóan, hogy e két vizsgált
tényező nagy fokú együttjárást mutatott. Az itemek száma azonban hétről kilencre
bővült. Az információforrások között a hagyományos és az elektronikus médiát,
valamint a társas kapcsolatokat, illetve tágabban a közösségeket soroltuk fel.
Fentebb már többször előkerült, hogy  óta a kérdezőbiztos segítségével lekérdezett kérdéssort kiegészíti egy önkitöltős kérdőív. -ben ez három témával
foglalkozott: a kábítószer-fogyasztással, a szexualitással (első tapasztalat, illetve
rendszeres nemi élet), valamint a szexualitáshoz kapcsolódóan a fogamzásgátlással.
A -as kérdőív a fentieken kívül alkoholfogyasztásra (ittas állapot), dohányzásra,
gyermekkori traumákra, szexuális beállítódásra, de testmagasságra és testsúlyra, politikai aktivitásra, pártpreferenciára, ideológiai és etnikai hovatartozásra vonatkozó
kérdésekkel egészült ki. Ez a gyakorlat a későbbiekben is megmaradt azzal a fontos
különbséggel, hogy míg -ben és -ban az önkitöltős kérdőívek papíron,
zárt borítékban kerültek begyűjtésre, addig -ben és -ban a kérdezőbiztos
átnyújtotta a kérdezettnek a tabletet (illetve laptopot), ahol egyedül válaszolhatta
meg ezeket a kérdéseket.
Az önkitöltős blokk -ben volt a legterjedelmesebb, a fentieken kívül szerepeltek még vallásra, hitre vonatkozó kérdések, valamint öngyilkosságra vonatkozóan
is kérdezett a kérdőív. Utóbbi, akárcsak a részletes kábítószerblokk, -ban már
kimaradt a kérdőívből.
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A 2016-os tematika részletes bemutatása
A -os nagymintás ifjúságkutatás tervezésekor munkánkat az átfogó szemlélet
mellett az összehasonlíthatóság igénye hatotta át. A nagymintás ifjúságkutatással
kapcsolatos általános elvárás, hogy legyen alkalmas a fiatalok élethelyzetének és
életmódjának átfogó és részletes vizsgálatára. A -os kutatás fontos célja volt,
hogy a magyarországi mellett a külhoni magyar fiatalok megismerését is szolgálja,
illetve alkalmas legyen a korábbi nagymintás hazai és határon túli ifjúságkutatásokkal való összehasonlításra. Mindezeket úgy kellett a tervezés során figyelembe
venni, hogy a megrendelői igényeknek megfelelve az ajánlattételi dokumentációban
megfogalmazott területek vizsgálatát elvégezzük. A fentieknek megfelelően egy
olyan tematikát dolgoztunk ki a kutatás során felhasznált kérdőívekben8, amely
öt, közvetlenül a kérdezettől, és két, a kérdezettel kapcsolatos, de nem a kérdezett
által megválaszolandó kérdéskört tartalmaz (2.3. táblázat).
1. Kérdezéssel kapcsolatos alapadatok
2. Demográfia (trendkérdések)
Alapvető demográfiai jellemzők
Családalapítás
Társadalmi reprodukció
3. Élethelyzet (trendkérdések)
Munka, munkanélküliség, külföldi munka
Tanulás (külföldi tanulás)
Jövedelem és vagyoni helyzet
Lakhatás
Egyenlőtlenségek (online is)

4. Életmód (modulok)
Szabadidő eltöltése (sport)
Fogyasztás (média, újmédia)
Kockázati magatartás (dohányzás,
alkohol, drog)
5. Életesemények
6. Egyén-közösség-társadalom
Érték és identitás
Közösségek
Társadalmi közérzet (politikai attitűdök)
Vallás
7. Kérdések a kérdezőknek

2.3. táblázat: 2016-os tematika
 A kérdőívben alkalmazott kérdések a korábbi hullámokon alapulnak (Ifjúság; Ifjúság;
Ifjúság; Magyar Ifjúság ; MOZAIK és MOZAIK), a kérdőívek tematikáját
úgy alakítottuk ki, hogy az szolgálja a korábbi kutatásokkal való összehasonlíthatóságot, a
trendek felrajzolásának lehetőségét. A nagymintás ifjúságkutatás mellett a következő kutatások megoldásait is figyelembe vettük: ESPAD kutatássorozat; HBSC kutatássorozat; YRBS
; ESS kutatássorozat; EVS kutatássorozat; Az ifjúság életkörülményei kutatás KSH, ;
Ifjúságkutatás, .
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A kérdőív első blokkjában olyan interjún kívüli adatok rögzítésére került sor, mint
az interjú meghiúsulásának okai vagy a kérdezett megváltozott elérhetősége. Utóbbi
esetben a lekérdezést segítő praktikus adatgyűjtésről – a terepmunka során máshol még elérhető kérdezendő – vagy a területi mobilitáshoz tartozó adatgyűjtésről
egyaránt beszélhetünk.
A demográfiai blokkban olyan alapvető, a korábbi kutatásokban is szereplő trendkérdések szerepeltek, amelyek általában minden survey részét képezik (nem; kor;
lakhely; iskolai végzettség; munkapiaci aktivitás). A – évesekkel kapcsolatosan
a családalapítás és a gyermekvállalás kiemelt vizsgálati terület, ezért a társadalmi
reprodukció kérdéskörei is többségükben alkalmasak a trendelemzésre. A területet
érintő kérdéskörök a következők voltak:
• családi állapot; párkapcsolat; házasság; házasodási tervek,
• gyermekszám; gyermekvállalási tervek,
• gyermekvállalás elhalasztásának/elutasításának okai,
• család és munka összeegyeztethetősége,
• családalapításhoz kapcsolódó attitűdök.
A fiatalok élethelyzetét öt fő kérdéskör mentén vizsgáltuk, a demográfiai kérdésekhez
hasonlóan – a korábbi kutatási hullámokkal összehasonlítható módon – elsősorban
trendkérdések alkalmazásával. Az élethelyzetet vizsgáló fő területeket az alábbiak
jelentették: munka, munkanélküliség, külföldi munka; tanulás (külföldi tanulás);
jövedelem és vagyoni helyzet; lakhatás; egyenlőtlenségek.
A munkával foglalkozó kérdésekben az eddigi munkatapasztalatok teljes körű feltárására törekedtünk, vizsgáltuk a diákmunkával és a közmunkával kapcsolatos tapasztalatokat is. Kérdések szerepeltek a kérdőívben a foglalkoztatás körülményeiről,
a munkahely biztonságának megítéléséről, a munkanélküliség megtapasztalásáról,
a munkakeresést és az elhelyezkedést segítő körülményekről (tények és attitűdök),
az elhelyezkedési reményekről. Ebben a részben foglalkoztunk részletesen a külföldi munkával kapcsolatos tapasztalatokkal és tervekkel, a külföldi munkavállalást
ösztönző és mérséklő tényezőkkel.
A tanulással foglalkozó kérdésblokkban az oktatási életút és a képzettségi szint
pontos rögzítésén kívül a kimaradás okainak feltárására koncentráltunk. Kérdéseket fogalmaztunk meg a nyelvtudás szintjével és felhasználásával kapcsolatban.
A korábbi hullámokhoz hasonlóan foglalkoztunk a tanulási, ezen belül a külföldi
tanulásra vonatkozó tervekkel.
A jövedelemre és vagyoni pozícióra vonatkozóan több kérdés vizsgálta az objektív
és a szubjektív anyagi helyzetet, ezen belül az adósságokra és a megtakarításokra is
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rákérdeztünk. A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele és a szülőktől való pénzügyi
önállóság vizsgálata is részét képezte a kérdésblokknak.
A lakhatással kapcsolatban a lakáskörülmények és az ezekkel kapcsolatos elégedettség, a háztartásméret és a háztartástagokkal kapcsolatos viszonyok azonosítása,
valamint az elköltözési tervek határozták meg a kérdések irányát. Az egyenlőtlenségeket vizsgálva alapvetően két területre, a vagyoni és a digitális egyenlőtlenségekre
koncentráltunk.
Az életmód esetében is lehetőséget kívántunk biztosítani a trendelemzésre,
azonban a kérdéskörök jellegéből fakadóan sokkal nagyobb szabadságot adtunk
az aktualitások vizsgálatának. Három fő részre bonthatók az életmódra vonatkozó
kérdéskörök: szabadidő eltöltése, médiafogyasztás és kockázati magatartások modul.
A szabadidős modulban a szabadidős helyszínek látogatását, a szabadidős tevékenységeket vizsgáltuk. Külön foglalkoztunk a kulturális terek látogatásával, amely a
kutatás kezdete óta a kérdőív állandó részét képezi. A szabadidős elfoglaltságok közül
részleteztük a sportolási szokásokat, kitérve a sportolás ösztönzőinek vizsgálatára.
A médiafogyasztás modul a hagyományos média (elektronikus média és nyomtatott sajtó, valamint hagyományos könyv) fogyasztását elsősorban az újmédia jelenségkörében vizsgálta. Ebbe a tartalmi részbe építettük be az infokommunikációs
eszközök birtoklásának és használatának jellegzetességeit, az „always on” jelenség,
valamint az online játék és az online közösségi média használatának (szabadidős és
professzionális felhasználás; közösségi és közéleti felhasználás) vizsgálatát. Ebben a
részben foglalkoztunk a médiumok fontosságának megítélésével is.
A kockázati magatartásokkal foglalkozó modul a dohányzás, az alkohol és a
kábítószer témáját ölelte fel. A modul célja a dohányzás és alkoholfogyasztás mértékének, illetve a drogfogyasztók kapcsolathálózati jelenlétének, továbbá a droghoz
való hozzájutás lehetőségének vizsgálata volt.
Az életesemények külön blokkban szerepeltek, amelyben a megélt eseményeken
túl a jövőképre is vonatkoztak kérdések, a következő dimenziók szerint:
• elköltözés a szülői házból, szülőktől független élet
• az első szakmai végzettség megszerzése
• önálló, saját lakásba költözés
• a tanulmányok befejezése
• az első pénzkereset
• önálló döntéshozatal az élet meghatározó kérdésekben
• komoly párkapcsolat kialakítása
• a „felnőtté válás” szubjektív értékelése
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Az egyén önképét, közösségekhez való kapcsolódását és társadalmi integrációját
négy önálló területen vizsgáltuk. Ezek: a társadalmi közérzet és azon belül a politikai
attitűdök, értékek és identitás, vallás, kortárs közösségek.
A társadalmi közérzettel foglalkozó részben vizsgáltuk a fiatalok politikai érdeklődésének irányait és a politikai-társadalmi részvétel általuk preferált módjait. Az
elégedettséget több dimenzióban mértük fel, így az ország helyzetével, a demokrácia működésével, az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos vélemények
vizsgálatára került sor. A kérdések alapvetően a korábbi hullámok kérdőíveinek is
részét képezték. E kérdéskörbe tartozott a társadalmi intézmények iránti bizalom
értékelése, valamint a szervezetekhez való kötődés formális és informális viszonyainak vizsgálata. Az ezredfordulón indult kutatássorozat a kezdetektől próbálja a
fiatalokat rábírni a saját nemzedékükre vonatkozó reflexióra, a -os kutatásban
is helyet kaptak az ifjúság legnagyobb problémáját feldolgozó kérdések.
Az identitás témáját az etnikai hovatartozásra, a nemzeti identitásra és ezen belül
a magyar identitásra, illetve a különböző (pl. családi, baráti, médiára vonatkozó)
kötődésekre irányuló kérdéskörökkel jártuk körül. Az értékeket a szülői értékekhez
való viszony szerint, illetve az ezredfordulós ifjúságkutatásban szereplő, Inglehart
() munkáin alapuló értékvizsgálat mentén vizsgáltuk. Külön részleteztük a
valláshoz való kötődést és a vallásgyakorlatot, amit a vallásos nevelésre és a felekezethez tartozásra vonatkozó kérdésekkel egészítettünk ki.
A kérdőívben igyekeztünk helyet szorítani az ifjúsági közösségek vizsgálatának,
így kérdéseket fogalmaztunk meg a barátok, a baráti kör és a törzshelyek jelenlétével
és szerepével kapcsolatban. A közösségekhez való kötődést azon keresztül vizsgáltuk, hogy az adott közösséget a kérdezett fontos információforrásként értékelte-e.
A kérdőív utolsó, már nem a kérdezett válaszait tartalmazó részben a
kérdezők nyilváníthattak véleményt a kérdezettről, illetve szolgáltattak fontos
szempontokat az interjú körülményeiről. Ebben a részben sor került az interjúalany
lakáskörülményeinek, az interjú körülményeinek (szülők jelenléte) és az interjúalany
személyiségének (együttműködés, tájékozottság) jellemzésére.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a -os kérdőívben helyet kapott egy önkitöltős blokk a kérdezőbiztossal segített blokkok mellett, amelyben a kockázati
magatartások (dohányzás, alkohol, drog), a szexualitás és a politikai preferencia
kérdéskörei kaptak helyet.
A tervezett tematika alkalmazásával a kérdőív lekérdezése átlagosan legalább
- percet vett volna igénybe, ami egyértelműen rontotta volna a kérdezés minőségét. Ezért a magyarországi kérdőív esetében a -as gyakorlatnak megfelelően
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alminták alkalmazásával dolgoztunk, ezzel csökkentve a kérdőívhosszt, egyben a
mintanagyságot is egyes kérdések vagy kérdéskörök mentén (2.4. táblázat). Fontos megjegyezni, hogy a kérdőív kérdésstruktúrája nagymértékben befolyásolja a
lehetséges elemzési irányokat, egyértelmű korlátot jelentve a két eltérő blokkban
szereplő kérdés együttes vizsgálatában.
Közös kérdések (kérdezéssel kapcsolatos alapadatok; trendkérdések; kérdezői kérdések) N=
„Lila” blokk
(N=):
politikai
szocializáció

„Sárga” blokk
(N=): életesemények; munkapiaci
attitűdök; jövőképek

„Zöld” blokk
(N=):
családalapítás –
gyermekvállalás;
sport, szabadidő

„Kék” blokk
(N=): média, újmédia

2.4. táblázat: A magyarországi kérdőív felépítése

A külhoni kérdőívek tematikus felosztása a lehető legteljesebb összehasonlíthatóság
érdekében a magyarországi kérdőív témaköreire épül, azzal azonos, mindemellett
helyi témák is megjelennek benne. A külhoni mintanagyság azonban nem tette lehetővé a magyarországihoz hasonló alminták képzését és almintánként eltérő tematika
alkalmazását, ezért a külhoni kérdőívek elsősorban a trendkérdések tekintetében
azonosak a magyarországi kutatásban alkalmazott kérdőívvel.
A külhoni kérdőívekben ugyanakkor nem szerepeltettük azokat a technikai kérdéseket, amelyek a mintába kerültek megváltozott elérhetőségeire vonatkoztak,
aminek nagyrészt az volt az oka, hogy a külhoni mintaválasztás módszere eltért a
magyarországi címlistás mintaválasztástól. Sok olyan kérdés is kimaradt a külhoni
kérdőívekből, amelyek a magyarországi kérdőívben nem trend jellegűek voltak.
A teljesség igénye nélkül kimaradt például a gyermekvállalás akadályainak taglalása,
az ideális munkahelyre vonatkozó blokk, az Európai Unió megítélése vagy a helyi
ügyek vizsgálata. Nem került bele a külhoni kérdéssorokba számos politikai szocializációra és aktivitásra vonatkozó kérdés sem, illetve az online közösségi média
vizsgálatának részletezettsége is elmarad a magyarországi verziótól.
A külhoni kérdőívek a trendkérdések mellett tartalmaznak közös kérdésblokkot
a külhoni régióra vonatkoztatva, amely az anyaországi kérdőívben nem szerepel.
Ez a kérdésblokk szinte kizárólag az identitáshoz kapcsolódó kérdéseket tartalmaz,
amelyet szétbonthatunk négy fontosabb részre. Kifejezetten identitással foglalkozik
a kérdőív a haza fogalmának meghatározásakor, illetve a többségi nemzethez és
a magyar nemzethez való tartozás vizsgálata során. A közösség blokk vizsgálja a
nemzeti alapú közösségi kapcsolatokat (a baráti kör összetételét, az online közösségi
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oldalakon a különböző nemzetiségű kapcsolatok számát). Szerepel kérdés az etnikai
feszültségek érzékelésével kapcsolatban, illetve a nemzeti közösségek jeles személyeit
is megkísérli a kérdőív feltárni a leghíresebb magyar személyre vonatkozó kérdéssel9.
Politikai (vagy jogi) terület a magyar állampolgárságra, illetve a magyarországi
választásokon való részvételre vonatkozó kérdés és az ehhez tartozó pártpreferencia-vizsgálat. Természetesen a kérdőívben szerepelnek kérdések az adott országbéli
politikával kapcsolatban, így választással, illetve pártpreferenciával kapcsolatos
kérdések is találhatók a kérdőívben. Nyelvhasználattal és a nyelvi kompetenciákkal
többféle megközelítésben foglalkozik a kérdőív, egyrészt vizsgálja a teljes oktatási
rendszerben töltött idő nyelvhasználatát (Ön milyen tanítási nyelven végezte/végzi
a(z) … tanulmányait?). Foglalkozik a nyelv ismeretével, a magyar mellett rákérdez
a többségi nyelv ismeretére, és vizsgálja a mindennapi nyelvhasználatot (milyen
nyelven történnek az interakciók a munkatársakkal, a családdal), illetve a média- és
tartalomfogyasztás nyelvét (2.2. ábra).

Identitás

Közösség

• többségi és a magyar nemzethez tartozás
• többszörös nemzeti identitás
• haza fogalma

• nemzeti alapú közösségi kapcsolatok
• etnikai feszültségek
• leghíresebb magyar személy

Politika

Nyelvhasználat - nyelvi kompetenciák

• magyar állampolgárság
• magyarországi választásokon való részvétel
• pártpreferencia (magyarországi)

• nyelvhasználat a köznapi
tevékenységek során
• nyelvhasználat a tartalomfogyasztás során
• többségi és a magyar nyelv ismerete
• tanítási nyelv (óvodától a felsőoktatásig)

2.2. ábra: A külhoni kérdőívek kiegészítő közös tematikája

 A nyelvi és közösségi dimenziókat vizsgálva a nemzeti identitás mentén megállapítható, hogy
a vizsgált régiók mindegyikében a helyi magyar közösségbe ágyazott baráti kapcsolatok a
nyelvhasználatnál is fontosabbak a magyar identitás megőrzésében (Székely, b).
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MINTATERVEZÉS ÉS ADATFELVÉTEL
Az ifjúságkutatás mintaválasztásának alapvetései nem változtak az ezredforduló óta,
amikor annak kereteit a kutatócsoport Nemeskéri István vezetésével megrajzolta.
A cél minden esetben az volt, hogy a minta reprezentatív legyen, és a kutatás adatai alapján készített becslések érvényesek legyenek a – évesek korcsoportjára.
A kutatás mintáinak kialakítása hasonló szempontok alapján, az egyes régiókról
rendelkezésre álló adatoknak, statisztikáknak megfelelően történt a -os és az
azt megelőző vizsgálatok során is10. A következőkben a legutolsó hullám ()
mintaválasztási eljárásának részleteit tárgyaljuk, külön a magyarországi, és különkülön az egyes külhoni régiók mintaválasztásait.

Magyarországi minta
A magyarországi fiatalokat felmérni hivatott ifjúságkutatás  fős (megvalósult)
mintája a – éves korosztályt országosan reprezentálja nem, életkor, iskolai végzettség, településtípus, régió szerint. A vizsgálat így a -ben indult ifjúságkutatás-sorozat minden hullámával összehasonlítható, longitudinálisan elemezhető.
A magyarországi minta készítéséhez a Belügyminisztérium (korábban: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) . december -én
érvényes adatállományát11 használtuk, amely településenként tartalmazta az érvényes lakóhellyel rendelkező és az adott korosztályba tartozó lakosság létszámát
férfiakra és nőkre vonatkozóan, születési évenkénti bontásban.
A mintavétel több lépcsőben történt, rétegzett valószínűségi mintavételi módszer
alkalmazásával. Első lépcsőben a vizsgálandó települések, második lépcsőben az
adott települések felkeresendő címeinek kiválasztására került sor. Az elsődleges
mintavételi keretet a magyarországi települések listája alkotta (PSU), a másodlagos
mintavételi keretet pedig az ezen településen élő, olyan – éves fiatalok, akik
Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkeztek a mintavétel idején (SSU). Azokat
 Nemeskéri () a mintaválasztás során a kistérségekből, illetve Budapest esetében a kerületekből indult ki, a cél az volt, hogy minden egyes kistérségben készüljön interjú.
 Érdemes megjegyezni, hogy a címlistás kutatások alkalmazásánál korlátot jelent a nyilvántartás adatállományának minősége. A minőséget nem kizárólag belső okok rontják (az
átvezetésből, frissítésből adódó nem létező vagy rossz címek), hanem főleg az ifjúsági célcsoportban tapasztalható, valóságtól eltérően nyilvántartott adatok (pl. kollégiumban, albérletben, rokonnál élők) is negatívan befolyásolják. Életszerű példák a szülőkkel élő fiataltól (aki
a nagymamához van bejelentve, hogy a preferált iskolába járhasson), a hivatalosan szülőkkel
élő, valójában csak ünnepekkor hazajáró távoli városban albérletben lakó egyetemistáig.
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tekintettük – éves fiatalnak a kutatás során, akik . január . és . december . között születtek. Számuk    fő volt a mintavételkor. Első lépésben
a településeket rétegekbe soroltuk a földrajzi elhelyezkedésük és a településen élő
fiatalok száma alapján, összesen  réteget meghatározva. Ezek után rétegenként
véletlen mintát vettünk a települések közül, összesen  települést kiválasztva.
A második lépcsőben a kiválasztott településeken az adott réteg elemszámával arányos módon a Belügyminisztérium lakcímnyilvántartási adatbázisából véletlen
valószínűségi mintavétellel választottuk ki azokat, akik a mintába kerültek. Összesen
  címmel dolgozhattunk: egy  címet tartalmazó főcímlistával és három,
egyenként  címet tartalmazó pótcímlistával.
Az Ifjúság kutatás során alkalmazott jó gyakorlatnak megfelelően a mintavétel során négy településmintát (x fős) alakítottunk ki, amelyek külön-külön is
leképezik az ország településstruktúráját regionális elhelyezkedés és településnagyság
szerint. A mintába került településeken a megkérdezendők kiválasztása a Belügyminisztérium adatállománya alapján két demográfiai szempont (nem és életkor)
alapján történt. Fontos megjegyezni, hogy ez az a két szempont, amely lehetőséget
biztosít a mintaválasztásra, más ismérvek, pl. családi állapot, nemzetiség, iskolai
végzettség, a mintaválasztás alapját képező lakcímadatbázisokban nem szerepelnek. Részben emiatt a mintavételből eredő kismértékű torzulások kiküszöbölése
során a több szempontú matematikai súlyozási eljárásban az iskolai végzettséget
is figyelembe vettük. Ennek eredményeként a négy  fős alminta külön-külön,
és az összeillesztett  fős minta szintén reprezentatív a – éves korosztályra
vonatkozóan nem, életkor, iskolai végzettség, településtípus, régió szerint.
A terepmunkát papíralapú próbakérdezéssel indítottuk, amelynek tapasztalatait
beépítettük a végleges kérdőívbe. Az adatfelvétel számítógéppel segített személyes
lekérdezési módszerrel készült. A címek kiosztása egy lépésben történt, a kérdezőbiztosok a sikertelen interjúk esetén többször is felkeresték az adott címet.

Külhoni minták
A vizsgált populáció a környező országok magyar nemzetiségű (magukat magyarnak
valló), – éves fiataljai, akik a teljes magyar lakosság kb. – százalékát teszik
ki. E populációból került ki az a  fős minta, amely a szociodemográfiai jellemzők (nem, életkor, lakóhely) mentén tekinthető reprezentatívnak. A reprezentativitás
alapját képező alapmegoszlásokat az egyes országok mikrocenzusi és népszámlálási
adataiból, ennek hiányában pedig a rendelkezésre álló becslésekből nyertük.
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A kutatás célcsoportja az öt régióban élő magyar, – éves korosztály volt.
A mintaválasztás során az egyik alapvető kérdést az jelentette, hogy ezeknek a régióknak hol húzódnak a földrajzi határai, a másik elvi kérdés, hogy kit tekintünk
magyarnak. A területek kijelölését a helyi kutatóintézetek munkatársaival közösen
végeztük el, korábbi tapasztalatok és a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján.
A kutatás így azon területekre vonatkozik, amelyekben a magyar nemzetiségűek aránya számottevőnek tekinthető. A régiós minták településszámát tekintve Erdélyben
, Kárpátalján , Felvidéken , Vajdaságban  településen történt adatfelvétel.
Magyarnak tekintettük azokat a fiatalokat, akik jól beszélik a magyar nyelvet
(képesek megérteni a magyar nyelvű kérdőívet, magyarul tudnak rá válaszolni).
Régiós bontásban a mintavétel a következőképpen alakult:
• Szlovákia (Felvidék),  fő
• Ukrajna (Kárpátalja),  fő
• Románia (Partium, Belső-Erdély és Székelyföld),  fő
• Szerbia (Vajdaság),  fő
• Összesen  fő.
Az adott területen alkalmazandó mintavételi eljárásra a helyi partnerektől vártunk
javaslatot. A kialakított minták a rendelkezésre álló információk alapján a lehető
legszigorúbb elvárásoknak igyekeztek megfelelni. Ennek érdekében a MOZAIK
mintaválasztásához hasonlóan a kiválasztás során alkalmaztuk a véletlen eljárást.
A következőkben sorba vesszük az egyes regionális minták kialakítását.
Erdély

A minta alapját a népszámlálási adatok adták, amelyek a Román Statisztikai Hivatal
(Institutul National De Statistica) hivatalos közleményeiből származnak. A teljes
erdélyi mintaelemszám  fő volt, ebből Partium, Belső-Erdély területén 
főt, és Székelyföldön újabb  főt kérdeztünk meg.
Erdélyben az adatfelvétel szigorított véletlen sétás rétegzett mintavétellel zajlott.
A szigorítás életkori csoportok és nemek szerint történt (szabad kvóták). A mintát
először rétegeztük megyék szerint a – éves korú magyar népesség . évi
népszámlálási lélekszáma alapján.
Ezt követően a mintát településtípus szerint tovább rétegeztük. A városokat két
csoportba soroltuk (megyeszékhely, többi város), a községeket pedig a magyarság
aránya és néprajzi-földrajzi és szociológiai jellegzetességek alapján csoportosítottuk
(amennyiben erre szükség volt, azaz a megyében nagyobb számban és arányban
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– azaz  százalék fölött – élnek magyarok). Ezekből a lehatárolt területi-etnográfiai
csoportokból („kisrégiókból”) egyszerű véletlen kiválasztással településeket jelöltünk
ki, ahol a megfelelő esetszámot lekérdeztük. (Például Hargita megyében a községeket három csoportba soroltuk, Csíkszék, Udvarhelyszék és Gyergyószék szerint,
ez utóbbi a megye északi, Maroshévíz környéki részét is tartalmazta. Ezt követően
arányosan kiválasztottunk mindegyik kisrégióból megfelelő számú községet.)
A mintába került településeken kijelöltünk falvakat, falurészeket, illetve városrészeket, utcacsoportokat és kiindulópontokat, ahol véletlen sétás módszerrel a
szükséges esetszámok lekérdezésre kerültek.
A mintavétel során a nagy tömbben élő magyarság körében, elsősorban Székelyföldön, a véletlen sétához egy lépésszám is társult (–), ami azt jelentette, hogy a
kérdező minden második-negyedik lakásban kereste a célcsoport tagjait. Ezt a módszert a Partium (Bihar, Szatmár) több mint  százalékban magyarlakta településein
is alkalmaztuk. Székelyföld nem magyar többségű településein (Marosvásárhely)
a lépésszám  volt. A lépésszám során a házszámokat tekintettük irányadónak. Ha
egy házszám alatt maximum négy háztartás/lakás van, onnan csak egy fiatal volt
lekérdezhető. Ha a házszám/tömbház/társasház több mint négylakásos, a lakrészek
száma is a lépésszám részét képezte, tehát alkalmazni kellett a lépésszámot.
Erdély többi részén, ahol a magyarság megyei szinten kisebbségben él (és a települések nagy részén is), a véletlen sétához -es lépésszám társult, tehát a kérdező egy
adott utcacsoport vagy falu végigjárása során minden egyes olyan lakásba bement,
ahol magyarok élnek. A kérdező az előző válaszadótól érdeklődhetett arról, hogy
ki a legközelebbi magyarul beszélő szomszéd.
A kérdezőbiztosok címkövetési listát vezettek, ahová feljegyezték, hogy a felkeresett házszámokon/lakásokban sikerült-e kérdőívet kitölteni, ha igen, mi a neme,
legmagasabb iskolai végzettsége és korcsoportja a fiatalnak. Amennyiben nem történt adatfelvétel, a meghiúsulás okát is dokumentálniuk kellett.
Erdély Székelyföldön kívüli területein (kivéve Partium legalább  százalékban magyarlakta községeit) a címkövetési listára csak a magyarlakta háztartások/házszámok adatait vezették fel, mivel itt gyakorlatilag lépésszám nincs, vagy
nem követhető a nem magyar háztartások nagy száma miatt. A háztartásokban
a szigorításhoz használt keretszámok (életkor, nem) alapján választották ki
a válaszadó személyt.
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Felvidék

A minta alapját a -es népszámlálási adatok jelentették, amelyek a Szlovák Statisztikai Hivatal (Štatistický úrad SR) hivatalos közleményeiből származnak. A felvidéki minta elemszáma  fő.
A mintaválasztás alapstatisztikái tartalmazták a területi jellemzőket és a magyar
népesség életkor és nem szerinti arányait. A rétegzett mintaválasztás két lépcsőben,
egyszerű véletlen módszerrel történt. Első lépcsőben a megyék (Besztercebánya,
Kassa, Nagyszombat, Nyitra és Pozsony megye), majd a megyén belüli járások lettek
elemszámmal arányos módon kiválasztva. Második lépcsőben a települések kerültek
kiválasztásra, ügyelve arra, hogy a kiválasztott megyék székhelyei önreprezentáló
településként jelenjenek meg a mintában.
A magyar nemzetiségűek aránya egyes megyékben alacsony volt, ezen okból
Trencsén, Zsolna és Eperjes megyék nem kerültek be a mintavételi keretbe. A minta
kialakításánál – a teljesíthetőség érdekében – ügyeltünk arra, hogy a lekérdezendő
magyarok aránya  százalék alatt legyen a település magyar lakosságához viszonyítva. A mintavételi keretbe  település került bele, ezen települések feleltek
meg a  százalékos küszöbértéknek, a végleges minta  települést tartalmazott.
A szlovákiai magyarok  százaléka városban, míg fennmaradó  százalékuk kisebb településeken, községben lakik. A minta településtípus szerinti megoszlása
megegyezik az alapsokaságban tapasztalt arányokkal.
Egy-egy településen a lekérdezendők száma  és  között mozgott. A kérdezőbiztosok számára minden település esetében nem és életkori csoportok alapján
rendezett kvótákat készítettünk, amelyeket az adatfelvétel során követniük kellett
(például – éves, férfi).
A magyarországi gyakorlatnak megfelelően a kérdőívet a kérdezőbiztosok személyesen kérdezték végig, önkitöltésre csak az önkitöltős kérdések esetében került
sor, kötelezően. A lekérdezésre a kérdezendő személy otthonában, a megfelelő célcsoport kiválasztásával került sor. Egy háztartásból egy kérdezett volt kérdezhető,
az, akinek a kérdezés napjához legközelebb van a születésnapja. A kérdezőbiztosok
munkájának ellenőrzése folyamatos volt az adatfelvétel ideje alatt.
A terepmunkát végző kérdezőbiztosnak követnie kellett a címkártyán kiosztott
kvótákat. Az ellenőrzéshez adminisztrálnia kellett a címek felhasználását, a kérdezettől telefonszámot kellett kérnie.
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Kárpátalja

Az  fős mintát Molnár József demográfus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára dolgozta ki a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján.
A kárpátaljai magyar népesség összetétele viszonylag sok szempontból ismert, ám
– a hivatalos forrásokból származó adatok szűkössége miatt – a vonatkozó ismeretek jelentős része közvetett források alapján vezethető csak le. A fiatal, – éves
kárpátaljai magyar népesség  fős rétegzett reprezentatív mintájának kialakítása
során felhasználásra kerültek a legutóbbi, -es ukrajnai népszámlálás anyanyelvi,
nemzetiségi, korszerkezeti stb. adatai, különböző (megyei, járási, települési, nemzetiségi) hozzáférhető bontásokban; a népességszám, illetve korösszetétel aktuális,
járási bontású adatai; az utóbbi évek járási bontású migrációs adatai; a kárpátaljai
felsőoktatási intézmények fellelhető adatai; tudományos publikációk12; sajtóközlemények, cikkek; szakmai konzultációk. A népszámlálási adatokkal kapcsolatban a
szakmabeliek szkeptikusak, főként a fiatal korosztályt érintő társadalmi folyamatok
miatt (háború; sorozás; kivándorlás).
A minta kvótás mintavételen alapult véletlen sétás kiválasztással, amely
településenként különbözött. A településen élő magyarok arányához igazodva különböző kiválasztási módszerrel dolgoztuk ki az útvonaltervet
a kérdezőbiztosoknak.
 Fedinec, Cs. – Vehes, M /szerk./ (): Kárpátalja –: történelem, politika, kultúra. Argumenum, Budapest.
Molnár, J. – Molnár, D. I. (): Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és
népmozgalmi adatok tükrében. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és
Taneszköztanácsa, Beregszász.
Головне управління статистики у Закарпатській області, : Міграційний рух
населення в  році. Статистичний бюлетень. Ужгород.
Головне управління статистики у Закарпатській області, : Закарпаття у
демографічному вимірі. Статистичний збірник. Ужгород.
Державний комітет статистики України, : Національний склад населення
України та його мовні ознаки (За даними Всеукраїнського перепису населення 
року). Київ: Держкомстат України.
Державний комітет статистики України, : Розподіл населення найбільш
численних національностей України за даними Всеукраїнського перепису
населення  року. CD-ROM. Київ.
Закарпатське обласне управління статистики, : Населення Закарпатської
області (За підсумками першого Всеукраїнського перепису населення  року).
Статистичний збірник. Ужгород.
Закарпатське обласне управління статистики, : Національний склад населення
та його мовні ознаки (статистичний бюлетень). Ужгород.
database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Database/Census/databasetree_uk.asp
www.uz.ukrstat.gov.ua
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Azokon a településeken, ahol a magyarok aránya kevesebb mint  százalékra
becsülhető, és van magyar tannyelvű iskola, ott a – év közöttiek kiválasztása az
iskolai osztálykönyv alapján történt szisztematikus kiválasztással (minden negyedik,
a településen élő tanuló került a mintába). Az idősebb korosztályokba tartozókat,
illetve magyar tannyelvű iskola hiányában a fiatalabb korcsoportokba tartozókat is
kapcsolathálón keresztül választottuk ki, ezekben az esetekben a kérdezőbiztosnak
lehetősége volt arra, hogy az ismeretségi körében keressen a célcsoportba tartozó,
életvitelszerűen a településen élő fiatalt.
Azokon a településeken, ahol a magyarok aránya több mint  százalékra becsülhető, a mintába kerülők kiválasztása véletlen séta alkalmazásával történt. Az
adott település (római katolikus, református vagy görög katolikus) templomától
indulva az út (bal vagy jobb) oldalán volt szükséges megkeresni minden negyedik
háztartást. Amennyiben a felkeresett háztartásban nem volt a kvótába illő vagy a
kutatásban részt venni kívánó adatközlő, a sorban negyedik háztartással folytatódott a felkeresés, és a sikertelenséget fel kellett jegyezni a terepnaplóba. Egy háztartásba tartozó több, a mintába illő fiatal esetén a születésnapos kiválasztás egyik
módszerével éltek a kérdezőbiztosok: azt választották ki, akinek születési hónapja
és napja kisebb számú (pl. ha az egyik májusban, a másik decemberben született,
akkor is a májusit kellett megkérdezni, ha egyébként évei számát tekintve ő a fiatalabb). Beregszász esetén, ahol a legtöbb magyar él a városok közül, vegyítettük a két
előző eljárást. Három útvonalat alakítottunk ki, eltérő hosszúságú útszakaszokat
megjelölve a kereséshez.
A terepmunkáról jegyzőkönyvet kellett vezetni (terepnapló). Szükséges volt feltüntetni, hogy miként találta meg az adatközlőt, kin keresztül jutott el hozzá. A véletlen séta esetén pontosan be kellett jelölni, honnan kezdődött a kérdezés (utca,
házszám), melyik volt a ház, ahonnan a számolás indult, majd minden negyedik
háztartás házszámát be kell jelölni, feltüntetve azt is, hogy sikerült-e ott a kérdezés,
vagy sem (ha nem, akkor azt is, miért nem, pl. nem voltak otthon, nem lakik ott
senki, nem akartak válaszolni stb.).
Vajdaság

Az  fős minta alapját a népszámlálási adatok jelentették, amelyek a Szerb Statisztikai Hivatal (Републички завод за статистику) hivatalos közleményeiből
származnak.
A minta elkészítéséhez a -es népszámlálási adatok településenkénti koreloszlását és nemi arányát, illetve a -es népszámlálási adatok vajdasági magyarokra
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vonatkozó településenkénti eloszlását vettük alapul. A vajdasági magyar népességen
belül a  és  év közöttiek közé   nő tartozik, és   férfi. A férfiak többsége a korosztályon belül , százalékos. Három korosztályra bontottuk a mintát. Az
első csoport a  és  év közöttiek, a minta  százaléka, a második csoport  és
 év közöttiek,  százalék, a harmadik csoport  és  év közöttiek,  százalék.
A minta  százaléka férfi és  százaléka nő.
A kutatás során kvótás mintavételt alkalmaztunk. A kérdezőbiztosok a kérdőívekkel együtt kaptak egy táblázatot (kvótát), amely tartalmazta a lekérdezendő alanyok
nemek és kor szerinti eloszlását. Vajdaság tartomány szintjén rendelkezünk adatokkal a teljes népesség nem- és korszerkezetéről. Ez alapján a kérdezőbiztosok nem
és kor szerinti bontásban megkapták, hogy mely településen milyen korú férfiakat,
illetve nőket kell lekérdezniük. A kiválasztásban megkötés volt, hogy családtagokat
nem volt szabad lekérdezniük, de ismerősöket felkereshettek a lekérdezés során.
A mintába kerülő településeket  község települései közül választottuk ki. Ezen
községekben él a populáció , százaléka, azaz   személy.

A kutatás megvalósítása
A -os kutatás során az adatfelvételeket azonos eszmei időben,  őszén valósítottuk meg. A terepmunka a magyarországi adatfelvétellel indult meg . október
elsején, majd ezt követte többé-kevésbé egységesen a külhoni terepmunkák indítása.
A terepmunkát papíralapú próbakérdezéssel indítottuk, amelynek tapasztalatait
beépítettük a végleges kérdőívbe. A próbakérdezés tanulságairól a terepmunka
vezetőjével és területi instruktorok részvételével workshopot tartottunk, ahol a kérdőív egyes kérdéseit közösen megbeszélve, a pontosításokat, kiegészítő utasításokat
beépítettük a végleges kérdőívbe. A próbakérdezés tapasztalatai alapján módosított kérdőív a programozást követően a programozó, majd a kutatásban részt vevő
elemzők folyamatos tesztelése után nyerte el végleges formáját. Az adatfelvételben
részt vevő instruktorok és kérdezőbiztosok a terepmunka indulása előtt egyedi
felkészítésen vettek részt. A budapesti központi eligazítás mellett a külhoni régiók
mindegyikében külön-külön eligazítások zajlottak.
A lekérdezés Erdélyben, Vajdaságban és Kárpátalján papíralapú kérdőívvel (PAPI)
történt, míg Magyarországon és a Felvidéken számítógéppel segített személyes lekérdezési módszerrel (TAPI) dolgoztunk. A magyarországi gyakorlatnak megfelelően
minden régióban a kérdezőbiztosok ugyanazon instrukciók alapján dolgoztak.
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A kutatás terepmunkája során a vizsgált régiókban számos nehézséggel kellett
megküzdeni, ilyen volt a célcsoport fellelhetőségének nehézsége (pl. migrációs okok),
a szűk időkeret, illetve az időjárási viszonyok (elsősorban Erdélyben jelentett problémát a havazás). Mindezeket a kutatásban részt vevők jól kezelték, és az adatfelvételek határidőre el tudtak készülni. Erdélyben zártuk utolsóként a terepmunkát,
. december -án (2.5. táblázat).
Minta
elemszáma

Lekérdezés
módszere

Magyarország



TAPI

. október .

. december .

Erdély



PAPI

. október .

. december .

Felvidék



TAPI

. november .

. november .

Kárpátalja



PAPI

. november .

. november .

Vajdaság



PAPI

. október .

. november .

Terepmunka kezdete

Terepmunka vége

2.5. táblázat: A terepmunka főbb adatai

A terepmunkában érintett települések száma természetesen a minta elemszámához
igazodott, így a magyarországi minta esetében volt a legjelentősebb, , amely
nagyságrendileg megfelel a korábbi hullámoknak. A külhoni mintákba került települések számát alapvetően meghatározták a regionális sajátosságok, így a magyarlakta települések szerkezete, a magyar népesség aránya. Ebből adódóan a mintába
került települések száma és a minta elemszáma nem feltétlenül arányos. A felvidéki
terepmunka koncentráltságát mutatja, hogy egy kérdezőbiztosra itt jutott átlagosan
a legtöbb kérdőív ( db) a külhoni területeken (2.6. táblázat).
Települések
száma

Kérdezőbiztosok száma

Átlagos
kérdőívszám
(kérdezőnként)

Egy kérdezőbiztos
által lekérdezett
kérdőívek (min.-max.)

Magyarország







–

Erdély







–

Felvidék







–

Kárpátalja







–

Vajdaság







–

2.6. táblázat: Kapacitások
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Az átlagos interjúhossz nagyon különböző volt az egyes területeken. Az eltérő lekérdezési módok miatt a tapasztalt lekérdezési időket némileg másképp kell értelmeznünk. Magyarországon és a Felvidéken tablettel segített lekérdezési módszerrel
dolgoztunk, a tableteken működő adatfelvételi szoft ver a kérdésekre adott válaszok
rögzítése mellett a kérdőív kitöltési idejét is naplózza. Magyarországon az átlagos
interjúhossz  perc volt, de a különböző alminták némileg eltérő átlagidőket produkáltak. A leghosszabb – a politikai szocializáció témakörét kibontó – „lila” blokk
 perces volt átlagosan, míg a „zöld” – a családalapítás, gyermekvállalás, sport és
szabadidő kérdésköreivel foglalkozó – blokk  perces, az életesemények, munkapiaci attitűdök, jövőképek „sárga” blokkja  perces, végül a legrövidebb idő alatt
lekérdezett blokk a média, újmédia területével mélyebben foglalkozó „kék” blokk
lett, átlagosan  perces kérdezési idővel.
Felvidéken, az egyetlen külhoni régióban, ahol tablettel segített technikával
valósult meg az adatfelvétel,  perc volt az átlagos interjúhossz. Ezekhez képest
nagyon különbözően alakult a többi régióban a lekérdezés átlagideje, Erdélyben
, Kárpátalján , Vajdaságban  perc volt az átlagos interjúhossz (2.7. táblázat).
A jelentős különbség származhat a kérdőívek eltérő hosszából (az erdélyi kérdőív
a többi külhoni kérdőívnél hosszabb volt), a technikai megvalósítás eltéréseiből (a
tabletes lekérdezés rövidíti az interjút, mert a kérdezőbiztosnak nem kell figyelnie
a kérdések feltételrendszerére), illetve a papíros kérdezésnél az interjúhossz megítélésének szubjektivitásából (a kérdőívszoft ver az utolsó kérdés megválaszolása után
rögzíti az időt, a kérdezőbiztos által rögzített idő a gyakorlatban lehetett az utolsó
kérdés megválaszolása és kérdezés helyszínének elhagyása is).
Átlagos interjúhossz (perc)
Magyarország



Erdély



Felvidék



Kárpátalja



Vajdaság



2.7. táblázat: Átlagos interjúhossz
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A magyarországi kutatás különlegessége a címlistás lekérdezés. A korábbi kutatási
hullámoktól eltérően a címek kiosztása egy lépésben történt. A kérdezőbiztosok a
sikertelen interjúk esetén a rendelkezésre álló címek közül szabadon választhattak.
A -os kutatásban a pótcímek felhasználása során biztosított szabadság mellett
nem volt lehetőség kvótázásra. Összességében az interjúk  százalékát készítettük
el a főcímen,  százalékát a pótcímeken. A maradék 8 százalék esetén a megmaradt
pótcímek közül történt a lekérdezés (2.8. táblázat).
Főcím

Pótcímek ()

Pótcímek ()

Pótcímek ()

Kvóta

Összesen







































*



2.8. táblázat: A magyarországi címlistás kutatás sikeres interjúinak megoszlása
*Nem kvótázás történt, hanem a maradék pótcímek közül választott a kérdezőbiztos.

A magyarországi és külhoni adatfelvételeket végző kérdezőbiztosok munkáját a kutatás helyi vezetői folyamatosan ellenőrizték, részben a kérdezőbiztosi jegyzőkönyvek
tanulmányozásával, részben rövid telefonos interjúk segítségével, részben helyszíni
bejárással, részben a rögzített adatok ellenőrzésével. Az ellenőrzések során feltárt
problémákat utólagos javítással, újrakérdezéssel minden esetben orvosoltuk. Magyarországon ellenőriztünk a legszigorúbban: a rendelkezésre álló telefonszámokból
 százalékot vontuk be az ellenőrzésbe (a lekérdezett kérdőívek  százalékában
álltak rendelkezésre telefonszámok, így a teljes minta  százalékát ellenőriztük
telefonon). A külhoni régiókban Kárpátalján és Erdélyben személyes felkeresés
is részét képezte a terepmunka ellenőrzésének. Összességében kevés lekérdezést
kellett megismételni az adatfelvétel alatt, a feltárt hiányosságok sem jellegüket,
sem számukat tekintve nem befolyásolták egy ilyen méretű vizsgálat eredményeit
(2.9. táblázat).
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Ellenőrzés
kezdete
és vége

Az ellenőrzéshez
bekért adatok (telefonszám, név, cím)
rendelkezésre állása

Ellenőrzött
kérdőívek
száma

Megismételt
kérdőívek
száma

Magyarország

. . . –
. . .







Erdély

. . . –
. . .



 + 
(telefonos +
személyes)



Felvidék

... –
...







Kárpátalja

. . . –
. . .



 (telefonos
és személyesen
felkeresett)



Vajdaság

..
– ..







2.9. táblázat: Ellenőrzés

Az ellenőrzést és az adatrögzítést követően a kész SPSS- (*.sav) fi le-okat logikai
ellenőrzésnek vetettük alá. Mind a papíralapú, mind a tablettel segített adatfelvétel
esetében szükség volt néhány esetben adattisztításra, ám az esetek túlnyomó többségében technikai és nem tartalmi tisztítást végeztünk (pl. kódok egységesítése;
egyéb válaszlehetőségekkel kapcsolatos műveletek).
A minta kialakításánál a régiók szerinti elemezhetőség és az összehasonlító elemzés lehetőségének megteremtése alapvető szempont volt, ezért az egész vizsgált
populációra vonatkozó következtetések levonásakor az egyes régióra vonatkozó
adatokat statisztikai eljárással (súlyozás) korrigáltuk. A súlyozásban a mintavételnél alkalmazott reprezentativitási szempontok (területi jellemzők, nem, korcsoport) mellett jellemzően bevontuk a rendelkezésre álló iskolázottsági statisztikákat. Attól függően, hogy milyen adatok álltak rendelkezésre, különböző súlyozási
eljárásokat alkalmaztunk, leggyakrabban iteratív súlyozási módszerrel dolgoztuk.
Az alkalmazott súlyok régiónként eltérően alakultak, a legmagasabbak az erdélyi
minta esetében voltak: 0,32 és 3,29 között oszlottak meg.
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Külhoni ifjúságkutatás – módszertani megfontolások
A külhoni kutatás négy térségének adatai között jelentős eltérések figyelhetők meg.
A korábbi kutatások tapasztalatai alapján a kor mellett az iskolai végzettség és a
gazdasági aktivitás azok a változók, amelyek leginkább befolyásolják a többi kérdésre adott válaszokat.
Az adatfelvételek során a kor mintavételi szempont volt az interjúalanyok kiválasztásakor, így a különböző korcsoportok a populációs arányuknak megfelelő
arányban vannak jelen a mintában. Az iskolai végzettség és a gazdasági aktivitás
azonban nem képzett kvótaszempontot a mintaválasztás során. Ezen ismérvek
szerint jól látható, hogy a négy külhoni minta szerkezetileg különbözik. Egyrészt
megfigyelhető, hogy a befejezett iskolai végzettség tekintetében a magyarországi
viszonyokhoz hasonlóan a legnagyobb csoportot a középfokú végzettségűek adják
(– százalék). A vizsgált korosztály esetében a diplomások arányában különbözik
leginkább a magyarországi jellemzőktől. Míg Magyarországon a – évesek  százaléka diplomás, addig ez a külhoni régiókban rendre magasabb. Felvidéken több
a szakképzett, munkaerőpiacon aktív válaszadó, a másik három mintában pedig
– feltehetően – felülreprezentáltak az oktatásban lévő, magas iskolai végzettséggel
rendelkező fiatalok. Ahogy erre későbbiekben kitérünk, csupán feltételezzük, hogy
a valós, népességen belüli arányukhoz képest több tanuló és magasan végzett válaszadó került be a mintába, hiszen nem állnak rendelkezésre olyan alapstatisztikák,
amelyek viszonyítási pontként szolgálnának a külhonban élő magyarok (magyarul
beszélők) aktivitási és oktatási mutatóiról. Egyetlen ilyen alapként a magyarországi
adatokat használhatjuk, amelyekhez leginkább a felvidéki eredmények állnak közel
(2.10. táblázat).
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2.10. táblázat: Aktivitás és iskolai végzettség

A külhoni adatok értelmezését több külső tényező nehezíti, ezek között szerkezeti
és módszertani bizonytalanságok egyaránt helyet kapnak. A különbségek mögött
alapvetően három hipotetikus okot feltételezünk:
. a mintavétel és az adatgyűjtés sajátosságai,
. a négy külhoni régió szerkezeti eltérései,
. a külhoni régiók fiataljainak válaszaiban megjelenő valós különbségek.

A mintavétel és az adatgyűjtés sajátosságai
Ideális esetben a jelenlegihez hasonló nagymintás kutatás legmegbízhatóbb adatgyűjtési módszere a címlistás kutatás. Magyarország esetében a Belügyminisztérium adatai alapján nemre, korra, lakóhelyre vonatkozóan rendelkezésünkre
álltak címlisták, amelyek lehetővé tették a korcsoportba tartozó fiatalok személyes
megkeresését. Adatvédelmi okokból hasonló adatgyűjtésre nem volt lehetőségünk
külhonban, hiszen a nemzetiségi hovatartozás érzékeny információnak számít,
így a népszámlálás kivételével nem hozzáférhetők olyan adatok, amelyek a magyar
nemzetiségű lakosság adatait országos szinten mutatnák be. Erdélyben például
ugyan több vonatkozásban is vannak nemzetiségi adatok, de egyrészt már régiek
(), és az azóta történt folyamatok hatásait nem tükrözhetik, másrészt , millió
főnek nem ismerjük a nemzetiségét. Következésképpen a népszámlálási adatok csak
korlátozottan alkalmasak a súlyozásra, korrekcióra.
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A négy szomszédos ország gyakorlata eltér abban a tekintetben, hogy hogyan
és milyen mélységben gyűjtenek adatokat a nemzetiségekre vonatkozóan. Szlovákiában, Romániában és Szerbiában -ben került sor utoljára népszámlálásra,
Ukrajnában legutóbb -ben zajlott ilyen jellegű adatfelvétel. Az előbbi három
régióban a nyelv és az identitás képezte a nemzeti besorolás alapját, aminek eredményeként eleve eltérő eredményeket kapunk arra vonatkozóan, hogy a magyar
lakosság mekkora részét képezi az adott régió lakosságának. Szlovákiában például
2011-ben az anyanyelvi besorolás alapján 11 százalékkal volt magasabb a magyarok
aránya, mint a nemzeti identitás kérdése mentén (Gyurgyík, ). Kárpátalján a
legutóbbi népszámlálási adatok nem szolgálnak használható alapként a minta összeállításában, így a helyi kutatók becsléseire kellett hagyatkoznunk, hiszen semmilyen
hivatalos statisztika nem áll rendelkezésre a nemzetiségi adatokra vonatkozóan.
A -es népszámlálást lefolytató országok esetén kérdéseket vetettek fel azok a
demográfiai folyamatok, amelyekről a  és  közötti időszakra vonatkozóan
számoltak be a demográfusok. Mindhárom országban jelentős volt ugyanis a magyar
népesség fogyásának mértéke, de mintázata eltért egymástól. Szerbia (- százalék)
és Szlovákia (- százalék) esetén elsősorban az asszimilációra vezették vissza a
kutatók a magyarok népességen belüli arányának csökkenését, Erdélyben (- százalék) viszont elsődleges okként a migrációt és a természetes fogyást nevezték meg
az elemzők (Gyurgyík, ; Kapitány, ). A jelen kutatás esetében ez annyiban
fontos, hogy az asszimiláció elsősorban a fiatalabb generációkat érinti. Legerősebben
a vegyes házasságokban jellemző, ahol a szülők gyermekeiknek olyan intézményt
választanak, amelyben többségi nyelven folyik az oktatás. A Felvidéket jellemző erős
asszimilációs folyamatok magyarázhatják az iskolaválasztásban, nyelvhasználatban
és nemzeti identifikációban jelentkező különbségek egy részét.
A külhoni kutatások módszertanát tovább bonyolítja, hogy míg Magyarország
esetében egyes változók (pl. az iskolázottság mutatói) jó viszonyítási pontként szolgálnak a minta „jóságára” vonatkozóan, addig ilyen kapaszkodókkal nem rendelkeztünk a szomszédos országok esetében. Ehhez ugyanis ismernünk kellene a magyarlakta területeken az adott korcsoportba tartozó magyar fiatalok iskolázottsági
arányszámait. A kutatás szempontjából fontos aktivitási és végzettségi mutatókra
következtetni tudunk azokból az adatokból, amelyek a magyarlakta területeket
jellemzik. A határon túli kisebbségekkel foglalkozó szakemberek állandó – nem
megválaszolt – kérdése ugyanakkor, hogy helyesen járunk-e el, ha például azonosnak feltételezzük a többségi és kisebbségi lakosság oktatási mutatóit. Egyrészt
megfontolásra érdemes szempontot jelent, hogy ugyan a teljes lakosságra vonatkozó
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statisztikákban a magyarok is szerepelnek, ugyanakkor más kisebbségi csoportok
is, pl. Erdélyben komoly kérdést jelent a kettős identitású romák szerepe. A romák az elmúlt két népszámlálás között eltelt időben közel 20 százalékkal növelték
arányukat, miközben az iskolai végzettségük az átlagostól elmarad, így az országos
statisztikában az iskolai végzettség alacsonyabb, mint a magyarok körében, hiszen
a romák csupán kis arányban magyar kettős identitásúak.
Másrészt a többségi és kisebbségi háttérrel rendelkező tanulók esetén a klasszikus
iskolaválasztási dilemma eltér. A kisebbségi háttérrel rendelkezők körében fontos
szempont lehet az anyanyelvi oktatásban való részvétel, viszont a többségi és kisebbségi nyelven hozzáférhető oktatási intézmények kínálata nem azonos. Nincs okunk
azt feltételezni, hogy azonos képzettségű többségi és kisebbségi fiatalok eltérő szintű
képzésben vesznek részt, megfontolandó hipotézis ugyanakkor, hogy a két csoport
területi mobilitása eltér egymástól. Ahogy például Erdély esetében megfigyelhető
folyamat, hogy a fiatalok tanulási és munkavállalási céllal hagyják el szülőhelyüket,
ami a magyar többségű térségek népességét tovább csökkenti.

A régiók szerkezeti eltérései
Az oktatási és munkaerőpiaci részvétel nemzetközi összehasonlításakor általános
problémát jelent az eltérő adminisztratív környezet, amely főleg az Európai Unión
kívüli országok esetén jelent kihívást. Magyarország, Erdély és Felvidék esetén ez
kevésbé jelent problémát, hiszen az Európai Unió tagjaiként nemcsak munkaerőpiacaik, de oktatási rendszerük harmonizációja is megtörtént. Nehéz viszont összehasonlítani Kárpátalja adatait a többi régióval, ahol nem csupán a közoktatásban
eltöltött idő rövidebb, de olyan képzési típusok is működnek, amelyek megfeleltetése
nehézkes. Az Ukrajnában élő magyar fiatalok  évesen beléphetnek a felsőoktatásba,
és onnét  évesen diplomásként léphetnek ki, a közoktatás ugyanis  éves, míg a
diplomához a  éves Bakalavr végzettséget tanúsító oklevél is elegendő (Orosz, ).
Ennek következtében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya jóval magasabb
a korosztályban, viszont a tanulók átlagos életkora és az oktatásban eltöltött évek
száma jóval alacsonyabb. A Világbank jelentése alapján -ben a középiskolát
végzettek  százaléka lépett be a felsőoktatásba Ukrajnában, szemben a többi érintett országgal, ahol ez az arány  és  százalék között mozgott (Magyarország
 százalék; Románia  százalék; Szlovákia  százalék; Szerbia  százalék).

102

Húsz év – az ifjúságkutatás története Magyarországon

Az adatok összevetését nehezíti, hogy a négy külhoni régiót eltérő fejlettségi szint
jellemzi, a régiók különböznek identitás és nyelv, valamint migrációs statisztikák
és azok nemzetiségenkénti értelmezése alapján. A négyből három régióban helyi
kérdezőbiztosokkal dolgoztunk, ezekben az esetekben nem zárható ki a helyi kérdezésből fakadó torzítás: a helyismeret, a kényelmi minta, a nyelvtudás szubjektív
megítélése sem.

Becslések
A nagymintás kvantitatív kutatások előnye a pontosabb becslés lehetősége, amely a
magyarországi kutatásra vonatkozóan, az országos –  főre vonatkozó – becslések esetében  százalékos megbízhatósági szinten +/- , százalékos mintavételi
hibával számol. A nagy elemszámnak köszönhető alacsony mintavételi hiba azt
jelenti, hogy a közölt országos megoszlásaink nagyjából egy százalékkal térhetnek
el attól az értéktől, amit akkor kapnánk, ha a célcsoport minden egyes tagját, mind
az , millió fiatalt megkérdeztük volna. A valós hiba tekintetében számolnunk kell
a nem mintavételi hibával is, ennek mértéke azonban csak hosszú távon és hozzávetőlegesen becsülhető (Rudas, ).
Mint fentebb megfogalmaztuk: az eltérő mintanagyság eltérő mintavételi hibával jár együtt. Ebben a tekintetben a külhoni adatfelvételekből származó becslések
esetén alkalmazandó konfidenciaintervallum jóval szélesebb, mint a magyarországi
minta esetében.  százalékos megbízhatósági szinten a magyarországi  fős
adatfelvétel +/- , százalékához képest a kisebb minták esetében a mintavételi
hiba rendre magasabb értéket mutat. Erdély egészét tekintve +/- , százalék, de
Partium, Belső-Erdély és Székelyföld, illetve Felvidék esetében már +/- , százalék.
A legmagasabb mintavételi hibával Vajdaság és Kárpátalja esetében kell számolnunk,
amely +/- , százalék.

JAVASLATOK
Meggyőződésem, hogy a -as nagymintás ifjúságkutatás valaminek a lezárása
és egyben nyitánya is egyben, másképpen szólva korszakhatár. A két évtizedet átfogó munka sok tanulságot és sok gondolkodnivalót kínált, amelyeket a fentiekben
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igyekeztem összefoglalni. A  kutatás indítása előtt, a tervezési folyamat közben
több javaslat is megfogalmazódott a kutatócsoportunkban13, amelyet érdemes öszszefoglalni ezen keretek között is.

Tematikai javaslat
A -as kutatás tematika-összeállításának nyilvánvaló korlátját jelenti, hogy
immáron a hatodik adatfelvételi hullámra kerül sor, ilyen módon a trendek értékelésének lehetősége kiemelt fontosságú. Mindez azt jelenti, hogy a fő kérdésköröknek stabil helyük van a tematikában. A javaslat inkább arra vonatkozik tehát,
hogy melyek azok a témák, amelyek a -as vizsgálat során a tematikában előre
sorolódnak, belső szerkezetüket tekintve – a trendkérdések megtartása mellett –
átalakításra érdemesek. A javaslat felépítésének forrásai a korábbi adatfelvételek
tapasztalatai, a kutatócsoport szakértőinek meglátásai, a megrendelőtől és más
külső szakértőktől érkezett ideák, illetve az előzetes kvalitatív vizsgálatból levont
következtetések.
A tematikai javaslat összeállításában sokat segít az a tény, hogy jelen pillanatban
már elkészült a -as magyarországi kérdőív munkaváltozata, amelynek előkészítése során csoportos interjúk tapasztalatait is figyelembe vettük. Összesen három
csoportos interjú készült  őszén, Székesfehérváron, amelyeket középiskolásokkal
(– évesek), felsőoktatásban tanulókkal (– évesek) és a munkaerőpiacon
aktívakkal (– évesek) készítettünk. A csoportok esetében minden más jellemző
vegyes volt (fiúk/lányok; évfolyamok; szakirányok stb.).
A csoportos interjúk célja a célcsoport – a fiatalok – mindennapjainak, jövőképének, vágyainak megismerése volt, illetve ezzel párhuzamosan egy gondolati
térkép megrajzolása a számukra fontos kérdésekről. A célok eléréséhez többféle
technikát alkalmaztunk, pl. a gondolati térkép esetén vizualizáltuk az elhangzottakat (a résztvevőkkel közösen rajzoltuk meg a térképeket), a vágyak tekintetében
az „aranyhal” példájával dolgoztunk, akitől kívánni lehetett stb. A csoportok konstruktivitása különböző volt, a középiskolások és az aktívak közreműködési hajlandósága magasabb volt az egyetemistákhoz képest, így ez utóbbi csoport esetében
a gondolati térképnek csak töredéke jelent meg vizuális formában. Fontos megjegyezni, hogy a csoportos interjúk célja a kérdőív tematikájának kialakítása és nem
a célcsoport elemzése/bemutatása volt, ezért az eredmények kiértékelése is a témák
felvetésére korlátozódik.
 A kutatócsoport tagjai: Szabó Andrea; Domokos Tamás; Kántor Zoltán; Pillók Péter; Székely
Levente.
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A gondolati térkép közepében „a mi nemzedékünk” fogalom állt, ezzel kapcsolatban vizsgáltuk meg a fiatalok asszociációit és az ezekhez kapcsolódó magyarázatokat. Az egyes térképeket (és ahol térkép nem készült, a gondolatokat) összefoglalva
a következő fontosabb fogalmak jelentek meg.
A legfiatalabbak számára kiemelt fontossággal bírnak a lehetőségek, amelyeket
úgy értékelnek, hogy az idősebbekhez képest nemzedéküknek több jutott. A távlati
célokban (lehetőségek megragadásában) racionálisnak tekintik nemzedéküket, a
mindennapjaikat a spontán döntések jellemzik. A családalapítás a távlati tervekben (- év múlva) jelenik meg a legfiatalabbak számára, a vágyak között a biztos
otthon központi elem. A már dolgozók esetében a család a családi kapcsolatokon
(származó család) és a párkapcsolaton (párkapcsolati formák) keresztül ragadható
meg. Az egyetemisták számára a szülői minta inkább nem követendő, erősebb közösségi életre, jobb anyagi helyzetre, több időre vágynak. A családalapítás esetükben
is távlati célként jelenik meg, idealizált családmodellek jellemzőek: „két gyerek,
szép kertes ház”.
A jövőtervezés központi fogalomként a középiskolásoknál jelenik meg, amelyhez
a lehetőségek ugyan megvannak, azonban nemzedéküket túlterheltnek, motiválatlannak érzékelik, amely már nem tud lelkesedni. Ennek okát a pedagógusok hozzáállásában látják: „lenéznek a tanárok”. A tanári tekintéllyel kapcsolatos problematika
megjelenik a munkaerőpiacon aktív fiatalok csoportjában is. Ide kapcsolódik ennél
a csoportnál a szakmahalmozás, valamint a szaktudás fontossága, amelyet a változó
világban egyfajta biztonsági tartaléknak tekintenek. Az aktívak szempontjából a
nemzedékükhüz kapcsolódó jellemző az önállósodás kérdésköre, amely azonban
kidolgozatlan marad.
A biztonság és kiszámíthatóság – nem feltétlenül kimondva – megjelenik mindhárom célcsoportban. A középiskolások csoportjában a biztonságigény – egzisztencia
fogalompárosához rendelve beszélnek az anyagi biztonságról, amelyhez a takarékoskodás és a hitelek elutasítása (másoknál kényszere) kapcsolódik. Az egyetemistáknál
a szülőknél jobb anyagi helyzet erős vágyként jelenik meg, a cél eléréséhez szükséges
eszközök azonban nem definiáltak, a már aktívak számára az öngondoskodás emelkedik ki, és a hitelek elutasítása: „soha hitelt”. Szorosan kapcsolódnak mindehhez a
jövő kiszámíthatatlanságával kapcsolatos félelmek14, amelyek közül kiemelkedik az
eladósodottságtól való félelem (ide kapcsolódik a hitel elutasítása), az ökoszorongás
 A félelmek minden egyes csoportban megjelentek, a fogalom kimondására a munkaerőpiacon aktívak körében került sor, azonban a felvetések, függetlenül a csoportjellemzőktől,
megjelentek minden esetben.
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(összekapcsolódva a családalapítás tervezésével) és a technostressz (összekapcsolódva
a fiatalabb nemzedékek sommás megítélésével).
A középiskolások nemzedékük szempontjából kulcsfogalomként értékelik az információt, amely gyorsulást, technológiaintenzív környezetet jelent, ahol jelentősek a
generációs különbségek. Megjelennek az online közösségi oldalak és a hagyományos
elektronikus média (televízió) mint a mindennapok részei, amelyek hol frusztrációként, hol örömforrásként jellemezhetőek, szemben a közösséggel, amely mindig
érték. Mindegyik csoportban megjelennek a generációs különbségek, jellemzően
a fiatalabb generációval kapcsolatos negatív vélekedések (túlzott technológiahasználat) és a mintaadás új szereplői, az influencerek. Ezek megítélése ugyanakkor
elkülönül a kockázati magatartásoktól, a drogok más kontextusban, és kizárólag a
középiskolásoknál jelennek meg.
Az aktívak (és az egyetemisták) szempontjából kulcsfontosságúak az emberi
kapcsolatok, a sűrű kapcsolattartás igénye, ezen belül a közösségi idő, a barátok,
amelyek egyfajta „családpótlékot” jelentenek. Az énidő legalább ennyire jelentős
fogalom mindhárom csoportban, minden esetben a kötelezettségeken túli, saját
idő értékét hangsúlyozzák.
A csoportos interjúkat megelőzően már a kutatócsoport is fontosnak érezte a
generációs különbségek érzékelésének, részben ehhez kapcsolódóan az influencerek
mintaadásának, illetve az ökotudatosságnak a vizsgálatát. Ehhez járul az információs társadalom, digitális kultúra narratívájába kapcsolódva a homofília (visszhangkamra vagy buborék) vizsgálata, illetve az információ- és kultúrafogyasztásban a
globális-nemzeti párhuzam feltárása. További vizsgálati témaként jelentek meg: az
egyenlőtlenségek új dimenziói – „új szegénység” és középosztályosodás; a materiális
életcélok, mint a saját lakás igénye.
A  éves narratíva arra is lehetőséget teremt, hogy olyan kérdéskörök vizsgálatára
kerüljön újra sor, és készülhessen összehasonlítás, amelynek alapos vizsgálatára az
ezredfordulón került sor. Ilyenek a személyes élettervek, a társadalmi érvényesülés
percepcióinak, az Európai Unióval és a NATO-csatlakozással kapcsolatos attitűdök
vagy a politikai tájékozottság15 vizsgálata.
A fentieknek megfelelően a -os kutatásra épülő tematikát javaslok – amely
természetesen a korábbi adatfelvételekre épít, az ezredfordulós indulás óta. A technikai jellegű, az interjúval kapcsolatos alapadatokon és a kérdezőbiztosoknak szánt
 Politikai tudást mérő kérdés, amely nemzetközi és magyar vezető politikusok nevének ismeretére kérdez rá.
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kérdéseken túl – amelyek esetében a -os mintát javaslom követendőnek – hat
főbb tartalmi csomópontba javaslom foglalni a 2020-as nagymintás ifjúságkutatás
kérdőívét (2.3. ábra).
Élethelyzet (trend)
• Demográfiai jellemzők

Életmód (részben trend)
• Kultúra- és médiafogyasztás

Társadalmi újratermelés
• Családalapítás és gyermekvállalás

• Oktatási és munkaerőpiaci
helyzetkép és tervek
• Vagyoni és szubjektív jövedelmi helyzet
• Családi és háztartási jellemzők

•
•
•
•
•

• Tervek és attitűdök (befolyásoló tényezők)

Integráció
• Közösségek
• Társadalmi távolságok
és attitűdök (siker)
• Önkéntesség
• Szolgáltatások és igények

Digitális kultúra
• Online zaklatás
• Álhírek
• Játék

Szabadidő és sport
Egészség és kockázati magatartás
Problématérkép
Politikai aktivitás és ideológia
Identitás és vallás

Életesemények - jövőképek
• Életesemények
• Jövőképek
• Félelmek

2.3. ábra: 2020-os tematikai javaslat

Az élethelyzethez és életmódhoz tartozó kérdéscsoportok alapvetően a korábbi évek
gyakorlata szerint alakulnak a szövegszerű megfogalmazástól a kérdezés technikai
jellemzőin át a kérdőíven belüli elhelyezkedésig. Ettől függetlenül az egyes blokkok
kiegészítése és rövidítése lehetséges. Az oktatásra vonatkozó kérdések esetében
fontosnak tartom, hogy kiegészüljön a kérdőív az iskola – ahova a kérdezett jár
– fenntartójának jellemzésével (a megnövekedett fenntartói diverzitás indokolja,
hogy a fenntartó jellegét lehessen vizsgálati szempontként használni). A csoportos
interjúk tapasztalata alapján a diákok és a tanárok kapcsolata fontos elemzési szempont lehet, ezért érdemesnek tartom kiegészíteni a kérdéssort a tehetséggondozó,
felzárkóztató programokra, illetve az oktatók példaképként való megjelenésére
vonatkozó kérdésekkel.
Hasonlóan az oktatásra vonatkozó kérdéskör esetében a csoportos interjúk tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalok túlságosan nagy nyomást éreznek a kötelezettségeik oldaláról, ezért – illetve a munkaerőhiányos gazdasági helyzet miatt
is – érdemesnek tartom a túlterheltség vizsgálatának lehetőségét megteremteni.
Ugyancsak a csoportos interjú ösztönzi az új vállalkozási formák vizsgálatát, így
például a startupokat, illetve az influencereket mint munkaerőpiaci alternatívákat.
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A kutatás eddigi hullámai alatt a vagyoni és jövedelmi helyzet esetében a szubjektív jövedelemérzet mellett a kérdőív minden esetben vizsgálta az objektív jövedelmi
viszonyokat (havi fizetés). Az objektív jövedelmekre vonatkozó adatokat azonban a
válaszhiányból adódóan korlátozottan vagy egyáltalán nem használtuk az elemzések
során. A terepi tapasztalatok alapján a jövedelemre vonatkozó kérdések érzékeny
kérdéseknek tekinthetők, ami nem pusztán a válaszadás megtagadását vagy vonakodást vonhat maga után, hanem a lekérdezés idejét is növeli, így hasznossága
igencsak korlátozott. Amellett érvelek, hogy ezek az objektív jövedelemre vonatkozó
kérdések – legyenek azok konkrét összegre vagy jövedelmi sávra vonatkozóak –
maradjanak ki a -as kérdőívből. Ellenben kerüljön be olyan kérdés a kérdőívbe,
amely a költségek oldaláról kísérli meg megfogni ugyanezt a kérdéskört, és törekszik az objektivitásra azzal, hogy nem a bevételeket, hanem a kiadásokat igyekszik
feltérképezni. Nyilvánvaló, hogy kutatásunk nem a jövedelem- és költségstruktúra
mély jellemzésére vállalkozik, ezért optimális esetben ennek vizsgálata is egy-két
kérdésre korlátozódik.
Részben trendkérdések az életmódra vonatkozó kérdések, hiszen ezeket a témákat a kutatássorozat a kezdetektől tárgyalja, habár eltérő hangsúllyal és témakörön
belül akár eltérő kérdésekkel. Túl az életmódra vonatkozó trendkérdéseken, a kultúra- és médiafogyasztás blokkban javaslom a magyar versus nemzetközi kultúra
fogyasztásának mélyebb vizsgálatát. A korábbi gyakorlatokhoz visszanyúlva, illetve
a csoportos interjúkon megjelent túlterheltségre hivatkozva a szabadidő mennyiségének visszahelyezését javaslom. Ugyancsak javaslom az egészség- és kockázati
magatartás témakörén belül egy részletesebb egészségkép felrajzolását, amelyben
helyet kap a mentális egészségre vonatkozó kérdés, továbbá javaslom néhány item
erejéig a dohányzásra vonatkozó kérdés kiegészítését.
A családalapításra és gyermekvállalásra vonatkozó kérdéskört alapvetően a
korábbiaktól eltérő, új felfogásban javaslom a kérdőívben megjelentetni. A családalapítás és a gyermekvállalás akadályaira koncentráló narratíva átdolgozását
javaslom, a befolyásoló tényezőkre és a segítséggel kapcsolatos igényekre helyezve
át a hangsúlyt.
Részben a csoportos interjú tapasztalatai alapján amellett érvelek, hogy az integráció tárgykörén belül a közösségekhez való kötődésekre, a heterogenitásra, a társadalmi megosztottságra, a társadalmi csoportoktól való távolságra és a társadalom
szerkezetére vonatkozó attitűdökre (a sikeresség társadalmi ismérvei) vonatkozóan
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is fogalmazzon meg kérdéseket a kérdőív. Megrendelői igény, hogy az ifjúsági célú
szolgáltatások és az önkéntesség komolyabb szerepet kapjon a -as kutatásban,
amely szintén az integráció tárgykörébe illeszkedik.
A digitális kultúrával kapcsolatban az általános trendeken túl a nemzetközi kutatói érdeklődésnek megfelelően az online zaklatás, illetve az álhírek, továbbá az
online játék témakörét javaslom mélyebben érinteni. Az életesemények, jövőképek
területén az életeseményeknek alapvetően trendkérdésként van helyük a kérdőívben,
a jövőképek – a korábban alkalmazott kérdések melletti – kiegészítését javaslom
a félelmekkel, amelyek mind a közbeszédben, mind a nemzetközi kutatói érdeklődésben, illetve az előzetes kvalitatív vizsgálat során is megmutatkoztak, így a
klímaszorongás, a technostressz vizsgálata fontos lehet -ban.
A -as kutatásban a kérdőív almintás felépítését a -oshoz képest a fenti
javaslat alapján változtatni szükséges (2.11. táblázat). A témanagyság (kérdésszám)
alapján a négy blokk hasonló becsült terjedelmű.
Közös kérdések (kérdezéssel kapcsolatos alapadatok; trendkérdések; kérdezői kérdések)
N=

„Lila” blokk (N=):
jövőképek és kockázatok; politikai szocializáció; társadalmi
távolság; biztonság

„Sárga” blokk
(N=): életesemények; tehetséggondozás; önkéntesség;
munkaerőpiaci attitűdök; migrációs tervek

„Zöld” blokk
(N=): családalapítás – gyermekvállalás; egészség;
sport, szabadidő;
vallásosság; bizalom

„Kék” blokk
(N=): média,
újmédia; ifjúsági szolgáltatások;
fogyasztói tudatosság

2.11. táblázat: A 2020-as magyarországi kérdőív felépítése

Módszertani felvetések
A kutatás módszertani megvalósítását tekintve néhány fontos módosításra kerül sor
a -as kutatási hullámban, melyek részben tervezettek, részben a kutatási keretek
kényszerítik ki őket. A változások nem érintik az adatfelvételbe bevonni szándékozott területeket: ugyanúgy Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban
és Kárpátalján zajlik majd a terepmunka. Mindemellett azonos elemszámokkal
fogunk dolgozni, ami azt jelenti, hogy -ban is  ezer – éves fiatalt fogunk
megkérdezni.
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A magyarországi mintaválasztás során előreláthatóan továbbra is a -es népszámlálás adatait használjuk, a mikrocenzus részletes adatainak hiányában. Fontos
szempont, hogy a népszámlálás -re továbbvezetett adatait használjuk, álláspontom szerint ez a lehető legkevésbé rossz megoldás a rendelkezésre álló lehetőségek
közül16. A magyarországi minta a -ban kifejlesztett megoldást alkalmazva, egy
 fős reprezentatív alapmintával és ebben négy darab  fős, egyenként is
reprezentatív mintával készül. Az előzetes mintaszerkezetben  réteggel és  településsel számoltunk. Egy  fős részmintán belül egy-egy településre jutó lekérdezendők száma – főt jelent majd. Egy adott településen a lekérdezendő fiatalok
száma nem haladja meg a településen élő fiatalok  százalékát.
E sorok írása közben a külhoni mintaválasztás előkészítése még nem kezdődött
meg, azonban a célok nem változtak: a rendelkezésre álló eszközök alapján készüljenek reprezentatív minták a külhoni régiókban élő – éves magyarok körében.
Mindennek lehetőségeiről és nehézségeiről fentebb részletesen volt szó.
Lényegi módszertani változtatás az adatfelvétel technikai megvalósításában, hogy
-ban megkíséreljük minden egyes régióban számítógép (tablet) támogatásával
végezni az adatfelvételt. -ban Magyarországon és Felvidéken végeztük ilyen
módszerrel a terepmunkát, -ban be kívánjuk vonni a maradék három régiót:
Erdélyt, Vajdaságot és Kárpátalját is ebbe a körbe. Az adatfelvételek módszertani
egységessége minden bizonnyal segíteni fog az adatok értelmezésében, a -os kutatás kapcsán ugyanis felmerült az eltérő módszerekből adódó különbségek problematikája. Az adatok elemzése során megfigyelhető, hogy a felvidéki magyar fiatalok
adatai rendre együtt mozognak a magyarországi kutatás eredményeivel, míg a másik
három határon túli régióban az adatok elkülönültek, és inkább egymással mutattak
hasonlóságot. Felvetődött tehát a kérdés, hogy ezek a hasonlóságok és különbségek
mennyiben régióspecifikusak, és mennyiben köszönhetőek a módszertannak, hiszen
az előbbi két esetben elektronikus, az utóbbi három esetben papíralapon történt
az adatfelvétel. Törekedni fogunk tehát arra, hogy mind a  ezer kérdőív azonos
módszertannal készüljön.
A tablettel támogatott adatfelvétel számos nyilvánvaló előnnyel bír a papíros
megoldáshoz képest. Az adatfelvétel idejét lerövidíti, nincs szükség utómunkára
(rögzítés, kódolás és az ehhez kapcsolódó ellenőrzési munkák), és magát az interjú
 Megoldást jelentene a -es népszámlálás – évesekre számított arányaival dolgozni, azonban a kohorsz elemszáma eltér. Ebben a tekintetben kevésbé problémás a -ben
– évesekkel számolni, akik -ben lesznek – évesek. Bátran feltételezhetjük, hogy
kisebb a különbség a  és  között az említett kohorszba tartozók szerkezetében, mint
a  és  – évesei között.
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idejét is rövidíti, hogy a beprogramozott kérdőív a kérdezőbiztos munkáját közel
automatikussá teszi, nincs szükség a feltételek logikájának követésére, hiszen ezt a
feladatot a program maga végzi el. További előnyt jelent az adatfelvétel ellenőrizhetősége, ebből fakadóan a kutatás érvényességének erősítése. Ellenőrizhetővé válik
a lekérdezési idő, amely a kérdezőbiztos becsléséből fakadó pontatlanságokat kiküszöböli azáltal, hogy maga a program rögzíti a kitöltési időt. Az ellenőrizhetőség
abban a tekintetben is jelentősen javul, hogy a számítógépes adatfelvételi rendszer
lehetőséget ad a GPS-adatok rögzítésére és ellenőrzésére, így végigkövethető, hogy
az interjúk hol, mikor és milyen időtartalommal készültek. Az elektronikus adatfelvételi rendszer a terepmunka-menedzsment lehetőségeit növeli azáltal, hogy a
terepmunka folyamatosan nyomon követhető, indulásától kezdve lezárultáig minden
időpillanatban aktuális képet tud nyújtani a koordinátornak a pillanatnyi helyzetről.
A -os nagymintás ifjúságkutatás egyik jelentős módszertani fegyverténye,
hogy az adatfelvétel nagyjából azonos időben zajlott Magyarországon és a külhoni régiókban. A nagymintás ifjúságkutatás a kezdetektől fogva minden egyes
adatfelvételi hullámban őszi adatfelvételt jelentett, ez azonban -ban minden
bizonnyal meg fog változni, és az adatfelvételre  tavaszán kerül majd sor.
A szakmai érvek az őszi adatfelvétel mellett szólnak, azonban a szerződés, amely
az EFOP-..-VEKOP--- azonosító számú kiemelt projekt keretein belül
készült, . év végi elszámolással kalkulált. Ahhoz, hogy a kutatás kiértékelésére
is sor kerüljön, az adatfelvétel nem csúszhat az őszi időszakra. A közvélemény- és
piackutató szakma egyetért abban, hogy nyáron nagyon nehéz adatfelvételt végezni,
főként ilyen léptékű kutatás esetében, ebből adódik, hogy egyedüliként a tavaszi
időszak jöhet számításba. Az őszi időszak melletti szakmai érvek arra vonatkoznak,
hogy a fiatalok egy részének életében a tavaszi időszak egészen más, mint az őszi.
Tavasszal felvételi előtt, ősszel már felvételi után kerülne sor az adatfelvételre; tavasszal egy korszak lezárásáról, míg ősszel egy új korszakról mutatna helyzetképet
a kutatás. Ezek a szakmai érvek helytállóak, azonban még az olyan jelentős kutatás
esetében is, mint az ifjúságkutatás, az érintettek (tavasszal utolsó, ősszel első évfolyamosok) csekély elemszámmal17 jelennek meg a mintában, továbbá a nagymintás
ifjúságkutatás kérdőíve az utóbbi hullámokban nem kérdezett rá az évfolyamra,
ezért visszamenőleg is csak megkötésekkel vizsgálható ez a kérdéskör.
 -ban nappali oktatásban   fő végezte el az általános iskolát,   fő tett érettségi
vizsgát, és   fő szakmai vizsgát, azaz   fő, durván  ezer fő volt -ban olyan
helyzetben, hogy valami újba kezdhet ősszel. Feltételezve, hogy minden egyes végzett beleesik
a – éves korosztályba, a teljes kohorsz  százalékát jelentik.
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A nagymintás ifjúságkutatás elvitathatatlan érdeme az a széles tematika, amellyel a
– évesek mindennapjait és gondolatait vizsgálja immáron két évtizede. A kutatás
négyéves ciklusában a fejlődő és megújuló kérdőív feldolgozása a legfontosabbnak
ítélt kérdések mentén történik, a gyorsjelentések alkalmával alapvetően kötött tartalommal, hiszen kell szólni a demográfiai, oktatási és munkaerőpiaci folyamatokról,
a fogyasztásról, jövőképről stb., és ekkor az olyan alapkérdések számítanak igazán,
amelyek révén a trendek is láthatóvá válnak. A későbbi feldolgozások, amellett, hogy
mélyítik a gyorsjelentések elemzéseit, jellemzően egy-egy kérdéskörre fókuszálnak.
Az eddigi feldolgozási tapasztalatok azt mutatják, hogy mindig maradnak olyan,
a kérdőívben szereplő kérdések, amelyek feldolgozása pusztán a táblakötetek szintjéig
jut el, az adatok nyilvános bemutatására nem kerül sor. Épp ideje tehát egy olyan
munkának, ami békaperspektívából tekint az adatokra, és azokat a kérdéseket elemzi, amelyeket a kérdőívet szerkesztő kutatócsoport fontosnak tartott, de mégsem
dolgozott fel eddig, s az eredményeit nem mutatta be.
Ezek a kérdések kiegészítő jellegük miatt az átfogó képen nem változtatnak, csupán a kontúrokat erősítik, és színekkel telítik meg, de éppen ezért képesek elmélyí-
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teni az ifjúságról szóló ismereteinket. E kérdések vizsgálata a -as nagymintás
ifjúságkutatás előszobájában hasznos lehet. Áttekintve a -os kutatás korábban
nem elemzett részeit, választ kaphatunk arra, hogy honnan jöttek és merre tartanak
a fiatalok. Megtudjuk, mit hoznak magukkal a gyermekkori családjukból, és mit
visznek tovább a saját családba, hogyan lépnek át az elsődleges szocializáció teréből
az olyan másodlagos terekbe, mint az iskola vagy a munka világa. Azt is megmutatják ezek az adatok, hogy milyen háttérrel és miként lépnek az anyagi függetlenség
útjára, vagy hogyan mélyülnek el a digitális kultúrában. Emellett azt is láthatjuk,
miként integrálódnak a társadalom szövetébe, miként mutatnak fel nemzedéki
jelleget, vagy simulnak be a meglévő struktúrába.

CSALÁDBÓL CSALÁDBA
Mondhatnánk úgy is a fogalmi pontosság kedvéért, hogy a származási családból a nemző családba. Annak ellenére, hogy a hagyományos család intézménye
folyamatos támadásnak van kitéve, a fiatalok eszménye továbbra is a házasság
és a gyermekek, legalábbis a kutatási eredmények ezt mutatják. A magyarországi – évesek jelenlegi családi körülményeit vizsgálva az elsőként feldolgozott
adatokból is láthattuk, hogy a fiatalok túlnyomó része egyedülálló, és a szüleivel
él egy háztartásban. A részleteket tekintve a háztartásban élő szülő a legtöbbször
az édesanyát ( százalék), majd az édesapát ( százalék), a nevelőapát ( százalék) és a nevelőanyát ( százalék) jelenti. Mindez megerősíti azt az elképzelést,
hogy válás esetén a gyermekek leginkább az édesanya háztartásában maradnak,
amely kiegészülhet nevelőapával, míg ez fordított esetben nem annyira jellemző.
A megkérdezettek négytizede él együtt testvérével vagy testvéreivel ( százalék)
(3.1. ábra). A testvérek száma átlagosan ,, míg a vér szerinti testvéreké , a
megkérdezettek válaszai alapján.
A háztartás összetételéhez tartozó fontos adalék, hogy a – évesek átlagosan
, fős háztartásokban élnek, ahol , fő  éven aluli személy, és átlagosan , fő
dolgozik jelenleg a háztartásukból. Sokat elárul a magyarországi fiatalok háztartásainak összetételéről, ha a háztartás nagyságát összevetjük azokkal, akikkel együtt
élnek. Ebből kiderül, hogy a legkisebb háztartás azokra a fiatalokra jellemző, akik
házastársukkal élnek (átlagosan , fő), míg a legnagyobb azokra, akik apósukkal
vagy anyósukkal élnek együtt (átlagosan , fő).
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3.1. ábra: Háztartás összetétele
(Kérdés: Kikkel él Ön egy háztartásban?)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)

Az édesanyák és édesapák között meglévő tíz százalékpontnyi különbség jelen van
a fiatalok gyermekkorában is. A kérdezettek  éves koráig jellemzően az édesanyák
( százalék) és édesapák ( százalék) voltak a nevelőik (3.2. ábra).

3.2. ábra: Gyermekkori család
(Kérdés: Kik nevelték Önt 14 éves koráig?)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)
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A – évesek közel negyede ( százalék) élt át gyermekkorában komolyabb családi traumát, a legtöbben ( százalék) a szülők válását. Minden tizedik fiatal megélte
a szülők munkanélküliségét ( százalék) vagy a család súlyos anyagi veszteségét
( százalék), és  százalék már gyermekkorában elveszítette édesanyját vagy édesapját (3.3. ábra).
A fiatalok tizede ( százalék) a felsorolt traumák közül legalább kettőn keresztülment gyermekkorában. Az egyes szociodemográfiai jellemzők szerint jelentős
különbségeket tapasztalhatunk. Általában a kedvezőtlenebb helyzetben lévőket
jobban sújtják a gyermekkori traumák összességében, ám ha a traumákat típusuk
szerint különválasztva vizsgáljuk, akkor az arányok eltérően alakulnak a különböző csoportokban. A válások aránya például némileg magasabb a fővárosi vagy
megyeszékhelyeken élő és a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű fiatalok szülei
esetében. A szülő munkanélkülivé válása vagy a család súlyos anyagi vesztesége az
idősebb és az alacsonyabb végzettségűek esetén jellemzőbb.

3.3. ábra: Gyermekkori családi traumák
(Kérdés: Előfordult-e, megélte-e Ön 14 éves koráig a következőket?)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)

Gondolhatjuk, hogy ezek a gyermekkori családi traumák nem csupán közvetlen
hatást gyakoroltak az elszenvedők akkori életére, de hatással lehetnek a fiatalok
jövőbeli sorsára is. Habár életük jövőbeli alakulásával kapcsolatban a kutatás nem
szolgálhat eredménnyel, de arra alkalmas lehet, hogy megvizsgáljuk, a fiatalok hogyan látják a jövőjüket.
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A jövőbeli családalapítási tervekre, a házassággal kapcsolatos gondolatokra nem
gyakorol – statisztikai értelemben szignifi káns – hatást a szülők elvesztése és a
szülők válása sem. A szülők munkanélkülisége és a gyermekkorban megélt komoly
anyagi veszteségek másfélszeresére ( százalékról - százalékra) növelik a házassággal kapcsolatos bizonytalanságot, és csökkentik az „inkább” házasságpártiak
arányát1 (inkább házasodna az ilyen gyermekkori traumát elszenvedett fiatalok
- százaléka, míg a többiek  százalékos arányban tartoznak azok közé, akik
inkább szeretnének házasságban élni).
Jövőbeli kilátásaikkal a magyarországi fiatalok általában inkább elégedettek, az
egytől ötig terjedő skála átlaga 3,5 feletti, azonban a gyermekkori traumát megéltek
esetében alacsonyabb átlagértékeket tapasztalunk. A vizsgált gyermekkori traumák
közül – statisztikai értelemben – legerősebb kapcsolatot az anyagi veszteségek és
a szülők munkanélkülisége mutatja. Azoknak a fiataloknak a jövővel kapcsolatos
várakozásai, akiknek gyermekkorában a család súlyos anyagi veszteséget élt meg,
,-es átlagot, míg azoknak, akiknek a szülei elveszítették állásukat, ,-es átlagot
produkálnak az ötfokozatú skálán. A szülők halála vagy válása is összefügg a jövőképpel, de nem mutat ilyen erős eltérést (,-,-as átlagértékek).
A -os kutatás korábban nem elemzett témái közé tartozik a családalapítás
és gyermekvállalás terveinek és körülményeit meghatározó attitűdjeinek részletes
vizsgálata. A kívánt gyermekszámot (Magyarországon a már megszületett gyermekeket is beleszámítva átlagosan ,) és a szülővé válás életkorát (átlagosan  év)
ugyan vizsgáltuk, azonban arról kevés szó esett, hogy azok, akiknek még nincs
gyermekük, mikor tervezik, hogy az első megszülessen. A megkérdezettek ötöde
a kérdésre nem tud érdemben válaszolni. A kérdést érdemben megválaszolók által
említett életkor átlaga  év, ami azt mutatja, hogy a gyermektelenek átlagosan a
klasszikus ifjúsági életkori kategória végét jelölik meg a gyermekvállalás kívánt
életkoraként. A nemek között alig van különbség: a lányok/nők átlagosan , míg
a férfiak/fiúk  évesen vállalnának gyermeket. A válaszokat korcsoportok szerint
vizsgálva sem láthatunk nagy eltérést: a legfiatalabbak (– évesek) is átlagosan
 éves korukra tervezik első gyermekük vállalását.
 A kérdés és a válaszlehetőségek a következők voltak: Ha Ön jelenleg nem házas, szeretne-e
házasságban élni? (Akár a közeli, akár a távoli jövőben.)  – biztosan nem;  – inkább nem;
 – inkább igen;  – biztosan igen.
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A gyermekvállalás idejének kitolódása korántsem a tervek meghiúsulását jelenti,
hanem tudatos stratégiaként értelmezhető. A megkérdezett – évesek csupán
harmada ( százalék) gondolja úgy, hogy már ideje lenne a családalapításnak, hiszen ebben a korban mások ezt már megtették (3.4. ábra). A gyermekvállalás elmaradásának okai többnyire anyagi vagy lakhatási természetűek – legalábbis erre
utalnak a fiatalok válaszai. Ebben a tekintetben konzisztensnek tekinthető, hogy
a többségük ( százalék) egyetért azzal, hogy a több gyermek megszületéséhez
jobban kellene támogatni a gyermekvállalást (3.4. ábra).
Az előző fejezetekben amellett érveltem, hogy a magyarországi fiatalok alapvetően a hagyományos család és a gyermekvállalás mellett kötelezték el magukat.
A -os kutatás adatai azt mutatják, hogy a többség ( százalék) úgy gondolja,
hogy a gyermekre szükség van a boldog élethez, és gyermek nélkül nem teljesedhet
ki igazán az ember. Sőt minden második megkérdezett ( százalék) úgy gondolja,
hogy több gyermek is kell a teljes családhoz. A házasság intézménye továbbra is
vonzó a fiatalok többsége számára, -ből  megkérdezett fiatal gondolja úgy, hogy
azok, akik komolyan gondolják a kapcsolatukat, összeházasodnak. A hagyományos
családmodellt nem pusztán a házasság fontossága vagy a gyermekek szükségessége,
de a hagyományos nemi szerepek hangsúlyozása és az alternatív formációk elutasítása is jellemzi. Előbbi esetében láthatjuk, hogy a – évesek többsége ( százalék)
szerint a családban elsősorban a férfinak kell a kenyérkeresőnek lennie, illetve az
egyneműek együttélése inkább nem tekinthető családnak, bár ebben az esetben az
ellenzők dominanciája nem olyan jelentős ( elutasítóra jut  támogató) (3.4. ábra).
A családalapításra vonatkozóan a kérdőívben foglalkoztunk két potenciális nehézséggel: a pártalálás problémájával, illetve a család és a munka világának összeegyeztethetőségével is. A párkeresést a megkérdezettek inkább nehéznek tartják, csupán
valamivel több mint negyedük ( százalék) gondolja úgy, hogy manapság könnyű
párt találni. A megkérdezett fiatalok között többségben vannak azok ( százalék),
akik a gyermekvállalást és a karriert összeegyeztethetetlennek érzik.
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3.4. ábra: Családdal kapcsolatos attitűdök
(Kérdés: Kérem, mondja meg, mennyire ért egyet az alábbi állításokkal!)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

AZ ELSŐDLEGES SZOCIALIZÁCIÓS TÉRBŐL
A MÁSODLAGOS TEREKBE
A család fontossága a fiatalok életében egyértelmű, azonban a megkérdezettek megosztottnak mutatkoznak abban a tekintetben, hogy személyesen számukra mi a
fontosabb: a tanulás/munka vagy a magánélet. A legnagyobb csoportot ( százalék)
azok alkotják, akik egyforma súllyal érzik megjelenni az életükben a társadalmilag kötött tevékenységeiket és a családi életüket. A hivatás túlsúlyát a kérdezettek
harmada ( százalék), míg a magánélet dominanciáját egynegyedük ( százalék) érzékeli (3.5. ábra). Szociodemográfiai változók tekintetében alig mutatkozik
különbség, nemek tekintetében egyáltalán nincs, egyedül a korcsoportok mutatnak
lényegesebb különbséget. Ebben az esetben a kor emelkedése a hivatás szerepének
felértékelődésével jár együtt. Az élethelyzet is differenciál, a házasságban élők, ezt
követően az élettársi kapcsolatban élők értékelik legmagasabbra a hivatás szerepét
az életükben, szemben az egyedülállókkal.
Az elégedettség különböző dimenziói figyelemre méltó összefüggést mutatnak a
munka–magánélet fontosságával. Egyetlen esetben sem fordul elő, hogy az elégedettség azok körében lenne a legmagasabb, akik a munka és magánélet egyensúlyáról
számolnak be. A legtöbb esetben kifejezetten lineáris összefüggést fedezhetünk fel:
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minél inkább a tanulás és a munka tölti ki az életüket, annál elégedettebbek a fiatalok a tanulási és munkavállalási lehetőségeikkel, de a jelenlegi életszínvonalukkal,
az anyagi helyzetükkel, illetve a jövőbeli kilátásaikkal is. A személyes kapcsolatokon
belül a partnerkapcsolattal való elégedettség ugyanakkor a családi élet dominanciájával növekszik. A baráti kapcsolatokkal való elégedettség szintén az egyensúlyt
érző csoport esetében a legkisebb, míg a családra koncentrálók, illetve a munka/
tanulás dominanciáját érzékelők inkább elégedettek.

3.5. ábra: Munka és magánélet egyensúlya
(Kérdés: Hol helyezné el önmagát a következő skálán aszerint, hogy minek van nagyobb szerepe az életében?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

Annak ellenére, hogy az a benyomásunk lehet a fiatalokról, hogy elégedettségüket
pozitív irányba befolyásolja, ha az életükben a tanulásnak nagy szerepe van, továbbtanulásra – ahogy az összefoglalóban is szerepelt – egyre kevesebben gondolnak. A fiatalok az egyes képzettségi szintekhez különböző értéket társítanak: minél
magasabb szintű egy képzettség, annál magasabb értéket társítanak hozzá. Egy
képzeletbeli egytől ötig terjedő értékskálán az általános iskolai végzettség épphogy
elégséges osztályzatot szerez (,), a szakiskolai bizonyítvány (,) és az érettségi (,)
erős közepes, míg a diploma átlagosan jó (,) osztályzatra számíthat a fiataloktól.
Túllépve az átlagokon, láthatjuk, hogy a magyarországi 15– évesek fele ()
számára az általános iskolai végzettség nagyon keveset, míg hasonló arányban ()
a diploma nagyon sokat ér. A középfokú végzettség megítélésében jellemzően nem
a szélsőséges értékeket választották (3.6. ábra).
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3.6. ábra: Végzettségek értéke
(Kérdés: Ön szerint mennyit érnek manapság az alábbi végzettségek?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

A kutatás során vizsgálni kívántuk a befektetett energiát és a végzettség értékét,
így arra is vonatkozott kérdés, hogy mennyi erőfeszítés szükséges egy-egy ilyen
végzettségi szint eléréséhez. A megkérdezettjeink túlnyomó többsége az általános
iskolai tanulmányait befejezte, így talán nem meglepő, hogy visszanézve itt érzékelik
átlagosan a legkisebbnek a befektetett energiát, míg a magasabb végzettségek felé
haladva egyre jelentősebb erőfeszítést érzékelnek. Figyelemre méltó, hogy csupán a
szakiskolai végzettség esetében egyezik meg tökéletesen az erőfeszítés a végzettség
értékével, a többi esetben az erőfeszítést jelentősebbnek érzékelik a fiatalok (3.7. ábra).

3.7. ábra: Erőfeszítés mértéke
(Kérdés: Ön szerint mekkora erőfeszítésre van szükség egy… megszerzéséhez?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)
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A diploma értékének összetett megítélését tovább árnyalja, hogy a továbbtanulás
versus szakmaszerzés dilemmája a válaszok alapján a fiatalok számára jelentős kétségeket okoz, épp ahogy azt a hétköznapokban is tapasztaljuk. A megkérdezettek
több mint fele ( százalék) egyetért azzal az állítással, hogy „egy jó szakmunkás-bizonyítvány ma többet ér egy diplománál”. Önmagában az egyetértők aránya is magas,
de jelentős a közömbösök aránya, és kifejezetten kevesen vannak, akik az állítással
nem értenek egyet ( százalék). Habár a többség szerint a jó szakmunkás-bizonyítvány legalább annyit ér, mint egy diploma, ebből mégsem következik egyenesen,
hogy „nem érdemes továbbtanulni, hiszen manapság egy jó szakmával többet lehet
keresni”. Utóbbi állítással ugyanis a megkérdezettek közel négytizede ( százalék)
ért egyet, és közel ugyanennyien tagadják ( százalék). A továbbtanulásról alkotott
képet szintén árnyalja, ha megnézzük a többi – a köznapi beszélgetésekben sokszor
előkerülő – állítást. A fiatalok több mint négytizede (44 százalék) egyetért azzal,
hogy „diploma nélkül ma nem lehet boldogulni a világban”, és azzal a hozzáállással
sem vitatkozik, hogy „mindegy, mivel foglalkozik a gyerek, de valamilyen diplomát
mindenképpen szerezzen”. A diploma legkevésbé a nyelvtudással képes versenyben
maradni: a megkérdezettek hattizede ( százalék) szerint „manapság a nyelvtudás
többet ér a diplománál” (3.8. ábra).
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3.8. ábra: Képzettség és attitűdök
(Kérdés: Mennyire ért egyet a következő állításokkal?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)
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Iskolai végzettségek szerint jelentős különbségeket találunk az attitűdökben. Alapvetően megállapítható, hogy a magasabb iskolai végzettségűek jellemzően a diplomaszerzés
fontosságát hangsúlyozzák, szemben azokkal, akik alacsonyabb végzettséget szereztek. A nyelvtudás fontosságával azonban hasonló mértékben értenek egyet minden
képzettségi szinten lévők. Jellemző, hogy nem pusztán a saját végzettség, de a szülők
iskolai végzettsége is jelentősen meghatározza a diploma értékéről való gondolkodást.
A legalább érettségizett szülők gyermekei lényegesen magasabbra értékelik átlagosan a
diplomaszerzést, mint a szakmunkás vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkező
szülők gyermekei. A szakmunkás végzettség értékének hangsúlyozása a szakmunkás
édesanyával, illetve a legfeljebb általános iskolai végzettségű édesapával jellemezhető
fiatalok csoportjában a legmagasabb. Mindezek az eredmények visszaigazolják a szülői
háttér hangsúlyos szerepét a továbbtanulás megítélésében.
A -os nagymintás ifjúságkutatás magyarországi eredményeinek egyik legkomolyabb hatást kiváltó része a nyelvtudáshoz kapcsolódott. . január -jétől az
elsőként sikeresen megszerzett nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből
tett érettségi vizsga díjának fedezésére állami támogatás igényelhető, ez az intézkedés
többek között az ifjúságkutatás azon megfigyelt összefüggésén alapult, miszerint a
– évesek közel háromnegyede ( százalék) beszél valamilyen idegen nyelvet,
miközben kevesebb mint harmadának ( százalék) van nyelvvizsgája.
A kutatásból az is kiderül, hogy az idegen nyelv használata leginkább a tanulás
keretei között marad, mindennapi alkalmazása kevésbé jellemző. Az idegen nyelvet
beszélők nagyjából fele (- százalék) a tudását nem használja sem írásbeli társalgáshoz, sem tájékozódáshoz, és több mint négytizedük ( százalék) a munkájához
sem (3.9. ábra).
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3.9. ábra: Nyelvtudás használata
(Kérdés: Szokta-e Ön idegennyelv-tudását [bármelyiket] az alábbiakhoz használni…?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)
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Habár a korábbi publikációkban a külföldi tanulással és munkavállalással kapcsolatban csupán a migrációs szándékokkal foglalkoztunk, a -os ifjúságkutatás
fontos részét képezte a tapasztalatok feltérképezése is. A megkérdezettek alig néhány
százalékának van külföldi tapasztalata a tanulmányok folytatását ( százalék), illetve
a munkát ( százalék) illetően. A külföldön iskolai képzésben részt vevők aránya a
képzési szint emelkedésével növekszik, míg óvodát a külföldön valaha tanulók ötöde
( százalék), általános iskolát negyede ( százalék), középiskolát közel négytizede
( százalék), míg felsőoktatási képzést több mint négytizede ( százalék) végzett.
Fontos megjegyezni, hogy a külföldi tanulás minden második esetben ösztöndíjjal
támogatott képzést jelentett. A külföldi munkatapasztalatok elsősorban három
országhoz kötődnek: Ausztriához, Németországhoz és az Egyesült Királysághoz.
A -os kutatási adatok jelentős bővülést mutatnak a munkaerőpiaci aktivitásban,
legalább minden második magyarországi fiatal folytat keresőtevékenységet. Az aktivitás részleteit vizsgálva megállapítható, hogy a 15– évesek a munkatapasztalataikat
zömmel alkalmazottként szerezték. A főfoglalkozást tekintve tízből közel kilencen
alkalmazottak, mindösszesen néhány százaléknyian ( százalék) vállalkoznak. A vállalkozókon belül az egyéni vállalkozók aránya a legjelentősebb: minden második (
százalék) tartozik ide, míg a társas vállalkozások tulajdonosai a vállalkozók harmadát
( százalék) teszik ki. Hasonló mértékű az alkalmi munkák aránya ( százalék), és
alacsony a közfoglalkoztatotti tapasztalatokkal bírók aránya is ( százalék) (3.10. ábra).

3.10. ábra: (Elsődleges) foglalkozás formája
(Kérdés: Kérem, a továbbiakban arra a munkájára gondoljon, amelyiket Ön elsődlegesnek tekinti! Ebben a munkájában Ön:)
(N2016 = 4306; százalékos megoszlás)

A munkatapasztalatokat a fiatalok túlnyomórészt határozatlan idejű, bejelentett
munkaviszony formájában szerezték. A határozatlan idejű szerződések az esetek kö-
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zel kétharmadára ( százalék) terjednek ki, míg közel egynegyed a határozott idejű,
bejelentett státuszok aránya ( százalék), az eseti megbízások alacsony számban
( százalék) vannak jelen, a fekete- és szürkefoglalkoztatás nem jellemző (3.11. ábra).

3.11. ábra: Munkaszerződés típusa
(Kérdés: Milyen típusú munkaszerződése van [volt az utolsó munkájában] Önnek?)
(N2016 = 5357; százalékos megoszlás)

A munkarendekre a hagyományos fi x munkaidővel operáló megoldás jellemző,
a magyarországi aktív – évesek közel nyolctizede ( százalék) kötött munkaidőben dolgozik. Mindez azt is jelenti, hogy az atipikus foglalkoztatási formák kis
arányban vannak jelen a fiatalok foglalkoztatásában. A megkérdezettek  százaléka
rugalmas vagy kötetlen munkaidőben dolgozik, és mindössze egy százalékot ér el
a távmunkában foglalkoztatottak aránya (3.12. ábra).

3.12. ábra: Munkarend
(Kérdés: Ön jelenleg:…?)
(N2016 = 5357; százalékos megoszlás)
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Annak ellenére, hogy a jelenlegi (legutolsó) munkatevékenységnél a hagyományos
keretek dominanciáját látjuk, az összes eddigi munkatapasztalatot vizsgálva már
lényegesen jelentősebb azok aránya, akik atipikus munkavégzésben is szereztek
tapasztalatot. A teljes mintára vonatkozóan a megkérdezettek  százalékának
volt már határozott idejű szerződése,  százaléka dolgozott már részmunkaidőben,  százaléka munkaerő-kölcsönző cégen keresztül,  százaléka távmunkában
(3.13 ábra). A munkatapasztalatok legjelentősebb arányban a versenyszférából
származnak, közel minden harmadik ( százalék) – éves dolgozott már piaci keretek között, míg az államigazgatásban  százalék. Közfoglalkoztatásban,
közmunkában a fiatalok jelentős aránya ( százalék) vett már részt, körükben
felülreperezentáltak az alapfokú iskolai végzettségűek ( százalék), a községekben
élők ( százalék) és az Észak-Magyarország ( százalék), Észak-Alföld ( százalék) régiókban élők. A (volt) közfoglalkoztatottak közel kétharmada ( százalék)
a végzettségének megfelelő beosztásban dolgozott, és csaknem minden harmadik
( százalék) dolgozott a végzettségénél alacsonyabb beosztásban.

3.13. ábra: Munkatapasztalat
(Kérdés: Dolgozott-e Ön…?)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)

Az első munkatapasztalatokat a megkérdezettek átlagosan  évesen szerezték, többségük ( százalék) dolgozott már iskolai szünetben, de a negyedük iskola mellett
(iskola előtt reggelenként, vagy iskola után délutánonként, hétvégéken) is dolgozott
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( százalék). Figyelemre méltó, hogy ezek a munkatapasztalatok összefüggenek a
társadalmi, illetve a pénzügyi helyzettel, azonban kevésbé erősítik azt a hipotézist,
hogy inkább a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévők vagy saját pozíciójukat a társadalom alsóbb rétegeiben meghatározók dolgoznának iskola mellett. Éppen ellenkezőleg: a magukat a társadalom közép- és felső rétegeibe sorolók, illetve az anyagi
helyzetükkel elégedettek rendelkeznek nagyobb arányban munkatapasztalatokkal.
Nyilvánvaló, hogy a munka lehetősége nem egyformán adott a magyarországi
– évesek számára: vannak, akiknek nagyobb erőfeszítést kell tenniük annak érdekében, hogy munkához juthassanak, másoknak kisebbet. Azon fiatalok esetében,
akik dolgoznak (vagy dolgoztak már életük folyamán), a leggyakrabban a munkahely azon a településen van (volt), ahol élnek (éltek). Habár a többség ( százalék)
számára a saját településen hozzáférhető a munka, a többiek utazni kényszerülnek.
Minden harmadik ( százalék) fiatal  kilométeren belül talált munkát, de minden
tizedik ( százalék) a  kilométeres körön kívül dolgozik, a maradék külföldön
dolgozik, vagy a munka helyszíne változik (3.14. ábra).

3.14. ábra: Munkahely fő helyszíne
(Kérdés: Hol van [volt] a munkája fő helyszíne?)
(N2016 = 5357; százalékos megoszlás)

A munkahely közelsége tekintetében a legjobb helyzetben a megyeszékhelyeken élő
fiatalok vannak: háromnegyedük ( százalék) azon a településen dolgozik, ahol
él. A fővárosi fiatalok  százaléka dolgozik helyben, a kisebb városokban élők fele
( százalék), míg a községek ifjúságának harmada ( százalék) talált munkát a
lakhelyén. A fővárosi fiatalok, ha Budapesten nem is, de legfeljebb  kilométeres
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közelségben jellemzően találnak munkát (összesen  százalék, ebből  százalék
Budapesten kívül). Már a megyeszékhelyeken élők is jelentékeny arányban ( százalék) utaznak legalább  kilométert a munkahelyükre, de a kisebb településeken
(kisebb városok és községek) legalább minden tizedik ( százalék) fiatal utazik
ennyit, hogy dolgozzon.
A településtípus mellet a regionális elhelyezkedés is releváns vizsgálati szempont.
A régiós összehasonlítás azt mutatja, hogy Észak-Alföld és Dél-Alföld esetében a
leggyakoribb ( és  százalék), hogy a munkahely és a lakhely azonos településen
található, míg Közép-Dunántúlon fordul elő a legritkábban ( százalék). Az ország
központi régiójában élők mindössze  százaléka utazik  kilométernél többet a munkahelyére, míg a többi régió esetében lényegesen nagyobb arányban teszik ugyanezt.
A munkahely közelsége erős összefüggést mutat az iskolai végzettséggel. Míg
az alapfokú és a középfokú végzettséggel rendelkezők nagyon hasonló arányban
(54-54 százalék) találnak helyben munkát, a diplomás fiatalok zömmel nem a
lakhelyükön dolgoznak. A 30 kilométeren belüli munkalehetőség is kevésbé jellemzi
őket ( százalék vs.  százalék), mint az alapfokú és a középfokú végzettségűeket.
A leglátványosabb különbséget a  kilométernél messzebb lévő munkalehetőségek
esetében figyelhetjük meg, ahol a diplomások  százaléka talált munkát, szemben
az alacsonyabb végzettségűek - százalékával.
Egyébiránt leginkább az jellemző, hogy a munkahely a munkáltató telephelye
( százalék). Ezen kívül jelentős arányban (- százalék) vannak olyanok, akik
külső helyszínen (építési terület, mezőgazdasági földterület, a település utcái) vagy
ügyfelek telephelyén dolgoznak. Viszonylag kevesen vannak olyanok, akik számára
a munkahely nem egy fi x hely, hanem változik ( százalék), és még ennél is kevesebben vannak olyanok, akik otthon dolgoznak ( százalék).
Az ideális munkahely a fiatalok többsége számára elsősorban az anyagi lehetőségek terén nyújt többet, és kevésbé számít a többi szempont (pl. társaság, munkahely
biztonsága, a társadalom számára hasznos tevékenység stb.). A kutatásban arra is
kitértünk, hogy a munkavállalás egyéb paraméterei mennyire vonzók a – évesek
számára. A fiatalok közel kétharmada ( százalék) nyitott a versenyszféra irányába,
míg az államigazgatás kétötödük számára vonzó ( százalék). A külföldi munkavállalás mellett ( százalék) jelentős még a határozott idejű szerződés irányába
nyitottak aránya ( százalék) (3.15. ábra).
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3.15. ábra: Vonzó munkák
(Kérdés: Dolgozna-e Ön a jövőben…?)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)

Megállapíthatjuk, hogy minden egyes esetben többen mutatkoztak nyitottnak, mint
amennyien tényleges tapasztalatokkal rendelkeznek az adott területen. Pusztán az
arányokat szemlélve láthatjuk, hogy a külföldi munka iránt közel tízszer annyian
érdeklődnek, amint ahányan már dolgoztak külföldön. Közel azonos, több mint
hétszeres arányt fedezhetünk fel a távmunka, az interneten végezhető munka és
az államigazgatási álláshelyek esetében. Jelentős, több mint ötszörös különbséget találunk az osztott vagy egyenlőtlen munkaidejű foglalkoztatások esetében.
Tanulságos, hogy a legkisebb többletet az alkalmi munka esetében találjuk, ahol
mindössze  százalékponttal magasabb az erre a munkaformára nyitottak aránya,
mint a tényleges tapasztalattal bíróké. Az alkalmi munkánál valamelyest népszerűbbek a határozott idejű (szerződéses) és a részmunkaidős foglalkoztatási formák,
de összességében ezeket sem tartják olyan vonzónak (3.1. táblázat).
Némileg más képet alkothatunk, ha a különbségeket aszerint vizsgáljuk, hogy az
adott foglalkoztatási formával tapasztalatot szerzett-e a válaszadó. Legnépszerűbb
az osztott vagy egyenlőtlen munkaidejű foglalkoztatás, amellyel kapcsolatban az
ilyen módon (jelenleg vagy korábban) foglalkoztatottak kilenctizede ( százalék)
gondolkodik úgy, hogy szívesen dolgozna később is ebben a formában. A korábban távmunkát és interneten végezhető munkát vállalók kisebb arányban, de még
mindig túlnyomó többségben kedvezőnek tartják ezeket a foglalkoztatási formá-

128

Alulnézet – (majdnem minden) ami kimaradt a korábbi elemzésekből

kat (- százalék). A leginkább csalódást jelentő forma az alkalmi munka és a
megbízásos konstrukció, amelyet az így dolgozóknak csupán fele választana újra
(- százalék) – kevesebben, mint a közmunkát ( százalék). Az egyszerű öszszevetésben jól szereplő államigazgatási munkahely a tapasztalattal bírók esetében
kevésbé teljesít jól, tízből hat államigazgatási tapasztalattal rendelkező fiatal vállalna
a jövőben is ezen a területen munkát. Hasonlóan csökken a népszerűsége a külföldi munkavállalásnak, amelyet a külföldi tapasztalattal rendelkezők kétharmada
( százalék) tart vonzónak a jövőre vonatkozóan (3.1. táblázat).
Dolgozott
()

Dolgozna
()

Korábbi tapasztalattal bírók ()

Piaci szférában







Alkalmi munkát







Határozott idejű
(szerződéses) foglalkoztatásban







Részmunkaidős foglalkoztatásban







Megbízásos munkaformában







Közfoglalkoztatásban, közmunkában







Munkaerő-kölcsönző cégen
keresztüli munkavállalás szerint







Államigazgatásban







Külföldön







Interneten végezhető munkában







Osztott vagy egyenlőtlen
munkaidejű foglalkoztatásban







Távmunkában







3.1. táblázat: Relatív megítélés
(Kérdés: Dolgozott-e Ön…? Dolgozna-e Ön a jövőben…?)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)

A külföldi munkavállalás a képesítés vonatkozásában tulajdonképpen hasonlóan
alakul a közmunkához, bizonyos tekintetben rosszabb paramétereket is kínál, hiszen a külföldi munka esetében csak minden második megkérdezett ( százalék)
dolgozott a végzettségének megfelelő beosztásban, és több mint minden harmadik
( százalék) alacsonyabb beosztásban (3.16. ábra).
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3.16. ábra: Külföldi munkatapasztalat
(Kérdés: Amikor külföldön vállalt munkát, Ön…?)
(N2016 = 389; százalékos megoszlás)

A külföldi munkavállalás iránt nyitottak fele ( százalék) a képzettségének megfelelő beosztásban gondolkodik, de négytizedük ( százalék) az alacsonyabb beosztásokat is elfogadhatónak tartja, míg egytizedük ( százalék) nem tudja eldönteni
(3.17. ábra). A szakmájuk iránt még kevésbé ragaszkodnak a külföldi munkavállalásban gondolkodók, akiknek fele ( százalék) akár eredeti szakmájától eltérő
területen is vállalna munkát (3.18. ábra).

3.17. ábra: Képzettség és külföldi munkavállalás
(Kérdés: Képzettségi szintjéhez viszonyítva milyen jellegű munkát vállalna külföldön?)
(N2016 = 588; százalékos megoszlás)

130

Alulnézet – (majdnem minden) ami kimaradt a korábbi elemzésekből

3.18. ábra: Szakma és külföldi munkavállalás
(Kérdés: Szakismeretéhez viszonyítva milyen munkát vállalna külföldön?)
(N2016 = 588; százalékos megoszlás)

ÚT AZ ANYAGI FÜGGETLENSÉG FELÉ
A – éves magyarországi fiatalok háromnegyede ( százalék) valamely szülőjével
vagy nevelőjével egy háztartásban él, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyben
közös kasszán is élnek. A -os kutatás adataiból kiderül, hogy a szüleikkel egy
háztartásban élők háromtizede ( százalék), így összességében a – évesek közel fele anyagiak tekintetében többé-kevésbé függetlennek tekinthető a szüleitől.
A szüleikkel élő, de anyagiak tekintetében független fiatalok általában jobbnak ítélik
anyagi helyzetüket azoknál, akik szüleikkel egy kasszán élnek.
A korábbi publikációkból láthattuk, hogy a magyarországi fiatalok összességében
elégedettebbek az anyagi helyzetükkel, mint korábban voltak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy anyagi problémák nélkül élnének. A megkérdezettek 15 százaléka olyan
háztartásban él, ahol minden hónap végére elfogy a pénzük, további 12 százalék
megtapasztalja ugyanezt két-három havonta. Összességében féléves távlatban a fiatalok harmada ( százalék) kerül legalább egyszer olyan helyzetbe, hogy a hónap
végére elfogy a pénz a családban (3.19. ábra).
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3.19. ábra: Hó végi anyagi gondok
(Kérdés: Milyen gyakran fordult elő az Önök háztartásában [ahol él] az elmúlt 12 hónapban, hogy a hónap végére elfogyott a pénzük?)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)

A fiatalok közel négytizede ( százalék) él olyan háztartásban, ahol legalább időnként félre tudnak tenni pénzt. A – évesek legnagyobb csoportját ( százalék)
azok teszik ki, akiknek a családja/háztartása egyáltalán nem képes megtakarításra,
míg további egyötödük ( százalék) nem tudja megmondani, hogy megtakarítások
terén hogy áll a családja (3.20. ábra).

3.20. ábra: Családi megtakarítások
(Kérdés: Abban a háztartásban, ahol él, a napi megélhetésen túl tudnak-e félretenni pénzt rendszeresen vagy esetenként?)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)
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A magyarországi – éves fiatalok kétharmadának ( százalék) van bankszámlája, valamivel többüknek bankkártyája ( százalék). Egyéb pénzügyi termékek
nem jellemzőek körükben, életbiztosítása csupán minden ötödiknek ( százalék)
van. Megtakarított pénzzel minden negyedik ( százalék) fiatal rendelkezik, míg
olyan hitel, amit törlesztenie kell, egytizedüket jellemzi (3.21. ábra).

3.21. ábra: Önálló pénzügyek
(Kérdés: Van-e Önnek saját …?)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)

A BEOLVADÁS VAGY A TÁRSADALOMFORMÁLÁS ÚTJÁN
Az ifjúsággal kapcsolatos örök kérdés, hogy miként fogják majd alakítani felnőttkorukban a társadalmat. A nagymintás ifjúságkutatás arra is alkalmas, hogy képet
kapjunk arról, hogy a fiatalok mit gondolnak saját szerepükről, arról a társadalomról,
amiben élnek, és hogyan szeretnék, illetve képesek azt befolyásolni.
A nagymintás ifjúságkutatás -os eredményei alapján láthattuk, hogy a fiatalok alapvetően elégedettek magukkal, sőt elégedettebbek, mint korábban voltak.
Az eddig nem elemzett kérdések is alapvetően ezt a képet erősítik meg bennünk.
A fiatalok túlnyomó többsége úgy gondol magára, mint aki a feladatait jól teljesíti
( százalék), tehetséges ( százalék), és gyorsan tanul ( százalék). Kifejezetten
kevesen vannak olyanok (– százalék), akik ezekkel az állításokkal nem értenek
egyet (3.22. ábra).

133

Székely Levente: Szürke hattyúk

A fiatalok fele ( százalék) mindhárom állítással egyetért, és mindössze  százalékuk nem érzi igaznak egyiket sem. Az önkép erős összefüggést mutat az iskolai végzettséggel: a diplomás fiatalok több mint háromnegyede ( százalék), a
középfokú végzettségűek hattizede ( százalék) érzi igaznak magára vonatkozóan
mindhárom állítást, míg az alapfokú végzettségűeknek mindössze  százaléka.

3.22. ábra: Önkép
(Kérdés: Mennyire ért egyet azzal, hogy Ön……)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

A magyarországi fiatalok a -os nagymintás ifjúságkutatás eredményei alapján inkább liberálisnak, inkább jobboldalinak és inkább mérsékeltnek tűnnek a
saját magukra vonatkozó válaszok alapján. A kérdéskör korábban nem elemzett
részéből az is kiderül, hogy a magyarországi – évesek inkább bíznak a jövőben ( százalék), mintsem félnek tőle ( százalék). A hagyományok követésével
kapcsolatban megosztottak, ugyanannyian tartják magukat hagyománykövetőnek,
mint modern felfogásúnak ( vs.  százalék). Ugyanakkor a kockázatkerülő–
vállalkozó kedvű tengelyen inkább a kockázatkerülő attitűd jellemző rájuk (20 vs.
17 százalék) (3.23. ábra).
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3.23. ábra: Ön- és jövőkép
(Kérdés: Kérem, jellemezze önmagát az alábbi tulajdonságpárok segítségével!)
(N2016 = 8000; százalékos megoszlás)

A -os kutatás tervezésekor a kutatócsoport kifejezetten fontosnak tartotta annak
vizsgálatát, hogy a fiatalok miképpen érzékelik a társadalmi feszültségeket. Arra
a kérdésre kerestük a választ, hogy a fiatalok mennyire érzékelnek ellentéteket jól
meghatározható társadalmi csoportok között. A válaszokból kiderül, hogy nagyon
különbözőképpen látják az egyes társadalmi csoportok közötti ellentéteket, látnak
kicsi és kifejezetten nagy különbségeket is.
A politikától való elfordulásukat, ha nem is magyarázza, de hozzájárul a magyarázathoz, hogy a legnagyobb ellentétet a kormány és az ellenzék között érzékelik a magyarországi fiatalok. A megkérdezettek kétharmada ( százalék) úgy
érzékeli, hogy nagy vagy nagyon nagy ellentét van Magyarországon a kormány és
az ellenzék között. Legjelentéktelenebbnek érzékelt ellentét a gyermekes és gyermektelen családok között van, ebben az esetben a megkérdezettek fele ( százalék) egyáltalán nem lát, vagy nagyon kicsi ellentétet lát a két csoport között.
Figyelemre méltó, hogy ebben a tekintetben nincs érdemi különbség gyermekesek
és gyermektelenek között.
Az új csendes generáció hipotézisét erősíti, hogy a sorban a második legkisebb
ellentétet a szülők és gyermekek között érzékelik a fiatalok, szintén a megkérdezettek
fele ( százalék) vélekedik úgy, hogy legfeljebb kicsi ellentét lehet szülők és gyermekeik között. A megkérdezettek nem tartják jelentősnek a nők és férfiak közötti
ellentétet sem ( százalék). Fontos ebben az esetben is megjegyezni, hogy férfiak
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és nők között nincs statisztikai értelemben különbség: mindkét nembe tartozók
nagyon hasonlóan gondolkodnak, a többségük nem lát jelentős ellentétet.
Fiatalok és idősek (nyugdíjasok) tekintetében már sokkal megosztottabb képet
találunk, bár többen vannak azok, akik szerint inkább nincs, vagy csak nagyon
kis ellentét fedezhető fel ( vs.  százalék). A nemi és életkori ismérveken túl, az
anyagiakkal kapcsolatos kategóriákban már jelentősebb különbséget érzékelnek
a válaszadók. A gazdagok és szegények közötti különbség közel kétharmaduk
(64 százalék) szerint jelentősnek számít Magyarországon. Szubjektív anyagi helyzet szerint vizsgálva a kérdést, megállapíthatjuk, hogy a kedvezőtlenebb anyagi
körülmények között élők érzékelik jelentősebbnek a különbséget. A nélkülözések
között élők több mint fele ( százaléka), a hónapról hónapra anyagi gondokkal
küzdők négytizede (43 százalék) válaszolta azt, hogy nagyon nagy ellentét van a két
csoport között, szemben a jó anyagi helyzetben lévőkkel, ahol ez az arány legfeljebb
feleakkora (20 százalék azok között, akik gondok nélkül élnek, és  százalék azok
között, akik beosztással jól kijönnek a jövedelmükből).
Az anyagiakhoz képest valamivel kisebb arányban gondolkodnak így a származáson alapuló különbségekről. A megkérdezettek hattizede ( százalék) érzékel
nagy vagy nagyon nagy ellentétet a bevándorlók és a Magyarországon születettek
között, valamint a cigányok és a nem cigányok között ( százalék) (3.24. ábra).

3.24. ábra: Ellentétek a társadalomban
(Kérdés: Ön szerint mekkorák az ellentétek a magyar társadalomban a…?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)
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A szocializációval kapcsolatban nem pusztán az a kérdés, hogy milyenek a fiatalok,
és milyennek látják a társadalmat, hanem az is, hogy a fiatalok miképpen látják
magukat a társadalomban, hogyan tudnak bekapcsolódni a társadalmi döntésekbe.
Összességében elmondható, hogy a fiatalok kifejezetten korlátozottnak érzékelik
a lehetőségeiket. A megkérdezettek fele ( százalék) úgy látja, hogy a fiataloknak
tulajdonképpen nincs lehetőségük beleszólni a helyi közügyekbe, és még ennél is
magasabb arányban gondolják azt, hogy nem tudnak beleszólni az országos közügyekbe ( százalék) (3.25. ábra).

3.25. ábra: Fiatalok lehetőségei
(Kérdés: Ön szerint mennyi lehetőségük van a fiataloknak beleszólni a helyi közügyekbe?
[Itt, ezen a településen.] És mennyi lehetőségük
van a fiataloknak beleszólni az országos közügyekbe?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

Ha megvizsgáljuk részletesebben, hogy miként vélekednek a fiatalok arról, milyen
lehetőségeik vannak a saját lakóhelyükön arra, hogy hallassák a hangjukat, a leggyakoribb válasz a lakossági fórum ( százalék). Bár meg kell jegyezni, hogy a megkérdezettek négytizede ( százalék) semmilyen módot nem lát arra, hogy a fiatalok
a helyi közügyekbe bekapcsolódhassanak. Tanulságos, hogy a fiatalok alapvetően
azokban a formákban gondolkodnak, amelyek kevésbé korosztályspecifi kusak: a
kifejezetten ifjúsági korosztályt megcélzó diákönkormányzatok vagy ifjúsági irodák
a fiatalok túlnyomó többsége szerint (- százalék) a saját településükön nem kínálnak lehetőséget bekapcsolódni a közügyekbe. A radikálisabb eszközöket, például
utcai tiltakozást vagy flashmobot, mindössze néhányan említették (- százalék)
(3.26. ábra).
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3.26. ábra: Fórumok
(Kérdés: Milyen lehetőségeik vannak a fiataloknak az Ön lakóhelyén
arra, hogy hallassák a hangjukat a helyi közügyekben?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

Az ifjúságkutatók között abban meglehetős egyetértés mutatkozik, hogy a fiatalok
elfordultak a közélettől, és kifejezetten igyekeznek magukat távol tartani a politikától. A politikában egy konfliktusos világot látnak, amelyben kevéssé bíznak.
A politikai aktivitás szintje kifejezetten alacsony a nemzedékben. A politikai, közéleti aktivitás különböző formái közül a legtöbben az aláírások gyűjtését említették,
ám a megkérdezetteknek csupán 6 százaléka vett részt ilyen tevékenységben. Az
olyan aktivitások, mint a bojkott vagy a pénzadomány vagy valamilyen politikai
demonstráción való részvétel, alig néhány – éves esetében releváns (3.27. ábra).
Az egyes aktivitásokat együtt vizsgálva láthatóvá válik, hogy a megkérdezettek
 százaléka egyik fajta aktivitásban sem vett részt. Mindez tovább erősítheti azt
a hipotézist, hogy a magyarországi fiatalok igénye a közéleti-politikai aktivitásra
alacsony szintű.
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3.27. ábra: Aktivitás igénye
(Kérdés: Különböző tevékenységeket soroltunk fel. Kérjük, mondja meg, hogy részt vett-e már ilyen tevékenységben!)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

A fiatalok online térben eltöltött idejét szemlélve azt gondolhatnánk, hogy bár közéleti aktivitásuk a fizikai világban nem olyan jelentős, mert nem járnak tüntetésekre,
nem próbálják hallatni a hangjukat a településükön vagy országos viszonyok között, ám az online világban ezt kényelmesen megtehetik. Ha megvizsgáljuk, hogy
a közösségi médiában milyen gyakorisággal fogyasztanak politikai termékeket és
folytatnak közéleti tevékenységet, azt találjuk, hogy a megkérdezettek kétharmadaháromnegyede (– százalék) sohasem tájékozódik politikai kérdésekről közösségi
oldalon, nem olvas politikai tartalmú cikkeket, nem lájkol és nem oszt meg ezzel
kapcsolatos híreket, és alig jellemző, hogy a fiatalok politikai pártok vagy politikusok
oldalát követnék (3.28. ábra). A fiatalok fele ( százalék) a kérdezett tevékenységek
egyikét sem végzi sohasem, azaz a közösségi médiabeli aktivitása (is) hermetikusan
elzárt bármiféle politikai aktivitástól.
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3.28. ábra: Online közéleti aktivitás
(Kérdés: Milyen gyakran szokott Ön közösségi oldalon…?)
(N2016 = 1569; százalékos megoszlás)

A közélettől való távolságtartás megmutatkozik abban az alapvető attitűdben is,
hogy a fiatalok inkább kockázatkerülőnek és inkább mérsékeltnek tartják magukat.
Ezt a visszahúzódó, visszafogott attitűdöt más kérdésekre adott válaszaik is megerősítik. A fiatalok alapvetően kerülnék a vitás helyzeteket, közel felük ( százalék)
egyetért abban, hogy nem helyes, ha valaki a másikat meg akarja győzni az igazáról,
több mint felük ( százalék) mondja azt (is), hogy nem helyes, ha valaki befolyásolni akarja a másikat. Jelentősnek mutatkozik a fiatalok safe space iránti igénye:
a megkérdezettek kétharmada ( százalék) szerint kellenek olyan helyek, amelyek
mentesek a közéleti-politikai témától.
A magyarországi – évesekről kifejezetten rendpárti kép alakulhat ki bennünk, amikor azokat a válaszokat elemezzük, amelyek arra vonatkoznak, hogy miről
szabad és miről nem szabad beszélni, illetve miből illik viccet csinálni. A megkérdezettek kétharmada ( százalék) úgy gondolja, hogy vannak olyan dolgok, amikkel
nem szabad viccelődni, és minden második ( százalék) gondolja azt, hogy vannak
olyan dolgok, amikkel nemcsak hogy nem szabad viccelni, de aki viccel, azt büntetni
kellene (3.29. ábra).
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3.29. ábra: Igény a vitára
(Kérdés: Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

DIGITÁLIS SZOCIALIZÁCIÓ
A magyarországi fiatalok digitális szocializációjával kapcsolatban megállapíthatjuk,
hogy mára kiteljesedett. Az ifjúság Magyarországon, ahogy a világ fejlett részén,
„behuzalozott” életmódot folytat: képes élni és él is a digitális ökoszisztéma által
nyújtott lehetőségekkel, elsősorban a szabadideje digitalizált. A -os nagymintás ifjúságkutatás korábbi feldolgozásai (Székely-Aczél, ) megmutatták, hogy
a Kárpát-medencei magyar ifjúság szabadidejének legnagyobb részét a digitális
technológia jelenlétében tölti. Digitális terekben és digitális tartalmat fogyasztva
szórakozik, kommunikál, szervezi kapcsolatait. A kutatás más kérdéskörei arra
is rámutatnak, hogy a digitális technológia a munkaerőpiacon szintén jelen van,
az aktív fiatalok nagyjából ötöde a munkaidejének legalább felében használ infokommunikációs eszközöket. A leginkább használt IKT-eszköz a számítógép,
amelyet a megkérdezett fiatalok harmada ( százalék) legalább a munkaidejének
felében használ. A számítógéphez képest valamivel kevésbé használják az internetet
( százalék) vagy más informatikai eszközt ( százalék), és még kevésbé jellemző
a telefon használata, amelyet az aktív fiatalok negyede-ötöde ( százalék) használ
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a munkájához legalább a munkaideje felében (3.30. ábra). Nyilvánvalóan jelentős
különbség van a különböző iskolai végzettségek szerint, a diplomások infokommunikációs technológiához kötődő munkáját jól jelzi, hogy míg átlagosan a kérdezettek mintegy tizede ( százalék) dolgozik legalább három eszközzel a felsorolt
négy közül a munkaideje legalább felében, a diplomások esetében négyszeres arányt
találunk ( százalék).

3.30. ábra: Infokommunikációs technológia munkakörnyezetben
(Kérdés: Ön a munkaideje mekkora részében …?)
(N2016 = 999; százalékos megoszlás)

A digitális technológia kifejezetten kommunikációs célú használata az ifjúsági korosztályban gyakori és intenzív. Gyakran használják az internetet telefonhívások
fogadására és kezdeményezésére, minden második ( százalék) fiatal legalább
naponta egyszer telefonál az interneten keresztül. Hasonló arányban használnak
azonnali üzenetküldőt ( százalék), az e-mailek olvasása ennél valamivel ritkábban
fordul elő, a megkérdezettek négytizede ( százalék) olvas e-maileket legalább naponta egyszer, és a megkérdezettek harmada ( százalék) szokott legalább naponta
SMS-ezni. Mindebből jól érzékelhető, hogy az olyan technológiák, mint az SMS,
komoly kihívóra találtak az azonnali üzenetküldőkben (3.31. ábra).
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3.31. ábra: Digitális kommunikáció
(Kérdés: Kérem, mondja meg, hogy milyen gyakran használja Ön a következőket?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

Az azonnali üzenetküldő szolgáltatások nemcsak arra nyújtanak lehetőséget, hogy
szöveges üzeneteket válthassunk egymással, hanem számos más multimédiás szolgáltatást is használhatunk általuk. Az azonnali üzenetküldő alkalmazások eredeti
szolgáltatása a legnépszerűbb: a fiatalok közel fele ( százalék) szokott szöveges
üzeneteket küldeni azonnali üzenetküldő alkalmazásokon keresztül. Közel ugyanennyien telefonálnak ( százalék), hasonló arányban küldenek képeket ( százalék). Kevésbé jellemző a hangüzenetek küldése ( százalék), a videó küldése
( százalék), illetve a fájlküldés ( százalék) (3.32. ábra).
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3.32. ábra: Azonnali üzenetküldő alkalmazások
(Kérdés: Előfordult-e már Önnel, hogy csetes alkalmazások segítségével [Skype, Viber, Messenger, What’sUp, Snapchat, Telegram]…?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

Az okostelefonok, és azokon belül az azonnali üzenetküldő alkalmazások használatával vált valósággá az, hogy állandóan elérhetőek vagyunk, gyakorlatilag folyamatos kommunikációban lehetünk egymással. Üzenet érkezett – jelzik fénnyel,
hanggal, rezgéssel az azonnali üzenetküldők, majd a többi alkalmazás, és ma már
az okostelefonunk – ha kifejezetten nem tiltjuk – lépten-nyomon jelez nekünk.
Továbbítja a különböző alkalmazások üzeneteit, hol elérhető frissítésről tájékoztat,
hol emlékeztet, hol újabb tartalmakat ajánl. A magyarországi fiatalokra jellemző,
hogy az okostelefonjukat folyamatosan figyelemmel kísérik, ha értesítést kapnak,
egyharmaduk ( százalék) azonnal, további egyharmaduk ( százalék) egy-két
órán belül megnézi, és alig vannak olyanok, akik naponta egyszer ellenőriznék készüléküket, vagy ezeket az értesítéseket teljesen figyelmen kívül hagynák (3.33. ábra).
A kutatásból azt is láthatjuk, hogy többségük nem szűri az értesítéseket, és a
telefonjának, illetve a letöltött applikációknak az alapbeállításait használja, ennek
eredményeképpen a telefonján lévő összes applikáció azonnal jelzi, ha üzenetet, értesítést kap ( százalék). Csak bizonyos applikációk vagy applikációk egyes szolgáltatásai jeleznek azonnal további közel négytizedüknek ( százalék), és alig minden
hetedik tiltja az applikációk értesítéseit a telefonján ( százalék).
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3.33. ábra: Telefon és a figyelem
(Kérdés: Melyik állítás jellemző leginkább Önre? Ha értesítést kap telefonjára…)
(N2016 = 1327; százalékos megoszlás)

A kommunikáció mellett a digitális kultúra arra is kiválóan alkalmas lehet, hogy
új közösségeket szervezzen meg, pontosabban a közösségeket online módon szervezhesse. Látványos különbség mutatkozik abban, hogy a magyarországi fiatalok
mely tevékenységeket milyen gyakorisággal végzik barátaikkal fizikai környezetben,
illetve online környezetben (vagy vélhetően online környezetben). A – éves fiatalok hattizede ( százalék) sohasem megy barátaival, közeli ismerőseivel közösen
sporteseményre, kétharmaduk ( százalék) médián keresztül sem követ sporteseményeket közösen barátaival (egy fizikai térben). Mindazonáltal közel minden
második fiatal ( százalék) valamilyen gyakorisággal játszik interneten keresztül
barátaival, és még ennél is többen, a fiatalok kétharmada (- százalék) szokott
filmet nézni vagy zenét hallgatni barátaival közösen (3.34. ábra).
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3.34. ábra: Új (és régi) közösségszervezők
(Kérdés: Milyen gyakran fordul elő Önnel, hogy barátaival, közeli ismerőseivel közösen…?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

Az ifjúságkutatás eredményeinek korábbi publikációiban már szó esett róla, hogy
a fiatalok szabadidő-eltöltésében a virtuális terek egyre fontosabbá válnak a fizikai
terekkel szemben. Adódik a kérdés, hogy mindez inkább annak köszönhető, hogy
az egész életünk eltolódik digitális irányba, vagy pedig annak, hogy egyre kevesebb
olyan lehetőség van az ifjúság számára, ahol a neki megfelelő programok, szolgáltatások elérhetők. Kifejezetten tanulságos megvizsgálni, hogy miként tekintenek a
magyarországi fiatalok településük, közeli környezetük ilyen jellegű infrastrukturális
ellátottságára. A kérdőívben megkérdeztük, hogy „vannak-e az ön számára elérhető
közelségben olyan intézmények, szolgáltatások, szervezetek, amelyek a fiatalok számára (is) kínálnak különböző lehetőségeket (pl.: programokat szerveznek, segítséget,
nyújtanak, tanácsokat adnak stb.)?”. A válaszok azt mutatják, hogy a fiatalok harmada ( százalék) úgy gondolja, hogy nincsenek ilyen lehetőségek a közelében,
további bő negyedük ( százalék) csak részben gondolja, hogy ezek a lehetőségek
rendelkezésre állnak, és minden tizedik fiatal nem tudja.
A megkérdezettek fele ( százalék) állítja, hogy művelődési ház, kultúrház, ifjúsági ház létezik azon a településen, ahol él, és közel ugyanilyen arányban ( százalék) könyvtárról is beszámol. Közel négytizedük ( százalék) mondja, hogy van
településén olyan klubhelyiség, amely kifejezetten a fiataloknak szól. A megkérde-
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zettek negyede ( százalék) számol be ifjúsági tanácsadó információs irodáról,
kulturális egyesületről ( százalék), környezetvédelmi szervezetről ( százalék),
pályaválasztási tanácsadásról ( százalék), diákönkormányzatról ( százalék),
prevenciós szolgáltatásról ( százalék).
Megvizsgálva, hogy lenne-e szükségük különböző fizikai terekre, illetve programokra és szolgáltatásokra azon a településen, ahol élnek, azt tapasztaljuk, hogy
minél kevésbé állnak ezek a szolgáltatások rendelkezésre az adott településen, annál
inkább igénylik őket a fiatalok. A megkérdezettek hattizede ( százalék) állítja, hogy
szükség lenne droggal, alkohollal, szenvedélybetegséggel kapcsolatos tanácsadásra
a településen, legalább minden második fiatal így gondol a környezetvédelmi szervezetekre, a pályaválasztási tanácsadásra, a diákönkormányzatra, ifjúsági irodára
is (3.35. ábra).

3.35. ábra: Igények
(Kérdés: Mennyire lenne rá szükség, hogy működjön a településen…?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

Mint fentebb láthattuk, a fiatalok jó része az okostelefonjának alapbeállításait használja, és nem szabályozza az egyes applikációk értesítési tulajdonságait. Hasonlóképpen a közösségi oldalak adatvédelmi beállításait sem paraméterezik túlságosan.
A közösségi oldalakat használók megoszlanak abban, hogy korlátozzák-e vagy sem,
ki láthatja az adataikat ( vs.  százalék), hogy ki láthatja a bejegyzéseiket (
vs.  százalék), és hogy ki láthatja a fényképeiket ( vs.  százalék) (3.36. ábra).
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3.36. ábra: Online bizalom
(Kérdés: Szokta-e Ön közösségi oldalon korlátozni azt, hogy…?)
(N2016 = 1669; százalékos megoszlás)

Úgy tűnhet, mintha az online világ iránt, szélesebb tekintetben a digitális kultúra
iránt érzett bizalom magas volna, ami részben igaz. Ennek ellenére a magyarországi
fiatalok az interneten kevésbé érzik magukat biztonságban, mint a mindennapi fizikai valóságban. A megkérdezettek kétharmada ( százalék) az otthonában, minden
második ( százalék) a közvetlen lakókörnyezetében (is) teljes biztonságban érzi
magát, és hasonlóképpen gondolkodnak a saját településükről ( százalék). Az országban úgy általában már csak a fiatalok közel négytizede ( százalék) érzi magát
teljes biztonságban, az interneten pedig csak minden harmadikuk ( százalék).
Mindez nem jelenti azt, hogy sokan lennének, akik nem érzik magukat biztonságban
ezekben a közegekben. Legfeljebb az internet esetében van egy jelentékeny csoport
( százalék), akik kifejezetten nem érzik magukat biztonságban, a többi esetben
ez nem számottevő,  százalék körül marad (3.37. ábra).
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3.37. ábra: Biztonságos közegek
(Kérdés: Összességében Ön mennyire érzi magát biztonságban…?)
(N2016 = 2000; százalékos megoszlás)

A fentiekben részletesen foglalkoztunk a nagymintás ifjúságkutatás legutóbbi hullámának azon kérdéseivel, amelyeket sem a gyorsjelentésben, sem a később napvilágot
látott kötetben nem dolgoztunk fel. Azt gondolom, ezek bemutatásával sikerült azt
is bizonyítani, hogy számos fontos tudás nyerhető ki azokból az adatokból, amelyek
az eredmények bemutatásakor háttérbe szorulnak.
Az is jól látható, hogy jelentős számú kérdés feldolgozása nem történt meg korábban, illetve hogy ezeket egy többé-kevésbé értelmes tematika alapján is lehetett
rendezni. És bármilyen meglepő, továbbra is maradtak olyan kérdések, amelyeknek
az elemzését itt sem végeztem el. Ennek egyszerű oka az, hogy ebbe a struktúrába
nehezen lehetett volna beilleszteni őket, pedig kifejezetten izgalmasak. Így nem beszéltünk például arról, hogy mit gondolnak a magyarországi fiatalok a bevándorlás
vagy az ifjúság elvándorlásának kérdéséről, amelyek továbbra is aktuális közéleti
témának számítanak. Nem beszéltünk továbbá arról sem, miként gondolkodnak a
jelenlegi lakáskörülményeikről, vagy hogy miként fogyasztanak televíziós tartalmakat online platformokon. Mindezekről talán majd máskor!
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Milyenek a fiatalok? – erre a kérdésre a fentiekben olyan adatok alapján próbáltam
választ keresni, amelyek alapvetően maguknak a fiataloknak a megnyilatkozásai
alapján álltak elő. Lehet azonban másfajta forrást használni, más nézőpontot választani, amely kiegészítheti mindezt. A mai napig nem zárult le az a vita, amely
a körül a kérdés körül forog, hogy vajon mi határoz meg minket jobban: az, hogy
mi mit gondolunk magunkról, vagy az, hogy mások miként ítélnek meg minket.
Az ifjúságról alkotott külső képet leginkább a média jeleníti meg, amelyről tudjuk,
hogy jelentős befolyást gyakorolhat a véleményekre, gondolatokra (Andok, 2015;
Antal et al., 2015). Meg kellene tehát vizsgálnunk, hogy mit mond a média a fiatalokról. Áttekinteni a média egészét nyilvánvalóan lehetetlenül nehéz vállalkozás,
ami nem is lehet cél, azonban a média egy kisebb, de meghatározó része igenis jól
feltérképezhető, ha megvan hozzá a megfelelő eszközünk. Tehát kicsit szűkebbre
véve a fókuszt, arról kellene képet alkotnunk, hogy a magyar nyelvű hagyományos
elektronikus média, az online és a nyomtatott média mennyit és miképpen beszél
a fiatalokról. A célokhoz illeszkedő módszer a – főként kvantitatív – médiaelemzés,

150

Ifjúsági tematika a magyar médiában

amely igyekszik strukturálni, akár számszerűsíteni mindazt, ami a témával kapcsolatban a magyar médiában megjelent.
Minden elemzést alapvetően meghatároz a korpusz, amelyen azt elvégzik. Ezért
esett a választásom az Observer adattárára – a hozzáférést ezúton is köszönöm –,
amely a legteljesebb létező, rendszerezett adatbázis. Az Observer Budapest Kft. a
legrégebben alapított és legnagyobb hazai médiafigyelő cég. A folyamatosan bővített médialistán mára a nyomtatott sajtó esetén több mint 350 sajtótermék, online
médiumok esetén közel 900, rádió és televízió esetén 25 csatorna szerepel.
A Szürke hattyúk kötet leginkább a 2016-os nagymintás ifjúságkutatás eredményeivel foglalkozik, illetve ezek mentén a 2020-as kutatást hivatott előkészíteni,
ezért a legjobb megoldásnak azt tartom, ha a médiaelemzés erre az időszakra vonatkozik. Elsőként talán érdemes megvizsgálni, hogy a 2016 elejétől 2019 végéig
(2016. január 1. – 2019. december 31. között) eltelt időszakban a magyar médiában
milyen volt az „ifjúságkutatás” megjelenése1. A vizsgált időszakban összesen 706
olyan cikket vagy műsort találhatunk, amelyikben szerepel az „ifjúságkutatás” szó.
Mint az alábbi ábrán látható, az adott időszakban a kifejezés felbukkanásának gyakorisága nem egyenletes a magyar médiában. A legtöbb hivatkozás 2019 februárjára
esik, amikor is 60 alkalommal írt vagy beszélt a média ifjúságkutatásról (4.1. ábra).
Részletesebben megvizsgálva ezt az időszakot, egy kiemelkedő tematikát látunk,
amely a házasság hetéhez kapcsolódott, és arról szólt, hogy a fiatalok házasodási
kedve növekedett. A megjelenések döntő többsége az online médiához kötődik,
és a nagymintás ifjúságkutatás eredményeire reflektál, amely szerint a 15–29 éves
fiatalok többsége házasságban kíván élni.
A 2018-as őszi sűrűsödés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által gondozott
Digitális Immunerősítő Programhoz kapcsolódott, amely szintén reflektált a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 eredményeire, így az a médiatartalmakhoz kötődően is
megjelent. A többi, jelentősebb kiugrás is elsősorban a nagymintás ifjúságkutatásra
reflektál. Mindez azt mutatja, hogy a média nem spontán kezd el foglalkozni az
ifjúságkutatással, hanem az intenzitásnövekedés minden esetben tudatos kommunikáció eredménye.
1 Az „ifjú(ság) kutat(ás)” 909 alkalommal jelent meg, hasonló megállapításokat tehetünk, mint
egybeírt verziója esetében, és átfedés is jellemző.
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4.1. ábra: Ifjúságkutatás a magyar médiában 2016–2019
(N= 706; gyakoriságok)

Az „ifjúságkutatás” más tekintetben elsősorban az online felületekhez kötődik, a
megjelenések 78 százaléka internetes forrásból származik, míg 15 százaléka nyomtatott médiatermékekből, és csupán a maradék 7 százalék rádiós és televíziós tartalom. A kifejezés előfordulása a Csalad.hu, a Kossuth rádió és a Magyaridok.hu
oldalán a leggyakoribb.

A fiatalság örök
Túl az ifjúságkutatáson, természetesen ennek a fejezetnek elsősorban az a célja, hogy
bemutassa, a fiatalokról milyen képet alkot a média. Az adatokat áttekintve fontos
leszögeznünk, hogy az ifjúság stabilan jelen van, folyamatos témát ad – vélhetően
nem csupán – a magyar médiának. Nem is okozhat meglepetést, hogy az „ifjúság”
és a „fiatalok” szavak az „ifjúságkutatáshoz” képest lényegesen nagyobb számban
fordultak elő, igaz, nem egyforma mértékben, a „fiatalok” több mint háromszoros
megjelenést produkál, mint az „ifjúság”. Összehasonlításképp az „idősek”, „öregek”,
„nyugdíjasok” és „szeniorok” közül az „idősek” fogalma emelkedik ki, közel négymilliós gyakorisággal a magyar nyelvű médiában 2016 és 2019 között (4.1. táblázat).
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Mellékszál, de kifejezetten érdekes, hogy az idősebb emberekre vonatkozó fenti
kifejezéseink valamelyest eltérő jelentéstartalommal bírnak. Benczes Rékával az
időskorúak különböző megnevezéseihez kapcsolódó asszociációkat vizsgálva, a
magyar 18 évesek és idősebbek körében végzett reprezentatív kérdőíves vizsgálat
során megállapíthattuk, hogy az egyes fogalmakhoz más-más jelentéstartomány
társul. Mindez megmutatkozik abban is, hogy az érzékelt távolság a magyar társadalomban az idősek / öregek / nyugdíjasok / szeniorok és a fiatalok között különböző.
Míg az idősek, öregek és nyugdíjasok esetében a megkérdezettek nagyjából fele
(48-53 százalék) nagy vagy nagyon nagy távolságot látott a fiatalokhoz képest, addig a szeniorokkal kapcsolatban mindössze a megkérdezettek valamivel több mint
harmada (36 százalék) látta ugyanilyen jelentősnek a távolságot. A szenior kifejezés
ezenkívül pozitívabb képzettársításokat eredményez: aki „szenior”, az sokkal inkább
„aktív” és „fiatal”, mint aki idős, öreg vagy nyugdíjas (Székely – Benczes, 2019).
Fogalmak

Gyakoriságok (db)

ifjúság

433 057

fiatalok

1 389 779

idősek

3 727 948

öregek

128 792

szeniorok

18 335

nyugdíjasok

282 973

4.1. táblázat: Életkorra vonatkozó kifejezések előfordulása 2016–2019
(gyakoriságok)

Külön-külön vizsgálva ezt a két szót, megfigyelhetjük, hogy nagyjából háromszor
annyi találat vonatkozik a fiatalokra, mint az ifjúságra. Az évenkénti bontásban
láthatjuk, hogy nagyságrendileg azonos mennyiségben voltak jelen a vizsgált négy
év során ezek a kifejezések, és egymáshoz képest is hasonló arányokat mutatnak.
Megvizsgálva az ifjúság és a fiatal(ok)2 szavak együttes jelenlétét, azt találjuk, hogy
2016 és 2019 között összesen 129 477 esetben fordult elő a magyar médiában olyan
2 Az együttes vizsgálat során a „fiatal” fogalmat használtuk a „fiatalok” helyett a nagyobb
találati szám érdekében.
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cikk vagy műsor, amelyben ez a két kifejezés együtt megjelenik. Évente több mint
harmincezer alkalommal3 (4.2. táblázat).
Ifjúság

Fiatalok

Ifjúság + fiatal

2016

90 875

337 371

32 746

2017

92 114

344 483

34 248

2018

90 048

353 404

32 235

2019

80 010

354 521

30 248

Összesen

353 047

1 389 779

129 477

4.2. táblázat: „Ifjúság” és „fiatal” szavak előfordulása 2016–2019
(N= 129 477; gyakoriságok)

Tovább részletezve az előfordulási gyakoriságokat, megfigyelhetjük, hogy a vizsgált
időszakban negyedévenként is szűk 20 százalékos konfidenciaintervallumban mozog
az „ifjúság” és a „fiatal” fogalmainak együttes jelenléte4. A legalacsonyabb értéket
2019 első negyedévében figyelhetjük meg, akkor 7162-szer fordult elő a magyar
médiában, hogy egy cikkben vagy adásban egyszerre szerepelt az „ifjúság” és a
„fiatal” szó. A csúcs 2017 második negyedévében látható, akkor 8959 ilyen esetet
találunk (4.2. ábra).
3 Összehasonlításképpen ugyanerre a két kifejezésre a Google körülbelül 31 ezer találatot ad
2016 és 2019 között összesen. Pusztán kísérletképpen, ha ugyanezt a vizsgálatot elvégezzük
másik kifejezéssel, megfigyelhetünk trendeket is. Két olyan kifejezést kiválasztva, amelyek
aktuális témákat jelölnek (klímaváltozás és migráció), megfigyelhetjük, hogy másként viselkednek, mint az ifjúság vagy a fiatal fogalmak. Míg utóbbiaknál a vizsgált években rendre hasonló számokat találunk, addig a „klímaváltozás” előfordulása a vizsgált időszakban
megháromszorozódott (11 063-ról 34 397-re növekedett), és gyakorisága egyre intenzívebb
növekedést mutat: míg 2016 és 2017 között 20 százalékos, 2017 és 2018 között már 30 százalékos növekményt találunk. 2018 és 2019 között léptéket vált a növekedés, szinte pontosan
kétszeresére emelkedett az előfordulás gyakorisága. A „migráció” fogalma 2018-ban volt a
csúcson, több mint százezerszer fordult elő a magyar médiában, ez azt jelenti, hogy a 2017‑es
évhez képest kétharmadával növekedett meg a jelenléte, majd 2019-re visszazuhant az előfordulása a 2018-as érték háromnegyedére.
4 A későbbiekben ezzel az együttes előfordulással dolgozunk. Előzetesen elfogadva azt, hogy
egy olyan megjelenés, amelyben mindkét kifejezés szerepel, inkább szól a fiatalokról, mint
egy olyan, ahol csupán egyik kifejezés szerepel a kettőből.
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4.2. ábra: „Ifjúság” + „fiatal” kifejezések intenzitása 2016–2019
(N= 129 477; gyakoriságok)

A kifejezések közel kétharmada az online médiában jelent meg, míg közel harmadát a nyomtatott sajtó adja, a maradék négy százalékot a rádió- és televízióadások
jelentik (4.3. ábra). Tovább bontva mindezt negyedévekre, hasonló arányokat figyelhetünk meg.

4.3. ábra: Az „ifjúság” + „fiatal” kifejezések előfordulása médiatípusonként 2016–2019
(N= 129 477; százalékos megoszlás)

A vizsgált időszakban legtöbbször az Erdon.ro (Erdély Online) portálon szerepel
olyan tartalom, amelyben az „ifjúság” és a „fiatal” szavak együttesen vannak jelen,
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összesen 2402 alkalommal. Ettől jóval leszakadva 1725 találattal a második a Kossuth
rádió, majd a Magyarkurir.hu jön 1582 találattal. Az ilyen tartalmakat közreadók
30 leggyakoribb előfordulása közé bekerült a Nemzeti Sport, a Magyaridok.hu, az
Origo.hu, az m1 és számos megyei lap is (4.4. ábra).

4.4. ábra: Top 30 „ifjúság” + „fiatal” forrás szerinti eloszlása 2016–2019
(N= 129 477; gyakoriságok)

Az online médiát részletezve megfigyelhetjük, hogy az ifjúság témájával nem feltétlenül a legolvasottabb online oldalak foglalkoznak. Az elmúlt időszakban a legolvasottabb híroldalak Magyarországon (ld. a Digitális Közönségmérési Tanács
adatsorai5) rendre az Index, az Origo, a 24.hu, a Hvg.hu voltak. Ehhez képest a top
harmincba az Index és a Hvg.hu be sem fért. Az Origo az élbolyban, míg a 24.hu a
lista második felében szerepel. Jelentős gyakoriságot mutatnak ugyanakkor a megyei
lapok online változatai, valamint az olyan napilapok online verziói, mint a Népszava
vagy a Magyar Hírlap, illetve egyedüliként a Hirado.hu rádiós és televíziós csatorna
online változata (4.5. ábra).
5 http://dkt.hu/
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erdon.ro
magyarkurir.hu
feol.hu
magyaridok.hu
zaol.hu
origo.hu
veol.hu
beol.hu
haon.hu
heol.hu
vaol.hu
duol.hu
nepszava.hu
delmagyar.hu
baon.hu
3szek.ro
webradio.hu
teol.hu
xlsport.hu
szoljon.hu
magyarhirlap.hu
szon.hu
24.hu
bama.hu
hirado.hu
kemma.hu
sonline.hu
hiros.hu
kisalfold.hu
gondola.hu

2 402
1 582
1 359
1 268
1 266
1 217
1 178
1 171
1 165
1 066
1 059
1 040
979
959
937
927
918
910
909
900
875
850
816
806
796
782
767
719
694
690
0
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4.5. ábra: Top 30 „ifjúság” + „fiatal” megjelenés az online médiában 2016–2019
(N= 31 007; gyakoriságok)

A rádiók és a televíziók közül messze a legtöbbet foglalkozik a témával a Kossuth
rádió, de jelentős a fogalmak együttes előfordulása az m1-en is. Általában elmondhatjuk, hogy inkább a közszolgálati és hírmédia szerepel az élen, ami többek között
annak köszönhető, hogy az Observer nem vizsgálja például az olyan szórakoztató
tartalmakat, mint a filmek, filmsorozatok, vetélkedők stb. (4.6. ábra).
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4.6. ábra: Top 30 „ifjúság” + „fiatal” megjelenés a rádiókban
és televíziókban 2016–2019
(N= 5390; gyakoriságok)

Nyomtatott sajtótermékek esetében a Nemzeti Sport szerepel az élen, itt több mint
másfél ezer olyan cikk jelent meg a 2016 és 2019 közötti időszakban, amely együttesen tartalmazta az „ifjúság” és a „fiatal” kifejezéseket. Ezt követően alapvetően
megyei lapokat látunk a harminc legtöbb megjelenéssel bíró print médium között.
A lista vége felé ott szerepelnek az országos lapok, illetve jó néhány erdélyi nyomtatott sajtótermék (4.7. ábra).
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Nemzeti Sport
Békés Megyei Hírlap
Fejér Megyei Hírlap
Zalai Hírlap
Heves Megyei Hírlap
Napló
24 óra
Nógrád Megyei Hírlap
Somogyi Hírlap
Petőfi Népe
Kelet-Magyarország
Tolnai Népújság
Vas Népe
Dunaújvárosi Hírlap
Bihari Napló
Új Néplap
Hajdú-Bihari Napló
Székely Hírmondó
Délmagyarország
Szabadság
Dunántúli Napló
Észak-Magyarország
Magyar Idők
Kisalföld
Magyar Hírlap
Magyar Nemzet
Népszava
Krónika
Udvarhelyi híradó
Csíki Hírlap

1 553
1 249
1 242
1 172
1 127
1 091
998
984
939
932
931
918
914
913
848
840
831
801
799
785
669
659
641
639
579
543
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498
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4.7. ábra: Top 30 „ifjúság” + „fiatal” megjelenés a nyomtatott sajtóban 2016–2019
(N= 25 498; gyakoriságok)

Láthattuk fentebb, hogy abban az esetben is, ha csupán az összesített („ifjúság” ÉS
„fiatal”) megjelenésekkel dolgozunk, 129 477 megjelenéssel kell számolnunk, amely
igen jelentős mennyiség, így részletes elemzésre jelen keretek között nem alkalmas.
Szelektálást többféle módszerrel végezhetünk, például vehetnénk valószínűségi
mintát, amely biztosítaná azt, hogy az elemzésre kiválasztott megjelenések a véletlennek köszönhetően jól jellemzik a teljes adatbázist.
Másik lehetőség, ha valamilyen módon a relevánsabb tartalmakat választjuk ki.
Az Observer rendszere tartalmaz ilyen referenciaértéket, amely a Boolean-modell
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(Kowalski, 1997) alapján épül fel. A modell három tényezőt vesz figyelembe a relevancia kiszámításánál: (1) a kifejezés gyakoriságát a szövegben, (2) a kifejezés
fordított gyakoriságát a teljes szövegállományban és (3) a szöveghosszt, amelyben
megjelenik a kifejezés. Tehát növeli a relevanciát, ha egy kifejezés sokszor szerepel
egy szövegben, ha a kifejezés a szövegállományban ritkának számít (és megjelenik
a szövegben), illetve ha a kifejezés rövid szövegben (címben, leadben) jelenik meg.
Ezek együttes felhasználásával számítja ki a rendszer a kifejezésekre vonatkozó
relevanciát egy adott médiatartalomra vonatkozóan.
A relevancia szerinti besorolás meglehetősen széles intervallumot jelenít meg:
a legmagasabb pontszám 334, és a legalacsonyabb 10, az egy forráshoz tartozó átlagos relevancia értéke 76 pont. Azon források, ahol a vizsgált „ifjúság” ÉS „fiatal” kifejezések megjelentek, nem feltétlenül azok, amelyek egyben a legmagasabb
pontszámot érték el a relevanciavizsgálat során, inkább az átlagpontszám körüli
értéket mutatnak.

4.8. ábra: Top 30 forrás relevanciaátlaga
(N= 129 477; gyakoriságok)

A relevanciaértékek alapján a legmagasabb pontszámokat kapó száz megjelenés
kizárólag nyomtatott lapból származik, a legmagasabb pontszám 334, míg az utolsó
a százas listában 192 pontot tudhat magáénak. Amennyiben a médiumok típusa
szerint rendezzük a megjelenéseket, a rádió és televízió esetében a leginkább releváns
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tartalom 178, míg a századik 160 pontot ér el. Az online tartalmak esetében 187
és 166 pont közé esik a legmagasabb pontszámot elérő száz cikk. Ezeket a megjelenéseket a vizsgált időszakban (2016 és 2019 között) ábrázolva azt találjuk, hogy
voltak olyan hónapok, amikor egyáltalán nem jelent meg olyan tartalom, amelyik
kiemelten foglalkozott a fiatalokkal, más esetben pedig akár több mint egy tucatnyi
ilyen tematikájú megjelenés fordult elő (4.9. ábra). Jellemző azonban, hogy ezek a
csúcsidőszakok annak tudhatók be, hogy a megyei lapok és a megyei lapok online
megjelenései azonos tartalommal közölnek írásokat, amelyeket az elemzés ebben
a formában nem küszöböl ki.

4.9. ábra: A legmagasabb relevancia-pontszámmal bíró 300 tartalom időbeli eloszlása
(N= 300; gyakoriságok)

Arra az Observer rendszere már nem nyújt lehetőséget, hogy megvizsgálhassuk
ezeknek a médiamegjelenéseknek a konkrét tartalmát. Azon 300 megjelenésről,
amelyek a legnagyobb relevancia-pontszámot érték el (forrástípusonként különkülön), manuális besorolást követően lehet megmondani, hogy mely főbb témákkal
foglalkoznak. A témabesorolást illetően fontos megjegyezni, hogy egyrészt az egyes
kategóriák egymással is átfedésben vannak, másrészt a kategóriabesorolás nem
pusztán ezen témák jelenlétét hivatott rögzíteni, hanem a teljes tartalom alapján az
egyes megjelenésekhez leginkább passzoló kategóriát tartalmazza. Példának okáért
egy sporteseményről szóló beszámoló lehetne akár esemény, akár sport, sőt ha említenek benne résztvevőket, éppen személy is. Az dönti el, hogy melyik kategóriába
kerül végül, hogy mi számít a fő motívumnak a tartalomban a fentiek közül. Vannak

161

Székely Levente: Szürke hattyúk

olyan esetek, ahol ezt a fő motívumot már a cím meghatározza, vannak olyanok,
amikor a lead elolvasása szükséges hozzá, és akadnak olyanok, amikor szükséges
feldolgozni az egész tartalmat.
A vizsgált top 300 megjelenésben leggyakoribb az eseményről vagy programról
szóló híradás, amely ifjúsági vonatkozású, vagy a résztvevők zömmel fiatalok. Ezen
a csoporton belül az események vannak többségben, azonban van néhány hosszabb
távra vonatkozó beszámoló is, amelyet programként nevesíthetünk, de lényegét tekintve egy kategóriát alkotnak. Nagyon hasonló az előbbihez az intézkedés-pályázat,
amely kategóriába minden ötödik megjelenés tartozott, ide zömmel a fiatalok lehetőségeinek bővítését szolgáló programok vagy általánosabb intézkedések sorolhatók.
A politika kategória az esetek túlnyomó többségében kifejezetten pártpolitikai
állásfoglalást, vitát, politikai szervezetekkel kapcsolatos tudósítást tartalmaz. A személyek kategóriájába az összes megjelenés hét százaléka sorolható, ezek a tartalmak
kifejezetten egy személyre irányulnak, akivel általában interjú készül, jellemzően
tevékenységéről, gondolatairól. Hasonló gyakoriság tapasztalható a sport területén,
itt elsősorban sporteredményekre és -eseményekre kell gondolni, utóbbiaknál inkább
az eredmények, a szereplés, a felkészülés hangsúlyosak, és nem maga az esemény
létrejötte, aktualitása.
A négy legkisebb számú kategória egyben az, amely a legtöbbet mond a fiatalokról,
és a leginkább mutat valamit arról, hogy az ifjúság mint társadalmi csoport miképpen
van jelen a világunkban. A témák súlya összességében arra utal, hogy az ifjúsággal
társadalmi csoportként a válogatott tartalmak nagyjából ötöde foglalkozik (4.10. ábra).

4.10. ábra: Főbb tartalmi elemek a releváns 300 tartalom esetében
(N= 300; százalékos megoszlás)
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A részvételbe sorolható 19 médiamegjelenésből hét a nyomtatott sajtóban, öt online
jelent meg, és hat rádiós műsort és egy televízióadást találunk. A megjelenések közül
több duplikátum. Többször is szerepel például az ifjúsági szervezetek összefogásáról
szóló írás, amelyik az Erdely.ma és a 3szek.ro oldalakon is megjelent. A cikk azt
mutatja be, hogy több tucat ifjúsági szervezet fogott össze határon innen és túl,
hogy segítse a fiatalok problémáinak megoldását, és elősegítse a döntéshozatalba
való bekapcsolódásukat. További ilyen duplikátum a Rólad szól, az RMDSZ által
kezdeményezett konzultáció megindítása Romániában, amelyről a hír a Kossuth
rádióban jelent meg többször. Szintén a Kossuth rádióban foglalkoztak azzal is, hogy
Vásárosnaményban 150 önkéntest mozgat meg egy ifjúsági szervezet. Ezek mellett
találunk beszámolót ifjúsági önkormányzatról, általában az ifjúság bevonásáról a
döntéshozatalba.
Az aktivizmus kategóriája a részvétel és a politika közötti térben határol le tartalmakat, a megjelenések nagy része a megyei napilapokhoz kötődik, és egészen
konkrétan egy hírhez, amely szerint Románia budapesti nagykövetsége előtt tüntetés kezdődött a terrorizmusért elítélt erdélyi magyar fiatalok melletti szolidaritás
kifejezésére. A 15 megjelenésből 12 erre a hírre vonatkozik. A maradék három is
egy téma köré szerveződik, amely arról szól, hogy a Liberálisok ifjúsági tagozata
aláírásgyűjtésbe kezd a marihuána legalizálásáért.
Az életmód csoportba tartozó 11 megjelenés közül öt nyomtatott sajtóban látott
napvilágot, a tartalmak másik fele egyenlően osztozik az online és a hagyományos
elektronikus média (rádió és televízió) között. A tartalmakat tekintve alapvetően
kockázati magatartásokkal, devianciákkal foglalkozó beszámolókat találunk. A csoportban lévő 11 megjelenés közül függőségekkel (drog és alkohol) négy darab, az
infokommunikációs eszközök hatásaival, és főként káros hatásokkal két megjelenés
foglalkozik. A maradék megjelenések az anyagi helyzettel, illetve jótékonykodással
és lakhatási kérdésekkel kapcsolatosak.
Az elemzés csoportjába összesen 14 megjelenés került, ebből hat a nyomtatott
sajtóban jelent meg, öt az online médiában, míg a maradék a rádióban és a televízióban. A médiumok közül a Mandiner szerepel két megjelenéssel, a többi egy-egy
forráshoz kötődik. Ezek között jelen van az ATV, a Népszava, a Magyarhirlap.hu,
de a Nők Lapja is, valamint megyei napilapok és kisebb rádiók. A részletesebb
képben láthatjuk, hogy ezek az elemzések több esetben kutatáson alapulnak, így
megjelenik benne nagymintás ifjúságkutatás és az Aktív Fiatalok kutatássorozat, a
K&H aktuális kutatása, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kutatása,
amely a fiatalok médiafogyasztási trendjeit vizsgálta. Fontos megemlíteni, hogy
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ezek a tartalmak szinte kizárólag magyarországi vagy magyar fiatal relációban
készülnek, abban az esetben is, ha a téma megjelenésének apropóját nemzetközi
folyamatok adják.
Egy egyszerű kvantitatív tartalomelemzés megmutatja, hogy ezek a szövegek
összesen közel 10 ezer szót tartalmaznak, és a leggyakrabban megjelenő érdemi
kifejezések 6, akárcsak a címben és a leadben, a szövegben is az „ifjúság” és a
„fiatalok” szavak különböző változatai (4.11. ábra). Ezek mellett jelentős számban fordulnak még elő a következő szavak és kifejezések: korosztály; generáció;
magyar és magyarországi; szülők; gazdaság; politika; elmúlt 20 év; kizárólag
Magyarországon; ország gazdasági helyzete; jövő stb. Az elemzéshez tartozó
médiamegjelenésekben szereplő személyek részben politikusok (államtitkár;
ifjúsági politikai szervezet vezetője), részben „generációs szakértők” és kisebb
részben tudósok.

4.11. ábra: Elemzés tematikába illeszkedő tartalmak (címek és leadek)
(gyakoriság szerinti betűméretek)
6 A kötőszavak és néhány alapvető ige nélkül.
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Az elemzés kategóriába sorolható megjelenések címe hol pozitív, hol negatív, hol
semleges tartalmat sugall. Kifejezetten pozitív tartalomra utal a pozitívabb jövőkép, a javuló munkaerőpiaci helyzet, az ifjúsági program sikerességének említése a
címben, míg negatív kontextust sugall a szegénység, a levert nemzedék. Az inkább
semleges polaritású címek kifejezetten válaszkereső megközelítést alkalmaznak:
„merre tartasz?”, „merre tovább?”, „hogy vagy?” (4.3. táblázat). Azon megjelenések, ahol szerepelnek összefoglalók (leadek), általában megerősítik a címben jelzett
irányt. Egyetlen olyan eset van, ahol a semleges címet negatív összefoglaló követi:
„Merre tovább ifjúság?” „A felvidéki magyar fiataloknak hiányzik egy reális, pozitív
jövőkép” (Korkep.sk). Tartalmukat tekintve az elemzés kategóriába tartozó megjelenések követik a cím és az összefoglaló által kijelölt irányt, azaz a pozitívabb címeket
követően általában fejlődésről számol be az elemzés, míg a negatív töltetű cím
általában kedvezőtlen folyamatokra irányítja a figyelmet az ifjúsággal kapcsolatban.
Médium

Cím

Polaritás

Mandiner

Merre tartasz, magyar ifjúság?

Semleges

Mandiner

Hogy vagy, magyar fiatal?

Semleges

ATV

Szegényebbek a fiatal felnőttek, mint a szüleik voltak?

Negatív

Népszava-melléklet

Levert nemzedékek

Negatív

Vas Népe

A fiatalok többsége emelésre számít

Pozitív

Magyarhirlap.hu

Pozitívabb az ifjúság jövőképe

Pozitív

Nők Lapja

Merre tart az ifjúság?

Semleges

Nógrád Megyei Hírlap

Javul a fiatalok munkaerőpiaci helyzete

Pozitív

Magyarhirlap.hu

Folyamatosan csökkenő ifjúsági munkanélküliség

Pozitív

Jazzy Rádió

Egyre több fiatal dolgozik

Pozitív

Heol.hu

Válaszokat keres az ifjúság

Semleges

Magyaridok.hu

Sikeres az ifjúsági program

Pozitív

Korkep.sk

Merre tovább ifjúság?

Semleges

4.3. táblázat: Elemzés tematikába illeszkedő tartalmak címeinek polaritása
(N= 13; gyakoriságok)
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Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a magyar média ugyan rendszeresen beszél
ifjúságról, azonban leginkább eseményekhez vagy intézkedésekhez kapcsolódóan.
A fiatalok megjelenítése nem egysíkú, de nem is túl árnyalt – átfogó elemzést kevés
megjelenésben találunk. Az ifjúság tárgyalása a leginkább releváns megjelenésekben
alapvetően magyar fókuszú, nemzetközi relációt alig tartalmaz. Felvetődhet a kérdés,
hogy vajon a relevancia szempontjából nem kiemelt médiatartalmak esetében is
nélkülözi a magyar média a nemzetközi jelleget, vajon az ifjúság kiemelt nemzetközi
szereplői eljutnak-e a magyar médiába?

Jeles fiatal személyek
A médiában gyakran találkozunk olyan összeállításokkal, amelyek valamilyen
szempont szerint sorrendbe rendeznek dolgokat, termékeket, személyeket. Az ilyen
gyűjtések szerepeltetése nem véletlen, főleg az online média nagyon kedveli ezt a
műfajt. Azonnali hasznot hoz a kattintások számában, ha olyan címeket olvasunk,
mint a „legjobb 10 romantikus étterem”, vagy „10 dolog, amiért jó szinglinek lenni”
stb. Rendszeresen találkozhatunk olyan gyűjtésekkel, amelyek személyekre vonatkoznak. A Time magazin imázsával elválaszthatatlanul összeforrt, hogy minden
évben megjelöli az év emberét. A Time magazinhoz hasonlóan más médiumok is
rendre megjelentetnek különböző toplistákat, azonban a Time foglalkozik kifejezetten fiatalokra vonatkozó listák összeállításával is. 2019-ben ilyen lista (még)
nem készült, azonban előtte jó néhány éven át igen, ezekből érdemes megvizsgálni
a legfrissebbeket (2016; 2017; 2018)7.
2016-ban The 30 Most Influential Teens of 20168 címmel közölt összeállítást a
Time a legnagyobb befolyással bíró tinédzserekről. Az összeállításban szerepelnek
sportolók, színészek és befolyásos politikusok gyermekei, valamint üzletemberek,
feltalálók és valóságshow-szereplők is. A gyűjtés 14 évesektől 19 évesekig terjed, a
listába kerültek kétharmada lány/nő, és a foglalkozásukon túl általában valamilyen
7 A Time listájának kiválasztását az indokolja, hogy a fentebb vizsgált évek szinte mindegyikében készült ilyen gyűjtés, továbbá a Time „év embere”-választásáról a magyar média is be
szokott számolni, azaz ezeket a gyűjtéseket tekinthetjük egyfajta vonatkoztatási pontnak is.
Nem állítom azonban, hogy ezek a listák bármilyen objektív szempontot tekintve érvényesek
lennének, csupán azt, hogy létezésük és az évekre visszamenő gyakorlat alapján az elemzés
tárgyai lehetnek.
8 https://time.com/4532104/most-influential-teens-2016/
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társadalmi relevanciát, aktivizmust említ az indoklás velük kapcsolatban. Ideológiai
szempontból rendre a baloldali-liberális témák (sokszínűség; LMBT; faji sztereotípiák; menekültek-bevándorlók stb.) jellemzik szerepvállalásukat.
A sort „az első digitális táncos”, Maddie Ziegler nyitja. A 14 éves pittsburghi
lány szerepelt tévéshow-ban, filmben és legfiatalabb zsűritagként a Fox „So You
Think You Can Dance” műsorában. A harmincas válogatásban hat színész szerepel, köztük a legfiatalabb Skai Jackson (14 éves), aki a Disney csatornáján tűnt
fel, és 2016-ban internetes mém is készült az egyik képéből (amely nagyon gyors
felemelkedését követően hamar eltűnt). Online zaklatás elleni felszólalását követően a Marvel-univerzum egyik új hőséhez (Riri Williams) is inspirációt nyújtott.
Ugyancsak színész a 19 éves Maisie Williams is, aki a Trónok harca filmsorozatban
játszott szerepével vált ismertté, számos társadalmi és politikai kérdésben szólal
meg, beleértve a feminizmust és a menekültválságot9.
Érdekes szereplő Logan Guleff, a 14 éves szakács, aki több különböző neves versenyen vett részt, és ért el kiváló eredményt. Ő a legfiatalabb zsűritagja a World
Championship Barbecue Cooking Contest-nek Memphisben, és a legfiatalabb séf,
aki dolgozhatott a James Beard House-ban New Yorkban.
Helyet kapnak a listán Barack Obama (az Egyesült Államok korábbi elnöke) lányai is, Sasha Obama (15 éves) és Malia Obama (18 éves). Annak ellenére, hogy nem
adnak interjúkat, mégis egyfajta ikonként vannak jelen a társadalomban. Egyikük
édesanyjának segített a nők oktatásával kapcsolatos munkájában, másikuk megkezdte az első szemeszterét a Harvardon, mindezzel a fekete lányoknak kínálnak
követendő példát, áll a Time cikkében.
A listában feltalálók és üzletemberek is szerepelnek. A 16 éves dél-afrikai Kiara
Nirghin például, aki olyan anyagot fejlesztett ki avokádó és narancs felhasználásával
(találmányát a Google Science Fair is díjazta), amelyik képes arra, hogy a csapadékos
időszakban begyűjtse a vizet, és ilyen módon az aszályos időszakokban is ellássa
a növényeket megfelelő nedvességgel. Ben Pasternak (17 éves), korábban YouTube
9 Továbbiak: Gaten Matarazzo, a Stranger Things Netflix sorozat 14 éves sztárja, aki amellett, hogy színészkedik és énekel, egy különleges fejlődési rendellenességben is szenved
(cleidocranial dysplasia), amelyik a csontokra és a fogakra is kiterjed, így befolyásolja a beszédet is (az említett filmsorozatban is műfogsort kellett használnia). Yara Shahidi, 16 éves
afroamerikai és iráni-amerikai származású színésznő egy népszerű televíziós show-ból, aki a
civil életében is aktivistaként dolgozik a sokszínűség érdekében. Amandla Stenberg (17 éves)
színésznő az első Éhezők viadala filmben szerepelt, majd nemzedéke egyik vezető személyisége
lett, elsősorban a származási és nemi identitással kapcsolatos diszkriminációra koncentrál.
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unboxing (kicsomagolós) videókat és mobilos játékokat (Impossible Rush; Impossible
Dial) készített, a Flogg (fiataloknak szóló piactér) alapítója és vezérigazgatója. Rachel
Zietz-nek 16 évesen saját lacrosse-sportmárkája10 van, amely 2016-ban kétmillió
dollár forgalmat bonyolított. A szintén 19 éves George Matus startup-alapító, aki
8 millió dollárt gyűjtött a kockázati tőkebefektetőktől a Teal nevű vállalkozásához,
amely drónokkal foglalkozik. Az ő drónja volt az első, amely óránként 70 mérföldes
sebességre volt képes.
Olyan kiváló sportolók is szerepelnek a gyűjtésben, mint Chloe Kim (16 éves
snowboardos), az első, aki ilyen fiatalon három aranyérmet nyert az X-Games-en,
majd a téli ifjúsági olimpián ő volt az első amerikai nő, aki két snowboard aranyérmet
nyert. Olyan nem hagyományos sportolók, mint Sumail Hassan, a 17 éves e-sportoló,
aki az első, aki valaha 1 millió dollárt keresett videojátékos versenyzéssel11.
A nemi határokat és szerepeket átlépőkből is több személyt találunk a listában.
James Charles (17 éves) a CoverGirl-modellek 50 éves történetét törte meg azzal,
hogy egy nő helyett ő szerepel a címlapon. A „címlapfiúnak” (ahogy a CoverGirl
hívja) több mint 700 ezer követője van az Instagramon. Gavin Grimm szintén
17 éves transznemű, LMBT-aktivista, aki beperelte az iskoláját a WC-használatra
vonatkozó szabályozással kapcsolatban.
A divatteremtők közül figyelemre méltó a 18 éves Jaden Smith szerepeltetése, aki
Will Smith színész gyermeke, és apja nyomdokain szintén színészi és zenészi karriert
épít. Ezek mellett MSFTS néven ruházati márkát, illetve JUST néven fenntartható
vizes palackokat gyártó céget is indított. Luka Sabbat is 18 éves, akit a Complex
magazin az „internet legmenőbb tinédzserének” nevezett. A kreatíviparban tevékenykedik, színész, stylist stb.
Camila Cabello 19 éves kubai-mexikói származású énekesnő. A Fifth Harmony
tagja, a „Work From Home” kislemezük több hétig volt a Billboard Hot 100 legfelső
10 A lacrosse az egyik legrégibb gyökerekkel rendelkező, intenzív testi kontaktussal járó csapatsport. A játék során a csapatok egy háló végű bottal viszik a labdát, illetve hajítják a kapuba,
és szereznek gólt.
11 Továbbiak: Laurie Hernandez 16 éves, aki a spanyol ajkú lányok számára példakép.
Hispánként az egyik első volt, aki gimnasztikából csapatban olimpiai aranyérmet és egyénileg
ezüstérmet szerzett. Katie Ledecky 19 éves úszó, többszörös olimpiai és világbajnok. A 19 éves
Simone Biles többszörös olimpiai és világbajnok tornász. Yusra Mardini 18 éves szíriai lány,
aki a Menekültek Olimpiai Csapatának tagja volt a nyári riói játékokon.
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szintjén, a videójuk több mint egymilliárd megtekintést produkált a YouTube-on.
Aktivista, a mexikói határra tervezett fal ellen emelt szót12.
A valóban kiemelkedő 19 éves Malala Yousafzai (Malála Júszafzai) Nobel-békedíjas pakisztáni születésű emberjogi aktivista is része a gyűjtésnek, aki a lányok
és a menekültek tanuláshoz való jogáért küzd. Ő minden idők eddigi legfiatalabb
Nobel-díjasa (17 évesen kapta meg a díjat). Végül helyet kapott a listán Kylie Jenner,
a szintén 19 éves modell, milliárdos, valóságshow-szereplő (Keeping Up With the
Kardashians)13.
2017-ben a Time szintén 30 jelentős hatású tizenévest ajánlott a világ figyelmébe14,
a nemek aránya ebben az évben egyenlő volt. A 2016-os gyűjtésből a 2017-esben is
helyet kapott Maddie Ziegler táncos, Chloe Kim snowboard olimpiai bajnok, Yara
Shahidi színész (és a sokszínűség mellett kampányoló aktivista) és Jaden Smith
színész-zenész (Will Smith fia) és Shawn Mendes zenész15. Az újak a listán szintén
főképpen művészek és aktivisták 13 évesektől 19 évesekig.
Különleges szereplő a 13 éves vállalkozó és méheket védő aktivista, Mikaila
Ulmer. Mézzel készült limonádécsaládja (Me & The Bees Lemonade) termékeit 300
üzletben árusítják. Alapítója a The Healthy Hive Foundation alapítványnak, és kez12 Továbbiak: Zara Larsson 18 éves énekesnő, aki nyolc évvel korábban megnyerte az America’s
Got Talent svéd változatát. Énekelt David Guetta „This One For You” című, a 2016-os
labdarúgó-Európa-bajnokság hivatalos himnuszában. A közösségi médiában a nők helyzetével kapcsolatos témákban szólal meg. Shawn Mendes (18 éves) zenész, akinek a második
LP-je (Illuminate) a Billboard első helyén debütált. Gondolatait az Instagram és a Snapchat
segítségével osztja meg.
13 Továbbiak: A 19 éves Chloë Grace Moretz színésznő, Hillary Clinton támogatója volt a választási kampányban, a nemi sztereotípiák ellen felszólaló aktivista. Barbie Ferreira szintén
19 éves. Plus-size modell, akit olyan márkák választottak, mint az Aerie.
14 https://time.com/5003930/most-influential-teens-2017/
15 További színészek és zenészek, híres emberek rokonai: A 17 éves Noah Cyrus, a híres Miley
Cyrus húga maga is zenél, első kislemeze, a „Make Me (Cry)” a Spotify listájának élére került.
A szintén 17 éves Willow Smith, Will Smith színész gyermeke, zenészként tevékenykedik, és
2,4 millió Instagram-követője van. Chanel-nagykövet, és gyakran osztja meg a művészettel
és a tudománnyal kapcsolatos nézeteit a közösségi médiában. A 18 éves Brooklyn Beckham
modell és fotós, a híres futballista David Beckham és a szintén ismert énekesnő Victoria
Beckham gyermeke. 10 millió Instagram-követője van. A 19 éves Khalid zenész, aki megnyerte az MTV Video Music Awards legjobb új művésznek járó díját. Aktivistaként kiáll a
feketék, a nők, az LMBT-közösség mellett. A 19 éves Steve Lacy – aki magát biszexuálisként
azonosítja – ugyancsak zenész, tagja a Grammy-díjra jelölt R&B formációnak (The Internet).
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detektől lelkes támogatója a méheknek, bevételei 10 százalékát fordítja a méhek
megmentésére16.
A szintén 16 éves Han Hyun Min modell, félig nigériai, félig koreai származásából
adódóan a bőrszíne sötétebb, ami miatt számos korábbi válogatáson elutasították. Ma
Dél-Korea egyik legkeresettebb divatmodellje, miután felfedezték az Instagramon17.
Wang Yuan vagy más néven Roy Wang (16 éves) énekes, film- és televíziós sorozatokban vállalt szerepeket. Jelentős követői tábort tudhat magáénak az online közösségi médiában (20 millió rajongója van a kínai Twitter-szerű Weibo mikroblogon).
2017-ben az UNICEF oktatási nagykövetévé nevezték ki18.
Helyet kapott Krtin Nithiyanandam (17 éves), aki 15 éves korában olyan antitestet fejlesztett ki, amely segít felderíteni az Alzheimer-kór korai jeleit. Ez a projekt
25 ezer dollár díjat nyert a Google Science Fair-en. Egy olyan módszer kidolgozásán
is dolgozik, amely a más módszerekkel rossz hatásfokkal gyógyítható mellrákot
teszi kezelhetőbbé19.
16 Szintén vállalkozó Moziah Bridges (15 éves), aki 9 éves korában indította el saját kézzel
készített csokornyakkendő-vállalkozását. A Mo’s Bows értéke körülbelül 1,5 millió dollár,
részben annak köszönhetően, hogy vállalkozása az NBA-val kötött megállapodása alapján
csapatlogókkal ellátott csokornyakkendőket készíthet.
17 Továbbá a szupermodell Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber (16 éves), aki 14 éves korában
édesanyjával a Vogue Paris címlapján szerepelt, azóta keresett modell. Olyan márkák dolgoztak vele, mint a Versace és az Alexander Wang.
18 Továbbiak: A 13 éves Millie Bobby Brown színész számára a Stranger Things hozta el az ismertséget, játékáért Emmy-jelölést kapott. A 16 éves Auli’i Cravalho polinéz és Puerto Rico-i
származású színész, énekes, aki a Disney számára, illetve az NBC Rise című műsorában is
dolgozott. Isaac Hempstead Wright (18 éves) brit színész, akit a Trónok harca filmsorozat tett
híressé (Bran Stark szerepét játszotta). Elle Fanning (19 éves) színész, és modell, aki olyan
filmekben játszott, mint az „I Am Sam”, és a Vogue, illetve a Miu Miu számára is dolgozott.
19 További szereplők a listáról: Shibby de Guzman 14 éves politikai aktivista, aki Rodrigo Duterte
Fülöp-szigeteki elnök ellen emel szót. A 15 éves Salvador Gómez Colón a Maria hurrikánt
követően gyűjtött adományokat Puerto Rico számára, a pénzt szolárlámpákra, kézi működtetésű mosógépekre és egyéb kellékekre fordítják, amelyeket a rászorulók számára adnak át.
A Szaúd-Arábiából származó 16 éves aktivista, Rayouf Alhumedhi sikeres kampányt folytatott
azzal kapcsolatban, hogy az Apple fejlesszen hidzsábos (muszlim fejkendős) hangulatjeleket.
Ethan és Grayson Dolan, a 17 éves Dolan ikrek humoristák, influencerek, az online közösségi
média szórakoztató sztárjai 27 millió követővel rendelkeznek. Sydney McLaughlin (18 éves)
1972 óta az Egyesült Államok legfiatalabb atlétája, a Rio de Janeiróban rendezett olimpián
a 400 m-es gátfutás elődöntőjébe került és junior világrekordot futott. A szintén 18 éves Hu
Ranran filmrendező, 75 perces filmet („Escape”) forgatott egy transznemű fiatalról, szexuális
identitásról. Christian Pulisic (19 éves) futballista, aki egyaránt játszik az Egyesült Államok
nemzeti válogatottjában és a német bajnokságban, több gólszerzési rekordot döntött. Bretman
Rock 19 éves filippínó, szépségápolási vlogger, közel 9 millióan követik az Instagramon. A 19 éves
Muzoon Almellehan 2013-ban Szíriából Jordániába menekült családjával, jelenleg az Egyesült
Királyságban él. 2017-ben lett az UNICEF legfiatalabb jószolgálati nagykövete. Feladata, hogy
hangsúlyozza az oktatás fontosságát, különösen az olyan helyeken, mint Csád.
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2018-ban a Time magazin az éves listájában a korábbi 30 helyett 25 névnél áll
meg20. A megjelöltek nagyjából háromnegyede lány/nő, a 25-ből mindösszesen öten
fiúk/férfiak egyedüli szereplőként (két esetben, csoportban szerepelnek fiúk is).
Millie Bobby Brown színész21 és Chloe Kim snowboard olimpiai bajnok szerepelt a
2017-es gyűjtésben is, utóbbi 2016-ban is.
A gyűjtés a 13 éves Marley Dias bemutatásával indul, aki feminista aktivistaként
arra vállalkozott, hogy ezer könyvet összegyűjtsön (főleg adományokból) fekete női
főszereplőkkel, és terjessze azokat olyanok körében, akik ezekhez nem férhetnek
hozzá. A 2015-ös bevezetése óta a #1000BlackGirlBooks több mint 11 ezer könyvet
osztott szét könyvtárak, iskolák és közösségi szervezetek segítségével. A 2018-as
évben viszonylag sok aktivista22 került a listára, közülük kiemelkedik a 15 éves Greta
Thunberg, akinek ismertségét az általa kezdeményezett iskolasztrájk hozta meg,
amelyet annak érdekében indított, hogy kormányát sürgesse az éghajlatváltozással
szembeni cselekvésre. Azóta az általa indított mozgalom világméretűvé vált.
Figyelemre méltó a listán Bhad Bhabie, a 15 éves rapper és közösségimédia-szereplő. 2016-ban mémként vált ismertté egy mondatával (cash me outside, how bow
dah), amikor egy talkshow-ban a közönséget szidalmazta. Ennek hatására elindult
20 https://time.com/5463721/most-influential-teens-2018/
21 Továbbiak: A 14 éves Marsai Martin több díjat nyert Diane Johnson megformálásáért
(NAACP Image Awards; Young Artist Award). Annak ellenére, hogy életkora miatt még nem
szavazhat, Stacey Abrams demokrata jelölt mellett kampányolt, és szavazásra biztatta 460 ezer
Instagram-követőjét. Storm Reid (15 éves) színész, hároméves kora óta szerepel. Legjelentősebb
alakítása a díjnyertes 12 Years a Slave című filmben volt. Jace Norman is 18 éves színész, aki a
Nickelodeon televíziós sorozatában szerzett hírnevet, saját közösségi médiás marketingvállalatot vezet Creator Edge néven. Kiernan Shipka 19 éves színész, aki legfontosabb szerepét
Sabrina Spellmanként játszotta a Netflix sorozatában (Chilling Adventures of Sabrina). Joey
King is 19 éves, és színész, 6 millió Instagram-követővel, aki olyan társadalmi/politikai kérdésekben is megnyilvánul, mint a szexuális kizsákmányolás és a fegyverviselés szabályozása.
22 Továbbiak: A szintén 15 éves Thandiwe Abdullah aktivista a Black Lives Matter LA Youth
Vanguard társalapítójaként a társadalmi igazságossággal kapcsolatos kérdésekben szólal fel.
Isabel és Melati Wijsen (16 és 17 évesek) környezetvédelmi aktivisták. 12 és 10 éves korukban
kezdtek kampányba a műanyag zacskók ellen Bali szigetén. 2018-ban megszervezték Bali
legnagyobb tisztítását, amelyen 20 ezer ember 65 tonna hulladékot gyűjtött össze. A 17 éves
Ahed Tamimi palesztin aktivista, „a palesztin nacionalizmus új generációjának képviselője”,
akinek a hírnevét az hozta el, hogy pofon ütött egy izraeli katonát. Tettét követően nyolc
hónapot töltött börtönben. A Time a listába sorolta a Parkland fegyverellenes aktivistáit
(18-19 évesek), akik a Marlory Stoneman Douglas Gimnáziumban történt lövöldözést követően
– amely 17 hallgató és tanár életét követelte – országos autóbuszos turnéra indultak, amelyben
a fiatalokat szavazásra buzdítják. A 19 éves Amika George aktivista, akinek célja felszámolni a
menstruációs termékek hozzáférésének anyagi gátjait, hogy a rossz anyagi körülmények között
élő lányok és nők számára is elérhetőek legyenek ezek az eszközök. Elindította a #FreePeriods
kampányt, amelyhez közel 200 ezer aláírást gyűjtött.
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a zenei karrierje is, 2017 szeptemberében több millió dolláros megállapodást írt alá
az Atlantic Recordsszal, ő a legfiatalabb női rapper, aki valaha felkerült a Billboard
Hot 100-ra. Bekerült Billie Eilish, 16 éves énekesnő és dalszerző, akinek dalait több
mint 2,5 milliárd alkalommal töltötték le23.
Több feltaláló és fejlesztő is szerepel24 a gyűjtésben, érdekes Jack Cable (18 éves)
katonai biztonsággal foglalkozó hacker szerepeltetése, aki számos versenyen ért
el első helyezést, beleértve az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának Hack
the Air Force programját. Saját vállalkozást alapított (Lightning Security), amelynek
keretében kriptovaluta-társaságokkal működik együtt, hogy azok megerősítsék
védelmüket a rosszindulatú felhasználókkal szemben25.
A Time magazin összességében 79 nevet (77 egyént és két csoportot) mutatott
be, mint a legnagyobb hatással bíró fiatalokat a 2016-2017-2018-as időszakban.
A fiatalok többsége lány/nő, a terület, amelyben tevékenykednek, meghatározó.
A legtöbb fiatal a felsoroltak közül színészként szerzett népszerűséget, és általában
valamilyen más szempont szerint is kiemelkedőnek ítélték a tevékenységét vagy
magát a személyt. Ezek a – lap által kiemelt – szempontok valamilyen más művészeti
tevékenységet, aktivizmust, közösségimédia-jelenlétet jelentenek. A Time magazin
által legnagyobb hatásúnak tartott fiatalok második legnagyobb csoportját az aktivisták alkotják, akik környezetvédelemmel, társadalmi egyenlőtlenségekkel (ezen
belül faji, vallási, nemi identitással) foglalkoznak. A zenészek/énekesek és a sportolók
a következő két kategória, itt a megjelöltek listában való szerepeltetését általában
23 Szerepel még Sheku Kanneh-Mason (19 éves) is, az első fekete zenész, aki megnyerte a BBC
rangos díját, amit fiatal zenészeknek osztanak ki (Young Musician of the Year), továbbá az
NCT Dream csapat, a 16–19 éves fiúkból álló héttagú együttes Dél-Koreából. A „We Go Up”
című minialbumuk a Billboard toplistáján az 5. helyen állt.
24 Rishab Jain, a 14 éves fejlesztő megnyerte a 25 ezer dolláros fődíjat a Discovery Education 3M
Young Scientist Challenge versenyen az általa fejlesztett algoritmussal. A fejlesztés szimulációk
révén segíti az orvosokat a hasnyálmirigyrák kezelése során a beteg sejteket különválasztani
az egészségesektől. Tania Speaks szintén 17 éves. Feltaláló, aki egy organikus anyagokból
kifejlesztett Brow Boos kozmetikai termékkel lépett piacra, amelyet a szemöldök ápolására
használnak. A 18 éves fejlesztő Kavya Kopparapu egy olyan algoritmust fejlesztett ki, amely
képes különbségeket keresni agydaganatos betegek szöveteinek képei között. Az eljárás segítheti egyénileg célzott terápiák kidolgozását.
25 Továbbiak: Adut Akech (18 éves) a divatipar egyik legkeresettebb fiatal modellje. Akech DélSzudánban született, gyermekkorát kenyai menekülttáborban töltötte, majd az ausztráliai
Adelaide-ben kezdte meg modellkarrierjét. Jelölték az Év Modellje díjra a British Fashion
Awardson. Margielyn Didal 19 éves Fülöp-szigeteki sportoló. Az ázsiai játékok női utcai
gördeszkaversenyén aranyérmet nyert és az ország nemzeti hősévé vált (a Time kiemeli, hogy
barátnője van). Kylian Mbappé világhírű 19 éves futballista, afrikai bevándorlók fia.
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gyors és nagy sikereikkel indokolja a lap. Külön kategória a „híres ember rokona”,
amely összesen hét nevet jelent (de van olyan, aki többször is szerepel) a 79-ből. A
jellemzésben (vagy indoklásban) általában a rokon (főként szülő) árnyékából való
kilépést, az önálló jelentőséget hangsúlyozzák.
Esetszámban leszakadva a művészektől és aktivistáktól szerepelnek az újítók
(feltalálók, fejlesztők), akiktől némileg elkülönülnek a szintén újító üzletemberek.
A fontos különbség közöttük, hogy utóbbiak fejlesztéseiben a hangsúly a piaci sikerességen, míg előbbiek esetében a társadalmi hasznosságon van. Hasonló számban
(5 fő) szerepelnek a modellek, akik esetében rendre valamilyen kisebbségi, hátrányos helyzetbeli plusz szerepel a sikeresség mellett. Nem színész és nem zenész, de
szintén a szórakoztatóiparban tevékenykedők, valamint (csak) celeb és influencer
áll a lista legalján egyéb szakmákkal (szakács, hacker). Mindebből jól látszik, hogy
a lap alapvetően médiaszemélyiségeket emelt a legjelentősebb befolyással bíró tinédzserek listájára (4.12. ábra).

4.12. ábra: A legjelentősebb befolyást gyakorló fiatalok foglalkozása
(Time gyűjtése 2016-2017-2018 között)
(N= 79; gyakoriságok)
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Az, hogy a Time magazin kit tekint az ifjúság meghatározó személyiségeinek, természetesen szubjektív. A Time gyűjtése ráadásul abban a tekintetben is szubjektív,
hogy minden egyes személyt valaki felkérés alapján ajánl ebbe a listába. A lista
összetételén láthatjuk, hogy alapvetően amerikai nézőpontból, és azon belül sem
egységes elvek alapján összeállított névsorról van szó. Felvetődhet a kérdés, hogy
Magyarországon ezek a személyek tekinthetők-e szintén az ifjúság befolyásos képviselőinek. A globális médiavilág, az egységes ízléstrendek, amelyek leginkább a
fiatalokat jellemzik, azt a hipotézist erősítik, hogy ezek a szereplők jelen vannak
a magyar viszonyok között is. Érdemes tehát megvizsgálnunk, hogy miképpen
jelennek meg a magyar médiában a fenti személyek.
Annak ellenére, hogy az Observer adatbázisa a magyar viszonyok között a legjelentősebb, kimarad belőle a közösségi média. Ezeken a felületeken márpedig a Time
magazin által megjelölt személyek általában nagyon komoly követőbázissal rendelkeznek. És minden bizonnyal követőik között találhatunk magyar fiatalokat is, ezért
tökéletesen teljes képet nem alkothatunk. Ennek ellenére érdemes megvizsgálni a
hagyományos média és az online média jelentősebb képviselőinek gyakorlatát, hiszen mindez mutathatja, hogy ezek a szereplők képesek voltak-e áttörni a határokat,
és belépni a magyar médiatérbe. Megvizsgálva ennek a 79 névnek az előfordulását
2016. január 1-től 2018. december 31-ig, közel 26 ezer találatot regisztrálhattunk.
Mindez átlagosan több mint 300 előfordulást jelentene, azonban viszonylag nagy
szórást tapasztalhatunk a listába került nevek előfordulási gyakoriságában.
A kialakuló találati lista beszédes: megmutatja, hogy Magyarországról mi látszik
mindabból, amit az egyik legjelentősebb médium gondol korunk legbefolyásosabb
fiataljairól. A 79 névből 11 meg sem jelent ebben az időszakban a magyar médiában.
Üzletember, újító egyáltalán nem jutott a magyarországi hírekbe a listáról. Az élen
ezzel szemben több ezres találatokat regisztrálhatunk, amelyek főként sportolókhoz,
zenészekhez, színészekhez kötődnek.
Az első helyen Kylian Mbappé futballista szerepel 5085 találattal, majd Kylie
Jenner celeb valamivel több mint 3600 találattal. Harmadik a listán Greta Thunberg
aktivista, aki több mint 2500 találatot ért el, nagyjából feleannyit, mint az első helyen található sportoló. Katie Ledecky úszó, Shawn Mendes zenész, Simone Biles
tornász, Elle Fanning színész, Camila Cabello énekes és Maisie Williams, illetve
Millie Bobby Brown szerepelnek az első tízben (4.13. ábra).
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4.13. ábra: A tíz legtöbbször előforduló név a magyar médiában
(említések száma, N= 19943; gyakoriságok)

Önmagukban a nevek szerepeltetése egy-egy megjelenésben még nem sokat
mond a tartalomról, pl. ha egy film ismertetőjének stáblistáján szerepel a színész
neve, vagy egy sporteseményen a sportoló neve, annak önmagában nincs ifjúsági vonatkozása. Az ifjúsági relevanciához úgy juthatunk közelebb, hogy szűkítjük ezt a találati listát, és igyekszünk megkeresni azokat a megjelenéseket, amelyek a témánk szempontjából jelentősek. A szűkítés természetesen azzal járhat,
hogy átalakul a fenti kép.
Az első tíz név találati sorrendje megváltozik, ha hozzátesszük azt a kifejezést,
hogy „fiatal”. Láthatjuk, hogy az eredeti találati számokhoz képest sokat veszítünk,
akár 90 százalékot, mint azt Katie Ledecky esetében tapasztaljuk, de átlagosan az
eredeti találatoknak alig negyede marad meg. A listából egyedül Greta Thunberg
emelkedik ki, aki a „fiatal” szó beemelését követően is megőrzött 44 százalékot az
eredeti említésszámokból (4.14. ábra).
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4.14. ábra: A tíz legtöbbször előforduló név + „fiatal” a magyar médiában
(említések száma, N= 5098; gyakoriságok)

Greta Thunberg rendkívülisége kétségbevonhatatlan. A 2003-ban született svéd származású klímaaktivista jómódú és híres felmenőkkel bír (rokona Svante Arrhenius
kémiai Nobel-díjas tudósnak). Enyhe Asperger-szindrómával él, ami azonban nem
akadályozza meg abban, hogy akár a médiában szerepeljen, akár vezető politikusokkal tárgyaljon.
2018-ban kezdte meg a tevékenységét, néhány hónap alatt mozgalma nemzetközivé lett. A legfontosabb helyeken szólalhatott meg, a világ legfontosabb vezetőivel
találkozott, és egyfolytában jelen van médiában, ezen belül a közösségi médiában.
Mindössze 2018 júniusában csatlakozott a Twitterhez, jelenleg közel 4 millió követővel bír, az Instagramon 9 millió követője van. Akciója egészen pontosan 2018 augusztusában indult azzal, hogy a svéd parlament előtt egyedül tüntetett, követelve az
ország vezetésétől a párizsi éghajlatvédelmi egyezményben leírtak betartását, azaz a
szén-dioxid-kibocsátás megígért csökkentését. Az ezt követő másfél évben sok ezren,
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majd millióan társultak hozzá a nemzeti parlamentek, önkormányzatok elé vonulva.
A megszülető Fridays for Future mozgalom statisztikái szerint 228 országban csatlakoztak a megmozdulásaikhoz, közel hétezer városban (Magyarország esetében
20 települést tüntettek fel), 78 ezer akciójuk volt a kezdetek óta, és összességében
13 millió embert mozgattak meg eddigi történetük alatt.
Thunberg már 2018 decemberében, mindössze néhány hónappal a magányos augusztusi iskolai sztrájkját követően felszólalt Lengyelországban az ENSZ
éghajlatváltozási konferenciáján, ezt követően – 2019 januárjában – Davosban a
Világgazdasági Fórumon. A nemzetközi nőnap alkalmából Svédország legfontosabb
és legjelentősebb nőjének választották, és 2019 márciusában Nobel-békedíjra jelölték.
A Time magazinon kívül más médiumok is a legjelentősebb személyiségek között
tartják számon, például a BBC gyűjtésében is szerepel26. A Time nemcsak 2018-ban
foglalkozott vele: 2019-ben az év emberének választotta, a legfiatalabbként, amióta
megválasztják az év emberét. Egy év sem telt el a nyilvánosság elé lépése óta, és
Mohammed Barkindo, az OPEC vezetője kijelentette, hogy a legnagyobb veszélyt
Thunberg jelenti (és más hozzá hasonló aktivisták) a hagyományos fosszilis energiahordozókkal foglalkozó iparágra.
Greta Thunberg nevére rákeresve a magyar médiában a találatok többségét online formában találjuk (83 százalék), míg tizede (13 százalék) a nyomtatott sajtóból
származik, és a maradék 4 százalék a rádióból, illetve a televíziókból.
Az intenzitást vizsgálva 2019 márciusában látunk jelentékeny számú megjelenést, majd május és július végén. A legintenzívebb 2019 ősze, elsősorban a szeptember, illetve az év vége, december (4.15 ábra). Ha médiumokra bontva vizsgáljuk az intenzitást, azt találjuk, hogy az intenzív időszakokban minden vizsgált
médiumtípus hasonló intenzitással beszélt Greta Thunbergről. A legtöbb megjelenés három online médiumhoz, a Mandiner.hu-hoz, a Hvg.hu-hoz, illetve a
Szeretlekmagyarorszag.hu-hoz kötődik nagyjából 100-100 megjelenéssel. A nyomtatott médiumok közül legtöbbet a Magyar Nemzet foglalkozott Greta Thunberggel,
összesen 47 cikkben jelent meg a neve, majd a Népszava következik 39 cikkel, harmadikként a Magyar Hírlap szerepel 27 megjelenéssel. A legnagyobb hírportálok
közül (a Hvg.hu-n kívül) a 24.hu és az Index.hu foglalkozik legtöbbet a klímaaktivistával, az egyiken 76, a másikon 69 cikk született róla a vizsgált időszakban
(2016. január 1. – 2019. december 31.).
26

https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/0e9e80de-62cb-4782-a26f-1cd480d28f26
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4.15. ábra: „Greta Thunberg” megjelenésének intenzitása a magyar médiában
(említések száma, N= 2568; gyakoriságok)

A megjelenések műfaját és tartalmát tekintve vegyes képet találunk. Greta Thunberg
neve először 2018. november 30-án szerepel a magyar médiában, rögtön 15-ször
kerül be a neve a megyei lapok online kiadásaiba (Baon.hu; Zaol.hu; Bama.hu;
Szoljon.hu; Beol.hu; Vaol.hu; Heol.hu; Sonline.hu; Feol.hu; Kemma.hu; Teol.
hu; Veol.hu; Duol.hu), illetve a Magyaridok.hu híradásába. Ezeken az oldalakon
ugyanazt a cikket találjuk „Ausztrália-szerte tüntettek diákok a klímaváltozás elleni cselekvésért” címmel. A rövid írás beszámol az ausztráliai tüntetésekről, amelyekkel kapcsolatosan megemlíti az ötletgazdát: „A megmozdulásokat a 15 éves
svéd lány, Greta Thunberg ihlette, aki péntekenként iskola helyett a svéd parlament
elé vonul tüntetni.”
A kiemelt időszakok közül 2019 márciusában javarészt a tüntetésekről és a Nobelbékedíj-jelölésről számolnak be a médiumok, májusban a tüntetések mellett a magyar köztársasági elnök megszólalásával kapcsolatban említik, illetve a bécsi elektromos kukásautók révén kerül elő a neve. Július végén arról tudósít a média, hogy
Greta Thunberg kapta a Szabadság-díjat, a francia parlamentben járt, illetve könyve
jelent meg. 2019 őszén sokféle kontextusban jelenik meg a neve, a média érezhetően
komolyabban foglalkozik vele, elemzések, rövid pamfletek, bulvárhírek egyaránt
jellemzőek, hangnemben a rajongástól az éles kritikáig. Tartalom szempontjából a
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szeptemberi rekord (509 megjelenés) is összetett, az ENSZ klímacsúcsán elhangzott
beszédének visszhangja kiemelkedik a megjelenések közül.
Az év végén érkezik el az újabb rekord (526 megjelenés), amely szintén összetett,
mind tematikában, mind műfajban. Kiemelkednek a díjak és a listák (így a Time
vagy a Politico listája). 2019 utolsó napján összesen 18 cikkben jelenik meg Greta
Thunberg neve a magyar médiában. Ezek közül 13 online portál, köztük a 24.hu,
a Vasarnap.hu, a Mandiner.hu, a Pestisracok.hu, az Index.hu és az Infostart.hu, a
többi nyomtatott kiadvány: a Blikk, a Magyar Hírlap, a Nemzeti Sport, a Népszava
és a Színes Ász. A Blikk rövidhíre, „Gréta boldogabb” címmel, azt állítja, hogy
Thunberg édesapja eredetileg nem tartotta jó ötletnek, hogy lánya a klímaváltozás
elleni harc élvonalába kerül, de az apa BBC-nek adott nyilatkozata szerint Greta
az utóbbi időszakban boldogabb lett. A Színes Ász a Blikkhez hasonlóan szintén
Thunberg édesapjától idéz, aki aggódik a lányáért, mivel az sokáig küzdött depresszióval (ezzel a témával foglalkozik a Mixonline.hu oldal is). A Bumm.sk „Ezek voltak
2019 legérdekesebb bulvárhírei” címmel ad közre gyűjtést, amelyben az szerepel:
„Greta Thunbergről pedig azt állították, hogy időutazó”.
A Nemzeti Sport ugyanekkor humorosnak szánt összeállítást közöl „Tokió: tök
jó!” címmel, amelyben Thunberget „környezetvédő hiperaktivistaként” jellemzi.
A 24.hu szintén ironikus hangvételű, „Top 10 közéleti csúcsteljesítmény 2019-ből”
című összeállításában Thunberg neve is szerepel.
A Magyar Hírlap nyomtatott és online formában is „Fizessenek a szennyezők”
címmel egy interjút közöl Orbán Balázzsal, amelyben az államtitkár a „Greta
Thunberg-jelenség”-ről beszél, amely megítélése szerint egyfajta PR-tevékenység.
A Népszava „Európa erős emberei” címmel közöl összeállítást a Politico év végi
listáját szemlézve, amelyben a brüsszeli lap Európa legbefolyásosabb politikusait
gyűjtötte össze. A lap listájára is felkerült Greta Thunberg, ezt emeli ki a Népszava.
A cikk ugyancsak ezzel a címmel és tartalommal kerül a Mandiner.hu-ra.
„A lázadások évtizede” címmel közöl összefoglalót a Demokrata.hu, amelyben megemlítik Greta Thunberg mozgalmát az elmúlt tíz év főbb tendenciái kapcsán. A Szabadmagyarszo.hu arról ír, hogy Thunberg az év embere a Time magazin szerint. Az Infostart.hu „2019: erdőtüzek, ciklonok, kipusztuló koalák és a
klímavészhelyzet” címmel ad összefoglalót az évről, amelyben a klímaaktivista
mozgalmának indulásáról és világméretűvé válásáról ír.
A Vasarnap.hu „Lássuk, hová fejlődtünk idén!” című rövid, szatirikus hangvételű
cikkében abszurdnak tűnő hírek igazságtartalmát kéri megtippelni az olvasótól.
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A klímaaktivista neve a játék tisztaságánál kerül elő: „Rákeresni nem ér, aki csal,
annak álmában Greta Thunberg fogja fejére olvasni az összes elfogyasztott szilveszteri virslit.” A Pestisracok.hu egyik cikkében, amelynek címe „A klímaszorongás okozta pánikbetegség az »év új betegsége« – hála Gretának és követőinek”,
az Oxford-szótár által az év szavának választott „klímavészhelyzet” kapcsán ír
aktuálpolitikáról. A Pestisracok.hu-n megjelent egy másik cikk is, „Optimista jóslatok 2020-ra” címmel, a gunyoros összeállításban szerepel a következő: „Greta
Thunberg-meghajtású, karbonsemleges düherőművet helyeznek üzembe Pakson.”
Mindezek alapján egyrészt az állíthatjuk, hogy a magyar médiában is megjelennek a – Time magazin szerint – legjelentősebb befolyással bíró fiatalok, legalábbis
egy részük. A kontextusokban ugyanakkor kevésbé a befolyásuk hangsúlyos, sokkal
inkább tevékenységeiknek köszönhetően szerepelnek, pl. a színész a stáblistában,
a zenész egy új szerzeményének köszönhetően. Minden tekintetben kiemelkedik
közülük Greta Thunberg, akivel megjelenése óta intenzíven foglalkozik a magyar
média (is), kifejezetten összetett módon, a csodálattól a gúnyig mindenféle megközelítéssel találkozunk. Magyar vonatkozású gyűjtés tudomásom szerint nem készült
jelentős befolyással bíró fiatalokról, pedig nyilvánvalóan készülhetne ilyen: a művészektől az influencerekig, a sportolóktól a politikusokig, a híres ember rokonaitól a
botrányhősökig számos jelöltünk lehetne.
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„Valami van a levegőben” – írja Aczél Petra a társadalmi jövőképesség fogalmidiszkurzív koncepciójáról szóló írásában. „Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az értelmezési és diszkurzív keret megváltozásának vagyunk tanúi: olyan eltolódásról, amely
az egyéni és a társas élet dimenzióit a tudomány számára is kitágítja, és perspektíváit
a jövőbe helyezi” (Aczél, : -). A jövő tehát önmagában is a tudomány fókuszpontjába került, a fiatalokra pedig különösen kiemelt figyelem irányul. A jövőről
nem olyan nehéz – akár túl könnyű is – beszélni, annak ellenére, hogy a jövőbelátási
képességeink korlátosak, főleg napjainkban. A huszonegyedik század emberének
ugyanis csupa váratlan dologgal kell szembesülnie, mint a -ban kibontakozó
gazdasági világválság, amely azért egyes szakembereket egyáltalán nem lepett meg
– igaz, ők mind utólag nyilatkoztak. De könnyű a távoli jövő eseményeit is előre
jelezni; minél távolabbi jövőről beszélünk, annál könnyebb ma mondani valamit,
hiszen egyre csökken a valószínűsége annak, hogy bárki számonkérje. A közeli
jövőt látni nehezebb, de nem lehetetlen. Mindezt sok-sok példával lehet igazolni, erre épülnek a különböző termelési, pénzügyi tervezési metódusok, amelyek
rendszerint egészen jól működnek. Ezt alkalmazzák kifordítva a sportfogadók,
ha nagyobb nyereményre vágynak. Ha kisebbel beérik, a valószínűbbre fogadnak,
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és nagyobb eséllyel nyernek. A közeli események kimenetelére vonatkozó becslések
tehát valamivel nehezebbnek tűnnek, de korántsem olyan nehezek, mint távolabbi,
de nem nagyon távoli eseményeket vagy folyamatokat előre látni.
Ha az a kérdés, hogy milyen lesz az ifjúság jövőre, nagy biztonsággal állíthatjuk,
hogy nagyjából olyan, mint idén. A nagyon távoli jövőről bármit mondhatunk, akár
azt is, hogy nem is lesz a távoli jövőben ifjúság. Középtávú, akár – év távlatú
becslések esetén azonban hamar alábbhagy a magabiztosság. Hogyan lehet tehát a
középtávú jövőre (és a váratlanra) vonatkozóan bármilyen állítást megfogalmazni?
Egyrészt mindenképpen a múltból és a jelenből szükséges kiindulnunk. Talán könynyebb az előttünk álló utat meglátni, ha láttuk, honnan jöttünk, és talán könnyebb
következtetni arra, hogy milyenek lesznek a jövő fiataljai, ha megértettük, milyenek
voltak vagy milyenek most. Ezzel természetesen visszatérünk az eredeti kérdésre:
milyenek a fiatalok, és mit várhatunk tőlük?
Ahelyett azonban, hogy egyszerűen csak összefoglalnám az eddigi fejezeteket,
inkább néhány szubjektív kulcsterületet vázolok fel. Olyan kérdésekre helyezem
tehát a fókuszt, amelyek foglalkoztatnak, és amelyekről úgy gondolom, hogy akár
már napjainkban is meghatározók, vagy azok lesznek középtávon. Szántó ()
a jövőbeli változások legalapvetőbb tartalmi szempontja szerint különbséget tesz
ökológiai-(geo)politikai, technológiai, szocioökonómiai és kulturális-spirituális változások között. Az alábbi kérdések ezen szempontok mentén strukturálódnak, bár
elsősorban a társadalmi folyamatokra koncentrálva, a szcenárióelemzés kényszere
nélkül pusztán felvetnek lehetőségeket, egy-egy jellemzőt kinagyítva.

ÚJ IFJÚSÁG: FIATALODÓ TÁRSADALOM
Öregedő társadalomban élünk. A 2011-es népszámlálás alapján 1,7 millió 65 évesnél
idősebb ember él ma Magyarországon, és a jelenlegi trendek alapján a korosztályba
tartozók  százalékkal többen lesznek -re. Magyarország mellett öregszik
Európa és az egész világ. Vagy mégsem?
Az öregedő társadalmak problémája a fiatalság szerepét még inkább felértékeli,
miközben óriási súlyt is helyez a vállára az egész civilizációnkat fenyegető túlfogyasztás, klímaváltozás problémáinak megoldásával kapcsolatban. Ám valójában
ez csupán a fejlett világ problémája, hiszen a társadalom – globális mércével mérve – egyáltalán nem öregszik. Sőt, egyre több fiatal ember él a földön. Miközben
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a fejlett világ életkori mediánja  év körül van (Magyarországé , év), addig
vannak olyan afrikai országok, ahol az életkori medián bőven  év alatt van. Ez
azt jelenti, hogy az adott ország népességének több mint fele  évesnél fiatalabb.
A legfiatalabb népességet Zambiában (a medián: , év), Malawiban (, év), Maliban (, év), Ugandában (, év) és Nigerben (, év) találjuk. Ha a különböző
fejlettségi rangsorokra nézünk, nyilvánvalóvá válik, hogy ezek az országok egészen
más problémákkal küzdenek, amikor ifjúságról beszélünk. Ott nem a felnőtté válás
kitolódása, sokkal inkább a felnőttség túl gyorsan jött kényszere okoz fejtörést.
Mindez azt jelenti, hogy globálisan a jövő ifjúsága – legalábbis ami a népességszámot illeti – nem egy fogyó, hanem egy dinamikusan növekvő társadalmi
csoport. Jelenleg a közel  milliárd földlakó legalább fele  év alatti. Míg a világ
összességében fiatal marad, a fejlett országok kétségtelenül öregszenek. Az öregedés
annak a következménye, hogy egyre tovább élünk. Visszatekintve az elmúlt  évre,
elmondható, hogy Magyarországon a várható élettartam közel megduplázódott.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint egy -ban született magyarországi
férfi várható átlagos élettartama  év volt, míg egy ugyanekkor született nőnek két
évvel több,  év. -ban a születéskor várható átlagos élettartam nagyjából  év
a férfiaknál és  év a nőknél. A növekmény látványos, és arra számíthatunk, hogy
a következőkben is emelkedő tendencia lesz jellemző.
A kitolódó élettartam számos kérdést vet fel, és alapvető struktúrákat kérdőjelez
meg. Egy , ,  éves átlagos élettartam egyben azt is jelenti, hogy a jelenleg
működő szociális és egészségbiztosítási rendszerek átalakulnak. A jelenből kiindulva
feltételezhetjük, hogy egyre többen lesznek jogosultak nyugdíjra, az idősek megnövekedett száma óriási terheket ró majd az egészségügyi szektorra, azonban nem
szükséges automatikusan azt feltételeznünk, hogy a - felettiek egyben elesettek
is lesznek, akik a társadalom gyámolítására szorulnak. Miért ne feltételezhetnénk,
hogy ennyi idősen az emberek továbbra is aktívak és tettre készek lesznek? Egy
olyan világban, ahol az ember nem -, hanem kétszer, háromszor - évet él,
gyökeresen megváltozhatnak – és minden bizonnyal meg is változnak – a társadalmi viszonyok; akár az olyan szavak jelentése is, mint fiatalok és idősek. Egy ilyen
világban akár arra is lehetőségünk lehet, hogy tovább maradjunk fiatalok, vagy
éppen többször legyünk azok.
Jelen világunkhoz sokszor társítjuk a kiszámíthatatlanság fogalmát, amelyet
elsősorban gazdasági értelemben használunk, és a piacok változékonyságához kötünk. Az emberek tömegei számára a mindennapi élet kiszámíthatatlanságának
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egyik fő tényezőjét a munkaerőpiac gyors változása jelenti. A jövő munkaerőpiacára
vonatkozó előrejelzésekkel főként a technológiai fejlődés kapcsán találkozhatunk.
E jóslatok rendre arról szólnak, hogy az általunk ma ismert szakmák egy jó része a
jövőben el fog tűnni, ugyanis az ember helyét átveszik a gépek és az algoritmusok,
és olyan új foglalkozások jelennek meg, amelyeket a mából nehéz elképzelni és
megérteni (vö. Florida, ). Mindez azt jelenti, hogy a megszűnő szakmákban
dolgozók tömegei újra pályaválasztás elé kerülnek, amely az ifjúsági életszakasz
sajátja volt, így ők bizonyos tekintetben az ifjúság részévé válnak újra.
A technológia fejlődése alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy az ember a képességeit egyre inkább kiterjeszthesse, esetleges hiányait pótolhassa. Egyáltalán nem
rugaszkodunk el a valóságtól, ha arra gondolunk, hogy a technológia eszközeivel
megtámogatott idősebb emberek bármilyen megmérettetésben ringbe szállhatnak
az erejük és képességeik teljében lévő fiatalokkal. Mindebből következhet a munkaerőpiac keresleti oldalának átalakulása akár úgy, hogy az életkor sokkal kevésbé
lesz fontos tényező. Ráadásul a digitális technológia és az új foglalkozások sokszor a
személyes jelenlétet, sőt magát a személyességet sem igénylik, így az életkornak nem
csupán a fontossága, hanem a láthatósága is csökken. A hálózatokban együttműködő
emberek és algoritmusok révén az életkoron alapuló megkülönböztetés zárójelbe
kerülhet, így – legalábbis a munkaerőpiacon – mindenki tovább maradhat fiatal,
ha akar. Az együttműködések vizsgálata izgalmas terület, de erről kicsit később!

ÖKOASZKÉZIS
Az ifjúsággal kapcsolatban alapvető kérdés, hogy a fiatalok milyen viszonyban vannak az idősebbek által irányított társadalommal. Leegyszerűsítve ez a viszony lehet
harmonikus vagy konfliktusokkal terhelt. A fenti gondolat, miszerint a technológiai változások és a megnövekedett életkor egy olyan új világot hoz, amelyben az
életkor kevésbé lesz fontos tényező, kooperatív, harmonikus struktúrát feltételez.
A nagymintás ifjúságkutatás legutóbbi adatfelvételei azt mutatják, hogy a tizen-,
huszonévesek alapvetően elfogadják azokat a társadalmi normákat, amelyeket készen
kaptak, azaz a játékszabályokat be kívánják tartani, és alapvetően pozitívan tekintenek a szüleik nemzedékre, sőt az „idősekről” is kifejezetten pozitív asszociációk
élnek a fejükben (Székely – Benczes, ). A nemzetközi folyamatokat szemlélve
azonban nem tehetjük meg, hogy a harmonikus jövőkép mellett ne gondolkozzunk
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a konfliktusok lehetőségén. Már csak azért sem, mert az ifjúsághoz hozzátartozik
– legalábbis eddig hozzátartozott – a lázadás, a fennálló szabályok megkérdőjelezése és újak kialakítása. Mindez abban az esetben is fontos, amikor sem a kutatási
adatok, sem a hétköznapi tapasztalás nem mutatja, vagy legalábbis néhány évvel
ezelőtt még nem mutatta mindezt.
A nemzetközi folyamatokat szemlélve felfedezhetünk olyan jelenségeket, amelyek
a feszültség meglétét és növekedését mutatják az egyes nemzedékek között. Az „OK
boomer” jelensége például értelmezhető úgy, hogy a társadalmon belüli ellentét
generációs alapon szerveződik, sőt azt is mondhatnánk, hogy internacionális generációs ellentétet ragad meg. A The New York Times úgy kommentálta a jelenséget,
mint amely véget vet a generációk közötti barátságos viszonynak. A nyilvánvaló
újságírói túlzáson túl érdemes elgondolkodni azon, hogy miért tehetett szert hatalmas népszerűségre az „OK boomer” kifejezés  végén, amelyet az év szavának
is választottak Új-Zélandon. Az „OK boomer” már kilépett a digitális világból3, és
egyértelműen generációs alapon határolja el a „mi” és az „ők” csoportjait.
Az utóbbi egy-két évtizedben Magyarországon, a fejlett világ más részéhez
hasonlóan, az ifjúság fizikailag is megnyilvánuló lázadásai kérészéletűek voltak.
Természetesen számos olyan példát mondhatunk, ahol a fiatalok normákat sértettek, és jellemzően az idősebbek nézeteivel szemben fogalmaztak meg radikális
kritikát. Ennek extrém példái az Iszlám Állam ifjú harcosai vagy éppen feleségei,
akik jellemzően nyugat-európai szocializációs háttérrel léptek be a terrorszervezet
kötelékébe. Kevésbé élesen, de a nemzedéki különbségek megfigyelhetők a brexit
kapcsán, és az internetadó elleni budapesti tüntetés ifjúsági jellege is kétségtelen.
Ezek a jelenségek azonban elszigeteltek, jellemzően kisebb csoportokat mozgattak
meg, vagy konkrét probléma körül szerveződtek, és nem álltak össze a status quo
tagadásává, pontosabban nem öltöttek fizikai formát. Azt állítom, hogy az utóbbi
egy-két évtizedben a digitális világ volt az a terület, amely a fiatalok sajátjaként
létezett, ha tetszik, ez volt az ellenkultúra, amely a mainstream kultúra árnyékában
élt, ugyanakkor mindez fizikai valójában kevésbé mutatkozott meg. A digitális
 Taylor Lorenz: ‘OK Boomer’ Marks the End of Friendly Generational Relations. The New
York Times. ... https://www.nytimes.com////style/ok-boomer.html
 Habár magát a kifejezést legelőször -ben rögzítették, használata -től indult el, és
felfutását egy TikTokon megjelenő videónak köszönheti. Egy idősebb férfi által készített, a
fiatalabb generációkat kritizáló videóra volt válasz az „OK boomer”.
 Az „OK boomer” kifejezés egy új-zélandi képviselő parlamenti felszólalásában is elhangzott
replikaként, egy idősebb képviselőtárs közbevágására adott válaszban.
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kultúra képes volt kielégíteni a fiatalok élménykeresési igényét. Virtuális tereiben
valódi közösségek formálódtak, digitális tartalmai valódi élményt kínáltak, ráadásul mindez többé-kevésbé úgy ment végbe, hogy a felnőttek (szülők, tanárok,
munkaadók) elől rejtve maradt.
Az ifjúság szerveződése továbbra is elsősorban a virtuális terekhez, a közösségi médiához kötődik. Ha megvizsgáljuk azokat a társadalmi kérdéseket, amelyek
mentén a fiatalok csoportjai szerveződnek, sokféle tematikával találkozhatunk.
A legjelentősebb ezek közül a klímaváltozással kapcsolatos, amelynek médiabeli
aktualitásával fentebb foglalkoztunk. Jól érzékelhető, hogy ez a kérdéskör mediatizált világunk központi kérdésévé vált az utóbbi években. A klímaváltozás rendre
megjelenik az aktuális történésekben. A természeti katasztrófák tárgyalása során
az egyik, ha nem egyetlen kiváltó okként szerepel a klímaváltozás, de más aktuális
témák narratívájában is szerepet kap, például a tömeges migrációval kapcsolatban
(ld. klímamenekültek). Megfékezése általános politikai cél és marketingeszköz.
A klímaváltozáshoz kapcsolódóan olyan új fogalmakkal ismerkedhetünk meg,
mint a klímaszorongás, az ökodepresszió, vagy éppen a klímavészhelyzet, amelyet
-ben az év szavának választottak az Oxford angol szótár szerkesztői. Az utóbbi egy évben a klímaváltozáshoz kapcsolódó tömegdemonstrációk a résztvevőik
életkorát tekintve kifejezetten fiatalosak voltak, kiterjedésük globális, jelentőségük
– a felvonulók fiatal kora ellenére – nem lebecsülendő. A generációs logika iránt
elkötelezettekben jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a klímaváltozás körül zajló
társadalmi diskurzus képes-e generációs élményt nyújtani, amely karakteres nemzedékké formálja a ma ifjúságát?
A klímaváltozás ellen szavukat felemelő fiatalok jellemzően nem kínálnak
általános választ arra a kérdésre, hogy miképpen lehet megakadályozni vagy mérsékelni a klíma megváltozásából fakadó negatív hatásokat, a felelősöket azonban
rendre megnevezik. Ezek nem mások, mint az idősebb generáció tagjai, akik vállalatokat, országokat irányítanak, vagy pusztán egyszerű fogyasztóként nem figyelnek
kellően a tevékenységük okozta környezetterhelésre. Részben a felelősök megnevezésének tekinthető az „OK boomer” jelensége.
A generációk közötti feszültség növekedése mellett az foglalkoztat elsősorban,
hogy a felelősök megnevezésén és a vészharangok kongatásán túl ebben a problémakörben a fiatalok milyen egyénileg megvalósítható stratégiákkal bírnak. Fakad-e a
klímaszorongásból válasz arra vonatkozóan, hogy az egyén miképpen menekülhet
 https://languages.oup.com/word-of-the-year/
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ebből a helyzetből? Weber () a kapitalizmus szelleméről szólva arról értekezik,
hogy az e világi aszkézisre épülő protestáns etika szerint az egyénnek úgy kell az
élvezeteket megtagadnia, hogy nem vonulhat ki a társadalomból. A klímaváltozás
narratívájában az élvezetek feladása helyett inkább a kényelem feladásáról lehet szó.
A fogyasztói magatartás alternatíváját kínáló megoldások preferálása elsősorban
azt célozza, hogy az élvezet (vagy az élmény) kis lemondással a lehető legteljesebb
legyen, és egyben a lehető legkisebb terhet jelentse a környezetnek. Ők – nevezzük
őket ökoaszkétáknak – tehát igyekeznek a fogyasztásuk során szelektálni, és olyan
megoldásokat keresni, amellyel a javakhoz hozzájutnak, de fogyasztásuk terhei
minimalizálhatók. Ez a törekvés jelenik meg a csomagolásmentességben, a fosszilis
üzemanyagok elutasításában, a használt ruha preferálásában és a veganizmusban
egyaránt. Az foglalkoztat, hogy ez az ökoaszkézis kapcsolódik-e az elkötelezettség
elkerüléséhez (pl. családalapítás elhúzódása, akaratlagos gyermektelenség, saját
otthon, saját autó igényének elutasítása), jelen van-e ténylegesen a vágyak korlátozása
ebben a nemzedékben, vagy mindezek inkább az ifjúsági élethelyzet konzerválását
szolgálják, amelyben a szabadság maximális és a felelősségvállalás minimális?

A SZABADSÁG: SZOLGASÁG?
Talán nem az olvasó készülékében van a hiba, ha a globális és fejlett világ jövőjével
kapcsolatban leginkább disztópiák jutnak eszébe. Megfigyelhető, hogy a világ egészével kapcsolatban alapvetően a természet állapotára vonatkozóan fogalmazódnak
meg negatív előrejelzések, míg a fejlett világ jövőképei sokkal inkább a társadalom
várható állapotával foglalkoznak. A jövő társadalma márpedig urbánus társadalom
lesz. Az elmúlt évszázad a városok gyors fejlődéséhez és népességnövekedéséhez vezetett, amely abba az irányba mutat, hogy a világ jövője alapvetően városias jellegű.
Tegyük rögtön hozzá, hogy mindez abban az esetben igaz, ha egyik világvége-szcenárió sem valósul meg középtávon, az ökoszisztéma összeomlásától kezdve a globális
háborúig, és a következő évtizedekben is civilizációról beszélhetünk a Föld nevű
bolygón. Ebben az esetben egy ilyen városias és technológiaintenzív környezetben
szükséges a társadalmi kooperációt fenntartani.
A társadalmi kooperációhoz szükséges, hogy az egyének közösséget alkossanak, ez a társadalom fennmaradása szempontjából elengedhetetlen. Magának a
kooperációnak sok előfeltétele van, a jövővel kapcsolatos gondolkodás szempont-
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jából három lényeges területet érzékelek. Az első az információ és a tudás területe, amely egyáltalán nemcsak a jövővel való foglalkozást jelenti, hanem magában
foglalja a közelmúltra vonatkozó ismereteket is. Az információ felértékelődése,
maga az információs társadalom kifejezés évtizedekkel korábbra nyúlik vissza
(Z. Karvalics, a), csakúgy, mint a tudástársadalom kifejezés. Az információ
felhalmozódása és a tudás felértékelődése azóta sem állt meg, sőt egyre fokozódik.
Az IDC becslése szerint nagyjából kétévente megduplázódik az összes adatmennyiség, azaz kétévente annyi adat termelődik, mint a történelemben előtte összesen. Be
kell látnunk, hogy egy olyan világban, amelyben az információk ilyen mértékben
gyarapodnak, a boldoguláshoz az emberi képességek fejlődése elengedhetetlen. És
ez nem azt jelenti, hogy kihasználjuk majd agyunk maradék  százalékát, ahogy
arról sok kétes eredetű honlap szól, hanem csakúgy, mint a történelem folyamán oly
sokszor, az emberi képességek eszközökkel való kibővítése a kézenfekvő megoldás.
A következő ilyen eszköz a gőzgép, elektromosság, informatika által alkotott sorban
a mesterséges intelligencia.
Valójában a mesterséges intelligencia már a jelenünk része, hiszen az ún. keskeny
mesterséges intelligenciákat a mindennapjainkban is használjuk, sokszor anélkül,
hogy ezt észrevennénk. Ilyen „keskeny” megoldások segítik a keresőszoft verek, vállalatirányítási rendszerek működését, ilyen a sofőr az önvezető autóban, és ilyentől
kaphatunk ki alaposan sakkban, ha a gép ellen játszunk. Túl nagy jóstehetség nem
kell hozzá, hogy belássuk: a jövő társadalmában a mesterséges intelligencia a jelenleginél lényegesen nagyobb szerepet fog játszani, ami alapvetően megváltoztathatja
a társadalom működését.
A mesterséges intelligencia nemcsak abban segíthet minket, hogy a munkahelyi
teljesítményünket optimalizálja, a feladatainkat rendezve hatékonyabb munkavégzésre serkent, hanem számos más területen is szerepet kaphat a döntéseinkben. Nem
feltétlenül arról van szó, hogy ránk kényszerít valamit, amit nem szeretnénk, csupán
az információk előszűrésével megkönnyíti a döntésünket. Már most is használjuk,
hogy éttermet keressünk vagy minket érdeklő tartalmakat fogyasszunk, de tulajdonképpen a párkeresésben is megjelenik, azáltal, hogy egy társkereső alkalmazás
milyen lehetőségeket kínál fel számunkra.
És mi lehet a következő lépés, mit jelenthet a mesterséges intelligencia a jövő
fiataljai számára? Leveheti a vállukról a szakmaválasztás terhét, egyenesebbé teheti a karrierutakat azáltal, hogy segít a döntésben, hogy mit tanuljanak, melyik
iskolát, munkahelyet válasszák. Segíthet a magánéletük megtervezésében, segíthet
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a barátok, az ideális társ, lakóhely kiválasztásában. Segíthet testi-lelki egészségük
megőrzésében, segíthet abban, hogy mit és mikor egyenek, igyanak, mikor álljanak
fel a székükből, végső soron abban, hogy milyen elvek szerint éljenek, hogy miben
higgyenek…
A mesterséges intelligencia meglátásom szerint nem azért veszélyes, mert általa
a Terminátor filmek emberellenes Skynetje kel életre, hanem azért, mert a kényelmet és a jóllétet (well-being) szolgálva végső soron a döntés lényegét veheti ki az
ember kezéből. A döntés ugyan az emberé marad, de pusztán jelképessé silányul a
technológia iránti bizalom miatt.
Az információ problémássá váló kezelése mellett a második lényegi terület
meglátásom szerint a bizalom átalakulása. Az átalakulás azt jelenti, hogy a bizalom
áthelyeződik a technológiára, ami az intézmények és szervezetek iránti bizalom
hanyatlását, végső soron a társadalom többi tagjába vetett bizalom csökkenését
hozza magával. Az empirikus adatok rendre az intézmények és szervezetek iránti
bizalom csökkenéséről számolnak be, kevésbé bízunk ma a pártokban, egyházakban,
szakszervezetekben, de az olyan hagyományos társadalmi intézmények is, mint a
család, erős nyomás alatt állnak. A technológia iránti bizalmunk nem az önvezető
autók tömegeivel jön el, valójában már régen teret engedtünk neki, amikor a pénzünket, a kapcsolatainkat, sőt az emlékeinket is rábíztuk. A pénzünket elektronikus
pénztárcákban hordjuk, a telefonszámokat, címeket a felhőben tároljuk, csakúgy,
mint a képeinket, amelyeket már nem nyomtatunk ki és rakjuk lapozható albumba.
A bizalmi struktúra átalakulása megroppantja a társadalom hagyományos építményét, és új működési elveket tesz általánossá. Az információ sokszorozódása az
emberrel szemben a technológia hitelét növeli, hiszen az ember nem emlékezhet
mindenre, nem mondhat el mindent (a bizalom pont ebből építkezhet), az internet
viszont – tudjuk – nem felejt.
A technológia iránti bizalom tovább növeli az információk tömegét. Bízunk benne, tehát egyre több mindenhez használjuk rögzítő- és visszaidéző képességét, és
ennek visszahatásaként aztán még jobban bízunk benne. Valószínű, hogy a ma ifjúsága is megéri, hogy tömegessé válnak az olyan algoritmusok, amelyek kollégaként,
barátként, társként vannak jelen az életében. Tulajdonképpen vitapartnerként már
most jelen vannak, gondoljunk csak azokra a robotokra, amelyek egy-egy online
cikk alatt véleményeznek, vagy a munkahelyi mesterséges intelligenciákra, amelyeket
„kollégaként” kezelnek a munkavállalók.
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A kényelmet és jóllétet szolgáló technológia iránti bizalmunk és kötődésünk a
hatalmi struktúra átalakulását hozza magával, amelyet a harmadik lényegi területként határozhatunk meg. Az átalakult hatalmi struktúra már régen nem kényszerít vagy büntet, mint a korábbi rezsimek, sokkal inkább lehetőséget ad, ösztönöz.
A külső testi és lelki kényszereket nem pusztán belsővé tett szabályok váltják fel az
új hatalomtechnológia beköszöntével, hanem a vágyak határtalan kielégítésének
igénye hajlítja az embert a kívánt irányba.
Az új logika működésének jeleit szintén megtapasztalhatjuk a mindennapjainkban. Habár a fejlett társadalmakban a munkavállalót sokkal kevésbé kötik feladatai
fizikailag a munkahelyéhez, a mobiltechnológia révén mégis bárhol és bármikor
elérhető. Sarkítva, a szabadság: szolgaság, ahogyan Orwell fogalmazta meg egykor. Azonban ez a szolgaság nem az a megnyomorító fajta, amellyel az -ben
találkozunk, hanem az, amelyik a kényelmet és jóllétet, végső soron a megváltást
ígéri. Már most is jelen vannak olyan szolgáltatások, amelyek segítenek jónak lenni.
A közösségi megosztáson alapuló rendszerek elősegítik a becsületes viselkedést. Az
Airbnb segít, hogy becsületes szállásadók és vendégek legyünk, az Uber segít, hogy
becsületes utasokká és fuvarosokká váljunk, és a blokklánc-technológia még ennél
is többet ígér. Egy olyan világban, amely a blokklánc technológiájának vagy hasonlónak a logikájára épül, egyedül a becsületesség a kifizetődő magatartás. Kifejezetten
fontosnak érzem a bizalom vizsgálatát a digitális kultúra vonatkozásában, nem
csupán az egyes szolgáltatások és azokon belül a biztonságos adatkezelés kapcsán,
hanem a szolgáltatások segítségével kiépített kapcsolatok tekintetében is.

VILÁGOS- ÉS SÖTÉTSZÜRKE HATTYÚK
Az elmúlt negyedszázadban a nagymintás ifjúságkutatás foglalkozott legrészletesebben a magyarországi és a külhoni magyar – évesekkel. A kutatás segítségével
folyamatosan részletes képet alkothattunk arról, hogy milyenek a fiatalok. Természetesen az, hogy milyenek, nem objektív valóság, hanem viszonyítás kérdése: milye A blokklánc (blockchain) technológia lényege, hogy az adatokat – leggyakrabban tranzakciókat – nem központosítva, hanem elosztva tárolják, ennek köszönhetően a manipuláció
lehetősége minimalizálható. A blokklánc technológiát nyilvános főkönyvként használja a
Bitcoin, amely rögzíti az összes tranzakciót, kizárva az egyoldalú módosítást, így a hamisítást.
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nek a felnőtt társadalomhoz képest, milyenek a korábbi adatfelvételi hullámokban
tapasztaltakhoz képest, vagy milyenek az elemzést végzők szubjektív nézőpontja
szerint. Arra a kérdésre például, hogy mennyire különül el a – évesek csoportja
a teljes társadalomtól, a kutatási adatok alapján nehéz lenne válaszolni. Mindazon
ismérvek, amelyeket az új csendes generáció leírásában megfogalmaztam, miszerint
konform, bizonytalan és passzív attitűd jellemzi őket, a társadalom egészét tekintve
is értelmes hipotézisként fogalmazható meg. Sokkal könnyebb választ adni arra a
kérdésre, hogy a fiatalokra vonatkozó megállapítások általánosíthatók-e a teljes
kohorszra, hiszen minden bizonnyal nem lehet egy ilyen modellel megmagyarázni
a teljes csoportot a belső tagolódás figyelmen kívül hagyásával. Mindennek ellenére
úgy vélem, volt és van értelme az ehhez hasonló megközelítéseknek, hiszen minden
fókusz lehet szűk, és minden modell törvényszerűen leegyszerűsít, és pontosan ez
adja az értelmét, máskülönben beszélhetnénk világos- és sötétszürke hattyúkról,
ötven árnyalatban akár...
A Szürke hattyúkban megkíséreltem összefoglalni mindazt, ami a nagymintás
ifjúságkutatásból következik, legyen az akár tartalmi, akár módszertani tanulság.
Egy ilyen összefoglaló próbálkozás önreflexív munka is egyben, amelyben terítékre
kerül mindaz, amit eddig az ifjúságkutatás kapcsán állítottam, de vajon mindezek
segítségével végül sikerült-e választ adni arra a kérdésre, hogy milyenek a fiatalok,
és milyenek lesznek a jövőben?
Továbbra is azt vallom, hogy az elmúlt időszak ifjúságelméleti megközelítései
közül leginkább az új csendes generáció elmélete foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy
milyenek a fiatalok. Mint fentebb is tárgyaltuk, a magyar viszonyokra vonatkozó
megközelítések közül az ifjúsági korszakváltás elmélete az átmenet diskurzusába
illeszkedve a miértekre keresi a választ, az ifjúságügy narratívája pedig azt a kérdést
teszi fel, hogy kik a fiatalok. Az elméletekben közös, hogy a változást helyezik a
középpontba, és kimondva vagy kimondatlanul mindhárom megközelítés valamiképpen a szocializációval hozza kapcsolatba ezt a változást. Az elmúlt évtizedek
fentebb részletezett rendszerszintű folyamatai (a rendszerváltás, a globalizáció és
az információs társadalom) jelentős hatást gyakoroltak a szocializáció folyamatára,
azon belül leginkább a harmadlagos közegben váltottak ki azonnali hatást, és formálták a felnövekvő nemzedéket olyanná, amilyen. A harmadlagos szocializációs
 Ne felejtsük el, hogy a többváltozós statisztikai modellek esetében néhány százalékos magyarázóerő már alkalmas arra, hogy az eredményeket tudományos fórumokon megvitassák,
miközben a modell a megmagyarázandók döntő részével kapcsolatban semmire sem képes.
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ágensek a szabadidőhöz, kortárscsoporthoz, mediatizált tevékenységekhez kötődnek,
így válik érthetővé az elmúlt időszakra jellemző ifjúsági címkék konnotatív tartalma.
A rendszerváltás előtti idők fiataljait a „táborok ifjúsága” jelzővel is le lehet írni.
A jelző találó, ugyanis a rendszerváltás előtti időkben a szabadidős tevékenységekben
domináns szerep jutott az intézményesített szabadidős tereknek. A fiatalok szabadidejét központosítva, államszocialista keretek között szervezték. Fogyasztásukat
’–-hez közeledve a Nyugatról egyre inkább átszivárgó ízlések és a hiánygazdaság
szabta keretek határozták meg. A rendszerváltást követően kialakuló kapitalista,
fogyasztói társadalom értékrendszere jelentős hatással volt a fiatalok egész életére,
a gazdasági helyzetüktől fogva a kultúrafogyasztásukig. A rendszerváltás utáni
évtized és az ezredforduló után következő néhány év megrajzolta az első globális
generáció karakterét, amelyet a fesztiválok, közterek és plázák ifjúságaként is körülírhatunk. Ezt a nemzedéket a globális ízléstrendek formálták, szabadidő-eltöltését a
kommercializált terek jellemezték. A  után következő években kristályosodik
ki az új csendes generáció karaktere, amelynek ízlését és fogyasztását továbbra is a
globális trendek határozzák meg, azzal a fontos különbséggel, hogy ezek minden
korábbinál gyorsabban és szélesebb spektrumban érvényesülnek. A gyorsaságot és
a kiterjedést a digitális kultúra hordozói biztosítják. A fizikai terek által keretezett
tevékenységeknek a virtuális terek biztosítanak új formát, és kínálnak ismerős és
új élményeket egyaránt.
A jövőbe tekintve kulcskérdés az ifjúsági élmény demokratizálódása: azaz
kiterjeszthetővé válik-e az ifjúság élménye az élettartam növekedésének és az
életkort elfedő digitális világnak köszönhetően? Képesek lesznek–e a fiatalok a
klímaszorongást tettekbe átfordítani, és az egyéni cselekvések mellett társadalmi
cselekvéssé, generációs élménnyé formálni mindazt, amely az utóbbi néhány évben
megfogalmazódott? Képessé válnak-e arra, hogy a megszaporodott információn
úrrá legyenek, képessé válnak-e arra, hogy fejlesszék a társadalmi kooperációt, bizalmat építsenek, és mindezeket úgy teszik-e, hogy miközben a technológia kínálta
megoldásokat használják, a valódi döntéseket nem engedik ki a kezükből?
Nem tudom, de kívánom mindnyájunknak, hogy lássuk meg!
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Az ifjúság megértése folyamatos kihívást jelent a társadalom (az idősebbek) számára. A régmúltba visszatekintve és napjainkban is rendre sommás
megállapításokkal találkozunk, mondván: ilyenek vagy épp olyanok „ezek
a mai fiatalok”. És nem csupán a hétköznapi gondolkodás, de sokszor a tudományos megközelítés is hajlamos a velős megállapításokra az ifjúsággal
kapcsolatban. No, de milyenek is valójában a fiatalok, és milyenek lesznek
a jövőben? A Szürke hattyúk pont erre a kérdésre keresi a választ.
Az ezredfordulón indult nagymintás kutatássorozat eredményeire támaszkodva a Szürke hattyúk megkísérli összefoglalni mindazt, amely az ifjúságkutatásból következik, legyen az akár tartalmi, akár módszertani tanulság.
Összegzi a jelentősebb magyar vonatkozású elméletek tanulságait
és médiaelemzés segítségével bemutatja az ifjúság médiaképét.
A Szürke hattyúk trendeket mutat be, egyúttal pillanatképként szolgál
a gyorsan változó világ ifjúságáról, de több is kíván lenni ennél.
Gondolkodásra ösztönöz társadalomról, a jelen és a jövő ifjúságáról.
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Abstract: In line with the principle of technological determinism, the
linguistic context of computer games influences the (linguistic) behaviour
of millions of active gamers. This makes it important to explore gamer
communication thoroughly with respect to politeness, too. Indeed, the
communication of gamers during games may also affect the users’ offgame communicative situations. The international literature suggests that
the quasi-anonymity of online communication and the lack or weakness
of sanction make it ruder than offline communication: it involves a higher
number of insults or offensive personal remarks. The paper looks at this
issue, in particular by a pragmatic – politeness-centred – investigation
of a particular kind of online insults. The corpus of analysis is provided
by “taunts”, i.e. inbuilt instructions triggering “mocking” remarks of
League of Legends (LoL), a multiple-participant online arena game. The
authors interpret in-game insults in the framework of speech act theory,
the Cooperative Principle (conversational and politeness maxims), face
threatening, and a matrix of aims and functions. The paper wishes to be a
contribution to cyberpragmatics, a pragmatically-oriented branch of Internet
linguistics.
Keywords: Internet linguistics, pragmatics, cyberpragmatics,
politeness, speech act, computer games, gamer communication
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Aim of Research: Analysis of Offensive-Mocking
Language in Computer Games
International research findings suggest that online communication is ruder and
involves more insults and offensive personal remarks than offline media due to
its quasi-anonymity and the lack or weakness of sanctions. The paper looks at this
matter in the light of “taunts”, a set of inbuilt commands that trigger “mocking”
remarks in the multiple-participant online arena game League of Legends (LoL),
with a politeness-centred pragmatic inquiry of insults. The paper wants to be a
contribution to cyberpragmatics (Yus, 2011), a pragmatically oriented extension
of Internet linguistics. The paper uses the term taunt to designate the text
commands (a kind of special speech act).
Statistics by the designer Riot Games (W4) show that League of Legends had
more than 100 million gamers in September 2016. In line with the principle of
technological determinism, the linguistic (and non-verbal, visual) context of the
game influences the (linguistic) behaviour of millions of active gamers. This makes
it important to take a thorough look at gamer communication in terms of politeness
as it may also affect the communicative situations of users’ off-game time.

Politeness Theories and Insult Pragmatics – In
Computer Games
Insults are a universal feature of human social behaviour. However, while humour
and irony were studied by philosophers in ancient Greece, the communicative
acts of gossip and insult (banter, pecking, mocking) seemed too trivial for a long
time to encourage major inquiry, and so their research history is much shorter
(Brock, 2008: 543).
From a pragmatic perspective, insults may be interpreted within politeness/
impoliteness theories. A term with multiple definitions, politeness can mean
both a social (non-linguistic) behaviour, a codified set of norms encompassing
appropriate and tactful forms of social behaviour that change through history
(Fraser, 1990), and the linguistic expression of the former, the linguistic reflection
of current expectations of politeness (Szili, 2007). Since Thomas (1995),
politeness has been known to have four definitions: 1. an expression of respect; 2.
a communicative style; 3. an utterance-level linguistic phenomenon; 4. a subject
of pragmatics (cf. Szili, 2007: 2).
In pragmatics, there are two major politeness theories: Leech (1977, 1983)
considers politeness as an expression of Grice’s conversational maxims, while
Brown and Levinson (1978, 1987) describe politeness as a face-saving act. Both
approaches “define politeness as the speaker’s strategy adopted for a variety of
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purposes, especially to establish or maintain a harmonic relationship. In other
words, they put the speaker’s intentions in the foreground” (Szili, 2007: 14). This
can apply to the interpretation of insults within speech act theory.

Insults within Speech Act Theory
A key pillar of the pragmatics of insults may be the speech act theories of Austin
(1962) and Searle (1969). Loosely speaking, speech act theory is the analysis of
discourse in operation.
Taunt may be defined as a speech act that “involves an element of negative
judgement for the interlocutor”, “expresses the speaker’s aggressive intention
against his or her partner”, and by it “individuals place themselves above their
partners” (Batár, 2007: 452). By the taunt, the speaker wants to cause damage to
the hearer or addressee (by discrediting, insulting, or slighting them). In addition,
the taunting person naturally reinforces his or her self-image because a negative
judgement, as heuristic works, cannot apply to the person making it.
Further criteria include illocution and perlocution in the typology of insults
created by Martinez and Yus (2013) according to four variables, specifically 1. the
conventional or innovative nature of the utterance; 2. the speaker’s underlying
intention (insult, praise, social relationship); 3. the hearer’s interpretation; 4. the
hearer’s reaction or lack of reaction (Martinez–Yus, 2013).
Jucker and Taavitsainen (2000) address the speech act of insult in the framework
of historical pragmatics, from a diachronic perspective. They propose (2000: 73)
that an insult has its illocutionary force in that the speaker performs a speech
act by which he or she attacks or offends another person or makes an arrogant,
scornful, disdainful remark about the hearer. Certain forms, independently from
the hearer’s response, count as insults including mocking, swearing, misleading,
insolence, and cursing (cf. Hill–Öttchen, 1995). The perlocution (the effect of the
utterance on the hearer) may be offence, pique, resentment, confrontation, and
indignation.
Whatever its intention or effect, an insult has three basic components. The
first is a statement about another person (or any of their qualities or features of
identity). The speaker utters or states something about the other person, describes
them, or uses an adjective to refer to them. The second component is the target
person’s perception of the statement/adjective as wrong, improper, indecent, or
even degrading. The third component is the target person’s perception of the
statement as the speaker’s face-threatening intention, thinking that the speaker’s
statement was meant to be an affront, insult, or degradation (Jucker–Taavitsainen,
2000: 73). The latter consideration links this approach to Brown and Levinson’s
politeness theory. The first two components are absolutely necessary for the
definition of insult, and the third one also occurs in most speech acts, but this is
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not fully supported by evidence (and the hearer sometimes takes offence although
the speaker meant no harm; cf. Jucker–Taavitsainen, 2000: 73). Similarly, the
present authors do not regard as insult any case where an offensive, insulting
statement is made about an absent third party (cf. [malicious] rumour) unless a
participant has a (close) relationship with them. In the latter case, the target of the
insult is not the third party but the participant.

Insults in Grice’s Cooperative Principle
In terms of Grice’s Cooperative Principle (CP), an insult is a non-cooperative
behaviour. Grice (1975, 1989) views human communication as a cooperative
effort where both the speaker and the hearer normally behave in a rational and
purposive manner. “Make your contribution such as is required, at the stage at
which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in
which you are engaged” (Grice, 1975: 45). Irony (and, in a certain sense, humour),
fraud, lie, and insult constitute a deviation from the Cooperative Principle, a
flouting of the conversational maxims that contribute to cooperation.
In Grice’s Cooperative Principle, the maxims of quantity, quality, relation/
relevance, and manner may be flouted as follows. The maxim of quantity may
be flouted by understatement, overstatement, and tautology; the maxim of
quality by contradiction, irony, metaphor, and rhetorical questions; the maxim of
relation/relevance by giving hints, giving association clues and presupposition;
the maxim of manner by ambiguity, vagueness, overgeneralization, ellipsis, and
hearer displacement (Brown–Levinson, 1978).
Based on the Gricean terms, Leech’s Politeness Principle (PP) is observed in
order to “minimize the expression of beliefs related to our impoliteness and to
maximize those that reinforce our politeness” (Szili, 2007: 7; cf. Leech, 1983:
81). The Politeness Principle involves seven maxims along the pragmatic scale,
including 1. Tact, 2. Generosity, 3. Approbation, 4. Modesty, 5. Agreement, 6.
Sympathy, and 7. Phatic Maxim (Leech, 2014).
In addition to the basic principles, Leech proposes another two. One is the
Irony Principle: “If you must cause offence, at least do so in a way which doesn’t
overtly conflict with the PP [Politeness Principle], but allows the hearer to arrive
at the offensive point of your remark indirectly, by way of implicature” (1990:
82). The other is the Banter Principle: In order to show solidarity with the hearer,
say something which is obviously untrue and impolite. Using taunt as insult, the
speaker normally flouts Leech’s Politeness Principle in a conscious way.
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Insult as a Face-Threatening Behaviour
Brown and Levinson’s politeness theories are based on Erving Goffman’s face
theory (1959). “The term face may be defined as the positive social value a person
effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a
particular contact. Face is an image of self delineated in terms of approved social
attributes – albeit an image that others may share, as when a person makes a good
showing for his profession or religion by making a good showing of himself”
(Goffman, 1967: 5). Goffman claims that a rational speaker wants to create and
maintain a positive image of him-/herself in others and to save it from problems,
conflicts, and face-threatening acts (FTA) arising in communication (Brown–
Levinson, 1978). At the same time, “Goffman’s face is not unilaterally egocentric.
In fact, it includes the other party’s reactions and emotions. Defensive practices
(saving the person’s own face) and protective practices (saving another person’s
face) will play a key role in Brown and Levinson” (qtd. in Szili, 2007: 9).
Of such practices, special mention must be made of insult, which, within the
politeness and impoliteness theory, is a seriously face-threatening impolite speech
act as opposed to the accepted social conventions, an extreme form of impoliteness
(Heltai, 2013: 61). Serious face threatening may aim to achieve a particular
perlocutionary effect, such as irritating or provoking the addressee, expressing
the offender’s contempt of the other party, releasing tension or negative feelings.
The gravity of the insult depends on the speaker’s intention, the content of the
utterance, the form of the utterance, the relationship between the speaker and the
hearer, the participants’ personal qualities, the consequences and context of the
utterance, social norms, and the expected degree of politeness (Heltai, 2013: 61).
The more an act threatens the face of the parties to the conversation (speaker
and/or hearer), the more the speaker attempts to choose a less risky strategy for
expressing it. In terms of the rising level of threat, social distance, power, and
the degree of coercion in proportion to the desired goods, a face-threatening act
may involve the following strategies: off-record, i.e. an indirect main strategy that
hides the real intention, and on-record, i.e. a direct strategy clearly expressing the
intention, which may occur baldly, without redressive action or by minimizing
the threat, with redressive action. Redress may take the form of positive
(approximating) and negative (alienating) politeness (Brown–Levinson, 1978).

Insults in Online Computer Games
Interest in online politeness was first raised by anonymous forums and chat sites
(Danet, 2013), which may be analysed with the models described in this paper.
Scholars looked at the link between computer games and (linguistic) politeness
primarily from the perspective of social psychology and less typically of linguistic
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pragmatics. A major contribution to the matter was the gamer linguistics inquiry
of Astrid Ensslin, whose The Language of Gaming made a number of important
claims about gamer communication and politeness (Ensslin, 2011: 103).
So far politeness research related to computer games (Kramer, 2014; Ensslin,
2011) has primarily relied on Brown and Levinson’s model.1 These findings show
that games involve both on-mic (bold) and off-mic strategies. This is because
efficient communication may have different features in each type of game. In a
rapid game, on-mic sentences may add to team efficiency. At the same time, the
rationale behind the off-mic strategy is that gamers’ communication is mainly
aimed at building trust and showing a cooperative image to their fellows for
achieving the game objectives (Kramer, 2014: 267–268). In the off-mic strategy,
“there is more than one unambiguously attributable intention so that the actor
cannot be held to have committed himself to one particular intent” (Brown–
Levinson, 1978: 69).
Research into politeness, then, should consider the different communicative
features of each type of game, including promptitude. The criteria by which an
utterance is considered as polite or impolite are different in each type. A role
game may involve situations where the point is to perform appropriately and
the gamer’s utterance is not limited by time and may hence include over-polite
expressions and even long monologues (Kramer, 2014: 270). By contrast, in the
combat situation of a “shoot ‘em up game”, there is hardly any time for decision
making or a lengthy group discussion of the situation: the gamer and the team
must communicate and act as fast and, hence, as efficiently as possible (Herring
et al., 2009). In a combat situation, even “on-mic” direct (less polite) utterances
are acceptable for the sake of efficiency and so are over-polite expressions in a
role game as long as they are appropriate for the character. The former, rapid
game is typical of the online arena game in this study, too.
Another major claim by Ensslin is that underlying both polite and impolite
utterances, there is rivalry, so that gamers infringe the rules of politeness to
achieve a better position and more success in their groups (Ensslin, 2011: 103).
This observation was also confirmed by the findings of Kramer (2014).
From her research of MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing
Game), Kramer (2010, 2014) concluded that the main motivation for politeness
in online games is the mutual dependence of gamers as the completion of certain
quests and raids strictly requires cooperation between multiple gamers. In order
to achieve their goals and to develop their characters in the game, users form
teams approaching each other as politely as possible. It is fair to say, along
the lines of Watts (1992: 51), that gamers have an ego-centred motivation. The
1

This was one of our reasons for choosing the theory based on the flouting of Grice’s and Leech’s
maxims together with Martinez and Yus’s taxonomy, which are less applied to computer games,
as a starting point for this paper.
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feedback corpus showed that a polite request triggers a polite response and help,
but any gamer who gives a rude answer or uses threatening language will be
stigmatized within the group. These games are played on online servers, where
gamers can be identified by their character names, so a gamer’s bad reputation
soon reaches a high number of people, preventing the excluded character from
further development (Kramer, 2014: 268).
Kramer (2014) looked at online politeness using a questionnaire and found,
among other things, that most gamers agree with the stereotype that in-game
communication is less polite than offline dialogues. This, however, is in contrast
with the self-report of the vast majority of respondents by which they always try to
communicate with fellow gamers in a way that fits the situation and is the politest.
This contradiction may be put down to several factors. Firstly, the respondents
of the questionnaire do not, of course, cover the entire gamer community (and
include some people who do not bother to use polite forms in-game). Secondly,
negative experiences about game politeness presumably leave a deeper mark than
positive impressions. Thirdly, the respondents may also have tried to put their
best foot forward and show their positive face when filling in the questionnaire
although it would not have had any consequences if their opinion had been
contrary to the expected positive team player attitude (Kramer, 2014: 267).

Taunts
The term taunt occurs in games with two related meanings: 1. the ability of
tanks, i.e. powerful characters that are resistant to attacks, to draw the enemy’s
attention to themselves in order to save their teammates; 2. a battle cry, sarcastic
remark, gesture, or insult by which gamers deliberately demoralize or anger
their opponents (primarily to make them act in a haste and hence cause them
to make mistakes). A lot of times, taunting is part of or a byword for trolling (cf.
Buckels et al., 2014; Hardaker, 2010, 2013; Shin, 2008; Veszelszki, 2017). This
paper focuses on the second meaning. Taunts play a key role in games – so, if
developers do not incorporate this option, gamers will find alternative insults
to express their dominance.
LoL enables gamers to communicate with their fellows via inbuilt messages
throughout the match, but in the game examined in this research one of the
peak periods is idle time from 0:00 to 1:45 minutes, where the characters cannot
perform any action other than buying initial items, taking up their positions, and
interacting with each other. Taunts can be seen and heard by every gamer located
in the affected point of the field.
Taunts occurring in the game and specifically addressed to the gamer may
1. be indirect or direct (in the latter case, the inbuilt options make explicitly
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mocking remarks about the gamer); 2. appear as a monologue or dialogue, 3. exist
as an extra feature or may be built on the game’s dynamics (as in games that are
basically meant to be mocking and impossible).
Both the manner and the function of taunting gestures are also different by
game type. In fighting games, the opponent’s taunting is typically linked to game
mechanics (e.g. insulting another gamer may help to take up energy required for
different wounding combinations). Online role games (MMORPG) also feature
taunts as an ability and animation. In the latter case, they are only important for
the communication between gamers without an actual role in game mechanics.
The gamer (speaker) can perform a face-threatening act through their selected
character, which is made technically possible by the other gamer’s character.
As taunting typically occurs at the beginning of the game or because of uneven
levels of power (one of the gamers is much more skilful than the other and even
wants to emphasize this), gamers use the automatically generated messages to
encourage both themselves and their teammates to play better, and they attempt
to threaten their opponents in an implicit (and sometimes humorous) form.2
Using taunts, then, is a kind of psychological warfare. Indeed, permanent
and repeated taunting may even influence the end of the game (irritating the
opponent and detracting their attention).

Taunts in League of Legends (LoL) as
the Research Corpus
The present authors evaluated multiple criteria to choose a game for this research
project. In her 2009 paper, Masso specifically mentions a frequent mistake in
computer game research, by which scholars draw conclusions and propose
models without ever having played the given game (Masso, 2009: 150). In
addition, Masso suggests that an analysis of games should take into consideration
whether the researcher prepares a log of a well-known video game or one played
for the first time. We considered these criteria before our decision to analyse
League of Legends: we knew how the game is played and were able to observe
it, but our excessive game involvement did not affect the research. The game’s
designers clearly support team player gamers who communicate positively,
emphasizing the attitude of paying attention to the team as a good example
both in their communication with gamers (in social media, the game’s official
platforms, forums, and Reddit) and in their promotion materials.3

2
3

Game design often raises the question if the system should punish threats as verbal aggression
(W8, W9).
In the Summoner’s Code – a set of guidelines for the proposed in-game behaviours (W2).
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As mentioned in the first part of the paper, LoL, the game chosen for the analysis,
belongs to the type of online arena games (Multiplayer Online Battle Arena, MOBA).
Gamers fight in two teams of five members, each in a closed area with the aim of
destroying the opponent’s most protected building. This is a third-person game
where gamers have a bird’s-eye view of their characters, the environment, and
the animations. The research covered the game mode called soloQ (solo queue),
where gamers find a team on their own and are put together with their teammates
by the server based on previous performance. This team design method means that
people playing together are nearly always strangers, so they cannot rely on any
shared experiences but only on the communication channels offered by the game
(written chat, visual signs on the map) and on their shared knowledge (about the
objective of the game, the abilities of the different characters, and the roles assumed
in the game) to coordinate team work, which is vital for victory. Tamás (2014: 17)
proposes that while online strategic games “are mostly anonymous and virtual
products, they are able to result in real human relationships and indeed affect the
offline environment, too.” This claim also applies to arena games. Continuous and
intensive communication is vital for the efficiency of multi-character group games.
LoL uses English as a common language.
Similarly, to several computer games, LoL has a narrative structure as its
background story and the related events create something like a novel where each
part is linked to the others by the characters. The characters also have their respective
background stories underlying their forms of appearance and communication,
including the Taunt command assigned to each. These utterances always reflect
the character’s perspective, so they are best interpreted together with the given
background story. The game features male and female heroes with some characters
whose gender is unknown and unidentifiable. As the gamers do not know each
other, they often use the character’s gender in reference to the controlling gamer,4
which also shows that the character and the addressed gamer may be different.
As opposed to role games, MOBA gamers do not create avatars with a
permanent graphic design used for a long time but may choose a new character
for the same account from game to game. Every new game starts by the user’s
choice of a character for the match. As a result, the gamer’s and the character’s
personae and perspectives merge to a lesser degree than in a strategic or role
game played with the same character for an extended time.5 This is confirmed
by the game’s framework as the gamer called summoner chooses a hero called
champion for the battle.
4

5

For instance, with a personal pronoun matching the gender of the character, not the gamer: “she
failed her ult, lol” (she failed her ultimate ability, laugh out loudly) or “her Q has big dmg” (her
ability, which she uses by hitting the key Q, has big damage).
For the differences between the personae of the avatar and the gamer, see: Carter–Gibbs–Arnold,
2012.
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The relative positions of the interacting participants can move along two scales
according to the gamers and their characters. On the one hand, a distinction is
made between good and bad gamers in terms of performance. Logically, a good
gamer holds a higher position in the hierarchy. Wallace (2006: 133) coined
the term expert-ism to designate the use of expertise or its lack by elitist ingroups on the Internet to define and distinguish themselves. The author points
out that insiders love taunting newbies. Gamers engage in mocking by typing
their messages that are hence unique. On the other hand, by the positions of the
gamers’ respective characters, there are allies/friends facing opponents/enemies.
This distinction is revealed by the inbuilt messages. Thus, the dual perspective
of gamer and character means that when two characters meet in the game, gamers
either write messages from their own perspective and animate their characters or
respond to certain situations according to the characters and the stories around
them in a rapid game. The latter is served by the inbuilt options such as the
taunts analysed here or the greetings that are automatically pronounced and/or
appear when the characters meet.
The research corpus contains Taunt command sentences in the online arena
game League of Legends.6 LoL features taunts both as an ability and as an inbuilt
expression of emotion. This paper will look at the latter one.
Our taunt corpus forms a huge matrix with one axis featuring the speakers and
the other featuring the characters potentially hearing the given taunt. This research
covers texts by 127 heroes until 1 January 2016: the taunts related to heroes, which
may be activated near any character (all taunts, 260 sentences, 10,671 characters)
and the sentences uttered upon the meeting of only two characters (character
taunt, 394 sentences, 18,154 characters). Thus, the corpus contains a total of 645
English-language taunts (654 sentences; 28,825 characters all told). On average,
two taunt sentences per character are programmed as an inbuilt option.
Table 1 summarizes all preliminary information about the taunts in terms of
addressee, form, and content. A taunt may address the gamer7 or the character
controlled by the gamer.8 The form and wording of a taunt may be conventional,
i.e. a statement prototypically used as an insult or mockery,9 but the diversity of
the characters may introduce innovative forms, too.10 Ritual, formulaic insults
may be regarded as conventional verbal weapons. By contrast, “personal,
6
7

8
9
10

Each taunt is interpreted using the game’s wiki site (W1). The following examples will include
(1) the taunt in English (in italics), (2) the character’s name, and/or (3) the interpretation.
“You will lose, Malphite.” In some way, this is a curse. A curse carries a bigger illocutionary
force than an insult because cursing is usually related to the magical power of language and
hence has an effect: that which is uttered will happen. A curse differs from an insult precisely
by not involving any statement about the addressee (Jucker–Taavitsainen, 2000: 86).
“A legion couldn’t stop me. What chance do you have?”, Syndra.
“Foolish Sejuani”, Ashe.
“Should I make your pulse rise? Or...STOP!”, Ahri is an attractive eastern humanoid fox that can
quickly and badly injure her opponents.
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individualized statements work best as insults, but they also have the greatest
potential to incite violence” (Arnovick, 1995: 604; cf. Jucker–Taavitsainen, 2000:
90). Given the play situation, a taunt may be in-game11 or off-game,12 one not
necessarily closely associated with the game.
Table 1. Data of taunts in the corpus (with numbers)
Character taunts All taunts
Number of sentences
394
260
Number of taunts
389
256
Addressee
Gamer
0
53
Character
389
203
Form of taunt
Conventional
100
71
New
289
185
Content of taunt In-game
389
214
Off-game
0
42

Total
654
645
53
592
171
474
603
42

The three characteristics (1. taunt addressed to a gamer or a character; 2.
conventional or innovative form; 3. content referring to in-game or off-game
relationships) are closely associated with each other.13
Taunts that may only be activated between certain characters (called character
taunts in Table 1) account for 60% of the corpus. Therefore, they respond to
in-game contents and mostly take an innovative form (289 occurrences vs. 100
conventional items). A look at the addressees of taunts that may be used against
any character/gamer (all taunts) also revealed a higher number of characteroriented interactions (203 occasions). Here, novel wording is also more frequent
than conventional forms, and in-game content is also dominant (83%).
In order to analyse taunts and understand the essence of insults, it is (nearly)
always necessary to present the story or personal features of the affected character(s);
therefore, the analysis will touch upon this, but only as much as necessary. In
addition, verbal information in the game may not be distinguished from visual and
paralinguistic features (sound effects and stress patterns in the utterances), so we
11

12
13

E.g. a reference to the relationship between the characters: “Go where you want, Mundo – outside
of Zaun.” Both characters come from the fictitious city of Zaun, but Ekko considers Mundo as a
negative inhabitant. The sentence also echoes a line by Mundo uttered when moving: “Mundo
will go where he pleases.”
E.g. “Would you prefer the good cop or the bad cop?”, Caitlyn.
Where we did not find a clear form of address or where the interaction did not specifically
involve the characters, we relied on the content of the taunt to identify the addressee. Where
a sentence only made sense in-game (e.g. a reference to an injury or death: “Fight as a hero or
die as a coward”, Aatrox), we categorized it as one addressed to the character. Where we were
able to attribute an off-game meaning to a message, we designated the gamer as the addressee (“I
already calculated your odds. Sorry”, Ekko).
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also regarded the character’s looks, appearance, and intonation as key sources of
information and hence incorporated them in the analysis as required by the topic.

LoL Taunts in Impoliteness Theories Based on the
Flouting of Maxims
The insults in the taunt corpus will first be examined as the flouting of Grice’s
conversational maxims and Leech’s politeness maxims. For ease of reading, all
examples taken from the game will be given as footnotes.

Flouting of Conversational Maxims
We were able to categorize 572 corpus items as flouting of conversational maxims.
Of these, 65 belong to the category of direct insults.14 In a game situation, a fast
and accurate exchange of game-related information is a priority for gamers, but
taunts usually aim to distract the opponent’s attention, and this may involve
the flouting of conversational maxims. The following sections will analyse the
corpus instances relying on the flouting of maxims as an indirect politeness
strategy (Brown–Levinson, 1978).

“Flout Quantity”
As a consequence of the game’s competitive nature, the most common tactics
to flout the maxim of quantity is overstatement (43 of the 70 taunts flouting
quantity), but the corpus also includes examples of understatement (16) and
tautology (11). Taunts reveal background information about the character or
inter-character relationships in every case, but this does not affect the course of
the game. Overstatement and understatement are key taunt strategies given the
game’s war situation as the characters extol their strength, qualities, and weapons
as opposed to those of their enemies.15 Taunts using a tautology share information
that is only associated with the course of the game indirectly.16
14

15

16

These include refusals (“Foolish spirit, be gone!”, Illaoi), threats (“If I want your opinion, I’ll
beat it out of you”, Vi), and direct insults (“You remind me of Agatha. Best cow back home”, by
Braum to Alistar, the hero appearing as a minotaur).
The main quality of Draven is vanity. This hero usually makes statements about himself:
“Welcome to the League of Draven”. This refers to the name of the game (League of Legends) and
introduces the character as the only one who is worthy of the game. The hero Syndra overstates
her abilities with the already quoted taunt “A legion couldn’t stop me. What chance do you
have?” This also refers to her opponent’s poorer qualities.
A typical example is the pun on Graves’s name with the punch line explained by Gangplank:
“You will never have a grave, Graves... see, it’s ‘cause your name, it’s… your name is like a grave,
it’s – I – never mind’.”
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“Flout Quality”
In order to understand taunts that flout quality, the hearer must know the game’s
world and characters (background, abilities) even more if they are to identify and
decode any secondary meaning. Of all taunts in the corpus, 162 belong to this
type: most of them hinge on irony (73), while rhetorical questions, contradictions,
and metaphors have roughly the same share (31, 30, and 28 respectively). The
direct offensive nature of these utterances may be partially reduced by irony, by
which the characters – as was the case above – describe their own abilities and
interpersonal relationships.17 Taunts based on metaphor rely on the characters’
appearance and background stories together.18 Given the game’s communicative
setting, a rhetorical question is a special situation as there are no inbuilt answers
to the questions that the designers programmed for the heroes. In spite of, or using,
this, several characters engage in taunting in the form of questions, relying on offgame information.19 Gamer qualities always provide a solid ground for insults, and
the intonation of the sentence even reinforces that no answer is expected. Irony
and rhetorical question may go hand in hand.20 In these cases, it is absolutely
necessary to know the character’s abilities to activate the secondary meaning.

“Flout Relevance”
The maxim of relevance requires the utterance to match the situation, to avoid
unnecessary digressions, and to keep to the point. In the games, relevance may
be best flouted by taunts that are made at a time and in a situation where the
information is irrelevant, involves unnecessary additions, or is unrelated to the
situation (number of instances found: 216). In this research, taunts relying on
association and partly on presupposition include memes about the gamer: the
designers relied on shared knowledge when programming the sentences.21
17

18

19

20
21

An utterance involving irony by Elise, a character who also appears as a spider, is “Come closer,
I don’t BITE!” because Bite is the name given to one of her abilities. This utterance is ironic
because the speaker (Elise) makes an obviously false claim which implies just the opposite idea.
“You are but a grain of sand, Xerath”, a metaphor used by the ruler Azir to his servant, is an allusion
to the fight for power between the two characters and activates their environment in the desert as
a connotation. “Ice Witch, prepare to be shattered!” is addressed to Lissandra in reference to the
relationship, qualities, and looks of the characters as she looks like a female figure carved out of
icy rocks, while the taunting Sejuani is a powerful warrior riding on a wild boar, whose utterances
often relate to destruction. The threat is made obvious by the image of ice being shattered.
Jax’s taunt (“Who wants a piece of the champ?!”) refers to his story of origin according to which
he used to be the most powerful hero in the game’s world that no one dared to challenge. The
taunt “Why so serious?” by Shaco, the Demon Jester, is also an allusion to Joker’s character in
the Batman films.
“You think you can outshoot me?” is asked by Tristana, a gunner able to attack from one of the
greatest distances.
“Death at the door? Hmph, no. I am the one who knocks”, an insult by Lucian to everybody, is
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“Flout Manner”
The maxim of manner requires clarity. This is flouted by obscurity of expression,
ambiguity, prolix and disorderly utterances. Our corpus contains 59 instances
of flouting manner by obscurity and ambiguity. In creating the characters’
personae, the designers would often assign not completely clear utterances to
them (maybe as a way to introduce subsequent events and further characters).
Indeed, the main attribute of certain heroes is the obscurity of their utterances.
Generalizing utterances refer to in-game conditions.22 Their comprehension
does not require familiarity with the character or the story, but, with such
background knowledge, the sentences provide extra information about the
characters, which is not really necessary during the game.23 One type of obscure
taunt that relies on ambiguity may also be considered as a flirt and the other
as showing off of power based on in-game skills.24 The interpretation of an
omission or silence is typically assisted by intonation.25

Flouting the Politeness Maxims
The following sections will look at taunts in the light of the politeness maxims.
We had expected each item in the corpus to flout these principles, but it actually
included some taunts that were utterly polite. This may be put down to the
characters’ personae and the game developers’ already mentioned commitment
to positive communication. The ways in which the taunts flout these maxims

22

23
24

25

an allusion to a famous monologue by the protagonist of the show Breaking Bad and aims to
express that the character is a dangerous opponent. In order to decode Amumu’s taunt “Let me
give you a hug”, one must know the background story that the character is a mummy looking for
friends, and one of his abilities is like a hug by which he injures the victim and hence poses a
risk. Likewise, the implicature of the next example can only be revealed by familiarity with the
game. Tristana’s insult of Ziggs refers to his explosions: “Watch where you’re exploding, Ziggs!”
All abilities of the character have to do with explosions. Another instance of in-game knowledge
is the characters’ roles based on their abilities. Soraka is a healing character, so she is usually
selected by gamers to play a support role. Her taunt “I will not save you” refers to her charms
and support role.
Most of the time, they relate to groups (“Ninjas… I hate those guys”, Yashuo), qualities (“So
young, so naïve”, Anivia), or to abilities and their development (“You wish to learn the hard
way”, I see, Master Yi).
Yashuo was chased by ninjas. Anivia is an immortal ice bird, while Master Yi is a mentor.
Illaoi, the priestess of a sea god, uses a taunt of an ambiguous intonation to express her attraction
to Braum, the northern warrior: “Northman. There are motions I would like to show you.” The
double entendre gives rise to an insult in Quinn’s taunts. She is accompanied by an eagle and
has a good relationship with the royal family: “I’d keep my head down if I were you; I’ve got
friends in high places.”
For instance, Ekko taunts all heroes from the opponent city by saying “Great. Pilties” without
finishing the utterance, but the paraverbal features make it clear that this is an insult.
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cannot be strictly categorized. Instead, we are going to give the most typical
examples of flouting in all seven politeness maxims.

Tact
One of the basic goals of taunts in the games is to anger the opponent, so it is just
logical that most of them flout the tact maxim (“minimize cost to other, maximize
benefit to other”). Yet, we only found few examples of tact.26 In order to identify
the flouting of this maxim, one needs to know the game’s story.27 Most of the
taunts emphasize and make abuse of the opponent’s weaknesses and defects.
This may be based on differences in worldview28 or the characters’ looks.29

Generosity
Leech’s generosity maxim states: “Minimize the expression of beliefs that express
or imply benefit to self; maximize the expression of beliefs that express or imply
cost to self”. The basic situation of the game does not support the gamer’s/
character’s generosity with the partner as the aim of the game is to defeat the
opponent. However, the designers also programmed generosity as a quality of
one character.30 At the same time, generosity is reduced as these utterances also
give hints about the assisted characters’ weaknesses.31 Non-verbal qualities play
a key role as shown by the fact that sometimes not the verbal information but the
intonation suggests that while the form of taunt expresses generosity, its actual
aim is threat and intimidation.32 The corpus includes a relatively high number of
examples of flouting the generosity maxim. The qualities of egoism and conceit
are exhibited by several characters.33
26

27

28
29
30
31
32
33

The utterances of Poppy, who admires two heroes, are tactful and this is also manifest in her
utterly polite taunts (to Garen: “Oh, wow, Garen, do you think you could sign my shield?”; to the
future ruler, Jarvan IV: “A pleasure to fight for you, your majesty”). Illaoi normally hurls strict
and tough taunts, but the next one addressed to the Yordle (an in-game race of tiny creatures that
are sociable and nice) is relatively low-profile and soft: “Little one, I don’t need empathy. Seek
those who do.”
While Thresh’s offer may seem nice or tactful (“Ever seen your soul? Would you like to?”),
this taunt is made seriously threatening as he usually captures and imprisons the souls of his
opponents.
“Your twisted ways must be stopped!”, Ashe to Sejuani. They are rival leaders, Ashe being more
peaceful and Sejuani more cruel.
“Quit monkeying around!”, Master Yi to his apelike disciple Wukong.
In some taunts to his allies, Tahm Kench offers to help them fulfil their wishes.
For instance, when they are fighting on the same side, he offers to return Gnar to his own time
(“Time is just a river, boy, let me take you back where you belong.”).
In the taunt by Twitch the Plague Rat: “I’m dedicating this piece to you.”
The taunt of Zyra, a plant-turned-witch (“This land is mine.”), is about the expropriation
of the area that she occupies. The insult of the materialistic Sivir refers to the looks of the
anthropomorphic crocodile god Renekton and to his own money-grubbing attitude (“I could use
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Approbation
Contrary to our previous expectations, the corpus included taunts flouting the
approbation maxim (“Minimize the expression of beliefs which express dispraise
of other; maximize the expression of beliefs which express approval of other.”)
and utterances praising the opponent. Underlying this may be attraction,34
respect,35 and potentially similarity between the characters.36 In these cases, the
taunts play a key role in describing the character.
As opposed to the relatively low number of approbatory messages, our corpus
contains a high number of critical remarks. Most of them refer to the combat and
the abilities of the characters, their own invulnerability and dexterity but mostly
to the opponent’s lack of skill.37

Modesty
While the designers of LoL tried to achieve the greatest diversity in their
characters, the taunts do not include any that relates to the modesty maxim.
By contrast, there is quite a high number of utterances where the heroes praise
themselves, their abilities and looks.38

Agreement
The corpus only included one taunt expressing agreement with the partner
(“Minimize the expression of disagreement between self and other; maximize
the expression of agreement between self and other.”), and even this one seems
ambiguous.39 By contrast, the flouting of the agreement maxim, i.e. opposition
and conflict, follows from the game’s mechanics. These utterances involve direct
verbal aggression and, indeed, threats of “physical” aggression.40
34
35
36
37
38

39

40

a pair of croc skin boots.”).
“Finally, a man who won’t break”, Illaoi to Braum.
“Garen, I think you might be the one!”, Poppy to Garen as an expression that she has been
looking for him for years as the heir of a great warrior.
“Oohoohoo, Singed! You smell nice!”, Twitch to Singed as both characters relate to venoms and
stench.
The taunt of Heimerdinger, a genius inventor, is an implicit self-praise and a disapproval of his
opponent (“I prefer a battle of wits, but you’re unarmed!”).
One of the main attributes of Draven is conceit (“Who wants some Draven? Heheheh; Welcome
to the League of Draven!”). Likewise, Zac praises his own abilities against the addressee (“It’s
not how much you can lift. It’s how good you look!”).
The already mentioned Twitch the Plague Rat tells Singed, who keeps laying a poisonous trail:
“I see why everyone chases you.” However, this is also ambiguous as it refers to a misleading
tactic of Singed.
For instance, there are three characters fighting for control over the northern territories: Ashe,
the archer queen, Lissandra, a highly powerful ice witch, and Sejuani, a barbarian warrior riding
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Sympathy
The ultimate goal of taunts contradicts the sympathy maxim (“Minimize
antipathy between self and other; maximize sympathy between the self and
other.”) as the characters primarily express their antipathy to each other. The
expression of antipathy may be offensive based on the gamer’s skills41 but may
also target the character.42

Phatic Maxim
The phatic function essentially aims to maintain contact between the interlocutors
– specifically, “avoid silence, keep talking”. Given the unilateral nature of
taunts, this function does not apply here. However, there are utterances that may
prototypically be categorized within phatic communication, used to establish
contact43 or to close it.44

A Typology of Insults by Aim/Function
The above findings show that not every item of the taunt corpus is an offensive
utterance, but the vast majority do involve an insult. This makes them suitable
for the insult typology developed by Martinez and Yus (2013) along the following
four categories: 1. conventionality/innovativeness, 2. intention; 3. the right/
wrong interpretation of the insult; 4. the addressee’s response or lack of response.
Due to its manner of compilation, the corpus cannot contain any data of the ways
in which the addressees respond to the taunts (perlocution), so two elements
in the original taxonomy that refer to hearer response have been replaced with
the addressee (gamer/character). Accordingly, we looked at mockeries within the
12 categories listed in Table 2. The results are presented in three groups by the
intention of the taunt: aggressive mocks, praising utterances, and taunts meant to
maintain a social relationship.

41
42
43
44

on a wild boar (to Sejuani: “Misguided warmonger!; Foolish Sejuani.; So, which one is the pig?”;
to Lissandra: “To pierce your black heart!; Your twisted ways must be stopped!”; “I will end
your corruption!”).
“It’s just not possible to sink to the level of this competition”, Cassiopeia.
“Darius, you’re a butcher, not a general”, Garen to Darius. These characters are the warlords of
the two biggest peoples fighting against each other.
“So, uh... how about that weather?”, Ekko to the wind magus Janna, whom he likes.
“You’re boring; Not interested”, Fizz.
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Table 2. A typology of insults
Taunt intention
Taunt form
aggression
conventional
aggression
conventional
aggression
innovative
aggression
innovative
praise
conventional
praise
conventional
praise
innovative
praise
innovative
social relationship
conventional
social relationship
conventional
social relationship
innovative
social relationship
innovative

Taunt addressee
gamer
character
gamer
character
gamer
character
gamer
character
gamer
character
gamer
character

Number
18
144
16
317
−
1
−
43
2
6
17
81

Aggressive Taunts
As expected, the vast majority of the corpus items consist of taunts revealing
an aggressive intention (493 items, 76%). This can be put down not only to the
fundamentally aggressive nature of insults but also to the interpretation of the
game situation as a fight.45 The aggressive message mostly targets a character
(461 vs. 34 gamer-oriented messages). This proportion is in harmony with the
game designers’ attempt to make the game fair and to have aggression aimed
at characters and not fellow gamers. This may also explain why innovative
character-oriented taunts have the highest number. The developers try to create
a wide range of texts that match the characters, incorporating the aggressive and
offensive function of taunts.

Praising Taunts
Praising taunts represent the smallest portion of the corpus (44 items found) and
usually relate to the latest heroes. Praises always address characters (and never
gamers themselves). The category of innovative positive messages addressed to a
character includes utterances motivated by the following intentions: expression
of sympathy,46 recognition,47 and acknowledgement.48

45
46
47
48

“Fight as a hero, or die as a coward”, Aatrox, the spirit of war in the game.
“You, I like”, Illaoi.
“I see why everyone chases you”, Twitch to Singed.
“It is you who have shown Gangplank his path. For that, I thank you”, Illaoi to Miss Fortune.
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Taunts Aimed to Maintain a Social Relationship
Leech (2014) also claims that banter should not only be interpreted in terms of
politeness vs. impoliteness (“polite [or rather, ‘camaraderic’] interpretation”,
Leech, 2014: 238) and points out that in the case of banter a particularly important
aspect besides politeness is the expression and confirmation of the relationship
between the interlocutors. Technau (2017: 99) proposes that banter involves an
intention of entertainment in addition to a reference to social relationships. In
summary, banter has the following interrelated and not necessarily mutually
exclusive motivations: 1. dealing with conflicts, problem solving, expression
of criticism; 2. joining in the power game, winning, demonstrating, increasing
power; 3. relational work, marking of in-group membership, consolidating
friendly relations; 4. humorous entertainment (Technau, 2017: 99−100). Taunting
is similar to banter, typical of friendly conversations, but it also has different
characteristics, primarily because of its medium and the game setting.
16.4% of the taunts in the corpus (108 identified) do not aim to offend, similarly
to praising expressions, but to refer to and consolidate the social relationship
between the characters. As with praising taunts, this type is common primarily
among the latest heroes, but, contrary to praises, phatic markers may also address
gamers (in 39 cases) and not only characters (67).49

Conclusions and Further Implications
This paper presented the utterances activated by the Taunt command in
the English version of the game League of Legends from the perspective of
impoliteness strategies, specifically as the flouting of (conversational and
especially politeness) maxims.
We looked at a communicative situation which is not an essential part of
the game and where the aim of entertaining and the phatic function are just as
important as the exchange of information and storytelling. A game can also be
played “in silence”, without taunts, which is not a disadvantage for gamers in
terms of the course of the game. The use of taunts is gamer dependent; so, there
is a need for further research to find out why, in what situations, and how often
gamers use taunts.
49

A conventional taunt addressed to a gamer may also carry a negative message (“You’re boring”,
Fizz). A conventional taunt addressed to a character may also refer to a friendship (“Are you
having fun, my friend?”, Braum, an open-minded and friendly hero, taking a friendly approach
even to the bloodthirsty Trynamere). The innovative taunts addressed to a gamer are often pop
cultural allusions (“Why so serious?”, by Shaco, the jester, who looks like Joker’s character in
the Batman films) and may also refer to the gamer’s success (“If at first you do not succeed,
please, tell me what it is like”, Braum, a successful, friendly and optimistic character).
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A look at taunts and conversational maxims shows that these text commands
infringe the rules of linguistic politeness primarily by using in-game information.
None of the utterances influences the course of the game directly (but, of course,
they do so indirectly by perlocution, i.e. their effect on the gamer each time they
anger the opponent so that he or she will make a mistake and hence help the
taunting gamer’s team). The utterances are primarily used to describe a character,
by which the gamer is involved in the story even more and will hence be
presumably more loyal to the game (and might even buy game-related products
and services both in- and off-game). This function is confirmed by the fact that
the game developers created a separate site to introduce the game’s world and
the characters. Such supplementary solutions may be necessary because MOBA
gamers are offered little opportunity to establish a bond with the characters as
they do not play with a permanent avatar but with a different hero in each match.
A look at the taunts from the gamer community’s perspective has revealed that
familiarity with the different insults (and other inbuilt texts), just like familiarity
with gamer terminology, is a group feature that confirms community membership.
Many of the taunts have become independent from the specific game and are
now memes known not only to those playing the given game but also to the
wider gamer community. Gamers often view inbuilt texts as challenges and try to
find in them hidden allusions or signs that refer to the latest hero created in the
continuously developed game, the field, or someone’s in-game looks.
Our findings clearly suggest that a taunt (originally meaning insult) does not
always refer to an obviously offending utterance but has more forms and roles
than that. The reason is that, while taunts are elements that may not be left
out of a competitive game (if they are not officially incorporated in the game,
gamers develop their respective alternatives for this purpose), the designers want
to present the social and cooperative game style as a norm for their gamers. In
creating the heroes with a high number and wide range of qualities, the developers
repeatedly built in the features of politeness among them. However, most corpus
items, with only a few exceptions, may not be regarded as polite utterances. This
is explained by the conflicts in the game’s world and by the relationship between
allies and opponents.
Our analysis of the politeness maxims has shown that the corpus items follow
the basic scheme of insult, which the developers created to match each character.
The ways in which the characters make utterances are greatly determined by
their background stories and relationships with the other characters. Some of the
examined taunts involve a conventional insult (i.e. one that reveals the intention
to offend as an illocution even without knowing the game), but decoding requires
familiarity with the game’s world, the characters, and their stories in the vast
majority of the cases. The same idea is emphasized by Technau (2017: 97) in his
examination of oral in-group banter: “Understanding banter is not an easy task,
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especially for analysts who do not belong to the in-group in which the object
of their investigation occurs”. The present authors managed to overcome this
difficulty as one of them is a gamer and knows League of Legends. Also, we
referred to the game’s story description as necessary (W1).
The written nature of the corpus also meant that we focused on the illocutionary
force of the insults. The texts do not make it clear if the addressee understands
the insult and takes offence and, if so, how much and how they respond (cf. the
third and fourth aspects by Yus and Martinez, 2013). Further research should
find out the extent to which gamers feel hurt by the offensive messages that
are sent to their respective characters and can take the insults to apply only to
such characters. Another research question should be if there is a difference in
response to an inbuilt insult created in advance by the system’s text writers and
to a unique message sent by a fellow gamer. Yet another task should be to see if
there is any difference in response to insults by type of game (presumably, gamers
using a permanent avatar identify considerably better with their characters than
those choosing a new one for each game). The answers should be provided by a
questionnaire of gamer attitudes.
Arnovick (1995: 611) points out that insult and banter are rooted in play and
have a playful character by their very nature. Accordingly, it is fair to say that
taunt is a play within a game.

Online Sources
W1 = League of Legends Wiki: http://leagueoflegends.wikia.com/wiki/League_
of_Legends_Wiki.
W2 = Summoners Code: http://gameinfo.eune.leagueoflegends.com/hu/gameinfo/get-started/summoners-code/.
W3 = Reddit. https://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/1d7ppg/
loading_screen_tips/.
W4 = http://www.riotgames.com/our-games.
W5 = https://en.wikipedia.org/wiki/Taunting#Video_games.
W6 = http://boards.eune.leagueoflegends.com/en/c/player-behaviour-en/a8iu9i1l
-taunt-can-get-report.
W7 = http://forums.na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=3195698&
page=1.
W8 = www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/3sw1mj/please_make_the_
champion_interactions_quotes/.
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Veszelszki Ágnes − Falyuna Nóra

Kommunikációs és médiatudatosság
az áltudományos nézetek feltárásában1
„Csupán két dolog létezik: a tudomány és a vélemény; az első
tudást, a második tudatlanságot szül.” (Hippokratésznek tulajdonított mondás, idézi Keresztes 2013: 81)
1. Bevezetés
A megváltozott információs és médiakörnyezet hatással van többek között a megtévesztő és az áltudományos tartalmak gyors és
széles körű terjedésére is, így különösen fontossá válik a digitális
intelligencia és médiakompetencia azon részkészségeinek fejlesztése, amelyek az információk azonosításában, kezelésében és kritikus
értékelésében segítenek. Tanulmányunkban az interneten terjedő
áltudományos tartalmak nyelvi-érveléstechnikai jellemzőit mutatjuk be három eseten keresztül; ezáltal olyan elemzési szempontokat
kínálunk, amelyek segítségével felismerhető az áltudományosság.
Ezután nemzetközi és hazai jógyakorlatokat villantunk fel példaként. A tanulmányunk célja rámutatni arra, hogy a megbízhatóság
vizsgálatakor érdemes feltárni az áltudományos tartalmak jellemző
vonásait, ami hozzájárulhat a kritikai készségek fejlesztését célzó
pedagógiai módszertár bővítéséhez.
2. Az áltudományos nézetek terjedése az interneten
2.1. Az online tudás
Az online tudás – mivel nem minden esetben ismert a szerző,
a forrás, az aktualitás; az információhalmaz pedig nem kontrollált:
1
A jelen cikk a szerzőpáros Médiakutató folyóiratban megjelent tanulmányára épül (Veszelszki-Falyuna 2019).
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kapuőr híján bárki közzétehet szinte bármit – nem minden esetben
megbízható (Veszelszki 2017a). Megjelenhetnek az interneten félrevezető, áltudományos, sőt kifejezetten káros nézetek is, amelyeket
a tájékozódó olvasók komolyan vehetnek. Az online médiatérben
tehát nemcsak valódi szakemberek, hanem megtévesztő vagy manipulatív szándékú szereplők, csalók is megnyilatkozhatnak, állításaikat tudományos tényként aposztrofálva. Emellett a részvétel, a
közösség(iség) és a megosztás kultúrájában a laikus felhasználók a
tudományos tartalmakat sem csak fogyasztani, hanem valamilyen
formában alakítani is akarják, annak ellenére, hogy nem (minden
esetben) rendelkeznek a megfelelő tudással és feltételekkel. A befogadók pedig nem feltétlenül tudják megállapítani, mennyire hiteles
az adott tartalom, illetve a valóban hiteles és igaz állításokban sem
feltétlenül bíznak (Falyuna 2017, 2018a, b; Szvetelszky 2017).
Az ún. fact-check (tényellenőrző) oldalak összegyűjtik az aktuálisan terjedő álhíreket és áltudományos nézeteket, és pontos forráshasználattal, bizonyítékokkal alátámasztva cáfolják azokat. A legújabb vizsgálatok szerint azonban a hírfogyasztók kisebb arányban
fordulnak a tényellenőrző és -hitelesítő oldalakhoz, ha az információkkal a közösségi oldalakon találkoznak – még abban az esetben
is, ha a hír megosztója nem is közvetlenül ismerősük. Mások jelenléte elaltatja éberségünket − állítják kísérletek alapján a kutatók (Jun
et al. 2017), mivel „a megbízható személyes ismerős adott esetben
márkázott csatornának számít” (Szvetelszky 2017: 28).
A közösségi médiában megjelenő információk perszonalizációja révén kialakuló ﬁlterbuborék (ﬁlter bubble; vö. Pariser 2011;
Vīķe-Freiberga et al. 2013; Bakshy et al. 2015; Fehér 2016: 138,
157) egyfajta digitális hiedelemkamraként működik: a közösségi oldalaknak az az érdekük, hogy a felhasználó minél több (hirdetések
megnézésére is fordítható) időt töltsön a felületükön, ezért a korábbi
kereséseinek, preferenciáinak megfelelő tartalmakat szűr és tár elé
az algoritmus. Ezt erősíti továbbá, hogy nagy valószínűség szerint
hasonló érdeklődési körrel, hiedelmekkel rendelkező személyek
tartoznak egy ismerősi körbe. A ﬁlterbuborék hipotézise szerint, ha
a felhasználó csak a saját nézeteinek megfelelő, azokat megerősítő tartalmakkal találkozik, akkor úgy vélheti, hogy mindenki hozzá
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hasonló módon gondolkodik. Érdemes azonban megjegyezni, hogy
a ﬁlterbuborék jelenségét empirikus adatok alapján egyes kutatások megkérdőjelezik (például: Zuiderveen Borgesius et al. 2016);
ugyanakkor annyi mindenképpen állítható, hogy az online felületek
mögött működő algoritmusok befolyással bírnak arra, milyen információkkal találkozik a böngésző személy az interneten.
A tudás forrása megváltozik, tehát forráskritikára, kritikus gondolkodásra van szükség – ezt a felhasználóknak is meg kell tanulniuk. Az új médiakompetencia azt is tartalmazza, hogy a nethasználó
mely információkra tekint kritikusan, melyeket fogad el valósként
(Aczél 2015, 2017; Aczél–Veszelszki 2018; Veszelszki 2017a, b, c,
d). Ez a fajta „soft skill” a globális kompetenciák körébe tartozik.
2.2. Az áltudományosság deﬁníciói és jellemzői
Az áltudományosság fogalma olyan megállapításokra, tanításokra, elméletekre, gyakorlatokra és intézményekre vonatkozik,
amelyek állításuk szerint tudománnyal foglalkoznak, ám a valóságban a tevékenység nem felel meg a tudományosság alapkövetelményeinek (vö. falsziﬁkálhatóság, interszubjektív ellenőrizhetőség, reprodukálhatóság, nyitottság a kritikára; vö. Popper 2002;
Pigliucci−Boudry 2013; Veszelszki 2017a). A tudományosság Sokal
(2006) szerint egyik kiemelkedő jellemzője éppen a kritikai attitűd
elfogadása. Ezzel szemben az áltudományokat művelők elutasítják
a kritika mindennemű lehetőségét, „azt állítják, hogy objektív értelemben igazak” (Sokal 2006: 289). Az áltudományos nézetek hitelességének látszatához hozzájárul az is, hogy nem izolált állításokat
tesznek, hanem komplex (világnézet)rendszert dolgoznak ki.
Az áltudományosság további jellemzői a következők: 1. anakronisztikus gondolkodás (olyan állításokat fogalmaz meg, amelyeket
a tudomány már régen cáfolt); 2. titkok keresése (például ufók, jeti,
öngyulladás, betegségek); 3. mítoszokra hivatkozás (minél régebbi
egy mese, annál nagyobb a meggyőző ereje); 4. hanyag, szelektív
bánásmód a bizonyítékokkal (hivatkozik az állítását alátámasztó
bizonyítékokra, ám az annak ellentmondókat ignorálja); 5. cáfolhatatlan hipotézisek; 6. látszólagos hasonlóságok (a már bizonyított-elfogadott elméletek részeit használja, azokat átértelmezi, új
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kontextusba helyezi); 7. a jelenségek tények helyett szcenáriókkal
való magyarázata (állítása szerint a tények csupán interpretációk);
illetve 8. immunitás a kritikával szemben (Casti 1990 és Pigliucci
2010 nyomán részletesen: Veszelszki 2017a).
Ez utóbbi jellegzetesség erőteljesen összekapcsolja az áltudományos nézeteket az összeesküvés-elméletekkel, amelyek egy − összetartozó vagy összefüggés nélküli − eseménysort rendszerint jelentős
befolyással bíró emberek rossz szándékú tevékenységéhez kötnek
(Tanács 2016). „A konspirációs teóriák fontos alkotóelemei ezen
belül az ún. kóbor adatok, amelyek vagy ellentmondanak a hivatalos változatnak, vagy a hivatalos változat keretében, magyarázat
nélkül hagyott egyéb” információk (Fehér−Király 2017: 43), amelyek egymástól távol eső, látszólag teljesen különálló eseményeket
kapcsolnak össze. A konspirációs elméletek, az ún. konteók további
sajátossága, hogy „az ellenük szóló bizonyítékokat a maguk előnyére tudják fordítani” (Fehér−Király 2017: 44).
3. Az áltudományos érvelés bemutatása három esettanulmányon keresztül
Az áltudományos tartalmak meggyőzési és terjedési technikáinak
illusztrálására három esettanulmányt mutatunk be. A tudományos
szövegekkel kapcsolatban elvárás a jól felépített, megalapozott érveléstechnika. Az áltudományos szövegekben, mivel tartalmuk
alaptalan és nem konzisztens, gyakoriak az érvelési hibák. Ezek felismerése nem csupán az áltudományos tartalmak azonosítása végett
fontos, hanem azért is, mert ezek jellegükből adódóan más esetben
is megtévesztőek és manipulatívak tudnak lenni.
3.1. Laposföld-hívők
A laposföld-hívők (vö. a mozgalomról részletesen Falyuna 2019)
fő állítása, hogy a Föld lapos, céljuk pedig ennek bemutatása és bizonyítása különböző módokon és formákban. A csoport egy, a hivatalos tudomány által megcáfolt és elutasított elméletet képvisel,
ugyanakkor a csoport tagjainak az interneten lehetőségük van az
intézményesültségtől elszakadva egy saját, alternatív „tudományt”
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művelni a hivatalos tudománnyal szemben, illetve közösséget szervezni, nézeteiket népszerűsíteni.
A laposföld-hívők a saját maguk által előállított bizonyítékoknak
hisznek csupán: állításuk és az összeesküvés-elméletek logikája
szerint a hivatalos tudomány képviselői (például a NASA kutatói)
hazudnak és manipulálják a (képi) bizonyítékokat, például a Földről
készített bolygófelvételeket; ha a Napot közelinek látjuk, akkor az
valóban közel is van (szerintük 4800 kilométerre a Földtől, ugyanígy a Hold is); illetve, ha nem érezzük a centrifugális erőt, akkor a
Föld nem foroghat a tengelye körül, és nem keringhet a Nap körül.
Érvelésük önálló rendszert alkot, amelynek további vallási-spirituális implikációi is vannak.
A Magyar Lapos Föld Társaság elnevezésű Facebook-csoport
diskurzusát elemezve (vö. Falyuna 2019) kirajzolódik, hogy a csoport identitáskonstruálása két tényezőn alapszik: egyrészt a más
csoportokkal való szembehelyezkedésen; másrészt a saját tudományos hitelesség megteremtésén. A csoport ellenségképet kreál
a hivatalos tudomány képviselőiből, akik hiteltelenítését és ezáltal
saját csoportjuk hitelesítését különböző nyelvi eszközökkel teszi
meg. Ilyen eszköz a polarizálás, amely révén a diskurzusban két,
egymással szembenálló csoport, a MI és az ŐK konstruálódik meg
úgy, hogy a saját csoport és annak tevékenysége hitelesként, a másik
csoporté megbízhatatlanként jelenik meg.
A csoport identitását nemcsak a másik csoporttal való szembehelyezkedés határozza meg, hanem az a mód is, ahogyan magát tudományosnak igyekszik láttatni. A laposföld-hívők célja nemcsak
az, hogy leírják és bemutassák elméletüket, hanem az is, hogy bizonyítsák állításaik hitelességét. Evégett a diskurzusban megjelennek a tudományos kommunikációra jellemző olyan elemek, mint
a tudományos nyelvezet vagy a tudomány érvelési, bizonyítási és
hivatkozási módjai. Ugyanakkor számos esetben hibásak ezek is,
jellemző például a kritika és vita elutasítása, ignorálása, valamint a
személyeskedő vitakezelési stratégiák használata.
Elutasítják az akadémiai, „másodkézből” származó információt,
mivel annak alapja − érvelésük szerint − csak hamis spekuláció.
Ehelyett az igazsághoz való közvetlen hozzáférést preferálják: az
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egyetlen hiteles módszernek a saját, közvetlen érzékszervi tapasztalást tartják. Habár elvetik a matematikai számításokat és elméleti
levezetéseket mint hiteles bizonyítási módokat, érvelésükben mégis
– szelektíven ugyan, de – felhasználják ezeket, ám csak az elméletüket alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat.
A csoport tudása tehát részben a saját maguk által szerzett empirikus bizonyítékokon, részben az általuk hitelesnek tartott tekintélyek
kijelentésein alapul. A diskurzusban számos kép, videó, blogbejegyzés és egyéb, nem tudományos folyóiratban publikált cikk jelenik
meg hivatkozási alapként. E források relevanciája és hitelessége
azonban ellenőrizhetetlen. A szakértelemre hivatkozás esetében is
jellemző a szelektivitás: a csoport igazát szakértelmet elfogadják,
viszont az ellenkező véleményeket ignorálják, nem szállnak szakmai vitába, illetve ha mégis, akkor az hamar eljut oda, hogy az ellenkező állásponton lévő fél a „beprogramozás” miatt állítja azt, amit
állít. A (nem alátámasztott) szakértelemre hivatkozás meglehetősen
megtévesztő és manipulatív eszköz, mivel a szakértői tekintély az
információs aszimmetria miatt domináns pozíciót teremt az arra hivatkozónak (vö. Falyuna 2017, 2018a, b).
3.2. Oltásellenesség
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO 2019) az emberiséget
2019-ben fenyegető tíz legnagyobb egészségügyi veszély közé sorolta az oltásellenes mozgalmat, hiszen a védőoltásokat megtagadók
révén olyan betegségek is elkezdtek újra terjedni, amelyeket elvileg
az emberiség már legyőzött. A közösségi médiában gyorsan híveket
szerző, a félelemre apelláló és az összeesküvés-elméletekhez kötődő mozgalom áltudományos érvelésre, illetve nem megalapozott
vizsgálati eredményeket közlő publikációkra épít.
Oltásellenes mozgalom azóta létezik, amióta elérhetővé váltak az
oltások (Kirkpatrick é. n.). A gyengített kórokozóval történő oltásokkal számos, korábban legyőzhetetlennek tekintett fertőző betegség terjedését lehet megelőzni. Mivel a beoltott szervezetet ellenőrzött formában „megfertőzik” az adott betegséggel, ez óhatatlanul
is bizalmatlanságot vált ki többekből. Az oltások megtagadásához
(vö. McKenna 2019) a bizalom hiányán túl hozzájárulhatnak vallá136
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si megfontolások, illetve az interneten viharszerűen végigsöprő oltásellenes mozgalom is. Ennek egyik kiindulópontját egy brit kutató
1998-ban megjelent cikke (Wakeﬁeld et al. 1998) adja, amelyben kétes módszertannal, csekély számú mintán, kontrollcsoport bevonása
nélkül azt bizonyította be, hogy az MMR-oltás (measles, mumps,
rubella) és az autizmus kialakulása között direkt ok-okozati összefüggés van. A „20. század legkárosabb orvosi hoaxának” (Flaherty
2011) nevezett cikk állításait később tételesen cáfolták. Ám hiába
vonatták vissza a manipulált adatokat tartalmazó, megalapozatlanul
következtetéseket levonó cikket 2010-ben, addigra az (interneten
is terjedő) oltásellenesség már széles teret nyert, egyre többen tagadták meg a gyermekük beoltását a tudományos csaláson alapuló
tanulmány hatására. Ennek következtében jelentősen megnövekedett (többek között) a kanyarós és mumpszos esetek száma, szerte
a világon. Ehhez hozzájárult az is, hogy ismert, véleményvezérnek
számító személyek is a mozgalom mellé álltak, sőt legújabban még
csetbotok és Twitter-trollok aktivitása is erősíti az oltásellenesség
hatását (Broniatowski et al. 2018).
Az egyértelmű egészségügyi és ﬁnanciális következményekkel
járó áltudományos mozgalom egyik érveléstechnikai alapját az ún.
intuitív vonzerő (Boyer–Barret 2005) adja. A kórokozóval való beoltás és az ehhez direkt módon kapcsolódó káros következmények
ok-okozati összefüggése megfelel a nem tudatos elvárásoknak,
ezért az érvelés nagyobb kognitív erőfeszítés nélkül megérthető,
megjegyezhető és terjeszthető. Az oltásellenesek továbbá használják − az egyébként a politikai kommunikációban és a marketingben is gyakran alkalmazott − félelemre építő érvelést (érvelési
hibát; vö. argumentum ad metum, argumentum in terrorem). Az
esetükben a „tudomány mimikrijét”, azaz a tudományosság látszatát részint a kísérleti módszertanra való hivatkozás, részint pedig
a laikus fogyasztók számára nehezen befogadható orvostudományi
nyelvezet, terminológia teremti meg.
3.3. Paraziták
Ugyancsak a félelemkeltéssel operál a parazitákkal fenyegető
áltudományos orvosi marketing, amely szerint szervezetünkben
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különféle veszélyes paraziták élnek (részletesen: Veszelszki 2017a;
Falyuna 2018a). Ez az elmélet számos, (egyébként mindenféle betegségre) gyógyulást ígérő termék, méregtelenítő szer és diéta alapját adja. A sokféle változatban terjedő szövegekben a hosszas, rémisztő felvezetést a gyógymód követi: a reklámozandó készítmény
(például a Bactefort vagy a Revitoxin) bemutatása.
A parazitairtó termékek reklámjai szinte minden esetben kutatással, gyógyszerek fejlesztésével foglalkozó elismert szakemberekre
utalnak. Az „autoritások említésével a megnyilatkozók vissza is élhetnek” (Kuna 2019: 80), sőt az is előfordulhat, hogy a hivatkozott
szakember, tanulmány, kutatás nem is létezik vagy azonosíthatatlan,
viszont „a tekintély a meggyőzés szempontjából annyira sokat jelent
pszichológiailag, hogy gyakran a nyilvánvalóan rossz hivatkozások
is meggyőzőek” (Margitay 2014: 459).
A szakértőre történő hivatkozást rendszerint képekkel is támogatják a cikkek alkotói. Nemcsak a cikk szövege és struktúrája, hanem
a legtöbb esetben a szakértők vizuális megjelenítése sem változott a
szövegekben, ugyanaz a kép került elő több különböző, állítólagos
szakértő ábrázolásakor.
A parazitafertőzés veszélyének nyomatékosítására számtalan félelmetes fotó is előkerült a szövegekben. A képi információ feldolgozása eltér a verbális információétól: a kép a szöveggel összevetve
sokkal gyorsabban és erőteljesebben hat a befogadóra, különösen az
érzelmeire (vö. Grabe−Bucy 2009: 6). Az érzelmekre ható, emocionalizált képek a manipuláció egyik indikátoraként foghatók fel
(Brodnig 2017).
A tudományos szövegek további jellemzője a szakkifejezések és
a deﬁníciók használata, amelyek eredeti szerepe az, hogy az adott
szakterület művelői lehetőleg félreértések nélkül megértsék egymást. A „terminusok hordozzák azt a speciális tudást, amellyel a
szakemberek rendelkeznek, a laikusok viszont nem (feltétlenül), és
amely tudásnak köszönhetően a szakember olyan domináns pozícióba kerülhet a laikussal szemben, amely könnyebbé teheti számára
a másik befolyásolását” (Falyuna 2017: 96). Éppen ezért lehet a
„zavaros, nem deﬁniált” szakkifejezések, a „tudományból átvett, de
más értelemben alkalmazott fogalmak” (Hargitai 2012: 8) alkalma138
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zása meggyőző az áltudományos diskurzusban. A terminusok hozzájárulnak a tudományos stílus imitációjához is.
A (szám)adatokra támaszkodó érvelés a tudományos bizonyítás egyik alapvető eszköze, amelynek megbízhatóságában ritkán
kételkedünk. Ha az adatokhoz megfelelő kiindulópontból és a célokhoz illeszkedő módszerekkel jutunk, akkor ténylegesen valid,
erős érvelési alapnak tekinthetők. Ugyanakkor érdemes kritikusan
tekinteni mind az előállításukra, mind a felhasználásukra, értelmezésükre. Lehetnek ugyanis hibásak, nem megfelelő értelmezéssel
ellátva félrevezetőek, amikor „a matematikai adat pontosságával és
hitelességével akarunk világosnak, egyértelműnek és elfogadhatónak feltüntetni egy homályos állítást, és erősnek láttatni egy gyenge
érvelést. A számadatok világosságát, egyértelműségét, megbízhatóságát, matematikai kikezdhetetlenségét használjuk fel a premiszsza elfogadtatásához és a konklúzió alátámasztásához” (Margitay
2014: 340; vö. részletesen Margitay 2014: 323–363). A parazitákkal
ijesztgető szövegek teljes mértékben ellenőrizhetetlen statisztikai
adatokat használnak (erre utal, hogy a különböző szövegváltozatokban ugyanabban a kontextusban, sőt akár ugyanabban a mondatban
eltérő számadatok szerepelnek).
E szövegek terjedésének hatásmechanizmusát a félelemre alapozáson kívül az emberi kíváncsiság, illetve a segítőkészség (a tartalmak megosztásával segíteni más embereknek az egészségügyi
problémájuk okának feltárásában) is támogatja.
4. Megoldási lehetőségek és kitekintés
Az áltudományos tartalmak oktatási feldolgozása során elsődleges feladat a kritikus gondolkodás elsajátításában a tudatosítás,
azzal kapcsolatban, hogy a tények és a vélemények eltérnek egymástól (vö. Grever 2018). A médiatudatosság (media literacy) − tágan értelmezett, nemcsak diákokra vonatkozó, hanem az intézményes oktatásból kikerült korosztályokat is érintő − fejlesztésébe a
médiaeszközök, médiatartalmak megismerésén túl az algoritmusok
működésének és a trollok tevékenységének ismerete, továbbá az ál-
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tudományos tartalmak érvelési mechanizmusainak ismerete is bele
kell, hogy tartozzon.
Számos hazai és nemzetközi jógyakorlat létezik, amelyek alkalmazhatók a hiteltelen tartalmak, álhírek témájának tanórai vagy
azon kívüli tárgyalásakor. A legújabban megjelent tartalmakból az
1. táblázatban közlünk egy válogatást.
„A befogadó akkor képes észrevenni vagy leleplezni a megtévesztést, ha annak kommunikációja eltér a megszokott mintáktól, ha
a befogadó tisztában van az érintett témához tartozó információkkal, és jó kritikai-dekódoló képessége van” (Aczél 2017: 14−15).
Az így értelmezett média- és információtudatossághoz kívánt hozzájárulni a tanulmányunk azáltal, hogy összegyűjtötte az áltudományosság legfőbb jellegzetességeit, ezeket három esettanulmányon
keresztül szemléltette, végül pedig nemzetközi és magyar továbbmutató forrásokat közöl.
Projektnév
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UNESCO: Journalism,
‚Fake News’ and Disinformation: A Handbook
for Journalism Education and Training

hamis információk,
fake news, kézikönyv,
tankönyv, feladatgyűjtemény

https://en.unesco.org/
ﬁghtfakenews

Truth or ﬁction

álhír, játék,
tényellenőrzés
(fact-check)

https://www.
truthorﬁction.com

Factitious

álhír, játék,
tényellenőrzés

http://factitious.
augamestudio.com/#/

Fake News Challenge

mesterséges intelligencia a fakenews ellen,
gépi tanulás (machine
learning), NLP (natural
language processing)

http://www.fakenewschallenge.org/

Get Bad News

álhírgyár-játék,
interaktív, feladatok

https://getbadnews.
com/
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nonproﬁt szervezet,
digitális média, oktatás

https://ﬁrstdraftnews.
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DJP: Digitális Jólét
Program

stratégia, digitális
állam és hozzáférés,
digitális tudás,
hálózatok és gazdaság

https://
digitalisjoletprogram.
hu/

DIP: Digitális Immunerősítő Program

digitális immunitás,
kézikönyv, feladatok,
videók

http://mydip.xyz/ és
https://issuu.com/
fecske.gabor/docs/
dip_k_zik_nyv

Bűvösvölgy

médiaértés, álhírjelenség, óratervek és
útmutatók

http://buvosvolgy.hu/
alhirek/

1. táblázat: Válogatás az online elérhető lehetőségekből
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