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Információ, tudás, döntés

Szabó Júlia*

IGAZ MESÉK, AVAGY EURÓPAI 
TÖRTÉNETEINK ÉS A NORMATÍV MAG 

KERESÉSE
EGY EURÓPAI MÉDIAFESZTIVÁL  KATEGÓRIÁJÁNAK ELEMZÉSE

Jürgen Habermas kifejezését használtam a címben, aki „Esszé Európa alkotmányáról” című cikk-
gyűjtemény kötetében így ír a német belpolitikáról, miután nagyformátumú politikus elődök tevé-
kenységét karakterizálja. „2005 óta teljesen szétfolynak a kontúrok. Már nem tudni, mi a tét – hogy 
egyáltalán van-e még nagyobb, mint a következő választások megnyerése. A polgárok érzik, hogy a 
normatív magjától megfosztott politika visszatartja őket valamitől.”
Majd, kicsit később így folytatja:
„A ’nagy’ projektekről való lemondás nem old meg semmit. A nemzetközi közösség nem teheti meg, 
hogy ne foglalkozzék a klímaváltozással, a nukleáris technológia globális kockázataival, a pénzpi-
acok által vezérelt kapitalizmus szabályozásának szükségletével vagy az emberi jogok nemzetkö-
zi szinten való érvényesítésével. S e problémák nagyságrendjéhez képest szinte már áttekinthető 
formátumú az a feladat, amellyel nekünk Európában meg kell birkóznunk”. (Habermas, 2012, pp. 
132-133)
A következőkben bemutatok egy olyan keretet, ahol ezt a munkát végzik kis léptékben, de annál 
módszeresebben azok az európai műsorkészítők, akiknek rádiódokumentumai évről évre megjelen-
nek a Prix Európa médiafesztivál rádiódokumentum kategóriájában. Egy nagyobb kutatásban elem-
zem három év termését, 2010-2013-ig, most egyetlen év műsorait mutatom meg, illetve feltérképe-
zem, milyen témákat, európai történeteket dolgoznak fel és milyen értékeket találunk ezekben az 
alkotásokban.
Kérdés, hogy van-e olyan közös kulturális és politikai univerzum, ami kirajzolódik ezekből az al-
kotásokból? Vajon ezek a legkülönfélébb európai országokban elhangzott művek alkalmasak-e tár-
sadalmi önrefl exióra? Vajon érvényes-e a kritikai nyilvánosság integrációt teremtő szerepe, vagy az 
újmédia megjelenésével olyan mértékben átalakult a társadalmi nyilvánosság, hogy ez a szerkezet-
váltás csakis a fragmentációt, a differenciált kulturális miliőknek szóló kommunikációt támogatja?
A kérdések relevanciájának igazolására idézem Hammer Ferenc szociológus és médiakutató egyik 
szövegének részletét:
„Az aktivista, emancipátor állam aranykora arra az időszakra esik, amikor a média szerkezete a ma 
ismerthez képest rendkívül egyszerű volt. Az állami, közszolgálati média jól elkülöníthető volt a 
kereskedelmitől, kevés médiatípus létezett – nagy közönséggel bíró, földi sugárzású tévé- és rádió-
csatornák, nagy példányszámban megjelenő képes magazinok –, s ezek nagy közönségcsoportokon 
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keresztül elérték a népesség nagyobb részét. Ezt a leosztást először a műholdas, illetve kábeles mű-
sorterjesztés kezdte ki; aztán a niche-médiapiacok megjelenése, majd a totális digitalizálás tett be 
neki, amikor nemcsak a termékek előállítása, hanem megosztásuk is digitális platformokon keresztül 
történik, gyakran nem a professzionális tartalomiparosok, hanem a közönség által. Manapság egy 
médiatartalom sikere mindinkább népszavazásnak tekinthető, amikor a közönség fi gyelmével, kat-
tintásával, lájkolásával, megosztásával és kommentelésével „szavaz”.
Ily módon az egykori „közönség”, a „médiafogyasztó” helyett ma inkább cselekvőkről beszélhetünk. 
Azt is tudjuk, hogy a média, különösen a kereskedelmi, árgus tekintettel fi gyeli a neten a közönség, 
illetve a cselekvők tevékenységét, hiszen jó okkal feltételezheti, hogy sikeres tartalmat állíthat elő, 
ha sikerül felszívnia azt a témát vagy sztorit, ami már bizonyított a különféle médiamegosztó felüle-
teken. Történik mindez az eseményekkel csaknem szinkronban, valós időben.
Szilárd és a digitális nyilvánosság karamboljából az a tanulság adódik, hogy fogyatkozik az érvénye 
annak az elképzelésnek, mely szerint a közös nagy közbeszéd - ha tetszik, a közös kultúra - termé-
szete vezetne sokakat arra, hogy így vagy úgy vélekedjenek a világról. Egyre inkább a Cass Sunstein 
jogfi lozófus Republic.com című könyvében felvázolt prófécia látszik megvalósulni: ez egyre elkülö-
nülőbb, egymást egyre kevésbé értő, egyre bezárkózóbb világok sokaságaként képzeli el a digitális 
társadalmat. Nagy, közös normák híján búcsút mondhatunk annak a képzetnek is, hogy az emberek 
gyárilag jó szándékúak, csak amikor gondolkodni kezdenek arról, hogy milyen a világ és mit kelle-
ne tenni a jobbításáért, bizonyos előítéletek rossz irányba viszik a gondolataikat. Úgy tűnik, egyre 
inkább az elitkultúrából származó ósdi normává válik az a tétel, mely szerint minden különbség és 
minden empirikus ellenpélda ellenére van oszthatatlan emberi méltóság - keresztény nyelven: szere-
tet -, s ez életünk közös nevezője. Ma a jogvédő szándék még az emancipáló állam támogatását bírja. 
Ám a téma nyilvános megtárgyalása, az argumentumok megosztásának algoritmusa immár olyan 
népszavazásra emlékeztet, melyben a közönség, ha nem is lábbal, de kézzel szavaz - és megsem-
misítő ítéletet hoz azokról a politikákról, amelyek a többség, illetve a hatalmasok hatalmát kívánják 
korlátozni.” (Hammer, 2013)
A következőkben amellett érvelek, hogy a Prix EU médiafesztivál rádiódokumentumai szerint léte-
zik egy olyan közös kulturális és politikai keret, „közjó” amit ezek a szerkesztett narratívák a hallga-
tók, a tartalom fogyasztók fi gyelmére számítva, egyszerre használva kognitív és affektív eszközöket, 
mintegy animálva a történeteket a „világ jobbítására” törekszenek, vagy ha nem is törekszenek erre, 
szándékolatlanul is ilyen hatást keltenek. Ami talán még érdekesebb. 

RÁDIÓ BERLIN BRANDENBURG

A Prix Europa média fesztivál 26 éve létezik. 1987-ben alapították Amszterdamban, az Európa Ta-
nács és az Európai Kulturális Alapítvány javaslatára. Először különböző helyszíneken rendezték meg 
a versenyt, majd 1996-tól az állandó székhelye Berlin-Brandenburg lett, az RBB, a Rádió Berlin 
Brandenburg látja vendégül és szervezi a média versenyt, amelyben 9 kategóriában vehetnek részt 
a nem kereskedelmi médiában alkotók. Évente díjazzák a legjobb európai televíziós, rádiós pro-
dukciókat, valamint az újmédia alkotásait. Évente októberben körülbelül 1000 média szakember, 
szerkesztők, riporterek, független producerek vesznek részt az egyhetes rendezvényen, több mint 40 
európai országból. A zsűri munkája és a díjazás demokratikus és átlátható folyamatban zajlik, nyitott 
rendezvényről van szó, regisztráció után bárki részt vehet a meghallgatásokon, illetve az utána zajló 
vitákon is. A rendezvényt az Európai Műsorsugárzók Uniója, az EBU támogatja.
Itt hallgattam meg 2013 októberében azt a 33 rádiódokumentumot, amelyekről a következőkben 
írok. Körülbelül negyven zsűritag és nagyjából ugyanennyi érdeklődő ült a stúdióban, majd vett részt 
a délutáni vitákban.
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A dokumentum műsor műfajáról Balázs Géza nyelvész így ír, „A rádiós újságírás és a dráma határán 
mozog a ’mikrofonnal írt dráma’, vagyis a dokumentumműsor. a rádióművészet része. Jellegzete-
sen a közszolgálati rádió műfaja. A dokumentumműsor alapja a valóság: a felvétel a valóságos élet 
eseményeit rögzíti (egy vonatutazás, egy szemműtét, egy gyilkosság körülményei, stb.) Ezeket a 
korrigálatlan dokumentumokat szerkeszti meg a műsor alkotója az esztétikai törvényszerűségeknek 
megfelelően.” (Balázs, 1999, p. 44)
Ezeket a történeteket én olyan narratívákként értelmezem, amelyek kettős szerkezetűek, egyrészt a 
szereplő narratívája, másrészt az alkotó narratívája, vagyis a szerkesztő által készített tartalom, ame-
lyet a médiafogyasztó végül meghallgat.

RÓLUNK SZÓL – 33 TÖRTÉNET EURÓPÁBÓL

A következő rövid összefoglalókat az alkotók küldték előzetesen, a műsorok nagyjából átlagosan 40 
percesek voltak, ez azt jelenti, hogy 30 perces és 50 perces mű is szerepelt a versenyben a meghall-
gatáson.
 A rádiódokumentumok témáit először a következő csoportokban kategorizáltam, 

TRF traumák és feldolgozásuk (háborúk), 

GVR gazdasági válság, reakciók

EJK emberi jogi kérdések, 

MGM migráció-menekültkérdés, 

ETK etnikai konfl iktus, 

KZK a közösség és kultúrája

KEI kollektív emlékezet, identitás, társadalomtörténet, 

HTP hatalom (állam) politika, 

STE szegénység, társadalmi egyenlőtlenség, 

OKK ökológiai konfl iktusok, 

KMK közösségi média és konfl iktusai, 

EGK egészségügyi konfl iktusok

EGY egyéb, személyes élethelyzetek

TOE tényfeltárás, oknyomozás, ellenőrző funkció

MAG magány
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Ezek alapján a 2013-as év műsorai az alábbiak szerint kategorizálhatók:

Ország Műsorcím Témakód
1 Ausztria Elment köszönés nélkül KMK

2 Bosznia 
Hercegovina 3D KZK

3 Bulgária Hosszabb út a harcmezőhöz - 4. fejezet: amikor a 
testünk meghal KEI

4 Horvátország A rádiódráma egy fi lm, amit egyedül nézek KZK
5 Csehország Én is a te fi ad vagyok, Adolf EGY
6 Csehország Trinksaifen az otthonunk volt KEI
7 Dánia Az asszony Burmából MGM
8 Finnország Énekelj engem haza KZK
9 Finnország A 21. század durva-hetyke fi nnjei GVR

10 Franciaország Tábori testvériség KEI
11 Franciaország Hogyan vesztettem el az apámat EGY
12 Németország Pofa be, hazudsz - gyerekek svájci szolgálatban TOE
13 Németország Köszönet a kalifátusnak TOE
14 Írország Üzenet egy palackban KZK
15 Írország A visszhangszoba - Jihad Jane esete HTP
16 Olaszország A rettenetes támaszpontok OKK
17 Hollandia Barro Blanco OKK
18 Hollandia Kedves Ulrike KZK
19 Norvégia A terror után TRF
20 Norvégia El akarok mondani valamit MGM
21 Lengyelország Semmi sem történt HTP
22 Portugália Új kezdet - légihíd KEI
23 Románia Páciensként Romániában - Viorel Stan esete EGK
24 Szerbia Brandek és más démonok KEI
25 Szlovénia Kedves Szlovén barátaim HTP
26 Spanyolország Utolsó perc TOE
27 Svédország Egyedül és bezárva EJK
28 Svédország A lány, akit lekötöztek – „Szoknya Kapitány” egy senki EJK
29 Svédország Az Instagram felkelés KMK
30 Svájc Hajléktalanok STE
31 Egyesült Királyság India elveszett lányai EJK
32 Egyesült Királyság Fehér tűsarok álmok KZK
33 Egyesült Királyság Drótnélküli éjszakák: az átkelés éjszakája KZK

TRF GVR EJK MGM ETK KZK KEI HTP STE OKK KMK EGK EGY TOE MAG
1 1 3 2 0 7 5 3 1 2 2 1 2 3 0
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A kategóriákat néhány elemzéssel illusztrálom. Természetesen a kategóriák néha egymást átfedő 
témákat is tartalmaznak, hiszen összefüggő társadalmi jelenségekről, élethelyzetekről van szó.
Példáimmal azt kívánom illusztrálni, hogyan, milyen hangsúlyok alapján kategorizáltam a dokumen-
tumokat. 
MGM Migráció, menekült problematika
 Dánia, Az asszony Burmából
KEI Kollektív emlékezet, identitás, társadalomtörténet 
 Csehország, Trinksaifen az otthonunk volt
TRF Traumák és feldolgozásuk
 Norvégia, A terror után
EJK Emberi jogi kérdések
 Egyesül Királyság, India elveszett leányai
OKK Ökológiai konfl iktusok
 Olaszország, A rettenetes támaszpontok
TOE Tényfeltárás, oknyomozás, ellenőrző funkció
 Németország, Pofa be, hazudsz – gyerekek svájci szolgálatban

AZ ASSZONY BURMÁBÓL

Danish Broadcasting Corporation – DR
elhangzott: 2013. február 27. 

A 42 perces rádiódokumentum elején egy újsághír nyomába indul a dokumentumot készítő Anna 
Kjaer. A tengerparton egy gondosan letett pár szandált találnak, majd kiderül, hogy az elhagyott 
szandál tulajdonosa egy kétgyermekes burmai asszony volt.
Egy asszony a vízbe öli magát, miután levelet kaptak arról, hogy vissza kell menniük Romániába. A 
családot az első ENSZ menekült kvóta alapján telepítették le. Eredetileg 47 másik burmaival érkez-
tek ide, a háború sújtotta Burmából. Mivel Romániában elviselhetetlennek találták a menekültéletet, 
mind a 47-en Dániába repültek.
A menekültek levelet írtak az igazságügyi miniszternek a romániai rossz körülményeikről, a pénz- és 
élelemhiányról. Dánia ennek ellenére a visszatoloncolás mellett döntött. Követelheti-e Dánia, hogy 
Románia visszavegye a menekülteket?
Ez a műsor történet arról, milyen kihívásoknak kell az EU menekültügyi törvényeinek megfelelnie a 
növekvő külső és az elszegényedő belső menekültáradatnak.
A dokumentumban megszólal a halott nő férje, az ő szájából bomlik ki a történet, amiből kiderül a 
mai Európa egyik legégetőbb problémája. A különböző országok, hiába tagjai ugyanannak az európai 
közösségnek, olyannyira eltérőek a gazdasági viszonyok, kulturális tradíciók, a szociális lehetőségek 
és a politikai kultúra, hogy az egyik országban egy menekült gyermekeivel együtt hajléktalanná vál-
hat, míg a másikban minden segítséget megkap a viszonylag harmonikus újrakezdéshez.
Milyen más Romániában vagy Dániában menekültként élni! Annyira, hogy egy kétgyerekes anya 
inkább a tengerbe veti magát, semmint visszakerüljön a számára elviselhetetlen és kilátástalan vi-
szonyok közé.
A dokumentumban megszólalnak azok a dán felelősök is, akik a felelősséget ebben az esetben ma-
gukra vállalva nyilatkoznak, máshogyan kellett volna dönteniük. A kérdés azonban ott marad a do-



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2014/30

kumentum végén? Mit kezdhet Európa ezekkel az eltérő viszonyokkal? Lehet-e pusztán jogi eszkö-
zökkel kezelni a menekültáradat problémáját, amikor az EU-n belül is nő a szegénység, csökkennek 
a szociális célú ráfordítások?

TRINKSAIFEN AZ OTTHONUNK VOLT

Czech Radio
elhangzott 2013.március 20.

A 34 perces rádiódokumentumban Eva Blechová felkeresi Trinksaifen (Rudné) még élő emlékezőit. 
A közép európai narratíva számunkra ismerős lehet.
„Trinksaifen az Ore hegység (Krusné hory) egy faluja volt, ahol 1400 német és 3 cseh élt együtt. A 
karneváltól karácsonyig minden vasárnap bálokat tartottak, ahol a szomszédok a házuk előtt talál-
koztak, és a cseh nemzeti himnuszt németül énekelték. Nehéz volt az élet a köves, hegyi faluban, a 
gyermekek segítettek anyjuknak csipkeverésben, a férfi ak a nejdeki vasművekben dolgoztak. Az élet 
jelentősen megváltozott a II. világháború alatt és utána. Három millió németet űztek ki Csehszlová-
kiából, csak azokat a szakembereket nem, akikre a cseh iparnak szüksége volt. 
A falu így kiürült. A kiűzött németek helyébe Bohémia különböző szegmenseiből telepítettek be csa-
ládokat. Az eredeti épületeket lebontották, vagy elhanyagolták. A szántók parlagon maradtak. Csak 
néhány eredeti család maradt - egyik főszereplőnk is, Severovné, Bouckné és Zettlovné. A műsor a 
2004 és 2013 közötti időszakot öleli fel, és megpróbálja felderíteni az utóbbi évszázad eseményeit.”
A beszélgetésben az idős nők emlékeznek, mindegyikőjüknek megvan a saját története, közben hall-
juk a csipke készítésének hangját, és a szereplők által énekelt régi, német nyelvű, de sajátos német 
nyelvű dalokat, az öreg, bizonytalan hangok szívbemarkolóan idézik fel az eltűnt gyermekkort, idilli 
emlékeket idéznek, egy összetört, de valamikor nagyon erős és virágzó közösség emlékeit.
A sváb kitelepítések hazai történetét jól ismerő hallgatóban is nagyon erős érzelmek születnek az ős-
lakók szavait hallgatva. A huszadik század egyik tipikus európai története ez, a háború utáni kollektív 
bűnösség és nagyhatalmi politikai döntések áldozatairól. Hogyan tört szét a múlt, a gyerekkor, a 
harmóniában együtt élő közösség, hogyan változott a táj és lakói. A főnarratíva alkotója középpontba 
állítja az identitás kérdését, de amit bemutat, ahogyan szerkeszti a dokumentumot, az a politika által 
szétrombolt szerves közösségi lét, az élhető világ, ami az otthont és ennél szélesebben értelmezve, az 
ember számára oly fontos otthonosságot jelenti.
A rádiódokumentum tanúságot tesz az ember otthonosság kereséséről, a hiányérzet fájdalmáról. Az 
idős asszonyok vallomásai, mind a tartalmuk, mind az érzelmeket kiváltó hangok egyaránt katartiku-
san világítják meg a felelősséget a szétszakított településekben élők sorsáért.
A dokumentumban hiteles tanúvallomásokat hallunk, egyszerre kapunk információt az eddig isme-
retlen kis település történetéről, valamint érzelmi hatást ennek a társadalomtörténeti helyzetnek az 
egyéni fájdalmáról. Tipikus európai történet ez, ahogyan utaltam is rá, Magyarországon is hasonló 
helyzetekkel, de jelentőségét aláhúzza, hogy ezek az idős emberek az utolsók, akik még személyesen 
mesélhetik el, adhatják át történeteiket.
A dokumentum elkészültét már egyik idős szereplője sem érte meg. Elmentek az utolsó szemtanúk, 
a megőrző média egyik produkciója ez a dokumentum.

138
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A TERROR UTÁN

Norsk rikskringkasting – NRK
elhangzott: 2012. március 31. 

Egy nyugalmas nyári napon 2011-ben, Norvégia történelme örökre megváltozott. A semmiből csa-
pott le a terror, július 22-én. Oslóban, a kormányzati épületek előtt felrobbant egy csaknem egy ton-
nás bomba, amit műtrágyából készítettek, és egy fehér autóban helyezték el. A robbanás lerombolta 
Oslo politikai központját és megölt nyolc arra járó embert.
A káoszban a terrorista, Anders Behring Breivik elhajtott Utoya kis szigetére, ahol a Norvég Munkás-
párt az éves ifjúsági gyűlését tartott. Itt Breivik szisztematikusan több mint egy órán keresztül járva a 
szigeten a szó szoros értelmében kivégzett 69 személyt, többségükben fi atalokat és gyerekeket. Ho-
gyan történhetett meg ez a dráma a norvég néppel? Hogyan közelítette meg a rendőrség a helyzetet? 
A dokumentum műsor készítője Kjetil Saugestad ezzel a narratívával a Norvégiát letaglózó tragikus 
terror és trauma történetét meséli el.
Európai történeteink egyike a körülöttünk leselkedő és lecsapó terror. Tele vagyunk kérdésekkel, kik 
azok a szélsőséges gondolatokat tetté fordító személyiségek és mik azok a körülmények, amelyek a 
jóhiszemű és védtelen közösséget kiszolgáltatottá teszik ezen embereknek és tetteiknek.
A 43 perces dokumentumban amatőr fi lmek hangja, a Lote család, ahogyan gyermekükért aggódva 
autóba ülnek, hogy a sziget közelébe siessenek, a rendőrségi hangszalag, ahogyan az üzeneteket vet-
ték, a miniszterelnök nyilatkozata, rendőrök visszaemlékezései, részlet a dokumentumból. A norvég 
rádiódokumentum készítője, mint narrátor, összegyűjtötte mindazokat a hanganyagokat és újságcik-
keket, amelyek ezzel a tragédiával kapcsolatban Norvégiában fellelhetőek. Ezekből szerkesztette 
a rádiódokumentumot, szinte jegyzőkönyv szerűen, kerülve minden hatásvadász effektet. A műsor 
végén megszólaló hangok, eső dobolás, madár csicsergés, aláhúzzák, kontrasztként kiemelik a meg-
történt borzalom brutalitását és hihetetlenségét. Egyszersmind a „gonosz banalitását„.
Emberi jogi kérdéseket feszeget a BBC sorozata, a sorozat címe: Crossing Continents, vagyis Kon-
tinenseken át.

INDIA ELVESZETT LEÁNYAI

Egyesült Királyság
elhangzott: 2013. január 10. 

Ez a tényfeltáró riportműsor azoknak az elrabolt indiai lányoknak tízezreiről szól, akiket házasságba, 
prostitúcióra, és szolgasorba kényszerítenek.
A riporter egy apát követ, Bimalt, egy Nyugat Bengáli távoli faluból, ahogyan elrabolt lányát kere-
si. Felfedez egy fontos csempész útvonalat, amikor arra a vonatra száll fel, amelyikkel Calcuttából 
exportálják a lányokat a gazdagabb északi államokba. Van piaca a fi atal lányoknak, mert hiány van 
lehetséges menyasszonyból, amiért sokan a nemek szerinti, szelektív abortuszt okolják. A rádiódoku-
mentum felderíti azt az abortusztípust, ami a csempészethez vezet, és kapcsolatban van az asszonyok 
indiai társadalomban betöltött alacsony státuszával. A műsorban még egy leánykereskedő csempész 
is megszólal, hogyan vesztegeti meg az embereket, és mekkora profi tot zsebel be.
A rádiódokumentum segítségével a hallgató minden, a témában fontos szereplővel megismerkedik, 
valamint az összefüggéseket, a szociológiai hátteret is megértheti.
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A 28 perces dokumentumban Natalia Antelava és segítője, Suti Shariah beutazzák velünk Bengali 
Sunderbandst. Az apával, Bimallal keressük Bisanti nevű lányát, akit kereskedők adhattak el a nagy-
városban, Calcuttában. A lányokat azzal az ígérettel csalják Delhibe, hogy munkát kapnak, házaknál 
szolgálhatnak. Megismerkedünk egy olyan lánnyal, aki visszakerült a saját családjához, de a közös-
ség őt is és a családját is kiközösíti a szégyenletes „kalandja” miatt.
Megszólal egy leánykereskedő, aki szerint csak a szülőket kell meggyőznie és a 10, 12, 13 éves 
lányokat a beleegyezésükkel viszi el, évente 150-200 „üzletet” köt, a rendőrség hallgatólagos tudo-
másával.
A rendőrségen ezzel a témával foglalkozó hatósági felelős szerint ők nem hibásak. Igen, van korrup-
ció is, de nem az ő területükön.
A témával foglalkozó civil szervezet dolgozója elmondja, hogy csak egyetlen számítógépük van, 
tehát nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. A probléma alapvető oka az UNICEF szerint is 
az, hogy Indiában 50 millió nő hiányzik, miután a kislányokat nem tekintik kívánatosnak a család-
ban és abortusz áldozatai lesznek. Haryanaban, Punjabban sok fi ú és férfi  nélkülözi a női partnert a 
„genocide proportions” következtében.
Megszólalnak olyan idős férfi ak is, akik szerint a nők maguknak okozzák a bajt, mert kihívóan visel-
kednek, meg túl sokat tanulnak.
Találkozunk a dokumentumban azzal a véleménnyel is, hogy Indiában teljességgel hiányzik a „gender 
érzékenység”, „nem szeretjük saját lányainkat” mondja Indrani.
A rádiódokumentumban mindenütt az eredeti helyszínek zajai támasztják alá a dokumentum hiteles-
ségét. Ez sok esetben fontosabb dramaturgiailag, mint a tökéletes érthetőség, ami egyébként jellemzi 
a rádiódokumentumot.
A BBC sorozata azt az európai hagyományt követi, hogy nézzünk szét a világban, ne legyünk Európa 
centrikusak, vegyük észre, mi zajlik másik kontinenseken, ne zárkózzunk be saját gondjaink közé.
Szintén gyakori konfl iktust, egy ökológiai drámát mutat be az olasz rádiódokumentum

Radiotelevisione Italiana RAI, Radio Tre.

A RETTENETES TÁMASZPONTOK

Olaszország
elhangzott:2012.október29. 

Szardínián, Cagliariban a Piazza del Carminén minden hónap 15-én tüntetés zajlik, ahol azok a kato-
nák és családtagjaik csoportja vesz részt, akik a veszélyes katonai bázison töltött időszak okán bete-
gedtek meg. Az olasz hadsereg 60 százaléka Szardínián állomásozik. A 19. század óta Szardínia adta 
a katonaság legnagyobb részét, és ez igaz még ma is. A hidegháborús években a NATO legnagyobb 
bázisa volt. 1999-ben a Nouva Sardegna két újságírója számos daganatos betegségről és torzszülött 
állatokról számol be. A műsor ezt a helyzetet mutatja be, interjúkat készítve a tanúkkal, a betegekkel, 
a hozzátartozókkal, a helyi lakossággal, a fi oralisi bíróval, ügyvédekkel, újságírókkal.
Milvia Spadi hatvanperces hangdokumentuma a teljességre törekszik, amikor az érintett szereplőket 
megszólaltatja. Az információ önmagában megdöbbentő, mert Szardíniát egy földi paradicsomnak 
hihetnénk, nem pedig egy halálos veszélyt hordozó, mérgező földdarabnak.
A tényfeltárás az egyik legfontosabb funkciója ezeknek a rádiódokumentumoknak, akkor is, ha a 
közelmúlttal foglalkoznak, még inkább, ha a jelen eltitkolt eseményeivel.
A következő történet azonban, bár nem a ma visszásságait tárja fel, mégis megdöbbentő, Svájcban 
nagy társadalmi vita bontakozott ki elhangzása után, miután kiderült, százezreket érintett a téma.
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Deutschlandfunk – DLF

POFA BE, HAZUDSZ – GYEREKEK SVÁJCI SZOLGÁLATBAN

Németország
elhangzott:2013.március 12. 

Árvák, elvált szülők gyermekei, törvénytelen és az úgy nevezett társadalmilag sérül gyermekek szá-
zezreit „állították szolgálatba” Svájcban. Gyakran szüleik akarata ellenére vették el őket azok az 
árvákért és a szegényekért felelősek hatóságok, és adták gondoskodó családokhoz, amelyek pénzt 
kaptak ezért a „szeretetért”. A gyermekek nagy részét rabszolgaként tartották, egészen a 70-es évek 
végéig. Előfordult ezen felül szexuális zaklatás is.
Azok a gyerekek, akiket felekezeti gyermekintézetbe tettek, gyakran hasonlóan jártak. Nem igen volt 
állami felügyelet, a gyerekotthonokban szolgáló gyermekeknek semmilyen joguk nem volt. A leg-
többen egészen a mai napig némák maradtak, elrejtve szégyenüket. A gyermekekből profi táló farmer 
családok is mélyen hallgattak.
A hatóságok gyakran megakadályozták, hogy a szenvedők többet tudhassanak meg a saját múltjuk-
ról, számtalan dokumentumot megsemmisítettek. Még a biológiai szülőket is eltagadták.
A szolgáló gyermekek igazi szülei sem szólaltak meg. A házasságtörése miatt maradt csendben, 
mondja Lisa Mattis. Négy gyermekét veszítette el, egy másik férfi val töltött éjszaka miatt. 47 éve ke-
resi a három fi át. A lányát, születése után 35 évvel később találta meg. A svájci prüdéria és hipokrita 
magatartás még a 80-as években is gyakori volt.
Az 53 perces hangdokumentum visszaemlékezők narratíváiból áll.
(A következő néhány részlet előtt a fordító (Nóti Judit) megjegyzése: Verdingen: már a szó is elavult-
nak számít a mai német nyelvben. Cseléd, béresgyerek, szolgagyerek lenne talán a megfelelő jelölés. 
Feudális „zamata” van. Szolgának szegődni – írja a Duden. Itt még a szótőre is kitérnék, a „ding” 
élettelen tárgyat, dolgot – ma „izé”- t – jelent.)

„Pofa be, hazudsz”
A svájci Nemzeti Parlament elnökhelyettes asszonya:

Intézeti gyerekek, deportáltak, kényszersterilizáltak.
Egész a 80-as évekig lehetséges volt nőket és férfi akat akaratuk ellenére sterilizálni, ill. kaszt-
rálni. Egy házasságon kívüli terhesség, vagy mentális betegség gyanúja is vezethetett ehhez az 
állami intézkedéshez. 1981-ig a hatóságok bírósági ítélet nélkül is őrizetbe vehettek fi atalkorúa-
kat és felnőtteket meghatározatlan időre. Elegendő volt „bűnös életvitel” megállapítása.
Elbeszélő:
A parasztok egyes kantonokban a 30-as, 40-es években kosztpénzt kaptak a kiadott gyerekek 
után. 35-40 frankot, ami akkor sok pénznek számított
...
Az asszony (az eredeti szövegben mindig parasztasszony) veréssel fenyegette a két kislányt, 
ha másoknak mesélnek arról, hogyan bánnak velük. Anyjuk látogatásakor ünneplőbe öltöztette 
őket, s dolgozniuk sem kellett.
…
Thomas Huonker, a Zürichi Egyetem tanára:
Ha jómódú családban veszítették el az egyik szülőt, ott a rokonság, vagy a személyzet gondos-
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kodott a keletkezett űr pótlásáról… De szegényebb körökben nem tudták áthidalni a hiányt, s a 
szociális hivatal gondoskodott a megoldásról, ami azt jelentette, hogy szétszakította a családot.
…
A szegénység szégyennek számított protestáns vallási értelmezésben. Azt jelentette, hogy az 
egyén nem kellőképpen igyekezett, tehát csődöt mondott. Az akkori értékrend ezt így érzékelte, 
sokat ma is így élik meg.
…
Egy visszaemlékező:
A nevelőszülőkhöz adott gyerekeket másodosztályú emberként kezelték. Mint egy kutyát, de in-
kább rosszabbul, mint a kutyát. Az öcsémnek rémes volt… a kutya télen bemehetett melegedni 
a lakásba, de az öcsém csak az istállóban lehetett. Ott melegedhetett. A házba nem volt szabad 
bemennie. 
…
Mindent megtettünk, amit mondtak nekünk. Csak nehogy valamit rosszul csináljunk! És semmi 
feltűnés…
Elmondanék egy epizódot: autót vezetni tanultam, zöld volt a lámpa… Az oktató mondta, hogy 
rajtam a sor, induljak… akkor azt gondoltam, végre nekem is ugyanolyan jogaim vannak, mint 
bárki másnak.
…
Egy másik emlékező:
… francia apámat gyermektartás fi zetésére kötelezték, mint biológiai apát. De a hatóságok-
tól még azt sem sikerült megtudnia, hogy hívnak. Többször is írt a születésnapomra, látni is 
szeretett volna. Arra hivatkozott a hatóság, hogy anyám ezt nem szeretné, pedig tőle már rég 
elvettek.
…
Egykori „állami gondozott”:
A gyerekeim szeretnek, mondják is nekem. Tavaly, amikor nagykorú lett a nagyobbik gyerekem 
közölte: Mami, te a világ legaranyosabb anyukája vagy, de szeretetet, azt sosem kaptunk tőled. 
Hát ez bizony rosszul esett, fájt.
Elbeszélő:
Nincs regisztrálva, hány svájci gyereket adtak paraszti munkára nevelőszülőkhöz a 20. század-
ban. Egyetlen hatóság sem összegezte az adatokat, vezetett statisztikát, értékelte ki a tapaszta-
latokat.
Csak igen kevés gyerek gyűjtött pozitív élményt a parasztudvarokban töltött időről, legtöbbjü-
ket kínozták.
S hogyan reagálnak a parasztcsaládok? Erről semmit nem írtak az újságok, hiába keresek sze-
mélyes dokumentumot, történetet, vagy történeti tanulmányt. Tulajdonképp miért? És az utó-
dok? Hiszen ők már nem felelősek szüleik, nagyszüleik tetteiért. Bár haszonélvezői a múltnak. 
A nagy svájci bank, az USB vezető közgazdászának (neve elhallgatását kérte) számítása szerint 
a mezőgazdaság 20 – 65 millió svájci frankkal gazdagodott a nevelőszülőkhöz adott gyerekek 
ingyenmunkája által.
…
Egy emmentáli gyámügyi titkártól kértem interjút. „A szolgagyerek” c. fi lm megjelenésével 
feldolgozottnak tekintik e témát. Mielőtt találkoznánk, sétálgatok Emmental utcáin. Kérdezős-
ködöm, kinek a szüleinél, nagyszüleinél dolgoztak ilyen gyerekek, s hogy mesélnének erről. 
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’Hát akkoriban nehéz volt mindnyájunknak az élet. Hagyjuk ezt! Már megint ez a nóta!’ … Egy 
gazda becsapja orrom előtt az ajtót. Egy parasztasszony pedig kiabálva mondja: ’Jó dolguk volt 
azoknak a gyerekeknek!’ – majd otthagy.”

EURÓPAI TÖRTÉNETEINK – A TÖRTÉNETMESÉLÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÁRÓL 

Az említett példákkal illusztrálni kívántam a felállított kategóriákat, mindegyik kategóriában az el-
múlt három év folyamán számos történetet tudtam elhelyezni, miután egy hosszabb dolgozatban 3 év 
termését elemzem, nagyjából kilencven történetről van szó.
Itt, csak a 2013. októberében versenyben lévők közül néhányat mutattam be, állításom igazolására, 
miszerint Gabriele Rosenthallal egyetértve úgy vélem, hogy a történetmesélésnek gyógyító hatása 
van. Ezeknek az európai történeteknek is gyógyító hatásuk van, amelyet egy nagyobb közösségben 
fejtenek ki. Azokban a hallgatókban, akik ezeket a médiatartalmakat fogyasztják, rendszeresen hall-
gatják. Gabriele Rosenthal az egyszeri meghallgatás élményét s gyógyítónak tartja, ahogyan tanul-
mányában fogalmaz:
„Élettörténetük elmondásával gyakran már a fő narráció során rájöttek, hogy szinte segítség nélkül is 
képesek a történet elmondására, és hogy csupán egy fi gyelmes és az elbeszélés során bátorító hallga-
tóra volt szükségük.” (Bodor Péter, 2013, p. 238)
Hipotézisem szerint ugyanilyen gyógyító hatása van egy rádiódokumentumnak, amiről tudható, leg-
alábbis feltételezhető hogy esetleg több millió emberhez jut el, tehát a történet, a narratíva megosz-
tása nemcsak a kérdező- hallgatóval történik, hanem a szerkesztett narratíva bekerül a nyilvános 
térbe.
A média hosszabb távú és közvetett hatásáról érvényesnek tartom Denis Mc Quail szavait:
„A hosszú távú változás fő folyamatai a szocializációval, a véleményklímák formálásával, a valóság-
percepciók strukturálásával, a kultivációval és az akkulturációval, valamint a társadalmi kontrollal és 
a tudatformálással kapcsolatosak.” (McQuail, 2003, p. 395)
Több okból is vitába szállok mindazokkal, akik temetik a közmédiát, mint elavult kulturális képződ-
ményt, jogi és technológiai formát.
Azt is állítom továbbá, hogy ezekből a történetekből, - témaválasztásukból és megkonstruálásukból 
egyaránt- kirajzolódik egy európai értékrendszer, kulturális mintázat, amely a legkülönfélébb náci-
ókból származó alkotókat összeköti. Ez az a pont, amit hangsúlyozok, az alábbi érveléssel:
Az európai országok, ezen belül az EU országai is- nagyon is különböző gazdasági helyzetben van-
nak, ebből fakadóan szociális kiadásaik lehetőségei és intézményeik is eltérőek. Ennél jobban már 
csak társadalomtörténetük különbözik és az ebből faladó politikai kultúrájuk, mind az a viselkedési 
rendszer, mindazok a kódok és normák, amelyekkel mozgunk egy adott társadalomban.
A posztszocialista közép európai országokban lassan bebizonyosodott, hogy a jogi keretek, a gazda-
ság átalakítása egyáltalán nem azonos a társadalom mentalitásának megváltozásával. Evidenciának 
érezzük, mégis évek alatt derült ki, hogy az európai, szervesen fejlődött polgári társadalmakban 
jelentősen különböző viselkedéskultúrát, hétköznapi érintkezési formákat találunk, mint a piacgaz-
daságba és többpártrendszerbe 40 éves megszakítással belépő társadalmakban.
Természetesen nem azonosítom a különböző posztszocialista országokat, hiszen még ezek között is 
eltérő hagyományok, kulturális különbségek léteznek, úgy vélem azonban, hogy ezzel együtt mégis-
csak ismerős mozzanatokat, kódokat lelhetünk fel.
A napjainkban – és az EU bővítéssel egyidejűleg permanensen – tapasztalható és fellépő ódzkodást a 
„kelet európai” munkát kereső bevándorlóktól nem tekinthetjük önmagában állás és munkaféltésnek. 
Bizonyos választási optikán keresztül a politikusok mindenütt kijátsszák az „elég az idegenekből” 

Szemle
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kártyát, még akkor is, ha semmilyen tényadattal nem bizonyítható, hogy egy ország szociális kiadá-
saiból nagyobb részben részesülnek, mint ahogyan hozzájárulnak az adóbevételekhez.
 Megítélésem szerint az amúgy valóban szűkülő európai erőforrások mellett a másik jelentős tényező 
éppen a kulturális különbségekre reagálnak egyre türelmetlenebbül azok az európai társadalmak, 
ahol bizonyos hétköznapi normák és kódok magától értetődőek.
Az interkulturális kommunikáció diszciplínája által már régóta ismert és sokszor tárgyalt jelenségről 
van szó: egyfajta kulturális sokként élik át Nyugat-Európa polgárai a különböző interakciók során 
számukra idegen viselkedésmódot, ami különösen azért irritáló számukra, mert mást várnak. 
Nevezetesen: ugyanazokat az attitűdöket és nonverbális jeleket, amelyek között ők élnek évszázadok 
óta, de amelyek korántsem zsigeriek mindazon Kelet Európából érkezők számára, akikkel ők a met-
rón, az üzletben, az utcán vagy a szomszédságukban találkoznak.
Jóval nagyobb súlya van tehát a kulturális faktornak – természetesen a kultúra legszélesebb defi níci-
ójára gondolok –, mintsem azt sokan feltételezték.
Ezek a kérdések a gazdasággal kapcsolatban vetődtek fel, amikor Görögország, Ciprus, Portugália 
pénzügyi válsága kapcsán a világsajtóban elkezdtek cikkezni arról, hogy milyen más a munkakultúra 
ezekben az országokban, majd megszülettek azok a szövegek is, amelyek felhívták a fi gyelmet arra, 
nem lehet az EU célja az uniformizálás, Görögországot nem lehet „merkelizálni”, vagyis nem lesz 
Németország soha. 
A Prix EU rádiódokumentumai arra adnak nagyon jó példát, hogyan tudnak közös professzionális 
framek, keretek között alkotni a mégoly eltérő médiakultúrákban szocializálódó újságírók, tartalom 
előállítók. A dokumentumok közös meghallgatása utáni nyilvános viták egyedülálló terepei a közös 
értékek megtalálásának, kialakításának, az ezekről való toleráns és inspiratív gondolkodásnak.
Jelentős ágensek az ízléskultúra kialakításában, kulturális preferenciák, valamint társadalmi értékek 
kijelölésében, mivel a rádió dokumentumok katarzisra épülő dramaturgiai szerkezete a közönséget 
egyfajta megtisztult érzelmi állapotba emeli. 
 Szeparáció és izoláltság helyett összekapcsolódás mindazzal, ami a közös nyelvet jelenti Európában, 
ez kapcsolhat be abba a közösségbe, amihez nemcsak a gazdasági előny miatt érdemes tartozni..
Ezeknek a történeteknek a szerepe nagyon jelentős, a közös kulturális tér kialakításában, interkulturális 
megerősítést nyújt, egyben megjeleníti és dokumentálja európai konfl iktusainkat, megoldandó prob-
lémáinkat. 
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