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AGÁRDI PÉTER 

Média és kultúraváltás 

a magyar évtizedfordulón 

 

Kultúra és média viszonya elméleti, illetve gyakorlati megközelítésben is olyan 

széles sávot ölel át, hogy felelőtlenség lenne itt és most nekivágni e kapcsolat egész 

spektruma elemzésének – akár csak egy problémavázlat erejéig is. Tovább hizlalná e 

kérdéskör taglalását a globalizáció és a nemzet relációjának kelet-közép-európai, 

illetve magyar és magyarországi sajátszerűsége, különös tekintettel a romániai, szlo-

vákiai, kárpátaljai, posztjugoszláviai, valamint a burgenlandi magyar kultúra gyöke-

resen eltérő helyzetére, a magyar anyanyelv és kultúra több helyütt –különböző, nem 

csupán állampolitikai okokból – tapasztalható veszélyeztetettségére. Ami pedig a 

magyarországi kultúra, média és művelődés jelenét illeti: bőven  sorolhatók lennének 

a magyar művészet és a tágan vett hazai kultúra, valamint a médiaipar értékei és 

ellentmondásai. Cseppben a tenger, hogy Pécs, az egyik legszebb magyar város Eu-

rópa 2010-es kulturális fővárosaként lépett a kontinens nyilvánossága elé, igen sok-

féle tanulságot hozva kultúra és média, tradíció és innováció, demokrácia és szak-

szerűség terén. 

Mindeközben Magyarországon néhány hónap alatt radikális politikai kurzusvál-

tás tanúi vagyunk: olyan mértékű ideológiai, szervezeti, jogi, humánpolitika i válto-

zások mennek végbe, amilyenekre húsz év óta nem volt példa. E változások 2010 

szeptemberében még nem is értek véget, óriási vitákkal és várható konfliktusokkal 

együtt járva előttünk áll például egy új „médiaalkotmány” parlamenti elfogadása és 

számtalan strukturális jellegű kulturális intézkedés. Bár következményeik igazából 

csak hosszabb távon ítélhetők meg, részben már most is jól láthatók: a politikatudo-

mány nyelvén fogalmazva a politics félelmetes dinamikával tör a policy elfoglalásá-

ra,1 miközben az előbbi ezt természetesen az utóbbi érdekeire hivatkozva teszi. Még 

a radikális fordulatot hozó 2010. tavaszi országgyűlési választások előtt, 2009 -ben 

írta egy pártelfogultsággal igazán nem vádolható médiaszakember, Polyák Gábor: 

„Magyarországon valójában nem létezik médiapolitika. Politikai alkukban formáló-

dó (párt)politikai döntések születnek, amelyek mögött szakpolitikai megfontolások 

alig fedezhetők fel. Mégpedig ahol médiapolitika (policy) helyett médiapolitizálás 

(politics) van, ott az eredmény a médiarendszer tudatos, valamilyen közérdek alap-

ján történő alakítása helyett csak a részérdekek mentén való sodródás lehet.” 2 Azóta 

ez a trend sodródásból céltudatos és rapid hatalmi döntéssorozattá intézményesült, s 

                                                           
 A Többlet c. erdélyi magyar filozófiai folyóirat által megrendelt s ott megjelenő tanulmány 

utánközlése. 
1 Vö. Bayer József: A politikatudomány alapjai. Bp., Napvilág, 1999. 9-25. p. 
2 Polyák Gábor: Előszó. In: uő (szerk.): Médiapolitikai szöveggyűjtemény. Bp., AKTI–Gondolat, 

2010. 7.  
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ez a váltás a média világa mellett a szűkebben vett, „hagyományos” oktatás- és mű-

velődéspolitikára is áll. Értelmiségi aligha lehet közömbös, „pártatlan” ezekkel a 

folyamatokkal kapcsolatban, még ha megkísérli is tárgyilagosan szemlélni és minő-

síteni – zárójelbe téve saját közvetlen politikai és kulturális értékelkötelezettségét –a 

folyamatokat. Ripp Zoltán szerint hazánkban „az 1989-es demokratikus köztársaság 

alapjait megrengető közjogi ellenforradalom érlelődik, a korábbinál is gátlástalanabb 

hatalmi térfoglalással, a szellemi életben megkezdett hittérítő agresszióval párosul-

va”. Egy olyan autoriter, populista, „keresztény-nemzeti mázzal bevont” 

»demokratúrás« rendszer felé megyünk, amelynek modernizációs potenciálja és 

tényleges stratégiája (még akár tekintélyelvű keretben is) meglehetősen kétséges.3 

E sorok írója is tett már kísérletet egy-egy időszak kultúr- és médiapolitikájának 

szakmai indíttatású, tárgyilagosságra törekvő kortársi bírálatára.4 Meglenne az indo-

koltsága egy ilyen áttekintésnek most is, de ehelyütt mégsem a jelen időben kibonta-

kozó kormánypárti, illetve állami művelődés- és médiapolitika koncepciójának, 

intézkedéseinek és a mögöttük rekonstruálható kulturális világképnek, médiafelfo-

gásnak az elemzésére teszek kísérletet, hanem a hazai média kulturális közegének a 

bemutatására. Persze ez is paradox célkitűzés, hiszen lehetetlen a két szférát elkülö-

níteni: a kultúra egyre inkább médiakultúra (függetlenül minőségétől), s „fordítva” 

is: a média – beleértve természetesen a politikai médiát – mind érzékelhetőbben 

kultúrateremtő vagy/és –alakító. Nincs mód ehelyütt foglalkozni az elektronikus 

média világán belüli – szűkebben értett – kulturális profillal, az ilyen igényű műso-

rok, modellek szemlézésével. Arra sem vállalkozom, hogy a modern, a posztmodern 

és az ún. késő modern médiának5 a társadalmi szerepéről, a demokratikus vagy ép-

pen az antidemokratikus politikai kultúrát, diskurzust, magatartásmintákat szolgáló, 

kultiváló funkciójáról fejtsem ki álláspontomat, akár néhány példán keresztül is. 

Tanulmányomban egy másik megközelítést bontok ki: a művelődés- és médiapoliti-

káknál sokkal tágabb dimenzió, az ország műveltségi állapota, szellemi környezete 

foglalkoztat. Teszem ezt már csak azért is, mivel ez a szempont, azaz a 

makrokulturális tények és trendek olykor sajnos „nem szokták zavarni” a mindenko-

ri kulturális ideológiákat, a tevőleges kormányzati és/vagy ellenzéki művelődés - és 

médiapolitikákat. 

Természetesen csupán néhány tendencia felmutatására, sarkított kiemelésekre 

törekedhetek; tanulmányom nem helyettesítheti a magyar nemzeti kultúra és média 

állapotának, intézményrendszerének, ágazatainak sokoldalú felmérésére hivatott 

tudományos szintéziseket. Amúgy nem túl bőségesen állnak a rendelkezésünkre  

ilyenek, bár az elmúlt években, ha töredezetten is, de folytatódtak a kulturális fo-

lyamatokat elemző szisztematikus művelődés-6 és médiaszociológiai kutatások.7 

                                                           
3 Ripp Zoltán: Jobb- vagy balmagyar. Az ungváryzmus téziseiről. Mozgó Világ 2010. 7. sz. 66-83. p. 
4 Agárdi Péter: A kultúra sorsa Magyarországon 1985–1996. Bp., Új Mandátum, 1997.; Bródy 

Sándor u. 5-7. Rádió és médiapolitika a századforduló Magyarországán. Bp., Új Mandátum, 2005.; 

Magyar kultúra és média a XXI. század elején. Pécs, FEEK, 2005.; Vezetők, káderek és intellektue-

lek – avagy elitváltás a tudományos-kulturális életben. Egyenlítő 2010. 3. sz. 47-52. p.  
5 Császi Lajos: Médiakutatás a kulturális fordulat után. Médiakutató IX. évf. 3. sz. 2008. ősz 93 -

108. p. 
6Időrendben: Vitányi Iván: A magyar társadalom kulturális állapota. az 1996 -os vizsgálat záróje-

lentése. Bp., Maecenas, 1997., Falussy Béla: Az időfelhasználás metszetei. Bp., Új Mandátum, 

2004.; Hunyadi Zsuzsa és más szerzők tanulmányai a „Találkozások a kultúrával” c. sorozatban: 

Bp., Magyar Művelődési Intézet−MTA Szociológiai Intézet, 2004–2005. 1-7. füzet; Glatz Ferenc, 
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Közben a társadalomtudományokban Magyarországon is végbement egy ún. kulturá-

lis fordulat, a hagyományos irodalom- és művészettudományokban pedig egy ún. 

mediális nyitás tapasztalható. Általában is: a cultural studies-típusú vizsgálatok 

egyre szélesebb és újszerűbb témaköröket, illetve multidiszciplináris megközelítése-

ket vonnak be a kutatásokba.8 Ezek eredményei fontos innovációkat eredményeztek 

a kortárs kultúra – benne mindenekelőtt a populáris és tömegkommunikációs szféra, 

                                                                                                                                               
Marosi Ernő, Szabó B. István (szerk.): Kultúra. Magyar tudománytár 6. kötet. Bp., MTA Társada-

lomkutató Központ−Kossuth Kiadó, 2006.; Polónyi Katalin, Székely Gáborné (szerk.): Társadalmi 

ellátórendszerek, 2006. Oktatás. Kultúra. Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 2007. 83 -101. p.; 

Kolosi Tamás–Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008. Bp., TÁRKI, 2008.; Antalóczy 

Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér (szerk.): [Vész]jelzések a kultúráról.  Jelentés a magyar 

kultúra állapotáról. No. 1. Bp., [2009.], MTA Politikai Tudományok Intézete; Ugyanők (szerk.): 

Mire jó a kultúra? Jelentés a magyar kultúra állapotáról. No. 2. Bp., 2010. Magna Produkció stb. – 

Tanulmányom során többször is használom ezeket a forrásokat, de terjedelmi okokból nem mindig 

hivatkozom újra az egyes konkrét tanulmányokra. 
7 Időrendben: Vásárhelyi Mária: Újságírók, sajtómunkások, napszámosok. Bp., Új Mandátum, 

1999.; Ugyanő: „A sajtó ingatag…” Újságíró-kutatás 2000. Élet és Irodalom 2000. december 22. 5. 

p.; Terestyéni Tamás (szerk.): Magyarországi médiumok a közvélemény tükrében. Bp., ORTT, 

2002.; Dessewffy Tibor: Bevezetés a jelenbe. Az Információs Kor szociológiája. Bp., Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2004.; Vásárhelyi Mária: A szavak elviselhetetlen könnyűsége. Bp., Irodalom 

Kft., 2004.; Médiapolitika. [Tematikus összeállítás. Tanulmányok, cikkek, dokumentumok.] Mé-

diafüzetek 2004. 1. sz. [2004. május]; Dessewffy Tibor−Fábián Zoltán−Z. Karvalics László 

(szerk.): Internet.hu. A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 2. Bp., Gondolat − Infonia 

Alapítvány, 2005.; Gálik Mihály: A média átváltozásai − visszatekintés és jövőkép. Jel-kép 2005. 

4. sz. 44-52. p.; Balázs Géza−Bódi Zoltán (szerk.): Az internetkorszak kommunikációja. Bp., 

Gondolat−Infonia, 2005.; Bayer József−Bajomi-Lázár Péter (szerk.): Globalizáció, média, politika. 

A politikai kommunikáció változása a globalizáció korában. Bp., MTA Politikai Tudományok 

Intézete, 2005.; Antal Zsolt et al. (szerk.): Magyar médiahelyzet. Bp., Századvég, 2005.; Bajomi -

Lázár Péter: Média és társadalom. Bp., Antenna Könyvek, 2006.; Szekfű András: Kommunikáció, 

nyilvánosság, esélyegyenlőség Magyarországon. A távírótól a Web 2.0 -ig. Bp., Gondolat−MTA-

ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, 2007.; Urbán Ágnes: Az új médiaszolgáltatások 

terjedése. Információs Társadalom 2007. 2. sz. 31-53. p.; Jenei Ágnes: Táguló televízió. Interaktív 

műsorok és szolgáltatások. Bp., Antenna Könyvek, 2008.; Vásárhelyi Mária: Jelentés a médiamo-

csárból. Élet és Irodalom 2009. márc. 6. 5. p.; Ugyanő: Balliberális médiaharakiri. Élet és Iroda-

lom 2009. június 19. 8-9. p.; 9.; Ugyanő: Médiafronton a jövő elkezdődött. Mozgó Világ 2009. 11. 

sz. 61-67. p.; Csepeli György–Prazsák Gergő: Örök visszatérés? Társadalom az információs kor-

ban. Bp., Jószöveg, 2010.; Bajomi-Lázár Péter: Média és politika. Bp., PrintXBudavár  Zrt., 2010.; 

Sipos Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkortörténete. Bp., 

Napvilág, 2010. – Tanulmányom során többször is használom ezeket a forrásokat, de terjedelmi 

okokból nem mindig hivatkozom az egyes konkrét tanulmányokra. 
8 Pl. Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Bp., Osiris, 1997.; 

Kulcsár Szabó Ernő−Szirák Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Bp., Balassi, 2003.; 

Balázs Géza−Bódi Zoltán (szerk.): Az internetkorszak kommunikációja. Bp., Gondolat−Infonia, 

2005.; Oláh Szabolcs−Simon Attila−Szirák Péter (szerk.): Szerep és közeg. Medialitás a magyar 

kultúratudományok 20. századi történetében. Bp., Ráció, 2006.; Jeney Éva−Szegedy-Maszák 

Mihály (szerk.): A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Bp., Balassi, 2006.; Szécsi Gábor: 

Kommunikáció és gondolkodás. Bp., Áron, 2007.; Havasréti József – Szíjártó Zsolt (szerk.): Ref-

lexiók vagy mélyfúrások? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után. Bp.–Pécs, Gon-

dolat–PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2008.; Császi Lajos: Médiakutatás a 

kulturális fordulat után. Médiakutató IX. évf. 3. sz. 2008. ősz 93-108. p.; Kulcsár Szabó Ernő: 

Megkülönböztetések. Médium és jelentés az irodalmi modernségben. Bp., Akadémiai, 2010.; 

Vitányi Iván: Mire jó a kultúra? In: Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér (szerk.): 

Mire jó a kultúra? Jelentés a magyar kultúra állapotáról. No. 2. Bp., 2010. Magna Produkció. 6 -13. 

p. – A „kulturális fordulat” értelmezésében támaszkodhattam Kleisz Teréz 2010 tavaszi pécsi 

egyetemi előadásaira is, amelyért ezúton is köszönetet mondok.  
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a média természetének – megértő feltárásában, s egyúttal nemzetközileg is karakte-

rizálhatóbbá tették a hazai tendenciákat. 

Kultúraváltások egykor és ma 

A legtöbb elemzés és összegezés ellentmondásos arculatúnak, kétpólusúnak láttatja 

a hazai műveltségi és médiaviszonyokat, illetve kultúrát;9 igaz, vannak, akik inkább 

a pozitívumokra, a modernizációs és globalizációs eredményekre, mások pedig a 

negatívumokra, a nemzeti kockázatokra és a minőségi süllyedésre tesznek erősebb 

nyomatékot. „Benne élve” igen nehéz elkülöníteni a makrostrukturális és nagyobb 

távlatú, illetve a konkrét és nemzeti dimenziójú minőségi változásokat; annál is 

kevésbé, mivel hazánkban az elmúlt negyedszázad folyamatait (napjainkig) a politi-

kai világrendszerváltás, a digitális-technológiai váltás és a kultúraváltás egyidejű-

sége, pontosabban összetorlódása határozta–határozza meg. Merre megy tehát ha-

zánk kultúrája és médianyilvánossága? Egy nemzetietlen, posztkulturális társada-

lom, valamiféle mediatizált újbarbárság felé, avagy a műveltségi javaknak, kompe-

tenciáknak és innovációknak az információs társadalom kínálta korlátlan terjedése, 

egy igazi demokratikus nyilvánosság és kulturális pluralizmus irányába? 

A jelen idejű művelődési folyamatokban vannak egyértelmű degradálódási ten-

denciák (visszatérek még rájuk), mégis: e negatív tünetekkel párhuzamosan, sőt 

azoknál talán erősebb, maradandóbb tendenciaként kell számba vennünk azokat az 

objektív és szükségszerű műveltségi innovációkat, amelyek egy nagy hatású, távlatos 

kultúraváltás globális dimenziójára vallanak, s amelyeket nem szabad romlásként, 

degradálódásként minősíteni. A kultúrák történetében minden kultúraváltás roppant 

megpróbáltatásokkal jár, mindig vannak „vesztesei” és „nyertesei”, mégsem ítélhe-

tők meg egy konzervatív eszmény felől. A magyar nemzeti kultúra históriájában az 

ez idáig legradikálisabb kultúraváltás a kereszténység fölvétele, az államalapítás 

volt, amelynek során a félnomád törzsi társadalomból és gazdálkodásból, az animis-

ta-mágikus hitvilágból, értékrendből, rítusból és szokásrendből − szinte átugorva 

egy-két fejlődési fokot − át kellett térni a hierarchikus hűbéri társadalmi szerkezet, a 

birodalmi zártságú nyugati királyság keresztény univerzalizmusába, a katolikus 

egyistenhit megszabta teljesen új vallási, kulturális, morális, szokásjogi és vizuális 

értékrendbe. A múlttal való gyökeres szakítás, a soktényezős diszkontinuitás volt az 

ára annak, hogy mégis csak megmaradt, sőt megerősödött a magyarság és a magyar 

nyelv kontinuitása, s hogy az új hagyományok teremtése és egyes régi hagyományok 

újraalkotása révén a közép- és újkor világába is átmentődtek a finnugor kor és a 

népvándorlás korának etnikai, szellemi, folklorisztikus, sőt még egyes vallási tradí-

ciói is. Mindez Szent István befogadó européer államfelfogásában, egy későbbi 

integráló nemzetfelfogás előképében kapott ideológiai formát. 

Ha nem is ilyen hevességű és mélységű, de szintén gyökeres kultúraváltást ho-

zott a humanizmusból is táplálkozó reformáció, a protestantizmus hazai expanziója. 

Ez a kultúraváltás az anyanyelvi írásbeliség és kommunikáció  ugrásszerű elterjedé-

sében, a könyvnyomtatás révén a köz- és irodalmi nyelv kialakulásában és fokozatos 

egységesülésében, a műveltség terjedése terén hozott gyökeres fordulatot . Harmadik 

                                                           
9 Legutóbb például: Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: A kultúra változása – változások kultúrája. 

In: Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér (szerk.): [Vész]jelzések a kultúráró l. Jelentés 

a magyar kultúra állapotáról. Bp., [2009.], MTA Politikai Tudományok Intézete. 18-84. p. 
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kultúraváltásként a felvilágosodástól a reformkor végéig ívelő évtizedeket nevezném 

meg, amelyek a valóságos nemzet és nemzeti tudat „megképződésének” periódusát 

alkotják: a vallási dominanciájú, késő feudális rendi értékkánon kizárólagosságát 

ekkor bontotta meg s lazította föl a szabadságközpontú, laicizált, polgárias és racio-

nális patrióta világkép paradigmája. A negyedik kultúraváltás a XX. század eleji 

modernizációs fordulatban öltött testet: az Ady Endre és a Nyugat, a Jászi Oszkár, a 

nagybányai iskola, a szecesszió és a Nyolcak, a Bartók és Kodály, a század eleji 

Lukács György, az ún. második reformnemzedék fémjelezte művészi és tudományos 

forradalomban, illetve a polgárias tömegkultúra (tömegsajtó, mozi, operett, kabaré 

stb.) rohamos terjedésében. 

Melyek a XX. század végi−XXI. század eleji, eszerint ötödik kultúraváltás leg-

főbb összetevői? A tudományos szakirodalom ma már nagyjából egybehangzóan írja 

le őket, „legföljebb” az értelmezésben és az értékelésben vannak komoly viták.  A 

legfontosabb a sommásan globalizációnak nevezett tendencia, amely a tőkék és a 

kultúrák, a nemzetgazdaságok és a közlekedés, az információk és a viselkedésminták 

hálózatos összekapcsolásával, egyidejűségével, határnélküliségével ténylegesen is 

eggyé formálták glóbuszunkat. Pozitív és negatív értelemben, jó esélyekkel és sú-

lyos kockázatokkal egyaránt. (Ami az utóbbiakat illeti: elegendő utalni arra a sokk-

ra, amely az amerikai jelzálogpiaci krachból egyetemes pénzügyi és gazdasági vi-

lágválsággá terebélyesedett, s amelynek jelenleg, 2010 kora őszén még nem látjuk a 

végét.) A tudományos-technikai innováció globalizálódásától elválaszthatatlan a 

kommunikáció és a művelődés belső szerkezetének gyökeres átalakulása: a mobil-

digitális technikájú elektronikus tömegkommunikáció dominánssá válása a kultúra-

közvetítésben is. Sajnálatos vagy sem, de tény: a hagyományos papír alapú könyv-

kultúra csillagzata (amely azért sosem világította be az egész emberiség égboltját) a 

korábbinál kisebb fényt áraszt. Az ún. másodlagos szóbeliség10 és az ikonikus fordu-

lat11 kora köszöntött be, ami látványosan és sok decibellel meg-, illetve újraerősítet-

te a vizuális és az akusztikus kultúrák szerepét a nyelvi-fogalmi kommunikációhoz 

képest. 

Ez az új multimediális paradigma és műveltségi modell, amely az egykori auto-

nóm és populáris, továbbá a heteronóm kultúra valamiféle hibridjének látszik, a 

maga „kevertség”-ével, fesztelenségével, tekintélyellenességével, asszociatív gaz-

dagságával nemcsak szétveti a hagyományos normák  egy részét, hanem újfajta 

struktúrává áll össze, s az értékek nemzeti és egyetemes demokratizálásával is jár. A 

sokat szidott plázakultúra sem az ördögtől való, főleg ha a csellengő fiatalok számá-

ra naponként választást jelentő szabadidő-alternatíva rosszabbik pólusával, az aluljá-

rós, bandázó, kábítószerező, lecsúszó, erőszakos életformával szembesítjük.12 Ma-

gam nem rokonszenvezem a szappanoperák globalizációjával, az infotainment, a 

kulturtainment, az edutainment kommercializólódott műfajaival, csonka fogyasztói 

értékkínálatával, lefelé nivelláló sztárkultuszával, esetenként felháborító (az emberi 

méltóságot is áruba bocsátó) televíziós és internetes manipulációival, ízléstelensége-

                                                           
10 A 7. sz. jegyzetben említettek mellett: Nyíri Kristóf: A hagyomány filozófiája. Bp., T-Twins 

Kiadó−Lukács Archívum, 1994.; Z. Karvalics László: Bevezetés  az információtörténelembe. Bp., 

Gondolat−Infonia, 2004.Szécsi Gábor: Kommunikáció és gondolkodás. Bp., Áron, 2007.  
11 Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.): Ikonikus fordulat a kultúrában. Budapest, Eger, Magyar 

Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó, 2009. 
12 Demetrovics Zsolt–Paksi Borbála–Dúli Andrea: Pláza, ifjúság, életmód. Bp., L’Harmattan, 2010. 
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ivel, hirdetésdömpingjével. Viszont nap mint nap megtapasztalható, hogy milyen 

termékeny (sőt „nevelő szerepe”) van a világ és a haza közügyeinek tömegkommu-

nikációs, internetes átláthatóságában, megvitathatóságában, esetenként demokratikus 

intézésében; továbbá a hagyományos és vadonatúj kulturális minőségek, formák 

digitális elérhetőségében. A web 2.0, a blog, a digitális képregény, az sms és zenei 

fájlcserélés (túl a szerzői jogi problémákon), a skypolás és a chatelés az egyéni mű-

velődés és az önkifejezés, az interaktivitás és kreativitás, a sokoldalú véleményfor-

málás, ízlésalakítás és közösségépítés új formáinak nyit teret − a legtradicionálisabb 

kultúraközvetítő intézményekben, a könyvtárakban is. A legújabb szakirodalom 

egyenesen „a net-generáció új tudásá”-ról beszél.13 Okos társadalmi megrendelés, 

kontroll és állami-közösségi-civil „politika” esetén ez a mobilkommunikációs fordu-

lat új lendületet adhat a hagyományos élő kultúrának, még az olvasásnak is (pl. A Nagy 

Könyv-projekt), avagy a különböző amatőr mozgalmak újraerősödésének. Vagy utalok a 

digitális kreativitással is népszerűsített budapesti Művészetek Palotája kínálatának és 

atmoszférájának mintaadó szerepére a legtöbb klasszikus művészeti ágban. 

Olyan nagyságrendű globális és egyúttal hazai kultúraváltás tanúi és részesei 

vagyunk, amely tehát sok vonatkozásban analóg funkciójú a korábbi nagy történelmi 

kultúraváltásokkal Egyes megfogalmazások szerint a médiaműveltség, az informáci-

ós műveltség, illetve írástudás, sőt legújabban az ún. posztkulturális vagy a 

multimodális műveltség korába érkeztünk.14 A globális kultúraváltás – sok fájdalmas 

kísérőjelensége ellenére – a nemzeti kultúra gazdagodását, demokratizálódását és 

nemzetköziesedését, azaz ismertségének és presztízsének növekedését eredmé-

nyez(het)i, ha innovatívan élünk lehetőségeivel s nem csupán sodródunk vele. Az 

internet, a web 2.0 bővíti az interperszonális kapcsolatokat is, erősíti a kreativitást és 

a közösségi jelleget, igaz, közben – s ez kétségtelenül a kockázati tényező – nivellál 

és széles nyilvánosságot teremt a szélsőséges, demagóg nézeteknek is és a 

kommentelés anonimitása révén eszkalálja a felelőtlenséget.15 Az sms-nyelv – szem-

ben a purista hangulatkeltéssel – gazdagítja a kommunikációt, rengeteg találó nyelvi 

kódot, ötletes szimbólumot, szellemes alakzatot ültet át anyanyelvünkbe, a szubkul-

túra számos elemét teszi köz- és irodalmi nyelvivé. Másrészt kétségtelenül több 

ponton szürkít is, homogenizál és esetenként vulgarizál, durvít. A kettősségekre és 

paradoxonokra, a nyereség–veszteség-egyenleg hullámzásaira jó példa a nemzetközi 

és hazai könyvtárhasználati trendek tapasztalata is.16 

                                                           
13 Ságvári Bence s mások tanulmányai, kutatási jelentései a fiatalok médiahasználatáról 

http://www.ithaka.hu/; Székely Levente: A jövő médiafogyasztói. Ifjúsági Szemle 2007. tavasz 82 -

92. p.; Bessenyei István: A net-generáció új tudása. Élet és Irodalom 2009. február 6. 15. p.; Tari 

Annamária: Y-generáció. Bp., Jaffa, 2010.  
14 Lásd: Balázs Géza−Bódi Zoltán (szerk.): Az internetkorszak kommunikációja. Bp., Gondo-

lat−Infonia, 2005. 25-57. p.; Varga Katalin (szerk.): A 21. század műveltsége. E-könyv az infor-

mációs műveltségről. Pécs, FEEK, 2008. http://mek.oszk.hu/06300/06355; Bókay Antal: Posztkul-

túra és irodalomtanítás. Iskolakultúra 2002. 11. sz. 79-86. p.; Koltay Tibor: Médiaműveltség, 

média-írástudás, digitális írástudás. Médiakutató 2009. 4. sz. 111-116. p. 
15 Ehhez lásd: Csepeli György: Álarcosbál a blogteremben. A névtelenség hatásai az új médium 

révén történő kommunikációban. Kritika 2009. 6. sz. 3-5. p. 
16 Balogh András: Közkönyvtár-használati trendek, kihívások itthon és a nagyvilágban. I-II. 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2010. 1. 3-15. és 2. sz. 3-14. p. 

http://mek.oszk.hu/06300/06355
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Kétarcúság – értékvesztés – degradálódás 

Reálisan megítélve a „posztmodern” vagy „késő modern” mediális, digitális és mo-

bilkommunikációs kultúraváltás termékenyítő pozitívumait: minden súlyos tünet 

ellenére meg kell tehát védeni a jórészt a fiatal generációkra jellemző, esetenként 

radikálisan új kulturális életformákat, szokásokat, értékrendeket – szemben az avítt 

konzervativizmussal, a régi kánonok számonkérésével, a nemzeti bezárkózással, a 

sérelmi és panaszkultúrával, vagy éppen az arisztokratizmussal, a sznob izmussal, a 

tévé- és internet-ellenességgel. Mindazonáltal 2010 nyarán, az évtizedfordulón – 

miközben fönntartom a nem elvtelen békítgetésnek szánt „egyrészt–másrészt” árnya-

lásnak az igényét – ma súlyosabbnak és rapidabbnak látom a negatív tüneteket, mint 

korábban. A tanulmányom elején jelzett konzervatív, jobboldali politikai kurzusvál-

tástól függetlenül is; ez utóbbival kapcsolatban „csak” az a kérdés, hogy milyen 

irányú korrekciót, radikális fordulatot hoz, hogy vajon nem mélyíti -e tovább az ed-

dig is megvolt súlyos ellentmondásokat, s nem egy torz, manipulatív, szabadságkor-

látozó kulturális „rendcsinálást” eredményez-e az oktatásban, a művelődésben és a 

média világában. 

A közelmúltban kerültek nyilvánosságra egy 3000 fős mintán végzett friss mű-

velődésszociológiai kutatás (Szonda Ipsos, illetve az MTA Politikai Tudományok 

Intézetének Érték- és kultúrakutató Műhelye) összegezései.17 Vannak jó jelek is; 

örvendetes, hogy kulturálisan mobilabbá váltak egyes társadalmi rétegek, csoportok, 

pl. nőtt a fesztiválok iránti érdeklődés és a különböző alternatív szubkultúrák vonze-

reje. Számos tapasztalat bizonyítja: csökkentek az „elit-” és a „tömegkultúra” közöt-

ti konzervatív, előítéletes ellentétek, a válaszfalak több területen kezdenek lebontód-

ni, méghozzá igazi kvalitások révén; hadd utaljak csak az – igaz: éppen idén felbom-

ló – Kispál és a Borzra, továbbá a Quimby, a 30Y vagy éppen a Csík-zenekar népsze-

rűségére, a jazz-boomra, a Sziget-, az EFOTT- és a Művészetek Völgye-jelenségre, 

vagy éppen az igényesebb crossover terjedésére. Adatok bizonyítják, hogy – leg-

alább is a kulturális érdeklődés vonatkozásában – némileg csökkentek a regionális 

különbségek; a megyeszékhelyen élők kulturális aktivitása erősebb a budapestieké-

nél (a községek, kisvárosok lakosságáé persze nem); vidéken a fővárosinál is sűrűbb 

a mobiltelefóniás ellátottság. A 14 éven felüli lakosság internethasználata végre 

átlépte az 50%-ot, még ha ez továbbra is 10-15%-os lemaradást mutat az Európai 

Unió átlagához képest; s már nem az ún. csak passzív internetlátogatók, 

honlapolvasók vannak többségben, hanem az interaktívak, a nyitottak, a tudatosan 

keresők és főleg a közösségi oldalak elkötelezettjei.18 A digitális szakadék általános-

ságban nem csökkent, de a kulturálisan is ösztönző hálózatosodás új társadalmi és 

lokális tereket is meghódított. Az alulról jövő, civil kulturális kezdeményezések ere-

jét, kreativitását és konfliktustűrő képességét szintén számos bizonyíték támasztja 

alá. E pozitívumok közé tartozik a modernizálódó hazai múzeumi és kiállítási intéz-

mények, illetve egyes rendezvényeik vonzerejének látványos növekedése is, hadd 

emlékeztessek csak a 2010. június 19-i Múzeumok Éjszakája kirobbanó sikerére. 

                                                           
17 Mindenekelőtt: Antalóczy Tímea–Füstös László–Hankiss Elemér: Magyarország kulturális 

térképe. In: Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér (szerk.): Mire jó a kultúra? Jelentés 

a magyar kultúra állapotáról. No. 2. Bp., 2010. Magna Produkció. 15-52. p.  
18 Ez utóbbiról lásd: Csepeli György–Prazsák Gergő: Örök visszatérés? Társadalom az információs 

korban. Bp., Jószöveg, 2010. 
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A legújabb felmérések szerint ugyanakkor számos olyan veszélyes kulturális, il-

letve „antikulturális” tendencia tapasztalható (régiek és újak), amelyekre nem kí-

nálhat magyarázatot s amelyekre nem is adhat fölmentést semmilyen kultúraváltás; a 

kommunikáció és a művelődés szerkezetének átalakulása, a kultúra mediatizációja, a 

szórakoztató funkció iránti igény kiszélesedése, a modernizáció, a globalizáció és az 

európai integráció sem. Nem menthető a mediális és digitális kultúraváltással a szö-

vegértés és általában az olvasáskultúra riasztó hazai állapota; annál is kevésbé, mi-

vel számos, nálunk mediatizáltabb és digitalizáltabb európai országban sokkal jobb a 

helyzet. Évek óta ismert adat, hogy a felnőtt társadalom 76%-ának gyenge az 

alfabetizáltsága (ezen belül a 33% súlyos szövegértési problémával küszködik). A 

15 évesek háromévenkénti PISA-felmérési eredményei szerint átlag alatti, tartósan a 

25. körüli Magyarország helyezése. Az elmúlt 40 év során 40%-ról 60%-ra nőtt a 

könyvet egyáltalán nem olvasó felnőttek aránya, rohamosan szűkül az igényes újság- 

és hetilapolvasás köre. Az elmúlt években tovább csökkent és szűkült az igényes, 

kreatív gyermek- és ifjúsági programok száma és műsorideje a közszolgálati rádió - 

és tévécsatornákon, hasonló a helyzet a gyermeklapokkal; a kereskedelmiek kínála-

ta, illetve arculata pedig – enyhén szólva – igen sok kívánnivalót hagy maga után. A 

magyarok idegennyelv-tudása 25 európai ország közül az utolsók között van; a ház-

tartások kb. 60%-ának lényegében nincs kulturális kiadása. 

Mindezek az adatok meglehetősen közismertek a művelődés- és médiaszocioló-

giai összegezésekből; hogy melyek az ide vezető mélyebb, szociális, társadalomlé-

lektani, művelődéspolitikai okok, nincs itt módom elemezni. A reményt, hogy ezek  a 

– több évtizede alig változó – trendek javulni fognak, a legutóbbi kutatások sajnos 

nem igazolták vissza. A korábbiaknál modernebb matematikai-statisztikai módsze-

rekkel, ún. klaszterelemzéssel végzett 2008–2009-es felmérések szerint is a felnőtt 

lakosság közel 50%-a gyakorlatilag semmilyen aktív kulturális tevékenységben nem 

vesz részt (a tévénézés nem sorolható közéjük), 66% mostanában ténylegesen nem 

olvasott–nem olvas könyvet.19 Egy dolog, hogy általában csökken a hagyományos 

olvasásra fordított szabadidő (a könyvbarátoknál is), ez összefügg a kultúraváltással 

is. Egészen más viszont (tehát „nem menthető”), hogy széles rétegek már az általá-

nos iskola elvégzése után kiesnek az olvasási kultúrából (sokaknál létre sem jön ez a 

kontaktus), nem kis mértékben azért, mert hat-nyolc év alatt sem sikerült alaposan és 

szenvedéllyel elsajátítaniok az olvasás–írás képességét és örömét. Nem az internet s 

még csak nem is a televízió a fő „bűnös”. Aligha kell részletezni, hogy ennek milyen 

káros következményei vannak a munkavállalási és egyáltalán, az életesélyek szem-

pontjából, hogy fékezően hat a társadalom belső mobilitására, rombolja a közlevegőt 

és a politikai kultúrát, vagyis hogy demokratikus deficittel, illetve a nemzeti integ-

ráltság súlyos zavaraival jár. Miközben e tendenciákban van felelőssége a hazai 

televíziózásnak és internetes nyilvánosságnak is, érvényesül egy lefelé nivelláló 

visszahatás is: a magyar kultúra e trendjei tovább rontanak a médianyilvánosság 

állapotán. 

Riasztó, hogy – Kuti Éva vizsgálatai szerint – még a bevallott kulturális érdek-

lődés (tehát nem a realizált kultúrafogyasztás) adatai is romlottak, az ún. „nagyon 

                                                           
19 Antalóczy Tímea–Füstös László–Hankiss Elemér: Magyarország kulturális térképe. In: 

Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér (szerk.): Mire jó a kultúra? Jelentés a magyar 

kultúra állapotáról. No. 2. Bp., 2010. Magna Produkció. 15-52. p. 
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érdeklődők” között szintén.20 Érzékelhetően nem vált kedvezőbbé a kulturális élet-

módok – klaszterelemzés nyomán kialakított – struktúrája. Vitányi Iván 2006-os 

könyve (a történeti változásokat is kimutatva) így foglalta össze az akkor érzékelhe-

tő tipológiát: „kultúraorientáltnak” tekinthető a felnőtt társadalom 15% -a; „felhal-

mozónak” (azaz nem stabil értékorientációjú, de vegyes kulturális affinitással azért 

rendelkezőnek) 15%; „rekreatívnak”, tehát magát kizárólag a szórakozás többnyire 

igénytelen formáiban otthonérzőnek 25%; „kulturálisan passzívnak” 30% és „telje-

sen depriváltnak, társadalomalattinak” 15%.21 Nem mutat pozitív változást a némileg 

más struktúrájú 2008-as kultúrafogyasztói tipológia sem, amelyet az Antalóczy–

Füstös–Hankiss-féle tanulmány állít fel. Eszerint a kulturális elit 10,1%-nyi; hozzá-

teszem: ez lényegében fél évszázada változatlan arány, jóllehet közben kicserélődö tt 

ennek a rétegnek legalább a fele. A további csoportok: a „mindent fogyasztók”: 

8,6%; a „könnyed szórakozók”: 13,8%; a „kulturálisan érdeklődők”: 20,5% és végül 

a „kulturálisan passzívak”: 47,1%. A kulturális degradálódás, polarizálódás és 

fragmentálódás e tendenciái nem írhatók a kultúraváltás rovására, még kevésbé 

magyarázhatók az otthoni szórakoztató elektronika és a mobilkommunikációs eszkö-

zök terjedésével. A súlyos foglalkoztatási, társadalmi és életesély-zavarok, a kire-

kesztettség, az anómia és a brutalizálódás terjedésének „kulturális”, pontosabban 

kultúrahiányos tünetcsoportjáról van elsősorban szó az esetükben.  

Ami magát a magyar médiát, mindenekelőtt a televíziózást illeti: hónapról hó-

napra tetten érhető a színvonal, a tényleges választék és a kulturális minőség romlá-

sa, a bunkósodás és a celebesedés antihumánus mintáinak a terjedése – tisztelet a 

kevés kivételnek. Nem térek ki a médiahatás-elméletek legfrissebb vitáira és a velük 

kapcsolatos hazai gyakorlati tapasztalatokra, a szociális recepcióra;22 arra sem, hogy 

az utóbbi évek talán legjellegzetesebb populáris műsorainak, a szappanoperáknak, a 

valóság-show-knak és a megasztárcsináló vetélkedőknek melyek az esetenként sú-

lyos társadalomlélektani-mentális kockázatai, sőt romboló erejű ideológiai követ-

kezményei.23 Külön tanulmányt érdemelne a közszolgálatiság fogalmának értelme-

                                                           
20 Kuti Éva: A kultúra iránti érdeklődés és a kultúrafogyasztás alakulása a Nemzeti Médiaanalízis 

adatai alapján. In: Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér (szerk.): [Vész]jelzések a 

kultúráról. Jelentés a magyar kultúra állapotáról. Bp., [2009.], MTA Politikai Tudományok Intéze-

te. 151-199. p. 
21 Vitányi Iván: A magyar kultúra esélyei. Kultúra, életmód, társadalom. Bp., MTA Társadalomku-

tató Központ, [2007] 2006. 283. p. 
22 Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Bp., Antenna Könyvek, 2006. 113 -144. p. 
23Néhány friss elemzés ezekről: Császi Lajos: A média tabloidizációja és a nyilvánosság átalakulá-

sa. Politikatudományi Szemle 2003. 2. sz. 157-179. p.; ugyanő: Császi Lajos: A talk-show történe-

te és műfaji sajátosságai. Médiakutató IX. évf. 1. sz., 2008. tavasz 17-32. p.; ugyanő: A Mónika-

show kulturális szociológiája. Médiakutató VI. évf. 3. sz., 2005. ősz, 21-36. p.; ugyanő: Műfaj- és 

narratívaelemzés a médiakutatásban. Egy Mónika-show szövegének „közeli olvasata”. Médiakuta-

tó XI. évf. 1. sz., 2010. tavasz 69-81. p.; Császi Lajos: A valóságtelevíziózás társadalmi szerepe a 

késő modernitásban. Médiakutató 2009. 2. sz. 53-62. p.; A celebek szerepe. Síklaky Istvánnal, 

Horányi Özsébbel és Karácsony Andrással Németh Tibor Máté és Tóth Péter István beszélget. 

Médiakutató 2009. 2. sz. 85-92. p.; Kapitány Gábor: A valóságshow szimbolikus üzenetei. 

http://www.socio.mta.hu/site/fileadmin/documents/; Stachó László–Molnár Bálint (szerk.): A 

médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták. Bp., Mathias Corvinus Collegium–Századvég, 2009.; 

György Péter: Olyan, mint a magyar celeb. Élet és Irodalom 2009. december 18. 10. p.; Ugyanő: 

Egy celebmunkás szomorú vége. Élet és Irodalom 2010. május 21. 22. p.; Sebők János: Tehetség-

temetők, hulló csillagok. Megszületett a show-biznisz magyar modellje – álmodik a nyomor. Nép-
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zési diskurzusa és tényleges működése. Ez a szempont a műsorok túlnyomó többsé-

gében és a médiavitákban megengedhetetlenül leszűkül a politikai hír- és krónika-

műsorok pártatlanságának, kiegyensúlyozottságának – egyébként tényleges – prob-

lémáira, holott a közszolgálatiság modernizált paradigmája is erős kulturális tartal-

makkal rendelkezik.24 A mai magyar televíziózás problematikus vonásai közül csu-

pán egyetlen tünetet említek még: igazolhatatlan a tudománytalan nézetek, okkult 

tanok, régi–modern szélhámosságok döbbenetes mértékű médiakonjunktúrája is. 

Nem részletezem s illusztrálom a magyar képernyőkön rendelő csodadoktorok és 

sámánok, jósok és asztrológusok, ezoterikusok, álomfejtők és babonamágusok, a 

pszichologizáló délutáni showmanek és –ladyk szellemi-erkölcsi (olykor emberi 

életeket kockáztató) „bűntetteit (esetenként „” nélkül), melyeket természet -, orvos-

tudományi és lélektani zöldségek gyanánt vagy éppen a „zöld”, azaz a környezeti 

problémák kapcsán terjesztenek. Ez a rombolás a nagyszámú gyereknézőkre különö-

sen ártalmas, de általában is megingatja az (úgy-ahogy) megismert, elsajátított ter-

mészettudományos világkép józan kereteibe, stabil alapjaiba vetett hitet – különösen 

tájékozatlan és védtelen, a hiszékenységre hajlamos, képernyő- és internetfüggő 

embertársainkban. A sarlatánságot népszerűsítő televíziós, rádiós műsorok, interne-

tes honlapok (s akkor még nem beszélek a blogokról és a kommentekről) összekeve-

rednek a „művészi” igényű fikciós műfajokkal, a sci-fik, horrorok, vámpírprodukci-

ók, az erőszakban tobzódó felnőtt- s gyermekrajzfilmek szériájával, azaz egybe-

csúsztatják a reális és a virtuális valóságot. Ez a tudományellenes, üzleti érdekektől 

vezérelt tendencia az egyébként nem túl népszerű közszolgálati csatornákban is  

terjed, s nem kap meggyőző erejű, hatékony kritikát a szakmáktól, a tudományos 

ismeretterjesztéstől, illetve „alternatív” tévéműsoroktól, pl. alig van velük nyilvános 

stúdióvita. A populáris médiakultúrát védelmező, a minden tömegigényt, azaz fize-

tőképes látványt legitimáló posztmodern „teóriák” még igazolni is látszanak ezt a 

„sokszínűséget”. 

Az elmúlt évtizedek során a nálunk fejlettebb országok lakosságának egy részé-

ben is megrendült a tudományokba vetett bizalom. Jócskán vannak egyelőre megvá-

laszolatlan és megválaszolhatatlan kérdések; továbbá számos valódi tudományos 

polémia is borzolhatja a kedélyeket – például a globális felmelegedésről. A tudomá-

nyos viták örvén azonban gyakran igyekeznek eladni tenyérbe mászóan tudományta-

lan, amatőr, sőt kontár „elméleteket”, amelyekkel szemben el-elmarad a szakmák, 

illetve a médianyilvánosság önérzetes föllépése. Azzal a – némileg érthető – arisz-

tokratizmussal érvelnek, hogy ’nem szabad fölvenni ezt a koszos kesztyűt,  mert ha 

vitába szállnánk ezekkel a nézetekkel, óhatatlanul ránk is ragad valami a szennyből’; 

avagy azzal az üzleti érvvel, hogy nem akarják e viták révén csökkenteni a nézettsé-

get, tehát a reklámvonzó-képességet. Az egyének gyakori stabilitás- és perspektíva-

hiánya, a növekvő „össztársadalmi” szorongás (különösen a huszonéves korosztá-

                                                                                                                                               
szabadság 2010. augusztus 28. Hétvége 2-3. p.; Böcskei Balázs–Kiss Viktor: Amikor az elit vi-

gad… Kritika 2010. 10. sz. 26-28. p.  
24 Csermely Ákos (szerk.): A közszolgálatiság újrafogalmazása a digitális forradalom küszöbén. 

Bp., Média Hungária Könyvek 7., 2005.; György Péter: Közszolgálat a globális technokultúra 

korában. A Magyar Rádió lehetséges stratégiája. [2003. február] Médiakutató 2005. tavasz 95 -116. 

p.; Csepeli György−Dessewffy Tibor−Hammer Ferenc−Kitzinger Dávid−Magyar Gábor−Monory 

Mész András−Rozgonyi Krisztina: Közszolgálat a digitális korban; Koltay András: A közszolgálati 

média fogalma. Médiakutató 2007. nyár, 8. évf. 2. sz. 7-33. p.  
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lyokban), a családok, a közösségek, a nemzetek és a világ előtti félelmetes kihívá-

sok, a globális veszélyek és bizonytalanságok, a terrorizmus, az ökológiai és éghaj-

lati katasztrófák – a világtörténelemben nem először – az évezredfordulón új ösztön-

zést adtak a végítélet-pszichózisoknak és a megváltás-teóriáknak is. 

Az okkult, tudománytalan és sarlatán nézetek jelentős része a múltról szól. Az 

elektronikus médiumok programjait – szerkesztői felületességek, normaszegések, 

műveletlenségek és felelőtlenségek miatt is (tisztelet a kivételeknek) elárasztja – az 

áltörténelmi legendák és hazugságok népbutítási és tömeglélektani szempontból 

veszélyes méreteket öltő konjunktúrája. Vásárhelyi Mária tudásszociológiai kutatá-

sai, a pár év alatt is érzékelhető trendek rávilágítanak a nemzeti önismeret megzava-

rodásának históriai összetevőire, a történelemismeret látványos romlására, amelyben 

a bulvármédiának is komoly felelőssége van.25 Terjednek az őstörténeti kontárkodá-

sok, a históriai babonák, a dilettáns származástani nézetek, az amatőr nyelvészkedé-

sek, az okkult régészkedések „produkciói”. A szittya–szkíta–hun–avar-származástan 

„tudós” népszerűsítői (akiknek pozícióit vélhetőleg komoly szponzoráció is erősíti) 

osztrák–labanc–szovjet ármánynak tartják a finnugor nyelvcsaládhoz tartozás elmé-

letét; de vannak ennél is „mélymagyarabb” víziók: a magyar nyelv és kultúra világ-

első voltáról, Jézus magyar származásáról, a pogány ősvallás és a kereszténység 

szintéziséről. Tipikus példája volt ennek a zavaros komplexitásnak Szaniszló Ferenc 

vizuális monológja az EchoTV 2010. január 10-i műsorában, amely a sumerológia 

melletti érveléstől az ún. „kisugárzások” népszerűsítésén át jutott el a szélsőjobbol-

dali szellemiségű napi politikai állásfoglalásig. 

Természetesen voltak, vannak szakmai viták ezekkel a torz nézetekkel,26 sőt már 

a magyar katolikus egyház is rákényszerült arra, hogy nyilvánosan állást foglaljon az 

őspogány mítoszokat szakralizáló, illetve a magyar kereszténységet a sámánizmusig, 

a turul mitológiáig, a szkíta-pártus-hun legendáig antedatáló szélhámosságokkal, az 

ún. ősmagyar szinkretizmussal szemben.27 Olykor a népszerűbb hetilapokban is ol-

vashatók ilyen, a históriai babonákat vitató írások,28 ám a populáris sajtóig, a bul-

vármédiáig, valamint a népszerű weblapokig alig jutnak el ezek a korrekciók. Amott 

ez nem üzlet, ellenkezőleg: éppen hogy az okkultizmusnak és a történelemcsináló 

                                                           
25 Vásárhelyi Mária: Csalóka emlékezet. A 20. század történelme a magyar közgondolkodásban. Po-

zsony, Kalligram, 2007.; Ugyanő: Történelmi jobbra át. Élet és Irodalom 2008. december 19. 13. p. 
26 pl.: Romsics Ignác (szerk.): Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. 

Bp., 2002, Osiris; Honti László, Csúcs László, Keresztes László (szerk.): A nyelvrokonságról. Az 

török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Bp., Tinta, 2010.; Romsics Ignác: Trianon okai. 

Népszabadság 2010. június 5. Hétvége 1-3. p.; Trianon és a 20-as évek Magyarországa. Rubicon 

2010. 4-5. sz.; Lőrinc László (szerk.): Egyezzünk ki a múlttal. (Műhelybeszélgetések történelm i 

mítoszokról, tévhitekről) Bp., Történelemtanárok Egylete, 2010.; Sándor Klára kitűnő internetes 

sorozata a magyar nyelv és etnikum történetéről: www.galamus.hu stb. 
27 A Magyar katolikus Püspöki Konferencia körlevele a katolikus hit megőrzéséről… 2009. szept-

ember 21. http://kdnp.hu  
28 Zsuppán István: Ifjú szívekben. Politikai okkultizmus Magyarországon 8. Magyar Narancs 2006. 

január 5. 20-21. p.; Jeskó József: Gyorsan terjed a Jobbikhoz köthető ellenkultúra. Heti Világgaz-

daság 2009. november 27., Ablonczy Bálint: A táltosok már a spájzban vannak. Heti Válasz 2009. 

október 1., 40. sz. http://hetivalasz.hu; Sümegi Noémi: Menekülés az őstörténetbe. Pörzse Sándor, 

Müller Péter, Budapest TV. Heti Válasz 2009. október 15., 42. sz.; Nádasdy Ádám: A gonosz 

Budenz. [A finnugor nyelvrokonságról az újabb viták tükrében.] Élet és Irodalom 2010. április 23. 

13. p.; Szilágyi Ákos: Állam és forradalom. Népszabadság 2010. május 22. Hétvége 5. p.; Nyerges 

András: Színrebontás. Forradalomdömping. Élet és Irodalom 2010. június 25. 5. p. stb.  

http://www.galamus.hu/
http://kdnp.hu/
http://hetivalasz.hu/
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demagógiának van piaca. Nem a nemzeti hagyományőrzés játékos, közösségi, spor-

tos formáit, öröm- és élményszerző ceremóniáit bírálom (ezek általában hasznosak), 

hanem a tudatos hamisításokat és ideologikus becsapásokat. A tudományos diskur-

zus teljes félreértése, visszaélés a történetelméleti vitákkal, amikor az ún. posztmo-

dern históriafelfogásra, a mikrotörténelemre és a narratív történettudományra hivat-

kozva vélik igazolni a kontár szemléletet. Ugyanez áll a posztmodern populáris mé-

diaszemléletre is: az ezeknek a trendek való behódolás nem menthető az interaktivi-

tással és a bulvárosodással, a részvételi és plebejus médiafelfogással, az ún. neotévé 

arculatával. A posztmodern történelemszemlélet képviselője, Gyáni Gábor sem haj-

landó releváns „elbeszélésekként” igazolni a tudománytalan sarlatánságokat. Kriti-

kusan jellemzi a tömegkommunikációs kultúraváltás történelemismereti hatását a 

nyilvánosságra: „a történeti diskurzus kezd mindinkább elszakadni az olvasáskultúra 

hegemóniáján nyugvó hagyományos történetírói beszédmódtól”, s a számítógéppel 

is szimulálható, vizualitásba áttett, szappanoperaszerűvé szétmesélt virtuális tévétör-

ténelem kezd az iskolai oktatásnál jóval hatékonyabbnak tűnni.29 

Az újmitológiák és tévképzetek, az irracionális tanok és álvalóságok népszerű-

sége (amelyre az üzletileg, azaz hirdetésileg érdekelt média erősen rájátszik) nem 

csupán ismerethiányból vagy tudatos emlékezetpolitikai manipulációból származik, 

hanem mélyebb társadalomtudati motívumokból is. A rendszerváltozással kapcsola-

tos várakozások egy része illúziónak bizonyult, a fiatalok jelentős tömegeinél pedig 

a perspektívátlanság és a globalizációs frusztráció a domináns életérzés. Ezt a csaló-

dást és életérzést sokak mitikus, „kelet felé forduló”, „Európa- és nyugatellenes” 

előjelű tudatváltással kompenzálják. A nemzetközi értékkutatások eredményei sze-

rint, Tóth István György megfogalmazásában hazánk – néhány nyugatos életvitelér-

ték és modernizációs szükséglet elismerése mellett – elindult „kelet” és a „Balkán”, 

az ortodox kultúrkör felé, különösen, ami a zárt gondolkodásmódot, a bizalomhiányt, 

a tekintélyelvűség és vezérkultusz csábítását, a demokratikus szabadságjogok komo-

lyan vételét illeti.30 Nem elsősorban napi politikai ügy ez (ha van is ilyen elágazása), 

hanem egy széles sodrású trend, amelyben a médiának is komoly felelőssége van, 

még ha nem tekinthető is e jelenségsorozat bűnbakjának. 

Természetesen nem lehet a mostani mobilkommunikációs-multimediális kultú-

raváltást, valamint az oktatás-, a művelődés- és médiapolitikát örökölt és friss társa-

dalmi-tudati zavaraink elsődleges és közvetlen okává kinevezni. A szellemi szférá-

nak, az intézményeknek, a politikai osztálynak és a médiaelitnek mégis meglehető-

sen nagy a felelőssége. Korrekcióként azonban nem valamiféle ideologikus, újraka-

                                                           
29 Gyáni Gábor: A történetírás újragondolása. In: Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. Bp., Nyitott 

Könyvműhely, 2010. 28-31. p.  
30 A TÁRKI „A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei” c. 2008–2009-es kutatási 

anyagai, ezen belül Tóth István György elemzészáró tanulmánya. A kutatások elérhetősége: 

http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult; illetve: „A társadalom rendkívül bizalomhiányos”. Tóth 

István György szociológussal Rádai Eszter készített interjút. Élet és Irodalom 2009. december 4. 

7-8. p. Vö. még: Niedermüller Péter: A nacionalizmus kulturális logikája a posztszocializmusban. 

Századvég 16. sz., 2000. 91-100. p.; Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az 

identitások formálódásában Magyarországon 1867–2006. Bp., L’Harmattan, 2009.; Böcskei Ba-

lázs: Szorongok, tehát vagyok. Politikai tömegkultúrák és az ifjúság. Beszélő 2010. 1. sz. 44-51. 

p.; Ugyanő: Vissza a jövőbe? Szorongó ifjúság, radikális politikai szubkultúra és elismerés a je-

lenkori Magyarországon. Egyenlítő 2010. 6. sz. 20-24. p.; Bayer József: Inkább okai, mint céljai 

voltak [a rendszerváltozásnak]. Hovanyecz László interjúja. Tekintet 2010. 3. sz. 9 -22. p. 

http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult
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nonizáló, centralizáló, sajtó- és médiaszabadság-korlátozó rendteremtésre lenne 

szükség (pedig érzékelhető az erre irányuló hatalmi hajlam), hanem demokratikus 

médiaértelmiségi ethoszra, amely magától értetődően meríthet erőt a kultúraváltás, 

az ikonikus és mobilkommunikációs fordulat, a késő modernitás kínálta új, frissülő 

technikai, mediális, digitális eszközrendszerből is. 

A világtendenciáknak megfelelően hazánkban is megkezdődött a digitális televí-

ziózás és rádiózás korszaka. 2012. január elseje „határnap”: addigra az analóg he-

lyett a digitális műsorterjesztésre kell átállnia a televíziózásnak és hamarosan a rádi-

ózásnak is. A sugározható programok lényegesen nagyobb száma azonban egyálta-

lán nem garancia a tényleges és kulturált választék bővülésére. A hazai média előtt 

ebben a vonatkozásban is komoly kihívások tornyosulnak: meg kell erősítenie mo-

dern kultúraközvetítő szerepét. A magyar társadalom jelentős része számára ugyanis 

ma csak az elektronikus média kínál (ha kínál) valamiféle kultúrát , továbbá a hatá-

ron túli kisebbségi magyarság és a diaszpóra számára különösen fontos a hazai mé-

dia – akár „csak” internetes közvetítéssel elérhető – igényes kulturális kínálata. Re-

gionális, országos és európai uniós projektek segítségével – építve az eddigi, bár 

felemásan sikerült kezdeményezésekre (NAVA, NDA, DIA stb.) – szisztematikusan, 

folyamatosan (esetenként több nyelven) digitalizálni kell a magyar kultúra (benne a 

média) egyetemes és lokális értékeit, „aranyalapját” és kurrens kínálatát. A nemzeti 

kulturális emlékezet digitális háttértárait és kreatív bázisait állíthatjuk föl ezzel. 

Ezeknek az igényeknek a megfogalmazása, illetve reménye persze könnyedén 

megbélyegezhető úgy, mint egy avult paternalista médiaparadigma, a társadalmi 

felelősségből kiinduló médiafelfogás múlt századi, aufklérista követelménye. A 

különböző médiatörténeti narratívák és stratégiai paradigmák valóban különböző 

értéktételezéseket és szcenáriókat involválnak.31 Mindazonáltal e sorok írója azt 

vallja: csak a multimediális, digitális kultúraváltásban gyökeresen megújult értékőr-

zés és műveltségterjesztés mentheti át – de az, igenis, átmentheti – a XXI. század 

második évtizedébe, illetve az egyetemes kultúrába a nemzeti kvalitást és identitást. 

Hogy a költő Nagy Lászlót parafrazeáljam: ez viheti „át fogában tartva / a Szerelmet 

a túlsó partra!” 

 
 

                                                           
31 Lásd például: György Péter: Neoliberális válaszképtelenség, avagy milyen társadalmi nyilvános-

ságot akarhatunk. In: Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Bp., Os iris – MTA–ELTE Kommu-

nikációelméleti Kutatócsoport, 1997. 79-91. p.; Császi Lajos: Médiakutatás a kulturális fordulat 

után. Médiakutató IX. évf. 3. sz. 2008. ősz 93-108. p.; Sipos Balázs: Média és demokrácia Ma-

gyarországon. A politikai média jelenkortörténete. Bp., Napvilág, 2010. 109-111. és 211-215. p. 


