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Tömegkultúra a panaszbizottság előtt 
„Meglehet, éppen a tömegkultúra, illetve a kultúra tömegessé válásának árát fizetjük 
meg. Az ipari társadalom, majd az atomkorszak, most meg az információsnak nevezett 
berendezkedés, a velük járó tömegtermelés nagy tömegű és bizonyos fajta tudással bí-
ró munkaerőt igényel. Működtetéséhez nagy tömegű tömegember szükséges. Ezt ter-
meli ki a tömeges oktatás és a tömegkultúra. Az ipari társadalom termelő erejét az ál-
talánosan kötelező közoktatás adta, az információs társadalomét az internet és a tele-
vízió neveli. Az egyik révén általánossá vált az írni-olvasni tudás, lényegében 
megszűnt az analfabetizmus, a másik révén tömegek mindennapi szellemi táplálékhoz 
jutnak. Olyanhoz, amilyet meg tudnak emészteni? Vagy olyanhoz, amely naponta mér-
gezi szellemüket, manipulálja a személyiségüket, hogy a gépezet minél alkalmasabb 
kiszolgálói legyenek?”1 

 

Az idézett szöveg Zappe Lászlótól ered, aki korábban már megfogalmazta azt, amit 
az alább ismertetésre kerülő könyv is tartalmaz, és az előbbi sorokat akár mottóként 
is értelmezhetjük. 

 

A Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban című tanul-
mánykötet rövid, de annál velősebb összefoglalást és véleménycsokrot próbál adni 
korunk kulturális jelenségeiről, különösen a tömegkultúráról, a tömegkommunikáci-
óról és a médiáról. Az írások megkísérlik bemutatni a jelenbeli folyamatokat, prob-
lémákat, jelenségeket, és hatásaikat is. 

A Szretykó György által szerkesztett könyv az MTA Veszprémi Akadémiai Bi-
zottságának Szociológiai Munkacsoportja, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari 
Mérnöki Kar Tanárképző Intézet Társadalomtudományi Tanszéke és a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kara által 
szervezett 2004-es konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. 

És hogy miért is indokolt ehhez hasonló konferenciákat szervezni? „A tömeg-
kultúra és a tömegmanipuláció, mint a hatalomgyakorlás egyik fontos eszközének és 
hatásainak vizsgálata új megközelítéseket, dimenziókat és módszereket igényel a 
média- és a művelődésszociológiával foglalkozó szakemberek részéről is.” – mondja 
a kötet szerkesztője bevezetőjében. 

Napjainkra a tömegkommunikáció és a tömegkultúra változásai folyamatosan új 
utakat nyitnak nemcsak a hétköznapi embernek hanem a kutatóknak is. Ezek a tu-
dományos műhelyek lehetőséget biztosítanak a szakmai előrelépéshez, és ez min-
denképpen dicsérendő kezdeményezés egy vidéki egyetem részéről. A Pécsi Tudo-
mányegyetem is rendszeresen szervez hasonló konferenciákat. 

A könyv bemutatásakor rendhagyó módon induljunk ki mégis a mottónkból, és ke-
ressünk választ a Zappe László által feltett második kérdésre, majd nézzük meg, hogy a 
szerzők miként vélekednek a XXI. század média- és művelődésszociológiájának új aspek-
tusairól és szerintük melyek azok az általános jelenségek, amelyeket feltétlenül el kell 

                                                        
1 Zappe László: Minden hanyatlik.=Népszabadság 2001. május 5. 
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mondaniuk e téma kapcsán. A kötet szerkesztője szerint a tanulmányok írásai többféle 
szellemiséget tükröznek, ezek között megtalálható a konzervatív, a szociáldemokrata és 
a liberális gondolkodásmód is, bár úgy gondolom, hogy a szövegek többnyire inkább a 
kultúr-, illetve a médiakritikai konzervativizmushoz állnak közel.  

A tanulmányok elemzése után és az előzőleg megjelent kérdések kapcsán három 
fő pontot tartok érdemesnek kiemelésre. 

Tömegkommunikáció napjainkban 
„A mai professzionális kommunikáció világában a média megfelelő tudásanyaggal 
kell rendelkezzen, etikailag megfelelően kell mediálnia, s mindezt egy gazdasági-
politikai erőteret kikerülve kellene megtennie.”2. 

Talán erre a megfogalmazásra mondhatjuk azt, hogy naivitás azt gondolni, hogy 
korunk „információsnak nevezett berendezkedése” így működik, sokkal inkább így 
kellene működnie és akkor az egy szép, új világ lenne. 

A tanulmánykötet utolsó írásában Gál Zoltán szinte összefoglalásként, visszatekin-
tésként három szóban fogalmazza meg, hogy mivé is egyszerűsödött a média napjaink-
ban: hatalom, pénz, fegyver. Hatalom az egyre jobban koncentrálódó tulajdonosi körök 
kezében, pénz a befektetőknek, hirdetőknek, és fegyver ill. kiszolgáló eszköz azok kezé-
ben, akik befolyásukat egyre hatékonyabban tudják érvényesíteni a befogadók közt. 

Gál a média és a tömegkultúra mai helyzetét – saját bevallása szerint – egy ér-
telmiségi pesszimista víziójaként mutatja be. És valóban, a könyvet a végéről szem-
lélve ez nem csupán víziónak tűnik. A tanulmányokat olvasva jól látható módon 
kirajzolódik egyfajta kép napjaink (tömeg)kultúrájáról és a média viszonyáról, ame-
lyet a könyvben tálalt példák (a szappanoperák világképéről, a valóságshow-
jelenségről és a nem vegyi eredetű szellemi kábítószerek típusairól) is megerősítenek. 

És milyen ez a kép ma és milyen is ma a média? Többek között világnézet-, kul-
túra- és társadalomformáló, pontosabban romboló, gátlásokat nem ismerő, uralomra 
törő entitás. És a média jellemzői címszavakban: elsekélyesedő igénytelen, a szap-
panoperák, videoklipek és a valóság-show-k világa. Valóban ilyen egyszerűen lehet 
ezt a már hatalmi ágként is értelmezett ingoványos területet jellemezni vagy csupán a 
szabadság kultúrájaként foghatjuk fel, esetleg ez lehet rosszul értelmezett liberalizmus? 

A fogyasztás, a profitabilitás mindenek fölé helyezése 
„Az emberek tudatában a gazdasági érdek fontosságában megelőzi az erkölcsöt, a 
kultúrát, a szolidaritást, és így a kultúra, mint összefogó, a lét egészét magyarázó, 
értelmező, a létnek végső értelmet adó háttere elveszítette átfogó jellegét.”3 

A globalizáció hatásairól több álláspont is megfogalmazódik az egyik szerint, a 
fő gazdasági célnak a növekedést tarthatjuk, vannak vélemények, amelyek szerint a 
növekedés csak eszköz, sőt sokan még eszközként is vitatják. A kötet kapcsán a 
média a piaci liberalizmusból adódóan állandóan a fogyasztói igényeknek kíván 
megfelelni, de nem mellékesen teremti, gerjeszti is őket, sőt manipulálja is, tehát 
maga alakítja ki az igényeit. A kereskedelmi médiumok képviselői legtöbbször a 
magas nézettségre hivatkozva mentik fel magukat a műsorok minősége kapcsán 
folytatott viták során. A magas nézettséggel futó műsorok bírálatát egyszerűen „a 
társadalomkutatók ízlésdiktatúrájának”4 aposztrofálják. 

                                                        
2 Szretykó György (szerk.): A Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban 191. p. 
3 Im: 91. p. 
4 Antalóczy Tímea - Bajomi-Lázár Péter: Médiakomédia=ÉS 2005. 49.évf. 23. szám 
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A kötetben Bugovics Zoltán a kulturális kondicionálás folyamatán keresztül be-
szél az előbbiekről. A média állandó megfelelni akarása és a gazdasági kényszer is 
negatív következményeket idéz elő. Ezeket a következményeket a mennyiségi da-
gály, ill. a szellemi apály kifejezésekkel illeti. A mennyiségi dagály fogalmát úgy 
értelmezhetjük, hogy a gazdasági növekedéshez mérten a média ma a mennyiséget 
feltétlenül fontosabbnak tartja, mint a minőséget. Vagyis nincs szükség oknyomozó 
újságírókra, hírmagyarázatokra, háttérinformációkra, a hangsúly kerüljön inkább a 
szenzációra és a habkönnyű sorozatokra. 

A média minőségi jellegét a szerző a megfelelő újságírói tudásban; a tényfeltá-
rásban; az érdekérvényesítő magatartásban és az etikus szakmai magatartásban 
látja, ill. látná. Szellemi apályon az újságírók professzionalizmusának sekélyességét 
érti, vagyis inkább azokét, akik alkalmazzák őket. 

Értékválság, kiútkeresés, megoldási lehetőségek 
„Nincs szilárd orientációs pont, nincs mihez igazodni, nincs mérce. Van viszont 
értékvesztés és zűrzavar. (…) Tehát a piac, illetve a piaci törvények spontán érvé-
nyesülése nem megoldja, hanem inkább elmélyíti a helyzetet, s hozzájárul az érték-
zavarhoz, a kultúra további elsekélyesedéséhez.” 5 

Az értékválság és értékvesztés fogalmai több írásban már-már közhelyszerűen 
előkerülnek. A szerzők szerint nem létezik egy vezérlő erkölcsi értékrend, nincs 
orientációs pont, nincs mérce, ami irányvonalként megjelenhetne a XXI. században, 
és „a jólétben élő nyugati ember az anyagi világgal kötött érdekszövetsége következ-
tében vesztette el igényét a mélyebb értékek keresése iránt.” 

Ha van értékválság, akkor megoldási lehetőségeket is muszáj keresni és jobb 
esetben találni is. A kötet szerzői több olyan elméletet vázolnak, amelyeket szerin-
tük kiutat jelenthet a válságból, vagy legalábbis segíthet irányt meghatározni. 

„Lehetetlen, hogy a világ azon része, amely megteremtette a ma is sokat hivat-
kozott szellemi és kulturális előzményeket (görög filozófia, kereszténység stb.) ne 
találná meg a kiutat korszakunk válságából.” 6 

Pongrácz Attila a civilizációk hanyatlását elemzi, segítségül hívva Samuel P. 
Huntington jól ismert és sokat vitatott írását, amelyben a szerző szerint a világ rend-
jét a civilizációk összecsapása fenyegeti. Érdemes egy pillanatra rávilágítani, hogy 
az elmúlt évek világkonfliktusai során mennyire elmélyült az ellentét a nyugati ill., a 
keleti civilizációk között. A tanulmány szerzője felteszi a kérdést, hogy a nyugatiak 
(keresztények), miért nem állnak ki úgy a saját kultúrájuk értékei mellett, ahogy a 
nem nyugati civilizációk teszik? Miért nem képesek Európa vezetői a kereszténység-
re hivatkozni, akár az Európai Unió alkotmányában is? Pongrácz súlyos emlékezet-
kiesésnek tartja ezt. Az előbbiekből könnyen kikövetkeztethető, hogy a szerző a 
kereszténységben keresné (és találná meg) a civilizációk és a globalizáció problémá-
inak megoldását, mivel úgy látja a mai világ képtelen olyan kapaszkodókhoz folya-
modni, mint amilyeneket a kereszténység nyújtott évszázadon keresztül, viszont 
Huntington írása és az abból generált vitákból úgy tűnik, a civilizációk összecsapá-
sának problémájának nem feltétlenül meggyőző konklúziója a kereszténység. 

És melyek lehetnek a konkrét megoldások a média és a kultúra területén? Álla-
milag vezérelt kultúrpolitika, irányított média? Úgy gondolom, egyik sem lehet ma 

                                                        
5 Szretykó György (szerk.): A tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban 239. p. 
6 Im: 80. p. 
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már megfelelő válasz erre a kérdésre. Gál Zoltán az értelmiség elkötelezett szerep-
vállalását látja az esetleges megoldásnak a hagyományos értékek és a kultúra mel-
lett, feltéve, ha vannak még közösen felvállalható értékek. 

A már-már rigmusként hangoztatott „Védjen meg téged az ORTT!” szlogen, úgy tű-
nik, már nem megoldás, amikor a kereskedelmi médiumok (és időnként persze a köz-
szolgálatiakról is) minőségéről vitatkozunk, bár erre a problémára is születtek már nyil-
vános vitát gerjesztő javaslatok, például a nem is olyan régen nyilvánosságra hozott 
Szent István-terv, amelyben a média (megrend)szabályozására születtek új javaslatok. 

A kiemelt három pont köré csoportosíthatjuk a kötet tanulmányainak lényegét. 
Úgy vélem mindenképpen érvényesnek vehetjük korunkra a „modern demagógia” 
fogalmát. Hiszen gondoljunk csak bele, hány helyről érkezik nap mint nap az infor-
máció. Ezeket tudni kell helyén kezelni és tisztában kell lenni az ezeket is körülvevő 
problémákkal is. A modern demagógia releváns problémáját a média-hatás-
vizsgálatok eredményei is igazolják. A média szemléletet, beállítódást tud és akar is 
formálni. A médiumokban megjelenő társadalomkép, emberkép, személyiségjegyek 
megmutatják, hogy az alkotók milyennek látják és milyennek akarják láttatni a világot. 

A kötet tanulmányaiban a szappanoperák és a valóságshow-k kapcsán jól megfi-
gyelhető, hogy a készítők mennyire tudatosan kreálják ezeket a sorozatokat. Ezek 
általában minden nézői réteg igényinek megfelelnek, hiszen különböző műveltségű, 
társadalmi helyzetű, kulturális hátterű közönségük van. Világkép-közvetítő szerepük 
jól kimutatható a már ismert média-hatásvizsgálatok nyomán. A kötet tulajdonkép-
pen ezeket a már jól ismert, sokszor hivatkozott kutatási eredményeket, tényeket, 
megállapításokat próbálja összegezni és igazolni, illetve megoldási lehetőségeket 
találni a már fentebb említett problémákra. Javaslatokat, ötleteket kapunk a szerzők-
től, de úgy gondolom a vázolt dilemmák kapcsán igazából reális válaszokat nem 
kerülnek elő. A tanulmányok többé-kevésbé jól leírják és jellemzik korunk tömeg-
kultúrájának és kulturális állapotának helyzetét, de talán ezeket egyetlen tanulmány-
ban is össze lehet foglalni, gondolok itt akár György Péter vagy Dessewffy Tibor 
egy-egy írására. Hiányolom a kötetből Denis McQuail nevét, aki a tömegkommuni-
káció elméletéről írt kitűnő könyvet, sajnos neve egyik tanulmány kapcsán sem kerül 
elő, még hivatkozásként sem. Több írásban érezhető – és ez a tanulmányok végén 
található bibliográfiákban is jól látható –, hogy lényegében korábbi szakirodalomból 
összeállított, egybegyúrt írásokat olvashatunk, ugyanis egy-egy korábban megírt 
tanulmány már régóta lehetőséget nyújt a kutatóknak, hogy elmélyedjenek a média-
szociológia vagy akár tömegkultúra témaköreiben. Gondolok itt például Antalóczy 
Tímea néhány évvel ezelőtt a szappanoperákról írt dolgozatára. 

A kötet lényegében nem sok újat mond a témában jártas olvasóknak. A szerzők a 
már közölt kutatási eredményekre alapozva állították össze a tanulmánykötetet. 
Hiányoznak belőle – egy-két kivételtől eltekintve – az új kutatások, a friss eredmé-
nyek, amelyek még határozottabban alá tudnák támasztani az írásokban megjelenő 
jelenségeket. Ezek az új kutatási eredmények tennék a könyvet hitelessé, viszont 
amíg ezek hiányoznak belőle, addig csak egy többségében közhelyektől sem mentes 
„szöveggyűjtemény” marad. 
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