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Bevezetés 

Kedves Olvasó, engedje meg, hogy néhány előzetes gondolattal vezessem be a következő szö-
veg olvasásába!  

Pontosan érzékelem, hogy milyen nehéz feladat megtartani kutatásomat abban a térben, amely 
elhatárolódik a politikai szövegkörnyezettől, hiszen amikor a kutatást elkezdtem, 2011-ben, 
egészen más volt az a társadalmi klíma, társadalmi kontextus, az a társadalompszichológiai 
mező, amelyben ma, 2016-ban a médiatartalom elkészül és eljut a befogadóhoz. Bár megjelen-
tek már a vándorlásos folyamatra reflektáló művek, közel sem vált olyan központi, megosztó 
kérdéssé ez a téma, mint manapság. Ha összevetjük a két dátumot – 2011 és 2016, dolgozatom 
lezárásának éve, éppen pár nappal az úgynevezett Brexit, vagyis Nagy-Britannia EU tagságára 
vonatkozó népszavazása után – akkor érthető lesz, hogy az eltelt négy év milyen jelentős vál-
tozást hozott az európai médiatérben. A migrációs jelenség kommunikációjában nyílttá vált, 
manifeszt módon megfogalmazódott, hogy a politikai gyakorlatok és felfogások mögött jelen-
tős értékkülönbségek, értékválasztások állnak, ezek mögött pedig értékközösségek. Minden bi-
zonnyal szociológiai szempontból is kulcskérdés, hogy a nyilvános térben ezek az értékközös-
ségek hogyan juttatják el üzeneteiket. A médiakutatás jelentős része éppen ezen üzenet-eljutta-
tási folyamatok megértését, detektálását tűzte ki céljául, de miután ez az egyik legbonyolultabb 
mechanizmus, relevánsnak vélem törekvésem, hogy hozzájáruljak e folyamatok bemutatásá-
hoz, különös tekintettel az értékszempont megjelölésére, körvonalazására.  

A médiahatással foglalkozó elméletek makrostrukturális keretein túl olyan mikroszintű elem-
zést folytatok, amelyben a feladat komplexitását csakis többféle módszer egyidejű alkalmazá-
sával tudom bemutatni. Olyan területet választottam kutatásom tárgyául, amelyben a médiatar-
talom értékkötöttségét igyekszem bemutatni, amelyben a kvalitatív elemzés beemeli a drama-
turgiai elemek szerepét, a hatás eszközének tekintve kognitív és affektív mechanizmusokat egy-
aránt.  

Kutatásom egyik újdonságának az – általam dramaturgiai kapcsolatnak nevezett – hatásme-
chanizmus körvonalazását tekintem, mivel ez az elem a racionális és informatív elemek mellett 
nem kevésbé döntő része az alkotásoknak. Értelem és érzelem kapcsolata nem egyszerűsíthető 
le oly módon, hogy az érzelmi átélés megerősíti a kognitív tartalmakat. Ennek a két elemnek az 
együtt járása nem mindig problémátlan, sőt, a gyűlöletbeszéd éppen ezt teszi, negatív előjellel, 
amikor negatív érzelmi tartalmat társít egy csoporthoz.  

Az értékkutatás hazai és nemzetközi klasszikusai már rámutattak arra, ahogyan Huszár Ágnes 
egy recenziójában megállapítja „hogy az érték expliciten vagy impliciten megjelenő szociális 
konstrukció, amely befolyásolja azt, ahogyan az egyének egy cselekvés lehetséges módjai, esz-
közei és céljai között választanak, illetve mások cselekvését megítélik. Az attitűdökhöz képest 
az értékek magasabb absztrakciós szinten állnak. Abban viszont hasonlítanak egymásra, hogy 
mindkettő tartalmaz egy kognitív, informatív magot és ezt holdudvarként körülvevő érzelmi 
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tartalmakat.”1 Ezért tartom tudományosan releváns kérdésnek, hogyan kapcsolódik össze a 
kognitív, informatív elem és az ezekhez kapcsolódó érzelmi holdudvar és mindezt hogyan rep-
rezentálódik az elemzett média tartalmakban.  

Bár a kutatás tárgyául választott időszakon kívül esett a 2015-ös dokumentum műsorok elem-
zése, az aktuális kontextus indokolttá tetette számomra, hogy 2015-ben is megfigyelőként jelen 
legyek a Prix Eu-ban versenyben lévő rádió dokumentum műsorok meghallgatásán, illetve a 
szervezett programokon. Ebből beemelek egy utólagos mozzanatot, amely azonban hangsúlyo-
zottan csak egyetlen epizód, a résztvevő megfigyelő kihangosítása, egy svéd média projekt, a 
#myescape bemutatásával.  

Fontos leszögeznem, hogy az általam elemzett alkotások mind „a rádióművészet részei”. A 
műfaji meghatározást elvégzem, de előre bocsájtom, hogy léteznek olyan dokumentumjátékok, 
amelyek úgy képzelhetők el, mint egyfajta „ready made” műalkotás, pl. egy olyan kép, amelyet 
a tengerparton talált kavicsokból vagy kagylókból állít össze valaki. Amikor az alkotások hatá-
sáról írok, az nem feltétlenül az esztétikum által kiváltott katarzis.  

Ebben a vonatkozásban a riasztó, a fenséges, a tragikus és a komikus kategóriák vektorai mind 
a befogadói hatást célozzák. Ennek, vagyis az attitűdváltozást előidéző hatásnak a vizsgálatát 
egy sajátosan erre fókuszáló módszerrel lehetne elvégezni, ez jelenleg kívül esik kutatásomon. 
A záró fejezetben utalok a lehetséges további kutatási irányokra.  

Az elemzést narratív szemlélettel végzem, az elemzett elbeszéléseket a narratív metaelméletek 
kereteibe2 helyezem, vagyis abból indulok ki, hogy a sztorik tanítanak a szándékokról, embe-
rekről és cselekvésekről, a csoportnarratívumok alapozzák meg a csoportkohéziót és identitást. 
Ezek a történetek tanítanak a normákról és segítenek létrehozni magát az én-t is.  

Az általam elemzett történetek a nyilvános térben jelennek meg, a platform eredetileg a rádió, 
de természetesen ezek az interneten, a világhálón is elérhetők.  

 

                                                 
1 Értékek az életben és a retorikában. Pszichológiai Tanulmányok XIX. Szerk. Váriné Szilágyi Ibolya. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. Iskolakultúra 2004:6/7:235-8.  

2 Pléh Csaba, A tanulás és gondolkodás keretei, 2015. Typotex.  
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1. A kutatás kontextusa – egy médiafesztivál 

Az elemzés empirikus alapját a Prix Europa médiafesztiválon elhangzott dokumentumműsorok 
alkotják. A dokumentumműsor a rádióművészet része, amely megszületése óta jellemzően a 
közszolgálati rádió műfaja. Alapja maga a valóság. Az alkotó a való életben rögzített hangfel-
vételek elemeiből, művészi hatás kiváltását célozva szerkeszti meg a dokumentumműsort. 

A médiafesztivált 1987-ben alapították Amsterdamban, az Európa Tanács és az Európai Kultu-
rális Alapítvány javaslatára. Először különböző helyszíneken rendezték meg a versenyt, majd 
1996-tól az állandó székhelye Berlin-Brandenburg lett. A médiaversenyt, amelyben 9 kategó-
riában vehetnek részt a nem kereskedelmi médiában alkotók, az RBB, a Rádió Berlin Branden-
burg látja vendégül és szervezi. Évente díjazzák a legjobb európai televíziós, rádiós produkci-
ókat, valamint az újmédia alkotásait. A Prix Európa Díj összege 6000 euro. Évente októberben 
körülbelül 1000 médiaszakember, szerkesztők, riporterek, független producerek vesznek részt 
az egyhetes rendezvényen, több mint 40 európai országból. A zsűri munkája és a díjazás de-
mokratikus és átlátható folyamatban zajlik, nyitott rendezvényről van szó, regisztráció után 
bárki részt vehet a meghallgatásokon, illetve az utána zajló vitákon is. A rendezvényt az Euró-
pai Műsorsugárzók Uniója, az EBU támogatja.  

Berlinben meghallgattam három év – 2011, 2012 és 2013 – legjobbnak ítélt rádiódokumentum 
alkotásait, valamint részt vettem az ezekről zajló nyilvános vitákon. Ezeken az alkalmakon több 
kérdés vetődött fel számomra. Az a hipotézis fogalmazódott meg bennem, hogy ezek az alko-
tások nem csak bemutatják európai konfliktusainkat, de kirajzolnak egy nagyon jól kontúrozott 
értéktérképet is. Kíváncsi voltam, hogy valóban vannak-e ilyen értéktérképek, és ha igen, akkor 
milyen értékvilág jellemzi ezeket a médiaalkotásokat.  

Kutatásom alapkérdése, hogy ezek a dokumentumok milyen típusú konfliktusokat mutatnak 
meg és milyen módon. Egyrészt arra keresek választ, hogy milyen üzeneteket fogalmaznak meg 
az alkotóik, másrészt arra, hogy vannak-e a különböző országokra jellemző témák, harmadrészt 
pedig arra keresem a választ, hogy melyek azok az értékek, amelyeket ezek a rádiódokumentu-
mok preferálnak.  

Különös kérdésfeltevés ez akkor, amikor maga a műfaj az exkluzivitás világába tartozik, hiszen 
az új média megjelenésével olyan hatalmasat változott az elmúlt évtizedekben a média mind a 
tartalom-előállítás, mind a fogyasztás szempontjából, hogy ezt a rádiózás története folyamán 
kialakult műfajt joggal tekinthetjük speciális hallgatói igényt kielégítő, mára már klasszikussá 
vált médiaműfajnak.  

Ma, amikor az interneten a mémek is egyik hétről a másikra devalválódnak, újfajta, hiperhigh 
contex kommunikációs stílus uralkodik a média fragmentumokban, vajon mit adhatnak ezek a 
történetmesélő, nem sűrítő, hanem narratív történetek? Mi indokolja létezésüket és magas szak-
mai presztízsüket egy olyan korban, amikor a klipkultúra nemzedéke, az Y, Z vagy a millenni-
umi nemzedék már elképzelni sem tudja, hogy képek nélkül végighallgasson egy félórás vagy 
gyakran egy 50 perces rádióműsort? 
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Előfeltevésem – amelynek cáfolatára vagy igazolására teszek kísérletet –, hogy a 21. század e 
médiatartalmaiban tetten érhető az a nyilvánosság-felfogás, amelyet Jürgen Habermas és elmé-
leti követői állítanak a nyilvánosságban megjelenő kommunikációról. Maga Habermas a követ-
kezőket írja A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című klasszikus műve 17. kiadásá-
nak újraközlésekor: „Azt, hogy a 17. kiadás változatlan újraközlése mellett döntöttem, két ok 
igazolhatja. Egyrészt az állandó kereslet egy olyan kiadvány iránt, mely a különböző egyetemi 
évfolyamokon egyfajta tankönyvvé vált, másrészt az az időszerűség, melyet a nyilvánosság 
szerkezetváltozásának szemünk láttára kölcsönzött a Közép- és Kelet-Európában zajló (utolérő) 
forradalom” (Habermas 1990: 7).  

A habermasi nézőpont lényege, hogy a nyilvánosságnak kitüntetett szerepe van a társadalom 
életében, mert „Az, ami van, csak a nyilvánosság fényében jelenik meg, csak itt válik mindenki 
számára láthatóvá… Azok az erények, amelyeknek katalógusát Arisztotelész kodifikálja, egye-
dül a nyilvánosság előtt igazolódnak, ott találnak elismerésre” (Habermas 1990: 54).  

Vajon érvényes-e az idea, amely szerint a társadalmi valóságot lényegében a nyelvileg-kultu-
rálisan közvetített interakciókban oldjuk fel? Vajon tetten érhető-e a minden megvitathatóságá-
nak eszméje, a kényszermentes, szabad közlés, mint közkincs és a közös szabályok mindenki 
általi megtartásának igénye ezekben a produkciókban? Európai történeteink nyilvános feldol-
gozásában kirajzolódnak-e olyan közös értékek, amelyeket európai értékeknek nevezhetünk? 

Ez a kérdésfeltevés azért is indokolt, mert a dokumentumok különböző médiarendszerekben 
születnek, ahogyan erről Daniel C. Hallin és Paolo Mancini komparatív kutatásában olvasha-
tunk (Hallin és Mancini 2008). Most csak jelzésszerűen említem, hogy a szerzőpáros a média-
rendszerek három modelljét rajzolja fel. A mediterrán vagy polarizált pluralista modellhez ta-
rozik Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália és Spanyolország; az észak-közép-
európai vagy demokratikus korporatista modellhez Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Né-
metország, Hollandia, Norvégia, Svédország, Svájc, az észak-atlanti vagy liberális modellhez 
pedig Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Kanada és Írország. A Hallin – Mancini féle elem-
zés alapján kiváltképpen érdekes, ha az eltérő médiakultúrák ellenére felfedezhetők hasonlósá-
gok a különböző médiarendszerekből érkező rádiódokumentumok között. Kérdés tehát az is, 
hogy az európai és a nemzeti médiaterek viszonya hogyan jelenik meg ezekben a dokumentu-
mokban.  

Kiindulópontom volt, hogy az elemzett történetek, amelyek szerkesztett média tartalmak, meg-
vizsgáljam az ezeket közrebocsátó, a narratívumokat szervező szempontjából. A média repre-
zentáció ugyanis az ő kezében van, a témaválasztás, az érzelmek vezérlése és a kognitív tarta-
lom kialakítása egyaránt tőle, vagyis a fő narratíva szervezőjétől függ. A megkülönböztetéssel 
arra utalok, hogy a történeteket, mint komplex narratívumokat kezelem, de ezeken belül is ta-
lálunk különböző narratívákat. Megállapítom, hogy a saját identitással rendelkező témák kivá-
lasztása, valamint feldolgozási módja egyaránt a klasszikus, organikus közösségekre jellemző 
„millieux de mémoire ” vagyis a Pierre Nora által „emlékezés közösségeinek” nevezett csopor-
tok megteremtésére és fenntartására alkalmas. A történetek személyessége, sokszor a történet 
mesélőjének saját élménye hozza létre az emlék közösséget.  
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A médiatartalom kulturális mutatónak számít, ahogyan Denis McQuail megállapítja. „… álta-
lában az emberek mindenkori reményeire, félelmeire vagy vélekedéseire reagál, és közös érté-
keket tükröz.” (McQuail 2003: 266) Amennyiben magunk is osztjuk, hogy a média hatások 
sokféle elmélete mellett – és ellenére – a médiának vannak hatásai, akkor érdemes elemezni a 
tartalmat. Magam a Denis McQuail e tárgyban megkívánt elméleti megfogalmazáshoz szeret-
nék hozzájárulni.  

Különösen fontos kérdések ezek számomra a mai Magyarországon, ahol a rendszerváltáskor 
elindultunk a zárt társadalomból a nyitott társadalom felé (Terestyéni 2006), de a nyilvános 
térben a fragmentált nyilvánosság uralkodik, kevéssé láthatók a közös szabályok és az együtte-
sen elfogadott értékek, játékszabályok felmutatására alkalmas médiafelületek. A kutatásom 
alapját képező rádiós alkotásokban hipotézisem szerint ott vannak ezek a közös értékek és nor-
mák. Igaz-e ez a hipotézis? Erre a kérdésre keresem a választ.  

A dolgozatban először a rádiódokumentumokban feldolgozott témákat kategorizálom, ezekből 
egy konfliktustérképet rajzolok fel, majd bemutatok néhány dokumentumelemzést, amivel a 
dokumentumokhoz kapcsolódó értékeket kívánom bemutatni. Ezután a résztvevő megfigyelő 
megállapításait közlöm, majd összegezem megállapításaimat, és javaslatokat teszek a kutatás 
folytatható irányaira.  

1.1. Történetmesélés, kihívásokkal 
A médiatörténet aspektusából a közelmúltat vizsgálva „a bozót” allegóriát tartják legkifeje-
zőbbnek Asa Briggs és Peter Burke, A média társadalomtörténetét vizsgálva (Briggs és Burke 
2004: 309) a technika olyan gyorsan változik, annyi eszköz és tartalom konvergál, hogy média 
tartalmakat elemezni kívánó számára valóban bozótnak tűnik a terep. Azonban ebben a bozót-
ban is vannak kisebb-nagyobb orientációs pontok. A jelentős technológiai és kulturális átme-
netek idejére jellemző „Szorongás Kora” után (McLuhan és Fiore 2012: 8) az elektronikus in-
formációs médiumok által gerjesztett új közeg megfigyelése után felvetődik az igény, hogy a 
tartalom, a „content” felé fordítsuk tekintetünket. A hogyan, hol, milyen eszközzel kérdései után, 
a kultúra, illetve tudás átadás tartalmára irányul a figyelem. Ezt a tartalmat természetesen – 
sok minden más mellett – maga az eszköz is befolyásolja. A tartalom kritikai nézőpontjának 
szükségességét húzza alá Denis McQuail, amikor kifejti, hogy a média tartalomból lehetetlen 
kihámozni a jelentést anélkül, hogy ne alkotnánk feltevéseket. „A tartalomelemzés eredményei 
sosem önmagukért beszélnek, „a média „nyelvei” távolról sem egyszerűek, és még mindig csak 
részben értjük őket, kivált ahol zene vizuális ábrázolások (…) számos kombinációját foglalják 
magukban, számtalan és sokféle kódból és konvencióból merítve (McQuail 2003: 283). A rá-
diódokumentum, mint műfaj, szintén az összetett tartalmakhoz tartozik, és a McQail által em-
lített sokszínűség, sokeleműség jellemzi.  

Nem könnyű kibogozni a jelentést, különösen, ha tisztában vagyunk a tartalomelemzés korlá-
taival. A dekódolás folyamata azért összetett, mert kategóriákról és jelentésekről kell kialakíta-
nunk a képet, miközben a jelentés szubjektív mutatóit is kalkulálnunk kell. Ezért definiálom a 
dramaturgiai kapcsolat fogalmát, amelyben a narratíva kognitív és affektív elemek összekap-
csolásával jön létre. A dramaturgiai kapcsolat a narratívát szervező szerkesztő segítségével jön 
létre a média tartalom befogadójában.  
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A médiatartalom-elemzés típusainak összevetésénél McQuail arra a következtetésre jut, hogy 
a tartalomelemzés jövője az üzenetek „tartalmának” a társadalom tágabb jelentésstruktúráihoz 
való kapcsolásában kell, legyen. Ehhez ő a diskurzus elemzést tartja jó útnak, amely a szárma-
zási kultúra más jelentésrendszereivel is számol, vagy a közönségre vonatkozó befogadáselem-
zéssel, amely komolyan veszi azt az elgondolást, hogy az olvasók – a vizsgált esetben a hallga-
tók – is teremtenek jelentéseket (McQuail 2003: 287) 

Kutatásomban kvalitatív és kvantitatív módszer együttes alkalmazásával kísérlem meg ele-
mezni azoknak az alkotásoknak a tartalmát, amelyet orientációs pontoknak tartok a 21. századi 
média „bozótban”. Az ajánlott módszerek alkalmazásában segít a résztvevő megfigyelő sze-
repe, mert a média tartalom befogadóinak dekódolásának, az általuk elvégzett jelentés tulajdo-
nításnak is részese lehettem.  

1.2. „Past perfect?” 
Nem grammatikai elemzés következik, de ha folytatom a szójátékot, akkor úgy folytatom, hogy 
„past”, de nem passé. Tehát ebben a műfajban, a rádió dokumentumokban a történetmesélés 
alapegységei a tegnap, tegnapelőtt, azelőtt – és a jelen, a ma szereplőinek viszonya. A történet 
valamiért ma is releváns. Az emlékezés kultúrájáról szólva Jan Assmann megállapítja, hogy 
míg a kommunikatív emlékezet a közelmúltra vonatkozó emlékeket öleli fel, amelyeken az em-
ber a kortársaival osztozik, addig a kulturális emlékezet a múlt szilárd pontjaira irányul, szim-
bolikus alakzattá olvad (Assmann 1999: 51-55).  

A ma kihívásainak egyike a tudásátadás, vagyis a nemzedéki emlékezetek átörökítése. Ennek 
egyik evidens módja a történelemtudomány teljesítménye. Gyáni Gábor A történészi nézőpont 
megválasztásának elkerülhetetlenségéről szólva írja: 

„A történetírás, mint szakszerű tudományos beszédmód azért írja elő a történész-narrátor sze-
mélytelenségét, mert egyedül így látja biztosítva a múlt racionális eszközökkel történő megkö-
zelítését… Mindamellett a múlt szereplői többnyire közvetlenül is szót kapnak a történész nar-
rációjában: vagy úgy, hogy a historikus szó szerint idéz tőlük egy–egy álláspont vagy esemény 
megvilágítása végett, vagy oly módon, hogy ismerteti az adott kérdésről vallott (a dokumentu-
mokból hozzáférhető) álláspontjukat. A történész azonban mint narrátor, igazából felette, he-
lyesebben kívül áll az elbeszélésbe foglalt világon: hiszen ő mindent tud, vagy legalábbis mind-
azt tudja, amit a történet értelmének a megfejtése megkíván, következésképpen többet tud azok-
nál, akik a múltat végigélték (vagy csak elszenvedték). A történész ugyanis már azt is ismeri, 
ami e múltra utóbb következett (s ezáltal a nem szándékolt következményeket is látja), ami 
döntően befolyásolja a múlt helyes értelmezését. Ráadásul a történész a dokumentumok meg-
lehetősen széles körére támaszkodva többet megtudhat a múlt eseményeiből, mint az esemé-
nyek valamikori részesei, akik legföljebb csak egy részét ismerhették annak, bár igaz, hogy 
erről viszont többet tudtak, mint amennyit a töredékesen fennmaradt dokumentumokra hagyat-
kozó történész valaha is megtudhat róluk. (Gyáni 2003)” 

Az emlékezetkultúrába illeszkednek azok a médiatartalmak, amelyek az események valamikori 
részeseinek emlékeire építve közvetítenek jelentést. Nézőpontjuk – szemben a történészi néző-
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ponttal – nem az események felett álló, az utókor tudásával és tapasztalatával felvértezett nar-
rátor nézőpontja, hanem a történéseket személyesen átélő ágens szemszöge, amit a dramatur-
giai kapcsolat tesz a befogadó számára átélhetővé. Ezért igen gyakran teljesen eltér a szervezett 
és teremtett emlékezés politikailag párhuzamos történeteitől. Fontos kérdés tehát, hogy milyen 
témát választ a főnarratívák szervezője, mit és kit tekint relevánsnak, hogy a nyilvános térbe 
emelve a kulturális emlékezet részévé tegye. Itt jegyzem meg – Assmann nyomán –, hogy az 
elnyomás körülményei között az emlékezés az ellenállás egyik formájává válhat.  
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2. Hatásrengeteg és keretezés3 – elbeszélői perspektíva 

Berlinben a műsorok egész napos közvetítése után nyilvános vita zajlik a művekről, amelyben 
mindenki megszólalhat – tehát az érdeklődő regisztrálók is –, így részt vettem a nyilvános vitán. 
Résztvevő megfigyelőként számos megállapítást tettem, amelyek után több kérdés vetődött fel 
számomra. Az a hipotézis fogalmazódott meg bennem, hogy ezek az alkotások nem csak be-
mutatják európai konfliktusainkat, de kirajzolnak egy nagyon jól kontúrozott értéktérképet is. 
Kíváncsi voltam, hogy valóban találok-e ilyet, és ha igen, akkor milyen értékvilág jellemzi az 
európai médiának ezt a beszédmódját.  

A Prix Európa rádió dokumentumainak feldolgozását két szinten végzem. A két szint: a mit és 
a hogyan.  

A „mit” kérdése. A témaválasztásból kirajzolódnak az említett időszak jellegzetes európai tör-
ténetei. Tehát a vizsgálatom tárgya a tematizáció és az üzenet.  

A „hogyan” kérdése. A szerkesztői üzenet az a mód, ahogyan a témát feldolgozza a szerkesztő. 
A feldolgozás módját külön elemzéssel vizsgáltam. A későbbiekben néhány példával is szolgá-
lok az elemzés módszerére.  

A tartalomelemzés során érdemes megkülönböztetni a kognitív és az affektív elemeket. A kog-
nitív elemek a szereplők információira, valamint a szerkesztő által használt archív anyag hasz-
nálatára és az írott vagy egyéb dokumentumokra vonatkoznak. Az érzelmi hatást előidéző ele-
mek pedig az elhangzott produkció akusztikus elemeit jelentik: ilyenek a zenei vagy egyéb ef-
fektusok, a helyszínt hitelesítő hangok (hajókürt, tenger mormolása, ajtócsapódás stb.), a sze-
replők különböző, érzelmi állapotokat kifejező hangjai (sírás, nevetés, elakadó szó, lélegzés) 
vagy a csöndek, valamint a dramaturgia, az alkotás építkezése.  

A feldolgozás sajátos eszköztárát Goffman a következőképpen foglalta össze: „A rádiónak – 
mint dramatizált interakciók eseménysorát bemutató forrásnak – alapvető sajátossága, hogy a 
közvetített hangokat nem hagyhatjuk szelektíven figyelmen kívül. Egy valódi koktélpartin, pél-
dának okáért, bensőséges, halk társalgást folytathatunk akkor is, ha oldalról körbevesz a külső 
hanghatások fecsegő zaja. A rádióhallgató azonban nem bástyázhatja ugyanígy körül figyelmé-
nek övezetét. (…) A rádiódrámákra jellemző, hogy a térre vonatkozó információt a jelenetek 
kezdetén adják közre, majd kiúsztatják, és végül teljesen kiküszöbölik. (…) Ugyanezt a szabályt 
érvényesítik a különböző színhelyek közötti áttérésnél” (Goffman 1981: 724–725). Ezt nevezi 
Goffman az automatikus átigazítás erejének.  

A szerkesztés azért kulcsfogalom, mert a médiában minden „szerkesztődik”, vagy a goffmani 
fogalommal: a keretezést elvégzi a szerkesztő. Például amikor egy fotót feltöltünk valamilyen 
tárhelyre, ott is vannak olyan műszaki paraméterek, applikációs korlátok, amelyek következté-
ben szerkeszteni vagyunk kénytelenek. A tartalom tudatos, dramaturgiára épülő szerkesztése 
már önmagában is üzenetet tartalmaz, értékválasztást jelenít meg.  

                                                 
3 A goffmanni értelemben használom a kifejezést, amennyiben a főnarratíva szerkesztője végzi a keretezést.  
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„A »beszélő« – bármilyen hangprodukcióban – központi helyet foglal el, és mégis, különböző 
összefüggésekben, többféle kombinációban találjuk, ami többfajta jelentést eredményezhet. Ta-
lán a legfontosabb értelmezés az animátoré, aki a hangzó megnyilatkozás forrása. A második a 
szerző, aki összerakja, komponálja a hangzó anyag forrását. A harmadik a »megbízó«, az »ügy-
fél« vagy a hallgató, akinek a helyzetéhez, álláspontjához és hitéhez a szavak szólnak (…). 
Habár természetes úgy gondolnunk, hogy ez a három funkció – animátor, szerző, megbízó – 
összekapcsolódik, ugyanakkor, ha valaki felolvassa azokat a sorokat, amelyeket ő állított össze, 
és ami az ő pozícióját igazolja, ilyen kongruenciát ritkán találunk. A rádiós szpíker esetében 
például – habár a bemondó tipikusan azt a látszatot kelti, hogy ő a szövegkönyv alkotója – 
általában a beszédmódja, hangtónusa azt sugallja, hogy nemcsak a saját nevében beszél, hanem 
szélesebb megbízó nevében, például a rádióállomás, a szponzor, a megfelelően gondolkodó 
ember, az amerikaiak, stb. nevében, mialatt önmaga, ebben a nagy egészben csak egy apró, 
beleillő részt foglal el. ” (Goffman 1981: 226).  

A szerkesztésben fontos tényező, hogy a rádió a vokális kódok hatására épít, és képek híján 
nagyobb teret ad a fantáziának. Az infokommunikációs technológiák megjelenésével és széles-
körű elterjedésével pedig gyakorlatilag az egész társadalmi élet megváltozik. „Korunk médi-
uma vagy folyamata – az elektronikus technológia – átalakítja és átszervezi a társadalom köl-
csönhatásának mintázatait, illetve magánéletünk minden zegzugát. Arra kényszerít minket, 
hogy felülvizsgáljunk és átértékeljünk majd’ minden, eddig magától értetődő gondolatot, cse-
lekedetet és szokást. Minden változik: mi, a családunk, szomszédaink, iskoláink, munkahe-
lyünk, kormányunk, viszonyunk a »többiekhez«. És a változás mértéke megdöbbentő” 
(McLuhan és Fiore 2012: 8).  

Ebből a „hatásrengetegből” a rádiódokumentumok hatásának mechanizmusát vizsgálom és 
bontom elemeire. Példákat mutatok be, amelyeken keresztül szemléltetem a dokumentumok 
besorolásának technikáját.  

Kutatásom jelentőségét abban látom, hogy a sokat vitatott európai identitás kérdéseihez, az eu-
rópai értékekkel kapcsolatos vitákhoz nyújt lehetséges nézőpontokat.  

2.1. A rádiózás mint platform születése és aranykora 
Jogosan tehetjük fel a kérdést, vajon a 21. században ez a média tartalom eljut-e a hallgatókhoz, 
a média tartalom fogyasztókhoz, hiszen a digitális technológia szinte felmérhetetlen ütemben 
és mélységben alakítja át médiafogyasztási szokásainkat. Ez a kérdés indokolttá teszi a rövid 
történeti áttekintést, amelyben a rádiózás szerepét vázoljuk. Ezt a történeti kontextust jóval 
részletesebben és árnyaltabban írja le Bajomi Lázár Péter Média és társadalom című, 2008-ban 
megjelent kötetében (Bajomi-Lázár 2008). 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a médiatörténeti iskolák irányait, a Jürgen Habermas ne-
véhez köthető nyilvánosságtörténeti, és a Marshall McLuhan nevével fémjelezhető technoló-
giatörténeti irányt csak egymással ötvözve tartom releváns magyarázó keretnek, érvényesnek 
tartom Bajomi-Lázár hasonló megközelítését.  
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A rádiózás közvetlen előzményei között tartjuk számon a hang rögzítését lehetővé tévő talál-
mányt, a fonográfot, amely Edison 1877-estalálmánya, valamint Puskás Tivadar vezetékes rá-
dióként értelmezhető telefonközpontját, amelyet a magyar feltaláló az 1881-es párizsi világki-
állításon mutatott be. A Telefonhírmondó az 1893-as budapesti létrejöttétől a második világhá-
borúig működött, híreket és zenét szolgáltatva a központot felhívó telefon tulajdonos fülhallga-
tóján keresztül. Az angolszász médiatörténészek az olasz Guglielmo Marconit tekintik a rádió-
zás úttörőjének, a találmányaként számon tartott „drótnélküli távíró” az 1899-es vezeték nélküli 
kapcsolat a La Manche csatorna két partja között jött létre. 1909-ben a kaliforniai San Joséban 
már rendszeresen jelentkezett hírekkel, időjárás jelentéssel és zenével Charles D. Herrold, ame-
lyet az érdeklődő vendégek a szállodai lobbikban hallgathattak.  

Rádiózás modellek  
Bár számos technológiai újdonság segítette a rádiós műsorszolgáltatás fejlődését, a rádiózás 
azonban csak az első világháború után kezdődött, a háborúban a jelek adás-vétele hadi mono-
pólium volt, az elektronikai cégek a béke megszületésével új piacokat kerestek és találtak a 
civil lakosság körében. Az első rádióállomás azonban egy egyetemen született, a Wisconsini 
egyetem WHA nevű adója 1919-ben kezdett sugározni. A rádiózás az Egyesült Államokban 
egyre népszerűbb lett, 1938-ban 650 rádióállomás adott műsort, és az ország 26 millió vevőké-
szülékét tíz amerikaiból 7 rendszeresen hallgatta. Az Egyesült Államokban a rádiózás kereske-
delmi modellje fejlődött ki, hamarosan megjelentek a hirdetések, és rövid időn belül három 
nagy társaság került uralkodó pozícióba, az NBC (National Broadcasting Corporation, 1926), 
a CBS (Columbia Broadcasting System, 1927) és az ABC (American Broadcasting Corpora-
tion, 1943).  

Azokban az országokban, ahol a távközlés állami monopólium volt, a rádiózás állami modellje 
alakult ki és erősödött meg. Így az Egyesült Királyságban 1922-ben létrejött BBC-t – vagyis 
ezidőtájt British Broadcasting Companyt – 1926-ban felvásárolta a brit állam. Kezdetben, a 
rádióban politikai tájékoztatás nem volt hangsúlyos, (a piacféltő sajtólobby tevékenysége foly-
tán) ez a szerep csak a második világháborúban erősödött meg, lévén jelentős szerepe a lakosság 
hírekkel való ellátásában. Bajomi-Lázár tanulmánya szerint a brit közrádió előfizetőinek száma 
1927-ben kétmillió, 1950-ben már tizenkétmillió volt.  

A rádiózás harmadik típusa a diktatúrák propaganda modellje jelenti, amelyet a hitleri nemzeti-
szocialista, illetve a Szovjetunió sztálini kommunista rendszerében találunk, ahol az állami ide-
ológia népszerűsítése jelenti a rádió legfőbb feladatát.  

A következő típus a közösségi rádiók modellje. Az első ilyen típusú rádióállomást az Egyesült 
Államokban hozták létre, 1949-ben, amely a hidegháborús években pacifista gondolatokat kép-
viselt. A közösségi, vagy civil rádiózás Nyugat-Európában erősödött meg és bontakozott ki, 
különösen az 1968-as diáklázadás és az ezt körülvevő ellenkulturális mozgalmak hangjaként.  

A felsorolt modellek között természetesen átfedések, kapcsolatok és keveredések találhatóak, 
azonban összegezve: a rádiózás mindenütt az ország politikai-társadalmi-kulturális terének 
szerves részeként működött. A rádiózás segített az egységes nyelv, adott esetben az egységes 
kiejtés kialakításában, és az elmúlt 90 évben számos társadalmi változást gerjesztett. Bajomi 
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megállapítása szerint a rádiózás átalakította a szabadidő-gazdálkodást és a politikai kommuni-
kációt is.  

Az 1970-es és 1990-es évekre az egymás mellett működő modellek, vagyis a közszolgálati, a 
kereskedelmi és a közösségi rádiózás hárompólusú struktúrája alakult ki.  

Jelentős technológiai változást hozott a Bell Telephone Company 1954-es felfedezése, a tran-
zisztor, amely lehetővé tette a készülékek méretének csökkentését, és a Denis McQuail 
(McQuail 2003) által „zsebrádió-forradalomnak” nevezett jelenség tovább formálta a rádiózási 
szokásokat. A kisméretű, hordozható rádiókészülék – majd az autórádió, a rádiós walkman, és 
napjainkra a mobiltelefonba integrált rádió – azt jelenti, hogy a mobilissá vált készülékkel a 
tartalmat a mozgásban lévő hallgató, média tartalomfogyasztó bárhol eléri.  

Ezzel függ össze a kereskedelmi rádiók népszerűségének növekedése is, mert a rádióhallgatás 
kikerült a teljes koncentrációt és helyhez kötöttséget kívánó tevékenységek köréből, a legkü-
lönbözőbb munkavégzési formák kísérőjeként, akusztikus háttereként jelent meg (kerti munka, 
főzés, autóvezetés, stb. Éppen ez az a fejlődési mozzanat, vagyis a rádiózási szokások jelentős 
változása, amiért a nagyfokú összpontosítást igénylő történetmesélő műfaj életképessége meg-
kérdőjelezhető.  

Az internetes rádióhallgatást forradalmasító podcasting technológia  
A következőkben egy olyan új média fejlődési mozzanatról lesz szó, amelyről a holland Willem 
Davids tartott előadást a Prix Eu egyik szakmai rendezvényeként, ő ezt a jövő egyik lehetséges 
történetmesélési irányaként mutatta be.  

A podcasting technológia lehetővé teszi hang-, videó- és más fájlok sorozatszerű közzétételét 
az interneten úgy, hogy a felhasználók feliratkozhatnak az adott anyag epizódjait tartalmazó 
csatornákra. A következőkben két internetes helyről hosszabban idézek, argumentációnak pél-
daként és magyarázatként a történeteket előállító és azokat befogadó média aktorok lehetősé-
geinek bővülésére. Mi a podcasting technológia? 

„…a podcast egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy hanganyagokat akár internet-
kapcsolat nélkül is meghallgassunk, okostelefonokon, táblagépeken vagy i-Podon. A podcast 
teljesen függetlenné tesz minket a hagyományos médiától. Mi dönthetünk arról, hogy az adott 
hanganyagokat hol és mikor hallgatjuk meg. A felvételeket bármikor letölthetjük, és sportolás, 
utazás vagy akár más tevékenység végzése mellett is meghallgathatjuk. A podcastra, az RSS4-
hez hasonlóan fel is lehet iratkozni, a friss hanganyagok akár automatikusan is áttöltődhetnek 
a telefonunkra. A technológiai fejlődésnek köszönhetően a meghatározott időpontban sugárzott 
adások felett eljárt az idő. A podcast redetileg egy piaci rést töltött be a szórakoztatóiparban, de 
mára rendkívül népszerűvé vált, többek között az egyszerű elkészíthetőségének köszönhetően. 
Ma már minden olyan adást, ami letölthető vagy meghallgatható online, podcastnak neveznek.  

                                                 
4 Az RSS, vagyis a Really Simple Syndication egy olyan internetes tartalomjegyzék, ahol híreket osztanak meg 
elektronikus formában, így egy egyszeri beállítást követően mindig naprakészek lehetünk.  
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A podcast népszerűségét mutatja például az, hogy a Serial podcast sorozat 9 helyet foglal el az 
első 10-ből idén az iTunes leggyakrabban letöltött epizódok listáján. Ez a sorozat azért külön-
leges, mert nem rádióműsorként indult, mint a legnépszerűbb podcastok, hanem már kimondot-
tan digitális produkcióként született. De a Serial csak egy példa a sok közül, ami arra utal, hogy 
a podcastnak köszönhetően a közeljövőben a szórakoztatóipar üzleti modelljei teljesen átala-
kulhatnak.  

Alex Blumberg – aki 2014-ben indította el saját podcast hálózatát Gimlet Media néven – nyi-
latkozta egy interjúban fastcompany.com »Még csak most próbáljuk kitapasztalni, hogy a 
podcasting hogyan segíti az innovációt«. Jake Shapiro, a PRX (Public Radio Exchange) vezér-
igazgatója szerint a podcast üzleti modell lényege, hogy mind a tartalomgyártásban, mind a 
marketingben, mind a technikai terjesztésben, mind pedig a hallgatói élményben rejlik innová-
ció.” (Shapiro 2014) 

A Petőfi rádió Netidők című műsorának egyik munkatársa, Szalay Dániel szerint egyre több 
média tartalom fogyasztó van „Podcastra hangolva”.  

„A podcastok hazánkban is egyre népszerűbbek. A Netidők az NRC-vel közösen készített fel-
mérése szerint már 2012-ben a felnőtt magyar internetezők 4–5 százaléka hallgatott podcasto-
kat, és az arány azóta is folyamatosan nő. A podcast formátum, frekvencia és hosszúság terén 
minden más médiánál nagyobb kreativitásbeli szabadságot nyújt, éppen ezért egyre több híres 
előadó készít podcastokat is. Rengeteg felderítetlen terület van még podcasting terén, legyen az 
előfizetés, eseményhez kötődő tartalom, vagy akár különböző producerek közötti együttműkö-
dés. Még az is felderítésre vár, hogy melyek azok a tartalmak, amelyekre a közönség igazán 
kíváncsi. …” (Szalay 2015) 

Mindez – a látszólag technikai kitérő – arra szolgál, hogy alátámasszam Denis McQuail vízióját 
a jövő médiájáról, ebben a rádiózás, az auditív tartalmak előállítását és fogyasztását is beleértve. 
Ahogyan Gálik Mihály médiakutató fogalmazott egy konferencián: „McQuail elveti azt a me-
rész ívű és mindmáig trendinek számító média jövőképet, hogy a tömegkommunikációnak 
vége, és mi magunk is úgy látjuk, hogy jogos az ezzel szembeni kételye. Miközben tudományos 
alapossággal elemzi az újmédia hatásait a tömegkommunikációra, rámutat arra, hogy a techno-
lógiák digitalizálása növelte a tömegkommunikációs folyamat hatékonyságát és rugalmasságát, 
alkalmazásukkal jelentősen finomodott a fogyasztói célcsoportok elérése, a folyamatba beépült 
a visszacsatolás, s ugyanazon üzeneteket csatornák sokaságán tudják továbbítani. A tömegmé-
dia túlélésének záloga nyilvánvalóan az alkalmazkodás, és azt aligha lehet pontosan megmon-
dani, hol az a határ, amikor a tömegkommunikáció már nem tömegkommunikáció, amikor már 
nem csak arról beszélünk, hogy a tömegmédia és az újmédia közötti határok elmosódnak, ha-
nem új nevet is kellene találni neki. ” (Gálik 2016) 

Magam érvényesnek tartom Denis McQuail metaforáit a média modern társadalmakban betöl-
tött szerepéről. Eszerint a média ablak a világra; az események tükre; szűrő, kapuőr vagy portál; 
útjelző, idegenvezető vagy tolmács; fórum vagy platform; az ismeretek terjesztője vagy éppen 
beszélgetőtárs, mindez külön-külön és egyszerre… Ezek között a szerepek között ott találjuk a 
történeteket elmesélő műfajt is, bármilyen platformon fogyasztjuk is e történeteket.  
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Fikció vagy valóság? A rádiózás aranykora- a médium hatásának ereje 
Az előbbiekben utaltam rá, hogy a rádiózás az Egyesült Államokban, az 1930-as években egyre 
népszerűbb lett. Ehhez az időszakhoz kapcsolódik a médiatörténet talán legismertebb toposzá-
nak megszületése.  

„1938. október 30-án, keleti zónaidő szerint este 8 órakor Orson Welles egy ártatlan kicsiny 
színészcsoporttal helyet foglalt a C. B. S. (Columbia Broadcasting System) New York-i stúdió-
jának mikrofonja előtt. Magával hozta H. G. Wells fantáziaregényének, a Világok háborújának 
Howard Koch által szabadon feldolgozott változatát. Meg rendkívüli drámai tehetségét… A 
színészek remélték, hogy a mű szavaival és tehetségükkel egy órán át szórakoztatni fogják hall-
gatóikat egy hihetetlen, régimódi, Halloweenhez illő történettel. Aztán a legnagyobb meglepe-
tésükre arról értesültek, hogy az általuk kibocsátott közleményt, amelyben a marslakók invázi-
óját mondták el, szerte az országban ezrek vették komolyan. Néhány borzalmas órán át Maine-
tól Californiáig elhitték az emberek, hogy halálsugárral felfegyverzett irtózatos szörnyetegek 
pusztítanak el minden ellenük küldött fegyveres ellenállót, hogy egyszerűen nincs előlük mene-
külés; hogy a világvége közeleg. Másnap reggel az újságok a rémületnek az egész nemzeten 
átsöprő szökőárjáról írtak. Nyilvánvalóvá vált, hogy országos arányú pánikról volt szó. A Szö-
vetségi Távközlési Bizottság sajnálatosnak nevezte az esetet”. (Cantril 1981:78) 

Hadley Cantril Támadás a Marsról című tanulmányában elemzi a történetet, amelyről egyéb-
ként számos más tanulmány is született. Az újabb vizsgálatok szerint Cantril módszertani hibái 
is hozzájárultak ahhoz, hogy a hangjáték kiváltotta pánik nagyságát túlbecsülték. „Az egyéb-
ként nagyra becsült kutató 1940-es tanulmánya nagymértékben hozzájárult a rádiójáték kivál-
totta pánik túlpörgetéséhez – ez már a Slate 2013-as cikkéből derül ki. A Cantril által alapul 
vett AIPO felmérés ugyanis 100 százalék feletti eltérést mutatott ki minden más hallgatottsági 
adattól, amiben minden bizonnyal az esetet követő médiavisszhang is szerepet játszott – ahogy 
ennek lehetőségét Cantril sem zárta ki. Elkövette viszont a kutató azt a hibát, hogy írásában egy 
kalap alá vette az állításuk szerint megrémült, megzavarodott és izgatott válaszadókat – mind-
egyiküket pánikba esettként aposztrofálva. Tette mindezt annak ellenére, hogy a harmincas 
évek végén az emberek gyakran váltak izgatottá rádiójátékokat hallgatva. Ez azonban nem je-
lentette azt, hogy fejvesztve rohantak volna az utcára.” (marinov 2014) 

Témánk szempontjából érdemes kiemelni Cantril tanulmányából a következő megállapítást.  

„Mindenki a rádió jellegzetességeit tanulmányozza, tudja, hogy az egyik legfőbb hibája az, 
hogy az időt tekintve rugalmatlan. A hallgatónak a készüléknél kell lennie a megfelelő pilla-
natban, ha a műsort hallgatni akarja. ” (Angelus, Terestyéni, és Tardos 2007: 558) 

Ez a tanulmány a késői bekapcsolódás helyzetét, mint a pánik egyik forrását emeli ki. A rádió-
zás időbeli, technológiai változásának egyik fontos eleme tehát az internetrádió, illetve az audió 
podcast, mint a média tartalom fogyasztásának egyik, a késői bekapcsolódást elkerülhetővé 
tévő lehetősége.  

Cantril tanulmányában egyébként a témánk szempontjából releváns kérdéskör abban rejlik, 
hogy mit hihetünk el hitelesnek és hol húzható meg a hallgató számára a fikció határa egy drá-
mai műben? Cantril megállapítja, hogy „Az adás formája és tartalma is hitelesnek tűnt. Ahogy 
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az egyik hallgató megfogalmazta: teljesen természetes, hogy valódinak hittem, miért is ne hit-
tem volna annak?” (Angelus, Terestyéni, és Tardos 2007) 

Cantril szerint a rádió, a fontos közlemények elfogadott továbbító közege volt, és az előadás 
rendkívüli realizmusát annak a ténynek tiulajdonítja, hogy az első jelenetek megfeleltek a hall-
gatók eligazodási normáinak. Az eligazodási norma (standard of judgement) Cantril definíciója 
szerint olyan szervezett szellemi összefüggés, amely az egyénnek az értelmezéshez alapul szol-
gál. Ezért ha valami beleillik az eligazodási norma által meghatározott értelmezési tartományba, 
és ne mond annak ellent, akkor az egyén valószínűleg el fogja azt hinni.  

Cantril tanulmánya ezen kívül is számos dramaturgiai ponton világít rá a hitelesnek tűnő adás 
„hot spotjaira”, azokra a hitelesítő elemekre, amelyek a pánik kiváltására alkalmassá tették a 
produkciót. A ma hallgatója kevésbé védtelen, hiszen egyidejűleg számtalan forrásból ellen-
őrizhet „real time-ban” minden információt, és a különböző média etikai szabályok is védik a 
hasonló megtévesztéstől a 21. század média fogyasztóit. A kutatásom tárgyául választott tartal-
mak többszörös szűrőn át jutnak a rádió dokumentum kategóriába, tehát valódi történeteket 
hallunk, még ha helyenként dramaturgiai elemeket, eszközöket is tartalmaznak.  

2.2. A rádiódokumentum, mint műfaj 
A rádiódokumentum sajátos helyet foglal el a médiaműfajok között, mert nem fikciós műfaj 
(nonfiction). Tényeken alapul, személyes tanúvallomások, hitvallások, vagyis narratívák sor-
rendjére épül, amelyeket a szerkesztő fűz össze, sokszor időben, kronologikusan követve egy 
személyes sorsot vagy társadalmi eseményt. A szerkesztő, a történetmesélő lehetőségei azon-
ban sokfélék. Időben felcserélheti az egyes elemeket, kiegészítheti a hallottakat saját perspek-
tívájával, hozzárendelhet a szereplő szavaihoz archív dokumentumokat, így hitelesítve, meg-
erősítve vagy szembeállítva az elbeszélőt és irányítva a hallgatót, befolyásolva kognitív folya-
matát. A szerkesztő a hallgatót érzelmileg is vezeti a történetben, amikor különféle akusztikus 
elemekkel gyakorol hatást, a történet erejét mélyítve, megerősítve, felnagyítva vagy éppen el-
lenkezőleg, ironikussá téve a hallottakat. Tehát a szerkesztő a történetmesélő, akinek a pers-
pektívájából látjuk az elmondottakat.  

Mindez azt jelenti, hogy ez a műfaj egyszerre hordozza a kognitív, racionális elemeket és ha-
tásmechanizmusokat, valamint az affektív elemeket, amelyek a katartikus, művészi hatás eléré-
sét szolgálják.  

A történetek különféle narratívák bonyolult kettősségben: első szinten a szereplők narratívái 
alakulnak ki, majd egy másik szinten egy másik narratíva születik, ez pedig a szerkesztő, az 
alkotó narratívája. A későbbiekben ennek a kettősségnek a felfejtésére is kísérletet teszek egy 
példával (Axel Reitel Kivásároltak, 2010. című művének elemzésével, a 4.4 fejezetben, 
79.oldal). Ebben megtaláljuk mindazokat az akusztikus elemeket, amelyek hatására megjelenik 
a katarzis, a tényújságírástól eltérően az emocionális hatás. Jogos lehet a kérdés: jobbak le-
szünk-e egy műalkotás befogadásától? Van-e, lehet-e ennek a hatásnak bárminemű befolyása a 
hallgatóra, a hallgatóságra? 

Értelem és érzelem bonyolult kapcsolata szintén számos diszciplína kutatási tárgya. E komplex 
kapcsolatrendszerről Klaus R. Scherer feltételezi, hogy „az érzelem konstrukciónak kognitív 



20 
 

összetevőt is tartalmaznia kell. (…) Világos, hogy a mentális folyamatoknak az organizmus 
érzelemkiváltó eseményre adottadaptív reakcióiban is részt kell venniük, mivel e reaciók min-
dig megkövetelnek valamilyen értékelő információfeldolgozást – legyen az bármennyire kez-
detleges is –, hogy az organizmusok értsék, mi történik. …A kognitív értékelési tevékenység 
sok esetben gyorsan változik, amikor új információ válik hozzáférhetővé…”  

Scherer a továbbiakban érzelmi epizódokról beszél, mert kiemeli és tényként kezeli, hogy az 
érzelem egy dinamikus folyamat, amelynek van kezdete és vége, és viszonylag rövid ideig tart. 

Esetünkben is így érdemes tekinteni azokra az érzelmi epizódokra, amelyek a dokumentummű-
sorok hallgatása során keletkeznek a befogadóban, és adott esetben változhatnak az alkotás 
időtartama során, de a végén mindenképpen érzelmi nyomot hagynak a hallgatóban. (Megjegy-
zem, hogy mindenfajta broadcast program utólagos szakmai értékelésénél az egyik kérdés, 
hogy milyen érzéseket váltott ki a műsor a hallgatóban, nézőben?) (Scherer 2007. 
Budapest:146) 

2.3. A „beszédközpontú ember” és az ő dokumentumai 

Egy mozaik műfaj definíciói 
 A fejezet címében használt kifejezést Szabó Márton közvetítésével Kenneth Minogue-tól köl-
csönöztem. „A modern társadalom – beszédközpontú társadalom” (Szabó 2014: 121). Bár 
Szabó Márton kifejezetten a homo politicus beszédközpontúságáról ír, én azonban a modern 
ember legfontosabb kommunikációs felkészültségének tartom ezt, szemben Nyíri Kristóf és 
munkatársai képkultúra-paradigmájával, amely szerint az ikonok, emotikonok és másfajta képi 
jelek között egyre kompetensebben igazodunk el, mint a szavak és a verbalitás világában.  

Szabó Mártonnal egyetértve: A beszédközpontú embernek „saját véleménye van, olyan tudása, 
amit megkísérel önállóan kiformálni, még ha ebben mintákat követ is.” A beszédközpontú em-
ber tudását „eddig soha nem tapasztalt mértékben saját gondolatai és véleménye alkotja” – hi-
vatkozik a szerző Minoguera. „Az oktatás, a közösség hite, a média és saját tapasztalat alapján 
alkotja meg őket, de ragaszkodik ahhoz, hogy ezek az övéi, amiket esetleg mások ellenében is 
vállal” (Szabó 2014: 125). A médiának tehát nem vitatott a szerepe ennek a bizonyos saját 
véleménynek a megformálásában, miközben saját maga is változáson megy keresztül, amely 
egy meghatározott technológiai, társadalmi, politikai, gazdasági mezőben zajlik.  

Szintén a beszédközpontúság elsődlegességét három dimenzióban erősíti meg András Ferenc: 
„A kommunikációs térben a nyelv segítségével tehetünk szert arra a három tudásfajtára, amely 
az önmagunkról szóló tudás (first person), a másokról szóló tudás (second person) és a világról 
szóló tudás (objects)” (András 2010: 14).  

A következőkben amellett érvelek, hogy miért őrizheti meg relevanciáját a dokumentumjáték 
műfaja a megváltozott medializációs viszonyaink között is, de ehhez vissza kell nyúlnom a 
műfaj szakirodalmi gyökereihez.  

A dokumentumjátékról az első hazai írás Bozó László tanulmánykötete volt, mely 1966-ban, a 
Magyar Rádió Szakkönyvtára sorozatban jelent meg. Ebben Bozó hangsúlyozta, hogy „a műfaj 
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csaknem egyidős a rádióval”, és utalt a különböző elnevezésekre: „Dokumentumjáték, Ese-
ményjáték, Feature, Dokumentary, stb.” Hozzáteszi, hogy a „Magyar Rádióban 1959-ben egy-
ségesítettük az elnevezést” (Bozó 1966: 4).  

A szerző hivatkozik Dr. Cserés Miklós 1958-as, Rádiószerű rádió című tanulmányára is, amely 
a magyar Rádió Szakkönyvtára 3. számában jelent meg. Dr. Cserés Miklós szerint a dokumen-
tumjáték „olyan drámafajta, amelynek tartalma (bár művészileg alakított) de való tények be-
mutatása, a formája pedig hangjáték (…) Akusztikai törvényét a mikrofon és a családias rádió-
hallgatás lélektana szabja meg. A rádióra termett dokumentumjáték mozaik-műfaj, a nyelv, a 
zene és a zajok polifóniája, mely nem az élet pontos hangkópiája, de az életigazság, az aktuali-
tás” (Bozó 1966: 4).  

Bozó László többször hivatkozik Janet Dunbarra, aki szerint a leglényegesebb, hogy a doku-
mentumjátéknak „minden részletében tényhűséget kell tükröznie” (Bozó 1966). Témánk szem-
pontjából lényeges a Bozó László által adott összefoglaló meghatározás is: „A dokumentumjá-
ték olyan érzelmi és értelmi hatásokra épülő művészi alkotás, amely a valóság egy kiszakított 
részét formálja egésszé. Tényeket ábrázol a riportázs, az irodalom, a társadalomtudomány esz-
közeivel, de nem csupán regisztrál, hanem a tények csoportosításával, a rádió adta akusztikai 
lehetőségek felhasználásával meghatározott politikai mondanivalót tükröz” (Bozó 1966: 7). Ezt 
a meghatározást kiegészíteném azzal, hogy a dokumentumjátékok sajátos értékeket tükröznek. 
Dolgozatomban a dokumentumokban tükröződő értékek feltárására vállalkozom. Ez utóbbit az 
elemzett dokumentumok „értéktükrözésének” feleltetem meg. Azt feltételezem, hogy ezeknek 
a szerkesztett narratíváknak valamiféle hatásuk van az üzenet befogadóira.  

Végül még egy meghatározás. Eszerint a dokumentumjáték műfaja „társas jellegű, mint a nyelv, 
mert egyik sem lehetséges az igazság interszubjektív fogalma nélkül, vagyis annak a tudata 
nélkül, hogy úgy, ahogyan megismerjük a világot, az más számára is megismerhető és elgon-
dolható” (András 2010: 19). Mindezek alapján arra teszek kísérletet, hogy mikroszinten, szö-
vegszerűen elemezve összekapcsoljam a média tartalmat azokkal az értékekkel, amelyeket rep-
rezentálnak. Ez azért bonyolult eljárás, mert több szinten kell megragadnunk a tartalmat, hogy 
ki ne csússzék a kezünk közül. Egyrészt a témaválasztás önmagában is jelentést hordoz, más-
részt elemzendők az elhangzott verbális interakciók, a dokumentumok dramaturgiája, beleértve 
a zenei, vagy más akusztikus elemeket, amelyek használata a nemzeti kultúrák sajátosságait is 
hordozza. Mindezeket a szinteket megragadni, elemezni és összehasonlítani hatalmas kihívást 
jelent, már csak azért is, mert hasonló elemzéssel nem találkoztam a szakirodalomban.  

2.4. A szerkesztett történetmesélés hatásának lehetséges indokai 

A médium és közönsége 
Abból indulok ki, hogy ha évente körülbelül 20 európai országból átlagosan 35–37 ilyen doku-
mentumműsort válogatnak be a Prix Europa versenyébe, akkor valószínűleg egy élő és működő 
médiaműfajról lehet szó. A kérdést tehát úgy fogalmazom meg, hogy mi teheti ezt a műsorfajtát 
ma is népszerűvé? (Hozzáteszem azt a személyes tapasztalatot, hogy az alkotók között általában 
fiatal műsorkészítőket találunk.) 
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A médiakutatók egyik kutatási területe, hogy miként változnak a fogyasztási szokások egy-egy 
új médium megszületésével és elterjedésével, illetve, hogy milyen dinamikával viszonyulnak 
egymáshoz a régi és új médiumok. Amikor dinamikáról beszélek, arra a változásra gondolok, 
amelyről Bajomi-Lázár Péter így ír: „A szakirodalom összefoglaló néven ’új médiaként’ emle-
geti a digitális-konvergens médiumokat, vagyis mindazokat a tömegkommunikációs eszközö-
ket, amelyek digitális jeltovábbítással működnek, és amelyek egyesítik magukban a ’régi’ mé-
diumok számos sajátosságát-ilyen mindenekelőtt az internet és a harmadik generációs mobilte-
lefon. A 21. század elején újnak számító tömegkommunikációs technológiákat persze abból a 
szempontból könnyelműség ’újnak’ nevezni, hogy a média története voltaképpen másról sem 
szól, mint arról, miként válnak az ’új’ médiumok ’régivé’” (Bajomi-Lázár 2008: 51).  

Érdekes azonban, hogy az „újmédiát” hajlamosak vagyunk azonosítani a korlátlan tartalombő-
séggel. „Az új, digitális média egyik legfőbb sajátossága a tartalombőség, vagyis az, hogy a 
digitális jeltovábbításnak köszönhetően az új médián keresztül megszerezhető információk 
mennyisége messze meghaladja a régi médiumokon keresztül megszerezhetőkét és a felhasz-
náló befogadóképességét is” (Bajomi-Lázár 2008: 53). Tegyük hozzá, hogy éppen a technoló-
giával összefüggésben kialakult híréhség és a szintén ezzel összefüggő copy/paste tartalomelő-
állítás teremtette meg az originalitás iránti fokozott igényt. A „saját story” egyre ritkább lesz a 
multiplikátor felületek világában, és így a tartalomfogyasztók számára egyre értékesebb.  

A hazai kutatások szenzitív módon mutatják, hogyan lehet rövidtávon „leszokni” és „átszokni” 
az egyik médiumról egy másikra, és hogy e mögött a jelenség mögött bonyolult társadalmi, 
politikai és szakmapolitikai folyamatok húzódnak meg. Ezek feltárása nem tartozik tárgykö-
rünkbe. Azonban érdemes utalni rá, hogy a médiafogyasztási szokásaink hosszútávon koránt-
sem mutatnak olyan gyors átalakulást, mint amilyet az új technológia megjelenése sejtetni en-
ged.  

Miután a tartalomfogyasztás platform-független, nehéz „régi” médiumokról beszélni, de meg-
teszik ezt a kutatók, amikor például azt figyelik, hogy milyenek a rádiózási szokások.  

A Jel-Kép 2011/1. számában Radetzky András „A helyi rádió működik!” című tanulmányában 
megállapítja: „Az információszerzés forrásai meglehetősen változatos képet mutatnak. Orszá-
gos ügyekben való tájékozódás kapcsán, az élen a tévé áll 85%-os említettséggel, de utána meg-
lehetősen ’sűrű a mezőny’. A rádió, pontosabban az országos rádiók kerültek a második helyre, 
ami a rádió, mint médiatípus fontosságát is jelzi” (Radetzky 2011: 25).  

Szekfű András is a hosszú távú trendekre kíváncsi, amikor felteszi a kérdést: „Szétesőben a 
(régi) mass média?” (Szekfű 2010: 70). Majd így válaszol a kérdésre: „1970 és 2005 között, 
azaz harmincöt (!) év alatt a naponta (valamennyi) tévét nézők aránya kis hullámzásokkal kö-
rülbelül 70%-ról 90%-ra emelkedett, és az emelkedés az utóbbi tíz évben (pedig azóta van in-
ternet) sem állt meg. A rádió (Hörfunk) nagyobb ingadozásokkal, de szintén emelkedést pro-
dukált. A nagy vesztes a napisajtó (tageszeitungen), ahol naponta az újságot olvasók aránya 35 
év alatt 70-ről 50 százaléknyira csökkent” (Szekfű 2010: 72). Szekfű András óva int attól, hogy 
hosszú távon az új média által generált radikális változást prognosztizáljunk médiafogyasztási 
szokásainkban.  
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Azonban, ha mindezek a változások megtörténnek, kérdés, hogy az ilyen típusú narratívákra 
miért van fogyasztói igény? Erre a kérdésre nem tartom kielégítő válasznak a médiumhoz való 
ragaszkodást, különösen egy olyan megváltozott médiakontextusban, amelynek egyik eleméről 
Császi Lajos ír. Szerinte az úgynevezett kulturális fordulat utáni új helyzetben túl kell lépnünk 
a modernista médiaelemzésből egy posztmodern megközelítés irányába, amelynek lényege, 
hogy a médiatartalom többé már nem a tartalmat előállító szimbolikus és igazi hatalom szószó-
lója, így az üzenetei sem lehetnek mérvadóak egy olyan plurális médiakultúrában, amelynek 
tartalmi sokfélesége eleve kizárja a monopolisztikus üzenetküldést. Így ír erről „Médiakutatás 
a kulturális fordulat után” című tanulmányában: „Az utolsó néhány évtizedben világossá vált, 
hogy a modernista felfogású médiakutatás (tömegkommunikáció-kutatás) korábbi normatív fel-
tételezései – minden vonzó sajátosságuk ellenére – valójában ellentmondásosak voltak. Kide-
rült, hogy a közérdeket szolgáló média, amely korábban a kollektív, normatív eszmények ne-
vében lépett fel a polgári társadalommal szemben, maga is politikailag és kulturálisan is kire-
kesztő módon viselkedett. (…) Ezek közül a legfontosabb az, hogy mivel a közszolgálati média 
az elit kultúráját reprezentálta, kimaradt belőle az alsóbb társadalmi osztályok és a plebejus 
nyilvánosság képviselete, továbbá a nők, a kisebbségek, a fiatalok, a fogyasztás és a szórakozás 
arányos reprezentációja. A közszolgálat a valóságban a tehetős és iskolázott férfiak közérdek-
nek álcázott, leereszkedő állami gyámságát jelentette a kiskorúnak feltételezett civil társadalom 
fölött” (Császi 2008). Ez vajon azt jelenti-e, hogy semmilyen eszményt nem közvetíthet a mé-
dia? Kutatásom alapján azt állítom, hogy ilyen eszmények fellelhetők ezekben a dokumentu-
mokban. A következőkben ezt igyekszem bizonyítani.  

A környezet dokumentálása, a társadalom öngyógyító reflexe, mentális és szociális 
karbantartás 
Arra a kérdésre, hogy mi tartja életben Európában ezt a narratív médiaműfajt, két oldalról ke-
resem a választ. Először a médiatartalom fogyasztójának szemszögéből, majd a gyártás, előál-
lítás, megrendelés oldaláról.  

Kiindulópontom a médiahasználat klasszikus megközelítése, amelyet Gálik Mihály így fogal-
mazott meg: „Az emberek funkcionálisan használják a médiát, erre a következtetésre jut a mé-
diatermékek fogyasztását vizsgáló kutatások egyik fő áramlata. A nagyközönség három cso-
portra bontható, mégpedig az információkeresők, a valóság elől menekülők és a társas kapcso-
latok, a közösséghez való tartozás élményére áhítozók csoportjára” (Gálik 1995: 84).  

Itt találok választ a feltett kérdésre, hogy mi tartja életben ezt a műfajt? Megítélésem szerint 
ennek a műfajnak a „fogyasztása” – a Gálik által említett – mindhárom csoport igényeit kielé-
gíti, hiszen új, egészen exkluzív információkat kapunk a dokumentumokból, amelyekre sokszor 
csak hosszas kutatómunka eredményeként bukkannak maguk az alkotók is. A menekülők is 
rátalálnak azokra a tartalmakra, amelyek egy órára, félórára intenzív módon vonják ki őket a 
jelen nyomasztó pillanati közül egy egészen más világba, ami ugyan valóságos, de egy történet, 
egy mese végig fenntartja a figyelmüket. És a menekülőt eltéríti a saját, pillanatnyi válságából 
egy másik ember életének színterére. A társas kapcsolatokra, közösséghez tartozásra áhítók 
pedig ráismernek saját múltjukra, közösségükre, vagy tágabb értelemben, a mi európai közös-
ségünk ügyeibe kapcsolódhatnak be, aggódva, esetleg felháborodva, vagy megértő attitűddel.  



24 
 

A műfaj tartós jelenléte az európai médiatérben szerintem is éppen azzal magyarázható, amit 
Bagdikian 1990-ben az Egyesült Államok médiapiacának kritikájaként fogalmazott meg: 

„– a média favorizálja a hivatalos hírforrásokat,  
‒ a hírek szerkesztésében, tálalásában megjelennek a nagy üzleti társaságok érdekei,  
‒ az események hírré formálásakor sokszor háttérben maradnak a társadalmi összefüg-

gések,  
‒ homogenizálódik a műsorkínálat, mind tartalmilag, mind formailag,  
‒ a hirdetési ipar a maga igényeire formálja a médiát” (Gálik 1995: 59).  

Az általam elemzett dokumentumműsorok éppen ellenkező módon „viselkednek”, vagyis leg-
többször személyes információból indulnak, nem a nagy üzleti társaságok érdekeit képviselik, 
sőt, gyakran ezekkel szemben fogalmaznak meg civil igényeket. Éppenséggel egy esemény, 
egy hír társadalmi összefüggéseinek feltárására tesznek kísérletet, mind tartalmilag, mind for-
mailag szokatlanok, semmiképpen nem a reklámozók érdekeit jelenítik meg.  

A világra nyitottságot jelentik, mert a tartalom fogyasztója új információkat kap, új élethelyze-
teket ismer meg vagy ráismer a saját helyzetére. Mindazt megtalálja tehát, amiről Karácsony 
András ír a kommunikatív állapotról szóló tanulmányában: „A világra nyitottság azt jelenti, 
hogy az ember más emberre, de azt is, hogy a nem emberi természetre is nyitott… az ember, 
mint szellemmel (értelemmel) bíró lény egyaránt nyitott az értelemmel bíró (más emberek, il-
letve az emberi együttműködésből kialakult értelemteli képződmények) és az értelemmentes 
(természeti) világra. Mi következik ebből a nyitottságból? Alapvetően annak a lehetősége, hogy 
képes megfigyelni-megismerni önmagát és az önmagától megkülönböztetett világot” 
(Karácsony 2012: 70).  

A Karácsony András által megidézett gehleni „hiánylénynek” nincs elegendő természeti adott-
sága a túléléshez, szüksége van egy „második természetre”, vagyis kultúrára, szokásokra, nor-
mákra, a társas világra, a társadalomra. Ebben kap segítséget a dokumentumok fogyasztója, 
vagyis magányosan is „társas lénnyé” válik, egy hipotetikus közösség részévé. A narratívák 
segítségével kialakul az a kulturális tér, amiben elhelyezheti önmagát.  

Társadalmi fontosság 
Az európai médiavilág kulcsszereplője ez a műfaj. Vajon miért? Miért áldoznak komoly össze-
geket erre, amikor ez az egyik leginkább időigényes és drága műfaj? 

Nyilván nem egy esetleges fesztiválsiker motiválja a műsorigazgatókat, producereket, hogy 
műsoron tartsák – sokszor igen sűrűn – ezt a műsortípust. (2014–ben a román közrádióban 
hetente két ilyen típusú műsor volt. A BBC Radio 4 csatornán naponta többször is, de valójában 
ebből „csak” napi egy olyan van, ami terjedelmében és igényességében megfelel a kritériumok-
nak. A Radio 4+ csatorna szinte kizárólag ilyen adásokat ismétel. A műfaj tradicionalitása – 
bár önmagában is legitim érv – nem jelenti azt, hogy egy más korszakban ugyanolyan fontos és 
ugyanolyan jelentős helyet kap az európai rádiók műsorstuktúrájában. Miért tapasztaljuk a mű-
faj sikerét egy egészen más korszak médiakultúrájában jónéhány évized múltával is?  



25 
 

Az egyik magyarázat egy – a szó eredeti jelentésével párhuzamos – dokumentatív erő. Egy 
társadalom számára saját történetei, mikrohistóriái legalább olyan fontosak, mint a későbbi 
archív news típusú híradók, a fotók vagy a blogok, amelyek alapján majd egy-egy társadalom-
történeti korszakot ismer meg az utókor, vagy reflexív módon elemez egy-egy közösség. A 
másik magyarázat az, hogy társadalmi önismeretünk szempontjából ezek a történetek fontos 
társadalomtörténeti momentumok, legyen bár szó egy lokális témáról (amelyre én a szomszéd-
ság kifejezést használom), vagy egy, az egész Európát érintő, annak történetére kiható esemény-
ről vagy eseménysorról. Ugyanúgy, ahogyan egy individuum számára gyógyító lehet egy nar-
ratíva, a nagyobb csoport számára is lehet az, hiszen az emlékezetmunka része, ahogyan erre 
majd példákkal is kitérek. A társadalom öngyógyító mechanizmusának ugyanúgy részét jelent-
hetik a nyilvános térben megjelenő narratívák, mint annak a közös kulturális térnek a megalko-
tása, amelyet egyfajta sajátos „szomszédságnak” tekinthetünk. A szomszédságot azért találom 
megfelelő kifejezésnek, mert itt a kulturális térben egyfajta kontextusról van szó. Ez az – Ap-
padurai által használt – fogalom, amely a lokalitáshoz kapcsolódik, az én értelmezésemben egy 
olyan helyi tudás, a „kapcsolatok és kontextusok” gazdag szövevénye, amely már viszonylag 
rövid időn belül is „szomszédsággá” válik, vagyis egy virtuális szomszédság születik (társulási 
hajlam, közvetlen kapcsolat és reproduktivitás).  

Kovács Éva – Vidra Zsuzsanna – Virág Tünde Kint és bent, Lokalitás és etnicitás a peremvidé-
ken című, 2013-ban megjelent kötetének bevezetője azért inspirált a párhuzamra, mert ezek a 
dokumentumok sajátos közösségtanulmányokként jelennek meg. Létrejöttük az előállító olda-
láról nagyfokú elkötelezettséget és szakmai ethoszt feltételez, hiszen sokszor hosszú hónapo-
kig, akár évekig tartó munkáról van szó.  

A dokumentumműsoroknak tehát a médiatérben való tartós jelenléte társadalmilag azért jelen-
tős, mert mind a közösség emlékezetmunkájára nagy hatással lehetnek, mind pedig fontos sze-
repük van a társadalmi önismeretben, végül pedig a demokrácia védelmét is szolgálja azoknak 
a tényeknek és összefüggéseknek a bemutatása, amelyek veszélyesek lehetnek a társadalomra.  

Összefoglalás 
A rádió dokumentumok az európai médiatérben, a változó médiakörnyezet ellenére megtalál-
ható tartós részvételének magyarázata, hogy az információkeresők, a valóság elől menekülők 
és a társas kapcsolatok, a közösséghez való tartozás élményére áhítozók csoportjának is tartal-
mat ad. A társadalom a médián keresztül (is) kifejezi értékpreferenciáit, működteti a demokra-
tikus társadalom immunrendszerének önvédelmi eszközeit, az európai média tér ágensei teret 
biztosítanak a nyilvánosságban az ilyen tartalmak számára. Nem utolsó sorban pedig léteznek 
olyan tartalom előállítók, akik egy értékközösség tagjaként hozzák létre az ilyen típusú tartal-
makat.  
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2.5. Médiafunkciók 
A Prix Europa médiafesztiválra beérkezett dokumentumok médiaszempontú elemzését az elő-
zsűri elvégezi. Szempontjaik a következők: 

• Alapvető szakmai kritériumok 
o szavahihetőség 
o szakszerűség 
o teljesség 
o fontosság (relevancia) 
o alapkérdések (Ki? Mit? Hol? Mikor? Hogyan? Miért?) 

• Az adás koncepciójának betartása, mi a műsor feladata, célja 

• Érthetőség (nyelv, megformálás) 

• Műszaki színvonal 

• A közönséggel és az érintett személyekkel szembeni felelősség (dr. Urs Alter, 1998) 

A média társadalmi funkcióit Denis McQuail A tömegkommunikáció elmélete című munkájá-
ban sorolta fel. Ezek közül említem a következőket (McQuail 2003: 7): 

• Tájékoztatás 
- információ nyújtása a társadalom és a világ eseményeiről és állapotáról 
- a hatalmi viszonyok megmutatása 
- az újítás, az alkalmazkodás és a haladás elősegítése 

• Összekapcsolás 
- az események és információk jelentésének magyarázata, értelmezése és kommentá-

lása 
- szocializálás 
- konszenzusépítés 
- prioritási sorrendek kialakítása 

• Folytonosság 
- az uralkodó kultúra kifejezése és a szubkultúrák, valamint új kulturális fejlemények 

elismerése 
- értékközösség kialakítása és fenntartása 

• Szórakoztatás 
- kikapcsolódás 
- társadalmi feszültség csökkentése 

• Mozgósítás, mobilizálás, fellépés társadalmi célok érdekében 

A média funkcióinak elméleti keretein túl érdemes rátekinteni egy, a gyakorlatban is működő 
feledat, funkció kijelölő szervezetre. Ennek azért van jelentősége, mert az önszabályozó testü-
letek sokszor hatékonyabbak és eleve kijelölnek egy értékközösséget. Magyarországon több 
ilyen típusú média szervezet működik, én most a 2012 januárjában megalakult Főszerkesztők 
Fórumának etikai irányelveit mutatom be. Előbb azonban nézzük meg: mi is a Főszerkesztők 
Fóruma? 
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2012-ben a magyar sajtó meghatározó szereplői közös etikai irányelveket fogadtak el, és egye-
sületet hoztak létre Főszerkesztők Fóruma néven, bizonyos irányelvek betartásának és terjesz-
tésének céljával. Az egyesület alapítói a magyar médiapiac meghatározó szerkesztőségeinek 
vezetői. Az alapítók egyetértettek abban, hogy a szakma és a közönség érdeke is, hogy legyenek 
olyan közös értékek, amelyeket a szerkesztőségek – platformtól, műfajtól, célközönségtől, mé-
rettől, világnézettől, stílustól függetlenül – mindannyian osztanak, ezek az értékek pedig legye-
nek ismertek és számon kérhetők, áll az általuk kiadott közleményben. Az aláírók az Irányelvek 
bevezetőjében a következőket jelentik ki: 

„Az Etikai irányelvekhez csatlakozókként elismerjük és védjük a média szabadságát.  

Kinyilvánítjuk, hogy a média legfontosabb feladata a tájékoztatás, a választói, fogyasztói, szü-
lői és egyéb döntésekhez szükséges információk bemutatása, a szabad véleménynyilvánítás és 
a különböző vélemények áramlásának elősegítése, a szórakoztatás, és mindezeken keresztül a 
társadalom önismeretének erősítése. Mindezen feladatok ellátásához az újságíróknak rendel-
kezniük kell azzal a szabadsággal, amely lehetővé teszi számukra, hogy politikai és gazdasági 
befolyás, félelem, illetve részrehajlás nélkül végezzék munkájukat. Az Etikai Irányelvekhez 
csatlakozók kinyilvánítják, hogy kötelességüknek tekintik a legjobb szakmai meggyőződésük 
szerinti pontos, méltányos és valósághű tájékoztatást” (Főszerkesztők Fóruma 2012). A kuta-
tásban ebből az aspektusból, ez alapján a felfogás alapján vizsgálom meg a rádiódokumentu-
mok relevanciáját. Azt a nézőpontot képviselem, amelyről Lányi András így ír: „Ha a politikai 
közösségnek vannak érdekei (például fennmaradása, jóléte, biztonsága, tudásának gyarapítása 
vagy bármi egyéb), úgy abban is érdekelt, hogy a közösség körében olyan eszmék és viselkedési 
minták terjedjenek, amelyek alkalmasak e problémák megoldására és nem alkalmatlanok. 
Mondjuk, hogy nemzeti önazonosságunkat az elmélyült történelmi önismeret erősítse, ne a hun-
magyar vagy sumér-magyar rokonság hiedelme” (Lányi 2014: 281). A média egyik funkciója 
tehát az, hogy segítsen a közösség problémáinak megoldásában, a közösségi, társadalmi meg-
küzdésében, ehhez azonban reális és releváns társadalmi önismeret szükséges.  

2.6. Médiahatás 
Az „egyezményes médiahatás” elméletéből indulok ki, amely egyfajta szociális konstrukció-
ként tekint a médiatartalmakra. Denis McQuail ennek az elméletnek a fő jellemzőit így foglalja 
össze: 

„(…) a médiumok úgy ’konstruálják’ a társadalmi alakzatokat, sőt, magát a történelmet, hogy 
a valóság képeit (a fikciós műfajokban éppúgy, mint a hírekben) kiszámítható és rendezett mó-
don foglalják keretbe. Másodszor, a közösségben az emberek – kölcsönhatásban a média kínálta 
szimbolikus konstrukciókkal – megalkotják maguknak a saját képüket a társadalmi valóságról 
és az abban elfoglalt helyükről. (…) A megközelítés a feltételezett médiahatás jó néhány hely-
zetére alkalmazható, kivált a közvélemény, a társadalmi attitűdök, a politikai választás, az ide-
ológia és sok gondolkodási folyamat vonatkozásában” (McQuail 2003: 364).  

Az általam meghallgatott művek némelyikénél eseménykövetkezményekről is beszélhetünk 
(pl. Projekt Simoom, Svédország, 2012), de legtöbbjüknél a Denis McQuailnél található hatás-
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tipológia alapján a szocializáció, a kulturális változás, a társadalmi integrációs hatás, a tudás-
elosztás, és a valóság-meghatározás és jelentésalkotás hatásmechanizmusára való törekvés fi-
gyelhető meg. Ezekre a hatásmechanizmusokra a későbbiekben még visszatérek.  

A művek vélhető (és mérendő, mert általam csak feltételezett) társadalmi média hatásmecha-
nizmusai mellett külön figyelmet szentelek az egyénre, mint hallgatóra gyakorolt hatásra, ele-
mezve a dramaturgiai eszközöket.  

2.7. A kutatás módszere 
A korpuszt kvalitatív módszerrel, tartalomelemzéssel kezelem, valamint témakódokat is alko-
tok az európai konflitustérkép megalkotásához. Kiinduló pontom Géring megállapítása: „… a 
tartalomelemzés legtöbbször nem a szöveg belső (nyelvtani, stilisztikai, szemantikai stb. jegye-
inek feltárására irányul önmagában, hanem ezek vizsgálata révén az azt körbevevő kontextus 
sajátosságaira, a szövegen túlmutató jelenségekre reflektál (például a szöveg szerzőjére, a szö-
veg forrására, vagy éppen arra a társadalmi intézményre vonatkozóan igyekszik következteté-
seket levonni, amelyre a szöveg vonatkozik)” (Géring 2014: 11).  

Az elemzéskben a Sarah Shannon és Theis Fang leírt irányított megközelítést alkalmazom, 
(Hsieh és Shannon 2005), azaz a témakódokat kibontva a főnarratíva szervezőjének nézőpont-
jára fókuszálok. Ehhez bevezetem a dramaturgiai kapcsolat fogalmát, amely a kognitív és af-
fektív elem összekapcsolódásával jeleníti meg a főnarratíva szervezőjének érték reprezentáció-
ját.  

Amikor az elemzés során 2011-es, 2012-es és 2013-as művekről beszélek, ez azt jelenti, hogy 
az előző évben készült, illetve elhangzott műsorokról van szó. A három évszám a versenyben, 
vagyis a Prix EU-n való megjelenés évét jelenti. A művek jó része több éven át való rögzítés 
utáni szerkesztői munka eredménye, így éppen a 2008-as világgazdasági válság idején, illetve 
az utána következő két-három évben készültek, első elhangzásuk pedig 2010-re, 2011-re és 
2012-re tehető.  

A tartalomelemzés lényegét Klaus Krippendorf definíciója nagyon jól és röviden foglalja össze: 
„A tartalomelemzés egy olyan kutatási technika, ami szövegekből (és egyéb, jelentéssel bíró 
alapanyagokból) megismételhető és érvényes következtetéseket von le azok használatának kon-
textusára vonatkozóan” (Géring 2014: 10). A munka során igyekeztem a kontextusra vonatkozó 
következtetéseket is levonni.  

Összesen 101 rádiódokumentumot elemzek és kategorizálok (2011-ból 37, 2012-ből 31, 2013-
ból 33 dokumentumot). Ezt a korpuszt a következő szempontok alapján kezelem: 

1. Az eltérő témák alapján tematikai kategóriákat, konfliktustérképet állítok fel. Ilyenek 
például a traumák és feldolgozásuk (háborúk), az emberi jogi konfliktusok, a migráció 
és a menekültkérdés, az etnikai konfliktusok, a társadalomtörténet, a kollektív emléke-
zet, a hatalom, az állami politika, a szegénység, a társadalmi egyenlőtlenség, az ökoló-
giai konfliktusok, a gazdasági válság és jelenségei, a közösségi média és konfliktusai az 
egyéb, személyes élethelyzetek, egészségügyi konfliktusok.  

2. Megkísérlem országonként is összegyűjteni a konfliktustípusokat.  
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3. Elemzést végzek a szereplők (az állam, mint aktor, a hatóság, mint aktor, a civil aktorok, 
az állampolgár, mint, aktor) szerint.  

4. Elemzést végzek kommunikációs szempontból (a szereplők, illetve az alkotó narratí-
vái).  

5. Elemzést végzek a dramaturgiát, a hatásmechanizmust fókuszba állítva (affektív, ér-
zelmi, illetve információs, kognitív elemek). 

6. Vizsgálom a nyelvhasználatot, azt, hogy párbeszédről van-e szó vagy önálló narratívá-
ról, monológról.  

7. Elemzem az alkotásokban megjelenő társadalmi dimenziókat (a válság dimenziója, ak-
tuális dimenziók).  

8. Elemzem a médiafunkciók teljesülését az 2.3 A „beszédközpontú ember” és az ő do-
kumentumai című alfejezetben már ismertetett szempontok alapján.  

A narratív megközelítésben történő elemzésre egy meghatározó, reprezentatív témakörből vá-
lasztva – példaként – részletesen bemutatok majd néhány rádiódokumentumot.  

Mivel résztvevő megfigyelőként minden alkalommal részt vettem a dokumentumok meghall-
gatása utáni nyilvános vitában is, leírom az ottani tapasztalataimat is.  

A dokumentumműfaj, a „storytelling” valódi életeket és valós társadalmi folyamatokat mutat 
meg. Ezek elemzését végzem el, abból a szemszögből vizsgálva a műveket, hogy milyen szer-
kesztői értékek alapján készülnek el, és hogyan tükrözik Európa sokszínű értékvilágát.  

A média felelősségét, szerepének fontosságát nem kell bizonygatnom. Inkább idézem Umberto 
Ecot, aki aláhúzza pozitív hatását, amikor Catherine David, Frederic Lenoir és Jean-Philippe 
de Tonnac egy beszélgető könyvben kérdezték a „túlélés marketingjéről”: „Egyes esetekben a 
józan megfontolás és a média erkölcsi nyomása gyökeres változást hozott. Az én nemzedékem 
még nem tartotta olyan nagy becsben a fákat, mint a mai gyerekek, akik már ebben a szellemben 
nevelkednek. Másként viszonyulnak a cigarettához, a szőrmebundához és még sok minden 
máshoz is. Itt, Olaszországban az emberek már hajlandók három kukát használni, az egyikbe a 
műanyagot, a másikba a papírt, a harmadikba az üveget dobják” (Carriere et al. 1999: 264).  

A „médiaerkölcs” szószólója, Roger Silverstone megállapításainak érvényességét szembesítem 
ezekkel a rádió-dokumentumokkal. „A média hatása (…) a valóságban nagyrészt a szemtől 
szembeni találkozásokon keresztül érvényesül, mégpedig a hírek és a dokumentumfilmek (mű-
sorok – SZJ) készítésekor és rendezésekor, amikor az újságírók, riporterek és kutatók közvet-
lenül lépnek kapcsolatba az alanyokkal, ha nem is mindig a szó szoros értelmében szemtől 
szembe” (Silverstone 2010: 172). Megvizsgálom ennek a felelősségnek a kérdését is.  

A téma szakirodalmát nem lehet felsorolni, hiszen számos munka foglalkozik kutatásom tár-
gyának részleteivel. Alapvető és megkerülhetetlen szerzőkre támaszkodom, itt most csak néhá-
nyat említek meg közülük: Jürgen Habermas, Denis McQuail, Roger Silverstone, Erving Goff-
mann, Daniel C. Hallin & Paolo Mancini. A hazai szakirodalomból – a téma összetettsége, 
interdiszciplináris jellege miatt – több tudományterület szerzőire támaszkodom a szociálp-
szichológiától a médiatudományig. Külön rádiódokumentumelemzés tudomásom szerint Ma-
gyarországon eddig nem készült.  
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3. Igaz mesék, avagy európai történeteink és a normatív mag 
keresése. A Prix EU téma kategóriáinak elemzése 

Jürgen Habermas kifejezését használtam a fejezet címében, aki az Esszé Európa alkotmányáról 
című kötetében így ír a német belpolitikáról, miután nagyformátumú politikus elődök tevékeny-
ségét 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 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 koc-
kázataival, a pénzpiacok által vezérelt kapitalizmus szabályozásának szükségletével vagy az 
emberi jogok nemzetközi szinten való érvényesítésével. S e problémák nagyságrendjéhez ké-
pest szinte már áttekinthető formátumú az a feladat, amellyel nekünk Európában meg kell bir-
kóznunk” (Habermas 2012: 132–133).  

A következőkben bemutatok egy olyan médiaszegmenst, ahol ezt a munkát végzik – tézisem 
szerint bizonyíthatóan – az európai műsorkészítők. Az elemzésem tárgyát képező médiaszeg-
mens több alapvető kérdést vet fel. Kérdés, hogy van-e olyan közös kulturális és politikai uni-
verzum, ami kirajzolódik ezekből az alkotásokból? Vajon ezek a legkülönfélébb európai orszá-
gokban elhangzott művek alkalmasak-e társadalmi önreflexióra? Vajon érvényes-e a kritikai 
nyilvánosság integrációt teremtő szerepe, vagy az újmédia megjelenésével olyan mértékben 
átalakult a társadalmi nyilvánosság, hogy ez a szerkezetváltás csakis a fragmentációt, a diffe-
renciált kulturális miliőknek szóló kommunikációt támogatja? A kérdések relevanciáját Ham-
mer Ferenc elemzése is alátámasztja: „Az aktivista, emancipátor állam aranykora arra az idő-
szakra esik, amikor a média szerkezete a ma ismerthez képest rendkívül egyszerű volt. Az ál-
lami, közszolgálati média jól elkülöníthető volt a kereskedelmitől, kevés médiatípus létezett – 
nagy közönséggel bíró, földi sugárzású tévé- és rádiócsatornák, nagy példányszámban megje-
lenő képes magazinok –, s ezek nagy közönségcsoportokon keresztül elérték a népesség na-
gyobb részét. Ezt a leosztást először a műholdas, illetve kábeles műsorterjesztés 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 figyelmével, kattintásával, 
lájkolásával, megosztásával és kommentelésével „szavaz”.  

Ily módon az egykori „közönség”, a „médiafogyasztó” helyett ma inkább cselekvőkről beszél-
hetünk. Tudjuk, hogy a média, különösen a kereskedelmi, árgus tekintettel figyeli a neten a 
közönség, illetve a cselekvők tevékenységét, hiszen jó okkal feltételezheti, hogy sikeres tartal-
mat állíthat elő, ha sikerül felszívnia azt a témát vagy sztorit, ami már bizonyított a különféle 
médiamegosztó felületeken. Történik mindez az eseményekkel csaknem szinkronban.  

A 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 – vezetne sokakat arra, hogy így vagy úgy vélekedjenek a világról. Inkább a Cass 
Sunstein jogfilozófus Republic.com című könyvében felvázolt prófécia tűnik megvalósulni: 
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eszerint az egyre inkább elkülönülő, egymást egyre kevésbé értő, egyre bezárkózóbb világok 
sokasága alkotja 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 kellene 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 osztha-
tatlan emberi méltóság – keresztény nyelven: szeretet –, s ez életünk közös nevezője. Ma a 
jogvédő szándék még az emancipáló állam támogatását bírja. Ám a téma nyilvános megtárgya-
lása, az argumentumok megosztásának algoritmusa immár olyan népszavazásra emlékeztet, 
melyben a közönség, ha nem is lábbal, de kézzel szavaz – és megsemmisítő 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 
létezik egy olyan közös értékelvű beszédmód, amely ezekben a narratívákban rendre megtalál-
ható. A történeteket olyan narratívákként értelmezem, amelyek kettős szerkezetűek. Egyrészt a 
szereplő narratívája alkotja ezeket, másrészt az alkotó narratívája, vagyis a szerkesztő által ké-
szített tartalom, amelyet a médiafogyasztó végül meghallgat.  

3.1. Reprezentáció – A dokumentumok értékközpontú vizsgálata  
A következőkben két szempontrendszert vezetek be. Az elsőben a Schwartz-féle értékek mellé 
rendelem a dokumentumműsorokat. A második fázisban megvizsgálom ezeknek az értékeknek 
a számosságát és sorrendjét.  

Shalom Schwartz szerint tíz univerzális, azaz minden kultúrában fellelhető érték van. Ezek a 
következők: önállóság, stimuláció, hedonizmus, teljesítmény, hatalom, biztonság, konformitás, 
tradíció, jóindulat és univerzalizmus. Mind a tíz érték a hozzátartozó központi motivációkkal 
jellemezhető: 

• Önállóság: önálló gondolkodás és cselekvés, alkotás, felfedezés (autonómia). 

• Stimuláció: izgalom, újdonság, kihívás az életben (kockázatvállalás). 

• Hedonizmus: öröm, kedvtelés. 

• Teljesítmény: a társadalmi standardoknak megfelelő siker. 

• Hatalom: társadalmi státusz és presztízs, emberek és erőforrások feletti kontroll. 

• Biztonság: biztonság, harmónia, az állam és a kapcsolatok stabilitása. 

• Konformitás: tartózkodás az olyan viselkedéstől, mely mások számára sértő vagy ár-
talmas lehet, illetve megsértheti a társadalmi normákat és elvárásokat. 

• Tradíció: a tradicionális kultúrához illetve valláshoz köthető eszmék és szokások elfo-
gadása és tisztelete. 

• Jóindulat: biztosítani és növelni azok jólétét, akikkel az illető szoros kapcsolatban áll. 

• Univerzalizmus: megértés, megbecsülés, tolerancia, a társadalom jólétének biztosítása, 
a környezet védelme. 
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Az értékelemzés mintázata 
A dokumentumok mellé rendelt értékek a IV. Schwarz-féle értékek című mellékletben talál-
hatók (196. oldal).  

Értékalapú összesítés 
Az értékekről való gondolkodás a szociológia egyik alapkérdése. 

Az egyén értékel, és az értékelés folyamatában jelenik meg értéktudata. Az értékelés folyamata 
az, amelyben az egyén a – Csepeli György szavaival – „zavarba ejtően rendezetlen valóságot a 
kultúra által létrehozott értékek szerint rendezi”. Ezért létfontosságúak azok a kérdések, ame-
lyekre az értékek vonatkoznak, hogy mi jó és mi rossz, mi az előnyben részesítendő és mi a 
nemkívánatos az ember saját életében és az emberek egymás közti viszonyaiban. „Max Weber 
célértékeket és eszközértékeket különböztet meg. A célértékek jelölik ki a társadalom és az 
egyén számára követendő cselekvéseket, melyek eredményeképpen a valóság irreverzibilisen 
átalakul. Az eszközértékek a cselekvések mikéntjét minősítik.” (Csepeli, 2005, old.: 233) 

Az általam elemzett narratívák alkotója, az ún. „főnarratíva szervezője” egyrészt saját kultúrá-
jának értékkészletéből válogat, akkor, amikor tematizál, vagyis történetet választ, és akkor, 
amikor megalkotja a végső verziót, elhelyezi a kognitív és affektív elemeket a dokumentum-
műsorban. Az is értékválasztás, ahogyan a főnarratíva szerkesztője a hivatásos kultúra, vagyis 
a médiakultúra értékeiből választ, magára nézve milyen szabályokat tart érvényesnek a szakmai 
kultúra értékkészletéből. Gondoljunk arra, ahogyan a Főszerkesztők Fórumának tagjai önma-
gukra érvényes, vagyis önszabályozó etikai kódex alapján határozzák meg azt az értékfelfogást, 
amelynek alapján ők hivatásukat gyakorolni kívánják.  

A szociológiai irodalom számos értéktesztet ismer, a legismertebbek Allport (1931), Rokeach 
(1973), Hofstede (1967-1973), Inglehart (1980-as évek) és Shalom Swartz az 1990-es években, 
a korábbi értéktesztek alapján készült integrált tesztje. Prazsák Gergő megfogalmazása szerint 
(Pécs, 2010. október 1.) Swartz az értékteszt megalkotásánál „rendszerben gondolkodik, a ro-
kon és ellentétes értékek hálójában… és az értékeket generáló legáltalánosabb, mindenhol fel-
tételezhetően közös motivációs tartományból szeretne egyetemes értéktipológiát alkotni… Ke-
resi az egyetemességet strukturális vonatkozásban és ebben eredményesebb (…mint az elődök, 
SJ megjegyzése).” 

Ezért tartottam indokoltnak a Swartz féle értéktesztalkalmazását, éppen a sokféle ország jelen-
léte indokolta, különböző társadalomtörténeti előzményekkel, kulturális tradíciókkal, hogy a 
komparativitás érdekében ilyen egységességre törekvő tesztet alkalmazzak. A történetek, mint 
narratívák egyenként elemezhetők. A következőkben a reprezentációk szervezését részletesen 
bemutatom, példákon keresztül. Ahogyan László János írja: „A narratológia az elbeszélések 
kompozícióját illetően véges számú alkotóelemet (időviszonyok, nézőpontok, értékelések, cse-
lekményegységek, ágencia, szereplők érzelmi viszonyai stb.), és ezeknek az alkotóelemeknek 
véges számú kombinációját írta le. Az egyes alkotóelemek, illetve változataik a szöveg szintjén 
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megbízhatóan azonosíthatók” (László 2012: 29). 101 rádiódokumentumot elemzek és katego-
rizálok (2011-ból 37, 2012-ből 31, 2013-ból 33 dokumentumot).  

1. táblázat A dokumentumok mellé rendelt értékek, évenként 
 2011 2012 2013 Σ 

Önállóság 1 1 3 5 
Stimuláció 2 0 1 3 
Hedonizmus 1 1 1 3 
Teljesítmény 2 3 0 5 
Hatalom 0 0 0 0 
Biztonság 2 3 7 12 
Konformitás 10 7 0 17 
Tradíció 2 4 6 12 
Jóindulat 7 3 4 14 
Univerzalizmus 10 9 11 30 

 

A rádiódokumentumokban magasan az univerzalizmus értéke áll az első helyen. Végletesen 
nem reprezentált érték a hatalom – erre majd kitérek a következőkben –, viszont magas érték-
preferenciával van jelen a konformitás, a jóindulat, a biztonság és a tradíció.  

Prazsák Gergő értékcsoportosítását alapul véve az általam elemzett rádiódokumentumokban a 
következő gyakorisággal fordultak elő a legfontosabb értékek (Prazsák 2010): 

2. táblázat Értékek számossága 
Nyitottság Idealizmus 

Önállóság 5 Univerzalizmus 30 
Stimuláció 3 Jóindulat 14 

  
Individualizmus Konzerváció (megőrzés) 

Hedonizmus 3 Biztonság 12 
Teljesítmény 5 Tradíció 12 
Hatalom 0  

 

A hatalom, mint érték maradt alul, nem pedig, mint téma. Ez nagyon fontos különbség. A ha-
talom, mint téma ugyanis erőteljesen jelen van a dokumentumokban, mégpedig azokban, ame-
lyek a hatalom birtokosainak jogtiprását fedik fel, elsősorban a tényfeltáró művekben és a tár-
sadalomtörténeti alkotásokban. A Brazil-lengyel levelek című dokumentum (2011, Katarzyna 
Błaszczyk, Polskie Radio S. A, amikor a cenzúra nem engedte át a leveleket, és ezek el sem 
jutottak a hozzátartozókhoz, vagy a jelen cselszövései, mint a Project SIMOOM (2011, Daniel 
Öhman, Bo Göran Bodin, Sveriges Radio), amikor állami segítséggel járulnak hozzá egy tör-
vénysértéshez, az antidemokratikus hatalom felfegyverzéséhez. Azért fontos a szerkesztett nar-
ratívák mellé rendelni az értékeket, mert a társadalom legfontosabb alrendszerének tartom a 
média alrendszerét, egyetértve Terestyéni Tamással:  

„A társadalmi kommunikáció rendszere és működése a legszorosabban kötődik más alrendsze-
rekhez: a politikához, mint tartalmak és értékek megfogalmazója, formába öntője és közvetí-
tője, a felkészítés alrendszeréhez pedig, mint az ismeretek átadásának és a szocializációnak az 
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eszköze (oktatás). A politikai folyamatokban, a közvélemény és közgondolkodás alakulásában, 
a tudás közvetítésében, a kultúra és közízlés formálásában játszott vitathatatlan szerepének kö-
szönhetően a kommunikáció és a média a 20. században az egyik leginkább tárgyalt és legin-
kább vitatott társadalomtudományi tárgykörré vált. Talán ezzel a széles körű érintettséggel függ 
össze, hogy a társadalmi kommunikáció terén különösen élesen mutatkoznak meg a központi 
vezérléselvű és a szabadságelvű szerveződés sajátosságai és ellentétei” (Terestyéni 2011: 301).  

3.2. Európai konfliktustérkép, vagyis tematizáció 
A rádiódokumentumok elemzéséhez először témakategóriákat állítottam föl, a dokumentumo-
kat ezekbe a csoportokba soroltam. Ezek alapján a három év műsorai az alábbiak szerint kate-
gorizálhatók: 

3. táblázat Európai konfliktustérkép a rádiódokumentumok alapján 
 2011 2012 2013 Σ 
Traumák és feldolgozásuk (háborúk) 3 4 2 9 
Gazdasági válság, reakciók 3 1 1 5 
Emberi jogi kérdések 1 1 3 5 
Migráció-menekültügy 2 4 2 8 
Etnikai konfliktus 1 0 0 1 
A közösség és kultúrája 6 6 7 19 
Kollektív emlékezet, identitás, társadalomtörténet 5 2 5 12 
Hatalom (állam) politika 0 2 3 5 
Szegénység, társadalmi egyenlőtlenség 0 2 1 3 
Ökológiai konfliktusok 3 1 2 6 
Közösségi média és konfliktusai 3 0 2 2 
Egészségügyi konfliktusok 2 2 1 5 
Egyéb, személyes élethelyzetek 10 1 2 13 
Tényfeltárás, oknyomozás, ellenőrző funkció 0 3 2 5 
Magány 1 2 0 3 
Összesen 37 31 33 101 

A kategóriákat néhány elemzéssel illusztrálom. Természetesen a kategóriák néha egymást át-
fedő témákat is tartalmaznak, hiszen összefüggő társadalmi jelenségekről, élethelyzetekről van 
szó. A szövegelemzésekkel azt kívánom illusztrálni, hogyan, milyen hangsúlyok alapján kate-
gorizáltam a dokumentumokat.  

Rólunk szól – 2011–2013 

A média funkciói között nehéz prioritást kijelölni, hiszen a szakirodalom is csak taxatív felso-
rolást ad, nem fontossági sorrendet. A média hatása és funkciói együttesen vizsgálhatók, egy-
mástól majdhogynem elválaszthatatlan szimbiózisban. Az ágensek, a tartalomfogyasztók rá-
adásul egy sokkal szélesebben értelmezett „szükséglet mátrixban” helyezendők el. Terestyéni 
Tamás szerint mentális szükségleteink emberi, nembeli sajátosságainkból fakadnak, de a kap-
csolatokra és az identitásra információ- és tudásszükségleteink is vannak, ahogyan társas szük-
ségleteink is. Idetartoznak kommunikációs szükségleteink is, valamint az evolúciós folyamat-
ból következő szerveződési és kulturális szükségleteink is (Terestyéni 2006: 242–246).  
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Denis McQuail a médiahatások közé sorolja a hírterjesztést és ismeretszerzést, a napirend kije-
lölést és a véleményklímák formálását, valamint a szocializációt, a valóság definíciót és struk-
turálást és az ezekkel szorosan összefüggő kultivációt is (McQuail 2003: 386). Ezek egymással 
mélyen összefüggő, illetve egymás mellett zajló folyamatok. A nyilvánossággal foglalkozók 
figyelme azonban újabban arra koncentrál, hogy a világháló korában hogyan tudunk eligazodni 
az információk között, és milyen valóságképpel szembesülünk, ha mondjuk a Nicholas Negro-
ponte által definiált „daily me” csapdájába esünk, vagyis az internet segítségével csak a mi 
véleményünkhöz, kulturális miliőnkhöz, világnézetünkhöz közel álló tartalmat fogyasztjuk.  

Amellett érvelek, hogy a 21. század globalizációs konfliktusai közepette nagyságrendekkel 
megnőtt a média funkciói között a valóság feltárása, bemutatása, a társadalmak önismeretének 
erősítése, az ágensek felkészültségének növelése, azon információkhoz való eljuttatása, ame-
lyek alapján majd döntéseiket meghozzák.  

Nézzük, miről szóltak ezek a rádiódokumentumok, vagyis milyen témákat dolgoztak fel 2010 
és 2013 között. A következőkben tehát a dokumentumok témák szerinti elemzését végzem el. 
A konfliktus-, illetve tématérképhez a dokumentumokat a Prix EU-ra beküldő médiaszerveze-
tek által írott szövegeket, rövid scripteket használom, elkerülendő a saját interpretációt. A rövid 
scripteket a Függelékben olvashatjuk. A művek mindegyikét hallottam, tehát a corpust nemcsak 
a szövegekből, hanem a vokális formájukban is ismerem.  

3.3. A narratívákból felsejlő társadalomkép – társadalmi mi-
liők Európában 

A következő fejezetben három témát tárgyalok, az elemzéshez felhasznált interkulturális szem-
pontok teljességének megjelenítése nélkül – ezen szempontok némelyikének beemelésével – 
megvizsgálom a versenyprogramban résztvevő narratívák mögül kirajzolódó társadalomképe-
ket, összevetem a dokumentumok mellé rendelt értékekkel, majd kísérletet teszek a különbsé-
gek karakterének elemzésére is, és ezen a ponton bővebben kitérek a bevesztőben már tárgyalt 
műfaji sajtárosságokra is. Ahhoz, hogy a legcsekélyebb eredményt is remélhessem a különböző 
narratívák összevetéséből, az interkulturális tudományterület olyan kutatóinak fogalmaival dol-
gozom, mint E. T. Hall, Gert Hofstede, Fons Trompenaars, illetve támaszkodom az ő megálla-
pításaikat a hazai tudomány és oktatás számára interpretáló Hidasi Judit, Falkné dr. Bánó Klára 
és Holló Dorottya munkáira.  

A narratívák önálló elemzésének indokai 
Bár a kutatásom során megállapítottam, hogy párhuzamos értékvilág és az értékvilágot közve-
títő koherens beszédmód rajzolódik ki a dokumentumokból, mégsem tekinthetünk el attól, hogy 
ezek az országok valójában sokféle kultúrát jelentenek. Ahogyan E. T. Hall fogalmaz: „senki 
sem tudja saját kultúrájának béklyóit levetni”.  

Az értékpreferenciák párhuzamosságának megállapítása után – amire dolgozatomban felhívtam 
a figyelmet – érdemes megvizsgálni a dokumentumok különféle sajátosságait is, mert ezek 
ugyanúgy hozzátartoznak az elemzéshez. A dokumentumok mögül minden esetben megjelenik 
néhány olyan társadalmi sajátosság, amelyre érdemes külön is figyelni. Ilyenek a társadalom 
valamely működési elemére, a hatalomgyakorlás stílusára, az emberi jogok kezelésére, az állam 
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és állampolgár viszonyára utaló elemek. Ezek hozzásegítenek az értéksorrendek megértéséhez. 
Ezután röviden vázolom a dokumentumokban fellelhető stiláris különbségeket.  

Kulturális dimenziók megjelenése az alkotásokban 
Az elmúlt évtizedekben számos kultúra-modell született, ezek közül most Gert Hofstede és 
Fons Trompenaars holland kutatók kulturális modelleket leíró fogalmait hívom segítségül 
Holló Dorottya: Értsünk szót! című kötete alapján (Holló 2008: 60–62).  

Hofstede: a kis- és nagyhatalmi távolságú kultúrák (Hofstede 2001). Ez a dimenzió azt írja le, 
hogy mennyire hierarchikus egy társadalom, milyenek a függelmi viszonyai. Azokban az or-
szágokban, ahol a hatalmi távolság kicsi, az emberek a problémákat megbeszéléssel oldják meg, 
konzultációval, az élet demokratikusabb, mint ahol a hatalmi távolság nagyobb, a tekintélyelv, 
az egymástól való függés meghatározó.  

Néhány példa a narratívákból. A 2013-as svájci dokumentum, amely a turini hajléktalanokról 
szól, azt mutatja be, hogy ezek az emberek hogyan szervezték meg saját csendes és rendszeres 
demonstrációjukat, hogyan emelték magukat a hajléktalan pozícióból egy másikba, a vasárnap 
a kávéházban találkozó polgárok pozíciójába.  

A 2013-as finn program a 21. század hetyke finnjeit mutatja be, vagyis azokat az embereket, 
akik egy teljesen új társadalmi szituációban felvették a kesztyűt, és a munkalehetőségek után 
költöznek, vándorolnak, jóformán egy bőrönddel, és nem számítanak a hagyományos, napi 8 
órás és élethosszig egyetlen munkahelyen végzett munka lehetőségére. Ők az új „projekt társa-
dalom” gyermekei. A 2011-es holland műsor, „A Nagyapám lakása” is azt mutatja, hogy az 
unoka, Floris, hogyan veszi kezébe Nagyapja problémáját – ami az idegenektől való ódzkodás-
ból fakad –, és hogyan viszi végig az ügyet, míg végül megtalálja a megoldást.  

Hofstede maszkulin és feminin kultúrák (Hofstede 2001). A maszkulin kultúrákban a nemi sze-
repek élesen elválnak. A férfiak erősek, ambiciózusak, az egzisztenciális sikerre törnek, a nők-
kel szembeni elvárás pedig, hogy gyengédek, kedvesek, gondoskodóak és szerények legyenek. 
A feminin kultúrákban a férfi és női szerepek egymásra illeszthetők, a nők és a férfiak egyaránt 
hordozói „férfias” és „nőies” tulajdonságoknak. Feladataik – az otthoniak és a munkahelyiek 
egyaránt – kevéssé válnak el egymástól. A feminin kultúrákban az életminőség és az emberi 
kapcsolatok ugyanolyan fontosak, mint az anyagi javak, figyelmet fordítanak a szenvedőkre és 
a gondoskodást igénylőkre.  

Ennél a kulturális dimenziónál érdekes megfigyelni, hogy a legtöbb műsor a feminin társadalom 
értékeit preferálja, még az olyan, hagyományosan maszkulin országokból is, mint pl. Ausztria, 
ahonnan 2011-ben olyan műsor érkezett („A major asszonyai”), amely két nő együttélését és 
az élettel való megküzdését ábrázolja, ugyanakkor felnagyítja az egymásra hangolódás, odafi-
gyelés és törődés értékeit. 2012-ben érkezett a szintén maszkulin Olaszországból a „Valahaszi-
get” című dokumentum, amely a hajótörést követő környezeti katasztrófát és a kis sziget lakó-
inak gondoskodó segítségadását állítja középpontba. Az elemzett finn narratívák mindegyike a 
feminin kultúra példája. Az „És mit adhatok neked?” (2011) című program a mesterséges anya-
gokkal és mérgező adalékokkal teli táplálkozásunk veszélyeire figyelmeztet, a „Pete aratás” 
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(2012) két sérült ember gyermek iránti vágyáról és az aggódó környezetükről szól, „A nagy-
mama beköltözik” (2011) pedig egy finnországi családegyesítés emberi mozzanatit mutatja be.  

Trompenaars: fókuszált és szerteágazó kultúrák (specifikus és diffúz) (Trompenaars 2001). A 
fókuszált (specifikus) kultúrákban szigorúan elkülönül a munka- és a magánszféra, vagyis a 
dolgozók munkájukban csak a feladataikra koncentrálnak, nem keveredik semmi a magánéle-
tükkel, nem hivatkoznak személyes gondjaikra. Szerteágazó kultúrákban a szerteágazó szemé-
lyes kapcsolatok a szakmai életet is behálózzák, nem különülnek el ezek a szálak, ugyanúgy 
megjelennek az üzleti viszonyokban és kapcsolatokban is.  

Trompenaars: teljesítmény- és tekintélyorientált kultúrák (Trompenaars 2001) Teljesítmény-
orientált kultúrákban az elismerést a tetteink alapján kapjuk, míg a tekintélyorientált kultúrák-
ban attól függ az elismerés, hogy kiről van szó. A tekintélyt megalapozhatja az életkor, a családi 
háttér, a társadalmi kapcsolatok, az iskolázottság stb.  

Példák az elemzett dokumentumokból  
A német dokumentumok mindegyikében, „Az apám és kedvenc állatai”, a „Kivásárol-
tak” (2011), „A bíró és az áldozat” (2012) című műsorokban a tevékenység, az elvégzett 
munka, a szabadságért való kiállás, a bíró lankadatlan küzdelme, tehát a tettek állnak a köz-
pontban. A 2013-as francia dokumentumban pedig („Hogyan vesztettem el az apámat…”) ép-
pen egy tekintély elvesztésének folyamatát hallgathatjuk végig. Ugyanígy, a 2013-as „Az utolsó 
perc” című spanyol műsor egy tekintélyvesztés folyamatát mutatja be: az 1987-es hatalmas 
olajkútrobbanás után az államtól várt segítség helyett egy önszerveződő civil kommunikáció és 
helyi rádió aktivitását ismerjük meg, vagyis a nem működő központ helyett a lokális, civil ak-
tivitás ébredését.  

Azért tartottam fontosnak, hogy az interkulturalitás aspektusába emeljek néhány példát, mert 
itt két változási irányt érhetünk tetten.  

Az egyik változás az, hogy – a szakirodalom által hagyományosan – maszkulinként leírt kultú-
rák ezekben a dokumentumokban a feminin irányába mozdulnak, a másik pedig, hogy azok a 
dokumentumok, amelyek hagyományosan tekintélyorientált kultúrákból érkeztek, éppen a te-
kintély lebomlását, az elvesztésével való szembenézést mutatják be (legyen az államhatalmi 
vagy apai tekintély).  

Néhány ország mindhárom évben, tehát folyamatosan jelen van ebben a műfaji kategóriában, 
vagyis ezekben az országokban a műsorok készítői a társadalom életének dokumentációját fon-
tosnak tartják, és az ilyen típusú dokumentumok jelentős időtartamban jelennek meg például a 
brit médiában (ld. VII. Melléklet BBC Radio and Features, 238. oldal).  

A továbbiakban országonként megvizsgálom a dokumentumokból felsejlő miliők néhány ele-
mét.  

Műsorok és társadalmi miliők 
Ausztriából mindhárom évben több hangdokumentum is szerepelt a versenyprogramban, ösz-
szesen hat alkotás. A programok az egyéni döntési helyzetek széles skáláját mutatták be, és itt 
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a hangsúlyt a döntési lehetőségre és a felelősségre helyezem. „A major asszonyai” (2011) sze-
replői saját elhatározásukból élnek évtizedek óta együtt a majorban, napi kompromisszumokkal 
ugyan, de egyéni, szuverén döntésük az alapja évtizedes együttélésüknek. Ebben a példában a 
dramaturgiai kapcsolatot a két asszony banálisan hétköznapi párbeszéde, és az ezt megerősítő 
akusztikai környezet- evőeszköz csörömpölés, tyúkok kotkodácsolása, öngyújtó kattanás, stb. 
– és a közöttük lévő spirituális kötelék alkotta feszültség, kontraszt hozza létre.  

…”Christa Hauer: De szükségem van egy villára.  
Maria Moser: Nem! – Igen! Mustárra van szükséged.  
Szerző: A háziasszony kirohan a konyhából.  
C. Hauer: Aha.  
M Moser: Szükséged lesz rá, mert beefsteak van.  
C Hauer: Pontosan.  
M Moser: De én császármorzsát eszem, amit tegnap meghagytál.  

(Étkezési zajok) 

C Hauer: Na igen, Mózerné.  
M Moser: Mi van? 
Szerző: Az asztalon levelek, újságok, cigaretta és egy kék tablettás doboz.  

(Étkezési zajok) 

M Moser: A leves forró. Tűzforró.  

(Ellöki magától a tányért) 

C Hauer: Persze, mert te mindig úgy megmelegíted.  
M Moser: Igen… 
C Hauer: Akkor mindig forró lesz.  
M Moser: De ma még a postáját sem nézte meg.  
C Hauer: Még nem volt alkalmam rá.  
M Moser: Nem tudom miért. Azért, mert maga napozott.  
C Hauer: Igen, ez kellemesebb volt nekem.  

(Moserné köhög) 

C Hauer: Meg ne fulladjon, Moserné! 
M Moser: Igen, a leves… 
C Hauer: Ahh, a kések már sem vágnak! 
M Moser: Nem? 
C Hauer: Mire használhatjuk akkor ezeket? 
M Moser: Hát vágásra! 
C Hauer: Mindig én kapom ezeket a vacakokat… nem vágja.  
M Moser: Itt van egy tabletta, be kell vennie. Kettőt reggel, kettőt ebédkor. De reggel nem vett be egyet 

sem.  
C Hauer: Mi? 
M Moser: Még nem vette be a reggeli tablettáit. A gyógyszereket.  
C Hauer: Egyáltalán nem vettem be.  
M Moser: Igen, tudom, eh.  

(Csörren a gyógyszeres doboz) 

M Moser: Nem tudom kivenni a tablettákat.  
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C Hauer: Ja, ennyi tablettát nem is szedek, amennyihez ilyen doboz kellene. Mert, egyáltalán nem ér-
tem az egészet. Ezt az átkozott kék dobozt lehetne… 

M Moser: … teljesen elfelejteni.  
C Hauer: Pontosan…” 

Saját döntésről elmélkedik a „Nem a te életed…” (2011) című, másik osztrák program is, amely 
az eutanázia kérdését boncolgatja, vagyis a testünk fölötti végső döntéshez való jogunkat. 
Ugyanerről a döntésről szól az európai demensek számára épült thaiföldi központot bemutató 
narratíva is, az „Élethosszig vakáció” (2012), itt azonban a családtagok hoznak felelős döntést, 
akik végül erre a luxus végállomásra viszik el hozzátartozóikat. A dramaturgiai kapcsolat a 
demensek emberi méltóságának megőrzésére vonatkozó szinte megoldhatatlan kihívás, az 
egyéni sorsok bemutatása, valamint a más kultúrában működő szeretet, tisztelet és elfogadás 
bemutatása.  

Christiane: A legrosszab, hogy nem alszanak. Befektetik őket az ágyukba, ez órákat vesz igénybe, amíg 
lezuhanyozzák őket, megmossák, levetkőztetik, és ágyba teszik, lefektetik őket. És aztán hir-
telen ismét megjelennek az ajtóban. Felöltözve áll az ajtó előtt és el akar menni – az éjszaka 
közepén – aztán megint visszahúzni őt, megint befektetni az ágyába, és nyugtatgatni „nyu-
godj meg, aludj, aludj”… Aztán elalszol, ameddig ismét valami zajt hallasz. És ez éjjelente 
háromszor ismétlődik.  

Ez ment folyamatosan. Mindig elszökött, mindenfelé keresgéltem. A rendőrség hozta vissza. 
A kórház hívott, hogy felszedték valahol az utcán. Mert furcsán viselkedett. Észrevették, hogy 
nem tudja, merre van. Ezért csináltattam neki egy karkötőt, amelyen raja volt a címe.  

A vásárlás sem ment már. Csak megfogott csomagokat, csokoládét és kiment a boltból fizetés 
nélkül. Ott álltam a pénztárnál, láttam, ahogyan kisétál az egész csomag csokoládéval és 
mondtam neki: „Bernard, gyere vissza! Nem fizettél érte, gyere vissza!” Úgy szorította ma-
gához a csomagot, mint egy gyerek. Azt mondtam neki „Oké, legalább a felét add nekem”. 
És az emberek bámultak ránk, akkor azt gondoltam, ez nem megy már többé, már nem tudom 
magammal hozni, vásárolni.  

El akart menekülni a betegség elől – egyszer még mondta, hogy „Jól vagyok, el akarok 
menni, el akarok menni, el akarok menni” Én nem – nem, nem… 

De egy reggel azt mondta: „Christiane?” És mondtam: „Igen, itt vagyok”. És azt mondta 
„Nem. Christiane. Hol van Ő?”, mert nem ismert rám többet. És másokkal is ugyanez törté-
nik, rájöttem, hogy az esetem nem egyedi. Érti? De ez nagyon nehéz volt.  

( … ) 

Christiane: Van egy kis történetem, amit szívesen elmesélnék. Valami, ami sohasem történhetett 
volna meg, valami igazán szépet: 

Narrator: Christiane elmesél egy történetet, ami az első évben esett meg Barnaddal, Taiföldön.  
Christiane: Először Barnard el akart menni. Ez jellemző ebben a betegségben. El akarnak menni, 

el akarják hagyni a betegségüket. Szóval, kivette a bőröndjét a tárolóból – valaki elmesélte 
nekem ezt a történetet később – és becsomagolta a ruháit. De a lány, aki vigyázott rá – soha 
nem hagyják egyedül őket – vele volt. És nem állította meg. Betette minden cuccát a bő-
röndbe, becsukta azt és az ajtóhoz állt, és ránézett a lányra – ezt mondták nekem – és el akart 
menni. Az ápolónője megfogta a kezét, felvette a bőröndöt és elmentek. És mentek, mentek, 
mentek, elég messzire. Azt mesélték, hogy kilométerekre mentek az otthontól. Végül Barnard 
elfáradt, és csak akkor hívta a lány az igazgatót, felhívta Martint, hogy „Figyelj Bernard 
fogta a bőröndjét, már úton vagyunk, el akar menni” (Martint utánozza) „Rendben, küldök 
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egy taxit. Gyertek vissza.” Beszálltak a taxiban és visszamentek. (Nevetés) Ez olyan dolog, 
ami soha nem történne meg Európában”… 

(Élethosszig vakáció, európai demensek Thaiföldön, 2012) 

Ugyancsak a felelős döntés körül motoszkál az „Elment köszönés nélkül” (2013) című program, 
ami egy tinédzser fiú öngyilkosságának okait kutatja, a social media és az anya felelősségét 
mérlegre téve, de a „Menedéket keresve” című programban is ez a központi kérdés: az, hogy 
ha elhagyjuk otthonunkat, menekültként mi vár ránk egy idegen országban, és milyen felelős-
séget ró a menekültügyi probléma egy befogadó országra. Valójában egy egészen más narra-
tíva, „A görögség boldogtalansága” című dokumentum is a felelősség szálait bogozza, de mind-
ezt egy görög író humorral és öniróniával átszőtt monológján keresztül. Ki a felelős a görög 
gazdasági válságért? Vajon a görögség mentalitása, kulturális karaktere indokolja-e az elmúlt 
évek folyamatos kríziseit? Elvárható-e tőlük a német munkakultúra, egyáltalán lehet-e Európá-
ban egységes gazdasági fejlődés ilyen kulturális különbségek mellett? (Zárójelben jelzem, mert 
nem elemzett program, de a 2014-es műsor egy játékgép-függő szerencsejátékos egyéni drá-
máját és döntéseit mutatta be.) 

Az egyéni döntések problémájának központba állítása olyan társadalmat sejtet, ahol nem a 
kényszerek diktálta cselekvés és élethelyzet a jellemző, hanem a magáért és a környezetéért 
felelős individuum döntési helyzetei a meghatározók.  

Belgium szintén aktívan képviselteti magát a médiafesztiválon, három év alatt öt programmal 
jelent meg a versenyben, és 2014-ben is két dokumentummal. Ezek azt tükrözik, hogy a társa-
dalomban a tabu témák is a nyilvánosságba emelődnek. A „Beszéljünk róla” című belga doku-
mentum a vérfertőzést vagy családon belüli nemi erőszakot átélteket szólaltatja meg. Hogyan 
lehet megküzdeni ezzel az árnnyal, hogyan lehet túlélni és feldolgozni a rémületes emléket? Itt 
a dramaturgiai kapcsolat az akadozva, szinte suttogva beszélő, vagy éppen görcsösen hadaró 
beszélők ézelmeinek átélése és a súlyos, tabuként kezelt kérdés között jön létre. A családon 
belüli erőszak áldozatai hogyan hurcolják tovább szülőként az őket ért traumát? 

…”Azt gondolom, hogy ha megrontottak, akkor nem tölt el lelkesedéssel a gyerekvállalás. 
Úgy értem, hogy nem gondolod, hogy szuper, lesznek gyerekeim. Valójában borzalmasan 
félni fogsz. Mert nincsen példa előtted… Nem hinném, hogy az apám vagy az anyám modell 
volt számomra. Akkor hogyan legyen gyerekem, amikor az anyám depressziós volt, amikor 
anyám részt vett a durvaságban… Megkérdezem magamat, hogyan tudnám megvédeni a lá-
nyomat? Ez nem azt jelenti, hogy nem akartam gyereket. Azt gondolom, hogy borzalmasan 
féltem, hogy lányom lesz. . . Azt hiszem, hogy ez nagyon bonyolult, bonyolult az elejétől 
fogva. Hogy is mondhatnám? Meg vagy fertőzve. Meg vagy fertőzve azzal, amin keresztül-
mentél, amikor a gesztusok jönnek. A gyereknek szeretet adsz, de egy kicsit félsz”… Beszél-
jünk róla 

A „Nevem Frédéric” egy sérült ember monológja és reflexiója a többségi társadalom, az úgy-
nevezett normálisok életére és viselt dolgaira. A dokumentum végén a csattanó, hogy kiderül: 
a narratíva hőse, akitől az önvallomást hallottuk, a programot közreadó rádióállomás hangmes-
tere is egyben. A főszereplőt teljesen új pozícióba emelve zárul a narratíva, hiszen a programot 
szerkesztő Damien Magnette kollégájának történetét hallottuk. Ekkor szembesülünk azzal a 
ténnyel, hogy itt egy sérült embert egy magas presztízsű pozícióból hallottunk. Szintén foglal-
kozik egy belga dokumentum a menekültekkel is, ez a kérdés jelentős társadalmi probléma, 
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tehát beszélni kell róla. Mindezt Rabia, a marokkói nő szemszögéből, empatikusan bemutatva 
a magányt, a száműzöttséget. Dramaturgiai kapcsolat: empátia, együttérzés a gyerekeivel 
csakis telefonon érintkező magányos nő és a migráció egyik okának megismerése között. Miért 
jött el? Milyen árat fizet, aki megpróbál egyedül integrálódni egy idegen világban? Milyen ki-
szolgáltatott egy özvegy nő a marokkói társadalomban? Érzelmi hatás és megismerő, vagyis 
kognitív információt befogadó hallgató.  

 Rabia: Ez nem az én ötletem volt; a Moroccan család találta ki. Amikor megláttak, éppen sírtam és 
azt mondták „szeretné, ha elvinnénk Európába?”, „Óóóó”, mondtam „Ez ez én lehetősé-
gem…” „Európában, ha dolgozol, akkor 50 €-t kapsz naponta, nem úgy, mint itt. Gyerünk” 
mondta, „keress egy helyet, hogy itt hagyhasd a gyerekeid. Két hét múlva indulunk, gyere a 
házunkhoz és elviszünk magunkkal.” 

Magukkal vittek az autójukban, a vámon átengedtek, és aztán elvittek Belgiumba és azt 
mondták „Itt vagy, a magad ura, most már te gondoskodsz magadról.” 

De az Isten segít nekem.  

Megbocsátottam Fatihának és Zahrának, mert igazán nagy szolgálatot tettek nekem. Tudod, 
itt senki nem akarja elfogadni más gyerekét. Azt mondta „Egyetértek, de pénzt kell külde-
ned.” 

Ez van.  

Aztán az történt, hogy három éjszakát az utcán aludtam, egy nagy bevásárlóközpont mellett. 
Hullámpapíron aludtam, élelemért és vízért koldultam. Hideg volt és féltem. Nem aludtam 
jól. Tudod, ez nem olyan, mint egy zárt lakás, az utca van mindenfelé, van jó és van rossz, 
nem tudod, hogy éppen mi fog történni veled.  

Nem szégyellem elmondani mindezt, mert nem csináltam semmi rosszat. Csak aludtam.  

Majd elmondom a gyerekeimnek, mi történt itt velem Belgiumban. Így meglátják, hogy az 
élet nem könnyű, az élet nehéz. Amikor Marokkóban vagy más országban vagy, azt gondolod, 
hogy Európa a paradicsom, de nem, ez nem olyan…”  

(A menekvés ára, 2012) 

Egy másik programban egy több évtizedes eltűnés titkai után nyomoz a narratíva szervezője, 
egy hajdani gátőr eltűnésének és meggyilkolásának története bontakozik ki, egy szóbeszédből 
kiindulva. A 2014-es egyik program címe „Katia”, a Radio Campus Bruxelles csatornán hang-
zott el. Katia egy gyermekét egyedül nevelő anya, akinek saját döntése volt a gyermekvállalás, 
miután nagy szerelme, Didier öngyilkos lett, és ő még ekkor választhatott, megtartja-e a gyere-
ket. A dokumentum a lány és gyermeke kiegyensúlyozott, megelégedett életéről szól.  

E dokumentum elemzésében ismét egy hofstedei kategóriával élek, aki erős és gyenge bizony-
talanságkerülő kulturális kategóriákat is kialakított.  

Az erős bizonytalanságkerülő társadalmakban az életben elkerülhetetlen bizonytalanság ál-
landó fenyegetésként jelenik meg, minden, ami a megszokottól eltérő, veszélyesnek számít. A 
társadalom tagjaira a nem egyértelmű helyzetektől való félelem a jellemző, minden új egyben 
egy veszélyforrás, amivel meg kell küzdeni (Hofstede 2001:34–42).  
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A gyenge bizonytalanságkerülő társadalmakban a kockázat az élet természetes velejárója. A 
nem egyértelmű helyzetek nem okoznak problémát, rugalmasabbak a gyermekek számára fel-
állított szabályok, a megszokottól eltérő gondolkodás és viselkedés iránti tolerancia a jellemző. 
Ebből az aspektusból nézve Katia a gyenge bizonytalanságkerülő társadalomban vállalja a koc-
kázatot, és a gyermek megszületése mellett dönt.  

A dokumentumok mögött olyan társadalom képe körvonalazódik, ahol nincsenek tabuk és tit-
kok, nyilvánosságra kerülhetnek a jelen, a múlt és adott esetben a privát szféra titkai is, mert a 
megértés és a segítés légköre veszi körül a nehéz helyzetben lévőt. (Megjegyzem, hogy a belga 
programok a legkülönfélébb helyi adókról érkeznek a versenyre, tehát erős a lokális média sze-
repe az országban   

Bulgária is rendszeres résztvevője a médiafesztiválnak. Összesen három bolgár programot ele-
meztem (a 2014-es versenyprogram ugyanannak a sorozatnak egy másik darabja, amely 2013-
ban került a versenybe, a címe: „Hosszabb út a harcmezőhöz”). Ez egy finn–bolgár koproduk-
cióban született alkotás.  

A bolgár narratívák azt mutatják, hogy az ország erősen figyel saját múltjára és a saját magához 
való viszonyra, de ez nem annyira etnocentrikus kontextust jelent, mint inkább a nemzetállami 
lét sajátosságait. Mindegyik narratívában megjelenik a múlt, az egyikben egészen 1877-ig nyú-
lik vissza, amikor az orosz–török háborúban egy finn hadosztály egészen Bulgáriáig masírozott, 
hogy részt vegyen a csatákban. A „Transzplantációk” című dokumentumból kiderül, hogy mi-
lyen kiszolgáltatottak a különböző szervátültetésre váró betegek Bulgáriában, és hogy a türel-
metlen gyógyulni vágyók a kriminalitástól sem riadnak vissza, azért, hogy egy másik, még sze-
gényebb országból szervekhez jussanak. A körülmények átláthatatlanok, és a kétségbeesés nem 
jó tanácsadó, mert az ellenőrizetlen szerv donora esetleg maga is beteg. A három, Bulgáriában 
nevelkedő, de más országban született szereplő története, „Az érkezés nem búcsúzás” (2012) 
tipikus történet a szocializmus közelmúltjából. 1967-ben Blaga Dimitrova egy vietnami kis-
lányt fogad örökbe, a Panoráma TV műsort forgató Ivan Garelov 1976-ban egy bejruti fiúcská-
nak ad lehetőséget, hogy Bulgáriában egy békés otthonban készüljön az orvosi egyetemre. A 
politikai reflektorfénybe állított „Barátság gyermekeiről” hajdan filmet készítő Svetoslav Dra-
ganov 2012-ben arra volt kíváncsi, hogy mi történt azóta a szocialista idők híres gyerekeivel. 
A narratívák arról árulkodnak, hogy ebben a társadalomban is folyamatos a múltra figyelés és 
a közelmúltnak számító szocialista idők feldolgozása.  

Horvátország is mindhárom évben jelen van egy-egy produkcióval. A „Ganga rádió” (2011) 
egy hagyományőrző csatorna születéséről mesél, nyilvánvalóvá téve, hogy a hagyományos hor-
vát népi kultúra milyen fontos a közösség számára. A 2012-es „Háborús napló” egyértelműen 
a balkáni háború jelentőségéről és emberi aspektusairól szól. A kollektív emlékezet számára 
soha nem felejthető történet arról beszél, hogy ez az eseménysor még ma is központi helyet 
foglal el a társadalmi diskurzusban. A 2013-as program („A rádiódráma egy film, amit egyedül 
nézek”) bemutat egy olyan csapatot, amelynek tagjai látássérültekként készítenek egy rádiójá-
ték sorozatot, ez számukra terápiás közösségi és művészi lehetőség is egyben. A programok 
mögül olyan társadalom képe sejlik föl, ahol nagyon fontos az etnicitás, a kollektivitás és maga 
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a rádió is fontos szerepet tölt be az emberek életében, hiszen két programnak is „főhőse” maga 
a médium, a rádió.  

Csehországot a vizsgált időszakban négy rádiódokumentum képviselte, 2014-ben kettő. A tör-
ténetek egy része itt is a történelmi múltban kutat. Az „Én is a te fiad vagyok, Adolf” című 
dokumentum a második világháború idején kezdődik, a „Trinksaifen az otthonunk volt” című 
pedig a német és cseh közösségek együttélését mutatja meg. A dramaturgiai kapcsolatot az 
idős asszony hangja, a teljesen hétköznapi és ismerős zajok, kutyaugatás, a párbeszéd banalitása 
megteremti az ismerősség és otthonosság érzését, míg éppen az ismerős és otthonos életvilág 
történelmi megszakítása, ennek szétzúzása közötti kontraszt hozza létre.  

Boucká: Gyere be! (Kutyaugatás) Jó fiú. Mates! Hagyd abba! (a kutyához) 
(citera hangja) 
Boucká: Hagyd magadon a cipődet! 
Éva: Tiszta sár. Csak keresztül mentem… gyapjú zokni van rajtam.  

Szóval, hogy vagy Boucká néni? 

Boucká: Hát, lehetnék jobban is, de figyelembe véve a koromat, nem panaszkodom. Gyakran elfára-
dok, persze, le kell pihennem. Van vagy 12 féle gyógyszerem – vérnyomásra, szívre, cukorra, 
koleszterinre, mindenféle betegségre, amit így öregen megkapok.  

A nevem Boucká Ruzena, 1923-ban itt születtem.  

Éva: Hol itt? 
Boucká: Itt Rudnéban.  
Éva: És akkor ez mi volt? 
Boucká: Az Első köztársaság [ezt a nevet használták Csehszlovákiára 1918 és 1938 között. ] 
Zettlová: Trinksaifen az Trinksaifen, ahol éppen vagyunk.  
Éva: És ma azt mondják, hogy Trinkseifen vagy Rudne? 
Zettlová: Rudne, a Trinksaifen az német. Nincs különbség, ugyanaz a két név. Rudne, Trinksaifen.  

( … ) 

Narrátor: Önkormányzati krónika 1922 

A Trinksaifen falu számos, elszórt tanyából áll, hasonlóan a Krusné hegyek más faluihoz 
hasonlóan.  

A többség nyilvánvalóan kisbirtokos itt, olyan kicsi földekkel, amelyek nehezen tartanak el 
egy tehenet is. Így találta meg ezt a helyet a kecsketenyésztés. A kaszálás és betakarítás a 
föld és a természet kiforgatása, és rengeteg munkával, szorgalommal, munkával és verejték-
kel jár.  

Hatalmas sziklás pusztaság még betöltetlen és kietlen. Sok munkája lesz még itt a gyermeke-
iknek is.  

Csak néhány farmernek van 10 hektáros földje: Josef Götz 40-es házszámmal, Wenzel Götz 
18-as szám, Anton Hochmut 197-es szám, Anton Tutz 196, Josef Götz 192, Leo Rölz 12, 
Justin Wohner 73, Siegfried Herold 111, Ernst Herold 188, Franz Herold 159, Berta Herold 
155, Johann Bittner 16.  

Severová: Nézzen ide, elmondom magának, hogy csak németek voltak ebben a faluban, csak ők. Nem is 
vettük észre, hogy csehek vagyunk, vagy, hogy a hely odatartozik. 1400 lakosa volt, csak 
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három cseh volt közöttük. Végül is, amikor az önkormányzathoz mentél, akkor németül be-
széltek veled. (nevetés) Német könyvek és minden, a dalaink, minden német volt, mint ez „A 
mi cseh dalaink” [hivatkozás a háború előtti cseh dal, mely a Cseh dalokat dicséri. ] 

( … ) 

Severová: Kell a családod és az otthonod. (macska dorombol) Figyelj Niki, megőrültél? Mit akarsz? 
Mindig csak ölelkezni, semmiképpen, gyere ki. Nem akarsz kimenni? Volt egy macskánk, 
Zsófinak hívtuk.  

Éva: Zsófi? 
Severová: Ühüm. És ő itt maradt azokkal az emberekkel, akik itt éltek azelőtt is. Azt mondják, a macskák 

a helyet szeretik, nem az embereket. Vannak, akik elviszik a macskájukat magukkal másik 
faluba vagy másik városba, és aztán a macska visszamegy a régi házba. Egyszer hallottam, 
vagy olvastam valahol, nem emlékszem hány kilométert ment a macska, de hazatalált, annak 
ellenére, hogy a gazdái vele voltak, nem akart az új helyen maradni. Mondhatod, az csak egy 
buta macska, nem? 

Boucká: Hol vagyunk most? 
Severová: Trinksaifenben, az Érchegység gerincén.  
Boucká: Érchegység, az Érchegységről, Erzgebirge, a korábbi Szudéta-vidék, igen… 
Severová: Kellemes itt. Mindenki, aki idejön, azt mondja: Kellemes itt, csöndes, mindenütt nagyon kel-

lemes, szép itt.  

És Trinksaifen volt az otthonunk…” 

(Trinksaifen az otthonunk volt, 2013) 

A „Nyújtsd a kezed” (2012) története egy állami nevelőotthonból kikerülő fiatal cigányfiú sor-
sát követi. A 2011-es alkotás egy mozgássérült, parasportolónő története, aki nemcsak hős, ha-
nem esendő ember is, de később visszaélve hírnevével pénzügyi csalásokba keveredik. Egy-
szerre bálvány és bálványromboló. A történetek alapján az az érzésünk, hogy bár ez a társada-
lom még nem juttatja alanyi jogon a kapaszkodókat egyenlő esélyekhez, de itt is vannak, akik 
kezüket nyújtják az elesetteknek. Ebben a közösségben is fontos a történelmi múlt, amely tele 
van feldolgozatlan kollektív és egyéni sebekkel. A 2014-es, tehát az elemzéshez nem tartozó 
alkotás címe „Mama nadrágban”. Ez a narratíva egy négy saját gyermekét egyedül nevelő 
nő/férfi története, aki a második válása után úgy dönt, új életet kezd, és vállalja gyerekkori 
identitás-vonzódását is, orvosi támogatással férfivá formálódik. Így apaként és anyaként egye-
dül áll helyt a családban, ahol a négy gyerek zenét és nyelveket tanul, sportol és éli a kamaszok 
életét. A történet környezete a meglepő, a cseh kisvárosban toleranciával és támogatással veszik 
körül a különös családot, a történet pozitív példája a szokatlan elfogadásának.  

Dánia az egyik legaktívabb szereplője a fesztiválnak, az elemzett évek során 5 művel voltak 
jelen, 2014-ben pedig három programmal. Milyen társadalmi miliő rajzolódik ki a dán doku-
mentumokból? A történetekben megjelenik a legszemélyesebb titok, egy joviális és köztiszte-
letnek örvendő nagyapa, akinek halála után egy megtalált magnókazetta árulkodik kettős életé-
ről, amibe egy asszony és egy felnőtt fiúgyermek is beletartozik. Hogyan küzd meg ezzel a 
helyzettel a család, a mostanáig mit sem sejtő nagymama? Hogyan érez a történetet elmesélő 
unoka, aki nemcsak kívülről szemléli az eseményeket, hanem maga is megrendült szereplője 
mindennek? Ugyancsak személyes történetet mesél el egy másik narratíva, „A nagybátyám 
hamvai” (2012), amiben a magány és a lét filozófiai kérdései jelennek meg, miközben egy 
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nagybácsi furcsa végakaratának motivációja tárul fel. William Stender vágya, hogy hamvait 
Tonga egy kis szigetére, Tapura helyezzék családtagjai, de még életében elutazik oda unoka-
öccsével. Mi az utazás során követhetjük, és megértjük életének, gyerekkorának görcseit, belső 
sebzettségét és magányát, a papi hivatás választásának motívumát és az örök paradicsomi sziget 
utáni vágyát. Szintén magányosak azok a nők, akik az „Elcsábítva” című dokumentumban meg-
ismernek egy profi masszőrt, aki a hirdetésre jelentkező hölgyeknek nemcsak masszázst nyújt, 
hanem flörtöt is. Az „Áruba bocsátva” (2011) című dokumentum éppen azokról szól, akiket 
menekült státuszukat kihasználva akaratukon kívül taszítanak prostitúcióba. Itt is létrejön a dra-
maturgiai kapcsolat, a szereplő, aki testvéreit olyan áron támogatja, hogy a testét bocsátja 
áruba, és az ezzel a kiszolgáltatott helyzettel visszaélő bűnözőkről kapott ismeretek között.  

Beszélő: Cynthia elvesztette mindkét szülőjét, és ő meg a testvérei magukra maradtak.  
Cynthia: Nincs pénzünk az iskolára… 
Beszélő: Senki nem tudott segített rajtuk és nem tanítottak nekik semmit. Így került Cynthia Dániába.  
Cynthia: Ugye, Európába jövök.  
Beszélő: Cynthia találkozott a falujában egy nővel, Kenyában. A nő felajánlotta, hogy segít neki el-

jutni Európába. Itt Cynthiát majd tanítják, és munkát is kap és sok pénzt fog keresni. Viszon-
zásul a nő 40. 000 Eurót kért, és abban a pillanatban Cynthiának fogalma sem volt, hogy 
milyen rengeteg pénz az.  

Michelle: Tudtad, hogy végül prostitúcióban végzed? 
Cynthia: Nem tudom.  
Beszélő: Amikor megérkezett a valóság egészen másképpen festett. Ha tudta volna, hogy prostituált-

ként kell dolgoznia, sohasem indult volna el.  
Cynthia: Nem tudtam, ez lesz munka, amit nekem csinálni fog.  
Michelle: Aha, amikor megérkeztél, akkor nagy, 40 ezer Eurós adósságod volt, aztán azt mondta a nő, 

hogy most fizetned kell, és az egyetlen mód a prostitúción keresztül vezetett.  
Cynthia: Igen.  
Beszélő: Ma Cynthia támogatja a családját, mivel a bátyja az egyetemen tanul.  
Cynthia: Ő a nagyobbik bátyám. 18 éves, ő az, akit tanítanak.  
Michelle: Úgy érted, hogy neki küldöd a pénzt? 
Cynthia: Igen.” 

(Áruba bocsátva, 2011) 

„Az asszony Burmából” egy olyan nő történetét mondja el, aki a tengerbe sétálva követett el 
öngyilkosságot, miután többször visszatoloncolták Romániába, ahová burmai menekültként ér-
kezett 47 társával. A történetből kiderül, hogy Dánia sokkal magasabb színvonalú ellátást nyújt 
a hozzá érkezőknek, így az asszony számára a kitoloncolás azonosnak tűnt a hajléktalanná vá-
lással. Egy szociálisan rendkívül biztonságos társadalom képe sejlik föl előttünk, ahol azonban 
az egyik fő társadalmi probléma a magány. A 2014-es alkotások egyike, az „Anton repül ” című 
program egy, Dániában évente 250 családot érintő kérdést dolgoz fel. Ezeknek a pároknak 
ugyanis halva születik gyermekük, nem múló traumát jelentve a családnak. A történetet a kis 
Anton, az égbe szálló lélek szülei – és környezetük, az orvosok, ápolók – mondják el a fogan-
tatástól a temetésig, illetve tovább, mert a testvérek mai megemlékezési rítusai is megjelennek 
a narratívában. Egy jól működő szolgáltató államot és mélységesen humánus társadalmi miliőt 
hallunk és látunk magunk előtt, ahol az egészségügyi szakemberek a legnagyobb tapintattal és 
empátiával támogatják a szülőket, akik ugyanúgy a család részeként emlegetik Antont, ahogyan 
három testvérét.  
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Finnország. A finn történetek számossága is azt jelzi, hogy a történetmesélés műfaja nagyon 
fontos a média számára. Ennek egy másik bizonyítéka, hogy Berlinben nemcsak a történetme-
sélő szerkesztők vesznek részt a narratívák nyilvános elemzésében, hanem „A nagymama be-
költözik” című, 2011-es program egyik szereplője, az Afganisztánból Helsinkibe, családja után 
érkező nagymama afgán menye is ott volt ezeken a beszélgetéseken.  

Milyen miliőt tükröznek a finn programok? A „Mit adhatok neked?” című alkotásról már em-
lítettem, hogy a globális környezeti problémaként pozícionált egészséges étkezés kérdéséről 
szól, olyan társadalmi kontextust mutat be, amelyben ez a kérdés társadalmi felelősségként je-
lenik meg. Az Afganisztánból Helsinkibe menekülő család életének bemutatásakor kiderül, 
hogy mennyi és milyen minőségi segítséget kapnak a beilleszkedéshez. Korántsem a külső kör-
nyezet reakciója jelenti a problémát, mint inkább az idős anyós családba való beilleszkedése a 
gond… 

Az „Élet a ’Halálban’” (2012) című történet egy aprócska, isten háta mögötti finn településre 
kalauzolja a hallgatót. Egy fotókiállításon látott kép ihletésére indul el a mesélő 700 km-re a 
finn fővárosból, hogy megismerhessük a különös nevű település lakóit és hétköznapjaikat. Kö-
zösségtanulmány egy kietlen és mégis élhető vidéken. A „Pete aratás” (2012) egy fiatal házas-
pár története, akik emberi jogi konfliktusként élik meg, hogy környezetük aggódik elszánt gyer-
mekvállalási szándékukat látván, mivel mindketten sérült emberek. Kiderül, hogy miután csak 
bizonyos számú embrió beültetésének költségeit vállalja az állam, ők tovább lépnének, saját 
költségükön folytatják a lombikbébi kezelést. Halljuk a lányát aggódva támogató édesanyát és 
a férjet, az orvost és a barátokat, nem az derül ki, hogy emberi jogában kívánná bárki akadá-
lyozni a párt, sokkal inkább egy segítő környezet felelős aggodalmaival szembesülünk. Az 
egyik szereplő svédül beszél, mert ez az adás a finn rádió svéd szekciójában hangzott el. A 
kisebbségi nyelv tiszteletét és ismeretét kommunikálja a program számunkra. „Az énekelj 
haza” című történetben megismerkedünk az 1960-as évek legendás finn énekesével, Bengt 
Huhtaval, akinek művészneve Kristian. Egy 14 éves lány rajongói levelére válaszolt annakide-
jén, és most ez a lány elindul megkeresni a hajdani legendát. Most, 40 évvel később egy kis 
falusi iskolában találja a fehér hajú, 60 éves egykori sztárt, aki elégedett zenetanár.  

A 21. század új finn nemzedékét mutatja be a 2013-as történet, főhősei olyan fiatal párok, akik 
sajátos szaktudással bírnak, és ehhez munkát keresve utaznak az országban. Jenni, Suvi, Jussi 
és Matti már a „projekt nemzedék” tagjai, akik a hajdani munkahelyek élethosszig megtartó 
biztonsága nélkül élik életüket, szabadon, de gyökértelenül. Most még büszkék arra, hogy ki-
hívástól kihívásig vándorolnak, de a beszélgetésekben már felvetődik a családalapítás, a lokális 
kötődés iránti vágyuk is, míg jelenlegi élethelyzetüket a szabadság egyfajta egzisztenciális 
megéléseként definiálják. A dramaturgiai kapocs a bizonytalanság, jövőtlenség szorongásának, 
illetve az ezzel az új élethelyzettel, a prokjekt társadalom jelenségével szembenéző fiatalok 
verbális tanuságtétele közötti feszültség.  

Jenni: Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy az a világ vége, ha nincs munkájuk. Ugyanakkor én 
azt gondolom, hogy a mi nemzedékünk – a 30 évesek – mi másképpen gondolunk erre a do-
logra. Így amikor elvesztjük a munkánkat, akkor ez még nem a világ vége nekünk. Nem töri 
az egyéniségünket teljesen darabokra, mint ahogyan azt a szüleink esetében volt, azokkal, 
akik a 40-es években vagy korábban éltek.  



47 
 

(Gép ritmusa) 
Jussi: A szüleimet nagyon érdekelték az emberek titulusai, hogy azt mondhassák „most ő, mint ta-

nár dolgozik”. Ez olyan fontos, mi az én foglalkozásom és hogyan tudják elmondani a roko-
naiknak „a fiam tanár” vagy „a fiam ez vagy az”. Nem érdekelnek ezek a dolgok. Lehet, 
hogy időnként gondolkodom ezen, de a nap végén… Nem definiálom magamat a munkám-
mal… Lehet, hogy úgy definiálom magam, hogy hány féle munkát mertem kipróbálni hány-
féle munkakörben, a képességeim csiszolására. Többre értékelem ezt, mint ugyanazt a mun-
kát 30 évig.  

Suvi: Most kezdtem el csodálkozni, vajon… vajon a szüleink traumatizáltak bennünket, akik ugyan-
abban a munkában töltöttek 30 évet, és most boldogtalanok a választásukkal.  

Jussi: A 9-4-ig rutinja.  
( … ) 
Suvi: Lehet, hogy már láttuk valahogyan azt, oké, ez egy munka, de nem kielégítő. Talán arra 

tanítottak, hogy többet kérjünk, és van egy bizonyos érzet … 
Jussi: Igen, „jobb döntéseket hozz, mint mi tettük…” 
Suvi: Talán ez okoz egy bizonyos elköteleződés fóbiát és csak repkedünk… 
Jussi: Ezen gondolkodtam és olvastam is róla… Ma a fiatalok könnyen váltanak munkát, de ez nem 

teljesen a mi hibánk. A társadalom nem ajánl semmit, ami tartósabb lenne. Valahogy… mi 
csak… a nemzedékünknek csak alkalmazkodnia kell ehhez és olyan munkákkal kell beérni, 
ami lehet, hogy csak fél évet tart, és a jövő ismeretlen. Ily módon egyszerűen csak ki kell 
próbálnunk különböző dolgokat ebben a társadalomban, és ez mutat akkor egy bizonyos el-
köteleződés fóbiát. Úgy is gondolok rá, hogy nem feltétlenül szeretném, ha ugyanaz lenne a 
munkám egész életemben”… 

(A 21. század különleges finnjei, 2013) 

Úgy tűnik ezekből a történetekből, hogy a finn társadalomban található lokális kisközösségek 
az egyén számára kielégítő társadalmi közeget adnak, amelyben harmonikusan, szociális biz-
tonságban élik hétköznapjaikat, miközben felveszik a kesztyűt a környezeti és társadalmi kihí-
vásokkal. Ezt a társadalmi miliőt az önbizalom jellemzi, a teljesítményorientáltság, a szorgalom 
és a self made man mentalitás.  

Franciaország. Az elemzett időszakban, vagyis három év alatt kilenc francia történetet hallhat-
tunk a programban. Ezek többféle adótól érkeztek, az ARTE Radio-tól kezdve a France Culture-
ig bezárólag. Ezeknek a narratíváknak a különlegességéről még szó lesz az esztétikai különb-
ségek tárgyalásakor. Most azonban a társadalomról alkotható víziókat emelem ki.  

A francia történetekben megszólal az anya, akinek szülését „real time-ban” végig hallhatjuk és 
egy másik műben megjelenik a „szadomazo” szeánszot irányító domina, a Mistress, aki a hall-
gatók számára elemzi vendégkörét és saját szerepét a szituációban. A dramaturgiai kapocs a 
félelmet keltő akusztikus elemek, lánccsörgés, lihegés, nyögés, valamint a szituációt kívülről 
láttató és elemző mistress, domina információi közötti feszültség.  

Marc, szaval: Esedezem, védje meg az alázatos szolgát, mivel én a tudatlan világ érthetetlensége ellen 
vagyok, és folytonosan segítsen abban, hogy tökéletesedek a meghódolás útján, ami az én 
egyetlen végzetem. Esedezem, hogy vigyen még tovább a perverzió útján, bűn és feltétlen 
romlottság, ami megveti a morális rendet, amely megvonja tőlem a jogot, hogy különböző 
legyek és kiró rám egy tiltott zsarnokságot. Én leszek a te célod, és a te célod a gyönyörhöz. 
Fájdalomban, összehúzódásban és önsanyargatásban. Nap nap után felfedezem az extázist, 
amit figyelmed felémfordulása jelent… 
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Mistress: Ó, milyen nagyszerű szolga! A szíveddel szavaltad el. Rendkívüli! Vetkőzz! 
( … ) 
Mistress, a riporternek: Van több értelmiségi, művész, üzletember… Vannak, akik iderepülnek, hogy ta-

lálkozzanak velem, vagy bejönnek, amikor Párizsban járnak. De személyiségi jegyek alapján, 
igazán különböző emberekkel foglalkozunk. Ez az alany egy szerényebb, egyszerűbb háttér-
ből jön. Mindig örülök, ha meglátogat, elég rendszeresen jön. Nincs fix rendszerünk, de ál-
talában ez havi egy látogatást jelent, valahogy így. Ő egy olyan fiú, akivel egy fajta… Igen, 
mondhatod, hogy ez egy kapcsolat. Nagyon kedvelem.  

(Lánccsörgés) 
Mistress, a riporternek: Ha azt látom, hogy valaki azért jön hozzám, mert van valami bizonyos kérdése, 

azt mondom, „Nézd, nem hinném, hogy én vagyok a megfelelő ember”. A hozzám fordulók 
90 százalékát visszautasítom. Először vannak azok, akik nem akarnak teljesen kilépni a ter-
mészetes hajlamaikból, így soha semmi nem történik velük. Aztán vannak azok, akik nagyon 
perverzek, például. A következő fokozatra akarnak kapcsolni, de talán nem azzal a módszer-
rel, ahogyan jelzik. Megérzed, hogy a szándék megvan, de nem megvalósítható. És itt vannak 
azok, akik legalábbis egy kicsit bizonytalannak látszanak és valami teljesen valószínűtlent 
keresnek. Néhányuk őszintén megpróbál kapcsolatot létrehozni, de ez nem működhet. Soha 
semmi nem jön ki ebből…” 

Az egyik francia dokumentumban megszólalnak a dehumanizálódásuk folyamatára ráébredő 
„csendtörők”, akik az Izrael által megszállt arab területeken alázták meg naponta az arab lakos-
ságot. Megszólalnak azok a nők, akik „tábori testvériségben” élték túl a koncentrációs tábort 
Brensben, ahol 1942–44-ig voltak foglyok, ők mesélnek emlékeikről. Itt a természeti környezet 
hangjai, a szereplők nevetése, egy énekszám, a meghitt akusztikus világ és az eredetiesemények 
kognitív trtalma közötti feszültség jelenti a dramaturgiai kapcsolódást.  

„Narrátor:A dél-franciaországi brensi női koncentrációs tábor 1942 és 1944 között működött. Három 
nő, különböző háttérrel – Arlette, Nuria és Angelita – mesél az időről, amelyet a táborban 
töltöttek. Arlettet találomra kapta el a Vichy rendőrség. Angelitát a Pétain marsall elleni 
összeesküvés miatt tartóztatták le, míg Nuria mint spanyol menekült vált áldozattá. A három 
nőt Brensbe küldték, ahol Európából származó más nőkkel laktak együtt – zsidókkal, aktivis-
tákkal, prostituáltakkal – fa barakkokban voltak elkülönítve egymástól, állampolgárság sze-
rint. Nehéz időszak, elzárva 20 évesen. Meglepő módon emlékezetük mégis elsősorban a ba-
rátságot, a gyengédséget és kreativitást őrizte meg a barátságtalan időkből.  

Nuria Mor: Háromszáz őrizetes nézte, mit lehetne főzni. Nem találtunk fát sehol sem. Kivéve a séta-
utakat, ahol fával volt fedve a föld, hogy ne süllyedjünk el a téli sárban. Nem tudom, hogy 
szándékosan-e, de amint az egyik megrepedt, azonnal eltűnt.  

(Tűzropogás hangja) 
Nuria Mor: Mindig improvizáltunk. Például a tűzhelyet, amin főzni lehetett. És minden ládát, amit 

találtunk felhasználtuk asztal és székek készítéséhez.  
Angelica Bettini: Megegyeztünk, ha valaki csomagot kap, megosztjuk mindenkivel. Minden kunyhóban 

valaki szervezte ezt. Főleg a franciák csinálták ezt, mert a mi spanyol kunyhónkban főleg 
menekültek voltak. Nekik általában nem volt senkijük, akik csomagot küldhettek volna.  

Arlena Baena: De mindenki nem tudta… Megosztottuk, de… Kaptam egy csomagot, és akivel megosz-
tottam a kunyhómat… Adtam neki egy főtt tojást és némi szardíniát. Megosztottuk. A végén 
már nem sok maradt a csomagban. Nem tudtál enni és nem adni annak, akivel megosztottad 
a kunyhót. Ez igazi barátság volt.  

Szerettem nevetni. Mindig viccelődtünk.  

(Léptek pocsolyában. Vidék, madarak és tücskök) 
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Arlette Baena: Néha sírtam, és aztán nevettem. Mindannyian ez tettük. Mindenkinek voltak rossz per-

cei.” 

(Tábori testvériség, 2013) 

Az egyik francia alkotás főhőse Gabrielle Edelman, akinek sebész édesapja 1983-ban seropo-
zitív lett egy műtét során, és ebbe belehalt. A történet mesélője harminc évvel később kezd 
nyomozásba, hogy megtudja: milyen is volt az apja?  

Gabrielle Edelmann: Az AIDS két évvel a születésem előtt furakodott a családba. A vírus terjedt és 
terjedt. Jól befészkelte magát Dr. Edelmann szervezetébe, és 10 év alatt egyre közelebb került 
az agyához. Hét éves voltam, amikor megbetegedett, de én mindig úgy ismertem, mint egy 
embert, aki mindig egy kicsit lököttnek látszott. Fizikailag leépült, bár elég józannak látszott. 
Szóval a betegsége nem volt nyilvánvaló az elején, és én semmi esetre sem akartam tudni 
róla. De a viselkedése gyorsan megváltozott, és én azt mondtam magamnak, „Az apám bo-
lond, és nem tudom, hogy kell bolondokkal beszélni, szóval egyszerűen hanyagolni fogom”.  

Victoire Edelmann: Jössz? 
GE: Már megint ott tartunk, hogy a HIV agyvelőgyulladáshoz vezetett.  
VE: Mi? 
GE: Hadrien tényleg őrült volt? Lehet, hogy itt az ideje, hogy többet gondolkozzam erről a Had-

rine Edelmannról, aki, hosszú ideig egy fantom volt a számomra.  
VE: Szóval, megtaláltad, amit kerestél? Igen? 
GE: Én mindig az anyám lánya voltam. Most el kell fogadnom, hogy én az apám lánya is vagyok 
VE: Miről akarsz beszélni? Az apádról? 
GE: Valójában két–három kérdés van itt, mert teljesen elvesztem az időpontokban, és azt, amikor 

bizonyos dolgokat észrevettél.  

(Hogyan vesztettem el az apámat, 2013) 

A francia alkotásokban megszólalnak a columbiai Cartagena város lakói, a szegények és a hi-
hetetlenül gazdag család tagjai, és kiderül, hogy súlyos társadalmi különbségek rejtőznek a car-
tagenai klasszikus zenei fesztivál hátterében. Megszólal az a hajdani stoppos lány, akit megerő-
szakolt az őt felvevő autós, és később festőként, a művészetben szublimálja a vele történteket, 
miközben az elkövető bíróság elé kerül. Meghalljuk a montreali színésznő hangját is, aki 2001-
ben egy klasszikus darab egyik jelenetében felkiáltva elnémul, és megváltozik az élete. Delp-
hine Salkin ettől fogva csak belső hang tulajdonosa, hiszen munka- és kommunikációs eszköze 
egyik pillanatról a másikra eltűnt. Hogyan harcolt hangja visszaszerzésért, és mit jelent a meg-
változott hang, ami identitásunk egyik lényeges eleme? A témák sokféleségével, a nézőpontok 
számosságával szeretném bizonyítani, hogy a művek egy nyitott és színes társadalomról be-
szélnek, ahol a legbelső folyamatok megmutatása ugyanolyan érdekes a történetmesélő szá-
mára, mint a globális társadalmi problémáké. A belső drámák témáinak sokfélesége egy, az 
egyént a középpontba helyező társadalomról tanúskodik, míg a történeti narratívák átemelik a 
jelenbe a múlt tanulságait. A brensi fogolytábor lakói, Arlette, Nuria és Angelita beszélnek 
barátságukról és a túlélés eszközeiről, a „Csendtörők” pedig megmutatják, hogy a hajdani ál-
dozatok mai utódai is elveszíthetik humanitásukat. A narratívák a permanens társadalmi önref-
lexióról tanúskodnak, és arról, hogy ebben a társadalomban a legnagyobb nyilvánosságban sin-
csenek tabuk. A dokumentumokból egy szekularizált társadalom rajzolódik ki, ahol gondolat-
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szabadság van. Ahogy már említettem, a hagyományosan tekintélyelvűként ismert francia kul-
túra ezen alkotásai közül azt a tradíciót folytatja, amelyik éppen a provokációt, a különlegeset 
állítja fókuszba, az „épater le bourgois” elve alapján működik tovább, középpontba helyezve 
az individuumot a maga legmélyebb bugyraival, vagy a sokak által tabunak tekintett témákat, 
legyen szó a szexjátékokról vagy csoportos dehumanizációs folyamatról. 

Németország. A hat német történet közül kettő társadalomtörténeti eseményt dolgoz fel, illetve 
ezeknek a mára vonatkozó aspektusát ismerjük meg. „A bíró és az áldozat” (2012) azt a jogi 
abszurditást tárja fel, amikor a törvények szerint a gettólakóknak nem jár nyugdíj, hiszen nem 
dolgoztak ez alatt az idő alatt, míg az őket őrző, hivatalos munkaviszonnyal rendelkező őröknek 
jár… Egy bíró évekig tartó jogi és emberi kálváriájából kiderül, hogy egy erősen normatív tár-
sadalomról van szó, ahol a szabályok megtartása elsőrendű fontosságú, a bürokrácia gépezete 
olajozottan működik, ugyanakkor az ezzel szembeszálló bírónak is ugyanolyan esélye van igaz-
ságának képviseletére. A Németországban közismerten sikeres múltfeldolgozás ellenére még 
ma is ott lappanganak a náci időszak rejtett és manifeszt érzületei, a napi jogértelmezésben is 
ott kavarog a bűntudat, az „ezen már túl vagyunk” attitűd, a gyakori megnyilvánulás, hogy 
„elég volt a flagelláns önostorozásból”. Ott rejlik a – majd minden európai társadalomban – 
bujkáló antiszemitizmus, és ugyanakkor ott találjuk az ezzel konzekvensen szembeszálló ma-
gatartásformákat is.  

Ugyancsak társadalomtörténet, de a közelmúlt feldolgozása a „Kivásároltak” (2011) című al-
kotás, amelyből az NDK történetének egyik legsötétebb epizódját ismerjük meg, a pénzért el-
adott politikai fogolyvásár történetét. Ebből a narratívából is az derül ki, hogy a német társada-
lom korántsem emésztette meg a kettészelt ország szocialista felének súlyos örökségét. Áldo-
zatok és tettesek együtt élnek, de az is kiderül, hogy a hajdani áldozat a besúgója iránti gyűlölet 
nélkül, puszta megvetéssel tudja kezelni a helyzetet. A történet nyilvánosságba emelése pedig 
azt mutatja, hogy a médiában fontos a legközelebbi múlt bűneinek megjelenítése. „Elsa és Olaf” 
(2012) egy mentálisan sérültek számára szervezett párkapcsolati ügynökség segítségével ismer-
kedtek meg 9 éve, és immár 6 éve házasok. Két sérült ember szerelme és közös aktivitása egy 
színházban, a Minotaurusz színházban, amelyben kifejezetten mentálisan sérültek játszanak 
Varázsfuvolát, Hamletet, Leonce és Lénát. Egy művészházaspár beszélgetését halljuk, csak ép-
pen – ők mások. Németországban a mentálisan sérültek számára párkereső ügynökség műkö-
dik, és olyan közösségi aktivitásban is részt vehetnek, mint a színjátszás. Ez a narratíva kifeje-
zetten elmozdulást jelent a maszkulin társadalomtól a feminin kultúrák irányába.  

„Az Apám és kedvenc állatai” (2011) című dokumentum ugyanis egy tipikusan maszkulin tár-
sadalmat mutat, ahol a vidéki farmján állatokat tenyésztő apa diktál, az anyának csak az érzel-
mekkel való törődés és egy szellemileg kielégületlen élet jut. Mindeközben kiderül, hogy az 
Európai Unió gazdasági rendszerében a mezőgazdasági kistermelők, a hagyományos egyéni 
gazdálkodók sorra nehéz helyzetbe kerülnek. Az apa előtt is ott magasodik a kérdés: hogyan 
tovább, ha nem nyereséges a tevékenysége? Ráadásul gyerekei sem folytatnák gazdálkodását, 
mert például Julia leánya egészen más iránt érez elhivatottságot, ő ennek a történetnek a szer-
kesztője, az ő dokumentumműsorát halljuk. Ő az, aki bevonja a hallgatót a családba, dramatur-
giai kapcsolatot teremtve a saját szülőkkel való őszinte beszélgetés érzelmi mélysége és az EU 
mezőgazdasági normatíváinak száraz tényei között.  
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(Légkör: konyha) 

Anya: De sajnálom, hogy soha nem találsz időt arra, hogy segíts egy kicsit. Azt hiszem ez elég 
szégyenletes. Te segítettél a legkevesebbet. Mindig játszod a radikálist, „Nem akarom! Nem 
akarok pihenni! Nincs időm erre! Valami egészen mást csinálok most!”.  

Júlia: Mit csináljak akkor? 
Anya: Segíts nekünk a hétvégeken, vagy hasonlót megint.  
Júlia: Jó, múlt évben a szobatársammal szerveztük a hétvégéket.  
Anya: Fejhetsz itt is saját magad.  
Júlia: De egyedül nem olyan érdekes.  
Anya: Ja, de mégis jó lenne. Ezzel boldoggá tehetnél bennünket.  
Apa: Első hallásra igen, ez olyan, mintha elvesztettük volna a fiunkat. a lányunkat, csak elment 

egy évre külföldre, és én már beletörődtem ebbe. És ez már egyáltalán nem számít. De most, 
hogy megint itt voltál párszor, azt reméltem… segíthetne egy kicsit! Egy pár este voltál ve-
lem, megértetted a négylábúakat. Ez mindig boldoggá tesz, ha valaki egy kicsit kimutatja a 
háláját.  

Júlia: Bosszant, ha senki nem megy veled a farmra? 
Anya: Engem nem.  
Apa: Örülök, hogy téged nem.  
Júlia: Valóban? 
Mindketten: Igen.  

( … ) 

Heinfried: Az iskolában mindig azt mondták, hogy a strukturálási változások folyamatosak. Növekedés 
vagy hozam. Ha kinézel a konyhaablakodon, akkor mindent látsz, amit át kellene venned, és 
biztosítanod, hogy te maradsz a legutolsó a faluban, vagy a régióban, és akkor megcsináltad. 
Mindegy hogyan, a lényeg, hogy sokat termelj és minden rendben lesz.  

Júlia: De már van itt pár farmer, akik azt mondják, már elérték az optimumot.  
Heinfried: Igen, egyre többet kell teljesíteni, ha valamit szeretnél keresni a nap végén. Én is egyre több 

munkát keresek magamnak és a családomnak, és végül semmivel nincsen többünk a végén.  
Báty: Konkrét tervek voltak, hogy visszaköltözünk a farmra. Arra, hogy növeljük a marha- és te-

hénállományt, és építünk egy úgy nevezett kocka házat. Csak a költségek legalább egy nem-
zedéket, tehát a mi generációnkat gyakorlati gazdálkodásra kényszerítene.  

Anya: Ó, voltak kétségeink, valóban egy hatalmas farmot kellett volna építenünk.  
Apa: Mindenekelőtt örülök, hogy nem vettünk egy új farmot. Egy nagy tehénistállót akartunk épí-

teni „Kuschertben” (a mi falunk közelében).  
Anya: Aztán még többet kellett volna aggódnunk, néha ez bekövetkezik, amikor a szülők építenek 

valamit… aztán a fiú elmegy.  
Júlia: Egyszer minden modernizálódik… 
Apa:  Az nem most lesz, a nagy farm még nem hozta volna be a költségeket.  
Anya: Igen… 

(Az apám és kedvenc állatai, 2011) 

Szintén német műsor a „Pofa be, hazudsz… gyerekek svájci szolgálatban” című dokumentum, 
amelyet Svájcban (és Németországban is) hatalmas társadalmi vita követett. A megszólalók a 
szüleiktől elvett és vidéki farmokra száműzött, mára felnőtté vált gyerekek, akiket szexuális 
abúzus és gyermekmunka, sokszor gyermek rabszolgaság várt a „rendes” családoknál. A dra-
maturgiai kapcsolatban a sztereotípiánk szerint normakövető Svájc hangjai szólalnak meg, tá-
volodó jódli hangzik fel, míg a szereplőktől egy eddig soha nem ismert információ érkezik a 
befogadóhoz, ami éppen ellentétes az elringató érzülettel.  
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Hangrészlet, Lisa Mattis: A házasság, az nagyon boldog volt. Az anyám, mindenek felett szerette a ze-
nét… És 1964-ben megint Zürichben volt, egy olyan koncerten. Volt ott egy francia, aki ját-
szott és az anyám, aki persze mindig szeretett volna egy autogramos fényképet. A végén min-
dig a kulisszák mögött volt, és várt, hogy kijöjjenek a zenészek, hogy mindig kapjon dediká-
ciót. De a férje elfáradt és azt mondta… hazamegyek, gyere utánam villamossal. Az anyám 
a zenésszel volt, aztán egyszer csak hirtelen leléptek. Aztán elmentek vacsorázni. Boroztak, 
és érdekes beszélgetést folytattak, aztán megint bor, and a végén, érthető, az anyám berúgott. 
Aztán az volt, hogy egy hotel szobát vett ki az éjszakára. Aztán a szokásos… Itt fogantam 
meg én.  

Narrátor: Már három gyermeke volt a férjétől. Most mélyen sértetten elvált Lisa anyjától.  
Lisa: A három fiú, természetesen az apjukkal ment, mert ettől a naptól kezdve ismét olasznak bé-

lyegezték őt, bár neki és szüleinek svéd útlevele volt. Honosították őket… és a St. Gallen-i 
gyámhivatal, ahol élt, úgy döntött, hogy a babát, aki már jócskán úton volt, nem lehet elvenni. 
Ezt az időpontot már jócskán túlhaladták, így a gyereket gyámságba adták. De az anyám ezt 
nem akarta. Azt mondta, hogy ha a három fiamat már elvették tőlem, akkor legalább ezt 
gyereket megtartom… Így elmenekült St. Gallenből, a berni kantonból Schwarzenburgba, és 
ott szerencséje volt. Ott volt a Vasúti étterem tulajdonosa… ő adott szállást neki… aztán 
megegyeztek, hogy ha megszületik a csecsemő, akkor ott dolgozhat. Ezzel megoldódna a sa-
ját maga és az én ellátásom is.  

Narrátor: A negyedik gyermeket is elvették. Bár tudta volna támogatni őt is. Lisát nem akarta gyám-
ságba adni. Lisa 12 évvel később találkozott az anyjával először. Az anyja nem említette a 
három bátyját, és azt, hogy már 47 éve keresi őket. Amikor Lisa megtudta ezt az ügyvédjétől 
2012-ben, mérges lett az anyjára, és meg akarta szakítani a kapcsolatot vele. De az ügyvéde 
meggyőzte Lisát, hogy találkozzanak még egyszer. Anyja végül elmondta a teljes történetet. 
A szégyentől nem tudott beszélni – a házasságtörés szégyenétől.  

( … ) 

Narrátor: Senki nem vette számba, hány svájci gyereket állítottak munkába a farmokon a 19. és 20. 
században. És hogy reagáltak erre a farmer családok. Nem találtam semmit ezekről az újsá-
gokban, eredmény nélkül kutattam az életrajzi dokumentumokban is, személyes történetek-
ben, sem a történeti tanulmányokban. Miért nem? És miért maradtak a leszármazottak né-
mák? Nem felelősek ők a szüleik és nagyszüleik tettiért, akik hasznot húztak ebből. A UBS, 
nagy svájci bank, korábbi vezető közgazdászának számításai szerint (aki névtelen szeretne 
maradni) a svájci mezőgazdasági ipar 20-65 milliárd svájci frank értékű ingyen munkát ka-
pott – a gyermek szolgálattól.  

(Pofa be, hazudsz, 2013) 

Rázzuk le a múlt bűneit takargató félelem bilincseit – ezt sugallja a német narratíva. Az igazság 
pontos és kegyetlen feltárása. Ugyancsak egy demokratikus társadalom képe bontakozik ki an-
nak a történetnek a nyomán, amely „Köszönet a Kalifátusnak” (2013) címmel hangzott el. A 
dokumentum ugyanis számon kéri a német kormánytól, hogy miért tart kapcsolatot a szaud-
arábiai elnyomó rezsimmel, megszólal Rula Safar, az egyik megkínzott ellenzéki arisztokrata 
nő is, és kiderül a német politika cinizmusa is, hiszen gyakran nem a hangoztatott demokratikus 
értékek mellett foglal állást. A német témák és feldolgozásuk egyértelműen egy demokratiku-
san működő társadalom képét vetítik elénk, amelyet a piacgazdaság szempontjai működtetnek; 
ahol nagy nyilvánosságot kapnak a legkülönfélébb jogi és erkölcsi anomáliák; ahol érvek és 
ellenérvek, érdekek és ellenérdekek jelennek meg a nyilvános térben a társadalom közös dol-
gairól. Ebben a társadalomban humánus infrastruktúra segítheti a sérült embereket.  
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Görögország. Egyetlen görög dokumentum szerepelt a három év alatt, éspedig 2011-ben, amely 
a „görög válság” sajátos feldolgozása volt. (Ezt a témát egyébként egy osztrák dokumentum is 
feldolgozta 2012-ben „A görögség boldogtalansága” címmel. Egy híres görög író ironikus és 
önironikus „nemzetkarakterológiája”, ami szintén a válságra és európai percepciójára reflektál  
A görög történet szerkesztője egy ókori színházi dramaturgiai formát talált a szegénység és 
gazdagság témájának feldolgozásához. Ez a dokumentum nagy vitát kavart, az „au dehors de 
sujet”, vagyis a témán kívüli formavilága miatt, mert a megvalósítás módja inkább a fikciós 
műfajokhoz közelítette. Az azonban kiderült, hogy a görög médiát erős politikai párhuzamosság 
jellemzi, a témaválasztás és a feldolgozás módja, teatralitása is ezt a percepciót erősíti. Az Eu-
rópa általi „meg-nem-értettség” önképe derül ki a narratívából. A kérdés Európa-szerte rele-
váns: lehetséges-e számon kérni a különféle tagállamoktól hasonló mentalitást, munka- és szer-
vezeti kultúrát? Ezt a kérdést a média napi politikai diskurzusa évek óta tárgyalja. Ebből a do-
kumentumból az derült ki, hogy a görög társadalom sértőnek érzi kultúrája bűnbakként való 
pozícionálását. Ez az attitűd egyébként képviseltetik abban az osztrák műsorban is, amely a 
görög válságra való reflexió.  

„Narrátor:Nikos Dimou összesen 193 aforizmát írt a 70-es évek elején, a katonai diktátoriátus alatt. 
Amíg a Colonelek vasököllel uralták az országot, az antikvitás és a görög mitológia átalakult 
egy csodálatos múlttá.  

Dimou: A Colonel diktátorság egy mitológiai crescendoként létezett… egy nacionalista diktatórium 
volt. Folyamatosan azt mondták, hogy Görögország a legfontosabb ország a világon, és hogy 
a görögök a kiválasztottak… elegem lett ebből a propagandából és reagáltam rá.  

Idézet: A modern görög szellem jellemzője: mitologizálás. Mítoszokat formázunk magunk köré. És 
aztán boldogtalanok leszünk, mert rosszabbnak látszunk a mítoszoknál (mint amilyet elkép-
zeltünk magunkról…).  

Dimou: Ένας μυθος: «Του Έλληνος ο τραχηλπς»… 
( … ) 
Narrátor: Több, mint ezer éve az egyház megteremtette a görög társadalmat, először Bizáncban aztán 

az elkövetkező Ottomán hódoltság 400 éve alatt, amikor csak az egyház foglalkozott a sze-
mélyiséggel és a folyamatossággal.  

Dimou: Így teljesen más lett a gondolkodásunk, mint a nyugat európaiaknak. Nem vagyunk racioná-
lisak.  

Idézet: Több dolog választ el bennünket Európától, mint amennyi összeköt. A fő kulturális mozgal-
mak, amelyek kialakították a modern európai civilizációt nagyon kis nyomot hagytak rajtunk 
(kivétel néhány „felvilágosult” kisebbség). Sem a skolasztikus középkor, sem a reneszánsz, 
sem a reformáció, de a felvilágosodás, sem az ipari forradalom. Talán, kulturális nyelven, 
közelebb vagyunk az Szlavofilek ortodox Oroszországához, mint a racionalisták Európájá-
hoz.  

Narrátor: Van egy anti-nyugati tendencia Görögországban, ami nagyon mély gyökerekkel rendelkezik. 
Ezért olyan érzékenyek a Görögök az összeesküvés elméletekre, mondja Nikosz Dimou. És 
megvan erre minden magyarázat is. A történeti emlékezetük tele van nehezen gyógyítható 
traumával. Már korán, mit a Rómaiak győzelme a görögökön, az ország az első csapást a 
Nyugattól kapta. És még több következett, a Megosztás 1030-ban, amikor az egyház szétosz-
totta az országot keletre és nyugatra…” 

(A görögség boldogtalansága, 2011) 
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Izlandból az elemzett időszakban egy narratívát találunk, de egy, az elemzés körén kívül eső, 
2014-es hangdokumentumot is. Az izlandi narratívából megtudjuk, hogy 2008-ban a miniszter-
elnökség egy szakértői csoportot bízott meg, hogy megalkossák Izland országimázsát. Az elké-
pezés az volt, hogy erős és pozitív képet rajzoljanak a növekvő gazdaságról és a külföldi gaz-
dasági terjeszkedésről. A következő ősszel azonban összeomlott az izlandi gazdaság, és kide-
rült, hogy mindez homokra épült vár volt csupán. A program bemutatja, hogy mi a lehetséges 
magyarázata a valóság és a vágyak közötti folyamatos konfliktusnak Izlandban. Mit jelent az 
elszigeteltség, a sarki jég közelsége, a kíméletlen tél. A narratíva arra törekszik, hogy egy új és 
hiteles „izlandi” képet adjon a hallgatónak. A dokumentum reflektál az izlandi gazdasági krí-
zisre, és rámutat a kormányzat hibájára, miközben ennek a társadalomtörténeti, szociálpszicho-
lógiai és környezeti okait is elemzi. Egy demokratikus társadalom képét rajzolja elénk, ahol 
fontos a társadalmi önismeret, és nem félnek sem tükröt tartani, sem tükörbe nézni, hogy való-
ságos képet lássanak önmaguktól.  

A 2014-es dokumentum címe: „Ma egy táncos vagyok”. Ebben az alkotásban megismerjük 
Ármann Einarsson történetét, aki 48 éves, kissé pocakos zeneiskola vezető, és az álma, hogy 
nyilvánosság előtt táncoljon. Menye, Brogan és fia, Pétur is támogatják ebben az önmegvaló-
sítási folyamatban. Állását is feladva elkezdi a táncórákat, amelynek végén, 2013-ban Aku-
reyriben részt vesz egy fesztiválon.  

Az utóbbi történetből egy olyan társadalomképet vizionálhatunk, ahol az egyén elindulhat saját 
útján, még akkor is, ha életkora és eddigi életútja sem indokolja a változást. A környezete tá-
mogató, megértő és segítő, értékelik a szokatlan vállalkozásban megtett utat és az elért ered-
ményt. A társadalmat a nyitottság, a bizalom és együttműködési készség jellemzi.  

Írország hat alkotással volt jelen a médiafesztiválon. A narratívák a közösség életének fontos 
eseményeként tartanak számon olyan esetet, mint amikor két falusi kisfiú kalandvágyból eljut 
New Yorkba („Ne menj messze”, 2011), és ez Írországban médiaszenzáció lesz. Ugyanilyen 
emlékezetes története a közösségnek, amikor az üzenetet, amit egy amerikai katona küldött el 
1945 karácsonyán egy palackban, éppen az ír partoknál találja meg egy fiatal ír lány. Levele-
zésbe kezdenek, majd találkoznak, amiből mégsem lesz boldog végű szerelmi történet. Egy 
másik alkotásból megismerhetjük az ír csirkerajongók klubját és ennek a furcsa szenvedélynek 
a rítusait. Mindezek a történetek egy összetartozó közösségről beszélnek, ahol szinte a népme-
sei hagyománykörhöz tartoznak a huszadik századi történetek is. Az archív anyagokkal jól do-
kumentált történetek pontosan nyomon követik saját közösségük legapróbb eseményeit is, ami 
a lokalitás kötődésének erősségét sugallja. A kollektív emlékezetben mindezek a történetek ott 
élnek. Az ír narratívák egy szokatlanul erős kohézióval rendelkező társadalomról árulkodnak, 
ahol a közösség tagjai „félszavakból” is értik egymást, és ebben a közösségben mély, hosszan 
tartó emberi kapcsolatok léteznek.  

Hollandia. A holland történetek közül külön fogom tárgyalni „A nagyapám lakása” című alko-
tást (a 3.4. Média és emlékezet című fejezetben), ezért most lássunk két másik narratívát. Az 
egyik a „Barro Blanco” című, 2013-as narratíva, amely egy holland fejlesztési bank tevékeny-
ségét monitorozza. Panamában fektet be a bank egy látszólag környezetvédelmi érdekeket szol-
gáló fejlesztésbe, de a helyi lakosok közül jó néhányan átlátják, hogy a tervezett építkezések, 
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gátépítések valójában éppen a környezet rombolásához vezetnek. A másik pedig, a „Kedves 
Ulrike” (2013) című dokumentum a Vörös Hadsereg Frakció hírhedt terrorista tagja, Ulrike 
Meinhof alakjának generációkon átívelő kulturális vándorlását mutatja be, nyílt levél és számos 
interjú formájában (erre utal a dokumentum címe is). A narratíva végén derül ki, hogy valójában 
a történet mesélője saját apjának titkosszolgálati múltját igyekszik az öngyógyító történetme-
séléssel feldolgozni.  

(A háttérben írógép zaja és beszéd hallatszik) 

Joost Wilgenhof (az alkotó): Kedves Meinhofné. Mmmm… (a gépelés folytatódik) 
(Zenei nyitány Opera Ulrike) 
… Kedves… Kedves Ulrike Meinhof. … Legkedvesebb Ulrike. Vessző. Miért Ulrike? Miért? Tanulóéve-

idben pacifista voltál. Azok voltak a „Wirtschaftswunder” évei. De harcoltál a Német Szö-
vetségi Köztársaság újra felfegyverezése ellen. Szüleitek generációjának terhét viselve, féltél 
a Holocaust megismétlődésétől. Jónevű zsurnaliszta lett belőled. Szerepeltél tévévitákban és 
kiálltál a demonstrációs jogokért.  

Ulrike Meinhof (korabeli, német felvétel): Ha nincs más lehetőség, ha nem mondhatod a tévében, amit 
mondanod kell, akkor tényleg az a demokratikus, hogyha az emberek kimennek az utcára, 
vagyis használják a nyilvános tereket, még akkor is, ha az tilos…  

Joost: Rádió dokumentumműsorokat készítettél gyerekekről, akiket vertek, otthon és az intézmé-
nyekben.  

( … ) 

Joost: Miért volt olyan fontos ezt hallani? 
Annie: Mert megosztottál valamit magadról. És ezzel te is sérülékennyé tetted magad. Igen, sérülé-

kennyé tetted magad.  
Joost: Jó gondolat! 
Annie: Igen, és korán elvesztetted az apádat, azt hiszem 21 voltál, így nem tudtad megbeszélni vele. 

A „miért”-re nem kaptál választ. Szeretted az apádat? 
Joost: Ez egy nehéz kérdés.  
Annie: Igen. És most? Most már nagyon sok évvel ezelőtt volt.  
Joost: Aha. Persze, szerettem az apámat. Sokáig csak úgy láttam, mint egy rendőrtiszt és a BVD-

ember de volt, hogy elmentem vele epret szedni, tudod? Ilyesféle… És mindig baloldali taní-
tást kaptam. És soha nem csatlakoztam semmilyen csoporthoz, mert nem szeretem a csopor-
tokat. De, mindig kérdeztem magamtól. Hogyan tudta ő megcsinálni? A rendőrtiszt, figyelte 
az embereket, akikről azt gondoltam, hogy jó dolgokat csinálnak.  

Annie: Igen.  
Joost: (Írógép) Kedves Ulrike. Egy sort akarok neked hagyni. Joseph Conrad A titkosügynök című 

regényéből van. 1907-ben írta: „The terrorist and the policeman both come from the same 
basket”. A terrorista és a rendőr ugyannaból a kosárból valók… Számomra ez azt jelenti, 
hogy ugyanúgy kell kezelni őket…” 

(Kedves Ulrike, 2013) 

Ezek a történetek is – ahogy a Florisról szóló történetből is kiderül a „A nagyapám lakása” című 
dokumentumban, aki a saját kezébe veszi a nagyapja előítéleteiből fakadó konfliktushelyzet 
megoldását – az egyéni, a közösségi, illetve a társadalmi felelősség kérdését feszegetik.  

Olyan társadalmi miliő sejlik fel a történetek mögött, ahol az egyén saját döntést hoz, maga 
irányítja cselekedeteit, és más közösségek gondjai iránt is érez felelősséget.  
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Litvánia. A Prix EU elemzett időszakában egyetlen litván narratívát hallhattunk, a címe egy 
kérdés: „Kelet-európaiak – másodrendű vásárlók?” Ez a dokumentum annak jár utána, hogy a 
multinacionális cégek vajon más minőségű termékeket juttatnak-e el a nyugat-európai vásár-
lókhoz, mint az azonos márkájú termékek kelet-európai vevőihez. A bizonyítási folyamat során 
kiderül, hogy a közös kelet-európai aggály jogos, valóban más minőségű termékeket azonosí-
tanak a laboratóriumi méréseket végző kutatók, ám a cégek képviselői szerint ez pusztán a helyi 
ízléshez való üzleti alkalmazkodást jelenti. A történet alapján nagyon erős a társadalom „Nyu-
gat-Európához tartozunk” identitása.  

Lengyelország. Az elemzett periódusban három lengyel narratíva került versenybe. Ezek közül 
az első („Beszélgetés”, 2011) egy halálára készülő beteg és barátja diskurzusa, a létről és ennek 
legszemélyesebb tapasztalatairól beszélgetnek. A „Brazil–lengyel levelek” (2011) társadalom-
történeti témát dolgoz fel, az orosz cenzúra által elszakított családok drámáját. A Brazíliába 
kivándorolt lengyel családtagok ugyanis hiába hívták maguk után az otthon maradottakat, le-
veleik soha nem jutottak el a címzettekhez, miután az orosz despotizmusnak nem volt érdeke a 
munkaerő-kivándorlás. Brazíliában a lengyel gyökerek még ma is felfedezhetők a lengyel csa-
ládnevekben. A „Nem történt semmi” című, 2013-as dokumentum pedig egy hibás bírósági 
ítéletről és következményeiről szól: valaki egy más által elkövetett emberölésért tíz évet töltött 
ártatlanul börtönben, és a rehabilitációját firtató kérdésre ezt a címben megidézett cinikus ha-
tósági választ kapta.  

Az elemzésen kívüli, 2014-es program egy Treblinkát túlélt, 91 éves férfi, Samuel Willenberg 
és családjának története, akik Izraelben élnek, és érthető okokból soha nem kívántak Németor-
szágba utazni, mígnem 2001-ben éppen az ő lányuk, Orit Willenberg-Giladi lett az izraeli kö-
vetség belsőépítészeti tervezője, és az épület avatásakor az egész család megjelent Berlinben.  

A lengyel társadalom két akut traumája jelenik meg a dokumentumokban: az orosz elnyomás, 
illetve a nácizmus feldolgozatlan traumája. Érezhető, hogy ebben a társadalomban sincs befe-
jezve az emlékezetmunka, ugyanakkor a jelen dolgaira is rákérdező kontextusban az egyéni lét 
filozófiai kérdései is megjelennek.  

Norvégia hat történetéből először is megállapítható, hogy ez a műfaj fontos eleme a médiának, 
mert minden elemzett évben két norvég dokumentum volt versenyben.  

Az első év két története a legszűkebb privát szférát bontja ki. Az „Utószó Bodin úrnak – egy 
pszichopata személyiség megértésének kísérlete” (2011) a Bodin úr halála utáni múltidézés do-
kumentuma. Ettől az embertől, érzéketlenségétől évtizedekig szenvedett a családja, a környe-
zete. Ők nyílnak meg a történetben, hogy milyen sebeket okozott számukra a pszichopata férfi. 
Az „Egy sima, egy fordított” (2011) című narratíva két asszony barátságának dokumentuma, 
aminek hátterét egy kötőklub kisközössége adja. Az „Én mennyországom” (2012) az Iránból 
menekült Sheila története a norvég társadalomba való beilleszkedéséről, a kapott segítség elle-
nére sem könnyű küzdelméről és a szintén iráni párjával való kapcsolatáról. Ugyanebben az 
évben, 2012-ben hangzott el az „Értelem és érzelem” című norvég dokumentum. Egy kisváros 
köztiszteletben álló polgármesterének sorozatosan szabályszegő fia a történet hőse, aki ráadásul 
indulatkezelési problémákkal is küzd, így apjának nem könnyű kezelnie a kriminalitás és pszi-
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chiátria határán mozgó helyzeteket. A rendszeres gyorshajtással elkövetett törvényszegés azon-
ban nem tolerálható, ugyanakkor az apai szív empátiával kezeli a fiatalember helyzetét. A kö-
vetkező évben, 2013-ban egy iráni menekült lány narratíváját hallottuk (El akarok mondani 
valamit neked), aki párjának megpróbálja elmondani, miért is húzódik közöttük láthatatlan fal 
akkor, amikor a szexualitás témája kerülne szóba. Az iráni tabuk között első helyen szerepel ez 
a kérdés, Sheilával még saját édesanyja sem beszélt őszintén a szexualitásról. Az „El akarok 
mondani valamit neked” című 2113-as dokumentum megjeleníti az igényt a tolerancia és türe-
lem, valamint a nézőpontváltás iránt, egy másik kultúra szabályainak megértésére.  

Sheida: Iránban senki nem beszél a szexről. A szexet kivágják a filmekből, a könyvekből. A szex nem 
létezik. Senki nem készül fel rá.  

Gyermekkorom óta csak rosszat hallottam a szexről. Azt, hogy a szex fájdalmas, hogy a fér-
fiak nem gyengédek, hogy véreznek tőle. Ezek a dolgok villannak fel a gondolataimban, ami-
kor szexelünk, és keverednek a csodálatos szerelmi jelenetekkel a Titanicból.  

(zene) 

Sheida: Egy évig nem beszéltem senkinek arról, hogy fájdalmaim vannak.  

El kellett menekülnünk Iránból. Az emberi jogok szervezetével dolgoztunk. Madyar már két 
éve börtönben van, és meg is kínozták. Csak néhány napja talált ránk a titkosszolgálat, és 
ismét bebörtönözték.  

Egyik reggel bementem a városba. Láttam egy jelet. Nőgyógyász volt. Bementem és elmond-
tam a fájdalmaim.  

Jó lesz a szex az operáció után, mondta. Ez elég volt nekem, többet nem kérdeztem.  

Két nappal később elmenekültünk. Nagyon nehezen mentem, folyamatosan véreztem.  

Éjszaka volt, hideg volt a hegyekben. Végül megérkeztünk Törökországba. A fájdalom nem 
szűnt meg, egyre rosszabb lett.  

(El akarok mondani valamit neked, 2013) 

Ugyanebben az évben, vagyis 2013-ban hangzott el „A terror után” című dokumentum, amely 
a 2011-es Utoya szigeti, rasszista indíttatású bűncselekményeit járja körül. A náci tanok meg-
szállottja, Anders Breivik 69 fiatalt gyilkolt meg, és ez Norvégia modernkori történelmének 
eddigi legnagyobb társadalmi sokkját jelentette. A narratíva az események kronologikus feldol-
gozásával, a hatósági szereplők megszólalásaival egyértelmű felkiáltójelet tesz az állítás mellé, 
hogy ez nem történhet meg soha többé ebben az országban.  

Ezek a történetek egy olyan társadalom képét vetítik elénk, ahol nagy jelentőséget tulajdoníta-
nak az érzelmekkel teli emberi kapcsolatoknak. A menekültek mögé erős szociális támogatást 
állít az állam, és igyekeznek a legrövidebb időn belül talpra állítani őket, nemcsak anyagi, ha-
nem mentális értelemben is. Fontosnak tartják, hogy a többség megértse (ha nem is fogadja el) 
azt a másfajta kultúrát, ahonnan a befogadásra vágyók érkeznek. A közfeladatot ellátó helyi 
vezető mindenkor a törvények megtartását tartja szem előtt, még akkor is, ha saját családtagjá-
val kell szembeszállnia. A norvég államhatalom felháborodva utasítja el a szélsőséges faji né-
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zeteket, és minden eszközzel igyekszik megakadályozni az ilyen gondolatok terjedését. Rövi-
den: egy mélyen és szilárdan demokratikus társadalom képe rajzolódik elénk a hallottak alap-
ján, ahol megtalálható az individuális felelősségérzet és a törvények tisztelete.  

Olaszország. Az olasz hangdokumentum 2012-ben a Costa Concordia hajószerencsétlenséget 
dolgozta fel, Giglio szigetének azt az éjszakáját, amikor a hatalmas hajótest megfeneklett, majd 
süllyedni kezdett a sziget közelében. A szigetlakók békés élete felborult, a közösség minden 
erejével igyekezett a bajbajutottak segítségére sietni. Az eset után pedig a környezeti katasztrófa 
következményeit is bemutatja a narratíva a szigetlakók szemszögéből. A dokumentum címe: 
„Valahasziget”. A 2013-as olasz hangdokumentum is egy környezeti drámát mutat be, „Félel-
metes támaszpontok” címmel. Szardíniát paradicsomi szigetnek képzeli mindenki, kevesen tud-
ják, hogy az egyik legnagyobb NATO bázis volt itt a hidegháborús években, tele vegyi fegyve-
rekkel és tradicionális katonai jelenléttel. A titkos vegyi bázisnak áldozatai is vannak, beteg 
emberek és állatok.  

Első riportalany: Itt vagyunk, mind a munkatársak mind a mozgalom, együtt az áldozatok hozzátarto-
zóival, a kormányépület előtt, mert ennek az ügynek drámai következményei vannak a mi 
lakosságunkra is. Szardínián több százan vannak, akiknek volt – múlt időt használunk, mert 
ők már meghaltak – vagy van bajuk súlyos betegségek következtében az Állam jelenléte kö-
vetkeztében, ami a mi területeinket szemétlerakónak használja, nem érdekli saját katonai 
személyzete, sem a deformáltsággal születő szardíniai gyermekek, sem pedig azok az embe-
rek, kik megbetegedtek ettől a kedves ajándéktól, amit az Állam az elmúlt 50 évben ad ne-
künk.  

(Zene) 

Spadi beszéd: Csak a Magdaléna bázist zárták be 2008-ban. Évtizedeken keresztül kérték az emberek, 
hogy a katonai bázisokat telepítsék máshova, ezt az igényt rögzítették a Kimerült Fűtőeleme-
ket Vizsgáló Szenátusi Bizottság okmányaiban is.  

Második riportalany (Piras): Azokra a speciális kérdésekre várunk választ itt, amelyeket a Prefektusnak 
és a Miniszterek Tanácsának tettünk fel. Eddig még nem kaptunk választ ezekre. Szégyen! 
Elvesztettem a fiamat, aki Tueladában szolgált, kétségbevonhatatlan bizonyítékom van, tel-
jesen megkérdőjelezhetetlen, ennek ellenére a magisztrátus nem csinált semmit, és még kifo-
gásokat is találtak, hogy áthelyezzék a bírákat, akik ezekkel az ügyekkel foglalkoztak. Bár 
húsz évet töltöttem a rendőrség kötelékében, szégyenlem magam, hogy olasz vagyok. Szé-
gyenlem magam ezért az Államért, amelyik így kezel bennünket.  

(Zene) 

Fois: (Egy olasz költeményt idéz szardíniai nyelven, a halálról): Jön a halál, és elviszi őket, amit 
ellop, sohasem adja vissza… (…) A halál az utcán vár, bűzlik és ez az… (…) a halál egy 
özvegy és egy nővér, halál ismét és ismét halál… (…) Kozma, Mariano, Gáspár… mind ha-
lott.  

(A félelmetes támaszpontok, 2013) 

A dokumentumokból olyan társadalom rajzolódik ki, ahol a lokalitás nagyon erős társadalmi 
kötelék. A kistelepülések lakói aktívan alakítják saját sorsukat, és kiállnak jogaikért. A szoli-
daritás is erős, a bajban megmozdul mindenki, hogy segítsen a rászorulóknak.  
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Oroszország az elemezett időszakban egyetlen művel szerepelt a versenyben, ezt is a Foun-
dation for Independent Radio nevezte a fesztiválra. A 2012-es dokumentum a 2011-es válasz-
tások sajátos nézőpontja, a civilek kontroll-lehetőségéről szól. A címe: „Vezetsz a hazádért?” 
Mihail, a peresztrojka nemzedékének egyik tagja tapasztalt ellenzéki, aki sofőrként segíti az 
ügyvédeket és megfigyelőket. A narratíva kérdése: vajon nem feleslegesen eltöltött, hiábavaló 
nap ez számára? A dokumentum alapján egy demokrácia-deficittel küzdő társadalom képe raj-
zolódik ki, ahol az ellenzéki szerep kockázatos, mégis vannak, akik vállalják.  

Michael: Először is lássuk, mit értek azon, hogy „jó”. Ez egy igazság. Amikor egy országban van egy 
igazság, egy őszinte bíróság és becsületes választások… miért mindig az ördög győz mosta-
nában a mi országunkban? Ebben az országban nincsen igazság, nincs független bíróság. 
Egészen bizonyos vagyok abban, hogy ahhoz, hogy visszaállítsuk a független bíróságot, csak 
akkor lehetséges, ha választások vannak, szólásszabadság és az emberek állapota más lesz, 
mint ma. Az ember nem lehet meg egyik nélkül sem. A független bíróság nem létezhet, ha a 
parlamentet hamis módon választják meg. Mi ez a számomra? Lehet, hogy a fegyveres harc 
sokkal radikálisabb, de ebben nem hiszek. Úgy vélem, hogy valami értelmesebb csak békés 
módon történhet itt. Közelítjük az igazságot? Képletesen, ha a távolság 150 km és gyalog 
megyünk, akkor ez a sebesség, amivel haladunk… 

Riporter: Gondolt arra valaha, hogy a társadalompolitikai területre lép? 
Michael: Először is nem volt erre lehetőségem. Sok kötelezettségem van. Ezért nem ugrok ebbe bele 

és dolgozom olyan keményen, amilyen keményen csak tudok. Lehet, hogy ettől nem nézek ki 
olyan jól. Mint egy polgár. Talán vérpadra kellene mennem, pár évre börtönbe, mindent 
elfelejteni – a családomat, az otthonomat – és megemészteni ezt a gránitot mindenki jólétére? 
Lehet, hogy minden jóra változna? Ha legalább több olyan szenvedélyes ember lenne… De 
ez az én melléktevékenységem. Most ilyen helyzetben van az életem. Volt idő, 5-6 évvel ez-
előtt, amikor sokkal elszántabbak voltunk. Aztán itt van ez a morális nézőpont. Ha mindig 
elfoglalod magad ezzel a tevékenységgel – akkor ez a hivatásod. Ha ez a hivatásod – ezzel 
keresed a pénzt, de ez lerombolja a morális helyzetem. Ha valaki azt mondja nekem, hogy én 
fillérekért vagyok itt, az mondom: tudjátok srácok, én vagyok, aki invesztál. De aztán ez egy 
másik történet lesz. Másrészt lehet, hogy hagyom, hogy a dolgok kicsússzanak. Nem tudom.  

Narrátor: Dimitrij visszajön: minden konfliktust megoldottak, minden panaszt leírtak. A könyveket le-
fóliázták és összetűzték, ahogy a törvény és a megfigyelők előírták. Még az Egyesült Orosz-
országhoz hasonló jelképpel díszített kis naptárak kiosztását is befejezték. Nincs már dolog 
itt nekünk.  

(Zene: részlet a „We are robbers…” című rajzfilmből) 

(Hang: Belépés az iskolába) 

(Hang: Szavazó körlet) 

Dimitrij, egy ügyvéd: Jónapot! 

(Vezetsz a hazádért, 2012) 

Portugál hangdokumentumot 2013-ban hallhattunk, „Új kezdet – légihíd” címmel. A történet 
a nemzeti légitársaságnál dolgozó 22 éves légikisasszony, Maria visszaemlékezésén alapul, aki 
a portugál gyarmatból szabaddá vált Luandából felszálló gépeken kíséri a portugál hazatelepü-
lőket Lisszabonba, a Portela repülőtérre. 1974. április 25-e a gyarmati sorból kilépő Afrika szá-
mára forradalmi dátum, míg a portugál hazatelepülők újrakezdését még 1975-ben is számos 
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gond és emberi dráma kíséri. Ez az egyetlen dokumentum arról árulkodik, hogy a portugál tár-
sadalomban még 40 év elmúltával is feldolgozásra váró történet a hajdani gyarmati pozíció.  

Románia. Két román történetet hallottunk, 2011-ben az „Ada Kaleh” című dokumentumot, 
amelyet a 4.3 fejezetben majd részletesen is elemezni fogok, 2013-ban pedig a „Páciensként 
Romániában – Viorel Stan esete” című (2013) narratívát. Ez utóbbi egy életerős fiatalember 
kálváriája a román egészségügy útvesztőiben, amely a beteg tragikus halálával ér véget.  

A két történet mögött felsejlik az a társadalom, ahol egy – sem széles körben, sem az érintet-
tekkel meg nem vitatott – döntés következtében szétzilálódik a társadalom organikus szövete. 
Felülről diktált utasítás szakítja szét az emberi szálakat, a kisközösség tagjainak életét örökre 
megváltoztatva. Az életvilág fájdalmas szétrombolásának történetét halljuk. A kiszolgáltatott 
állampolgár betegként a legkiszolgáltatottabb, amikor belegabalyodik az állami egészségügy 
bürokratikus hálójába. Ebben a szisztémában nem tudja megvédeni sem önmagát, sem hozzá-
tartozóját. Nem csak a hivatalos rendszerre nem lehet számítani, de a szakmai felelősségérzet 
is hiányzik ebben a konstrukcióban, ahol sem a spiritualitás, sem a professzionalitás nem szol-
gálja a szenvedőt.  

Szerbiából az elemzett időszakban három alkotás érkezett. 2011-ben „Optimizmus” címmel 
hallottunk egy történetet, amelyben egy csípőműtéten átesett egyetemi zenei oktató mankójá-
ban fölfedezi egy hangszer lehetőségét. A 2012-ben hallott, „Ott, messze” című történetben egy 
amszterdami férfi és belgrádi felesége Hvar szigetére utaznak, ahol a férfi egy étteremben hal-
lott dalban felfedezi gyermekkora bölcsődalát. Egy nyomozás története ez az emlékek és az 
európai múlt útvesztőiben, amelyből kiderül, hogy a belgrádi nagyapa hogyan énekelte ezt a 
dalt első világháborús katonatársaival, akik Albánián át masíroztak. A 2013-as, „Brandek és 
más démonok” című történet a „vámpír turizmus” kialakulását követi nyomon, azt, hogy a folk-
lór legendából hogyan teremtenek „brandet” – vagyis a tradicionális kultúra hogyan alakul át 
és hogyan adaptálódik a 21. század fogyasztói igényeihez.  

A hallgató számára megnyíló világban fontos a tradicionalitás, ehhez tartozik a zene szerepének 
fontossága, a saját gyökerek ismerete. Ugyanakkor átalakuló társadalomról van szó, ahol az új 
értékekhez való alkalmazkodás kihívást jelent, és ezt az átalakulást, a sajátos modernizációs 
transzformációt a társadalom egy része melankolikus beletörődéssel figyeli.  

Szlovénia egyetlen, 2013-as dokumentuma figyelemreméltó alkotás. A program címe: „Drága 
szlovén barátaim”. A narratíva maga is egy rádióműsor részleteinek dokumentációja, tehát „rá-
dió a rádióban”. Emléket állít Ivan Krambergernek, aki 1992-ben – egy azóta sem felderített – 
gyilkosság áldozata lett. A kereskedelmi rádiós hangvétellel megszólaló műsorkészítő, Ivan 
Kramberger a nacionalista és populista politikusokat gyilkos iróniával állítja pellengérre az 
1990-ben a Radio Mariborban elhangzott adásban.  

A szlovén hangdokumentum olyan közösségről árulkodik, ahol a társadalmat hazafias szóla-
mokkal permanensen manipulálják, és a többség vevő is ezekre a populista szólamokra. Ugyan-
akkor maga a műsor léte arról tanúskodik, hogy minderre rámutathat valaki a nyilvános térben.  
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Spanyolország 2013-as hangdokumentuma a civil világ karakteres megnyilvánulásáról árulko-
dik. „Az utolsó perc” az 1987. június 12-i Empetrol in Tarragona vegyi gyár robbanása utáni 
időszakot dokumentálja, szintén „rádió a rádióban” módszerrel. Az eredeti hangdokumentumok 
a robbanás után elinduló rádióadást mutatják be: azt, hogy a rádió hogyan segítette az informá-
ció híján lévő, kétségbeesett embereket. A hangdokumentum olyan társadalomra nyitott résnyi 
ablakot, ahol a szolidaritás magas fokú, az önálló cselekvés érték, az embereket polgári öntudat 
és önbizalom jellemzi, nem felülről várnak minden megoldást, a nyilvánosságot a hivatástudat 
működteti, és a lokalitás erős kötelék.  

Svájcból érkezett a „Hajléktalanok” című dokumentum (2013). Turinban a hajléktalanok ösz-
szeszedték a bátorságukat és megszervezték magukat, nyilvánosan demonstrálnak. A műsorban 
három történetet hallgatunk meg: Michelét, aki korábban üzletember volt, Salvatorét, aki vil-
lanyszerelő és Silvio történetét, aki villamos üzemmérnök volt. A társadalmi miliő, amely fel-
sejlik a háttérben, olyan, ahol piaci viszonyok működnek, ahol az individuum autonóm és sza-
badon kiállhat érdekeiért, szerveződhet ezek képviseletére, önbizalommal vállalhatja a nyilvá-
nosság előtt is személyes kudarcként megélt élettörténetét.  

Svédországból az elemzett időszakban – vagyis 2011–2013 között – hét dokumentumot ismer-
hettünk meg. A „Gusztáv és a rák” (2011) egy rákbeteg hétéves kisfiú és családja története, a 
családot támogató, segítő környezet bemutatásával. „Az Északi tenger úttörő búvárai” (2011) 
című alkotás a hetvenes években Norvégiában felfedezett tenger alatti olajkincsért életüket adó 
búvároknak állít emléket, akik a többszáz méteres tengeri mélységben, technológia és gyakorlat 
híján haltak meg.  

„Anders: Amikor este, vagy éjszaka, vagy napközben jön a fejfájás, azonnal azt gondolod – na, itt az 
én időm.  

Az abszolút legjobb barátom, neki előfordult egyszer, majd néhány stroke is. Aztán felhívott 
és beszéltünk erről, és meg volt győződve arról, hogy ez a búvárkodás miatt lett. Mindig 
mondta, hogy amikor ez történt vele, amikor hirtelen nem érezte a nyelvét vagy ilyen dolgok, 
azt mondta: csak várj Swede, veled is megtörténik.  

Aztán úgy döntött, kiszáll. Véget vetett az életének.  

22-en vannak ebből a munkacsoportból, akik véget vetettek az életüknek. Ez nem lehet nor-
mális.  

Mi visz ilyen sokunkat erre az útra? 

Martin: Miért gondolod, hogy megölte magát? 
Anders: Azt hiszem, azt hiszem, hogy ott volt… nem volt kétséges neki, már régen elhatározta. És… 

az egyik ilyen, hogy voltak a lányok… tudod, nagyon jóképű volt kolléga volt, mindig jó 
benyomást tett. Mindig jó ruhákban járt, mindig friss és tiszta. De amikor megjelentek a 
lelkek, egy teljesen más emberré vált. De nem engedte, hogy bárki szenvedjen emiatt. Bezár-
kózott a szobájába. És ivott.  

Volt egy nagyon-nagyon jó barátja itt Stravangerben, aki pap volt. Sokszor találkoztak. Az-
tán a pap jött, és összeszedte Gunnart. Ezt már elhatározták a meccs előtt. De aztán, amikor 
jött … ő … Gunnar csak ült a széken, és a karjai össze voltak kaszabolva. Először azt gon-
dolták, hogy bedrogozott. De nem…. Meghalt a karján ejtett vágások miatt.  
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És… Stavanger nem az már, ami régen volt… amikor ő… mivel már nincsen köztünk.  

(Az északi tenger úttörő búvárai, 2011) 

„A testvér érkezik” (2012) egy család története, ahol a testvér érkezése az átlagosnál érzéke-
nyebben érinti a nagyobb gyereket, mert egyedül élt édesapjával, akinek új barátnője gyermeket 
vár. A fiúcska ebben az új helyzetben kívülállónak érezheti magát. A narratíva bemutatja, ho-
gyan oldják meg ezt az érzelmi kihívást a szülők és a gyerek. A svéd Watergate ügyként elhí-
resült „Simoom projekt” klasszikus tényfeltáró módszerekkel emeli a nyilvánosságba a svéd 
állami részvételt egy Szaud-Arábiával kötött fegyverkereskedelmi üzletben, holott a törvények 
tiltják a diktatúrákkal való fegyverkereskedelmet. A korrupciós történet következménye egy 
miniszteri bukás volt. „A lány, akit lekötöztek…” (2013) című hangdokumentum szintén tény-
feltáró narratíva, a pszichiátriai intézetbe került Nóra történetének bemutatása. Az alkotás fon-
tos következménye, hogy kompetencia- és szervezeti monitoring kezdődött Svédország összes 
pszichiátriai intézményében.  

Narrátor: Amikor Nórát megerőszakolta Göran Lindberg, az orvosok arra a következtetésre jutottak, 
hogy „post traumás stressz rendellenessége” van, a súlyosbított és elnyújtott erőszak után. 
De Ola Gefvert nem hiszi ezt. Azt gondolja, hogy neki inkább egy emocionális instabil lelki 
rendellenessége van, „borderline”.  

Nora: Bejöhetek? 
Narrator: Nóra magnóra veszi a beszélgetést Ola Gefverttel.  
Nora: Mmm, nem igazán. Van pár kérdésem, amiről felvilágosításra van szükségem.  
Ola: Értem… 
Nora: Igen, először is, mikor gondolta, hogy lásson engem egy női pszichológus? 
Ola: Nem.  
Nora: De mikor? 
Ola: Hát, azt mondtuk hat hónap, és amikor hat hónapig viselkedtél, akkor megtörténhet.  
Nora: Amikor hat hónapig viselkedem? Az ügyvédem azt mondja, nagyon meg van lepve, mivel 

miután Lindberget elítélték a súlyosbított erőszakért, azzal számolt, hogy megvan a jogom 
arra, hogy nőt lássak. Ezért nyilvánvaló, hogy engem női pszichológusnak kellene kezelnie.  

(Ola Gefvert: „Nem, nem, nem …”, miközben Nora beszél  
Ola: … Ah, nincs szüksége kezelésre, senki nem hisz semmilyen kezelésben már.  
Nora: Igen, de én igen… Én hiszek benne.  
Ola: Igen, de senki a pszichiátriában hisz benne. Ami történt megtörtént, és nem számít, hogy 

maga mit gondol erről.  
Nora: Hmmm, de… 
Ola: Minél kevesebbet beszélünk, annál jobb. Hat hónap múlva minden más lesz. Egészséges le-

het, szerelembe eshet és Afrikába mehet egy fekete férfival. Látja, mi minden történhet, ezért 
nem láthatunk hat hónappal előre a jövőbe, csak menjen és látogassa meg Johant.  

Nora: Úgy, szóval… Igen, aztán volt egy kérdésem, amikor a találkozón voltunk, amit nem válaszolt 
meg, de érdekelne a diagnózisom. Mire alapozza a „borderline”-t? Soha nem volt ez szá-
momra világos, kivéve az önpusztító viselkedés.  

Ola: Maga, véleményem szerint, az „emocionálisan instabil személyes rendellenesség” minden 
kritériumának megfelel.  

(A lány, akit lekötöztek, 2013) 
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„Az Instagram felkelés” (2013) egy legújabbkori jelenséggel, a „cyberbullyinggal” foglalkozik. 
Az internetes zaklatás következményeként az iskolai osztályban, majd egy kisváros közösség-
ében megalázott helyzetbe kerülnek fiatalok, akik tüntetésen adnak hangot a weben terjedő 
visszaélések elleni haragjuknak.  

Riporter: A telefon csörög Lotta Kruse, a Plusgymnasiest vezető tanárának otthonában.  
Lotta Kruse: Ha egy kicsit visszamegyünk, azt láthatja, hogy már hétfőn, egy nappal korábban más 

iskolai személyzetet és engem is informáltak a tanulók, hogy valami kilátásban van. Voltak 
tanulók, akik az Instagram accountjukról mutattak videó klipeket, és segítettem egy tanuló-
nak abban, hogy jelentse azt az inzultust a rendőrségnek, aminek ki volt téve.  

Elküldtünk két, független üzenetet az Instagramon, hogy jelentsük, mi történik. Ezen az estén 
és éjszakán az egész dolog csak tekergett. A diákoktól és a szülőktől is szereztem új informá-
ciót, az este és az éjszaka folyamán. Kapcsolatba kerültem a rendőrséggel is azon az éjsza-
kán, így fel voltam készülve, bármi történhet. Amikor a fiatalok kedd reggel elkezdtek kint 
gyülekezni, már fel voltunk készülve és a rendőrség is megérkezett.  

Merima: Amikor megérkeztem az iskolához, szembe kerültem a kinti fiatalokkal, és amikor elindultam 
befelé az iskolába láttam, hogy ott van néhány tanár és rendőrök. A rendőrök azt mondták 
nekem, menjek velük a saját biztonságom érdekében, és azért mert ki akarnak kérdezni.  

Újsághír: A rendőrség rendőrautókkal zárta körül az iskolát, és eltávolította a fiatalokat a területről. 
A Gothenburgi, más gimnáziumok tanulói is csatlakoztak és a Plusgymnasiet tulajdonosai 
kérték ezeket a diákokat, hogy jöjjenek, és szedjék fel az ő tanulóikat.  

Újsághír: A háttérben névtelen Instagram account, ami egy applikáció, amivel képeket lehet publikálni 
mobiltelefonról, ahova sok fiatal kiteszi a képét. Egy olyan account, ami több ezer követőre 
talált rövid idő alatt, de most már törölték.  

(Tömeg kiabál és fütyül az iskolán kívül  

Riporter: Ebédidőre 500 fiatal gyűlt össze a Plusgymnasieten kívül. Elég csendesen indult, de a légkör 
feszült volt. Mindannyian arra vártak, hogy valami történjen, de senki nem tudta, mire. Aztán 
kitört a káosz. Verekedés. A rendőrök és a fiatalok között. Hógolyók, üvegek és kődarabok 
zúgnak a levegőben. Némelyik eltalál egy autót. Egy lányt a földre löktek és egy csomó hajat 
téptek ki a fejéből. Az emberek azt hiszik, ő hozta létre azt az accountot. Vagy ő az informátor. 
Senki nem hisz már senkiben. A legközelebbi barátod lehet az ellenséged, aki pletykálkodott 
az Instagram lapon. A hangulat dühös… Megérkezik a lovasrendőrség és a rohamrendőrök, 
és belegázolnak a tömegbe. A hangulat emelkedik. Ekkor találkozom Elinnel első alkalom-
mal. Meg van döbbenve. És zaklatott.” 

(Az instagram felkelés, 2013) 

A dokumentumok mögött olyan társadalom képe jelenik meg, ahol a hatalmat a legszélesebb 
nyilvánosság is ellenőrzi, a nyilvánosság terében zajlik az intézmények társadalmi felügyelete, 
és ahol fontos érték az egyén autonómiája és szabadsága. Mindez az Egyedül és bezárva című 
dokumentumban is jelen van, ahol a meneküét kisfiú magányát és megpróbáltatásait ismerjük 
meg. 

Hang: ajtózár kattanása, bezárul 

Zaher: Meghasadt a szívem, amikor elzártak. Borzalmas és félelmetes volt számomra. És egyedül 
voltam. Mindig csodálkoztam, a rendőrség miért volt olyan durva velem, és miért pont engem 
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választottak és hagytak itt egyedül. Miért zártak össze a felnőttekkel? Borzalmas volt és na-
gyon nehéz. És senki nem ült le velem beszélgetni, csak velem. Ez nagyon nem jó egy gyerek-
nek.  

Riporter: Zaher azt mondja, a Talibán kegyetlenkedései elől menekült Afganisztánból. Jó néhány évvel 
ezelőtt így kezdődött eseménydús és veszélyes menekülése Európába. Elmeséli, hogy az úton 
el kicsi, szűk pincékben kellett rejtőzködnie, lőtték a határőrök és élt az utcán – mielőtt a 
gyerekházban elszállásolták Svédországban.  

A múlt év decemberében egy késő délutánján egy civil ruhás rendőrök elfogták és megbilin-
cselték, elzárták és deportálták.  

Zaher: Borzalmas fejfájásom volt, éppen arra gondoltam abban a szobában, hogy öngyilkos leszek.  

( … ) 

Enar Bostedt: Általában, mondhatjuk, hogy ez az én véleményem, a szabályok hiányosak. Nagyon rövi-
dek. Az közigazgatási szabály azt mondja… azt hiszem a 20. §… Mindenesetre azt mondja, 
hogy indoklásra szükség van. Vagyis, meg kell, hogy magyarázd, hogy a döntés milyen ala-
pokon nyugszik. Azt hiszem, hogy ez az indoklás sok esetben hiányzik, gyermekek ügyében 
hozott határozatokból. Tipikus, amikor azt írják, a gyerek nem mutatott hajlandóságot a visz-
szatérésre. A gyerek testi jelzéseit értelmezik, stb. Vagy a gyerek kifejezetten azt mondja, 
hogy „Nem, nem akarok menni, nem akarom elhagyni Svédországot”, és persze, ha mene-
kültként idejött Svédországba, világos, hogy nem akarja elhagyni az országot. De ez nem 
ugyanaz, mintha azt mondod, nem akarok elrejtőzni.  

Riporter: Szóval, mit tegyen akkor a rendőrség? Végül is vannak gyerekek, akiket másik országba kell 
deportálni, és nem kell akkor a rendőrségnek ezekkel az eszközökkel élnie? 

Enar Bostedt: Sajnos így kell tenniük, ahogyan a törvényben le van írva. Azokban az esetekben nagyon 
fontos, hogy a döntést megfelelően megindokolják és legyen valaki, aki a gyermekek jogát 
védi.  

(Egyedül és bezárva, 2013) 

Ezekből a művekből olyan társadalom képe sejlik föl, ahol alapérték a jogrend, a törvényes-
ség és a normativitás. A polgárok individuális felelősségérzettel, önbizalommal és öntudattal 
vesznek részt a közösség életében. Mindez a nyitott társadalom paradigmájában szerveződő 
világra utal (Terestyéni 2011: 23).  

Nagy-Britannia. A brit programok számossága jelzi (csak a vizsgált időszakban 11 versenymű), 
hogy a BBC-nél alapvetően fontos műfajként kezelik a dokumentumműsorokat (ld. VII. Mel-
léklet BBC Radio and Features) 

Csak néhányat említek a három év alatt megismert brit dokumentumok közül. A múlt iránti 
figyelemre utalnak a „Lancastria elsüllyedése” és a „Fehér tűsarkú álmok” című alkotások. Az 
előbbi az 1940. június 17-én, a német bombázás alatt elsüllyedt hajóra emlékezik, az utóbbi 
pedig a London keleti végén található romfordi piacra kalauzolja a hallgatókat, felidézve az 
1980-as évek – mára már elillant – vásári légkörét. A Crossing Continents sorozat számára 
készülő dokumentumok kilépnek a szigetországból, és más kontinenseken zajló társadalmi ano-
máliákról tudósítják a hallgatókat. Az „Erőszakos sterilizálás Üzbegisztánban” (2012), vagy az 
„India elveszett lányai” (2013) című alkotásokban a szegény régiókat érintő leánykereskede-
lemről és ennek társadalmi okairól van szó. A lokalitás iránti érzékenységre utalnak az „Éjszaka 
Hackney-ben”, illetve a „Poetry–Texas” című dokumentumok (2012). A művek egy része a 
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polgári öntudat és szabadságigény fontosságát érzékelteti, a lokalitás erejét és a kulturális tra-
dicionalitás tiszteletét. A globális gondolkodás és felelősségérzet, a más kultúrákra és társa-
dalmi gyakorlatra való kíváncsiságra utal „A balinéz madárijesztő keresése” (2012) című alko-
tás ugyanúgy, mint a Poetry-Texas vagy a Crossing Continents sorozat bemutatott részei.  

Katarzis- máshogyan, esztétikai eltérésekkel 
Utaltam rá, hogy visszatérek a dokumentumműfaj sajátosságaira. „A feature vagy dokumen-
tum-műsor a rádió számára készül… közös céljuk tényeket bemutatni a leghatásosabb rádió-
szerű formában, összekapcsolni a szórakozást az ismeretek közlésével egy olyan műsorszám-
ban, amely le tudja kötni a közönség nagy részének figyelmét” – idézi Laurence Gilliamet, a 
BBC egykori „feature főszerkesztőjét” Schöpflin Gyula a Magyar Rádió 1947. november 28-i 
számában. Majd így folytatja a műfaj jellemzését: „A feature kimeríthetetlen forrása tehát a 
valóság, a nagyvilág és a történelem, népek és események, némi költői túlzással a »valóság 
drámája«”.  

Az ismertetett rádiódokumentumokból is kirajzolódik, hogy a „legrádiósabb műfajnak” 
(Schöpflin Gyula cikkének címe) tekinthető alkotások egyik alapvető különbsége az „oral his-
tory” típusú, strukturált mélyinterjútól vagy narratív interjúktól az, hogy az általam elemzett 
műfaj narratívái szerkesztett formában a nyilvánosságnak készülnek, ezért a narratíva szerkesz-
tője a figyelem megtartásának eszközeit alkalmazza. Katarzis elérésére törekszik, de az erkölcsi 
megtisztulás helyett egyszerűen a hatás elérése a cél. Senki nem hiheti (hiszen már Goethe is 
cáfolta), hogy bárki erényesebb lenne egy színházi előadás után. De az üzenet eljuttatása haté-
konyabb és hosszabb távú lehet akkor, ha a szerkesztett narratíva az érzelemre ható eszközöket 
alkalmazza. A katarzisra ebben az esetben inkább a brechti értelemben számítanak a narratívák 
szervezői, vagyis nem a szereplők sorsával való érzelmi azonosulást kívánják, „hanem utána-
gondolást és racionális belátást, amely végső soron megváltoztatja az emberek döntéseit és tet-
teit” (Dr. Loboczky 2006) 

Mivel ezeknek a katarzis elérését szolgáló eszközöknek az alkalmazása kulturálisan eltérő, a 
következőkben példákkal illusztrálom, milyen esztétikai különbségekkel találkozhatunk a do-
kumentumokban.  

Az egyik legszembetűnőbb esztétikai különbség, hogy a francia narratívákban gyakran hasz-
nálnak fikciós elemeket, mesterséges hanghatásokat, erősen „esztetizált” formában, teátrális 
módon szerkesztve a narratívákat, váltogatva az idősíkokat. A skandináv programokban az 
egyszerűség dominál. Gyakran kronologikus időhasználatot találunk, az események és helyszí-
nek egymás utáni sorrendben jelennek meg. A direkt kommunikáció jellemzi a párbeszédeket, 
nem élnek az irónia eszközével, nincsen „duplafenekű” információ, a szavak és mondatok azt 
jelentik, amit a közlő el akar juttatni a befogadóhoz. Az osztrák dokumentumok tisztán történe-
tek, emberi szavakból épülnek fel, nem élnek sem zenei hatáselemekkel, sem különféle effek-
tekkel. Pusztán a helyszíni hangok illusztrálják a történeteket: akkor és ott ezt lehetett hallani. 
A hatást azzal érik el, hogy ezzel a puritán szerkesztéssel teljes hitelességet nyújtanak az ese-
ményeknek és szereplőknek. Ugyanezt az utat járják a cseh dokumentumok szerkesztői. A né-
met dokumentumok több tény felsorakoztatásával élnek, narrátor közvetíti az események meg-
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értéséhez szükséges információkat. Az ír dokumentumok szerkesztői sokkal több archív anya-
got használnak, és fontos szerepet szánnak a humornak. A görög alkotás egy klasszikus görög 
dráma hangján szólaltatta meg a mai szereplőket, ezzel szoros utalást tett az ókori görög drá-
mákra, így érte el az erős érzelmi hatást, de ez nagyon erősen kötött kulturálisan, tehát egy 
magas vagy erős kulturális kontextust feltételez. Ugyanez érvényes az izlandi alkotásokra, ame-
lyeknek stiláris és tematikai minimalizmusa egy nagyon erős kontextusú kultúráról árulkodik. 
Arra utalok, hogy egy idősödő zenetanár önmegvalósítási folyamata és ennek sikere az ottani 
közösség számára evidensen nagy esemény, egy másik európai kultúrában azonban nem vált ki 
erős hatást. A horvát és szerb dokumentumokban jelentős szerepe van a zenének, és ugyancsak 
élnek ezzel a hatáselemmel a brit dokumentumok szerkesztői. A brit dokumentumokra a sokfé-
leség jellemző, a fikciós elemek ugyanúgy megtalálhatóak bennük, mint a szigorúan interjúkra 
épülő narratíva szervezése. Ez összefüggésben van azzal, hogy a műfaj súlya miatt sok altípust 
is készítenek, ezeknek a sorozatoknak külön műfaji világot teremtve (például Crossing Conti-
nents, vagy Between Ears).  

Összegezve a fejezetet: az elemzett példákkal azt kívántam alátámasztani, hogy a párhuzamos 
értékvilág mellett is érvényesülnek a narratívák szociokulturális különbségei, mintegy megje-
lenítve az európai kulturális sokféleséget.  

3.4. Média és emlékezet 
A történetek alapja az emlékezés. Az emlékezésen keresztül jutnak el hozzánk ezek a történe-
tek, ezért érdemes kitérni az emlékezés természetéről szóló szövegekre. A sok, e tárgyban szü-
letett elemzésből több helyütt utalok Andó Éva tanulmányára.  

Ezekben a történetekben ott találjuk a családi emlékezet és a kollektív emlékezet származékait.  

Egyetértve számos szerzővel, úgy találom, hogy a kollektív emlékezet az individuumokhoz 
köthető magán emlékezetek származéka, mert annak ellenére, hogy a kollektív emlékezet erejét 
és tartalmát abból nyeri, hogy sok ember támogatja, „mégiscsak individuumok azok, akik egy 
csoport tagjaként emlékeznek” (Andó 2010: 57).  

Az emlékezetre épülő történetmesélés eme gyakorlatában kiemelt szerepe van a főnarratíva 
szervezőjének, akik ezekből az emlékekből kiemel és csoportosít, valamint érzelmeket szervez.  

Az érzelmek fontos szerepet játszanak ezekben a narratívákban, melyekkel a főnarratíva szer-
vezője befolyásolja a megismerési folyamatot. Az érzelmek szerepéről szerteágazó irodalom 
áll rendelkezésünkre, sokak által elfogadott megállapítás hogy – bár hatásuk különböző –, a 
hangulat, az érzelmek befolyásolják a társas megismerést (Forgács 2001: 15).  

Az emlékezet és az érzelmek viszonyában – Andó Éva idézett tanulmánya szerint – a múltbéli 
események felidézését meghatározza egyfelől a történés érzelmi hatása, jelentősége az én szem-
pontjából, másfelől, másfelől a visszaemlékező jelenbeli hangulata, érzelmi állapota is hatással 
van a rekonstrukció folyamatára (Andó 2010: 55- 62). Mindezt igaznak tekintem a történetet 
befogadó, tartalom fogyasztóra is, ezeknek a történeteknek érzelmi, hangulati lenyomata beépül 
a feldolgozó személyiségébe, nyomot hagy. Így a főnarratíva szervezője a dokumentummal 
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megteremti a kapcsolatot az „individuum személyes története és a kultúra között, amelyben él 
(Hámori 1999:117).  

Ezek a hangdokumentumok a nyilvánosság társas terébe emelve kollektív élménnyé, a közös 
emlékezet részévé válhatnak, mivel kisebb vagy nagyobb számú egyén egyazon eseményként 
éli át, rögzíti emlékezetében, ilyenformán élményközösség kialakulására alkalmas média konst-
rukciók.  

A következőkben elérkezem ahhoz a kérdéskörhöz, amelyet Fokasz Nikosz és Kopper Ákos 
olyan kiválóan elemeztek „Szenzációk kettős szerepben – az emlékezés helyei és miliői a mé-
diában” címmel írt tanulmányukban.  

„A médiáról elterjedt képpel szemben, miszerint dominánsan a jelenben él, és csak a pillanatra 
és az újdonságra fókuszál, ezek a dokumentumok az identitás és emlékezés eszközei. Pierre 
Nora francia történész szerint a modernitás megváltoztatja az emlékezés mechanizmusait és az 
organikus közösségekre jellemző millieux de memoire-ok felbomlanak, helyüket átadva a lieux 
de mémoire-ok számára. Vagyis ünnepek, szobrok, kanonizált leírások segítségével teremt kap-
csolatot a közösség saját képzelt múltjával” (Fokasz és Kopper 2009: 26- 27). Dolgozatomban 
igazolom Fokasz Nikoszék megállapítását, hogy a modern médiában mindkét hely jelen van.  

Kollektív emlékezet, identitás, társadalomtörténet 
Az ebben a témakategóriában található dokumentumok a kollektív emlékezetben élő története-
ket tematizálja az élő emlékezeten keresztül, vagyis személyközi interakciók közvetítésével. 
Személyes jellegű az emlékek átadása, nem államilag formalizált keretek között történik, a 
főnarratíva szervezője teremti meg a goffmanni „keretezést”. Gyáni Gábor szerint a modern 
korban a hagyományként funkcionáló, spontán emlékezet nem létezik, a személyközi interak-
ciók háttérbe szorulásával nem megélhető, csak közvetetten, közvetítő eszközök révén nyílik 
meg számunkra, és az egyének memóriája helyett intézményi kerteket kap (Fokasz és Kopper 
2009: 28).  

A klasszikus, hagyományos társadalmak személyközi interakciójának helyét a média váltja fel, 
és – Fokasz Nikoszékkal egyetértve – a társadalom szövetének egyik fenntartójaként fontos 
szerepet játszik az emlékezésben, a mémoire-ok megjelenítésében. Kutatásom középponti kér-
dése tehát, az elemzett médiatartalmak hogyan járulnak hozzá a társadalom jelenének értelmez-
hetőségéhez a múltban gyökerező tudása alapján. A történetmesélő, vagyis a főnarratíva szer-
vezőjének szerepe a keretezés, a fókuszálás, az érzelmek (vagy azok hiányának) megjelenítése, 
vagyis az a munka, ami az emlékezés részletgazdagságában elválasztja a lényegest a lényegte-
lentől. Ezek a dokumentumok kifejezetten „az emlékezés helyei”, szemben a hír köré szerve-
ződő média tartalmakkal (Fokasz és Kopper 2009).  
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4. Tartalomelemzés, korlátokkal 

Elöljáróban leszögezem, hogy magam is szembe találkoztam a tartalomelemzés korlátaival, 
amelykről McQuail megállapítja, hogy különösen az érték-, téma, -keret, -stílus és értelmezési 
rendszer utalások megragadására tett kísérleténél alacsonyabb rendű objektivitásra alkalmasak. 
Esetünkben tovább nehezíti a dekódolás pontosságát, hogy az anyanyelven elhangzó hangdo-
kumentumokat angol fordításban értelmezzük. Hozzájárul viszont az elemzés pontosításához, 
hogy az ezekről folyó beszélgetésekből kapaszkodót kapunk az értelmezéskehez. A minta, a 
tartalmi sokaság tehát bármilyen diszkurzív tarkaságban tűnik elénk, a csoprtban való közös 
értelmezési folyamat a tartalomelemzés objektivitását növelő tényező. A vizsgálat céljából re-
leváns külső kategóriarendszer a résztvevő országok halmaza, amelyekben ezek az alkotások a 
nyilvánosság terébe emelődtek, illetve ahonnan a médiafesztiválra nevezték őket. A tartalo-
elemzési egységei maguk a művek. Amikor értékeket rendeltem a narratívumok mellé, a jelen-
tések összetett dekódolására tettem kísérletet, amely nem ragadható meg önmagában választott 
tartalommintában található bizonyos tartalmi egységek gyakoriságának megszámlálásával. Cé-
lom az volt, hogy felismerjem és megértsem a diskurzust, amelyben a szövegeket kódolták. 
Ebben – McQuail nyomán – komplex módon kellett törekednem a „szereplők” motívációjával 
és az adott társadalom kultúrájában uralkodó formák mögöttes jelentéseinek megértésére, vala-
mint a kapcsolatok és helyzetek meghatározására, a hangulat megetermtésének eszközeire, a 
cselekvés és a tett, valamint a szavak használatának módjára, a szimbolkius jutalmazás, vagy 
büntetés elemeire (McQuail 2003: 286). Ebben a folyamatban volt nagy segítség a résztvevő 
megfigyelő pozíciója, hiszen az esetleges kétségeknél az értelmezések helyszínén maga az al-
kotók megnyilatkozásai voltak segítségemre.  

A III. Mellékletben (Tartalomelemzések, 137. oldal) pontosan követhető a módszer, ahogyan a 
szövegek kvalitatív elemzését végzem. Ez azért fontos, mert a reprezentáció szervezését muta-
tom be ezeken a példákon, ahol lépésről lépésre mutatom be, hogy a főnarratíva szervezője 
milyen módon alakítja a hallgatói percepció folyamatát. Itt teszek kísérletet a médiareprezen-
táció folyamatának megragadására.  

A reprezentáció a kommunikáció-elmélet kulcsfogalma. „A reprezentáció a külvilág leképezése 
egyfelől az ember (és persze az állatok, legalábbis a magasabb rendűek) fejében, agyában/el-
méjében, másfelől az ember által előállított alkotásokban. (…) A külső reprezentációk (…) lét-
rejöttében általában akaratlagos eszközhasználatról van szó: nyelvünk és jelrendszereinek se-
gítségével attól a szándéktól indíttatva állítunk elő verbális, vizuális vagy egyéb műveket, hogy 
elbeszéljünk, leírjunk, vizuálisan, zeneileg vagy mimetikusan ábrázoljunk és kommunikációk-
ban mások számára hozzáférhetővé tegyünk valamit” (Terestyéni 2006: 100).  

A dokumentumok értékhozzárendelése 
A dokumentumok értékközpontú vizsgálatát kvalitatív elemzéssel végeztem, melyhez a 
Schwartz-féle értékeket is hozzárendeltem. Ezeket az értékeket a dokumentum főnarratívája 
hordozza.  
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Shalom Schwartz tíz univerzális, azaz minden kultúrában fellelhető értéket különböztet meg. 
Ezek a következők: önállóság, stimuláció, hedonizmus, teljesítmény, hatalom, biztonság, kon-
formitás, tradíció, jóindulat és univerzalizmus. Mind a tíz érték a hozzátartozó központi moti-
vációkkal jellemezhető: 

• Önállóság: önálló gondolkodás és cselekvés, alkotás, felfedezés (autonómia), 

• Stimuláció: izgalom, újdonság, kihívás az életben (kockázatvállalás), 

• Hedonizmus: öröm, kedvtelés, 

• Teljesítmény: a társadalmi standardoknak megfelelő siker, 

• Hatalom: társadalmi státusz és presztízs, emberek és erőforrások feletti kontroll, 

• Biztonság: biztonság, harmónia, az állam és a kapcsolatok stabilitása, 

• Konformitás: tartózkodás az olyan viselkedéstől, mely mások számára sértő vagy ár-
talmas lehet, illetve megsértheti a társadalmi normákat és elvárásokat, 

• Tradíció: a tradicionális kultúrához illetve valláshoz köthető eszmék és szokások elfo-
gadása és tisztelete, 

• Jóindulat: biztosítani és növelni azok jólétét, akikkel az illető szoros kapcsolatban áll, 

• Univerzalizmus: megértés, megbecsülés, tolerancia, a társadalom jólétének biztosítása, 
a környezet védelme (Prazsák 2013: 293). 

4.1. Nagyapám lakása, avagy „a zavaró másik, az „idegen” 
A Nagyapám lakása című dokumentumműsor elemzésével (lásd Melléklet III.1 Nagyapám la-
kása, 137. oldal) azt mutatom be, hogy milyen módszerrel rendeltem a szöveg mellé az univer-
zalizmus értéket. A jóindulat értéke szintén jellemzi az alkotó üzenetét (biztosítani és növelni 
azok jólétét, akikkel az illető szoros kapcsolatban áll), de a mű a fő üzenete a megértés, meg-
becsülés, tolerancia, a társadalom jólétének biztosítása.  

A dokumentum hallgatói egyáltalán nem gondolhatják, hogy bárkinek is megváltozik az atti-
tűdje egy kávézás alkalmával, de a többrétegű mondanivaló mégiscsak elér a hallgatóhoz. Bi-
zonyos helyzetekben nem számíthatunk a társadalmi megoldásokra önmagukban, hanem ne-
künk személyesen kell megpróbálnunk tenni valamit, ha biztosítani szeretnénk a környezetünk-
höz tartozók vagy a közösségünkhöz tartozók jólétét. A rádiódokumentum végére megértjük a 
nagyapa magatartásának hátterét, megismerjük és megkedveljük a személyiségét, ugyanúgy, 
ahogyan Floris is. A 85 éves nagyapa változása ebben az alkotásban egy, a szomszéddal való 
közös beszélgetést jelent, ennek a fejlődésnek az epizódjait kísérjük figyelemmel, mikroszko-
pikusan látva a történetben a holland (és nemcsak holland) társadalom egyik jelentős konflik-
tusát. Ugyanakkor a beszédmód nem a rasszista, xenofób/liberális, kozmopolita diszkusszió 
harcos nyelve, hanem egy nagyapa/unoka közötti beszélgetés szeretetteli, humanista beszéd-
módja.  

Az emberek vándorlása, lakóhelyük változtatása, a migráció rendkívül összetett társadalmi je-
lenség, amely egyidős az emberiség történetével. Ez a jelenség azonban a 21. század Európájá-
ban különösen jelentős társadalmi kihívás, még akkor is, ha a jelenség okai – bár összefügghet-
nek – különbözők. „Az, hogy egy társadalom mennyire tudja élvezni a migráció pozitív hatásait 
és mennyire tudja minimalizálni az esetleges negatív mellékhatásokat, nagymértékben függ a 
társadalom tájékozottságától és előítélet-mentességétől” (Gyulai 2011: 3).  
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Ehhez a kérdéshez ad példát a felelősségteljes kommunikáció bemutatásával Floris Albers do-
kumentumműsora. Bemutatja mindazokat az attitűdöket, melyeket sorra felismerhet magában 
a hallgató, ugyanakkor megtörténik ezek cáfolata is, a szereplők jóindulatú és nyitott bemuta-
tása, a kérdés árnyalt körüljárása, miután még azzal is szembesülünk, hogy az intézményrend-
szer nem tud segíteni, magunkban kell keresnünk a megoldást. A közismert Shakespeare-sorra 
utalnék, mely Vörösmarty Mihály fordításában így szól: „Sorsának ember néha mestere, / Nem 
csillaginkban, Brutus, a hiba, / Hanem magunkban, kik megbókolunk” (fordította: Vörösmarty 
Mihály). 

A felelős médiaüzenetek tehát a negatív előítéleteket, tévedéseket és attitűdöket bemutathatják, 
tényszerűen tisztázhatják, s így gyengíthetik. Különösen fontos ez akkor, amikor a digitális 
médiakorszakban igencsak megnőtt az egyféle üzenetekre hangolódott tartalomfogyasztás le-
hetősége. Ahogyan Cass R. Sunstein írja: „a különféle véleményszigetek léte láthatóan gazda-
gítja a társadalom teljes érvkészletét, ami potenciálisan mindannyiunk hasznára válik. Ugyan-
akkor az egyes ügyekre összpontosító műsorok széles választékbővülése – erős, gyakran szél-
sőséges nézeteknek hangot adva, és a hallgatók és nézők rendkívül eltérő csoportjaihoz fordulva 
– valószínűleg csoportpolarizációt idéz elő. Jelenleg túl sok ember főleg csak a saját vélemé-
nyének felerősített visszhangját hallja, ami időnként félreértést és ellenségeskedést eredmé-
nyez” (Sunstein 2013: 73).  

Az egyébként szociológus Floris Albers rádiódokumentuma jó példája annak, hogy egy érték – 
az univerzalizmus értéke – hogyan juttatható el a befogadóhoz komplex eszközökkel, vagyis 
nemcsak a kognitív eszközök kizárólagos alkalmazásával, hanem egy történet elmesélésének 
komplexebb módján. Ha tudományos ismeretterjesztő programban találkozunk a legújabb ku-
tatási eredményekkel a migráció tárgykörében, csak egyféle módon, vagyis intellektuális síkon 
hatunk a hallgatóra. Ebben a komplex, a narratíva szervezőjét végig hitelesítő elbeszélésben 
viszont tartósabb hatásra számíthatunk. A szöveg hétköznapi nyelve, a beszédmód mindenki 
számára dekódolható, ez segíti a befogadást. A már-már naívnak tűnő narrátor hitelessége, a 
végig fenntartott pozitív érzelmek és a történet befejező epizódja, mintegy a mese, a narratíva 
lekerekítése, lezárása egyaránt alkalmasak ara, hogy a hallgatóban valamilyen attitűdváltozás 
irányába mutató érzelmi elmozdulást idézzen elő.  

Mindez azért fontos, mert ez a fajta társadalmi konfliktus a 21. századra nem tűnt el, sőt, az 
egyéb kihívások (ökológiai, gazdasági, stb.) mellett az egyik legnehezebb kérdéssé vált. „Az én 
és a másik, a kisebbség és a többség, a kisebbség és a fősodor, illetve a távoli és a közeli ellen-
pontozott viszonyai – mint a jelenkori nyilvánosság, annak erkölcsi rendje és káosza kifejező-
dési alapjai – egyre inkább materiális jellegűek lesznek. Ez annak a következménye, hogy glo-
balizálódó társadalmunkban a jelentések, az ábrázolások és a másikhoz fűződő viszonyok be-
mutatásához és meghatározásához a média nyújtja az észlelés legelterjedtebb és meggyőzőbb 
kereteit; mivel ezek a médiaábrázolások összetételükkel és erejükkel gyakran hatályon kívül 
helyezik és marginalizálják a másfajta értelmezési kereteket, s meghatározzák az aszimmetriá-
kat, a hierarchiákat, a nyilvánosság jelenlétét és hiányát. Bizonyos mértékig a média tükröz és 
képvisel némi kozmopolitizmust, amelyben (…) a másik nem pusztán rajtunk kívül van jelen, 
hanem mellettünk, bennünk is. Ebben a világban (amely Ulrich Beck számára valamelyest a 
szép új világ) Európa szemlátomást élen jár” (Silverstone 2010: 116–117). Ez azt jelenti, hogy 
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szakmai szabályai világszerte hasonlóvá váltak, és a Daniel C. Hallin – Paolo Mancini által 
végzett komparatív elemzés megállapításait a különböző médiarendszerekről lassanként 
felülírja az idő. A változások irányát is kirajzolják ezek a dokumentumok. Egy előrebocsájtott 
példát említek: a hagyományosan maszkulin társadalmak lassú irányváltását a feminin 
kulturális attitűdök felé. Természetesen nem azt állítom, hogy az ilyen műsorokkal gyökeres 
attitűdváltozás érhető el a befogadókban, de azt igen, hogy a narratívák szerkesztőit értékek 
vezérlik, és hatást kívánnak elérni: az alkotások továbbgondolását.  

A „Nagyapám lakása” című dokoumentumot Császi Lajos modernista elemzésével összhang-
ban úgy értékelem, mint egyfajta felelős tartalom-előállítói attitűdöt hordozó narratívát. Sil-
verstonnal egyetértve: „A média a minket körülölelő világ elengedhetetlen része lett. Ugyanak-
kor a média is értelmezhetetlen és jelentéktelen a mindennapok nélkül, anélkül, hogy forrásként 
szolgáljon gondolataink, döntéseink és cselekedeteink számára, akár személyes, akár politikai 
szinten” (Silverstone 2010: 15).  

A közelmúltban számos vizsgálat bizonyította, hogy a magyar társadalomban is a negatív meg-
ítélés jellemző a migránsokkal szemben. Az Európai Unió 27 tagországa közül Magyarorszá-
gon a leginkább negatív a bevándorlás és a bevándorlók megítélése (Örkény és Váradi 2010: 
29).  

Simonovics Bori, Szalai Boglárka, Krekó Péter és munkatársaik a 2009-es EP és 2010-es OGY 
választások elemzéséből hasonló következtetésekre jutottak: „Nemzetközi összehasonlításban 
tizennyolc európai ország között Magyarország az élmezőnyben foglal helyet az előítéletesség, 
illetve a jobboldali értékorientáció tekintetében, és meglehetősen magas a félelem és bizalmat-
lanság indexe is: a szélsőjobb kiterjedtsége továbbra is elsősorban a kelet-európai demokráciák 
esetében jelenthet komoly kockázatot” (Simonovics, Szalai, és Krekó 2013: 251). 

Módszerem az értéktársításhoz a dokumentumok beszédlépésenkénti elemzése. Ebből mutatok 
most be egy rövid példát, a teljes szöveg a III.1 mellékletben, a 137. oldalon található. 

Floris Albers 23 éves, független újságíró, a Radio 1, a Rádió 6 és az amszterdami helyi televízió 
számára dolgozik. Az Amszterdami Egyetemen tanul újságírást, valamint szociológiából dip-
lomázott. A Nagyapám lakása című, 34 perces alkotását 2011-ben hallottuk Berlinben, a Prix 
EU-n, és 2011 januárjában hangzott el az NTR holland rádióban.  

A bevezető szövegben a következőt olvashattuk: 

„Piet Alberse (85 éves) többé nem érzi magát otthon saját hágai lakásában. Az egész a külföl-
diek miatt van.” 

Az unokája, Floris Alberse (23 éves) bánatos amiatt, hogy nagyapja egyre jobban elszigetelő-
dik a saját városában, és megpróbálja felderíteni az okokat. Fő kérdése, hogy minek kéne tör-
ténnie ahhoz, hogy a nagypapája megint otthonosan érezze magát? 

„Nézzük, mi is zavar engem” mondja mérgesen Piet, amikor meglát egy fejkendős nőt. „Azt 
hiszik, hogy itt bármit megtehetnek!” Floris megkísérli rávenni a nagyapját, hogy a külföldi, 
idegen szomszédjával beszélgessen. De a nagyapa hallani sem akar erről.  
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Az unoka úgy dönt, hogy egy szociális munkás segítségét kéri. Amikor kiderül, hogy semmit 
nem tudnak tenni, Hága fővárosi tanácsa egy új tervet jelent be.  

A megoldás Piet számára közelebb van, mint gondolná.  

(Telefoncsöngés)  

Nagyapa: Hello Floris! 
Floris: Szia, hogy vagy? 
Nagyapa: Jól kölyök, és te? 
Floris: Én is köszönöm, de egy különös kérdésem lenne… 
Nagyapa: És mi az? 
Floris: Akarsz szerepelni egy rádióműsorban? 
Nagyapa: Hahahaha 
Floris: Ez az én nagyapám. 85 éves, és nem érzi jól magát saját otthonában. Sem Hágában, a szü-

lővárosában „a sok külföldi miatt”, ahogy mondja. Szeretném megtudni, hogy mit ért ezen.  

A történet elbeszélője Floris, aki ki- és belép a történetbe, egyrészt, mint a narratíva szervezője, 
a „mesélő”, másrészt a történet szereplője, az események alakítója is. Egyáltalán nem ritka az 
a helyzet, hogy egy rádiódokumentum saját élményt, akár saját családi történetet dolgoz fel.  

Ebben a narratívában Floris a saját nevével és hangjával hitelesíti az eseményt, de minden al-
kalommal jelzi, hogy mikor jelenik meg a „mesélő” a narrátor szerepében. Kétféle módon adja 
tudtunkra a szerepváltást: egyrészt akusztikusan, a narráció, vagyis a történéseket összefoglaló 
szöveg mindig stúdió minőségű, ellentétben a szituációkban szereplő Floris hangzásvilágával, 
másrészt zenei effektusokkal választja el a jeleneteket az összefoglaló szövegektől. A kommu-
nikatív megnyilvánulások így minden hallgató számára világosan elválnak, megkülönböztethe-
tők. Ezzel kapcsolatban utalnék ezek sokféleségére: 

„A kommunikatív megnyilvánulásokat a beszédaktusok végtelen változatossága jellemzi, és 
még ha csupán a monologikus szövegműfajokat vesszük is számba, az elbeszélés mellett ott 
találjuk az érvelést, a leírást, a magyarázatot, miként az élmények és tapasztalatok megszerve-
zésének elemzésére az epizodikus vagy történetsémák mellett a pszichikus konstrukciók sora 
áll rendelkezésünkre a perceptuális sémáktól a szemantikus kategóriákig” (László 2012: 19).  

Floris tehát három szinten jelenik meg a narratívában. Az első szinten mint unoka, aki aktív 
szereplő, a második szinten a helyzeteket összefoglaló, mesélő narrátorként, a harmadik szint 
pedig magának az egész történetnek, a főnarratívának a szervezője, vagyis a szerkesztő, aki 
végül „átnyújtja” a hallgatónak a történetet.  

A rádiódokumentum első perceiben tehát megismerkedünk a két főszereplővel, elkezdődik a 
történetük, amelyben Floris vezet minket. Realizálhatjuk, hogy két narratíva jelenik meg a kö-
vetkezőkben: egyrészt a nagyapa története, másrészt a Floris által szerkesztett történet.  

A sztori folytatódik, a mikrofon rögzíti és közvetíti számunkra az események színhelyeit.  

(Vonatzaj) 

Floris:  Vonattal megyek Hágába. Nagyapám gyakran eszik a sarki török büfében. Vele tartok. Út-
közben elhaladunk két nő mellett. Az egyikük fejkendős.  
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Nagyapa:  Ha például megnézed ezt a két lányt, ahogy így sétálgatnak itt, nem gondolhatsz mást: mit 
csinálnak itt? 

Floris: Két fejkendős lányt? 
Nagyapa: Az egyikőjükön van fejkendő, a másikon meg nincs. Azért csinálják, mert a vallásuk diktálja 

ezt, vagy azért, hogy bosszantsák a környezetüket ezzel: nézzétek, megtehetem.  
Floris: Ez bosszant téged? 
Nagyapa: Igen! Ha direkt ezért csinálják.  
Floris: Mondta neked bárki, hogy direkt ezért csinálják? 
Nagyapa: Nem.  
Floris: De te ezt gyanítod.  
Nagyapa: Én ezt gyanítom. Mintha azt gondolnák, hogy „mi már olyan erősek vagyunk, hogy bármit 

megtehetünk Hollandiában”.  

A történetnek ezen a pontján nagyon fontos kiemelni, hogy Floris és nagyapja szerető viszony-
ban vannak egymással. Floris attitűdje a megérteni kívánó, nyitott és érdeklődő kérdezőé, nem 
ítélkezik, és nem kér számon, pusztán felteszi a kérdéseket. Nagyapja pedig türelmesen vála-
szol. A vokális kód nem sugall semmilyen agressziót.  

(Büfézajok) 

Nagyapa (a török büféshez): A szokásosat kérem! 
Floris: Gyakran jár ide, ugye? 
Török büfés: Igen, igen, nagyon.  
Floris: És mit szokott rendelni? 
Török büfés: Nem szokott rendelni, bejön, és már készítem is.  
Floris: És megérti, hogy miért nem érzi magát otthon itt Hágában? 
Török büfés: El tudom képzelni. Azelőtt ez egy teljesen holland város volt. Hát… 
Nagyapa: Amikor végigsétálok a Spuistraaton5, mintha nem is Hollandiában lennék.  
Török büfés: Nem, persze, hogy nem. Mert mindennek a keveréke. Mindenféle ember van itt. De minden 

rendben lesz, mi is jó emberek vagyunk… Ööö. Mi is hollandok vagyunk! 

(Az ajtó bezáródik)  

Nagyapa: Kedvelem őt. Keményen dolgozik! Nagyon keményen.  
Floris: Szóval ő egy kivétel azok közül, akik jól dolgoznak? 
Nagyapa: Igen.  

Ezt a jelenetet is egy, a helyszínt hitelesítő hangeffektus nyitja, a török büfés kávézójának zaja.  

A történet folytatódik, az új szereplő az a hétköznapi figura, akit a nagyapa már elfogadott, mert 
ismer. Ő a kivételes külföldi, akit el lehet fogadni, mert „keményen dolgozik”. Régóta ismeri, 
hiszen itt törzsvendég. „Nem szokott rendelni, bejön, és már készítem is” – mondja a török bü-
fés. Ő megértő a nagyapa xenofóbiájával szemben, ugyanakkor egyértelműen jelzi, hogy „mi 
is jó emberek vagyunk… Mi is hollandok vagyunk!” Tehát a jó emberek = hollandok, vagyis 
azok, akik asszimilálódtak. Azaz a többségi társadalom gondolkodásmódjába helyezkedve vá-
laszol a névtelen, bevándorolt, török büfés.  

Floris, a történetet szervező narrátor viszi tovább a történetet, mely az ő kérdésével folytatódik.  

Floris:  Szomorú vagyok amiatt, hogy a nagyapám zaklatva érzi magát a külföldiek miatt. Minek kéne 
történnie, ahhoz, hogy ismét otthonosan érezze magát a saját környezetében? 

                                                 
5 Forgalmas utca Hágában.  
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(Ajtó nyílik) 
Floris:  A nagyapám házában vagyunk. Mariahoevében él. Egy olyan környéken, ahol sok a lakóház. 

Az egyik épület, amiben a nagyapám lakik nem kevesebb, mint 100 méter hosszú és négy-
emeletes.  

Nagyapa (a távolból): kérsz egy csésze teát? 
Floris:  Minden háznak van egy kis erkélye kilátással a széles, 4-5 sávos betonútra. Az út mindkét 

oldalán parkoló autók vannak, beleértve a nagyapám szürke Vauxhall autóját is.  
Nagyapa:  Nagyon szép otthonunk van itt, de tényleg. Elölről és hátulról is szép a kilátás. ’75… vagy’87. 

1987-ben költöztünk ide.  
Floris:  Abban az évben, amikor én születtem.  
Nagyapa:  Igen, tényleg. És mert volt kapcsolatom a házkezelőségi társasággal, protekcióval megkap-

tam ezt a lakást.  
Floris:  Ez a katolikus lakásszövetség volt, ugye? 
Nagyapa:  Igen, igen. Igazából ez egy valódi katolikus önkéntes mozgalom volt. Akkoriban épült ez a 

ház. De nem lehetett csak úgy ideköltözni. Bizonyos feltételeknek eleget kellett tenni. Meg-
határozott számú gyerekednek kellett lennie.  

Floris:  Amikor először ideköltöztél, ebbe a lakásba, mire emlékszel azokról az emberekről, akik eb-
ben a házban laktak? 

Nagyapa:  Hát, igen, azokban az időkben – ilyet már nem látni. Mindenki házas volt, aki itt lakott, és 
volt gyereke.  

Floris:  És azok a gyerekek mind itt játszottak a ház körül.  
Nagyapa:  Mindenki itt játszott a házak körül. Sok hely volt.  
Floris:  Igen.  
Nagyapa:  És a gyerekek összehozták az embereket. Ha most nézem, és a házra gondolok, csak egy 

házaspár van. Azt sem tudom, hogy házasok vagy sem. Van egy hat éves fiuk. A többiek mind 
egyedülállóak. Gyakran idősebb, elvált emberek. Manapság minden tömbben egyedülállók 
laknak.  

4.2. Ismerkedés Frédéric-kel – a fogyatékossággal élő világa 
A következő hangdokumentumot 2011-ben hallgattam meg Berlinben. Ritkán nyílik arra alka-
lom, hogy az ember egy rádióprodukció hatását testközelből figyelhesse meg. A helyszín egy 
hatalmas stúdió volt, ahol legalább 30 zsűritag figyelt szövegkönyvvel a kezében, valamint az 
ugyancsak nagyszámú, szabadon regisztrált érdeklődő, körülbelül szintén 25–30 hallgató.  

A Je suis Frédéric (Frédéric vagyok) című (lásd Melléklet III.2 Ismerkedés Frédéric-kel – a 
fogyatékossággal élő világa, 152. oldal), Belgiumból érkezett hangdokumentumot az asszisz-
tens indítja el, és érzékelhető a közönség figyelmének változása a hangokból, mozgásokból, 
zajokból. A belga produkció első percében csönd, majd értetlenkedés, mozgás, lapozgatás a 
szövegkönyvben, a végének keresése, hátha kiderül, hogy mi is ez. Egyetlen narratívát hallunk, 
Frédéric hangja, a vokális kód azonnal üzen, „mással” találkozunk, egy suttogó hang szólal 
meg, alig értjük, és még nem tudjuk, hogy beteg emberről van-e szó, vagy valamilyen másféle 
oka van a furcsa dikciónak, a furcsa artikulációnak, de a suttogás jelzi, hogy nagyon intim in-
formációk beavatottjai leszünk. A nyelvet nem beszélő hallgató is pontosan érzékeli a vokális 
kód üzenetét.  

Az első mondatok is a hangokra, zajokra vonatkoznak, egyfajta felsorolást hallunk, egy furcsa 
önvallomást, a saját identitását körüljáró, a legapróbb részletekből összerakó Frédéric először 
a hangokhoz való viszonyáról beszél. A kezdés, a suttogó köszönés és bemutatkozás után vá-
ratlan fordulat, hogy az ismeretlen bemutatkozó azonnal egy, a személyiségünk szempontjából 
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látszólag experimentális viszonyt deklarál. A hangokhoz való viszony lenne a legjellemzőbb 
személyiségjegy? Ez azonnal elárulja, hogy aki magát ezzel jellemzi, másképpen gondolkodik, 
mint az átlagember, aki magáról beszél.  

Kérdés, hogy a 39 perces narratíva végére milyen viszonyt alakít ki a hallgató egy – a műsor 
végéig orvosilag nem diagnosztizált –, de kétségkívül mentálisan fogyatékos emberrel. Frédéric 
beszél, leírja saját magát, szobáját, felveszi a kávéfőző hangját, a TV show-t, apja köhögését. 
Belecsúszunk kitalált életébe, amiben elmosódott a határ valóság és fikció között. Beszél ma-
gáról, a társadalmunkról, a realitásainkról… Olyan közel kerülünk hozzá, hogy az már vissza-
hoz bennünket saját magunkhoz. A narratívát végső formájában átadó szerkesztő Damien Mag-
nette úgy húz be minket a történetbe, hogy a furcsa, suttogó ismeretlen a végén nagyon közel 
kerül hozzánk. Megértjük és átérezzük szomorú perceit, elképzeljük reggeli fagyoskodását a 
buszra várva, napi munkáját, szorgoskodását és önfeledt kerámiázását a rajzstúdióban. A han-
gok szerelmesének kis trükkjei a beszélgetések rögzítésével elárulják, hogy nincsenek gátlásai, 
mert a hobbija, a játékai a legfontosabbak számára. Mindezt a saját maga által rögzített han-
gokkal illusztrálja, a kazetták ki-bekapcsolását halljuk végig. Hősünk vágyai olyan egyszerűek 
és természetesek, minderről pedig olyan nyíltan beszél, hogy a nyílt kommunikációval eleve 
maga mellé állítja a hallgatót. Miközben hallgatjuk a sérült embert, egyszerre realizáljuk fogya-
tékosságát és életének normalitását.  

Megismerjük teljesítményét a hétköznapi és a művészi munkájában, költői képzeletét és trükk-
jeit a hangrögzítő kütyük visszaszerzéséről, orrsípolását és azokat az apró mozzanatokat, ame-
lyekből áll az élete. Mindannyiunk élete apró mozzanatokból áll, csak éppen hierarchizáljuk 
ezeket, nála pedig minden egyformán fontos. A narratíva egyik üzenete éppen abban rejlik, 
hogy a hallgatóban felsejlik az érzés: utoljára gyerekkorunkban tarthattunk ugyanolyan fontos-
nak egy színes falevelet, mint Frédéric. Mikor merjük hangosan kimondani, hogy gyengék va-
gyunk, vagy, hogy szépek akarunk lenni, a világon a legszebbek? Frédéric különleges állapo-
tából fakadó szabadsága egyszerre irigylésre méltó lesz.  

Ha egy pszichiáter hallgatja a rádiódokumentumot, nyilván előbb-utóbb kimondja a diagnózist, 
azonban a narratívát szerkesztő és az üzenetet befogadó számára nem ez a fontos. Mindegy, 
hogy mi a pontos neve ennek az állapotnak. A lényeg a másmilyen, fogyatékkal élő emberhez 
való közel kerülés, a másik megértése és az elfogadása.  

Az első pillanatban furcsa, kicsit ijesztő személyiséget a hanggal helyezi kontextusba a narra-
tíva szervezője. Frédéric suttogása és az első szekvencia szövege a riadt értetlenséget hívja elő 
a hallgatóból (lásd: a berlini közönség viselkedése). Ezután a kíváncsiság fázisába kerülünk, 
míg a dokumentum végén az ismerős, megkedvelt baráttól búcsúznánk, amikor hirtelen váltás-
sal Frédéric (ki a főnök, ki vezényli a helyzetet?), a mi eszünkön is túljáró, az ironikus humor 
képességét megmutató hangmesterként jelenik meg. Hallhatóan nem tervezett a csattanó.  

A hallott szöveg szerkezete is figyelemreméltó összefüggéseket mutat. A monológként induló 
önbemutatás valójában egy deskriptív szöveg, aminek a megértése erőfeszítést kíván a hallga-
tótól. „A szavak és a mondatok a konvenciók erejénél fogva a beszélő szándékaitól függetlenül 
jelentik azt, amit jelentenek. A jelentés, mint maga a nyelv is, objektív adottság a nyelv birto-



76 
 

kosai számára. Az viszont, hogy miképpen használják ezt az adottságot, és segítségével – ter-
mészetesen a szabályait, a konvenciókat betartva – miképpen jelenítenek meg valamit, milyen 
szavakat és mondatokat, milyen konvencionális jelentéseket választanak egy adott dolog rep-
rezentálására (leírására, elmesélésre, megismertetésére) a nyelv kötöttségének határain belül az 
ő választásukon, kifejezőképességükön múlik” (Terestyéni 2006: 103). Frédéric bemutatkozá-
sánál a nyelvi reprezentáció már az első percekben üzeni a különbözőséget. A hallgató egy adott 
(nyilván individuálisan eltérő) pillanatban rájön, hogy nem művészi fikciót hall, hanem egy 
sajátosan gondolkodó beszélőt. A későbbiekben „megtanuljuk” érteni a beszélőt, mert „ha a 
nyelv független kód is, használata nem választható el az olyan emberi képességektől (okfejtés, 
a világgal kapcsolatos ismeretek), melyekben tulajdonképpen nincsen semmi specifikusan 
nyelvi” (Reboul és Moeschler 2000: 26).  

A látszólag összefüggéstelen szöveg koherenciája a rádiódokumentum során válik világossá, 
egy sokkal kifinomultabb intellektuális viszonyt teremt, egy megértő viszonyt a konvenciókhoz 
szokott dekódoló számára – a program legelején – megérthetetlenhez.  

Ugyanehhez a megértő attitűdhöz vezetnek el minket a dalok, amelyek semmilyen zenei kon-
venciót nem követnek: „a zene egy sajátos zenei nyelv terméke, amelynek megvannak a belső 
kötöttségei, szabályszerűségei; a zenei alkotások a zenei nyelv szabályai szerint létrejött szöve-
gek, amelyekben nem a zenén kívüli dolgok ábrázolódnak, hanem zenei „gondolatok” jelennek 
meg, és ezeknek kidolgozásai, továbblépései, változatai” (Terestyéni 2006: 171). Ezekben a 
Frédéric által elkiabált dalokban nem zenei gondolat megformálódását halljuk, hanem egy ér-
zelmi hatást kiváltó kommunikációs eszközt, fogyatékkal élő hősünk újabb megnyilvánulási 
kísérletét. Ez újabb eszköz arra, hogy máshogyan nézzünk egy fogyatékos társunkra. Aki, lám-
lám, nem csupán bemutatott alanya egy rádiódokumentumnak, hanem alkotótárs is. Ennél 
egyenlőbb polcra nem is kerülhetne.  

A hallgató a rádiódokumentum végén hallható, azonosító mozzanat segítségével kifejezetten 
olyan pozitív és szubjektív élményt kap, amelynek attitűdbefolyásoló szerepe lehet. Nem állí-
tom, hogy a rádiódokumentum szerzője tudatosan kívánt egy olyan történetet átnyújtani, ami 
átalakítaná hallgatóiban a fogyatékkal élő embertársainkról való gondolkodást, pusztán egyet-
len embert hozott közel az őt végighallgatókhoz. De mi más az üzenet ebben a műben, mint a 
megértés, megbecsülés, tolerancia, a társadalom jólétének biztosítása? Az univerzalizmus ér-
téke a fő üzenet, amelyet Damien Magnett és Frédéric Deschamps eljuttat hozzánk.  

4.3. Az életvilág lerombolása – Ada Kaleh, egy eltűnt sziget és 
hajdani lakói 

A következőkben (lásd Melléklet III.3 Az életvilág lerombolása – Ada Kaleh, egy eltűnt sziget 
és hajdani lakói, 159. oldal) egy olyan dokumentumműsort ismertetek, amelyik kognitív és af-
fektív eszközök (háttérzajok, pl. motorcsónak, vízcsobogás) segítségével mutat be egy történe-
tet, egy kisközösség békés együttélésének emlékét, amit szétromboltak, ez összekapcsolódik az 
ökológiai rombolással, a sziget eltüntetésével. A román műsorkészítő, Liliana Nikolae munkája 
a 2011-es Prix Európán hangzott el, természetesen a hazai (vagyis romániai) sugárzás után.  
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A dokumentum egy mára eltűnt dunai sziget történetét mutatja be, közben megismerjük az ott 
élők kulturális világát, azt a kisközösséget, ami jól működött, de egy politikai döntés nemcsak 
a szigetet, hanem az ott élő közösséget is szétrombolta. (A műsorból az alkotó hozzájárulásával 
idézek. 

A média szerepértelmezése – történeteink és a felelősség 
Az ismertetett román dokumentumműsor emléket állít az elpusztított szigetnek, felidézi az ott 
éltek mindennapjait, közel hozza a hallgatóhoz a békés török és román együttélést, az egymás 
kultúráját tisztelő egykori lakosokat.  

Ebben az esetben hibátlan a társadalmi interakció az üzeneteken keresztül. A hallgatóban egy-
szerre affektív és kognitív módon tudatosul a kérdés: valóban érdemes volt elárasztani a szige-
tet, szétzilálni egy békés és tradicionális emberi közösséget? A kérdésre nem kapunk választ – 
ez is előnye a hangdokumentumnak –, pusztán arra a felelősségre mutat rá, ami egy ilyen dön-
tést meghozókra hárul.  

Az eltűnt Ada Kaleh szigetet bemutató dokumentumműsor a humánökológia alapgondolatát az 
emberi felelősségről, vagyis az etikus cselekvésről és az emberi közösségek és a természetbe 
való durva beleszólás kapcsolatáról meggyőző erővel képviseli, miközben semmilyen tudomá-
nyos szakkifejezés, ideológiai eszmefuttatás nem hangzik el benne.  

Érzékenyítés, avagy értelem és érzelem 
Kulcskérdés, hogy megértsük az emberi érzelem fontosságát, hiszen mindennapjainkat, társa-
dalmi közérzetünket és politikai gyakorlatunkat is meghatározza az a felismerés, hogy az em-
bereket érzelmeik lebecsülésével nem lehet „megváltani”. Az érzelmekkel számolni kell, és 
számítani is kell ezekre. A művészet számára amúgy evidenciaként összetartozó két fogalom, 
az érzelem és az értelem arra vár, hogy a tudomány (és a politika) újra felfedezze. A médiában 
a kognitív és affektív hatások alkalmazása műfajonként eltérő, a tudományos ismeretterjesztő 
tartalmak rendre a tényeket és érveket, új információkat egymás mellé sorakoztatva a raciona-
litásra alapoznak, míg az irodalmi, zenei tartalmak a tartalomfogyasztó érzelmeit kívánják moz-
gósítani. Amikor tartalomról beszélek, akkor ezzel is jelzem, hogy ma a médiában számtalan 
műfaji tartalom létezik.  

Kézenfekvő a média felelőssége a környezetünkkel kapcsolatos kérdésekről való tájékoztatás-
ban, az e kérdések megértéséhez szükséges tudományos tartalmaknak a köz számára való át-
adásában. Ezekben a dokumentumokban található érzékenyítés, amely az affektív és kognitív 
eszközök együttes alkalmazásával történik, hosszú távon hatásosabb eszköz az attitűdök alakí-
tásában, mint a szigorúan vett tudományos tényközlő tartalom.  

A Descartes tévedése című kötetben Antonio Damasio felkavaróan bizonyítja, hogy az agy és 
lélek nem választható el egymástól. A kertaziánus dualizmust (test vs. lélek, ill. elme) nagyon 
sokan bírálták már, marxista gondolkodók is. Az újdonság Damasionál és másoknál az, hogy a 
legújabb neurobiológiai kutatások alapján, tehát természettudományos megalapozottsággal te-
szik ezt. Erről a talajról kritizálja Damasio Descartes dualista felfogását. Az a sugallat, hogy a 
gondolkodás és az erkölcsi ítélet, valamint a fizikai fájdalomból vagy érzelmi izgalomból kö-
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vetkező szenvedés a testtől függetlenül létezhetnek” (Damasio 1996: 240). Damasio nem vi-
tatja, hogy a szélsőséges érzelmek károsak lehetnek, és rossz döntésekhez vezethetnek, ám el-
utasítja azt a nézetet, hogy kívánatos – vagy akár lehetséges – lenne csakis „hideg fejjel” élni, 
hiszen érzelmek és racionalitás szorosan összefonódik: „az érzelem és az érzés hiánya nem 
kevésbé káros, nem kevésbé hajlik arra, hogy megrontsa azt a racionalitást, amely sajátosan 
emberivé tesz minket, s mely módot ad arra, hogy a személyes jövőnknek, a társas konvenci-
óknak és az erkölcsi elveknek megfelelően döntsünk” (Damasio 1996: 12).  

Dennis McQuail a különböző médiahatásoknak jelentős szerepet tulajdonít a véleményklímák 
formálásában. Az új média rohamos terjedésének köszönhetően a következő megállapítást nem 
vonom kétségbe: „A médiának még mindig hitelesnek kell lennie, hogy üzenete célba érjen, és 
igen sok eredmény igazolja, hogy a közönségek meglehetősen szkeptikusak és talán még inkább 
azzá válnak” (McQuail 2003: 402).  

A narratív megismerési mód történeti formában reprezentálja, vagyis ábrázolja a világot és ez 
az ősi megismerési forma ma tovább létezik, a nagy közös történetmesélő médiumokban, a 
televízióban és a rádióban. Ezek a történetek közös tapasztalatot jelentenek,  

A személyreszabott, tehát egyre fragmentáltabb internet alapú médiafogyasztás veszélyeire 
hívja fel a figyelmet Cass R. Sunstein. Osztom aggodalmát a közérdekű közvetítők számának 
csökkenéséről, mert a közös élmények, amelyek a közös problémák megoldásához segítenek 
hozzá segítenek biztosítani a valódi problémákra és szükségletekre való érzékenységet is. 
(Sunstein 2013: 109.) A médiával szemben szkeptikus közönséget megtalálják az emberi törté-
netek, a dokumentum műsorok, filmek, és az értelemre és érzelemre egyszerre ható, hiteles 
történetek hosszú távú, érzékenyítő hatása várható. 

Visszatérve Denis McQuailhez: „A tagadhatatlan személyes ’olvasói hatalom’ ellenére arra is 
bőven van bizonyíték, hogy a közönség ’olvasatai’ gyakran megszokott és kiszámítható értel-
mezési pályákat követnek, és hogy az ismertebb média műfajokat, például a híreket és a tévé-
sorozatokat valószínűleg a szándéknak megfelelően értik – legalább olyan gyakran, mint ahány-
szor nem. A médiatartalomnak és a médiahasználati aktusoknak több jelentésük van – valóban 
léteznek alternatív értelmező közösségek –, de a médiaműfajok többségét befogadóik többnyire 
kiszámítható módon értik, és a jelentés jórészt denotatív, egyértelmű. Oktalanság semmibe 
venni a szöveg erejét” (McQuail 2003: 417).  

A szöveg erejét, Ada Kaleh egykori lakóinak visszaemlékezését a megszólalók hitelessége (em-
beri, átélt, megélt), személyessége támasztja alá. Az ilyen tartalmak alkalmasak a befogadók 
meghatározott kérdések iránti érzékenyítésére, mert sokszor katartikusak, vagyis hatásuk a hall-
gatót megtisztult érzelmi állapotba emeli. A kódolás és dekódolás folyamatában a tartalom fo-
gyasztójához a „preferált olvasat” erőteljes érzelmekhez kötődve jut el.  

Bár a közmédia szerepét, létjogosultságát számos kutató megkérdőjelezi (Bajomi-Lázár 
2013:111–113), az online világban születő szerteágazó és erősen fragmentált tartalomelőállítás 
mellett Európában jelentős szerepük van a dokumentum tartalmaknak, amelyek gyártási helye 
első sorban a public service média. (lásd Melléklet VIII. A cseh közrádió dokumentum sávjai 
heti bontásban, 241. oldal) 
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„A közösségi média lenne az új köz(szolgálati) média?” – tette fel kérdést Gálik Mihály egy, a 
közszolgálatiságról szóló konferencián előadott prezentációjában. Így válaszolt a kérdésre: „A 
professzionális újságírás és a civil tartalomkészítés egybefonódása, a nem-nyereségérdekelt 
(non-profit) szereplők benyomulása a hírek termelésébe és elosztásába, az úgynevezett közös-
ségi probléma elképesztő népszerűsége egyenesen vezetett a nagy ívű, merész tételhez (hype), 
hogy valójában a közösségi média lesz az új közmédia. Bármennyire is népszerű ez a hype, 
azért sok médiakutató van más véleményen, mit tagadjam, magam is. A nagyközönség kultu-
rális közösség is a maga közös értékeivel, hiedelmeivel, tapasztalataival, s a tagjai közötti ösz-
szetartozást, kohéziót a közösségi média által is erősített fragmentálódás komolyan veszélyez-
teti. Ehhez még hozzátehetjük, hogy a civil újságírás üde frissessége sem helyettesítheti a szó 
nemes értelmében professzionális újságírás olyan erényeit a hírek termelésében és elosztásában, 
mit a pontosság, a megbízhatóság, a fontosság, a kontextusok érzékeltetése, az etika, a jó írás-
készség stb. A professzionális szerkesztő által elkészített dokumentum tudja megjeleníteni azt 
a hatást, amely a tömegmédiumnak nemcsak következménye, de eredménye is” (Gálik 2012).  

Bár „a médiahatások a társadalmi elemzés különböző szintjein kereshetők, a viselkedési-attitűd 
vagy affektív hatások és kognitív hatások” egyikéről sem mondhatunk le, hogy ezekkel a hatá-
sokkal élve a közmédiában üzeneteket jutassunk el a közösség tagjaihoz (McQuail 2003: 433). 
Ellenkező esetben kulturális közösségünk Ada Kaleh sorsára jut, vagyis eltűnik. Ha a habermasi 
értelemben vett életvilágot szétromboljuk magunk körül, a közösség szövetét szakítjuk szét.  

A következőkben egy olyan műsor elemzését mutatom be, amelyet a kollektív emlékezet, iden-
titás, társadalomtörténet témakód alá soroltam, az érték mellérendelésben pedig a konformitás 
értékét kapta. Meghatározó értéke a tartózkodás az olyan viselkedéstől, mely mások számára 
sértő vagy ártalmas lehet, illetve, amely megsértheti a társadalmi normákat és elvárásokat. Eb-
ben a szövegben bemutatom a narratívák egymásra épülésének szintjeit is.  

4.4. Kivásároltak – fogolykereskedelem az NDK-ban – Egy rádió-
dokumentum három narratívája 

2011-ben, a Prix Európa 25. évfordulóján 37 rádió dokumentumműsor volt versenyben, köztük 
Axel Reitel Freigekauft (Kivásároltak) című 52 perces dokumentum műsora. Ennek elemzése 
megtalálható a mellékletben (lásd Melléklet III.4 Kivásároltak – fogolykereskedelem az NDK-
ban – Egy rádiódokumentum három narratívája, 167. oldal). A keret, amiben ezt elvégzem, 
szintén komplex, interdiszciplináris, vagy, ha tetszik, multidiszciplináris, mert az elemzésben 
az olvasó megtalálja a műfajelmélet, a diskurzuselemzés, a kommunikációelmélet aspektusait. 
Úgy vélem, mindezekből együttvéve lehet érvényes megállapításra jutni, megmutatni, hogy 
milyen üzeneteket juttat el ez a mű, és hogyan illeszkednek ezek az üzenetek a Prix EU üzenetei 
közé, és ezekből a dokumentumműsorokból kirajzolódik egy határozott európai értéktérkép.  

Axel Reitel dokumentumműsora önmagában egy narratívum, ennek fő szervezője Axel Reitel.  

Ezen belül találjuk: 

1. A műsor főszereplője, Edda Schönherz narratíváját, 
2. Az alkotó saját történetét (Axel Reitel szerkesztő, író). 
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A rádiódokumentum készítője: Axel Reitel 
Címe: Freigekauft, Az NDK titkos üzletei politikai foglyokkal 
Időtartama: 52 perc 
Elhangzott: MDR/FIGARO 2010. szeptember 15-én, 22 órakor 
Producer:  Ulf Köhler 
(a magyar szöveg fordítója: Nóti Judit).  

A rádiódokumentum, mint narratíva.  

Egy történetet ismerhetünk meg a mi európai történeteink közül. A dokumentumműsor témája: 
1962-től 1989-ig Nyugat-Németország 33 755 politikai fogoly szabadulásáért fizetett a kelet-
német kormányzatnak. A „fogoly üzlet” virágzott. A politikai foglyok ugyanolyan importáruk 
voltak, mint az olaj, a kukorica vagy a kakaó. A műsor a német-német történelem sötét oldalára 
nyit ablakot. Készítője visszament a múltba, és saját története is segítségére volt, hogy megmu-
tassa, mi is történt a hivatalos politika színfalai mögött.  

Ez a narratíva tehát háromszintű, a reprezentáció hármas kötődésű: 

1. A témaválasztás. A társadalomban élők és történtek közül kinek vagy minek a történetét 
választja ki? Kinek vagy minek a történetét tartja fontosnak? Ez a tematizálás reprezen-
tációja.  

2. A szereplők. Kik azok, akik erről beszélnek? Ez a szereplők reprezentációja.  
3. A megjelenítés. Milyen módon történik az interpretáció? Ez a megjelenítés reprezentá-

ciója.  

Axel Reitel személyes érintettségénél és életútjánál fogva választotta az NDK-ban zajló politi-
kai fogolyvásárt, mint olyan történetet, amelynek társadalmilag, politikailag és emberileg is 
fontos üzenete van a hallgatók számára. Európai történeteink között kiemelkedően jelentős a 
történet, ami nemcsak német-német viszonylatban tanulságos, hanem a létező szocializmus 
egyfajta gyakorlatának is szélsőséges esete. Nemcsak történeti relevanciája van, hanem emberi 
tartásról, szélsőséges helyzetekben való viselkedésmintáról is szól, az események során jellem-
rajzot is kapunk a szereplőkről.  

A történet mesélője, a szerkesztő Axel Reitel nemcsak interjúkkal szolgál, hanem zeneszerző-
ként maga válogatja a rádiódokumentum zenei anyagát is, ez üzenetei szerves részét képezi, 
mert ezek szerepe dramaturgiai hatású.  

Axel Reitel dokumentuma nem old fel minden konfliktust, az „Oehler” problematika feloldat-
lansága, illetve felemás feloldása a történet vége. Azonban, ahogyan László János írja a terápiás 
narratívumokkal kapcsolatban: „A terápia célja, hogy a beteg lelki egészsége helyreállítása 
szempontjából mellékesnek tűnik, hogy a terápia végére a terapeuta segítségével olyannarratí-
vum jöjjön létre, amelyet a beteg önmaga számára konfliktusmentesen el tud fogadni. Spence 
szerint ennek a narratívumnak a narratív igazság feltételeinek kell megfelelnie, azaz azt az él-
ményt kell keltenie, amit a jó történetek, a meggyőző magyarázatok, a rejtélyek hiteles megol-
dásai keltenek” (László 2005). Axel Reitel történetében megtaláljuk a narratív igazságot, a meg-
győző magyarázatokat és a rejtélyek hiteles megoldását is.  
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Axel Reitel évekig birkózhatott saját múltjával, félelmeivel, a stasi ügynökök iránti gyűlöleté-
vel és értetlenségével vagy inkább megérteni akarásával. Minden NDK-beli démonával. Ebben 
a közösség elé tárt narratívában találta meg az öngyógyítás módját.  

4.5. Titkaink nyilvánossága – nyilvánosságunk titkai 
A következőkben azt kívánom bizonyítani, hogy a dokumentumok milyen széleskörűen jelení-
tik meg a társadalom bonyolult szövetének elemeit, mozzanatait, olyan szálakat húznak ki ebből 
a szövetből, amelyeket csak egy sűrűn hálózott rostélyon keresztül láthatnánk meg.  

Két olyan munkát mutatok be közelebbről, amelyek teljesen eltérő nyilvánosság-struktúrát érin-
tenek. Az egyik a legszemélyesebb, intim határ „megsértésén” keresztül juttatja el az üzenetet, 
a másik pedig egy jogi norma okozta társadalmi anomália megszüntetésért vívott küzdelmet 
közvetít, amely a legszélesebb nyilvánosságban is teret kapott, egy évekig folyó jogi vita és az 
ezt kísérő sajtóvisszhang keretében (lásd Melléklet III.5 Borzongató banalitás, 181. oldal és 
III.6 Egy másik „fekete kocka”: a politika, 188. oldal).  

Az első dokumentumot („SM banda, Vedd fel a pozíciót”) a „magány” témakóddal, míg a má-
sodikat („A bíró és az áldozatok – keserves harc a gettó nyugdíjakért”) a „hatalom, állam, po-
litika” témakóddal jelöltem (lásd a 3. táblázat Európai konfliktustérkép a rádiódokumentumok 
alapján). Az első dokumentum az univerzalizmus, míg a második a konformitás értéket kapta. 
Az „univerzalizmus”: megértés, megbecsülés, tolerancia, a társadalom jólétének biztosítása, a 
környezet védelme. A „konformitás”: tartózkodás az olyan viselkedéstől, mely mások számára 
sértő vagy ártalmas lehet, illetve megsértheti a társadalmi normákat és elvárásokat.  

A résztvevő megfigyelő pozíciójában tapasztaltam, hogy a következő dokumentum meghallga-
tását milyen meghökkenés fogadta. A zsűritagok és a regisztrált érdeklődők körében egyaránt 
suttogás, moraj, idegesség és a forgatókönyvek feltűnő lapozgatása jelezte, a téma előzetesen 
is felborzolta a kedélyeket, volt olyan érdeklődő, aki elhagyta a termet. A zsűritagok ezt nem 
tehették, mert számukra kötelező volt minden dokumentum meghallgatása (erről egy rövid 
script leírása tájékoztatja a hallgatókat). Erre a magatartásra magyarázó érvényű lehet Michel 
Foucault A diskurzus rendje című előadásának részlete: „(…) jól ismerjük a kizáró eljárásokat. 
A legszembetűnőbb, legközismertebb a tilalom. Tudjuk jól, hogy nincs jogunk mindent kimon-
dani, nem lehet bárhol bármiről beszélni, végül pedig nem mindenki beszélhet bármiről. A 
tárgy, a körülmények és a beszélő alany kiemelt vagy kizárólagos tabuja: itt három tilalom 
együttes fellépéséről van szó, amelyek keresztezik, fölerősítik vagy kiegyenlítik egymást, ál-
landóan változó, bonyolult rostélyt alkotva. Megjegyzem továbbá, hogy napjainkban a szexua-
litás és a politika területén a legsűrűbb a rostély, illetve itt szaporodnak meg legjobban a fekete 
kockák: mint a diskurzus egyáltalán nem is az az átlátszó vagy semleges elem volna, amelyben 
a szexualitás leteszi a fegyvert, a politika pedig megbékél, hanem olyan hely, ahol előszeretettel 
gyakorolják félelmetes hatalmukat” (Foucault 1998: 51). 

A két választott mű éppen ennek a hétköznapi „tilalomnak” a hatálya elé esik, az egyik a sze-
xualitás, a másik pedig a politika diszkurzív térbe emelésének példája. 
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A dokumentum nemcsak, és nem elsősorban arra a jelenségre reflektál, amelyet Vajda Zsu-
zsanna így ír le: „(…) a tömegkommunikáció meghatározott hatásai meggyőzően azonosítha-
tóak annak vizsgálata alapján, hogyan változtatták meg az egyének viszonyát materiális énjük-
kel, a saját testükkel… cáfolhatatlan élettani és antropológiai adatok bizonyítják, hogy a mo-
dernizáció embere többet tudott a saját testének működéséről, mint elődei és utódai és jobb 
viszonyban is volt vele” (Vajda 2014: 253). Sokkal inkább a 21. századi ember eszképizmusára 
reflektál. Ez a „tabudöntögetés”, amelyet az „SM banda” című dokumentum közvetít, eljuttatja 
az üzenet befogadóját a felismerésig, hányféle eszképizmus létezik a 21. századi magányból, 
milyen önértékelési problémák vezetnek el egy embert ehhez az igényhez, milyen komplex 
helyzet, amikor az üzleti vállalkozás egyik résztvevője szolgáltatásként olyasmit nyújt, amit 
más módon, de megtalálunk másfajta terápiákban is. A hallgatónak csökkennek az előítéletei 
az ilyen típusú találkozók résztvevői iránt, ugyanakkor megjelennek a kérdések. Miért ilyen 
kiszolgáltatottak a részvevők, milyen koragyerekkori vagy későbbi családi szerepek, társadalmi 
okok húzódnak meg az ilyesféle igények mögött? A program az ítélkező attitűdöt gyengíti, a 
kérdező attitűdöt erősíti. A média leegyszerűsítő „jók és gonoszak” üzenete helyett a komplex 
emberi sorsok és cselekvések megértésének terepe ez a dokumentum. Készítői azonban nem a 
sokak által hallgatott, hanem egy különlegesebb médiatartalmat nyújtó helyen, az ARTE inter-
net rádión közvetítették ezt a tartalmat, miután a helyzet intimitása még a jogilag védett szitu-
ációban sem garantálja, hogy nem bánt ízlést. A műsorközlők figyelmeztetése is elhangzik a 
program elején: „Kizárólag a témára előre felkészítetteknek ajánljuk.” 

Hol van már a 21. századi médiatartalom fogyasztója a goffmanni „vadászterület” vagy E. T. 
Hall „bizalmas távolság”, „személyes tér” elméletétől? A médiatartalmak a hard pornó világát 
több száz csatornán ömlesztik az ezt igénylők számára. Ebben a dokumentumban azonban azo-
kat az érdeklődőket szólítják meg, akik kíváncsiak a világra, meg akarják érteni embertársaik 
és a közöttük levő bonyolult kapcsolatokat. A főnarratíva szervezője az üzenetet dekódolva 
ezzel a szándékkal teszi nyilvánossá legrejtettebb titkainkat.  

Ebben a dokumentumban egy „tiltott” diskurzus válik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. 
A történet a szerepek, a rítust vezető Domina és a főnarratívát szervező (vagyis a programot 
szekesztő) Jeanne Robet segítségével a banalitás szintjére került dokumentumot követő vitában 
senki nem kérdőjelezte meg a téma jogosultságát. Az üzenetet a 21. századi ember magányát 
és életformájának választható sokféleségét bemutató üzenetként dekódolták, amely alkalmas 
arra, hogy mindezekről a kérdésekről gondolkodjunk.  

Egy másik „fekete kocka”: a politika 
A másik pontja a rádiódokumentumok nyilvánosság-struktúrájában az a tematika, amely a lep-
lezetlen társadalmi térben zajló konfliktusokra reflektál. Ilyen volt Németországban az az eset, 
amelyet Julia Smilga „A bíró és az áldozatok, keserves harc a gettó nyugdíjakért” című doku-
mentumban dolgozott fel (koprodukció BR/WDR 2012, fordította Michael Hutterer).  

A dokumentumműsorban végig dokumentumok, iratanyag-idézetek, tárgyalási hangfelvételek, 
jegyzőkönyvek részletei hangoznak el, száraz tények. A hanganyagban végig a kognitív, meg-
ismerési képességeinkre apellál a főnarratíva szervezője, szinte érzelemmentesen mutatja be a 
jogi abszurditással harcoló, a lelkiismeretére és bírói szerepfelfogására alapozva küzdő Renesse 
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saját kálváriáját. A csak a dokumentumokra épített narratíva különösen erősen mutatja be a 
kaffkai helyzetet és a bürokrácia válaszát erre a helyzetre.  

Mit üzen a főnarratíva? Az emberi méltóság tiszteletét, a szakmai ethosz alapján kitartó bíró 
küzdelme (sok más mellett) a konformitás értékét üzeni, vagyis tartózkodást az olyan viselke-
déstől, mely mások számára sértő vagy ártalmas lehet, illetve megsértheti a társadalmi normá-
kat és elvárásokat. Mi más történt ugyanis, mint a társadalmi normák többszörös sérelme, a 
mások számára sértő viselkedés gyakorlata. Ennek a folyamatnak száraz bemutatása a felhábo-
rodás felkeltésével teszi le a garast a konformitás értéke mellett.  

Összegzés. A részleteiben idézett két rádió dokumentum értékközvetítését demonstráltam az 
előzőekben. Lányi András tanulmányából idézek: „Ha a politikai közösségnek vannak érdekei 
(például fennmaradása, jóléte, biztonsága, tudásának gyarapítása vagy bármi egyéb), úgy abban 
is érdekelt, hogy a közösség körében olyan eszmék és viselkedési minták terjedjenek, amelyek 
alkalmasak e problémák megoldására, és nem alkalmatlanok. (…) A műsorszerkesztő ne legyen 
semleges igazság és hazugság, unalom és érdekesség, szépség és csúfság kérdésében (sohasem 
az, de ne is kelljen színlelnie) ahogyan az igazságos bírói ítélet és maga a törvény sem az elkö-
vető és az áldozat között tanúsít semlegességet, hanem a bíróság előtt felvonultatott tényekkel 
szemben őrzi meg elfogulatlan tárgyilagosságát, minthogy elkötelezett az igazság mellett, to-
vábbá a bűnös és az elismerésre méltó állampolgári magatartás egy bizonyos koncepciója mel-
lett” (Lányi 2014: 281).  

A tömegmédia, ahogyan Niklas Luhmann írja, egyfajta „önmegfigyelést végez”. Ezzel a fajta 
önmegfigyeléssel a társadalom állandóan megújulásra serkenti magát. „Problémákat teremt, 
amelyek „megoldást” követelnek, ezek újabb „megoldást” igénylő „problémákat” generál-
nak… Ezt az egyoldalúságot még maguk a tömegmédiumok ellensúlyozhatják, mégpedig az 
erkölcsi értékek előtérbe állításával” (Luhmann 2008: 89). Mintegy „morális intelligenciát” 
nyújtva.  

Elemzésem arra irányult, hogy bemutassam, hogyan teszi ezt meg ez a két rádiódokumentum.  

Vajon az európai médiában milyen értékek kötik, össze vagy legalábbis reprezentálják a külön-
böző narratívákat? Van-e, tetten érhető-e a közös vágy, sóvárgás, mi az európai közös érték? 
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5. Konfliktusok és reprezentációjuk 

Az európai konfliktus térkép megrajzolás azért fontos, mert „A média tájékoztató és nyilvános-
ságot kreáló közéleti szerepének talán a legfontosabb eleme a közfigyelem irányítása. … a mé-
diumok azon keresztül, hogy bizonyos témákat gyakrabban és hangsúlyosabban, más témákat 
ritkábban és kevésbé hangsúlyosan tűznek napirendre akarva-akaratlanul az aktuális társadalmi, 
politikai, kulturális, stb. kérdéseknek és problémáknak egy bizonyos rangsorát, fontossági sor-
rendjét tárják a közönség elé… előbb-utóbb az állampolgárok széles rétegeinek szemében is 
jelentős közügyként tűnnek fel, és a nem intézményes közbeszédnek is témáivá válnak. Így a 
média témaadó, napirend-kijelölő tevékenysége a legszorosabban összefonódik a közvélemény 
és a közhangulat alakulásának problémakörével” (Terestyéni 2006: 229).  

A következőkben ezeknek a dokumentumoknak a tematizációját mutatom be.  

5.1. Traumák és feldolgozásuk 
Ennél a témakategóriánál kiindulópontom, hogy a főnarratíva szervezői, akik tematizálják a 
dokumentumokat, milyen típusú traumákat helyeznek középpontba. Ezek köre nagyon széles, 
a személyes traumáktól az egész társadalomra ható, háborús traumákig terjed.  

A „Háborús napló – Pavo Urban jelenti” narratívában a háborús pszichózist nem egy politikai 
szereplő, vagy csoport, hanem két civil szereplő szemszögéből láttatja, Pavo Urban, a fiatal 
fotós és szerelméhez küldött levelei a háborús pszichózis hétköznapi eseményeit helyezik fó-
kuszba. Dubrovnik és a környező települések életének eseményeit nem a média közvetítésével, 
hanem egy – később maga is a háború áldozatává vált – fotós szemszögéből éljük át, aki nem a 
nyilvánosságnak szánta leveleit. A szerelmi történet a háború traumáját alulnézetből közvetíti.  

A „Belső hang” narratívájának főszervezője szintén egy egyszemélyes traumát helyez közép-
pontba. Delphine Salkin, aki sikeres színésznőként egy előadás közben elveszti a hangját – 
munkaeszközét és a lehetőséget, hogy kommunikáljon a világgal – a legmélyebb traumát éli át. 
A kérdések megint az egyén, az individuum, a személyiség legbelsőbb magja körül forognak. 
Mi az identitás, mit jelent ebben a hang, mit jelent, ha magunkat a munkánkkal identifikáljuk, 
és éppen ez kerül veszélybe?  

Ugyancsak az egyéni, személyes traumák jelennek meg az Elsa és Olaf című dokumentumban. 
A főnarratíva szervezőjének perspektívája itt már nagyobb fókuszt vesz, mert a két személyes 
történeten túl – egy Kazahsztánból jött fiatal nő, akit nevelőapja megerőszakolt és egy mentá-
lisan sérült férfi szerelme és kapcsolata – megjelenik a segítő társadalmi környezet, vagyis a 
védett workshop, a Minotaurusz Színház, a közösségi segítség. Mindez azonban csak a tények 
dokumentálása, a trauma feldolgozásának folyamata, az ehhez nyújtott közösségi segítség úgy 
jelenik meg a dokumentumban, hogy semmilyen normatív utalást, megfogalmazást nem talá-
lunk erre vonatkozóan.  

Az Útvesztő a tájképben főszereplője is traumatizált fiatal nő, stopposként megerőszakolták, és 
ez a trauma megjelenik munkáiban, festményein. Személyes beszámolót egyetlen momentum 
szakítja meg, a bírósági tárgyaláson illegálisan rögzített hanganyag. A főnarratíva szervezője 
arra fókuszál, hogy hogyan hatott a nő festészetére a tragédia, mennyire tudatosult benne az 
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események művészetére gyakorolt hatása. Itt az ön-megértés kialakulásának folyamatában ve-
szünk részt, a narráció gyógyító hatásának folyamata zajlik a fülünk hallatára, vagyis a nyilvá-
nos térbe emelve (Rosenthal 2013: 236).  

„A terror után” egy közelmúltbéli norvég társadalmi trauma feldolgozása. Az Utoyán történt 
eseményt, 69 gyerek kivégzését nyomozó főnarratíva szervezője percről percre dokumentálva 
hozza közel az eseményt. Itt a perspektíva a történések rekonstruálásából, a száraz tények egy-
más mellé helyezésével alakul ki. A trauma feldolgozása a tények rögzítésével kezdődik, A „mi 
történt” után jöhet csak a „miért történt”. Megjelenik a rendőrség, vagyis a hatóság perspektí-
vája, az egyik, gyermekét elvesztő apa szemszöge, a történet szereplőinek tárgyszerű egymás 
mellé helyezése egy orvosi diagnózis első állomása. Íme, a tények, amelyektől Norvégia törté-
nelme azon a napon megváltozott. A perspektíva ebben az esetben az érzelmi gesztusnélküliség. 
A továbbgondolás, a válaszok keresése a hallgatóra marad.  

Az „Utolsó perc” főnarratívájának szervezője egy traumatikus helyzet közösségi reakcióját he-
lyezi középpontba. Itt a perspektíva a közösségi megoldásokra, egy vegyi gyárban zajló robba-
nás után a lokális rádió szervező erejére helyezi a hangsúlyt, mint egyfajta közösségi megoldás 
a túlélésért.  

A „Beszéljünk róla” a családon belüli erőszak túlélésének narratíváit állítja középpontba. A 
főnarratíva szervezője olyan kérdést tematizál, amely gyakran szerepel még tabuként. A fókusz 
a probléma átadásán van, hogyan beszélhetek erről a traumát átélt szereplők saját gyerekeiknek. 
Öt áldozat személyes vallomása a velük megtörténtekről, és a gyermekeikkel való kommuni-
kációról. A főnarratíva szervezőjének perspektívájából a téma nyilvánosságba emelése az áldo-
zatok, a családok és a nagyobb közösség számára egyaránt fontos.  

A „Csendtörők” szereplőinek szövegeiből a főnarratíva perspektívája a „gonosz banalitásának” 
bemutatása, hogyan tűnik el a humanitás, a „ne tedd” parancsa az izraeli katonákból, a megszállt 
arab területek lakosaival szemben. A főnarratíva szervezője itt is a visszaemlékező személyek 
emlékeiből alakítja ki a perspektívát. Az emlékezésre még visszatérek a fejezet végén.  

Az „Ardoyne gyermekei” egy, észak belfasti település 1969 és 1997 között zajló traumájának 
középpontba állítása. Hogyan őrzi a kollektív emlékezet 99 ember halálát, katolikusok és pro-
testánsok konfliktusának traumáját, ahol több haláleset történt, mint másol Észak Írországban. 
Itt a fókusz az eltelt idő óta átszűrt emlékezetre és a mai tanulságokra helyeződik.  

5.2. A gazdasági válság megjelenése 
Ebben a témakategóriában is számos fókuszt figyelhetünk meg, de egyik sem politikai straté-
giához kötött, hanem mindegyik az egyén szemszögéből, vagy egy művészi szublimációval néz 
rá a jelenségre. Az előbbire néhány példa.  

A 21. századi finn fiatalok, a „projekt társadalom gyermekei közül hallunk négy élethelyzetet. 
Ezek nem élettörténetek, pusztán a „jelen állapot” bemutatása. Jenni, Suvi, Jussi és Matti a 
tartós munka helyett változó projekteken dolgoznak, és különböző munkaterületekre költöznek. 
A 21. század állandó bizonytalanságát mutatja be a narratíva. Szervezője nem ítélkezik, csak 
bemutatja az élethelyzeteket, a maguk kérdőjeleivel és bizonytalanságaival. A valaha biztos 
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értékek, a nyolc órás és állandó munkahely mára eltűnt. A gazdaság átalakulása új társadalmi 
helyzeteket teremt, ez azonban a hagyományos emberi kapcsolatok számára is kihívás. „Az 
apám, és kedvenc állatai” ismét az individuum szemszögéből mutatják be az európai mezőgaz-
daság egyik központi problémáját: mi lesz a kis farmokkal, a kistermelőkkel? A dokumentum 
főszervezője a saját családját mutatja meg, szintén nem foglal állást semmilyen politikai dokt-
rína mellett, az idős apa ragaszkodása állataihoz az anya egész életét megpecsételte, a lány nem 
óhajtja folytatni a gazdálkodást. A fájdalmas átalakulási folyamat empatikus szemlélői leszünk. 
„A hírek mögött az ember” perspektívájából.  

A görög válság feldolgozásának két dokumentumát érdekes összevetni. Az első, egy görög 
hangdokumentum, itt – egy általam szublimációnak tekintett – művészi feldolgozás történik, a 
narratíva főszervezője ókori történet formájában allegorikusan utal a 2010-es évek görög ese-
ményeire. Valójában nem dokumentum, hanem fikciós műfaj került a kategóriába. „Cross cul-
tural” szempontból érdemes elemezni, hogyan született ez a módja a téma feldolgozásának.  

A görög válságra reflektáló másik dokumentum egy görög író és filozófus szkeptikus és öniro-
nikus narratívája. A főnarratíva szervezője ismét más perspektívát tesz egy hétköznap média 
hír mögé: „Európa problémái mások, mint a mieink, mert mi ne racionálisak vagyunk.” 

5.3. Emberi jogi kérdések 
Ez a témakategória nem könnyen választható szét a „Migrációs és menekült kérdés” témájától, 
hiszen átfedésben vannak, itt csak a hangsúlyok alapján tudtam különbséget tenni a besorolás-
nál.  

Két olyan dokumentum is ide tartozik, amelyben a BBC World Service Crossing Continents, 
vagyis Kontinenseken át sorozatából küldtek a vizsgált időszakban a Prix EU-ra.  

Az egyik az üzbegisztáni kényszersterilizálásról szól, ennek a „titkos” demográfiai szabályozó 
eszköznek a felderítése és bemutatása kifejezetten emberi jogi sérelemre derít fényt. A másik 
dokumentum szintén tényfeltáró riportműsor, az elrabolt indiai lányok tízezreiről szól, akiket 
házasságba, prostitúcióra és szolgasorba kényszerítenek. Mindkettőben a főnarratíva szervező-
jének perspektívája az emberi jogtiprás felderítése, dokumentálása, valamint okainak bemuta-
tása. Azonban nem a „tout comprendre, c’est tout pardonner” aspektusából. Vagyis, az okok 
megértése nem az ebből fakadó cselekedetek megbocsátását jelenti, hanem az összefüggések, 
a miértek megértését abból a célból, hogy megszüntethetők legyenek ezek az emberi jogsérté-
sek.  

Az emberi jogok megsértésének másik dokumentuma már az alkotó folyamatban is titkos esz-
közöket igényelt a főnarratíva szervezőjétől. A svéd fiatal lány, Nóra szavainak igazságára – 
akit a pszichiátriai intézetbe lekötöztek – rejtett mikrofonok segítségével derül fény. Az emberi 
jogi sérelem alkotja a történet magvát, ennek bemutatása áll a főnarratíva szervezője perspek-
tívájának középpontjában.  

A mentálisan sérült embert helyezi a fókuszba a „Fréderic vagyok” című dokumentum, itt azon-
ban a szemszög nem a személyiség jogainak tiprása, semmibe vétele, éppen ellenkezőleg. A 
narratíva főszereplőjének életébe való bevonódásunk Fréderic monológján keresztül történik. 
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A dokumentum végén pedig az empátián túl az esélyek egyenlőségének természetességét meg-
mutatva pirít ránk a főnarratíva szervezője, amikor hősünk tréfálkozik a főnarratíva szervező-
jével, miután az interakció során telesen egyenrangúak.  

5.4. Migráció és menekült kérdés 
Ezekben a történetekben a főnarratíva szervezője mindig az egyént, az egyéni élettörténetet 
állítja a középpontba. Azért fontos erre rámutatnunk, mert napjainkra a kérdés Európa egyik 
központi problémájává lépett elő. A nemzetközi migráció a történelem kezdete óta létező glo-
bális jelenség, azonban a 2010-es évek háborús konfliktusai és feszültségei, valamint gazdasági 
egyenlőtlenségei miatt keletkezett új helyzetben új stratégiák születnek, az európai jogszabályi 
keretek újragondolása is napirendre került, az Európai Unió menekültjogát több etapban szabá-
lyozó Dublini egyezmény ismételt felülvizsgálatára is sor kerülhet. Azonban abban a beszéd-
módban, amelyet az általam vizsgált dokumentumok tartalmaznak, nem ez fogalmazódik meg. 
Függetlenül az éppen aktuális tagállami politikáktól, vagy stratégiáktól, semmilyen politikai 
párhuzamosság nem figyelhető meg ezekben. Kivétel nélkül azoknak a szemszögét ismerjük 
meg, akik valamilyen okból elhagyták hazájukat és új környezetben, kultúrában, közösségben 
próbálnak gyökeret verni. A nézőpont, a szemszög tehát az emberé, akivel adott esetben szoli-
daritást ébreszt. Míg a hírsajtóból esetleg ijesztő, taszító, félrevezető képet kapunk a migrán-
sokról, ezek a történetek felnagyítva az egyéni sorsokat, „közeli” képet rajzolnak elénk. 

Reális és részletgazdag migránskép rajzolódik ki a történetekből, a Törökországban megkínzott 
kurd lányról, aki most Ausztriában keresi a menedéket, vagy a marokkói Rabiáról, aki, mert 
férje halála után két gyermekét nem tudja felnevelni most Belgiumban küzd a magánnyal, mi-
közben gyermekeit gondozó sógornői minden hónapban várják az átutalt keresetét. Sheida Irán-
ból menekült Norvégiába, miután számos állami segítséget kapott, az ő narratívája az első hat 
hónapot mutatja meg, amit mennyországba érkezésként él át, tele fájdalommal, mert otthonról 
a megkínzottak és bebörtönzöttek hírei érkeznek. Az „Áruba bocsátva” című dokumentumból 
ismerjük meg az Afrikából átcsempészett és prostitúcióra kényszerített nők életét és történetét, 
Viktória sorsán keresztül, aki maga is így került Dániába. A „Nagymama beköltözik” egy Af-
ganisztánból menekült családhoz csatlakozó nagymama történetét meséli el, a többi szereplő a 
család, akiknek konfliktust jelent Fatima érkezése, hiszen már maguk is kialakult, körvonalazott 
életet éltek. A társadalmi keret a finn társadalomba való tagozódás, a mikro, családi keret: meg-
jelenik „az idegen”, vagyis a más kultúra hagyományait képviselő Nagymama, akit mégiscsak 
be kell fogadniuk a családba.  

Ezek a dokumentumok nem tartalmaznak megoldásokat, új törvényi javaslatokat, politikai irá-
nyokat, pusztán bemutatnak élethelyzetekben lévő migránsokat, a saját konfliktusaikkal, magá-
nyukkal, emlékeikkel, ráközelítenek a múltjukra. A főnarratíva szervező nézőpontja a kíváncsi, 
megismerni akaró perspektíva.  

5.5. Etnikai konfliktus, a „másik kultúra” 
Ez a témakategória ugyancsak közel áll az emberjogi, illetve migráció, menekültkérdés témái-
hoz. Ezeknél a dokumentumoknál is a hangsúlyok alapján végeztem az elkülönítést. A „Nagy-
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apám lakása” című dokumentumban – amelyet külön elemeztem – a főnarratívát szervező Flo-
ris nézőpontja a Nagyapa perspektívája, akit szeretne megérteni, attitűdjének gyökereit megta-
lálni, felfejteni és szembesíteni ezekkel.  

A társadalomban (kisebb–nagyobb csoportokban) élő egyén saját személyes emlékezeteire hat-
nak a kulturálisan létező történetszerkezeti formák. Andó Évával egyetértve úgy vélem, hogy 
emlékezetünket és gondolkodásunkat erőteljesen befolyásolják a kulturálisan kialakult sémák. 
A kultúra létrehoz és tovább örökít egy közös szimbólumrendszert, amivel a közösség tagjai 
életüket tovább szervezik, ebbe beletartoznak mindazok a jelenségek, amelyeket a csoportok 
időről időre aktualizálnak. Így válnak a csoportidentitás részévé, a megosztott, közös narratí-
vumok közé kerülve. Pataki Ferenc szerint ezeknek „tartalmas mozzanati beépülnek a csoport-
identitás szimbolikus rendjébe” (Andó 2010).  

5.6. A közösség és kultúrája 
Ehhez a témakódhoz a legszélesebben értelmezett kultúrafogalmat használom. Mindazt a közös 
szimbólumrendszert, amelyet egy közösség tagjai használnak és dinamikusan alakítanak, azt a 
szokásrendszert, amivel a csoport tagjai szervezik viselkedésüket és gondolkodásukat, tudatos 
és nem tudatos elemekkel. Niedermüller Péter definíciójával: 

„Az egyes társadalmakon belüli kooperáció, illetve kommunikáció előfeltétele, (…) a társa-
dalmi cselekvés alapjául szolgáló közös tudás. A kultúra olyan tudás – és szabályrendszerként 
működik, amely egyrészt koncepciókat, elméleteket és magyarázatokat kínál a világgal kapcso-
latban, másrészt pedig irányítja, meghatározza és értelemmel ruházza fel a társadalmi cselek-
vést” (Niedermüller 1999: 99).  

Ebben a témakategóriában tehát ott találjuk a széles értelemben vett kultúra olyan epizódjait, 
történeteit, amelyek egy adott időszakban egy adott közösség számára fontosak, jellemzőek, 
vagy a főnarratíva szervezőjének szemszögéből megőrzendők a tovább örökítés szempontjából.  

A főnarratívát szervező számára az extrém erőfeszítéseket felmutató ultramaraton futó, hegy-
mászó és barlangkutató motívumaink megértése, személyiségük feltérképezése hasznos és ér-
dekes, ezért középpontba állítja az extrém sportokat űzőket, vagy a 60-as évek legnépszerűbb 
finn énekesének jelenlegi sorsát mutatja be, ezzel a közösség számára valaha fontos ikont újra 
beemeli a kultúrába. A kultúrateremtés dinamikájára példa „Az üzenet a palackban” című do-
kumentum. Ebben az 1945-ös transzatlanti szerelmi kapcsolat története elevenedik meg az 
1940-es évek bulvársajtójának segítségével. A valóságot, vagyis az emberi hátteret az amerikai 
katona, Frank Hayosek fia és Breda O’Sullivan lánya közvetítik számunkra. Az újratematizálás 
során megismerjük a korabeli bulvárajtó működését is, és a történet mai értelmezése születik 
meg, új kontextust kap.  

Szintén új kontextus, ezáltal a kultúra kontinuitása jelenik meg a főnarratíva szervezőjének tör-
ténetében, ahol Ulrike Meinhof alakja kerül a középpontba, mint egy olyan jelenség, akihez ma 
is viszonyul a világ. A német újságíró-terrorista opera librettó szereplője, punk énekes ihletője, 
vagyis inspirációt jelentő alak. A főnarratíva szervezőjének perspektívája ebben az esetben na-
gyon erősen személyes. Ő 9 éves volt, amikor 1976-ban egy börtönben meghalt a baloldali 
terrorista szervezet aktivistája. A narratíva egy elképzelt levél formájában született. Ugyanúgy 
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a múlt egy szeletét eleveníti meg a londoni Romford piacra emlékező dokumentum. Itt is sze-
mélyes perspektívából történik a jelenség újbóli beemelése a kultúrába. Az essexi Cathy Fitz-
gerald saját emlékei nyomába indul, amikor a mai piacot felkeresi, de kilépve saját emlékeiből 
megjelenik Nagy Britannia vezető drámaírója, akinek szintén témát és karaktereket adott az 
egykori piac. A közösség hajdani életvilágának megidézése a csoport kohéziót erősítő mozza-
nat. A romfordi jelenetek, az árusok alakjának és stílusának megidézése segítségével a csoport-
tagok elevenen tartják a csoport identitást, „betáplálják” azt a kollektív emlékezetbe (Andó 
2010). Mi tartja itt ezeket az embereket? Az elhagyatott vidéken élő kicsiny finn közösség min-
dennapi életét ismerhetjük meg egy másik dokumentumból, a főnarratíva szervezőjének pers-
pektívája a valóságos társadalmi forma, a szomszédság, közösség érzelmi szerkezetének bemu-
tatása. Egy igazi civil csoport Írországban a Baromfirajongók Titkos Társasága. A főnarratíva 
szervezője a megérteni akarás perspektívájából szemléli és láttatja a házaspárt, akik ennek a 
hobbinak hódolnak. Furcsa emberek, különbözőségünk kíváncsi elfogadása a narratíva szerve-
zőjének szemszöge.  

A közös kultúránk része az is, ahogyan a sebességrajongó, antiszociális norvég fiatalember apja 
megpróbálja visszavezetni fiát a szabálykövetők világába, és itt van az a kíváncsiság is, aho-
gyan a brit rádiómikrofon megőrzi, a Balinéz madárijesztők hangját, bemutatja a gamelán mu-
zsika eredetét. Ebben a témaválasztásban éa keretezésben ott található a kíváncsiság és nyitott-
ság más kultúrákra. Európai kultúránk része a költészet titkai utáni nyomozás, egy szójáték 
nyomán, ahonnan azután az amerikai poros és élhetetlennek tűnő kisvárosból egyszer csak meg-
születik a költészet, ahogyan a mi kultúránk a ganga is, Nyugat Hercegovina tradicionális vo-
kális műfaja, amelynek rajongói külön rádiót alapítottak megőrzésére és népszerűsítésére. Eb-
ben a széles és komplex európai kultúrában kitüntetett helye van a szülés rítusának, amely szin-
tén megőrzésre méltó dokumentumként jelzi a változást, az apa megjelenését ebben az ősi rí-
tusban. A kultúra egyben szabálykultúra is, a normativitás és megszegői, akik a legféltettebb 
kincset sem kezelik tabuként, megjelenik a Chester Beatty magángyűjtemény szisztematikus 
dézsmálója és környezete. A két Torill, a norvég barátnők kötőklubja és elválaszthatatlan ba-
rátsága is rólunk, a mi kultúránkról szól, ahogyan a táncleckéket vevő fiatal brit lány és idős 
lovagja is. Bár sokan sosem jártunk ott, miénk az éjszakai Hackney, a londoni kerület, ahol 
tradicionálisan zajlik egy nagyvárosi negyed titokzatos éjszakai élete.  

5.7. Kollektív emlékezet, identitás, társadalomtörténet 
Az elemzett corpusban fontos helyet foglal el ez a témakör. A Brazil–Lengyel levelek című 
hangdokumentumban a főnarratíva szervezője a varsói Levéltárban 1890-91-es dokumentu-
mokra bukkan. Ezek soha nem jutottak el a címzettekhez, mert az oroz cenzúra visszatartotta a 
leveleket, nehogy a „brazíliai nagyotmondók” hívására a lengyel munkások elhagyják az orszá-
got. A levelek Brazíliába hívják a családtagokat, a dokumentum készítője pedig elutazik Bra-
zíliába, hogy megkeresse a lengyel származású leszármazottakat. Mi a kapcsolat ma Lengyel-
ország és RioGrande do Sul között? Mit jelent a származás, az ott lakók identitása? A főnarra-
tíva szervezője az utókor perspektívájából keresi a válaszokat, a lokalitás újrateremtésének 
szándéka nélkül. A „Trinksaifen az otthonunk volt” című dokumentumban a főnarratíva szer-
vezője képviseli a hagyományiban élő kultúra szemléletét, ahol, ami a közösség számára fontos, 
az részese az igazságnak, és minden más arra írtéltetett, hogy elsodorja a Lethe azaz a „feledés 
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folyója (Fokasz és Kopper 2009:28). Az emlékezetközösség egyik tagja mesél azoknak, akik 
már nem ismerik az „igazságot”, hogyan is éltek a köves, hegyi faluban, ahol 1400 német és 
három cseh élt együtt. A II. Világháború után kiűzték a németeket és Bohémia különböző ré-
széből telepítettek be családokat. Csak néhány eredeti család maradt, a három megszólaló idős 
hölgy közül egyikőjük ilyen családban nőtt fel.  

„A hosszabb út a harcmezőhöz” című dokumentum az 1877-ben Finnországból Bulgáriába me-
netelő Harmadik Finn Puskás Zászlóalj útjának és ütközeteinek követése. A főnarratíva szerve-
zője emlékek nyomait kutatja a finn családok emlékezetében, perspektívája a kollektív és a 
családi emlékezet összekötése a bulgáriai átkelés nyomainak kutatása közben.  

A portugál gyarmatbirodalom megszűnésekor stewardessként dolgozó hölgy emlékei 1974 áp-
rilisáig nyúlnak vissza. A gyarmatok megszűnéséről való tudásunk egy egészen másfajta szem-
ponttal gazdagodik, hogyan élték át az Angolában, Luandában élő portugál családok a mene-
külést vissza Portugáliába, vagyis Lisszabonba.  

A „Brandek és más démonok” az ősi szerb „vámpír”, Sava Savanovic, turisztikai vonzerővé, 
vagyis branddé válását mutatja be. A vámpír turizmus azonban különös helyzetet teremtett, a 
helybéliek ismét animálták a mitikus alakot, az archaikus magatartásformák megjelenése a mo-
dernitásban abszurd helyzetekhez vezet. Itt a főnarratíva szervezőjének nézőpontja ennek a be-
mutatása.  

A „Kivásároltak”című német dokumentumot részletesen elemzem, most csak utalok rá, hogy a 
főnarratíva szervezője saját, személyes emlékeinek megjelenítésével „mondja tovább” a törté-
netet, bemutatva az 1945 utáni német–német történelem sötét oldalát. Ezt senki más nem teheti 
meg ebből a nézőpontból, a történések megélőjének perspektívájából, megélt tapasztalat átadá-
sáról van szó.  

„Az Északi tenger úttörő búvárai” olyan történet, amelyhez szintén saját élményt adott hozzá a 
történetmesélő, vagyis mielőtt a történet feldolgozásához hozzáfogott volna, elvégzett egy bú-
vártanfolyamot. Az 1969-es évek svéd, illetve norvég történet tanulságos és fontos egy kis cso-
port számára, de a tágabb közösség számára is. Norvégia partjainál olajkincset találtak, erre 
épül ma is a társadalom életszínvonala, ennek azonban nagyon sok emberi élet volt az ára. Az 
olajcsöveket lefektető búvárok halála sokáig tabu volt, itt azonban nyilvánosan emlékezik egy 
túlélő búvár. Martin Johnson dokumentuma végtisztesség a pionír búvárok számára, a közösség 
emlékezetébe, a közös kultúra részévé emeli őket, kapcsot teremtve múlt, jelen és jövő között. 
Egy olyan referencia pontot teremt, amellyel összekapcsolja a közösséget, a búvárok, az olaj-
szakma dolgozói és a nagyobb közösség, az olajból profitáló társadalom tagjait. A főnarratíva 
szervezőjének perspektívája a halott, és a még élő búvárok szemszöge. Miért vállalták? Hogyan 
emlékezik a túlélő búvár erre az időszakra? 

„A Lancastria elsüllyedése” 1940-ig nyúlik vissza. Június 7-én brit katonák és pilóták ezrei 
haltak meg a Lancastria csapatszállító elsüllyesztésekor. Albert Hill főhadnagy 2010-ig kiadat-
lan naplója alapján elindul a nyomozás, a történelem egyik tragikus eseménye új motívumokkal 
gazdagodik, ez ad alkalmat a főnarratíva szervezőjének, hogy ismét feldolgozza és a kollektív 
emlékezet számára megőrzendővé avassa a katasztrófát.  
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Ezek a műsorok nemzeti szintről nemzetek fölötti szintre emelik a történéseket. Aleida Ass-
mann egyik, magyarul megjenés előtt álló tanulmányában írja: 

„(…) Az emberi emlékezet (…) állandó helyhiánnyal küzd. Ezzel magyarázható a két európai 
alapemlékezet félelme egyfajta kiszorító versenytől.  

Az áldozatfogalom tartós sikeressége világszerte együtt jár harcias identitáspolitikákkal. Euró-
pában is konfliktusokhoz és konfrontációkhoz vezetett. Egymásnak ellentmondó, egymáshoz 
nem illeszthető emlékezések folyamatosan képezik a politika subtextjeit és újra meg újra üt-
köznek egymással a nemzeti emlékezések összecsapásaiban (clashes of memories) (…) 
Rothberg módszertani újdonsága abban állt, hogy az emlékezetről szóló tudományos diskurzust 
a nemzeti szintről a nemzetek fölötti szintre helyezte át. Az általa az emlékezetkutatásba beve-
zetett “multidirectional memories” fogalom lehetővé teszi az áldozati konkurencia megosztó 
logikájának meghaladását, és az emlékezet folyamatának eddig figyelmen kívül hagyott aspek-
tusainak és potenciáljának a tudatosítását, amelyek kedvező hatást gyakorolhatnak az emléke-
zés munkájának gyakorlatára is.” (Assmann 2013: 178- 179) 

Az elemzett médiatartalmak a kollektív emlékezet számára a nemzeti szintről nemzetek fölötti 
szintre emelik az európai történeti konfliktusokat, pontosan annak a technikának a segítségével, 
amely a legkisebb fókuszra állítva a megfigyelő lencséjét, az ember, az individuum, aspektusá-
ból mutatja meg, az ember, mint aktor, a maga egyéni szenvedésével, szomorúságával, örömé-
vel, fájdalmával, és az univerzalisztikus mezőben jelenik meg.  

A léptéken van a hangsúly, hiszen nemrégiben történészek is megkísérelték ugyanezt az áteme-
lést a nemzeti szintről nemzetek fölötti szintre, mikor 2015-ben befejeződött az Európai Tudo-
mányos Alap támogatásával készült nagy nemzetközi projekt, a Writing the Nation nyolcköte-
tes sorozatának kiadása, amelyről Frank Tibor így beszélt a Magyar Tudományban: 

”(…) A historiográfiai munkálat célja az európai történelemmel kapcsolatos európai történet-
írás összehasonlító vizsgálata volt egyetlen nagy kérdéskör vonatkozásában: a nemzeti keretek-
ben életre hívott történeti intézmények, az e területen tevékenykedő legjelentősebb történetírók, 
a legnagyobb hatású történeti művek komparatív szemléjét végeztük el. A kutatási projekt ere-
deti címében szereplő kifejezés, ’a múlt reprezentációi’ találóan fejezte ki azt a vizsgálati kört, 
amelyre az ESF által nagyvonalúan szponzorált vizsgálódás figyelme kiterjedt. Kiinduló kér-
désünk az volt, hogy e ’reprezentációk’ hogyan születnek és hatnak a különféle európai orszá-
gok szellemi és szakmai közegeiben, milyen interakcióik, konfliktusaik, együttműködési for-
mái vannak az egyes nemzeteknek ebben a vonatkozásban (…) felhívtuk a figyelmet arra, hogy 
e problematikus térségek közös múltja a következő nemzedékek számára bármikor újból kog-
nitív aknamezővé válhat. E térségekben a konfliktusok gyakran maradnak megoldatlanok, és e 
megoldatlan konfliktusok puszta emléke is új összecsapásokhoz vezethet, mind a képzeletben, 
mind a valóságban. Az egymással konfliktusban lévő emlékezetek magukban is képesek nagy 
nemzetközi konfliktusok kirobbantására, mint amilyen a két világháború volt. Mégis, az euró-
pai történelem és historiográfiája bőséges példát adott a megbékülésekre is, lehetségesre és va-
lóságosra egyaránt. E konfliktusok és potenciális megoldásuk szemléje minden európai nemzet 
közös érdeke.” (Frank 2015:1377) 
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5.8. Hatalom, állam, politika 
Ez a témakategória valójában teljesen önálló társadalmi alrendszerekre való reflexiók gyűjtő 
kategóriája. Témájuk azonban összeköti őket, mert ezekben a dokumentumokban a központi 
szervező elem az állampolgár viszonya politikai közösségéhez. Ez a viszony igen sokféle, sok 
esetben konfliktuózus.  

A főnarratíva szervezőjének nézőpontja „A bíró és áldozatok” című dokumentumban Jan-Ro-
bert von Renessee bíró harcában, aki a 70 ezer holocaust túlélő nyugdíjáért küzd az abszurd 
jogértelmezéssel szemben – egyértelműen a bíró személyes moralitásának nézőpontja. A bírót 
2010 áprilisában, miután több tízezer túlélőn segített, elmozdították állásából, azonban a doku-
mentumban azt a személyes utat követhetjük nyomon, amit a bíró végigjár, amikor egy jogi 
abszurditással szemben veszi fel a kesztyűt.  

Renessee bíró az első lépést a kérdőívek alkalmatlanságának felismerésével teszi meg: 

„Eleinte én is kérdőívekkel dolgoztam és nekem is meg kellett tanulnom, hogy a kérdőívek 
ezekben az esetekben nem megfelelő eszközök. Mivel az érintettek azt mondták nekem, hogy 
egész egyszerűen nem birkóznak meg velük. Ennek a bürokratikus bánásmódnak köszönhe-
tően… egy pár centi egyenlő a pokolban töltött évekkel. Ez számukra megalázó. Nem is jön 
létre a kommunikáció. Senki sem hallgatja meg őket. Azt várják el tőlük, hogy (minden segítség 
nélkül) egyedül üljenek le és német nyelven töltsék ezt ki. Nem tudják, hogy egyáltalán mit 
jelentenek ezek a kérdések – és tulajdonképpen aztán kiderült: az egyetlen járható út a beszél-
getés… A kollegák ezt a munkát részben ellenezték és ezt írásban, az aktákban is dokumentál-
ták, ami nagyon szokatlan. Az érintett személyeknek azt mondták, nem helyeslik, eltanácsolták 
őket stb. 

Talán egy bizonyos ponton ez a tendencia még egyszer felerősödött, mégpedig akkor, amikor 
úgy döntöttem, elküldöm a szakembereket az archívumokba. Úgy gondolták, ez már nagy túl-
zás. Azon gondolkoztak, hogy ez nem az adófizetők pénzének a pazarlása-e. És milyen törté-
nészek kapják ezt a pénzt? Nem fűződnek ehhez valamilyen személyes összeköttetések, érde-
kek, stb…” (idézet a dokumentumból).  

A bíró autonóm, belülről vezért emberként viselkedik, személyes és szakmai meggyőződése 
szerint cselekszik, amikor végig viszi a nyugdíjuk elismertetését kérő áldozatok ügyét.  

A főnarratíva szervezője a történetmeséléskor nem a történelmi eseményekre helyezi a hang-
súlyt, hanem a jelenkor jogszabályainak abszurditásával következetesen szembeforduló bíró 
személyiségére, érték és ízlés világára.  

„Az utazgatsz a hazádért?” dokumentumban a 2011-es moszkvai parlamenti választások mö-
gött megjelenik a civil állampolgár, Mihail, aki a peresztrojka generációjának tagjaként egész 
életében a jogtalanságok ellen harcolt, ez időre azonban elfáradt, ennek ellenére a választás 
napján az önkéntes megfigyelők, jogászok sofőrjeként utaztatta őket, a „problémásnak” jelzett 
szavazóállomások között. A dokumentum az egyén szemszögéből vizsgálja a kérdést, vajon 
hiábavaló volt-e ez a nap?  
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Ennél is fókuszáltabban kezeli a személyiséget a „Visszhangszoba – Jihad Jane esete” című 
dokumentum. Ebben egy olyan nő életét, pszichológiai profilját ismerjük meg, akit a CBS ame-
rikai televízió Írországban működő iszlám terrorista csoport tagjaként identifikál. Ki is valójá-
ban, közelről nézve ez az amerikai nő? A sivár élet, a társtalanság, a magány és üresség vélet-
lenszerűen verbuválta össze a háromtagú társaságot. Tagjai alulképzett és befolyásolható em-
berek, archetípusai – a David Riesman által 1961-ben leírt, ma is kiválóan használható kategó-
riájával – a kívülről irányított embereknek. Jane közel sem veszélyes terrorista, de megtestesíti 
azokat a kiüresedett életeket, amelyek világszerte kiváló alanyai lesznek az egó bármilyen as-
pektusú (érzelmi, hatalmi) érvényesülésének számára minimális esélyt kínáló manipulátorok-
nak.  

„A semmi sem történt” című dokumentum történet egy emberről, aki véletlenül került őrizetbe 
és 12 évet töltött börtönben. A dokumentumban a főnarratíva szervezőjének nézőpontja 
Czelslaw Kowalczyk szemszöge. Az ő szemével, illetve az ő nézőpontjából látjuk a történetet. 
Hogyan éli meg a tragédiát az ember, akinek tönkrement a családja, 12 évet töltött börtönben, 
ebből 5 évet magánzárkában. Háromszor ítélték nem jogerősen életfogytiglanra és minden fel-
lebbezését elutasították.  

A „Drága Szlovének”-ben a főnarratíva szervezőjének fókuszában egyetlen ember, Ivan Kram-
berg látható, illetve hallható. Őt halljuk, aki közszereplő volt, mint népszerű szlovén média 
személyiség, később politikus, akit 1992-ben gyanús körülmények között lelőttek. Nem róla 
beszélnek, hanem ő beszél, a hallgató maga vonja le a következtetéseket a személyiségéről.  

Összefoglalva: ebben a témakategóriában a nézőpont figurája az ember, aki a hatalommal (ál-
lammal, politikai nyomásgyakorló csoportokkal, médiával) kerül interakcióba, az ő aspektusá-
ból halljuk a történéseket.  

5.9. Szegénység, társadalmi egyenlőtlenség 
Ebben a témakategóriában sem találkozunk politikai párhuzamossággal. Megismerkedünk a 
gyermekotthon intézetből kilépő roma fiatallal, az ő utcai életéről és az őt segítő Ivan Studeny 
próbálkozásával, hogy az élet realitásaival szembesítse. Ebben a történetben a történetmesélő 
nézőpontja kettős: mint az egyik szereplőt ismerjük meg. Összehasonlítja saját próbálkozásait 
a gyermekotthon igazgatójának az otthontalan fiúról, Danról adott értékelésével. A „Hajlékta-
lanok” három főszereplője ugyancsak maga az otthontalan individuum, nemcsak „hajléktalan-
ként” identifikálódnak, hanem a hajdani üzletember, Michele, a villanyszerelő Salvatore és a 
villamos üzemmérnök Silvio ismerőseinkké válnak személyes élettörténetüket hallva. Kieme-
lődnek a „hajléktalanok” kategóriából, ismét egyénekké, személyiségekké emelődnek. Ott va-
gyunk, ahol történnek a dolgok ezekkel az emberekkel. Nem fogalmazódik meg semmilyen 
politikai állásfoglalás vagy deklaráció, pusztán megszólalnak a hajléktalanok, elmondják éle-
tüket.  
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5.10. Ökológiai konfliktusok 
Az ökológiai konfliktusok, ember és környezetének viszonya egyike a három év központi té-
máinak.  

A Costa Concordia 2012-es tragédiáját megelevenítő dokumentum főnarratívájának középpont-
jában a kis sziget, Giglió lakó állnak, az ő szemszögükből ismerjük meg a kis közösség élmé-
nyeit a zátonyra futott hajó drámájának éjszakáján. A főnarratíva szervezőjének nézőpontja itt 
kilép az egyén mögül és a közösségre veti, tekintetét Az emberi felelőtlenség itt a lokalitásban 
okoz maradandó sérülést, a közösség tagjai szigetükre már soha nem gondolhatnak ugyanúgy, 
mint a tragédia előtt. Ugyancsak közösségi nézőpontot mutat be a Portsall, amely az Amoco 
Cadiz nevű tanker 1978. március 16-i tragédiáját mutatja be. A zátonyra futó hajó 227 ezer 
tonna nyersolajjal a fedélzetén szenvedett hajótörést. Itt a történetmesélő tekintete a helybéli 
halászokra vetül, illetve mi, a hallgatók, a halászok emlékein keresztül éljük át a tragikus kör-
nyezet szennyezést.  

Az egyén, az individuum narratívája az „És mit adhatok neked?” című dokumentum. Timo 
Kaukolampi zenész, akinek betegségei után teljes életmódválásra van szüksége, elsősorban az 
étkezési szokásait kell megváltoztatnia. A történet az ételeink minőségéről szól egyetlen ember 
egészségi kálváriáján és gyógyulásán keresztül. „A félelmetes támaszpontok” azonban Szardí-
nia szigetének, és az ott valaha megforduló katonáknak, illetve civil dolgozóknak életre szóló 
súlyos egészségügyi következményeket okoznak. Szardíniára paradicsomként gondolunk 
mindannyian, mit sem tudva a NATO hadgyakorlatok vegyi arzenáljáról. A Barro Blanco hol-
land fejlesztési bank ellentmondásos projektfinanszírozó tevékenységéről szóló dokumentum 
arra hívja fel a figyelmet, hogy innen, Európából milyen kevéssé vesszük figyelembe a helyi 
lakosok érdekeit, a helyi közösség szándékait. Hamis környezetvédelmi tanulmányok szület-
nek, a tiltakozó gyűléseken pedig a rendőri beavatkozásoknak halálos áldozatai is vannak. A 
„Portsall” magát a katasztrófa eseményt idézi meg, amikor 1978-ban a zátonyra futott Amoco 
Cadiz tanker 227 ezer tonna nyersolajjal szennyezte Brest kikötő és a közeli települések partjait. 
Az évtizedekkel ezelőtt történt esemény az emlékező halászok narratívájában jelenik meg. Ada 
Kaleh, az eltűnt az emberi közösséget szétromboló beavatkozás egyik szimbóluma. A valaha 
idilli körülmények között és békésen együtt élő soknemzetiségű sziget török kisebbsége és ro-
mán lakói számára egyaránt a megszüntetett otthont és egyben otthonosságot jelenti az 1970-
ben elárasztott sziget. Európai történeteinek egyike, hogy egy voluntarista döntés, amely – a 
technológiai fejlesztés, vagy nagyhatalmi igények érdekében születik – szétszakít és eltüntet 
működő, több évszázados emberi közösségeket, kapcsolatokat, családokat.  

5.11. A közösségi média konfliktusai 
A közösségi média bizonyos veszélyeire is reagáltak a rádiódokumentumok. Az „Elment kö-
szönés nélkül” című osztrák rádiódokumentum egy anya narratíváján keresztül mutatja be a 
facebook szerepét az öngyilkos fiú életében. Az interneten történő inzultus csak egyetlen – de 
lehetséges, hogy a végső impulzust jelenthette – a 13 éves fiú végzetes cselekvéséhez, az anya 
azonban – öngyógyításként – a közösség védelmében a nyilvánossághoz fordul történetével. 
Az „Instagram riot” című svéd rádiódokumentum nyomán az egész ország felfigyelt a jelen-
ségre, és a közösségi média lehetőségeinek erejére. Mindkét dokumentum konkrét történetből 
indul ki, a közösségi média hatásának feldolgozását, illetve azt a tanulási folyamatot ábrázolja, 
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ahogyan az ebben rejlő potenciál, mint új faktor kihívást jelent a kisebb, és a nagyobb közös-
ségnek egyaránt.  

5.12. Egészségügyi konfliktusok 
A vizsgált korpuszban minden évből találunk az egészséggel, illetve az állami szociális ellátó-
rendszerrel kapcsolatos történeteket. Az egyik legfontosabb kihívás az európai családok szá-
mára a demensek ellátása, legyen szó öregkori folyamatról, vagy az Alzheimer kórral járó szel-
lemi leépülésről. Ez a probléma az európai gondjaink vitatható „kiszervezéséről” szóló kontex-
tusban jelenik meg. Ismét az ember szólal meg, a betegek és a hozzátartozók, a számukra para-
dicsomi állapotot kínáló, de mégis, igen távoli panzió tulajdonosa. A „Pete aratás” valójában a 
lombikbébi állami finanszírozásának korlátjáról, valamint a fogyatékkal élő házaspár emberi 
jogaiért vívott harcáról szól, a téma két olyan kérdést is érint, amelyek külön-külön is releván-
sak. A romániai Viorel Stan kálváriája egy dehumanizált, és felelőtlen ellátórendszer áldozatá-
ról szól. Megtörténhetne másutt is, de itt, Európában történt – velünk. A Transzplantációk té-
mája az egészséges szervekre, vagyis a menekülésre váró – enélkül halálraítélt – bulgáriai be-
tegek kiszolgáltatott helyzete és az ebből fakadó, a kriminalitáshoz közel álló szituációk. Ahol 
szűkösek a források, megjelenik a korrupció és a zsákmánymódszerek. Ismét szembesülünk a 
szegényebb országok konfliktusaival, a pakisztáni illegális szervbeszerzés mozzanatával. A tör-
ténetek mindegyike tartalmaz tipikus – mármint Európában bárhol megtapasztalható – mozza-
natokat.  

5.13. Személyes élethelyzetek, az individuum megküzdése 
A személyes élethelyzeteket bemutató, viszonylag nagyszámú (14) dokumentum mindegyike – 
bármilyen sokféle, színes és különböző egyéni sorsról van szó – a megküzdés, a coping külön-
féle technikáiról és eredményéről szól. Hogyan küzd meg a kisfiú a kistestvér születésével egy 
amúgy is érzékeny családi helyzetben, amikor elvált édesapjának barátnője az új családtag 
anyja? Hogyan küzd meg a múlt történelmi árnyaival a fiatalember, aki rátalál sosem látott 
édesapjára, akit a II. világháború viszontagságai szakítottak el anyja mellől. Hogyan küzd meg 
a szorongással a fiatal lány, aki – bár fizikailag együtt éltek – valójában nem ismerte apját és a 
környezettől kapott mozaikokból próbálja összerakni a képet, ezalatt végleg elveszítve az apa 
figurát? Hogyan küzdenek meg – emberi méltóságukat és humorukat is megőrizve – az egy-
másrautaltság nyomasztó hétköznapjaival a major asszonyai? Hogyan küzd meg a haláltudattal 
a beteg nő és az író, akik együtt elemzik a várható elkerülhetetlent? Hogyan küzd meg a hajdani 
eltűnés után kutató történetmesélő a helyzettel, aki nemcsak egy legenda, de egy valódi gyil-
kosság közelébe került? És hogyan küzdenek meg az eltűnt családtagjai a ténnyel, hogy a család 
közeli barátja áll az eltűnés hátterében? Hogyan küzd meg Jana Fesslova sportoló betegségével, 
majd hogyan jut el kerekesszékkel a Himalájára? És hogyan küzd meg a környezet a sokkoló 
fordulattal, hogy példaképük is elbukik a hétköznapokban? Ahogyan a példás családi életet élő 
dán nagyapáról is csak halála után derül ki, hogy valójában kettős életet élt, egy másik nő, is 
volt az életében, aki egy gyermekkel is megajándékozta. Hogyan küzd meg ezzel a stresszel a 
család, az özvegy nagymama és az unoka, aki a narratíva készítője? Hogyan küzd meg a két 
kisfiú a „világgá menetel” konkrét nehézségeivel és későbbi következményeivel? 

Bár 1985-ben még a terrortámadások előtti, kevésbé figyelmes reptéri ellenőrzések idején va-
gyunk, mégsem szokásos, hogy két gyerek az ír külvárosból egyszer csak New Yorkban köt ki. 
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Nem egyszerű a megküzdés Bodin úr rokonainak sem, akik egy veszélyesen antiszociális ember 
emlékétől kívánnak szabadulni. Szintén a halállal való szembenézés és a félelemmel való meg-
küzdés dokumentuma a lengyel Beszélgetés című dokumentum. A szerb program főszereplője, 
Nebojsa Ignatovic egy operáció utáni helyzet sikeres feldolgozását végzi. A svéd dokumentum 
főhőse a rákbeteg Gusztáv. A hétéves kisfiú haldoklásának és halálának traumáját dolgozza fel 
a család és a barátok, osztálytársak. A gyermekhalál elviselésével való megküzdés egyike a 
legnehezebb feladatoknak, ezt a folyamatot kíséri a dokumentum. A BBC rádiódokumentum-
ban egy komplikált családi szituációval való megküzdés a téma. Az, hogy milyen esélyek le-
hetnek az újrakezdésre, a rossz döntések után és a magára maradottságban? Irányíthatjuk-e saját 
életünket vagy determinál a helyzet, a családi háttér? Van-e kiút, van-e személyes felelősség? 
Ellenőrizhető-e, kontrollálható-e a helyzet, ki vagy mi az oka. Milyen erőforrásaim vannak a 
megoldáshoz? (Legyen az, akár egy másik személy vagy csoport segítsége, támogatása, anyagi 
javak, kulturális források, stb.) A kérdés: Mit tehetek én ebben a szituációban? Az egyéni élet-
helyzetekről szóló rádiódokumentumok mindegyike ezeket a kérdéseket, az egyéni erőfeszíté-
seket mutatja meg. A megküzdési történetek egy része a legszemélyesebben szólítja meg a tör-
ténet hallgatóját, mivel a főnarratíva szervezőinek saját élménye.  

5.14. Főszerepben a tényfeltárás, oknyomozás, társadalmi kontrol 
A Prix EU 2013-ban létrehozott egy új kategóriát, az úgynevezett oknyomozó-tényfeltáró do-
kumentum kategóriáját. A „Tényfeltáró, oknyomozó” kategória szintén magában foglal sok, 
már érintett témát, történetet. Itt a módszer sajátossága tereli egybe a „meséket”. Ezeknél – a 
szintén az egyénből kiinduló – történeteknél már a narratíva elején megjelenik az egész társa-
dalomra vonatkozó magas szintű fontosság, vagyis relevancia, az, hogy a téma sokakat érint. 
Példaként említem, hogy bár 2013-ban Tényfeltáró kategória győztes lett a Lány, akit lekötöz-
tek… című dokumentum, ebben a kategorizációban az emberi jogok témájánál találjuk. Mód-
szere ugyan tényfeltáró/oknyomozó módszer, témája azonban az emberi jog durva megsér-
tése. Ismét példákkal illusztrálom megállapításaimat.  

A pitbullok által szétmarcangolt, 51 éves ír férfi, Maurice történetében is a felelősség a központi 
kérdés. A vendéglátó és munkaadó maláj házaspár felelőtlensége okozta a tragédiát, vagy volt-
e ebben szerepe magának az áldozatnak is? Mi történjék a gyilkos kutyákkal? Szintén a fele-
lősség a központi kategória a „Kelet európaiak – másodosztályú állampolgárok?” kérdést fel-
tevő dokumentumban is. A történet litván szerkesztője tudományos vizsgálatokkal bizonyítja, 
nem ugyanazt a terméket kapják a fogyasztók Kelet-Európában, mint nyugaton. A cégek nem 
tagadják, de magyarázatuk a helyi ízléshez való alkalmazkodásról egyáltalán nem meggyőző. 
A történet szerkesztője társadalmi kontrollt végez, amikor egy általában nem transzparens fo-
lyamatot, a termékellenőrzés folyamatát a nyilvános tétbe emeli. A laboratóriumi vizsgálódás 
előttünk, vagyis a fülünk hallatára történik. Ugyanígy a dokumentum hallgatói előtt zajlik a 
lépcsőházi jelenet, amikor Daniel Öhman és Bo Göran Bodin a lépcsőházban szembesíti az 
egyik svéd döntéshozót azzal, hogy titokban támogatják a szaúdi diktatúrát, amikor egy szaúdí 
fegyvergyárépítésében vállalnak illegális állami szerepet. Itt a módszer is a klasszikus oknyo-
mozó/tényfeltáró újságírás módszere, de a téma maga is az állam kontrollálhatósága a civilek 
által, egy nyilvánvaló törvénysértés leleplezése. 
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A SIMOOM projekt című dokumentum következtében a svéd védelmi miniszter lemondásra 
kényszerült. A svájci gyermekrabszolgaságról szóló dokumentum nem a jelen, de az igazán 
közeli múlt svájci joggyakorlatával és ennek következményeivel szembesíti a hallgatót. A do-
kumentumból kiderül, milyen ellenőrizhetetlen volt a gyermekek sorsa a szülők számára, aho-
gyan a társadalom többi tagja sem tudott erről a helyzetről. Az elhallgatás és a szégyen rátele-
pedett a szereplők és áldozatok életére. Ennek a dokumentumnak „csupán” egy hatalmas társa-
dalmi vita lett a következménye, felszakadt és megtisztuló sebek, poszt traumás, gyógyító fo-
lyamatok indultak el. A német kormány fegyvert szállít azoknak az ultrakonzervatív monarchi-
áknak, ahol maga az egyik hercegnő is személyesen vesz részt a kínzásokban. Hogyan ellen-
őrizheti a saját kormányának külpolitikai lépéseit egy civil állampolgár? Hogyan igazodhatunk 
el az arab térségben a bonyolult és komplex jelenségek és szereplők között? Milyen közösségi 
kontroll lehetséges ezek fölött a folyamatok fölött? 

5.15. A magány, és kísérletek a feloldására 
Ezek a történetek az emberi lét egzisztenciális kérdésiről szóló történetek, amelyek természe-
tesen nemcsak Európában, hanem bárhol, bármelyikünk életének alapélményei lehetnek. Ezért 
a főnarratíva szerkesztőjének nézőpontja, miközben egyedi, azonnal univerzálissá válik. 

A dán lelkész családjához való viszonyában találjuk a magány kulcsát, unokaöccse indul felfe-
dező útra, hogy megértse nagybátyja különös testamentumának okát. A másik dán dokumen-
tumban már megjelenik Kieerkegaard neve is, miközben a nők próbálják megtalálni az intimi-
tás, a szexmasszázst nyújtó férfival való kapcsolatban. A szexualitás és a magány kapcsolatának 
egészen extrém megjelenítése az ARTE webrádió állomásának szado-mazo szeánszot rögzítő 
dokumentuma. A rítust végző és irányító domina kommentárjai, és főleg a dokumentum végé-
nek sokkoló természetessége érteti meg az aktorokat, és motivációikat. 

Állítás és cáfolat 
Az általam elemzett korpuszból az látszik, hogy Európa nemzetállamaiban évente minimum 
30-40 olyan rádió dokumentum születik, amely nemcsak elhangzott a nyilvános média térben, 
hanem a versenyben való részvétel minőségi követelményeit is kielégíti. Az ezekben talált be-
szédmód cáfolja Hammer Ferencnek, a közös kultúra közbeszéd általi megteremtésének lehe-
tetlenségéről szóló állítását: 

„… fogyatkozik az érvénye annak az elképzelésnek, mely szerint a közös nagy közbeszéd – ha 
tetszik, a közös kultúra – természete vezetne sokakat arra, hogy így vagy úgy vélekedjenek a 
világról. Egyre inkább a Cass Sunstein jogfilozófus Republic.com című könyvében felvázolt 
prófécia tűnik megvalósulni: ez egyre elkülönülőbb, egymást egyre kevésbé értő, egyre bezár-
kózóbb világok sokaságaként képzeli el a digitális társadalmat” (Hammer 2013).  

A Goethe Intézet 24 nyelven, 30 európai és Európával szomszédos országban internetes, sza-
vazásos technikával közvéleménykutatást folytatott, amiben több mint 22.000-en vettek részt. 
Az „Európa-toplista“ eredményeként Leonardo da Vinci a legfontosabb európai képzőművész, 
az európai irodalom legmegrendítőbb alakja Don Quijote, Európa legfontosabb hozzájárulása 
a világkultúrához pedig a demokrácia.  
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Umberto Eco, a Goethe intézet kutatásának eredményeit kommentálva így ír az intézet felkéré-
sére: „Amikor azt kellett meghatározni, mit jelent számukra Európa, a többség – jóllehet elég 
kis többség – a kultúrát nevezte meg. Fontos, hogy legalább egy fiatal elit felismeri, hogy a 
nyelvi, regionális és államszerkezetbeli különbségek ellenére a kultúra az, ami összetartja Eu-
rópát, sokkal inkább, mint az euró. Nem tudom, hogy a megkérdezettek a keresztény hagyo-
mányra, a Biblián keresztül ható zsidó kultúrára vagy a görög-római örökségre gondoltak-e, de 
lehet, hogy ezt már túlzás lenne firtatni. Mindenesetre ez lehet az oka, hogy egy elsöprő többség 
tartja magát – ’meglehetősen’ vagy ’100%-ig’ – európainak, és optimista Európa jövőjét ille-
tően.”6 

Az általam elemzett művek kultúrafelfogása egy beszédmódra vonatkozik, semmint a közös 
toposzainkra, legyen az mégoly fennkölt, mint Leonardo da Vinci vagy Don Quijote.  

A cáfolatom, vagyis a „mi nem” arra is vonatkozik, amit Habermas egy esszéjének címében így 
fogalmaz: „A nemzetközitől a kozmopolita társadalom felé” (Habermas 2012: 83). Ugyanitt 
írja, hogy „E helyt visszatér a népszuverenitás lehetséges transznacionalizálásra vonatkozó 
kommunitárius kétely is, méghozzá a globális szint tekintetében nem egészen alaptalanul. Itt 
ugyanis a világpolgároknak a világnyilvánosság kommunikációs csatornáin keresztül megva-
lósuló összekapcsolódása már nem ágyazódik bele egy közös politikai kultúra kontextusába” 
(Habermas 2012: 89–90). A világra figyelő olvasó pontosan érzékelheti, hogy „nem vagyunk 
túl a nemzetállamon”. „…aki Európát nemzeti alapon gondolja el, nemcsak Európa valóságát 
és jövőjét nem ismeri fel. Reprodukálja azokat az öngerjesztő gátakat is, amelyek Európában a 
politikai cselekvés lényegi jegyévé váltak. Erről árulkodik már a kanonizált politika- és állam-
fogalmak arzenálja is: a ’kozmopolita’ Európa valóságához csak tagadás útján, azaz a bevett 
politika- és államfogalmak radikális önkritikája által juthatunk el” (Beck 2006).  

A 21. század elején az a fajta posztmodern politika, amelyet Ulrich Beck említ, az európai po-
litikai praxisban távolodni látszik. Ezt mutatja az eltérő kelet-európai fejlődés, az újonnan ön-
álló államiságot szerző népek (szlovák, horvát) megkésett nemzetépítése, a Nyugat-Európában 
és az USÁ-ban egyaránt tapasztalható félelem a terrorizmustól, a Közép-Európában megjelenő 
központosító hatalmi törekvések.  

Az általam elemzett rádió dokumentumok nem egy kozmopolita médiateret mutatnak, hanem 
egy olyan értékvilágot, amelyet ez a beszédmód, ezek a narratívák hordoznak.  

Az alkotások nemcsak az Európai Unióból érkeznek, de érvényesnek tartom azt a megállapítást, 
amelyet a Nemzeti érzés, európai identitás kötetben olvashatunk: 

„Az Európai Unió magországaiban a modernizációs teljesítmények mellett a narratív és szim-
bolikus elemeknek is jelentős mozgósító erejük van, és vizsgálatunk eredményei szerint ezek 
jelentős érzelmi többletet adnak” (Örkény et al. 2007: 82). 

                                                 
6 www.goethe.de/europaliste 
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5.16. Beszédmódok, nemzeti és európai jellegzetességek 
A következőkben megvizsgálom, hogy van-e ezeknek a dokumentumoknak valamilyen nem-
zeti sajátosságként definiálható jellegzetességük, és mi az, ami közös nyelvként, európai be-
szédmódként figyelhető meg a szövegekben. Milyen a viszonyuk a nemzeti média terekhez? A 
közös értékek megtalálása mellett, miben különböznek ezek a dokumentumok? Hogyan helyez-
kednek el az európai média térben és képesek-e egyfajta európai identitást megjeleníteni?  

Először is, jogosan kérdezheti az olvasó, hogy milyen módon kerülnek ezek a művek a feszti-
válra, hiszen a kiválasztás módja első szűrőként jelenik meg. Az előzsűri 10-12 főből áll, pro-
fesszionális, a médiában műsorkészítő, tartalom előállító szakemberek, akik az interneten meg-
adott szempontrendszer szerint válogatnak, egész Európából érkező műveket. A Prix EU igaz-
gatója Susanne Hoffmann, akivel 2011-ben készítettem interjút.  

„25 évvel ezelőtt „születtünk”, 1987-ben volt az első Prix Europa. Először kicsi volt, minden 
először kicsi. Először csak televízió és csak nyugat-európai országok voltak. De csak egy évig, 
második évben Berlinbe jött, és azt mondtuk, hogy egész Európának itt kell lennie. Berlin Eu-
rópa közepe, tehát itt kell lennie az összes szomszédnak…” (Sipos 2011).  

A kiválasztásról megtudjuk, hogy a tematika széles körű, minden, ami velünk történik, integrá-
ciós kérdések, pénzügyi problémák, globalizációs kérdések. Nemcsak a jelen, hanem a múlt 
történetei is, nehogy elfelejtsük ezeket. Az előzsűrizés után az elküldött műveknek körülbelül 
40 százaléka kerül be a Prix EU döntőjébe.  

„Ebben az évben (2011) több mint 600-an neveztek a versenybe, 240-et választottunk ki, 240 
műsor versenyez. De tudja mit, a 25 év alatt több mint 10. 000 program vett részt a versenyben. 
Mit teszünk a médiában, a rádióban, tévében? Reflektálunk arra, ami történik. Szóval természe-
tesen, ami most történt vagy az elmúlt évben, ezeket mind megtaláljuk itt. Megtaláljuk Afganisz-
tánt, az integrációs kérdéseket, megtaláljuk az összes nagy pénzügyi problémát, globális krízist, 
de a fő dolog, ha most visszanézünk, akkor látjuk a sok problémát, ami már megtörtént 20-25 
évvel ezelőtt. Szóval valami történik, és elfelejtjük, hogy ezt a problémát már milyen régen is-
merjük” (Sipos 2011).  

Az újmédia és a közösségi média nem helyettesítheti a hagyományos tartalom előállítást, 
mondja Suzanne Hoffman:  

… „mindenki tudja, hogy milyen fontos a média szerepe. Mindenki része a médiarendszernek, 
mert itt az internet, szóval sohasem élhetünk többé média nélkül. Az információ iránti éhség itt 
van, és… azok az emberek, akik professzionálisan dolgoznak a médiának, az újságírók, a szer-
kesztők, a rendezők krízisben vannak… félnek, mert itt az internet és ez a munkakör eltűnik. De 
ez természetesen nem igaz. Csak több szétosztási csatornánk van, de a munkakör, a média 
szakma folytatódik…” (Sipos 2011).  

A kiválasztott alkotások tehát olyan média tartalmak, amelyek megérintik az embereket: 

„Mindenki tudja, hogy fizetünk a kereskedelmi adásokért, fizetünk a hirdetésekért, minden ter-
mék, amit megveszünk, a kereskedelmi médiát támogatja. Át kell értékelnünk a dolgokat, újra 
kell gondolnunk, adaptálódnunk kell, de van egy dolog, amit minden újságírónak észben kell 
tartania: mindenki, aki a közszolgálati médiának dolgozik, valamit kell tennie a hallgatóságért, 
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meg kell érintenie a hallgatóságot. A hallgatóságért csinálunk mindent, és nem magunknak, 
szóval ez nem a nagy sztárok ideje a közszolgálatban. Most tenni kell valamit a hallgatóság 
számára. Ha megkapják, amit akarnak, ha kapnak dolgokat, ez csak a közszolgálattal lehetsé-
ges, nem lehetséges a kereskedelmi tévében. Őket nem érdeklik bizonyos dolgok” (Sipos 2011).  

A következőkből kiderül, hogy a Prix EU-n megjelenő műveknél elvárt tudatos szerkesztési elv 
a gondolkodó ember megszólítása, illetve felszólítása a gondolkodásra.  

„A lassú újságírás nem copy-paste cikkekről szól, hanem valami olyasmi ez, aminek át kell men-
nie az agyunkon, kutatni kell, kérdéseket kell feltenni. Nem elég csak megszerezni az informá-
ciót, ellenőrizni is kell, és ez sokszor időt vesz igénybe. A hallgatóságnak is szüksége van időre. 
Hallgathatok egész nap rádiót, nézhetek egész nap tévét, és este nem tudok többet, mint amennyit 
reggel tudtam. Időnként lassítanunk kell, a hallgatóságnak időt kell adni arra, hogy valóban 
megértse a műsorokat, és aztán véleményt formálhasson azokról. Például ha csak azt mondjuk, 
hogy ez piros, piros, piros, és nem adunk időt arra, hogy gondolkodjanak nem véletlenül rózsa-
szín-e az. Szóval azt kell elfogadni, hogy részben a digitális forradalom miatt minden nagyon 
gyors, de nem felejthetjük el, hogy mi viszont nagyon lassúak vagyunk, az agyunk lassan dolgo-
zik, a számítógépek sokkal gyorsabbak. Nem felejthetjük azonban el, hogy embereknek és nem 
számítógépeknek készítjük a műsorokat” (Sipos 2011).  

A Prix EU filozófiája is a megállást, a gondolkodást és önreflexiót segíti: 

„Koncentrálunk, reflektálunk arra, amit hallunk, nem kell tennünk semmit, hátra dőlhetsz, és 
elkezdhetsz gondolkodni: jó irányba megyek-e, nem kell-e változtatni az attitűdömön, mit csi-
nálnak a többiek, lehet-e másképpen szólni a hallgatókhoz. Szóval összehozunk embereket, akik 
egész évben stresszben vannak, elszigetelve. Nem kapnak sok kritikát sem, csak dolgoznak-dol-
goznak… És itt professzionális kritikát kapnak, ami segít abban, hogy jobbak legyenek. Mind-
annyiunknak szüksége van pihenésre, hogy hátrébb lépjünk. Ez egy professzionális üdülés, ami 
rengeteg munkát igényel, mert itt figyelni kell, meg kell hallgatni és beszélni műsorokat, napi 
10 órában” (Sipos 2011).  

A Prix EU válogatói és szervezői erős határvonalat húznak a politika és a közszolgálat közé.  

 „… a műsorkészítőkre, a kétkezi munkásokra koncentrálunk. De van vezetői panelunk is, meg-
hívtunk 8 broadcaster általános igazgatót a kontinensről. Azt akarjuk, hogy lássák, mi folyik itt, 
tudják, hogy azért vannak itt, hogy megvédjék azokat a műsorokat, amelyeket az újságírók ké-
szítenek. Kell, hogy kapcsolatban legyenek a műsor-emberekkel, a műsorokkal, mert erről szól 
a közszolgálat. Műsorokról van szó és nem politikai befolyásolásról, az valami teljesen más 
dolog. Ezért hozzuk össze őket a műsorkészítőkkel” (Sipos 2011).  

A dokumentumműsor kategóriában kiválogatott művek évente általában 32–35 meghallgatásra 
érdemes dokumentumot jelentenek. Egy országból több is szerepel a versenyben, készítőik a 
közszolgálati rádió, vagy más független média munkatársai, vagy független producerek, mű-
sorkészítők, akiket az elhangzás helyének munkatársa nevez be.  

5.17. A nemzeti médiatér  
Amennyiben azt a kérdést tesszük föl, hogy milyen nemzeti sajátosságokat találunk a közös 
európai beszédmód mellett – ami ez esetben a már elemzett értékeket jelenti –, akkor kétféle 
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aspektust találunk: az egyik a témaválasztás, a tematizáció, a másik pedig a megoldás, a repre-
zentáció stiláris jellege, eszköztára.  

A görög mű a görög gazdasági krízisre reagált, reflektálva a saját kultúrára is. 2011-ben – A 
szegénység játéka –ókori görög színpadi dramaturgiával bemutatva a történetet. A skandináv 
országok dokumentumaiban gyakrabban találkozunk a menekültkérdéssel, vagy egyéb emberi 
jogi problematikával. A német alkotások gyakran konkrét jogi vagy politikai problémát dolgoz-
nak fel, a francia művekre pedig jellemző a különleges témák erőteljesen artisztikus feldolgo-
zása. A dramaturgiai elemek között gyakoriak a különleges zenei hatások, a beemelt hangjáték 
elemek. Az Egyesült Királyság – több más alkotás mellett – rendszeresen küldi a Crossing Con-
tinent sorozat darabjait, amelyek más kontinensekre látogató oknyomozó alkotások. Ausztriá-
ból is konkrét eseteket feldolgozó dokumentumok érkeznek, míg a svéd versenyművek között 
gyakran találunk tényfeltáró, oknyomozó alkotást. A nyelvi különbségektől eltekintve azonban 
nem tudnánk megállapítani, hogy melyik mű honnan érkezett, éppen a beszédmód hasonlósága 
miatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy kultúraközi elemzéssel nem találhatnánk eredmé-
nyeket. Ilyen típusú kutatásokat már a hazai szakirodalomban is találunk, például a Fülöp Márta 
szerkesztette „A lélek a kultúrák között, A kulturális különbségek pszichológiája” című kötet-
ben (Akadémiai kiadó, 2009, Pszichológiai Szemle Könyvtár), vagy a szintén az Akadémiai 
kiadó gondozásában megjelent Holló Dorottya Értsünk szót! Kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasz-
nálat, 2008-as kötetében.  

A Prix Eu rádiódokumentumok témáinak esetlegessége mellett érdemes megemlíteni, hogy 
Finnországban, Norvégiában és Dániában igen erős a kapcsolat a közmédia és a különböző 
szociális segítő szervezetek között, gyakran találnak témákat ebből a szférából, ebből a kapcso-
latrendszerből.  

Résztvevő megfigyelőként kiemelek egy esetet, amely a zsűri 2013-as, egyik délutáni, nyilvá-
nos műsorértékelésénél zajlott. A portugál versenymű, a New Beginning – The Airlift című 
dokumentum elemzésénél hangzott el, hogy nem szerencsés egy ország teljesítményét heroi-
zálni… miközben csak arról szólt a dokumentum, hogy a portugál légitársaság munkatársai 
hogyan álltak helyt a volt gyarmatról hazatérni kívánók szállításában. Ezzel azt a megállapítást 
szeretném példázni, amelyet a Nemzeti érzés és európai identitás című, többszerzős kötet be-
vezetőjében olvashatunk: 

„A nemzet, mint politikai és kulturális közösség napjainkban radikálisan átalakulófélben van. 
Az átalakulás során nő a társadalmi identitást alapvetően meghatározó nemzeti kategorizációt 
keresztbe metsző gazdasági, civil társadalmi, összeurópai kategorizációk súlya, miközben az 
eredeti nemzeti kategorizáció politikai összetevői gyengülnek, a kulturális komponensek pedig 
erősödnek. Ezzel egyidejűleg növekszik a jelentősége azon kereteknek is, amelyek a nemzetál-
lamhoz képest szűkebb térben szervezik az emberek identitás élményét.” (Örkény et al. 2007: 
7) 

A kérdés vizsgálatához Daniel C. Hallin-Paolo Mancini Médiarendszerek című magyarázó mű-
véből indulok ki. Ők három modellt használnak. Egyrészt „a földrajzi elhelyezkedés alapján… 
ahol leginkább elterjedtek, másrészt pedig a politikai rendszer fő összetevői alapján… Ez alap-
ján a három modell a következő: mediterrán vagy polarizált pluralista modell; észak-közép-
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európai vagy demokratikus korporatista modell; és északi atlanti vagy liberális modell” (Hallin 
és Mancini 2008: 83). A szerzők ebben a modellben helyezik el a különböző országokat, több-
ször is jelezve, hogy nem lehet strict, normatív módon alkalmazni a modellt, mert bizonyos 
eltérések lehetségesek, a táblázatba sorolás leegyszerűsítő.  

A szerzők négy változó vizsgálata alapján állítják fel kategóriáikat. Ezek a változók a követke-
zők.  

• A médiapiacok fejlettsége 

• A politikai parallelizmus (párhuzamosság) 

• Az újságírás szakmaisága 

• A médiarendszerbe való állami beavatkozások mértéke és jellege 

A szerzők e változók kutatásán alapuló kategorizációja alapján a Prix EU-n részt vevő orszá-
gokat a következő modellekben találjuk. (A szerzők által besorolt nem európai országokat zá-
rójelbe tettem. SZJ (Hallin és Mancini 2008: 84).  

Mediterrán vagy polarizált pluralista modell Franciaország, Görögország, Olaszország, Portu-
gália és Spanyolország.  

Észak-/közép-európai vagy demokratikus kor-
poratista modell 

Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Németor-
szág, Hollandia, Norvégia, Svédország, Svájc 

Észak-atlanti vagy liberális modell Nagy-Britannia, (Egyesült Államok, Kanada) Íror-
szág.  

Kutatásom alapján azt állítom, hogy a Hallin-Mancini féle komparatív kutatásban megállapít-
ható média rendszerbeli különbségek ellenére ezek a művek, a Prix EU rádió dokumentumai 
nagyon is hasonló beszédmódot tükröznek. Ez azért fontos, mert itt ragadható meg, hogy a 
művek témája és a megvalósítás módja, a főnarratívák is egy közös európai médiatér létezését 
igazolják. Ezen a terepen, ebben a közös európai médiatérben kirajzolódik, hogy a nemzeti 
színek létezésével, azzal szimbiózisban működik az európai beszédmód. Nincsen azonban hie-
rarchia közöttük. Közös jellemzője ezeknek a műveknek az az attitűd, ahogyan Jeremy Tunstall 
jellemezte a BBC-t 1993-ban: 

„… a BBC történetileg a » műsorkészítés szándékától vezérelt« vállalkozás” (Hallin és Mancini 
2008: 262).  

Az elemzett dokumentumokban dominálnak a közösen osztott újságírói értékek. Ehhez hozzá-
járulnak azok a jelenségek is, amelyekről az idézett szerzőpáros is említést tesz. „Az általunk 
vizsgált országok mindegyikében egyre megszokottabbá válik egy McQuail (1994) kifejezésével 
élve »nemzetközi médiakultúra«” (Hallin és Mancini 2008: 277). Az idézett szerzők szerint Eu-
rópában és a világ számos országában uralkodóvá válik a liberális médiamodell, a média diffe-
renciálódik a politikától, létezik és működik egy globális újságírói kultúra, mert „a világ minden 
táján dolgozó újságírók közt egyre intenzívebbé válik a kapcsolat” (Hallin és Mancini 2008: 
284).  

Az európai médiarendszerekre jelentős hatást gyakorolt egyfajta amerikanizáció, amely a meg-
figyelhető homogenizáció egyik eredője, de ahogyan a szerzőpáros megállapítja, ez a folyamat 
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az európai társadalmak belső szerkezetének változásával is összefüggésben van. „… az európai 
országok bekapcsolódtak a globális gazdaságba” (Hallin és Mancini 2008: 281).  

Ez a közös médiakultúra azonban nem minden európai országban hat hasonlóan, a különbségek 
a hír újságírás területén szembeötlőek, ehhez idézem Gálik Mihály utószavát a Hallin-Mancini 
kötetből: „A mai magyar újságírás szakmaiságát vizsgálva ki lehet mutatni, hogy a vélemény-
újságírás dominál az országos közéleti lapoknál, igen alacsony a közösen osztott újságírói ér-
tékeke szintje… gyenge a tulajdonosokkal/menedzsmenttel szembeni szerkesztőségi autonó-
mia…” (Hallin és Mancini 2008: 341). Az általam vizsgált dokumentumokban azonban a ha-
sonló társadalmi értékeket és az ezeket megjelenítő, narrációba szervező újságírói értékeket 
találunk. Azzal együtt, hogy a témaválasztásban és a feldolgozás módjában is lehetnek a nem-
zeti médiaterekre jellemző különbségek. (Témák országonként és évenként lásd: Mellékletek, 
130. oldal.) 

5.18. A mi történeteink, á la recherche 
E fejezetnek nem célja a Kádár-kori sajtóviszonyok elemzése, hiszen erről már számos kutató 
publikált releváns elemzést, ezek mind a Médiakutatóban, mind más tudományos kiadványok-
ban elérhetők. (Szekfü András, Bajomi–Lázár Péter, Sipos Balázs, és még sok más kutató mun-
kájára utalok, akik külön is foglalkoztak a témával  

A most bemutatandó interjúval azt szeretném bizonyítani, hogy még a korlátozott nyilvánosság 
viszonyai között is élt az igaz történet mesélő újságírói attitűd.  

A hazai dokumentum műsorok születéséről ezen túl két okból is érdemes megemlékeznünk.  

Egyrészt azért, mert – Hegedűs Istvánnal egyetértve – csekély számú elemzés született az ek-
kori alkotásokról, másrészt, mert felnőtt egy generáció, akiknek semmilyen emlékük nincsen 
ezekről, másrészt viszont keletkezésük története és az elkészült alkotások ismerete árnyalt képet 
adhat egy társadalomtörténeti korszakról, és aktorairól. Sok egyéb dokumentum és kulturális 
jelenség elemzése mellett az akkoriban született rádió dokumentuműsorok is érdemesek az 
elemzésre.  

„Milyen is volt a Kádár-korszak? Több mint tíz évvel a rendszerváltás után egyfelől primitív, 
gyakran hisztérikus, sőt álszent antikommunista retorika jellemzi megítélését. Másfelől legin-
kább az első szabadon választott parlamenttel és kormánnyal szemben érzett kiábrándulás nyo-
mán elterjedt a hetvenes évek iránti nosztalgia. A legfeltűnőbb jelenség mégis a pártállammal, 
a puha diktatúra gépezetével foglalkozó művek, elemzések viszonylag csekély száma – ellen-
tétben például a németországi hatalmas irodalommal –, és a gyors felejtés. Kissé fontoskodva 
még azt is hozzátehetjük ehhez a megállapításhoz, hogy közben felnőtt egy új nemzedék, amely 
számára az egykori létező szocializmus már csak történelem” (Hegedűs 2001).  

Szekfü András felteszi a kérdést, hogy „Válhatott-e a Magyar Rádió a társadalmi nyilvánosság 
szférájává, ha fennállásának legnagyobb részében közvetlen politikai befolyásolás alatt műkö-
dött? Szigorú kritikai megközelítésben a válasz csak negatív lehet: nem, ez nem a nyilvánosság, 
legfeljebb annak egy manipulált formája, inkább káros, mint hasznos. A valóság azonban ennél 
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bonyolultabb volt” (Szekfü 2007: 103). Ennek a bonyolult folyamatnak a megértéséhez nyújt 
adalékot számunkra az egyik legfontosabb aktor.  

A hazai dokumentum műsor műhelyt a Magyar Rádió Húszas stúdió című műsora jelentette, a 
Hegyi Imre, Kovalik Márta szerkesztőpáros évtizedekig tartó munkájával. A dokumentum mű-
sor készítés egyik motorja – talán még inkább, mint az egyéb műfajoknál –, az alkotók szakmai 
ethosza, hivatástudata, amely az effajta alkotómunka során nélkülözhetetlen.  

Kovalik Mártával 2014. júliusában interjúztam, azzal a szándékkal, hogy információkat kapjak, 
mit jelentett a hetvenes években ennek a típusú műsornak a megjelenése a Kádár korszak nyil-
vánosságának terében. A diktatúra idején nem születhettek ilyen műsorok, az „enyhülés” idején 
kezdődött a műfaj „revitalizációja”. Azt a kort, amelyben a Kovalik–Hegyi alkotópáros dolgo-
zott, vagyis a késő-kádárkori időszak média környezetét így írja le Sipos Balázs: 

„Dolgoztak újságírók, szerkesztők (és volt a hatalomban néhány olyan politikus), akik arra tö-
rekedtek, hogy a médiában egyre több mindenről lehessen beszámolni – akár olyan események-
ről, véleményekről is, amelyek sérthetik a hatalom vagy egyes csoportjainak érdekeit. Ők ezt 
vagy azzal indokolták, hogy ’a szocializmus ügyének’ mindez nem árt, vagy azzal: tájékoztatni 
kell a lakosságot, ’be kell mutatni a hibákat’. Azaz, (leegyszerűsítve) kétféle újságírói hierar-
chia alakult ki: egy ’hivatalos’ (ideologikus, hatalmi normákon nyugvó) és egy szakmai, ami 
nem volt példa nélküli az államszocialista országokban…” (Sipos 2010: 21-22).  

Az ezt megelőző időszakra vonatkozóan Bajomi-Lázár Péter Magyar Médiatörténet kötetében 
találunk pontos leírást. Amíg azonban a médiapolitikai retorikában csak az 1980-as években 
jelent meg a társadalom sokszínűségének „korlátozott mértékben” való megjelenítése, addig a 
gyakorlatban már jóval előbb megjelent az erre vonatkozó szakmai igény.  

1965-ben kezdtünk el dokumentumműsorokat készíteni. Én 1950-ben kerültem a Magyar Rá-
dióba, március 11-én, és 65-ben értünk odáig – a történelmet ismerjük, hogy mik történtek 50-
től 65-ig – amikor már egyre inkább rábízták a szerzőkre, hogy miről beszéljenek, hogyan be-
szélnek, milyen műfajt választanak mondandójuknak. Ez volt 1965-ben. Szerencsénk is volt, mert 
a főnökünk hagyott bennünket dolgozni. Ez volt a kezdet kezdete… 

Erről a jelenségről Sipos Balázs így ír: 

„A problémák gyakran hívnak életre kommunikációs közösségeket: a megoldásra közösen, azo-
nos módon felkészültek csoportjait, azokét, akik ugyanazt tartják problémának és azonos fel-
készültségük alapján ugyanúgy gondolják megoldani” (Sipos 2010: 10). Ebben a történeti kor-
szakban azonban az azonos felkészültség és a problémák megoldásának azonos módján gon-
dolkodó újságírók a véletlen esetlegességének köszönhetően találtak egymásra. Maguktól érez-
tek rá arra is, mit jelent egy történet teljes körű körül járása, az elmondottakból kiderül, hogy 
semmilyen előzetes szakmai felkészültséget adó háttér nem állt rendelkezésre, a „pionírok” 
csak a saját ösztöneik és moráljuk alapján kezdték megtalálni és kialakítani újra a dokumentum 
műfaj szabályait.  

Amikor mentek az ötperces műsorok, meg a tízperces műsorok, és a mondanivaló nyújtózkodott 
többre, akkor elhatároztuk – valószínűleg –, hogy többet érnek. Most ezt is meg kell szólaltatni, 
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nem elég a sztorit elmondani, hanem meg kell szólítani mindazokat, akik részt vettek benne. 
Valószínűleg így indult a dokműsor. Na, most erre vevők voltak a főnökeink is, mert adtak időt, 
adtak rá időt. És akkor valahogy – a végét mondom, amikor már egyórás műsorunk volt, csúcs-
időben. Kossuth rádió, vasárnap 10 órakor. Veszélyes időpont volt, több okból. Én nem akarok 
visszafelé mutogatni, hogy mi bontottuk le a rendszert, meg segítettünk. Semmi ilyesmi, hanem 
olyan szempontból volt veszélyes, hogy egy bizonyos szint alá nem lehetett menni minőségileg a 
műsorral. Ugyanis rajtunk volt a kulturális sajtó. Alig akadt olyan műsorunk, amit az Élet és 
Irodalom, a kecskeméti Forrás, a Népszabadság, nem tudom én kik mindenkik, ne méltattak 
volna. . És ez egy olyan kötelezettséget rótt ránk, hogy itt nem lehet gagyit csinálni, bocsánat, 
itt nem lehet akármit dumálni. (Egyébként máshol sem.)” 

A vasárnap délelőtti adás valószínűleg nagyobb hallgatottságot jelentett, így több felelősséget 
is. A szakmai vonatkoztatási csoport megítélése is fontos volt, nem légüres térben zajlott a 
munka, hanem a széles nyilvánosságon belül a szakma véleménye is számított. A politikai 
klíma változásáról pedig az újságírók számára készült – más kutatók által is többször idézett – 
1985-ös Tájékoztatási ismeretek című kiadvány tanúskodik: 

„A tájékoztatáspolitika – és az egész politika – alapvető érdeke, hogy a gondokról nyíltan ír-
junk. Természetesen nem hatásvadász módon pánikot keltve, hanem elemzően, a nehéz helyzet 
okait, előzményeit feltárva, a megoldás lehetőségét is vázolva” (Hegedűs 2001).  

A Kreol mise története 
A 20-as stúdió témái között gyakran szenzitív társadalmi kérdések bukkantak fel, de ezeket az 
alkotók evidens forrásokból emelték a műsorba, vagyis személyes információknak jártak utána, 
nem volt szervezett kapcsolat például egy-egy tanácsi (vagyis önkormányzati) munkatárssal 
vagy szociális segítő csoporttal.  

81-et írunk, harminc valahány éve – az Imi hozott egy marha jó témát, az Erdélyi Tibitől, aki 
szintén a Népi együttes tagja volt. Mondom, miről van szó? Uszkán megtérítették a cigányokat, 
nincs többé cigány munkanélküliség, nincs többé „cigánybűnözés”. Egy szekta megtérítette az 
uszkai cigányokat. Ott a helyünk, Imre! A cigánykérdés akkor is dübörgött, de nem úgy, mint 
ma. Bár az lenne a helyzet, ami akkor volt, a fekete vonattal együtt, meg mindennel. Irány Uszka! 
Tél volt, térdig érő hó. Három napig kitelepültünk Uszkára. A cigányoknak volt a falu közepén 
egy kis imaházuk. Autodidakta módon megtanultak gitározni, és dalokat is csináltak maguknak, 
mint az amerikai izé, szongok, tudod… a godspelek. Lehet, hogy ott kezdtük az istentiszteleten, 
és utána leültünk. Először a cigányokat beszéltettük meg, hogy az egyik fiatalasszony elmondta, 
hogy „én egy étteremben dolgoztam és loptam, vittem haza a kanalat, meg a tányért, meg ami 
a kezem ügyébe volt”. A másik meg azt mondja, egy férfi, hogy „én a fekete vonattal jártam 
Budapestre”, tudod, többségükben analfabéta hó-rukk melósok, azt mondja „megkaptuk a fize-
tést péntek este, de már úgy szálltunk fel a hogy tele pia, meg minden, mire hazaértünk mindenki 
tök részeg volt, nem hozván semmit haza”. Ilyen gyönyörű tájszólásos… És akkor a szektaveze-
tőt kérdeztük, hogy mondja meg, hogy mi a titka. Mer előtte a TSZ vezető elmondja, hogy ha a 
cigány Jóska jön éjszaka ügyeletbe, akkor én nyugodtan alhatok, mer ott semmi baj nincsen. 
Hogy elmondták az iskolák, a falu vezetői és a cigányok, hogy azelőtt mér nem így volt? Aszon-
gya, azelőtt még a templom lépcsőjéről is elzavartak bennünket. Mondják a cigányok. Megszó-
laltatjuk a református tiszteletes urat, a téeszelnököt, a tanácselnököt, a falu úgynevezett értel-
miségijeit, a papot, mindenkit, hogy, hogy lehet urak, hogy önök semmit nem tudtak csinálni. 
Hogy lehet ez uraim? És akkor jött a vezető, akinek nagyon furcsa neve volt, de zseniális fickó 
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volt, már meghalt. Úgy hívták, hogy Kopasz Jenő. Kopasz Jenőt kérdeztük, hogy magát hogy 
hagyják itt működni? „Úgy, hogy a Szabad Egyházak Tanácsától”, ami akkor létezett, „van 
engedélye”. Milyen szekta? És akkor elmondta, hogy miféle szekta ez. Minden duma jött, hogy 
külföldről kapnak segítséget, a cigányokat ezzel lehetett megtéríteni. Mondtuk, hogy ez nem ele-
gendő indok nekünk. A Kopasz Jenő azt mondja, hogy „Embernek kellett őket nézni. Én nemcsak 
azt mondtam, amikor jött az imaházba, hogy drágám, menjél haza, mosd meg a kisgyermeked 
arcát meg a kezét és a legszebb ruhát add rá, mert ez itt a ti templomotok, tisztán gyere ide. 
Vagy amikor jött, hogy Kopasz testvér, elromlott a mosógépem. Akkor megfogtam a mosógépet, 
bevittem Fehérgyarmatra, megcsináltattam. Minden gondjukban részt vettem, nemcsak arról 
van szó, hogy azt mondjuk nekik, hogy embernek nézzük őket, hanem a mindennapi nyomorúsá-
gukban is részt veszünk. …”. És akkor bibliai idézet, hogy „Menj a sövények mentén, keresd 
meg őket…” Gyönyörű… 

A következőkben kiderül a műsorkészítők percepciója a történetről (vádirat a magyar állam 
ellen), a „kézi vezérlés” módszere és a késő-kádárkori megoldás, „vissza a szekrénybe”, ki a 
szekrényből… vagyis az ortodox, illetve reform szemléletű irányítás közötti huzavona, és a 
végső, egyházügyi hivatali döntés után elinduló műsor sikere.  

… Elkészül a műsor, azért lett Kreol mise a címe, mert a Hegyi Imre zeneileg is olyan nagyon 
képzett volt, amikor cirkáltak Dél-Amerikában, tudta azt, hogy meg kell venni egy lemezt, még 
akkor sehol nem volt az uszkai műsor, egy Ariel Ramirez nevű szerzőnek egy Kreol mise című 
lemezét. Hazahozta és azon valami csodálatos indián dalok szólalnak meg, ugyanolyan indítta-
tással, mint az uszkai amatőr cigányok. És akkor elkezdtük a műsort idehaza szerkeszteni, ami 

egy vádirat volt a magyar állam ellen, (kiemelés S. J)  amelyik öt lépést nem tudott előremenni 
a cigánykérdésbe, és a cigánykérdést ebbe a hülye társadalomban megoldotta egy szekta. Na, 
most mi történt a Rádióban? Nagyon izgalmas lesz. Meghallgatja x elvtárs, nem mondom a 
nevét, akivel, Isten áldja meg haló porában, 25 évig dolgoztunk, aszondja „Nem képzelitek, hogy 
ez lemehet?”. Mondtuk, mér nem? „Hát hogy képzelitek ti azt, hogy a szekta megoldja”, azt 
nagyon jól érzékelte. Kész, be a szekrénybe. Össze voltunk omolva, dolgoztunk három napig 
odakint, három hétig itthon, kész, vége. Gabi volt a rovatvezetőnk, imádom a Gabit, azóta is 
meg azelőtt is, meg minden. Aszondja, Egyházügyi Hivatal. Jön az Egyházügyi Hivatal, minden 
ilyen műsorhoz… Jön a pasi, „hogy képzeljük, hogy ez a műsor lemehet?”. Vissza a szekrénybe 
a műsor. Gabi nem nyugodott bele, azt mondta, nincs mese, a pártközpontban van egy egyház-
ügyi felelős, az most ide fog jönni, és ha az is azt mondja, hogy nyet, akkor annyi. Jön egy ilyen 
középtermetű, rettentően szimpatikus, ekkora nagy kékszemű, láttál már olyan kék szemet, ami 
úgy világít, hogy valami, és azt mondtam, hogy az az ember, akinek ilyen szeme van, annak köll, 
hogy füle is legyen, az Isten áldja meg. Meghallgatja ilyen pókerarccal a műsort, és azt mondja 
„Mi ezzel a probléma?”. Oszt elkezdődött a Kreol mise diadalútja is. 

Az elmondottak utalnak arra az értelmezésre, amelyet Szekfü Andás így ír le: „A Magyar Rá-
dióban olyan szakmai kultúra és normarendszer alakult ki, amely kifejezetten a teljesebb nyil-
vánosság irányába mutatott” (Szekfü 2007: 104).  

A 20-as stúdió témái, a 70-es évek Magyarországa 
A dokumentum műsor témák közül néhány, amelyek rövid tartalmát a műsorújság alapján is-
mertetjük. Ezek a hetvenes években született történetek pontosan megmutatják, milyen kérdé-
sek feszegették az akkori magyar társadalmat.  



107 
 

Elhagyott szakmák, gazdátlan diplomák  
„A műsor riportere arra keres feleletet, ki miért fordított hátat tanult szakmájának, választott 
hivatásának. Heverő bizonyítványokba lapoz bele, elfelejtett gondolatok és mozdulatok után 
kutat. Milyen indítékok késztetnek arra fiatalokat, hogy többéves tanulás eredményét veszni 
hagyják? A hiba mindig bennük keresendő-e, vagy objektív okok is közrejátszhatnak kényszerű 
döntéseikben?” (1971) 

Ki a szegény, ki a gazdag? 
„A címben feltett kérdésre nehéz kapásból válaszolni. A kérdés ui. további alkérdésekre bom-
lik: környezete, életvitele, vagy a maga igényei szerint gazdag-e valaki? Tehát sokfajta „gaz-
dagság” – és sokfajta „szegénység” létezik. A műsorban megjelenik a gátlástalan svihák, a gaz-
dag, aki belső igényeit tekintve szegényebb, mint a templom egere, a megelégedett, a normák 
szerint „hajtó”, a máról holnapra élő, a kicentizett világnézettel egzisztáló, a gazdagság után 
sóvárgó, s a józan fiatal, aki az anyagiakat magasabb rendű célok elérése érdekében szerzi 
meg.” (1971) 

Zsákutcában. . .  
„A műsor hőse egy 19 éves békéscsabai fiú. Jóvágású, jó eszű gyerek. Ezenkívül azt kell még 
tudni róla, hogy hosszú évek óta – nem csinál semmit. Nem tanul, nem dolgozik, él bele a 
világba. Szabadnak hirdeti magát, és közben rabként járkál egy zsákutcában. Ki a felelős J. 
Zoltánért? Lehet-e egyáltalán valakit rajta kívül felelősségre vonni? Merre van a zsákutca kijá-
rata?” (1972) 

Fiatal gyámok 
„Szülő, gondviselő. . . Ez a két szó gyakran kerül egymás mellé okiratokon, tárgyalótermekben, 
gyámhatóságon, nem egyszer kérdő hangsúllyal. . . A kérdést az élet teszi fel olyankor, amikor 
a gyerekek árván maradnak, akár úgy, hogy a szülők elhalnak, akár úgy, hogy alkalmatlanná 
válnak a nevelésre. A műsor olyan fiatalokról szól, akik vállukra vették a szülő, a gondviselő 
terhét, hogy a csonka család ne csonkuljon tovább.” (1976) 

Tettének oka ismeretlen? 
„1976 májusának végén, egy vasárnap délelőtt, a nagymise ideje alatt, házuk kertjében felakasz-
totta magát fiatalkorú K. József. Mire édesanyja rátalált, már beállott a halál. 15 éves volt. Tet-
tének oka ismeretlen. Az ismeretlen ok nyomába szegődik a műsor, a hallgatás bástyái mögött 
kutatva, azok között, akik közösen szemlélték környezetük életét.” (1977) 

Diploma és műveltség 
„Újsághír: ’A műveltségeszmény napjainkra érvényes helyzetét vizsgálta egy szociológus mun-
kacsoport Bács-Kiskun megyében.’ – A műveltségi szinttel, a műveltségeszmény változásaival 
kapcsolatos kérdések nem csak Bács-Kiskun megyében, de szerte az országban, sőt a világban 
is szenvedélyes vitákat kavarnak. Reál vagy humán műveltség? Szelektál-e, alakít-e az élet, az 
információ-robbanás a százados modelleken? Mit mondhatna Földünkről egy mai magyar dip-
lomás egy idetévedő Mars-lakó kérdéseire? Pythagoras tételét vagy a IX. szimfóniát, a pirami-
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sokat vagy a rakétakilövőket, Shakespeare-t vagy Sabin professzort kell-e emlegetnünk, ha vi-
lágunkat és emberi mivoltunkat akarjuk kifejezni? Mit ismerjen a Föld-lakó? Műveltség-e, amit 
hordoz? Művelt-e egyáltalán?” (1976) 

Feladták. . .  
„’Minek fejezzem be az általános iskolát? Elmegyek segédmunkásnak, megkeresem a havi 3-4 
ezret.’ Így kezdődik a műsor. Itt akár be is fejeződhetnék, de csak akkor, ha az államot csupán 
gazdálkodó szervnek, az embert pedig pénzkereső automatának tekintenénk. Magyarországon 
minden gyermeknek el kell végeznie az általános iskolát. Nemcsak azért, hogy ügyesebben 
forgassa a szerszámot, hogy több forint csörögjön a zsebében. Jussolnia kell az örökségből, 
amit ha megkap, több lesz általa. A műsor azokról szól, akik ’feladták’, és azokról, akik ebbe 
nem nyugodhatnak bele.” (1974) 

Nemzetiségi fiatalok 
„Hazánk területén nagyon sok olyan állampolgár él, aki nemzetiségét tekintve nem magyar 
származású: németek, szlovákok, románok, szerbek, horvátok s egyéb délszlávok – közöttük 
természetesen sok fiatal is. A műsor azt szeretné bemutatni, hogyan élnek, tanulnak, dolgoznak, 
hogyan ápolják anyanyelvűket, kultúrkincsüket ezek a fiatalok.” (1974) 

Lakhelye: munkásszállás 
„Budapesten közel 31 ezer ember él otthonától távol, építőipari munkásszálláson. Állványozók, 
vasbetonszerelők, ácsok, kubikosok serege indul útnak reggelente ezekről a szállásokról, hogy 
munkájuk nyomán lakótelepek, ipari üzemek, metróvonalak épüljenek. Hogyan élnek a mun-
kásszállón? Otthont találtak-e otthonuk helyett? Hogyan tud megférni egy fedél alatt a 15 éves 
kamasz a 70 éves szakmunkással, milyen álmokat dédelgetnek a ’kétkonyhás’ életet élő asszo-
nyok és férfiak? Ilyen kérdésekre keres választ a műsor.” (1974) 

Örökség a cigánysorból 
„Véletlenül került reflektorfénybe, mindvégig tiltakozott, hogy életéről, múltjáról, álmairól be-
szélnie kelljen. Élete a recski cigánysoron indult, most a Rákóczi-telep sajátépítésű házai közt 
zajlik. Szajkó János, a recski kőbánya törzsgárda dolgozója küzdelemben győzte le a beideg-
zettségeket, régi és új környezet béklyóit – s önmagát. A műsor nyomába szegődik Szajkóék 
életének.” (1974) 

A témák, mint a cigányság ügyei, a közöttünk élő arisztokraták, a szegénység megjelenése, az 
oktatásügy kérdései, a munkásszállások világa, egy állami gondozott fiatalember sorsa, aki az 
anyját keresi, és végül meggyilkolja, megannyi, politikailag „népszerűtlen”, de a társadalom 
számára fontos téma.  

… megcsináltuk 81-be a Kékvér, kutyabőrt. Akkor már mentek így ilyen családfakutatások, itt is 
volt valaki a Rádióban, az archívumban egy fiú, és akkor az Imre mászkált a mostani Erzsébet 
téren, ahol egy buszmegálló volt, és ahol a hangosbemondó öt nyelven mondta, hogy Bivalylö-
ködre indul, 7 óra 49-kor a nem tudom mi. (nevetve) Raccsolva! És akkor bemegy az Imre, és 
aszondja, hogy maga kicsoda? Hát ő egy Festetics gróf vagy mittudomén micsoda. És elkezdtük 
bogozni a szálakat, és földerítettük a Magyarországon élő arisztokratákat. Azokat a családokat, 
melyek nem vándoroltak ki se 45-ben, se 56-ban, hanem itthon maradtak. És amikor az Imre 
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rákérdezett, hogy miért, „Meht mi magyahok vagyunk kéhem…” Itthon maradtak, és elkezdték 
őket basztatni, bocsánat, majd kiveszitek. . . Nem engedték őket középiskolába, egyetemre, kite-
lepítették őket, az Esterházy családot oda, ahova, olvastuk az első kötetet, a második kötetet. Mi 
az öreg Esterházyval is interjúztunk. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen sorsa volt, szerencsét-
lennek, hanem elmondta, hogy hogyan él meg egy gróf a nem tudom én hány gyerekével, négy 
gyerekével. A paraszt gyerekek közt nevelkedő gyerekeivel, aki az út porából is fölneveli a gye-
rekeit oda ahova, lásd Esterházy Péter, a Harmónia… és a Javított kiadás… És jött olyan, hogy 
az alanyaink elkezdek minket vádolni, kérdőre vonni, hogy „maguk milyen alapon szólítanak 
most meg bennünket? Eddig nem voltak kíváncsiak, hogy mit éltünk át, hogy eddig milyen sorsot 
szántak nekünk.” Akkor volt a csodálat. Kékvér, kutyabőr, ez volt a címe a műsornak, két rész-
letben csináltuk meg. Az Orczy, aki azt mondja, hogy a házunk Felsőtárkányban, aszongya, 
„kezd lepusztulni a ház, soha nem akarok lakni benne, de kár érte, mert Rákóczi kurucai is ott 
szálltak…”. És akkor mér nem ment el? Ő mondta, hogy „Magyahok vagyunk, és kértem útle-
velet, bementem, és közölték, nekünk nem jár. De egy hónap múlva megjött az útlevelem.” És 
akkor miért maradt? Ő kádárnak képezte ki magát. Leérettségizett, nyelvet tanult, tán Orczy 
Lőrinc, ki is ment Amerikába. Mondták, maradj kint, itt a házakhoz csinálnak ilyen bárpultokat, 
ezen meggazdagodhatnál, meg hordókészítőként is… Hazajött. Itt megcsinálták magukat, volt, 
akit téesz parasztnak minősítettek, csak mert tévedésből megmaradt egy kicsi földje, azt betago-
sították, és azt nem lehetett visszacsinálni, így téeszparaszt lett… és azután kapott valami kegy-
díjat a téesztől. Akkor gróf Széchenyi Emília, aki a hotelek levelezését csinálta. Olyan piás volt, 
olyan tündéri volt, gróf Széchenyi Emília. És (nevetve) Imre kérdezte, mióta iszik, „Kilencéves 
kohom óta, kéhem. Jogom van hozzá, meht megkehesem hozzá a hávalót.”. Óriási, gróf Széche-
nyi Emília, aki elmondta, hogy volt velük kiszúrva, és hogy figyeli mindenki, ha jönnek a 
Széchenyiek, azok jattolnak-e. Mert a név… Óriási… 

A műsorkészítők számára 1971-ben a magyar társadalomban kitapinthatóan megjelent a létező 
társadalmi különbségek kérdése. A sajtóban azonban ez még nem tartozott a szabadon vitatható 
témák közé. Hol vagyunk még 1983-tól, amikor Kolosi Tamás Rétegződés-modell vizsgálata 
már egy nagyon árnyalt társadalmi modellt mutat be?  

Szekfü András a következőképpen írja le ezt a jelenséget. „A felpuhuló pártállami diktatúra 
idején mozgástér jött létre, ahol bizonyos tabuk tiszteletben tartása esetén viszonylag széles 
témakörben be lehetett a társadalmi konfliktusokat mutatni… Közvetlen közelről figyelhettem 
meg, hogy egyénenként is változó alapállásokból és stratégiákkal, hogyan készítettek végül is 
olyan műsorokat, melyek építették a kritikus társadalmi nyilvánosságot… a Magyar Rádióban 
a szakmai tradíciók ereje fenntartotta a pluralizmus igényét, még ha nem is tudta ezt minden 
esetben megvalósítani. Ahogy azonban lazulni kezdett a diktatúra szorítása, ez a búvópatakként 
létező szakmai norma és etika felszínre tört és érvényesülni kezdett” (Szekfü 2007: 104-105).  

…Például a „Ki a szegény, ki a gazdag”- ban az működött, amikor a Sanyi kivetette azt, hogy a 
fehér Ferrari ott áll a ház előtt. Ugye? Vagy amikor kivetette, a Szentgyörgyivel csináltunk mű-
sort, és akkor megbeszéltettük, hogy milyen volt az, amikor bejöttek a ruszkik, és akkor ők jöttek 
listával, hogy ki kicsoda. És, őő van itt egy Nobel-díjas professzor, és akkor az volt, hogy neki 
semmi baja nem volt a megszállókkal, rögtön kérdezték, hogy mik a kívánságai. Házi mozit is 
hoztak neki, hogy őneki az oroszokkal semmi baja nem volt. Erre föl azt mondja a Sanyi, hogy 
„ez nem oké”, hogy szovjetet kellett volna mondani. SANYI, hát akkor most mit csináljak én, ha 
aszonta, hogy oroszok? Ugye? Mer tudjuk, hogy mi újság volt a 16 köztársasággal, amikor még 
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a Tyereskova is azt mondta, hogy „Vasa reszpublika”, a mienk, ugye?Amikor így köszöntött 
bennünket a Tyereskova, akkor a hallgatók közül többeket kirázott a hideg. A deklarált ideológia 
szerint mi független népi demokratikus ország voltunk. A Szovjetuniónak volt 16 tagköztársa-
sága. Tyereskova nem politikus volt, csak űrhajós. Ezért követte el az ökör hibát, mármint a 
retorikájában, mely szerint mi vagyunk a tizenhetedikek. Különben 40 évig így is volt, csak nem 
úgy kommunikáltuk. Hogy vegyem ki, és mit rakjak a helyibe? Egyáltalán… Ilyenek voltak szép 
számmal, de ezeket ki lehetett védeni. Meg amikor a Kádárról volt szó, a pártközpontban valaki 
lehallgatta és kérte a műsort. És akkor abszolúte nem volt igaza és akkor lehetett ordítani vele, 
hogy "Idehallgasson elvtárs, maga ne a fülén üljön, hanem a seggén!” És ezt bele lehetett üvöl-
teni a telefonba (nevetve). 

Nehéz lenne pontosabb leírást adni arról a médiairányítási korszakról, amelyben „klasszikus 
cenzúra hivatal” nem működött… ugyanakkor „… ezzel megbízott hivatalnokok és szerkesztők 
folyamatosan nézték: nem jelent-e meg, nem akar-e valaki közzétenni olyasmit, ami ellentétes 
a hatalom érdekeivel, elgondolásaival… Önmagában a tájékoztatás nem volt elsőrendűen elis-
mert feladat” (Sipos 2010: 21). Az „érted haragszom, nem ellened” műsorkészítői attitűd azon-
ban nagyon is hatékonyan alakította a nyilvánosság terét, amiben megjelentek a fontos társa-
dalmi problémák. „A kritikussá váló magyar újságírók fontos szerepet játszottak a politikai 
rendszerváltásban. Feltárták a korábban tabunak minősülő ügyeket…” (Bajomi-Lázár 2005: 
24). Ez adalékot jelent, és alátámasztja Szekfü András megállapítását, amely szerint „A társa-
dalmi nyilvánosság szempontjából a Magyar Rádió hetven évig korlátozott és irányított szférát 
jelentett – ugyanakkor rendkívül fontosat.” 

Az igaz történeteket mesélni igyekvő újságírók szakmai erkölcsük szerint informálták a hallga-
tókat, ezekből a történetekből kirajzolódik a korszak társadalmi problématérképe.  

A riporteri magatartást illetően fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra a tudás típusra, 
amelyről Gabriele Rosenthal A történetmesélés gyógyító hatás című tanulmányában így ír: 

„Nagyon körültekintően kell a beszélgetést irányítanunk ahhoz, hogy egyrészt segítsünk inter-
júalanyunknak, hogy el tudja mesélni a traumatizáló élményeit, másrészt viszont visszatartsuk 
attól, hogy váratlanul túl mélyre merüljön a szenvedésébe, s a beszélgetés alatt vagy utána ma-
guk alá temessék a traumatikus emlékek” (Rosenthal 2013: 229). A Kovalik–Hegyi alkotói pá-
ros sok drámai emberi helyzetben tudta így irányítani a beszélgetést, miközben az aktorok 
mindannyian tisztában voltak vele, hogy a történetet a nyilvánosságnak szánják. A történetek 
egy része ilyen „gyógyító” beszélgetésekből született.  

…Hosszú rádiós múltamnak egyik tanulsága az, hogy a riporter – az igazi riporter – az egyúttal 
pszichológus is. Tehát, pillanat alatt beméri, hogy kivel áll szemben, előzetesen – mi nem úgy 
mentünk oda soha, hogy majd ott megtudjuk, hogy ugass testvér, majd megvágom –, hanem mi 
tudtuk a legtöbbet arról a témáról. Tehát körülbelül az alanyválasztás is úgy történt meg, hogy 
már ismertük. Na, most az Imre egy fantasztikus fickó volt, aki – ilyen volt még, bocsánat a 
Kovalik Károly is –, akik az első pillanatban a kőszilát is meg tudták szólaltatni. Tehát azt hi-
tették el, hogy én a te embered vagyok, én azért vagyok itt, hogy te elmondhasd magadat nekem. 
És ki nem vágyott arra, akinek problémája volt, és aki „nem mondhatta el senkinek, de el akarta 
mondani mindenkinek.” Ilyen volt a Hegyi Imre, a kősziklát egy másodperc alatt megszólította… 
(Sipos 2015:171) 
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Eltűnő történetek 
…Úgy lett vége, hogy mondom a gyártásnak, hogy „Te, 7-től 10-ig kéne a 3-as”. Erre azt 
mondja „Nem kéne!”. Mondom hogyhogy? Aszondja „Nincs több műsorotok.” Ennyi… Elhoz-
tunk Prix Italiat, Pulitzer díjat, tolerancia díjakat hoztunk, amit akarsz, színház, a Pécsi színház 
megvette két darabunkat, kaptunk is előadásonként 150 Forintot. Amit el tudsz képzelni… A 
vidéki folyóiratok rendszeren közölték a műsorokat. És, mi van? Semmi van! Sok meló és kevés 
pénz. Nincs ambíció, nincs főnöki ambíció, holott kort dokumentálni minden köz média köteles-
sége, mondja a BBC etikai kódexe…” 

Az eddigi értelmezési keretből kilépve megjegyzem, hogy az európai közmédiában kitüntetett 
helye van a dokumentumműsoroknak, a BBC–ben több csatornán és majdnem egész nap talál-
kozhatunk a műfajjal, de a román, vagy cseh rádióban is létezik ez a program. Az a fajta doku-
mentum műsor, amelyről az eddigiekben szó volt, 2006-ban tűnt el a hazai közrádióból, bizo-
nyos fajta narratívák léteznek, de a műfaj klasszikus formája hiányzik.  

Dolgozatomban éppen amellett érvelek, hogy egy közösség történetei milyen fontosak, a saját 
kultúra megőrzésén túlmenően is. A kollektív mesék nemcsak a történet elbeszélőjét gyógyít-
hatják, hanem a közösség számára is jelentős, hogyan formálódik a nyilvánosság tere, az állam 
és polgárai közötti tér, amelyben a társadalmi kommunikáció zajlik, és amelynek minősége 
meghatározza a köz ügyeiben döntéseket hozó állampolgár tudását és közérzetét, attitűdjeit és 
értékeit. A média társadalmi felelőssége, ahogyan Bajomi-Lázár Péter mind Robert Hutchinst, 
mind Jürgen Habermast idézi és összefoglalja – nemcsak az, hogy megteremtse a szabad szólás 
fórumát, „hanem a politikai közösség hasznát is szolgálnia kell” (Bajomi-Lázár 2010: 10).  

…rettenetesen nagy kár lenne, ha elvesznének. Az embereknek szükségük van arra, hogy ma-
gukra ismerjenek egy-egy sztoriban. Itt ez volt az egyik lényeg. Tehát, hogy te vergődsz, mint az 
állat, és azt hiszed, hogy a sors csak rád mérte ezt, és nem tudod, hogy, hogy lehet ebből kijönni. 
És közben meghallgat egy ilyen műsort és aszondja, hogy hát, akkor ez egy általános emberi 
sors. A másik, amikor fölháborító disznóságokra akadtunk, akkor mi elmentünk az oberhé leg-
főbb főnökéig, isss. Akkor mi odamentünk. Oszt nem volt mese, és mindenhol volt egy sajtós, 
meg köllött járnunk a szamárlétrát. És megjártuk. És ha elmehettünk a fórumra, akkor soha nem 
álltunk ott meg, hogy a jelenséget ábrázoljuk, ha lehetett még keresni megoldást azon a terüle-
ten… 

Ugyanazt a műsorkészítői attitűdöt szerettem volna reprezentálni, amelyet, a Prix EU rádió do-
kumentumaiban ma megtalálunk és a magyar dokumentum műsor klasszikus műhelyét is jelle-
mezte, az eltérő politikai és szakmai feltételek ellenére.  

Így nyilatkozott Borenich Péter rádiós szerkesztő, aki szintén ebben a műfajban alkotott évtize-
dekig, amikor az 1982. májusi Rádió és televízió újság XXVII. évfolyamának 19-es számában, 
Sz. Sz. interjút közöl, Négyszemközt Borenich Péterrel címmel. Idézet az interjúból:  

……”A dokumentumjáték drámai műfaj, feszültség kell, ami görgeti a cselekményt… arra tö-
rekszem, hogy olyan egyedi esetet találjak, amely egyben általános kérdésekre is választ adhat… 

Mégis, hol vannak a határok? Szívesen készítene, dokumentumjátékot mondjuk kivégzésről, vagy 
szexuális aktusról? 

A határokat általában mások húzzák meg. De természetesen magamnak is szabok határt. Egyéb-
ként, ha a halálraítélt beleegyezne, igen. A szexualitás? Egyszer egy dokumentarista találkozón 



112 
 

a dánok azt javasolták, hogy készítsünk műsort a nemi élet hangjairól. Mindenkit nagyon érde-
kelt az ötlet, de senki nem vállalkozott rá. Mi sem.  

…Mi a személyes indítéka, mi űzi, mi hajtja? 

Érdekel, hogy a különböző helyzetekben ki mit csinál. Mondok egy példát. Ha az utcán vernek 
valakit, azonnal odamegyek. Nem tudom csak úgy nézni, ha valakivel igazságtalanság történik, 
mint ahogy az velem is oly sokszor előfordult. Munkám során saját feszültségeimre is keresem 
a választ.” 

A műfaj hazai eltűnése a rendszerváltás utáni közmédia átalakulási folyamataival köthető össze, 
erről külön kutatás nélkül csak sekélyes megállapításokat tehetnénk. Az azonban leszögezhető, 
hogy mind a jelen társadalmi nyilvánosságából, mind az utókor számára nagyon hiányoznak a 
mi történeteink. A társadalmi tükörképünk – hangokból (Sipos 2015:165-172). 

5.19. Eltérő médiarendszerek – közös beszédmód 
Ezekben az elemzett történetekben – Mazzoleni fogalmazásával – a médialogika elválik a po-
litikai logikától, és sajátos újságírói szempontok döntik el, hogy mi számít releváns történetnek. 
Ennek a folyamatnak gyökereiről Jeffrey Alexander megállapítja, hogy a média fokozatos dif-
ferenciálódáson ment keresztül, amelynek folyamán elvált más társadalmi alrendszerektől, ál-
lamtól válástól, politikai csoportoktól. Alexander a modern társadalom „sine qua non”-jának 
tartja, ha az újságírói információs rendszer autonómiát élvez más társadalmi rendszerekkel 
szemben, szabad mozgástere van. Feltételnek tekinti még az újságírói autonómiát és az önsza-
bályozó technikák, normák megerősödését. (Hallin és Mancini 2008: 95) Ezeknek a dokumen-
tumoknak az eltérő nemzeti média terek ellenére – a Hallin-Mancini által jellemzett különböző 
médiarendszerek – mégis egy közösen használt beszédmód és médiakultúra tagjai. Különböző-
ségük csak a lokalitásból fakadó különbségekből és az ezekről a területekről választott témák-
ból fakad, természetesen a különböző nyelvek megőrzésével. Az interkulturális különbségek 
precíz megállapítására (például a zene funkciója, dramaturgiai és stiláris vonások) további ku-
tatások vállalkozhatnak.  

Az európai identitás megjelenítése azért is természetes terepe ezeknek a dokumentumoknak, 
mert „… Európa sok országában a nemzet kulturális határai nem esnek egybe az állam politikai 
határaival… Napjainkra a legtöbb fejlett európai ország sokszínű, többnemzetiségű országgá 
vált… Ez a folyamat azt eredményezte, hogy a korábban megszilárdult nemzeti identitáskonst-
rukciók képlékennyé váltak, átstrukturálódtak, esetenként érvénytelenekké váltak” (Örkény et 
al. 2007: 24). Az európai identitás szerves és nélkülözhetetlen eleme éppen ennek az átjárható-
ságnak az ismerete és elfogadása.  

A dokumentumok egy része éppen ezt a kulturális átjárhatóságot, ennek a folyamatnak a törté-
neti kialakulását mutatja be. (Például az Ada Kaleh, az eltűnt sziget, Trinksaifen az otthonunk 
volt, Én is a te fiad vagyok, Adolf .) 

Az European Social Survey vizsgálatok eredményét országonként összevetettem az általam ta-
lált eredményekkel. Ezek a táblázatok a V. Melléklet, Összehasonlítás a European Social 
Survey adataival mellékletben, a 201. oldalon találhatók. 
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5.20. Értékek – attitűdök a médiatartalmakban  
Az értékek szerepénél kiindulópontom Váriné Szilágyi Ibolya definíciója, amelyet máig érvé-
nyesnek tartok: „Az értékek a mindenkori társadalom önszabályozó eszközei közé tartoznak… 
olyan szabálykomplexumot képeznek, amely nem valamely elkülönült tevékenységhez kapcso-
lódik, hiszen nincs például külön erkölcsi cselekvés, viszont a már kialakult tevékenységek és 
viszonyok mindegyike potenciálisan a társadalmi értékképződés tárgya” (Váriné 1987: 71).  

Vajon az újonnan alakuló kulturális profilokban van-e helye azoknak az értékeknek, amelyeket 
ezek a rádió dokumentumok üzennek? A médiafogyasztási szokások változása hihetetlen nagy 
generációs különbségeket hordoznak. A technológia azonban egyrészt maga a Marsall McLu-
han-i üzenet, ugyanakkor egy eszköz is, amelyen megjelenhetnek ezek a dokumentumok. Aho-
gyan történik is.  

Megállapításom szerint ezek a dokumentumok azért érdemesek az elemzésre, mert Csepeli 
György szerint az értékeink változnak a legnehezebben. „Mit változtathat meg a befogadóban 
a meggyőzés? A befogadó tudata bizonyos értelemben véve térkép. Ez a térkép a meggyőzési 
kísérletek hatására különböző elemeit különböző mértékben változtatja. Legellenállóbb részei 
az értékek, melyek a legfontosabb dolgokra nézve igazítják el az embert. Nem valószínű, hogy 
a meggyőzés az értékek tekintetében eredményes lehet, az értékek megváltozása ugyanis hosz-
szú folyamat vagy pedig katartikus élmények eredményeként megy végbe.” (Csepeli 2014: 
261) 

A katarzis ezekben a dokumentumokban is jelen van, ehhez segít hozzá a dramaturgiai kap-
csolat, amely az információt összekapcsolja az érzelemi erővel. Az elemzett három év alatt – 
csak néhány (10) katartikus erejű dokumentumot találtam, ahol az érzelmi hatás, kombinálva a 
kognitív tartalommal, művészi erejű, katartikus élményt jelentett. Ezt a hatást a művek utáni 
megszólalás idejének hosszával mértem, valamint a vitákban elhangzott értékelések alapján 
alakítottam ki álláspontomat. (például az említett Északi tenger pionírjai című dokumentum-
nál). Ebből a szempontból a művek informatív ereje is jelentős, mélyebb benyomást tesz egy 
teljesen új, ismeretlen információ.  
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6. Európai média beszédmód, mint kulturális identitás 

Jelen kutatásomban csupán egy közös kultúrához tartozást detektálok. Megállapítom, hogy 
ezek a dokumentumok nem az Európa politika identitásképző eszközei, pusztán egy kulturális 
teret rajzolnak meg, amelyet lehet egy szakmai identitásként is értelmezni, hiszen „a média nem 
ideológiai átnevelőtábor” (Nádori 2014).  

Az európai médiatérben azonban létezik ez a közös kultúra, az elemzett dokumentumok ebbe a 
kulturális mezőbe – a közös európai médiatér szabály és értékrendszerébe vezetnek be, meg-
mutatva ennek beszédmódját.  

Ebben a beszédmódban nem a nemzetállami kontextus dominál. A közös kultúra értékei az 
univerzalizmus (megértés, megbecsülés, tolerancia, a társadalom jólétének biztosítása, a kör-
nyezet védelme), a jóindulat értéke (biztosítani és növelni azok jólétét, akikkel az illető szoros 
kapcsolatban áll) és a konformitás (tartózkodás az olyan viselkedéstől, mely mások számára 
sértő vagy ártalmas lehet, illetve megsértheti a társadalmi normákat és elvárásokat).  

A médiatartalom összefüggésében felfedezhető – a „slow reading” nyomán – a slow listening, 
szemben a tabloidizációval a bulvárosodással. Vagyis ezeknek a dokumentumoknak a meghall-
gatására időt szánunk, nem leegyszerűsítő, pár perces „sound bitekról”, vagyis hang morzsákról 
van szó. A dokumentumok alkalmasak arra a metakognitív meditációra, amely az emberi kate-
gorizáció alapja, „… a felgyorsult információfelvétel világában kiiktatódik az elemzés, a tudá-
sok összehasonlításából fakadó metakognitív meditáció” (Pléh 2014: 671).  

A modern szociológiai paradigmák7 külön fejezetet szentel a diskurzusoknak, az általam bemu-
tatott korpusz – a privát narratívák összekapcsolása a nyilvánossal a mediális térben – ebből a 
szempontból is elemzésre érdemes.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy dolgozatom pusztán annak a megállapítása, észlelése, hogy a 
Prix EU rádió dokumentumainak készítői ténytörténeteken keresztül teremtik meg a (Seyla 
Benhabib kifejezésével) „polgári imaginációt”, amit így idéz Silverstone: 

„Az önreprezentáció és a nyilvános artikuláció folyamata még mindig az egyetlen eszköz, ame-
lyen keresztül ki lehet művelni a polgári képzeletet. Az a folyamat, amelynek során jó gondo-
latokat fejtünk ki nyilvánosan, arra készteti az embert, hogy a másik szemszögébe helyezze bele 
magát… Az egyének és csoportok készsége arra, hogy mások szemszögébe helyezzék bele ma-
gukat, a polgári állam alapvető erénye…” (Silverstone 2010: 65) 

Ez a folyamat, a másik szemszögéből való megértése a világnak az a humanizmus, amiről a 
Varázshegyben is olyan hosszan vitatkozik Settembrini és Naphta.  

Thomas Mann szereplői, a humanizmust képviselő Settembrini és az antiracionalista, militariz-
must hirdető Naphta vitája nem ugyanerről szól-e, miközben ők is kulcsszereplők, hús, vér, 
létező alakok? Cassirer és Heidegger, a híres davosi vita alakjai, akik megelevenednek a va-
rázshegy lapjain, és akikről Salamon János Pillantás a hegyről című szövegét idézem, ha nem 

                                                 
7 Napvilág kiadó, 2008. szerk. Némedi Dénes 
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is egész terjedelmében, de az utalás fontossága miatt jelentős részben. A Heidegger Cassier vita 
rövid összefoglalására vállalkozott a szerző.  

„… Heidegger érveléséből nem kevesebbet lehetett leszűrni, mint hogy a kanti gondolatrend-
szer valójában az ő filozófiájának nagyszerű, de még kissé félszeg, bátortalan előzménye. Nagy 
elődje még visszariadt attól a felfedezéstől, amit ő már nyíltan, félelem nélkül hangoztat: az 
ember nem haladhatja meg a saját végességét; korlátozott racionalitása éppoly alkalmatlanná 
teszi az embertársaival való végleges szótértésre a földi városban, mint az isteni város végleges 
visszaállítására.  

A hallgatóság le volt nyűgözve. Heidegger szavai nyomán az a benyomás támadt bennük, hogy 
most nem egy korszak, hanem valóban a világ végére jutottak, ahol egyszerűen a semmibe lóg 
a lábuk. A lét alaptalanságára vonatkozó alapos gyanú itt, most végképp beigazolódni látszott. 
Ez az új hang a Nagy Háború utáni végső kijózanodás hangja volt. A keresztény igazszívűség 
modern jogutódja, az intellektuális tisztesség (probitas) úgy kívánta, hogy az ember végre 
szembenézzen a saját végességével, semmisségével, az e fölött érzett körömrágó depressziójá-
val, ’a szorongás semmijének tiszta éjszakájával’… 

Heidegger, mondhatni egy megelevenedett Naphtaként a középkori misztika antiracionalista, 
antihumanista, militáns dualizmusának képviseletében állt szemben a Cassirer személyében 
életre kelt Settembrini-féle felvilágosult, humanista monizmussal… 

…A külsejében is Settembrinit mintázó Cassirer szerint a dolgok a szimbolikus formák szöve-
vényes, hierarchikus rendszerének, vagyis a kultúrának kedvező mederben haladnak. Hogy mi 
felé? Hát a népeken, történelmi korokon átívelő szükségszerű, végtelen, egyetemes igazságok 
felé, amelyek egyedül képezhetik alapját a földi város lakói közötti szótértésnek, és egyben az 
isteni város felé való aszimptotikus közeledésnek.  

A Nagy Háború tapasztalataival gazdagodott nemzetközi hallgatóság számára a legkevésbé sem 
volt meggyőző az a felvilágosult liberális gondolat, hogy a véges ember a végtelent végtelenül 
közelítő pályán haladna. A szellemnek az élethez, vagy a zsidóknak a keresztény Európához 
való fokozatos asszimilálódása egyformán inautentikus ábrándnak tűnt. A vitán jelenlévő Ru-
dolf Carnap szemében Cassirer mintha egyenesen egy pásztorjátékból lépett volna elő. A szin-
tén jelenlévő ifjú Emmanuel Levinas szerint pedig az volt az általános benyomás, hogy a vita 
egyszerre jelezte ’a világ végét és teremtését’.  

A disputa közönsége itt, a davosi csúcson utólag, hirtelen fogta fel a világ végére vonatkozó 
árnyalt utalásokat, és egyszersmind annak a felelősségnek a súlyát, ami egy új világ teremtésé-
vel jár. Egyszerre mindenki számára végleg világossá vált, hogy a szimbolikus formák hierar-
chikus rendszere, a kultúra, a felhalmozódott sok filozófia nem vezet semmire, s hogy csak ezen 
a semmibe vezető úton visszafelé haladva, a végtelen égre meredő hegycsúcsról alásíelve jut-
hatunk el eredeti kiindulópontunkhoz, a véges, tiszta, földszagú élethez.  

A davosi program megvalósítása, a visszafelé özönlésünk útjában álló kultúra-, filozófia- és 
racionalitás maradványok lebontása kezdetben a likvidálandó hagyományban járatosak, vagyis 
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az anti intellektuális intellektuális elit szakértelmét, irányítását igényelte. Ma azonban már min-
denki érti a dolgát. Mindannyian elsajátítottuk a kultúra, a filozófia és a ráció semlegesítésének 
módszerét, ami annak egyszerű kinyilvánításában áll, hogy minden tevékenységünknek meg-
van a maga egyedi, esetleges, szubjektív kultúrája, filozófiája és racionalitása. Beleértve persze 
a szellem semmibe meredő magaslatairól a nyers érzékelés síkföldjére való mámorító lesiklá-
sunkat, az intellektuálisan tisztességes szorongásunkat és autentikus körömrágásunkat is” 
(Salamon 2013).  

Azért volt fontos ennek a vitának – és Salamon János értő interpretációjának – jelentős terje-
delmű idézésére, mert úgy tűnik, a 2010-es évek európai rádiódokumentumai Kantot visszhan-
gozzák Heideggerrel szemben. A különböző műhelyekből érkező alkotások azt üzenik, hogy 
érdemes elmondanunk történeteinket, mert Settembrini egyik gondolatával – ismét a Varázs-
hegyre utalva –, még a hangos vita is jobban összeköt, mint a hallgatás.  

A „storytelling”, a történetmesélés tehát élő és működő műfaj szerte Európában, a Prix Eu rá-
dió dokumetumaiban pedig megtalálható egy határozottan körvonalazható tematizáció, érték-
készlet és reprezentáció.  
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7. Összefoglaló 

Kutatásom kérdésfeltevése az volt, hogy találok-e körvonalazható, megragadható sajátos be-
szédmódot a Prix EU rádió dokumentumaiban? Kutatásom egyben kísérlet az értékek média 
reprezentációinak, e reprezentáció mechanizmusának feltárásához. Shalom H. Schwartz 
Rokeach (1973) szavait idézve maga is megállapítja, hogy „Az értékfogalomnak, sokkal in-
kább, mint bármi másnak, központi helyet kell elfoglalnia, alkalmasan arra, hogy egyesítse az 
emberi viselkedéssel foglalkozó valamennyi tudomány észlelhetően különböző érdekeit.” 
(Értékek az életben és a retorikában. Pszichológiai Tanulmányok XIX. 2004) A szociológusok 
és az antropológusok is központi kérdésnek, centrális jelentőségű feladatnak látják az értékfo-
galom minél pontosabb megragadását, és ezek reprezentációját. Úgy vélem, hogy az értékek 
médiareprezentációjának folyamatát feltáró kutatásom relevánsan illszkedik az ilyen típusú kí-
sérletek sorába.  

 Az elemzés utáni válaszom, hogy létezik olyan közös és jellemző értékreprezentációkkal kö-
rülrajzolható beszédmód, amit európai média beszédmódnak neveztem el. A következőkben – 
mielőtt összefoglalnám eredményeimet – a személyes, résztvevő megfigyelő néhány tapaszta-
latával egészítem ki az elemzéseimet és a konfliktus, valamint érték térképet, amit közlök a 
dolgozatban. 

Az egyén és a társadalom kapcsolatában a narratívák szerepéről számos értelmezés született, 
sokféle tudományterületen, a filozófiától (Lyotard) a posztmodern szociológiáig. A posztmo-
dern szociológiaelmélet jelentős alakja, Richard Harvey Brown két legfontosabb műve „A tár-
sadalom, mint szöveg. Tanulmányok a szónoklatról, az észről és a valóságról” (1987) és „A 
társadalomtudomány, mint civil diskurzus. Tanulmányok a társadalomelmélet kitalálásáról, 
igazolásáról és hasznáról” (1989). 

Max Preglau interpretációjában Brown szerint egyén és társadalom mindenkori értelemadó ter-
veit a narratívák, vagyis elbeszélések tartalmazzák. A narratívák „olyan szereplőkről szólnak, 
akiknek jelleme vagy rendeltetése időbeli cselekedetekben bontakozik ki.” 

A szereplők lehetnek egyének, de lehetnek közösségek (szociális osztályok, nemzetek, stb. is) 

Az egyének élményeinek és cselekvésének a narratívák kölcsönöznek értelmet és törvényesítés, 
ezek teremtik meg az én-azonosságot. Az ilyen narratívák kontextusként valamilyen meghatá-
rozó társadalmi rend létezését előfeltételezik, mert csak ez teszi lehetővé erkölcsös szereplők 
értelmes cselekvését. Mindkettő – a narratív szöveg és a szociális kontextus – kultúránként és 
szubkultúránként változó és történelmileg is változik. 

Max Preglau szerint Brown az egyetlen esélyt, hogy a narratíva ismét visszakapja értelemadó 
ténykedését a civil narratív diskurzus létrehozásában látja. Ez a diskurzus összegyűjti a polgá-
rok szétszórt elbeszélő nézőpontjait, s ezen az alapon kritikusan megkérdőjelezi a szakértők, 
bürokraták és technokraták kulturális helyzetmeghatározási monopóliumát és politikai döntés-
hozatali monopóliumát és túllép azokon. 

Preglau megállapítja, hogy a posztmodern szociológia értelmezésében ennek a kollekció dis-
kurzusnak nem lehet az eredménye egy újabb, általánosan kötelező narratíva. A tét inkább az, 
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„hogy a társadalmi térben kifejeződési lehetőséget és elismertséget teremtsünk sokféle, eltérő 
narratíváknak – án ennek a diskurzusnak nem az általános közmegegyezés a célja,(mint a kri-
tikai elmélet képviselője, Habermas számára) hanem a különbözőség megjelenítése (mint a 
posztmodern filozófusnál, J.-F.Lyotard-nál). (Morel et al. 2004: 279)” 

A társadalommal foglalatoskodó kutató mindig pontosan megmondja, hogy mikor, hol és kiket 
mért, kérdezett, kutatott, hiszen a társadalom változásai a legkülönbözőbb szinteken generál-
hatnak az addig leírtakkal párhuzamos, vagy ellentétes folyamatokat, változásokat. A 2013 óta 
eltelt időszak dolgozatom lezárásakor, 2016 júniusában még élesebben mutatja meg a módszer-
tani pontosság és behatárolás fontosságát. 

Ezek között a keretek között, ekkor ezt találtam. A – gyorsnak éppen nem mondható – fénykép 
azt az állapotot rögzíti, amelyet az európia országok közszolgálati, és civil, vagyis nem keres-
kedelmi médiájának újságírói ebben a beszédmódban, ebben a diskurzusban szóltak hallgató-
ikhoz, szűkebb és tágabb közösségükhöz, valamint a Berlinben random módon kialakult zsűri-
hez, hiszen egy egyszerű regisztrálással bárki részt vehet a zsűri munkájában, így előre nem 
tudható, hogy kikből áll majd a testület. 

A társadalmi folyamatok követéséhez érdemes timeline-t, idővonalat megrajzolni, vagyis visz-
szatérni a Prix Eu fesztiválra és kitapintani a műsorok változási irányait, mind témákat, mind 
az értékeket tekintve. 

7.1. A résztvevő megfigyelő 
Goffmannal indokolom, hogy miért tartom fontosnak a következő megfigyeléseimet, személyes 
tapasztalataimat, mint a dokumentumokról folyó viták résztvevője.  

„… az ember kellőképp empatikus – hiszen ugyanazt a szemetet lapátolja, amit ők – ahhoz, 
hogy megérezze, mi az, amire ők a válaszaikat adják. Számomra ez a megfigyelés veleje. Ha 
nem jutunk el ebbe az állapotba, aligha leszünk képesek komoly munkát végezni… Mestersé-
gesen belehangoljuk magunkat valamibe, amit azután szemtanúként figyelünk meg – nem in-
terjúerként, nem is megfigyelőként, hanem szemtanújaként, hogy hogyan reagálnak mindarra, 
ami velünk és körülöttünk történik” (Goffman 2013: 55).  

A Prix EU nyilvános, regisztrációhoz kötött rendezvény, ahol az érdeklődők szabadon részt 
vehetnek a különböző meghallgatásokon, vagy filmvetítéseken, ugyanígy, az ezt követő, mo-
derált vitákban is mindenki szót kap. A moderált viták 2 vezetője közül – mindketten szakem-
berek, nagy média tapasztalattal – egyikőjük anyanyelvű angolul beszélő, a másik pedig nem. 
Miután a viták nyelve angol, ezért a nem angol anyanyelvű moderátor nyelvi hiányosságai in-
kább bíztatják a megszólalni akarókat a kommunikációban való részvételre, mert nagyobb bá-
torsággal szólal meg az is, aki előtt szintén nem tökéletes angolsággal beszél a moderátor.  

Ez a látszólag jelentéktelen szervezési megoldás jelentőséget kap, ha látjuk, hogy a legkevésbé 
kommunikatív érdeklődők is hozzászólnak a vitákhoz.  

A beszélgetések során fény derül olyan háttér információkra is, amelyek fontosak, hogy meg-
értsük a főnarratívák szerkesztőinek elkötelezettségét. Például a 2011-ben 23 éves svéd függet-
len rádiós, Martin Johnson esete, akinek szereplője addig nem szólalt meg, amíg a rádiós el 
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nem végzett egy búvár tanfolyamot, mert különben nem érthetné meg az események hátterét. 
Egy év múlva, a búvártanfolyam elvégzését igazolva ismét jelentkezett annál a búvárnál, aki az 
egyik – kevés – túlélőként hajlandó volt elmondani a Norvégiában olajcsöveket fektető búvárok 
történetét, akik százával haltak meg, az alkalmatlan eszközök és ismeretlen mélytengeri viszo-
nyok következtében. Az északi tenger pionírjai című dokumentum a Svéd rádióban hangzott el, 
katartikus hatású mű, Európa közelmúltjának ismeretlen információival.  

A másik személyes megfigyelésem, hogy a dokumentumok magas színvonalú akusztikai élmé-
nyét adó hangmérnökök presztízse olyan magas, hogy alkalmanként az alkotó csapat tagjaként 
ők is részt vesznek az alkotásokról folyó beszélgetésekben.  

A dokumentum főnarratíváját létrehozó szerkesztők pedig még a főszereplőt is elhívhatják a 
beszélgetésekre (ez meg is történt, pl. 2011-ben), ahol a hallgatóság személyesen is megismer-
kedhet velük.  

Így volt alkalmam személyesen találkozni például a Finnországba költöző Fatima – vagyis a 
Nagymama beköltözik című dokumentum címszereplőjének – menyével, akikhez Helsinkibe 
beköltözött Fatima. Számára fordították a műről zajló vitán elhangzottakat.  

A vitákon, beszélgetéseken a dokumentumokról, mint média tartalomról beszélünk, a vitákon 
egyetlen egy esetben történt meg, hogy manifeszt módon, szóbeli közléssel utalás történt közös 
értékekre. 2013-ban, a portugál műről beszélgetve fogalmazta meg valaki, hogy „Az új légihíd” 
című dokumentumban, a főnarratíva alkotója túlságosan erőteljes hangsúlyt helyezett a portu-
gál nemzeti erőfeszítés heroizálására, ami „Európában nem szokás”. Ezen az egyetlen eseten 
kívül nem fogalmazódott meg ilyen típusú, az értékekre való utalást, vagy normatívát tartal-
mazó közlés.  

A résztvevő megfigyelői pozíciójából – az „elképzelt közösség” észlelése 
Amikor a vizsgálatom után kirajzolódó európai érték térképre tekintünk, megkerülhetetlen, 
hogy szemügyre vegyük a Cornwell University tekintélyes professzorának, Benedict Ander-
sonnak (1936–2015) először 1983-ban megjelent – és azóta számos nyelvre lefordított – kötet-
ének címfogalmát (Anderson 2006). 

Anderson konstruktivista elméletének lényege, hogy a 18. század vége felé, az olvasás elterje-
désével a kulturális elit által preferált és kultivált folyóiratok révén alakultak ki olyan elképzelt 
közösségek, amelyek tagjai ugyanazokat a tartalmakat olvasták az újságokban és folyóiratok-
ban és így a tőlük időben és térben távoli személyekkel is közöséget vállalva elképzelték, hogy 
ők ezeknek a csoportoknak tagjai. Ezek az olvasott szövegek egységesítő szerepet játszottak, a 
nyomtatot szó, a kultúra teremtette meg a közösséghez tartozás érzését, amely tehát a képzelet 
terméke, konstrukciója.  

A szerző nacionalizmustörténeti munkásságának során fogalmazza meg, hogy „még a legkisebb 
nemzet tagjai sem ismerhetik meg a nemzet más tagjainak többségét…” Anderson szerint „Va-
lójában minden közösség, mely nagyobb, mint az eredeti, a személyes kapcsolaton alapuló falu 
(de talán még ez is) elképzelt.” 
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A Prix EU-n résztvevő, az elemzett műveket egy légtérben hallgató csoport tagjai egy olyan 
nemzetállami határokat átívelő értékközösségként detektálható, akik az elhangzott történetek 
által egy – Benedict Andersoni értelemben – elképzelt közösség tagjainak tekinthetők. Az elem-
zett narratívákból megítélésem szerint egy „imagined community”, egy elképzelt közösség raj-
zolódik ki, melynek érdekessége, hogy az egy légtérben hallgató befogadók az eredeti nyelven 
megszólaló műveket az angol nyelvű fordításban olvassák, egyszerre éri őket a sokféleség im-
pulzusa, valamint mint a meghallgatott narratíva kognitív és affektív hatása – a dramaturgiai 
kapcsolat. Ez megerősítő impulzus, hogy a különféle nyelveken is ugyanaz az értékmező raj-
zolódik ki. 

Miért tartom fontosnak a társadalmi-kulturális közösség észlelését? Mivel magam is osztom 
Szabó Márton okfejtését arról, hogy a közösségek diszkurzív közösségek.  

„A társadalom minden formája nyilvánvalóan valamilyen szerveződés, amely azonban mindig 
és mindenkor beszédek és jelentések szerveződése is, azaz beszédközösség. A kommunikáció 
nem egyszerűen csak információáramlás, hanem beszélgetés, dialógus, vita, vagyis közösségek 
fennforgása, konstituálása és alakulása. A beszédközösség pedig nem nyelvtani, hanem társa-
dalmi-kulturális közösség, A társadalom különböző csoportjai tehát diskurzusközösségek, ez a 
közösségi létezés egyik kiindulópontja, a politika létezése és értelmezése is diszkurzív közös-
ségekre épül.  

Amennyiben észlelünk egy országhatárokon átívelő társadalmi-kulturális közösséget, akkor a 
következő hipotézisünk az lehet, hogy lehetséges az etnikai, illetve nemzetállami kereteken kí-
vül is létező közösségi értékvilág. (Szabó 2014: 138)” 

 

7.2. 2015 – A migráció, mint téma újszerű megjelenése 
A bevezetőben jeleztem, hogy egy 2015-ös berlini epizódot felidézek, a tudományos elemzés 
keretein túl. Ebben az évben a migrációs válság Európa számára a legnehezebb kihívásnak bi-
zonyul, éppen ezért érdekes kérdés volt számomra, hogy érzékelhető-e ebben a témakörben 
valamilyen érték elmozdulás, és ha igen, milyen irányban, illetve mi módon jelenik meg ez a 
probléma a médafesztivál kontextusában? Noha magam nem tudtam részt venni minden szek-
cióban, ezért a komplex műsorkínálatról nincsen adatom, viszont egy szakmai program árulko-
dott a konfliktus megközelítésének értékkötöttségéről.  

A Prix EU rendszeresen szervez szakmai programokat, előadásokat, workshopokat a résztve-
vők számára, ezek szabadon választható rendezvények. Egy ilyen alkalom volt, amikor 2015 
október 23-án Silan Diljen, a Svéd Rádió Channel 3 – az ifjúsági csatorna – programvezetője 
kollégájával, Robert Barkmannal bemutatott egy, a svéd közmédia által gondozott projektet. 
Silan Diljen 4 éves menekültként érkezett édesanyjával Svédországba, Robert Barkmannal 
együtt szervezték a projektet, amelynek a #myescape (#a menekülésem) nevet adták (a twitte-
ren). A projekt több modulból áll, együtt dolgoztak együtt a rádió dokumentumműsor műhe-
lyével, a közösségi médiával, valamint egész Svédországra kiterjedő iskolalátogatásokat is 
szerveznek.  
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Módom volt interjúzni a projektet elindító Silan Diljennel. 

„…először is megosztjuk a történeteket, mert ez a kollektív emlékezet része. Ezek a menekült 
történetek formálták az egyéneket, és a közösséget is, befogadták ezeket, mint a kollektív em-
lékezebe tartozó elemeket. És amikor megosztod a történeteket, akkor ez egyénileg is segít. 
Néhány érdekes történetből lehet egy klasszikus rádiófeaturet készíteni… ott kell lenni ahol a 
hallgatóság van, és ha van egy embercsoport, akik nem hallgatják az FM-et, akkor nekünk kell 
megmutatni, felajánlani valamit. Megmutatni, hogy kik vagyunk, mi az a kontent, amit nyúj-
tunk, és aztán jönnek az FM-re, mert jó feauture-öket, jó tartalmat állítunk elő. El kell mondani, 
meg kell mutatni, hogy egyáltalán létezik ilyen tartalom. Azt gondolom, hogy a közösségi mé-
dia nagyon demokratikus platform, mindenki hangja hallatható, és sokat meríthetünk, tanulha-
tunk belőle. . . Témákat és szempontokat egyaránt. Nem kell félni a közösségi médiától, és az 
egyéb platformoktól, kutatni kell, és újságírói eszközként kell használni…” 

„…A rasszista megnyilvánulásokra fel kell készülni. Például, volt ez a bizonyos hashtag-ünk, 
és tudtuk, hogy meghekkelhető xenofób, vagy rasszista nézetekkel, de fel voltunk készülve erre. 
Ha ilyen történik – és ez előfordult a projektben – más tartalmakkal harcolunk ellene, megtölt-
jük a hastag-ot olyan tartalommal, amit vállalunk.” 

Silan Diljen média karrierjéről így beszélt: „… Négy éves voltam, amikor elmenekültünk Tö-
rökországból. Aztán született egy lányom, és amikor négy éves lett, elkezdtem látni az ő szemén 
keresztül a világot. És rájöttem, hogy mi történt velem, min mentem keresztül. Amikor én négy 
éves voltam azt gondoltam, hogy talán követem az anyámat az úton, és talán ez nem volt olyan 
drámai, de aztán rájöttem, hogy egy négyéves sokat megért a világból, mi történik ott. Ekkor 
kezdődött, hogy szeretnék a saját történetembe beleásni. És mivel a rádióban dolgoztam, ter-
mészetes volt, hogy erről egy dokumentumműsort csináljak. Akkoriban riporter és műsorvezető 
voltam a dokumentum műsoroknál, de ezeket a híreket ellenőrizni akartam, vagyis belemé-
lyedni a mögöttesébe, a történetmesélés mindig érdekelt…” Ez a történet számomra egy sikeres 
integrációs modell példájáról szól. 

„… Valójában a norvégok megcsinálták a saját „menekülés „projektjüket és egy holland, meg 
egy finn kolléga is érdeklődést mutatott [a mi műsorunk iránt - SJ]. Igen, másutt is megvalósít-
ható ez a projekt, de fontos, hogy valóban a menekültek csoportja is akarja elmondani a törté-
neteket. (kiemelés SJ) A történeteket a hallgatósággal együtt kell megtalálni, akik megosztják 
a tapasztalataikat, érzéseiket a háborúról. Ez egy tisztán média projekt, nincsen kapcsolatunk 
NGO-kkal sem…” 

A módszer transzferálása, átvétele és adaptálsi kísérlete azkban a társadalmakban történik, 
(Norvégia, Hollandia, Finnország) ahol az elemzésem szerint magas az érzékenység és az em-
pátia amenekültekkel szemben.  

A szakmai program bemutatásával (III.7 - 2015. A Myescape projekt, 193. oldal) azt kívántam 
argumentálni, hogy az aktuális migrációs jelenség diszkussziója milyen módon jelenik meg a 
svéd közmédia által jegyzett nyilvános térben.  
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7.3. A kutatói pozíció 
Fontos megemlítenem, hogy a pozícióm kiterjed a kutatás tárgyára, közegére és anyagára is, 
ahogyan Bodor Péter megállapítja szerkesztői előszavában (Bodor 2013). A dokumentumok 
elemzésekor a jelentés rekonstrukcióra való törekvésemben tehát valójában ott rejlik a média-
tartalom előállításának gyakorlata, még akkor is, ha magam nem ezt a műfajt képviselem. A 
jeletés értelmezésekben, az interpretációkban is ott húzódik a személyes, hallgatólagos tudás 
is, miközben a különböző tudományterületek eredményiből is válogattam interpretációim mel-
lett érvelve. Úgy vélem, hogy az interdiszciplináris kutatás keretein belül maradtam, amikor 
ezeket a kutatási eredményeket beépítettem munkámba. Ez esetben sem beszélhetünk bármire 
alkalmazható eljárások sorozatáról, pusztán bizonyos kvalitatív munkák eredményeinek kohe-
rens, de közel sem komplex alkalmazásáról.  

Kutatói pozícióm definiálásakor vállalalom, hogy az elemzés végén egy – ha tetszik normatív –
megállapítást is teszek. Társadalmi és kultúrtörténeti hiánynak minősítem, hogy a hazai nyilvá-
nosság terében ma nem találkozhatunk ilyen típusú történetmeséléssel. A másik pedig annak 
megállapítása, hogy a Prix EU elemzett dokumentumai mind a témaválasztás, vagyis az issue, 
mind pedig a történetmesélői attitűd egyszerre konstruálnak és rekonstruálnak egy társadalmi 
közeget, vagyis az alkotók horizontja egy struktúrájában és értékeiben hasonló életvilág, eltérő 
kulturális reprezentációkban. Ezek az értékek a nyitott társadalom paradigmájához kapcsolha-
tók. A nyilvánosság új tereinek megnyílásával az „európai történetmesélők” nem mondanak le 
erről a komplex kommuniációs műfajról.  

Kutatásom fontos jellegzetessége az interdiszciplinaritás, vagyis az, hogy számos tudományte-
rület eredményeire támaszkodtam. Ez a módszer azonban nemcsak arra alkalmas, hogy tár-
gyunkat új oldalról világítsuk meg, vagy egy másfajta szemszögből nézzünk egy problémára, 
hanem azzal a veszéllyel is jár, hogy a szaktudományok kutatóiban hiányérzet keletkezhet. A 
kvalitatív kutatások – osztva Bodor Péter erre vonatkozó megállapítását – éles határokkal nem 
rendelkező megközelítésekből állnak össze. Nem csoda tehát, ha az olvasóban további kérdések 
születnek. Magam is úgy vélem, hogy ezek a kérdések további kutatásokat tesznek lehetővé.  

Ezek iránya mutathat az interkulturalitás felé ugyanúgy, mint az internet–galaxisban mozgó 
hagyományos műfajok átalakulásának médiatudományi területére, vagy elvezethet a közép ke-
let–európai térség kommunikációs mintázatainak politológiai vizsgálatához, vagy – evidens 
módon – bizonyos társadalomtörténeti aspektusok is tovább mélyíthetők és konkretizálhatóak.  

A „condition humaine” kérdéseit illető kutatások jellemzője, hogy határátlépésekkel járhat, az 
értékszociológiától a filozófiáig és a nyelvészettől a pszichológiáig terjedően kereshetünk, ás-
hatunk a témában.  

Zárógondolatom csatlakozik Varga Károly megállapításához, miszerint az értékdiskurzus maga 
is értékteremtés és „… bár a tények és az értékek kapcsolata sohasem mechanikusan kénysze-
rítő (és a rejtett ’value advocacy’ vagyis a saját értékelkötelezettség becsempészése az objek-
tívnek deklarált egzisztenciális állítások rendszerébe, nemigen fér össze a fair play követelmé-
nyeivel) az értékszociológus mégis részt tud venni az össztársadalmi jenetőségű értékőrzésben 
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és értékteremtésben amennyiben ennek legitim útját választja, ami az ’értékdiskurzus’, vagy 
’értékdialektika’.” (Varga 2003) 

Témaválasztásom indoklásához végül történészi argumentációként Kövér György megállapítá-
sához csatlakozom.  

„… történészként számos alkalommal szembesültem azzal, hogy megfigyelhettem, a magyarul 
cselekményesítésnek fordítható ’Emplotment’-nek milyen formáit alkalmazzák más diszcipli-
nák. A fogalom meghatározása legelevenebben az irodalmár–történetfilozófus Hayden White 
munkásságában bukkan elő, aki szerint tulajdonképpen az események számbavételének retori-
kailag egymással versengő elbeszélései lehetségesek. Érdeklődési körömnek megfelelően talál-
koztam eltérő történetelbeszélő technikákkal a neoklasszikus modellekkel dolgozó kvantitatív 
gazdaságtörténetben, vagy más alkalommal a kórelőzményt, a status praesenst és az orvosi vé-
leményt elkülönítő pszichiátriai leletekben, vagy akár a ténymegállapításokat és az ítélet indok-
lását egymásra építő bírósági szövegekben. S még tovább színesíthető lenne a paletta.” (Kövér 
2016) 

Megítélésem szerint a rádió dokumentumműsoroknak – mint elemzendő anyag – mindenkép-
pen ott a helyük ezen a színes palettán. 

Köszönetnyilvánítás 

A rádiódokumentum szövegek fordításában segítségemre voltak: Michael Hutterer, Mucsi Or-
solya, Nóti Judit, Sólyom Ágnes. 

Az ESS adatok feldolgozásában köszönöm Barna Ildikó segítségét. 

Külön köszönöm Szabó Ildikónak – szerencsére alkalmam volt ezt személyesen is megtenni – 
aki 2016 április 12-én elhúnyt, dolgozatom kezdeti lépéseinél cselekvően segítő támogatását. 
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Oroszország Sofőrködsz a hazádért? HTP 

Portugália Új kezdet – légihíd KEI 

Románia Páciensként Romániában – Viorel Stan esete EGK 

Románia Ada Kaleh – az eltűnt sziget OKK 

Spanyolország Utolsó perc TOE 

Svájc Hajléktalanok STE 

Svédország Csecsemőminisztérium: testvér érkezik EGY 

Svédország Gusztáv és a rák EGY 

Svédország A lány, akit lekötöztek – „Szoknya Kapitány” egy senki EJK 

Svédország Egyedül és bezárva EJK 

Svédország Az Északi-tenger úttörő búvárai KEI 

Svédország Az Instagram felkelés KMK 

Svédország A Simoom projekt TOE 

Szerbia Optimizmus EGY 

Szerbia Brandek és más démonok KEI 

Szerbia Ott, messze KEI 

Szlovénia Kedves Szlovén barátaim HTP 
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III. Tartalomelemzések 

III.1. Nagyapám lakása 
Floris Albers 23 éves, független újságíró, a Radio 1, a Rádió 6 és az amszterdami helyi televízió 
számára dolgozik. Az Amszterdami Egyetemen tanul újságírást, valamint szociológiából dip-
lomázott. A Nagyapám lakása című, 34 perces alkotását 2011-ben hallottuk Berlinben, a Prix 
EU-n, és 2011 januárjában hangzott el az NTR holland rádióban.  

A bevezető szövegben a következőt olvashattuk: 

„Piet Alberse (85 éves) többé nem érzi magát otthon saját hágai lakásában. Az egész a külföl-
diek miatt van.” 

Az unokája, Floris Alberse (23 éves) bánatos amiatt, hogy nagyapja egyre jobban elszigetelő-
dik a saját városában, és megpróbálja felderíteni az okokat. Fő kérdése, hogy minek kéne tör-
ténnie ahhoz, hogy a nagypapája megint otthonosan érezze magát? 

„Nézzük, mi is zavar engem” mondja mérgesen Piet, amikor meglát egy fejkendős nőt. „Azt 
hiszik, hogy itt bármit megtehetnek!” Floris megkísérli rávenni a nagyapját, hogy a külföldi, 
idegen szomszédjával beszélgessen. De a nagyapa hallani sem akar erről.  

Az unoka úgy dönt, hogy egy szociális munkás segítségét kéri. Amikor kiderül, hogy semmit 
nem tudnak tenni, Hága fővárosi tanácsa egy új tervet jelent be.  

A megoldás Piet számára közelebb van, mint gondolná.  

(Telefoncsöngés)  

Nagyapa: Hello Floris! 

Floris: Szia, hogy vagy? 

Nagyapa: Jól kölyök, és te? 

Floris: Én is köszönöm, de egy különös kérdésem lenne… 

Nagyapa: És mi az? 

Floris: Akarsz szerepelni egy rádióműsorban? 

Nagyapa: Hahahaha 

Floris: Ez az én nagyapám. 85 éves, és nem érzi jól magát saját otthonában. Sem Hágában, a 
szülővárosában „a sok külföldi miatt”, ahogy mondja. Szeretném megtudni, hogy mit ért ezen.  

A történet elbeszélője Floris, aki ki- és belép a történetbe, egyrészt, mint a narratíva szervezője, 
a „mesélő”, másrészt a történet szereplője, az események alakítója is. Egyáltalán nem ritka az 
a helyzet, hogy egy rádiódokumentum saját élményt, akár saját családi történetet dolgoz fel.  

Ebben a narratívában Floris a saját nevével és hangjával hitelesíti az eseményt, de minden al-
kalommal jelzi, hogy mikor jelenik meg a „mesélő” a narrátor szerepében. Kétféle módon adja 
tudtunkra a szerepváltást: egyrészt akusztikusan, a narráció, vagyis a történéseket összefoglaló 
szöveg mindig stúdió minőségű, ellentétben a szituációkban szereplő Floris hangzásvilágával, 
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másrészt zenei effektusokkal választja el a jeleneteket az összefoglaló szövegektől. A kommu-
nikatív megnyilvánulások így minden hallgató számára világosan elválnak, megkülönböztethe-
tők. Ezzel kapcsolatban utalnék ezek sokféleségére: 

„A kommunikatív megnyilvánulásokat a beszédaktusok végtelen változatossága jellemzi, és 
még ha csupán a monologikus szövegműfajokat vesszük is számba, az elbeszélés mellett ott 
találjuk az érvelést, a leírást, a magyarázatot, miként az élmények és tapasztalatok megszerve-
zésének elemzésére az epizodikus vagy történetsémák mellett a pszichikus konstrukciók sora 
áll rendelkezésünkre a perceptuális sémáktól a szemantikus kategóriákig” (László 2012: 19).  

Floris tehát három szinten jelenik meg a narratívában. Az első szinten mint unoka, aki aktív 
szereplő, a második szinten a helyzeteket összefoglaló, mesélő narrátorként, a harmadik szint 
pedig magának az egész történetnek, a főnarratívának a szervezője, vagyis a szerkesztő, aki 
végül „átnyújtja” a hallgatónak a történetet.  

A rádiódokumentum első perceiben tehát megismerkedünk a két főszereplővel, elkezdődik a 
történetük, amelyben Floris vezet minket. Realizálhatjuk, hogy két narratíva jelenik meg a kö-
vetkezőkben: egyrészt a nagyapa története, másrészt a Floris által szerkesztett történet.  

A sztori folytatódik, a mikrofon rögzíti és közvetíti számunkra az események színhelyeit.  

(Vonatzaj) 

Floris: Vonattal megyek Hágába. Nagyapám gyakran eszik a sarki török büfében. Vele tartok. 
Útközben elhaladunk két nő mellett. Az egyikük fejkendős.  

Nagyapa: Ha például megnézed ezt a két lányt, ahogy így sétálgatnak itt, nem gondolhatsz mást: 
mit csinálnak itt? 

Floris: Két fejkendős lányt? 

Nagyapa: Az egyikőjükön van fejkendő, a másikon meg nincs. Azért csinálják, mert a vallásuk 
diktálja ezt, vagy azért, hogy bosszantsák a környezetüket ezzel: nézzétek, megtehetem.  

Floris: Ez bosszant téged? 

Nagyapa: Igen! Ha direkt ezért csinálják.  

Floris: Mondta neked bárki, hogy direkt ezért csinálják? 

Nagyapa: Nem.  

Floris: De te ezt gyanítod.  

Nagyapa: Én ezt gyanítom. Mintha azt gondolnák, hogy „mi már olyan erősek vagyunk, hogy 
bármit megtehetünk Hollandiában”.  

A történetnek ezen a pontján nagyon fontos kiemelni, hogy Floris és nagyapja szerető viszony-
ban vannak egymással. Floris attitűdje a megérteni kívánó, nyitott és érdeklődő kérdezőé, nem 
ítélkezik, és nem kér számon, pusztán felteszi a kérdéseket. Nagyapja pedig türelmesen vála-
szol. A vokális kód nem sugall semmilyen agressziót.  

(Büfézajok) 

Nagyapa (a török büféshez): A szokásosat kérem! 

Floris: Gyakran jár ide, ugye? 

Török büfés: Igen, igen, nagyon.  
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Floris: És mit szokott rendelni? 

Török büfés: Nem szokott rendelni, bejön, és már készítem is.  

Floris: És megérti, hogy miért nem érzi magát otthon itt Hágában? 

Török büfés: El tudom képzelni. Azelőtt ez egy teljesen holland város volt. Hát… 

Nagyapa: Amikor végigsétálok a Spuistraaton8, mintha nem is Hollandiában lennék.  

Török büfés: Nem, persze, hogy nem. Mert mindennek a keveréke. Mindenféle ember van itt. De 
minden rendben lesz, mi is jó emberek vagyunk… Ööö. Mi is hollandok vagyunk! 

(Az ajtó bezáródik)  

Nagyapa: Kedvelem őt. Keményen dolgozik! Nagyon keményen.  

Floris: Szóval ő egy kivétel azok közül, akik jól dolgoznak? 

Nagyapa: Igen.  

Ezt a jelenetet is egy, a helyszínt hitelesítő hangeffektus nyitja, a török büfés kávézójának zaja.  

A történet folytatódik, az új szereplő az a hétköznapi figura, akit a nagyapa már elfogadott, mert 
ismer. Ő a kivételes külföldi, akit el lehet fogadni, mert „keményen dolgozik”. Régóta ismeri, 
hiszen itt törzsvendég. „Nem szokott rendelni, bejön, és már készítem is” – mondja a török bü-
fés. Ő megértő a nagyapa xenofóbiájával szemben, ugyanakkor egyértelműen jelzi, hogy „mi 
is jó emberek vagyunk… Mi is hollandok vagyunk!” Tehát a jó emberek = hollandok, vagyis 
azok, akik asszimilálódtak. Azaz a többségi társadalom gondolkodásmódjába helyezkedve vá-
laszol a névtelen, bevándorolt, török büfés.  

Floris, a történetet szervező narrátor viszi tovább a történetet, mely az ő kérdésével folytatódik.  

Floris: Szomorú vagyok amiatt, hogy a nagyapám zaklatva érzi magát a külföldiek miatt. Minek 
kéne történnie, ahhoz, hogy ismét otthonosan érezze magát a saját környezetében? 

(Ajtó nyílik) 

Floris: A nagyapám házában vagyunk. Mariahoevében él. Egy olyan környéken, ahol sok a la-
kóház. Az egyik épület, amiben a nagyapám lakik nem kevesebb, mint 100 méter hosszú és négy-
emeletes.  

Nagyapa (a távolból): kérsz egy csésze teát? 

Floris: Minden háznak van egy kis erkélye kilátással a széles, 4-5 sávos betonútra. Az út mindkét 
oldalán parkoló autók vannak, beleértve a nagyapám szürke Vauxhall autóját is.  

Nagyapa: Nagyon szép otthonunk van itt, de tényleg. Elölről és hátulról is szép a kilátás. ’75… 
vagy’87. 1987-ben költöztünk ide.  

Floris: Abban az évben, amikor én születtem.  

Nagyapa: Igen, tényleg. És mert volt kapcsolatom a házkezelőségi társasággal, protekcióval 
megkaptam ezt a lakást.  

Floris: Ez a katolikus lakásszövetség volt, ugye? 

Nagyapa: Igen, igen. Igazából ez egy valódi katolikus önkéntes mozgalom volt. Akkoriban épült 
ez a ház. De nem lehetett csak úgy ideköltözni. Bizonyos feltételeknek eleget kellett tenni. Meg-
határozott számú gyerekednek kellett lennie.  

                                                 
8 Forgalmas utca Hágában.  
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Floris: Amikor először ideköltöztél, ebbe a lakásba, mire emlékszel azokról az emberekről, akik 
ebben a házban laktak? 

Nagyapa: Hát, igen, azokban az időkben – ilyet már nem látni. Mindenki házas volt, aki itt 
lakott, és volt gyereke.  

Floris: És azok a gyerekek mind itt játszottak a ház körül.  

Nagyapa: Mindenki itt játszott a házak körül. Sok hely volt.  

Floris: Igen.  

Nagyapa: És a gyerekek összehozták az embereket. Ha most nézem, és a házra gondolok, csak 
egy házaspár van. Azt sem tudom, hogy házasok vagy sem. Van egy hat éves fiuk. A többiek mind 
egyedülállóak. Gyakran idősebb, elvált emberek. Manapság minden tömbben egyedülállók lak-
nak.  

Ebben a jelenetben a mesélő, vagyis Floris rögzíti a nagyapával folytatott beszélgetését, aki 
visszaemlékezik a múltra.  

(… zene) 

A zenének itt csak elválasztó funkciója van, nem jelent érzelmi át- vagy ráhangolódást.  

Ekkor Floris a narratíva elbeszélőjeként, szerkesztő mesélőként megfogalmazza és összeköti a 
történet szálait. A nagypapa családról alkotott nézeteit ismerjük meg, a közismert hagyományos 
és nem hagyományos családmodellről való gondolkodás rajzolódik ki a következő beszélgetés-
ben.  

A nyitó narrációból kiderül, hogy Floris tévedett, amikor azt feltételezte, hogy nagyapját a zajos 
gyerekcsapat zavarja.  

(… zene) 

Floris: Kicsit zavaros nekem a kép. Azt gondoltam, hogy a nagypapám külföldi családok zajos 
gyerekei között élt. Pedig nem. Külföldiek között él, de nagyon kevés a gyerek. Kifejezetten hi-
ányzik neki, hogy régen voltak gyerekek, most meg nincsenek.  

Nagyapa: Él itt egy egyedülálló anya két kisgyerekkel, mindkét gyereknek más az apja. Ezt ma-
napság családnak hívják, pedig mindkét férfi lelépett.  

Floris: Igen.  

Nagyapa: Hát, valami olyasmi. Sok ember van itt Surinamból, meg hasonló helyekről. És van 
egy marokkói, aki egy emelettel fölöttem lakik. Amúgy elég kedves fickó: holland felesége van. 
De ez a marokkói férfi életében egy napot sem dolgozott itt.  

(zajok az erkélyről…) 

Floris ismét a saját feltételezését közli a hallgatókkal, amelyről megint kiderül, hogy téves, nem 
ismeri pontosan a helyzetet. Ezek a „beismerő” mondatok hitelesítik az elbeszélést, miután Flo-
ris sztereotípiái is sorra megdőlnek, kiderül, hogy ő sem ismeri nagyapja életét, őbenne is élnek 
olyan feltételezések, amelyek nem helytállóak.  

Floris: Azt hittem, a nagyapámnak soha semmilyen kapcsolata nem volt a külföldi szomszédok-
kal, de ez nem teljesen igaz, ahogy meséli. Jó régen teázott az egyikkel az Antillákról.  
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Nagyapa: Na, ez is egy jó sztori. Eleinte néha összefutottunk és azt mondtam neki: „Hé, haver, 
mit búslakodsz állandóan?” Ezután már kedves fickó volt. Tudod, ez az ember azt szokta mon-
dani, hogy nehéz időkön megy keresztül. Bejött ide egyszer és beszélgettünk egy kicsit.  

Floris: Szóval meghívtad őt egy csésze teára? 

Nagyapa: Egyszer. Egyszer. Az én meghívásomra jött, mert annyira szomorúnak tűnt. És ez csak 
egyszer volt.  

Floris: Miért nem hívtad őt gyakrabban? 

Nagyapa: Soha nem láttam újra. Vagy csak annyi volt, hogy „Helló, mi újág.” „Minden rendben 
van, köszönöm.” Nagyon laza ez az egész. Nincs szoros közösségi élet, mint régen.  

Floris: „Hollandia már nem a régi” – mondja a nagyapám. Már nem látja a helyét a modern 
Hollandiában. Sok minden jár a fejében. Csak azt nem értem, hogy ezek a nézeteknek mi közük 
van ahhoz, hogy körülötte sok a külföldi.  

Nagyapa: Hatból négy lakó külföldi. Ez ma Hága. Csak menj be a belvárosba és nézd meg, hogy 
milyen embereket látsz. Hát, kicsit óvatosnak kell lennem, de: színes bőrűek mindenfelé. Minden 
lehetséges árnyalatban. Mind modern öltözetben sétálgatnak. Nem értem, hogy miből élnek ezek 
az emberek.  

Floris: Mit gondolsz? 

Nagyapa: Igen, hmmm, hogy is hívják ezt? Segélyek? És, ö. … ha nem abból, akkor lopásból és 
másból. Hogy máshogy csinálnák? Hogy nézhetnének ki ilyen jól, ha nem csinálnak semmit.  

Floris: Hmmm… És amikor közöttük sétálsz? 

Nagyapa: Akkor egyáltalán nem vagyok boldog.  

Ebből a párbeszédmodulból megtudjuk, hogy a nagyapa régebben kapcsolatban volt az egyik 
külföldi szomszédjával, beszélgettek, ő volt, aki kapcsolatot kezdeményezett. Az is kiderül, 
hogy a nagyapa számára a közösségi élet fontos érték, melyet hiányol lakókörnyezetéből. Ne-
hezen viseli az individualizálódó, elidegenedő lokális világot. „Nincs szoros közösségi élet, 
mint régen.” Azt is kifogásolja, hogy milyen öltözékben járnak, és ezt összekapcsolja a bőrszí-
nükkel. Ehhez társítja, hogy nem látja őket munka közben, tehát összetapadva ezek az informá-
ciók a következőképpen jelennek meg gondolkodásában: színes bőrűek = külföldiek = nem 
dolgoznak = furcsa ruhákban járnak = lusták.  

(… zene) 

„Floris: Nem tudok mit mondani erre. Hogy van az, hogy a jól öltözött színes bőrűek gyanúsak, 
a fehérek meg nem. Ebben semmi logika nincs. A nagyapámat nem érdekli semmiféle logika. 
Csak az érzéseiről szól.  

(Hangok) 

Floris: Minek kellene történnie ebben a házban, hogy újra jól érezd magad? 

Nagyapa: Elég sok mindennek! 

Floris: Csináljunk egy listát, rendben? 

Nagyapa: Hahaha! Nos, nagyon egyszerű a lista, másfajta lakók kellenének.  

Floris: Mit értesz azon, hogy más fajta? Csak holland emberek? 

Nagyapa: Igen. Képzeld csak el, mi mindent láttam az elmúlt években. Mennyire megváltozott 
ez az ország, ez a város! Most semmi sem normális. A normális az, ahogyan én felnőttem. Ter-
mészetesen, volt itt néhány olasz bevándorló munkás, de ők teljesen mások voltak. Ők munkások 
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voltak. Kezdetben a törökökkel minden rendben volt, de amikor már mindannyian jöttek, az 
egész családjukkal, a dolgok valahogy elromlottak. És természetesen köztük is vannak normális 
emberek, nem mindenkire vonatkozik, amit mondok. Ezt mind tudom, de sokan közülük, nos… 
láthatólag, mások. Persze nekik sem egyszerű, mert sokuknak nincsen semmilyen iskolai vég-
zettsége. És aztán sokat hallani erről a V… VMW-ről.  

Floris: VMBO9 Ó, erre a szakmai képzésre gondolsz? 

Nagyapa: Igen! Még az iskolát sem fejezik be. Éppen most olvastam, hogy csak tíz százalékuk 
érettségizett. És mi történik a maradékkal? Az utcán végzik? Igen, lehet, hogy hülyén hangzik, 
de akkor is igaz! Igen… Hollandia nem ugyanaz.  

(zene) 

Ez a párbeszédmodul Florisnak, mint a főnarratíva szerkesztőjének megállapításával kezdődik: 
nagyapját nem a logika, nem az észérvek, hanem az érzelmei vezetik. Tehát egy érzelmi alapú 
szituáció kezelése a feladata, ha változtatni szeretne nagyapja attitűdjén. A hallgató itt szembe-
sül azzal, hogy az attitűd érzelmi alapú, miközben tulajdonosa ezt tudásnak véli (Csepeli 2005: 
221). Ezért is nehezen változtatható. Floris ezt a feladatot próbálja magára vállalni. Szerepét 
hitelesnek fogadjuk el.  

Mitől hiteles Floris? Egyrészt a nagyapjához való érzelmi kötődése, másrészt a beszédmódja 
hitelesíti: ahogyan a párbeszédekben halljuk őt, a logikus kérdésfeltevései, valamint a saját 
sztereotípiáival való módszeres önszembesítése.  

A kérdésfeltevése elfogulatlan, s annak ellenére, hogy talán kissé naivnak tűnik, valójában 
őszintén kíváncsi és tényszerű: „Minek kellene történnie ebben a házban, hogy újra jól érezd 
magad?” A nagyapa válaszából, és az utána következő monológból ismét új információkat ka-
punk, a hallgatók közül feltételezhetően sokan azonosulhatnak az iménti mondatokkal.  

Ebből a modulból az is kiderül, hogy az ország megváltozásával nem tud azonosulni a nagy-
papa. Minden változást, ami az elmúlt években történt, azonosít a bevándorlók megjelenésével. 
Csak azt tartja normálisnak, ahogyan ő fölnőtt, minden változást a régi, megszokott világától 
való eltérésként azonosít az új, tehát rossz és számára élhetetlen világgal. Ennek a világnak a 
kódjai és üzenetei ismeretlenek számára, értékei elfogadhatatlanok, tehát az idegenség meg-
élése okozza a konfliktust. Ehhez társul a bevándorlók képzetlenségére vonatkozó látszólagos 
„tudása”, mely szerint „sokuknak nincsen iskolai végzettsége”. Összegezve: a nagyapa gondol-
kodásában Hága megváltozása az új és számára idegen világgal egyenlő, melynek az újak, az 
elvándorolt külföldiek, azaz az idegenek az okai. Floris összefoglalójával halad tovább a törté-
net:  

Floris: Visszatérve a lakásomba elgondolkozom azon, amit a nagyapám mondott. Már nem érzi 
jól magát a saját városában és ezért a külföldieket okolja. De azaz érzésem, hogy a nagyapám 
a többi társadalmi változásra sem kész. Manapság nem házasodnak húszévesen, nem születik 
azonnal gyerek, a férjek nem dolgoznak ötven órát egy héten. A társadalom összes tartóoszlopa 
megszűnt.  

(telefoncsöngés) 

                                                 
9 VMBO: holland állami oktatási forma (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, literally, "preparatory 
middle-level vocational”, vagyis egy 12-16 évesek számára folyó iskolai előkészítő tanfolyam.  
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(csöngés, sípolás) 

(zene elhalkul) 

Floris: Hívom a nagyapámat.  

Nagyapa a telefonba: Igen, igen, igen, igen. Nézd, természetesen mindig is voltak bűnözők. A 
munkásoknak először nagyon örültünk. De aztán a dolgok irányíthatatlanná váltak. Mert azután 
megjelentek a feleségek és a gyerekek… 

Floris: Igen, de most térjünk vissza a külföldiekhez.  

Nagyapa: Igen, vissza a külföldiekhez.  

Floris: De nem vagyunk mi is részesei ennek a változásnak? 

Nagyapa: Igen, de ez nem az a célcsoport, amiről beszélek.  

Floris: Nem érzed úgy, hogy lemaradsz a társadalom többi változásáról, mint amilyen például 
az országban zajló általános értékvesztés? 

Nagyapa: De igen, ennek is szerepe van, természetesen… 

Floris: Nos, hogy van az, hogy mindig a külföldiekről beszélsz? 

Nagyapa: Igen, de ez az a csoport, a rosszak – hogy úgy mondjam –, akik még mindig úgy 
viselkednek! 

Floris: De nem adom fel! Megint meglátogatom a nagyapámat, és megkérdezem tőle, hogy ő 
személy szerint mit csinálna ezzel a helyzettel? És csodák csodájára. Ő valóban megpróbálta 
felvenni a kapcsolatot a körülötte élő emberekkel.  

Floris – ismét a főnarratíva szerkesztőjeként – összefoglalja a párbeszéd üzenetét, vagyis, hogy 
a nagyapa képtelen feldolgozni azokat a változásokat, amelyek az elmúlt évtizedekben lezajlot-
tak a holland társadalomban: ilyen például a családmodell változása, mely instabilizálta gya-
korlatilag az egész társadalmat. Összefoglalójával szembesíti nagyapját egy telefonbeszélgetés 
alkalmából, melynek során kiderül, hogy a nagyapa makacsul kiterjeszti a problémát, melyet a 
külföldiek jelenlétével azonosít. Floris folytatja a történetet, egyben a helyzet megértését (és 
megértetését), ezúttal ismét egy saját előítélet beismerésével: „És csodák csodájára, Ő valóban 
megpróbálta felvenni a kapcsolatot a körülötte élő emberekkel.” 

(Ajtócsengő) 

Floris: Pár hónapja ő, és a ház üzemeltetője rendeztek egy játékot az épület pincéjében.  

Floris: Hogy vagy? 

Floris: Azzal a játékkal akarták összehozni a különböző kisebbségi csoportokból az embereket.  

Nagyapa: Hááát, igen, de senki nem jött el. Minden tömbben nyolc ember él, de csak ketten 
jöttek el összesen.  

Floris: Szóval, te egyedül voltál ott? 

Nagyapa: Igen, hát, igen, én és a szervezet, aki rendezte a játékot. Igen… Így mennek a dolgok. 
Egyszerűen megalázó volt.  

Floris: A költözés szóba sem jöhet a nagyapámnál. Túl sok emlék köti nagyanyámhoz. De hát 
akkor mi legyen? 

(Utcai zajok) 

Floris: Mikor nagyapám elvisz az állomásra, azt javaslom neki, hogy kávézzon az egyik szom-
széddal. Hogy vegye fel a kapcsolatot valakivel.  
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Nagyapa: Mit mondtál? 

Floris: Szeretném látni azoknak az embereknek a reakcióját.  

Nagyapa: Nem, nem, nem. Azt nem fogom megtenni.  

Floris: Miért nem? 

Nagyapa: Mert nincs hozzá kedvem.  

Floris: Nem… 

Nagyapa: Na, szia! 

(Egy közeledő autó hangja) 

Ebből a modulból megtudjuk, hogy a nagyapának valóban hiányoznak az emberi kapcsolatok. 
Elment egy szervezett keretek között meghirdetett játékra, de ott szembesült a ténnyel, hogy 
másnak nem volt erre igénye vagy lehetősége, így megint igazolódni látta, hogy a közösség, 
ami számára olyan fontos, nem működik. Elköltözni pedig szintén az érzelmi kötődés miatt 
nem akar. „A költözés szóba sem jöhet a nagyapámnál. Túl sok emlék köti nagyanyámhoz”, 
állapítja meg Floris.  

Floris: Jól ismerem a nagyapámat, de nem tudom, mitévő legyek. Hogyan oldjuk meg ezt a 
problémát? Úgy döntök, hogy beszélek Ron Goenenweggel, aki szociális munkás. Ő a Kölcsönös 
Segély Központ alapítója a Hága Városi Tanácsával egyetemben.  

Ő szervezi meg azt, hogy azok az emberek, akiknek segítség kell, és akik akarnak segíteni, fel 
tudják venni egymással a kapcsolatot. Ez a fajta szolgáltatás teljes mértékben szükséges, mondja 
Goenenweg, mert azt gondolja, hogy az emberek közt, akik Mariahoevenben élnek, semmiféle 
kapcsolat nincs.  

(Beszélgető emberek kávéznak)  

Szociális munkás: Igen, különösképpen most, hogy egyre több különböző kisebbség és minden-
féle kultúrájú csoport költözik ide, most lehet jól látni, hogy az emberek közt semmilyen igazi 
kapcsolat nincs.  

(Közben: beszélgető emberek és kávézás zaja) 

Ez az akusztikus elem azért fontos, mert egy olyan közeg érzelmi helyzetét jeleníti meg, amire 
a nagyapa is vágyna: beszélgetésre, kávézásra egy közösségi térben. Tehát a szociális munkás 
és Floris benne vannak egy ilyen térben, míg ennek hiányát elemzik a nagyapa életében.  

Floris: A nagyapám még mindig sokat sétál, bevásárol magának, autót vezet, és még a számí-
tógépen is kiigazodik. De már nem érzi itt jól magát Mariahoevenben. Mit tehetünk érte? 

Szociális munkás: Hát, sok mindent tehetünk a nagyapádért, pél… ö… 

Floris: Megnevezne pár lehetőséget? 

Szociális munkás: Hát, ez azt jelenti, hogy ha rájövünk, hogy mit szeretnek az emberek legjob-
ban, és felfedezzük, hogy mondjuk az emberek össze akarnak járni, és mi össze akarjuk hozni az 
idős embereket, vagy mondjuk nemcsak az időseket, hanem az időseket és a fiatalokat, akkor 
javíthatunk nagyapád dolgain, ha tudjuk, hogy mit akar, és tudjuk, hogy mit akarnak az embe-
rek, akik ezt megvalósíthatnák.  

Floris: Tudom, hogy mit akar a nagyapám. Ezt mondja: „Nem érzem itt már jól magam, mert 
túl sok itt a külföldi, akiket egyáltalán nem értek.” 

Szociális munkás: Igen, igen… 
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Floris: Ez a probléma.  

Szociális munkás: A Kölcsönös Segély Központ ezen nem tud segíteni. Nem, a Kölcsönös Segély 
Központ nem tud ezen segíteni. Persze nézd, én egy szociális munkás vagyok, és ez azt jelenti, 
hogy én nagyon is jól tudom, hogy mit mondanék a nagyapádnak. Valami ilyesmit mondanék 
neki: „Én a te helyedben olyan gyorsan elköltöznék innen, ahogyan csak lehet.” 

Floris: És hova menne? 

Szociális munkás: Azt nem tudom.  

Floris: De ön ismeri ez a környéket.  

Szociális munkás: Igen, igen, hova kellene mennie? Pályáznia kellene egy új házra. Megkérdez-
hetem, hogy hány éves a nagyapád? 

Floris: 85.  

Szociális munkás: Nem, nem azt mondom, hogy… A nagyapádnak egy idősek otthonába kellene 
mennie. Nem hinném, hogy jó lenne, ha ezt mondanám neked. De azt gondolom… ő… azt gon-
dolom, hogy ez egy elég szomorú történet. Tényleg, olyan… ö Nem szereti már ezt a környéket? 
Ezen nem tudok segíteni.  

(Zene kezdődik) 

Ebben a modulban szembesültünk azzal, hogy a központilag szervezett segítség már-már csődöt 
mond. A felkeresett szociális munkás megállapítja a problémát, de ennél tovább nem lép.  

„Igen, különösképpen most, hogy egyre több különböző kisebbség és mindenféle kultúrájú cso-
port költözik ide, most lehet jól látni, hogy az emberek közt semmilyen igazi kapcsolat nincs.” 

Kiderül, hogy bár a 85 éves nagyapa tökéletesen ellátja magát, ám a hivatalos, önkormányzati 
támogatás képtelen egy olyan egyszerűnek tűnő lépésre, hogy a nagyapát visszavezesse a kö-
zösségbe. Nagyapa biológiai lényként funkcionál, de társas lényként nem.  

Az egyedüli tanács: „A nagyapádnak egy idősek otthonába kellene mennie.” 

Floris: Szóval a szociális munkás sem tud rajta segíteni. A helyzet kilátástalannak tűnik.  

De aztán azt hallom, hogy néhány házkezelő cég Hágában, Hága városi tanácsa és egy konzul-
tációs ügynökség összedugták a fejüket. Újra barátságosabbá akarják tenni a nagyapám kör-
nyékét. A tervet bemutatják a lakóközösségnek, így a nagyapám és én is odamegyünk.  

(Kulcsok és morajlás) 

A lakóközösség elnöke: Hölgyeim és Uraim, az idő 7:37. Hét perc csúszással kezdünk… 

G: Ajaj… 

Elnök: Én leszek az este elnöke.  

Floris: Az előadásra a környék focicsapatának klubhelyiségében kerül sor.  

Floris: Külföldiek is jönnek ma este? 

A lakóközösség titkára: Nem. Nagyon nehéz bevonni azokat az embereket. Mert ö… a saját kis 
világukban élnek és megvannak a saját szervezeteik. Nem, még nem sikerült őket bevonni.  

Floris: Szóval a neonfények alatt húsz idős ember van. A házkezelő elmagyarázza a terveket. 
Mostantól a lakókat az életstílusuk szerint fogják besorolni. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek 
fognak egy tömbben lakni, akiknek megegyezik az életstílusuk és az értékrendszerük. Vagy leg-
alább is ezt reméli a házkezelő. A prezentáció „zöld”, „piros”, „sárga” és „kék” típusú embe-
rekről beszél.  
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Házkezelő cég munkatársa: Egy kék egyéniség nem szereti, ha hivalkodóan ráköszönnek, és nem 
szeret kávézgatni, míg egy sárga személyiség pont ezt kedveli. Ha egy ilyen szószátyárt ember 
állandóan keresi az alkalmat egy kávézásra, és minden egyes alkalommal, amikor megpróbál 
barátkozni, elküldik egy átlátszó kifogással, akkor nem fogják magukat jól érezni a bőrükben. 
Értik mire gondolok? Mert próbálom röviden elmagyarázni.  

Közönség: Igen, értjük. Tényleg.  

Házkezelő cég munkatársa: Szóval, most csináljuk egy rövid tesztet. Ööö… Wendy van Dijk (egy 
jól ismert holland TV hosztesz). Vajon milyen életstílusa lehet? Extrovertált vagy introvertált? 
Csoportban vagy egyedül szeret lenni? 

(Morajlás) 

Nagyapa: Wendy van Dijk? 

Floris: Igen, a tévéből.  

Lakó: Nem, ő biztos nem szeret egyedül lenni. Biztos nem.  

Lakó 2: Persze, hogy nem.  

Házkezelő cég munkatársa: Mit gondolnak? 

Lakó 3: Azt mondanám, hogy ő piros személyiség.  

Lakó 2: Szerintem inkább zöld.  

Előadó hölgy: Zöld? 

Lakó 4: Én is azt mondanám, hogy zöld.  

Floris: Nagyapa, itt van a beosztás. Van négy terület: piros, sárga, kék és zöld.  

Nagyapa: Igen.  

Floris: Melyik csoportban éreznéd magad legjobban? 

Nagyapa: Nem tudom ezt rendesen elolvasni. És nem tudok egyből rájönni. Jobban meg kellene 
néznem, de itt látom a „harmónia” szót. Hát, azt szeretem. Az biztos.  

Floris: Harmónia, a sárga terület? Ha ránéz valaki a nagyapámra, aki már évek óta ismeri őt, 
mi mást is gondolhat? 

Házkezelő cég munkatársa: Nem, nem. Azt gondolom, hogy ön inkább a zöld csoportba tartozik. 
Biztonság és intimitás.  

Nagyapa: Igen. Hát, igen. Ezt el tudom olvasni „harmónia”. Innen indulok ki.  

Házkezelő cég munkatársa: Igen, de maga szeret csoportban lenni. Ez igaz. Nem szeret egyedül 
lenni. A tengely ezen oldalán van.  

Nagyapa: Igen, ez igaz.  

Floris: Szóval zöld egy kis sárga beütéssel? 

Házkezelő cég munkatársa: Igen, valami olyasmi.  

Floris: Most ettől más szomszédjai lesznek? 

Házkezelő cég munkatársa: Nem, nem.  

Floris: Akkor mit fog ezzel csinálni? 

Házkezelő cég munkatársa: Hát, most rögtön nem túl sokat, de… ö… Nem fogjuk ezt megcsi-
nálni a maguk tömbjében. Most csak a Roggenkamp tömbben10 fogjuk ezt végrehajtani.  

Nagyapa: Igen, igen, rendben, igen. De feltételezem… 

                                                 
10 Másik környék.  
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Házkezelő cég munkatársa: Igen, nagyon biztosak vagyunk abban, hogy ez sikeres lesz. Az ösz-
szes többi projekt is azt bizonyítja, hogy ez tényleg javít az életminőségen, a környéken és az 
emberek tapasztalásain. És aztán, kiterjesztjük majd Mariahoevenre is… 

Floris: De még nem most… Most még semmit nem fognak csinálni nagyapám tömbjében? 

Házkezelő cég munkatársa: Nem, ez most egy teljesen másik épületről szól.  

Floris: Jó, de a tény, hogy a nagyapám nem érzi jól magát nem fog megváltozni. Most 85 éves, 
szóval mire a projekt hozzá is elér, ahogy mondja az ő tömbjéig, hát, remélem, hogy megéli a 
100 éves kort, de… ö… 

Házkezelő cég munkatársa: Ha-ha, igen, hát igen, ez több évbe is telhet. És még az is vala-
mennyi idő, mire ténylegesen érezhető lesz a hatása, mert attól is függ, hogy hány ember fog 
átköltözni. Szóval, talán, hát, Mr. Alberse már… 

Nagyapa: Már nem biztos, hogy megéli! 

Házkezelő cég munkatársa: Igen, hát nem biztos, hogy látni fogja a tényleges hatást. De az egész 
Diamanthorst környék, biztos nagyon kellemes lakókörnyékké változik majd, igen.  

A modul elején Floris, a főnarratíva szervezője megállapítja, hogy a szociális munkás által ja-
vasolt út sem járható, de felbukkan egy újabb megoldási lehetőség, egy civil és önkormányzati 
összefogással induló projekt. „Néhány házkezelő cég Hágában, Hága városi tanácsa és egy 
konzultációs ügynökség összedugták a fejüket”, s megoldást keresnek a felmerült problémára.  

Résztveszünk az e projektet bemutató gyűlésen, ahol azonban kiderül, hogy az elképzelés igen-
csak életidegen, hiszen a jelenlévők közül éppen a külföldiek hiányoznak.  

A terv létrejötte jelzi, hogy a közösség ugyan észleli és kezelni is óhajtja a problémát, de az 
egyén szintjén ez nem jelent megoldást, hiszen a Nagyapa nem valószínű, hogy megéri. Igazá-
ból a terv sem az attitűdök, hanem a környezet megváltoztatását célozza, ettől remélik az emberi 
kapcsolatok megváltozását.  

Kiderül a hallgató számára, hogy a projektben résztvevő aktorok a környezet „racionalizálásá-
val” próbálnak szociális kapcsolati problémákat megoldani, a pillarizált11 holland társadalom-
ban olyan megoldást keresnek, amely a lakók típusokba sorolásával igyekszik „összeköltöz-
tetni” a hasonló mentalitású embereket. Ahogy Dajk mondja: „Hosszú évekig a hollandok kul-
turális identitása inkább valamilyen vallási vagy politikai meggyőződéshez kötődött, mintsem 
a társadalmi osztályok horizontális rétegződéséhez. Ezeknek a frakcióknak az egyenjogúsági 
törekvéseiből eredő határviták fontos szerepet játszottak a politikai életben és hozzájárultak egy 
olyan stabil társadalmi berendezkedés kialakulásához, amelyben minden csoport legrosszabb 
esetben is tolerálta, jobb esetben pedig tisztelte a másik jogát a létezéshez. A protestánsoknak, 
római katolikusoknak és a szociáldemokratáknak egyaránt megvoltak a maguk templomai, 
székházai, iskolái, kórházai, öregek otthonai és lakásszövetkezetei” (Dijk 1999: 8).  

Lánczi András így ír erről a folyamatról az Európai civilizáció és konzervativizmus című írá-
sában: 

                                                 
11 A holland társadalom legfontosabb jellemzője, amely hatással volt az építészetre, a „verzuiling” (a pillarizáció, 
amelyet „felekezeti elkülönülésnek” lehetne fordítani).  
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„A holland társadalom a pillarizáció, az elkülönülés révén maradhatott egyben, ennek azonban 
az volt az ára, hogy az intellektuális viták megszűntek. A jóléti államot mindenki elfogadta, 
hiszen összhangban látták az emberek azzal az önképükkel, miszerint a holland ember jámbor, 
szorgalmas, józan, becsületes és önuralmat gyakorol. A jóléti állam honorálja ezt a fajta karak-
tert. Andreas Kinnegingék szerint azonban mostanra felnőtt a holland társadalom első olyan 
nemzedéke, amelynek a nevelése vallásellenes közhangulatban zajlott. Az ily módon felnőtt 
nemzedék tagjai – fogyasztásközpontúak, materialisták és hedonisták –, azaz a legkevésbé sem 
jámborak. A nyugati civilizáció általános válságát látják abban, hogy eltűnt minden fajta tekin-
tély, a kiemelkedő teljesítmény megbecsülése, a természetes arisztokrácia, a nevelés kulturális 
tartalma, a vallás nevetségessé tétele megszokottá vált. Hollandiában, – mint sok más nyugati 
jóléti társadalomban – az államtól várják az emberek az erkölcsi nevelést, holott az állam erre 
a célra alkalmatlan. Napi élethelyzetekben jelent meg a saját, európai kulturális gyökereitől 
elszakított társadalom kiüresedettsége, így nem csoda, ha az iskola célja megkérdőjeleződött, 
az erkölcsi nevelés természetes színhelye, a család és a civil társadalom szétzilálódott. A ter-
mészetes önvédelem hiányára utal, hogy a holland társadalom nem tud mit kezdeni sem a mun-
kanélküliségből adódó fölöslegesség érzetével, még kevésbé a bevándorlók által okozott prob-
lémákkal. A holland lakosság 8 százaléka bevándorolt személy, a statisztika hozzájuk kapcsolja 
a bűnözés nagy részét, iszlám szélsőségesek oktatják a főként török, marokkói és a volt gyar-
matokról bevándoroltakat. Az oszloposított holland társadalom nem tudja és nem is akarja in-
tegrálni a bevándorló tömegeket, viszont a jóléti állammal való visszaélésként éli meg az új 
feszültségeket. Ebben az összefüggésben kell értelmezni a holland konzervativizmus megerő-
södését” (Lánczi 2006: 17).  

(Zene kezdődik) 

Floris: Hónapok telnek el anélkül, hogy bármi is történne. Néha-néha találkozom a nagyapám-
mal, de mindig óvatosan elkerüljük a „külföldiek” témáját.  

(Érkező vonat hangja) 

Floris: Sok habozás után, megint úgy döntök, hogy meglátogatom őt. Megint megkérem, hogy 
beszéljen az egyik külföldi szomszédjával.  

Nagyapa: Nem kell erőltetni.  

Floris: És az erőltetésen gondolom most azt érted, hogy igyunk egy kávét együtt? 

Nagyapa: Igen, valami olyasmit.  

Floris: És aztán arra gondolok, hogy ha az ember meg akar változtatni valamit, nem ez az 
egyetlen módja ennek? 

Nagyapa: Erre most nem mondok egyből igent. Ezt egyszer már elutasítottam, és most is. Át kell 
gondolnom ezt.  

Floris: Jól van. OK. Akkor így fogjuk csinálni.  

Nagyapa: Igen.  

Floris: Egy héttel később felhívom nagyapámat.  

Nagyapa (a telefonban): Alberse beszél.  

Floris: Szia, Nagyapa, Floris vagyok! 

Nagyapa: Floris! 
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Floris: Kb. fél órát beszélünk. Még egy beszélgetés a tömbben élő külföldiekről. És végül bele-
gyezik, hogy találkozzon velük. De csak akkor, ha én összehozom a randit. Működik! És nagy-
apám suriname-i szomszédja fentről, Sheheed Abid eljön látogatóba.  

A következő modul elején Floris mint narrátor jelzi számunkra az idő múlását. Ez, és az a tény, 
hogy „kerülik a témát”, ismét a narratíva hitelességét üzeni számunkra, mert egy ilyen történet 
nem játszódhat le napokon belül, és nagyon is életszerű, hogy egy unoka–nagyapa találkozásnál 
a kínos kérdéseket, a vitákat kerülni igyekeznek, hiszen szeretik egymást, és nem akarnak konf-
rontálódni. Floris azonban ismét felveti az egyik külföldi szomszéddal való találkozást, és a 
nagyapa által kért egy hét gondolkodási idő is a realitást üzeni a hallgatónak.  

(Ajtócsengő, hangok) 

Sheheed szomszéd: 37 éves vagyok, és most szingli vagyok, haha.  

Floris: Nagyapa, a minap megkérdeztelek, hogy minek kellene megváltoznia ahhoz, hogy újra 
jobban érezd magad? A legfontosabb úgy gondoltad az volt, hogy több holland embernek kel-
lene itt élnie.  

(Óraütés) 

Nagyapa: Hát, azért ez így elég erős. Nem pont ezeket a szavakat használtam.  

Floris: Akkor milyen szavakat használtál? 

Nagyapa: Ööö… Mhhh… hát, valójában, ö… azt, hogy senkivel ne történjen igazságtalanság, 
mert igazán óvatos akarok lenni ezzel kapcsolatban, ebben a tömbben két született holland van.  

Floris: És mit akarsz ezzel mondani? 

Nagyapa: Azt akarom mondani, hogy más fajta… ö, hát… hogy is mondjam csak? 

Sheheed szomszéd: Értem, értem, mire gondolsz.  

Nagyapa: Itt született, hogy úgy mondjam… 

Sheheed szomszéd: Egy bizonyos szituációhoz volt ön hozzászokva az ön korabeli emberekkel. 
Én is észrevettem, mikor először ideköltöztem. Én voltam az egyetlen fiatalember ebben a tömb-
ben. És ez még nem is volt olyan régen: 7 évvel ezelőtt. Az elmúlt 7 évben sok mindent láttam: 
egyszerre csak sok ember elköltözött és mások meghaltak, több fiatal, bevándorló jött ide élni. 
És megértem a véleményét.  

Nagyapa: Ez nem jelenti azt, hogy maga… Hát, ezt annyira borzalmas dolog kimondani… azt, 
hogy az új lakók nem olyan jók. Nem ezt akarom mondani.  

Sheheed szomszéd: A lakhatás körülményei változtak meg.  

Nagyapa: Igen, igen, megváltoztak.  

Sheheed szomszéd: És megértem.  

Floris: És hogyan írnád le a "különböző" szót? Mert ez egyértelműen a bőrszínre utal, erről 
beszélgetünk. Mi más változott? 

Nagyapa: Hát, nem sok más.  

Floris: Most, hogy a nagyapámmal szemben ül a külföldi szomszédja, a nagyapám hirtelen el-
kezdi részletezni a véleményét. Milyen mértékben is külföldi a környék valójában? 

Sheheed szomszéd: Én itt születtem, a szüleim Suriname-ból származnak, az őseim Indiából jöt-
tek.  

Nagyapa: India, hát, ezek azok a dolgok, amikről… amikről semmit nem tudok. Hogy úgy mond-
jam.  
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Sheheed szomszéd: Igen, igen, igen. Én… ö… Amikor kb. 4 éves lehettem, akkor költöztünk ide, 
Marihoeve-be a szüleimmel. Ez az én régi környékem, az én kerületem, és itt jól érzem magam.  

Floris: Meglep, mikor a nagyapám azt mondja: „A legnagyobb különbség az, hogy most sokkal 
több külföldi él itt.” Azt mondja, hogy a legnagyobb különbség az, hogy több idősebb ember 
volt, és most meg több a fiatal.  

Sheheed szomszéd: Igen, hát, igen, Nem azt nézem, hogy egy ember echte holland vagy beván-
dorló. Azt vettem észre, hogy a környék megfiatalodik. Nem értem… Nem diszkriminálok a hol-
landok és a bevándorlók között.  

Floris: Nem, de én sem! 

Floris: És mégis, mikor a Spuistraaton sétálunk, hajlamos az ember azt gondolni, hogy „színes 
bőrű, színes bőrű, színes bőrű mindenki”.  

Nagyapa: És? Ez nem így van? 

Floris: De akkor már arra gondolsz… 

Nagyapa: Nem, amikor azt mondom, hogy „színes bőrű, színes bőrű, színes bőrű”, akkor ott 
tényleg csak színes bőrűek vannak. Minden további gondolat nélkül. Hát, ez persze nem teljesen 
igaz, mert egyből elkezd gondolkodni az ember.  

Sheheed szomszéd: De ez valami olyan, amiben egyetértek magával, mert jönnek ide az emberek 
külföldről, akik nem akarnak alkalmazkodni. Ez nagyon bosszant engem is. Mert, olyan vagyok, 
mint te: csak idejönnek, és fel akarnak építeni egy jó kis életet maguknak, de akkor el kellene 
fogadniuk egy ország törvényeit.  

Floris: És mégis, nagyapa, az elmúlt pár hónapban, amikor erről a témáról beszélgettünk, sok-
szor beszéltünk a külföldiekről.  

Nagyapa: Igen, a külföldiek. Ez magába foglal egy csomó fiatalt is, természetesen. Például a 
marokkóiakat, a törököket… Sok van belőlük. És aztán azt lehet hallani… Szóval nem olyan. 
Van egy csoport, valószínűleg egy kicsi csoport, aki Suriname-ból jön és a többi és a többi.  

Sheheed szomszéd: Kár, mert tudod, vannak kedves marokkóiak is, nagyon kedves suriname-iak 
és kedves törökök is.  

Nagyapa: Igen, igen.  

Sheheed szomszéd: De mindig van egy pár ember, aki néha az egész csoport hírnevét tönkre 
teszi.  

Nagyapa: Igen, és akkor, amikor ilyenekről lehet olvasni az újságban, egyre többet a marokkó-
iakról, mint a törökökről.  

Sheheed szomszéd: Mindenkit ugyanabba a csoportba teszünk, és tudod, rosszul érzem magam 
emiatt. Sok marokkói barátom van, akiket ismerek, de ők tényleg nem olyanok.” 

A modul, a Surinameből származó szomszéd, valamit Floris és a nagyapa beszélgetése tartal-
mazza mindazokat a sztereotípiákat és gondolati sémákat, amelyeket megismertünk a nagyapa 
gondolkodásából. Ugyanakkor szembesülnek a szomszéd nagyon udvarias ellenérveivel: „tu-
dod, vannak kedves marokkóiak is, nagyon kedves suriname-iak és kedves törökök is.” A szom-
széd azonban sok mindenben hasonlóan vélekedik, mint a nagyapa, hiszen ő is helyi.  

A beszélgetés elindul a kényes kérdésekről, a bevándorlók, a lakótömb lakosságának változá-
sáról, mindarról, amiről beszélgetnek egymással a szomszédok, ha leülnek egy teára.  
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Sheheed szomszéd megfogalmazása pontos és egyben empatikus: „Egy bizonyos szituációhoz 
volt ön hozzászokva az ön korabeli emberekkel. Én is észrevettem, mikor először ideköltöztem 
Én voltam az egyetlen fiatalember ebben a tömbben. És ez még nem is volt olyan régen: 7 évvel 
ezelőtt. Az elmúlt 7 évben sok mindent láttam: egyszerre csak sok ember elköltözött és mások 
meghaltak, több fiatal, bevándorló jött ide élni. És megértem a véleményét.” 

Floris: A nagyapám és a szomszédja őszinték egymással. És ekkor a szomszéd egy érdekes kér-
dést tesz fel a nagyapámnak: Változott nagyapám percepciója a világról, mióta nagyanyám 
meghalt? 

Nagyapa: Igen, ez igaz, gondolom, van benne némi igazság.  

Szomszéd: Igen.  

Floris: Azóta jobban irritálják a dolgok? 

Nagyapa: Igen. Régen nem voltam ilyen. De ez egy másik múltbéli dolog. Régen a nők hordták 
a nadrágot. És amikor mondtak valamit, hogy: "így a szomszéd, vagy úgy a szomszéd", hát, 
akkor az ember fia meghallotta és elhitted nekik, de az egyik fülön bement, a másikon ki! De 
akkor is, a nők mindent elintéztek.  

Floris: Aha! Szóval ez része a problémának. A nagymamám volt felelős a társasági kapcsolato-
kért a szomszédokkal, és most, hogy elment, a nagypapámnak komoly gondjai vannak.  

Akárhogy is, a beszélgetés a nagyapám és Sheheed között zökkenőmentesen zajlik. És, annak 
ellenére, hogy nem tudom, hogy a nagyapám boldogabb lesz-e vagy sem, ez is egy kezdet (ez is 
valami).  

(Zene kezdődik) 

Floris: Már csak egy bajom van: a lakóközösség. Megkérdezem a szomszédtól, hogy miért nincs 
egyetlen külföldi tagja sem.  

Sheheen szomszéd: Én, hát, soha nem kértek meg rá, szóval… ö haha.  

Nagyapa: Hát, akkor én, most azonnal megkérlek rá.  

Sheheen szomszéd: Hát, talán tudok rá időt szakítni.  

Nagyapa: Ez csak 3-4 megbeszélés…  

Sheheen szomszéd: Ó, az menni fog! Nem lesz probléma…  

Nagyapa: Hát, én nagyon örülnék, ha csatlakoznál hozzánk.  

Sheheen szomszéd: Igen.  

Nagyapa: Haha, hát, Nagyon örülök, hogy eljöttél! És nagyon élveztem a beszélgetésünket. 
Mégiscsak ért valamit, nem? 

(Zene folytatódik és elhalkul) 

A záró modulban nagyon fontos mozzanatra talál a szomszéd, arra, hogy a nagymama halála 
óta megváltozott a nagyapa világról alkotott felfogása. „Régen nem voltam ilyen. De ez egy 
másik múltbéli dolog. Régen a nők hordták a nadrágot. És amikor mondtak valamit, hogy: ’így 
a szomszéd, vagy úgy a szomszéd’, hát, akkor az ember fia meghallotta, és elhitted nekik, de az 
egyik fülön bement, a másikon ki! De akkor is, a nők mindent elintéztek.” Ahogyan Floris meg-
fogalmazza: ”Aha! Szóval ez része a problémának. A nagymamám volt felelős a társasági kap-
csolatokért a szomszédokkal, és most, hogy elment, a nagypapámnak komoly gondjai vannak.” 
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Floris mint narrátor így közvetíti a beszélgetést: „Akárhogy is, a beszélgetés a nagyapám és 
Sheheed között zökkenőmentesen zajlik. És annak ellenére, hogy nem tudom, hogy a nagyapám 
boldogabb lesz-e vagy sem, ez is egy kezdet, ez is valami.” A záró párbeszédben a lakóközösség 
„egyneműségére” is rákérdez Floris.  

A beszélgetésből kirajzolódik a goffmani modell: a szóbeli érintkezésben ott a másik „homlok-
zatának” tisztelete.  

„A szocializált ember a szóbeli érintkezést úgy kezeli, mint bármely másfajta érintkezést, ame-
lyet rituális gondossággal kell űzni. Azáltal, hogy automatikusan folyamodik a homlokzathoz, 
tudja, hogyan viselje magát a beszéd tekintetében. Azáltal, hogy ismételten és automatikusan 
felteszi magának a kérdést, Ha így teszek, vagy nem teszek így, akkor vajon az én vagy a mások 
Homlokzata leomlik-e? Minden pillanatban eldönti, tudatosan vagy öntudatlanul, hogy miként 
viselkedjék. A belépés egy szóbeli érintkezésbe például felfogható a szoros kapcsolat vagy a 
jogos cél szimbólumaként, s így az illetőnek, hogy megóvja homlokzatát, tartózkodnia kell at-
tól, hogy szóba elegyedjen más emberek egy adott körével, hacsak a körülmények nem igazol-
ják azt, amit róla a belépés kifejez. Ha egyszer beszélgetést kezdeményezve közeledtek hozzá, 
akkor engednie kell annak érdekében, hogy megóvja a többiek homlokzatát. Ha már bevonódott 
a beszélgetésbe, akkor csak annyi figyelmet követelhet magának, amennyi helyesen fejezi ki 
viszonylagos társadalmi értékét. A beszélgetés indokolatlan szünetei annak jelei lehetnek, hogy 
nincs közös mondanivalójuk vagy túlságosan el vannak foglalva magukkal ahhoz, hogy valami 
mondanivalót hozzanak össze, így ez kerülendő. A közbevágások és a figyelmetlenség tiszte-
letlenséget közvetít, s ezért kerülendő, kivéve, ha az ebben foglalt tiszteletlenség nem elfogadott 
része a viszonynak” (Goffman 2008: 28).  

III.2. Ismerkedés Frédéric-kel – a fogyatékossággal élő világa 
A rádiódokumentum készítője: Damien Magnette Belgium, ACSR (atelier de création sonore 

radiohnonique) 
 Címe: Je suis Frédéric 
 Időtartama: 39 perc 
 Elhangzott: 2011. február 10-én, Radio Panik – Brussels 

„Jó napot, Frédéric Deschampsnak hívnak, és nagyon szeretem a hangokat. Szeretem a papír-
zörgést. Szeretem a tyúkok hangját, a zongoráét, a furulyáét és az ismeretlen zajokat is, a mo-
solygásét, a papíron futó ceruzáét, a fényképezőgépemét, a mosogatóba hulló vízcseppekét, a 
saját hangomat is szeretem, az összegereblyézett levelekét is, a levéldaráló gép hangját, a fla-
mand beszédet, az öngyilkos ember hangját, az elsuhanó autókét, a templomi kis harangét, a 
lépcső korlátjáét a kazettán éneklő lányét.” 

A szövegmondás tényszerű, szinte leltározó felsorolása a kedvelt hangoknak, a hallgató azon-
ban még nem tudja eldönteni, hogy költői részletet hall-e vagy valóságos megnyilatkozást, mert 
a szöveg olyan spirituálisan sorolja a szeretett hangforrásokat, hogy egy szövegkölteménynek 
is értelmezhetjük. A hangok azonban illusztrációként megjelennek a felsorolásban, tehát azon-
nal világossá válik, hogy a narratíva minden részletében szerkesztett, vagyis a történetmesélő a 
hangokat nem a szituáció hitelesítésére alkalmazza, hanem érzelmi hatáskeltésre, a figyelem 
fenntartására és esztétikai, művészi eszközként a szöveg megerősítésére.  
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A következő modulban folytatódik Frédéric Deschamps bemutatkozása. Halljuk, hogy „új 
mondatot kezd”, vagyis áttér a szerinte másodsorban fontos önjellemzésre: a testi jellemzőinek 
felsorolására.  

„Piros szemüveget viselek, mindig jólöltözött vagyok, sok hajam van, felismerem magam az ar-
comról, a hajamról, a szakállam gyorsan nő, mindig is hosszú lábam volt, nagy és erős vagyok, 
az igazságot próbálom megtalálni, és a legszebb próbálok lenni ezen a földön, néha elfelejtem, 
hogy van egy új fogam, és akkor mi van. Elfelejtem és kész.” 

Ebben a részben már találkozunk a gyermeki őszinteséggel, Frédéric önpercepciójának külö-
nösségével, amiben egészen szokatlan sorrendben követik egymást a testi adottságokról szóló 
mondatok. Ezek a kijelentések vokálisan érzelemmentes adatközlésnek hangzanak. Különös 
hatásuk éppen abban a kontrasztban rejlik, hogy a felsorolásban egyenlő értékük van az igazság 
keresésre vonatkozó mondatoknak a „szakállam gyorsan nő” típusú kijelentésekkel.  

Itt már kiderül, hogy Frédéric gondolkodásmódja igencsak eltér az átlagostól. Másfajta abszt-
rakciók, másfajta fontosságok alapján történik az önbemutatás, ha ugyan létezik nála hierarchia 
a dolgok fontosságának megítélésében.  

„Reggel 7 körül kelek, megyek dolgozni, mint mindig, a busz 7. 30-kor jön, felszállok rá Avel-
gemben, a Phoenixbe megyek, 9. 10 körül kezdek el dolgozni. David le akarja nyírni azt a kis 
füvet, jaja, amikor elkészül, összegyűjti a füvet és a komposztra borítja, minden rendben, Jé-
rome-mal semmi gond. Kertészkedem, ültetek, komposztálok, egész nap ügyesen dolgozom, az-
tán meg kell tisztítani azokat a helyeket, hmmm… ahol David füvet nyírt egy ööö… oké, rendben 
van a raakel, egy gereblye itt vagy ott. A Boerderijben itt Avelgem-Phoenixen inkább csak ker-
tészkedünk, és tyúkokat vágunk le, ezt szeretem. Kedden, szerdán és pénteken Zandbergben dol-
gozom. Vagy rajzolok, vagy agyagozom, és ezt minden héten csinálom. Egy kicsit mindenből, 
jól érzem magam, Flandriában lehetek, szórakozhatok, nevethetek, ilyesmi kis dolgokat lehet ott 
csinálni.” 

Ebben a szekvenciában kiderül a hallgató számára, hogy a monológot egy olyan embertől hall-
juk, aki dolgozik, mégpedig pontos időbeosztás szerint, buszon utazik, kertészként és minde-
nesként segédkezik, az utasításokat végrehajtja. Azután megtudjuk, hogy hetente rendszeresen 
résztvesz amatőr művészeti foglalkozásokon.  

Ekkor már a hallgató előtt egy olyan ember képe rajzolódik ki, aki nemcsak egy szokványos 
átlagember, hanem egy nagyon is példaszerű életet élő átlagember, aki a rendszeres munkája 
mellett még hobbi tevékenységet is folytat, éspedig a művészet terén. Ki ne kedvelne egy ilyen 
embert? 

Művész vagyok, maga a modern művészet. Ha egy levél volnék, színes lennék. A művészet a jövő. 
Ez az életem. Mi is a művészet? Mi is a művészet? A művészet papír, színek, le lehet rajzolni, 
klasszikus és modern, kis utak, tájak, az élet összes színével. A művészet nekem maga az öröm, 
nagyon szépnek találom. „És ez, ez a pókember, na jó, ez, ez egy sétálgató ló, zöld papírsárkány, 
sárga, piros, egyszerű, és a kék, na, az az igazi öröm, egy szerelmes pár. Ha nem lenne öröm a 
rajzolásban, „akkor ez ööö” tiszta fekete lenne. „Egy elveszett gyerek, aki mindent elvesztett, 
nem tudja, hogy van-e arca, van-e neme, van-e lába, tehát minden emlékezetét elvesztette, és az 
útját is, ezzel együtt.” Amikor Picassot vagy Van Goghot nézek egy könyvben, amit látok, az 
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hozzásegít ahhoz, hogy legyenek ötleteim. Néha vannak ötletek a fejemben, de néha meg nincse-
nek. Hogy az emlékezetemben legyenek dolgok, egy könyvhöz kell nyúlnom. Különben mindent 
fejből csinálok, bármit, ami átfut az agyamon. Madame Tricaré. Csak kockákból áll, de mi, mi 
nem vagyunk kocka alakúak, és mindez azt jelenti, hogy ő egy gyilkos. Elrabolt egy gyereket. És 
most nagyon szégyelli magát. Mindig is szerettem rajzolni, iskolás korom óta. Ennek köszönhe-
tem, hogy lett egy kiállításom az egyik művészeti galériában. És ott azt mondták, hogy nagyon 
szép volt. Egy őrangyal. EGY ANGYALI HANG. Az „A” itt van, de szerintem egy kicsit elmosó-
dott. Néha adok el rajzot egy-egy kiállítás alkalmával. És nagyon örülök ennek. Így az embe-
rektől pénz kapok, amit új rajzeszközökre fordíthatok. Büszke vagyok arra, hogy művész vagyok, 
hogy híres vagyok, hogy többet kommunikálok az emberekkel, és ráadásul le is fényképeznek, 
hogy betegyenek az újságba. Hallgatni egy angyal csettintését. Igen, ez igaz, angyal akarok 
lenni, csettinteni akarok az ujjammal, találkozni akarok veled, Mimi Matie.  

A narratíva egyre közelebb hoz a történetmesélőhöz. Frédéric viszonya a művészethez nemcsak 
a dilettáns műkedvelő viszonya, mert tudatosan forgat Picasso és Van Gogh albumokat, kisis-
kolás kora óta rajzol, és már kiállítása is volt, sőt műveit meg is vették. Ebben a modulban már 
egy „kicsit furcsa” művészként identifikáljuk Frédéricet, akinek az emberekkel való kapcsola-
táról, szociális beágyazottságáról is képet kapunk: „Büszke vagyok arra, hogy művész vagyok, 
hogy híres vagyok, hogy többet kommunikálok az emberekkel, és ráadásul le is fényképeznek, 
hogy betegyenek az újságba.” 

A bemutatkozás e pontján hallunk először Frédéric vágyairól, itt a művész = angyal asszociáció 
már nagyon ismerős.  

A következőkben dramaturgiai funkciót kap egy rövid dalbetét, amely inkább csak zenés szö-
vegmondás, nem igazán zenei élmény.  

(Első dal) 

Pszt, pszt, nem vagyok szúnyog, hanem légy, nem vagyok zebra, hanem ló, nincs tévém, rádió 
vagyok, de én, én egy rajz vagyok, nem papírmasé, színes vagyok, nem fekete-fehér. Frédéric 
Deschamps vagyok, de nem gonosz, én vagyok, én vagyok, én vagyok, vagyok. Nem vagyok nő, 
hanem művész, nem vagyok légy, hanem egy rajz, bolond vagyok, pók vagyok, nem vagyok erős, 
olyan gyengének érzem magam, nem vagyok túl ostoba, mindig okos vagyok, bátor vagyok, és 
nem vagyok bátor, egy kis hülye vagyok, én, én nem tudom, de mindig… 

A dal szövege folytatja az önbemutatást, a „ki vagyok én” kérdésre adott válaszok megerősítik 
a művész és a nem átlagos ember azonosságának érzetét a hallgatóban. Frédéric identitása min-
denképpen a művészével azonos.  

A hang, mint a pillanat, a valóság rögzítése, az események dokumentálása az extremitásig tá-
gítja Frédéric cselekvési körét. Titokban rögzíti mások beszélgetését, és erről hazudik is. De 
nem nekünk. Nekünk igazat mond, bevallja a legkínosabb tetteit is. Velünk őszinte. Úgy beszél, 
mintha a naplójának írna, hiszünk neki. Frédéric a flamand–vallon problematikával is találko-
zik, és erről is van személyes tapasztalata is, véleménye is. A következő szekvencia bevezető 
mondata a narratíva szenvedélyes hangrögzítőjének vallomásával a jelenidejűségről tanúsko-
dik. Most és itt vagyunk, vele, aki éppen bekapcsolja a magnetofont, és kazettára mondja gon-
dolatait.  
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Ez az orrom sípolása volt. A másik nagy szenvedélyem az emberekről felvételt készíteni, a hang-
gal együtt. Ez jó nagy munka, de gyerekkorom óta szeretem csinálni, mikor kicsi voltam, beszél-
getéseket, telefonbeszélgetéseket vettem fel. Például, előveszek egy kis kazettát. Elindítom a fel-
vételt, felrakom a szekrényre, nagyon halkan kimegyek, becsukom az ajtót. Az emberek nem 
tudnak a felvételről. Ezért csak beszélnek, beszélnek, beszélnek, hallom őket. Miután befejezték: 
elnézést, elfelejtettem valamit – hazudok nekik a kütyüről. Óh, itt felejtettem a radíromat. És 
magamhoz veszem a radírt. De persze ez nem radír. És ennek köszönhetően hallhatom a beszél-
getést. Nagyon szeretem hallgatni a saját hangomat. Jót tesz nekem, ha hallom a hangomat 
ööö… Néha igaz dolgokat mondok a kazettán. Szeretem ezeket újra hallani. „a flamandokkal 
vagyok. Flandriában.” Na, a múltkor, mikor a tengernél voltam, kaptam egy levelet. Az volt 
benne, hogy a wallonok fizessenek a flamandoknak, különben Frédéric nem mehet többet Zand-
bergbe. Egy csomó problémánk akadt a flamand törzsfőnökkel. Ügyvédet fogadtunk, hogy meg-
tudjuk, kinek kellene fizetni a flamandokat.  

A következő hangmodul ismét egy „dallal” indul.  

(Második dal) 

(suttogás: Frédéric franciául és hollandul számol) „Esküszöm, anya, hogy tényleg szeretnék 
hollandul beszélni mindnyájatokkal, ha csoda történne, az mesébe illő lenne, és tényleg elcso-
dálkoznál rajtam. Ez az egész az életem. Veletek együtt, és azokkal, kiket szeretek, ez segít to-
vább élni, és segít, hogy felnőhessek. Nagyon köszönöm.” Most mondtam a saját anyámnak, 
hogy nagyon vágyom egy csodára, arra, hogy hollandul beszélhessek vele. Az anyám flamand, 
de sose tanított minket flamandul, mikor még gyerekek voltunk. De most, megpróbálom ezt or-
vosolni, kazettákat és könyveket szereztem be, hogy megtanuljak hollandul.  

(Kazetta 7: megszólal egy hangkazetta flamandul) 

Sok barátom van Flandriában, és a diákokkal megértem magam flamandul.  

Ha van egy olyan mondat, vagy egy dolog, ami kicsit könnyebb hollandul, na, azt megértem.  

De mikor nehéz dolgokat mondanak, amiket nehéz megérteni, akkor egy nevelőtől kérek segít-
séget, hogy fordítsa le.  

Pl. ha valaki bosszant engem, akkor rögtön hívom Annemiet és a nevelőket, mert ők azért vannak 
ott, hogy mindent elrendezzenek.  

A nevelők oldják meg a problémákat.  

Ebben a szekvenciában Frédéricről megtudjuk, hogy az édesanyja flamand, Frédéric szeretne 
flamandul tanulni és érteni, de miközben a flamand barátaival próbál kommunikálni, a számára 
riasztó helyzetet – amikor nem ért valamit, vagy felbosszantják – evidensnek vélt külső segít-
séggel tudja csak kezelni. A nevelők oldják meg a problémákat. Vagyis Frédéric öntörvényű 
világában a szociálisan kényelmetlen helyzetekben segítségre szorul, és ezt nagyon ügyesen 
igénybe is veszi.  

(ujjcsettintések) „Kukucs, kukucs, valami baj van… igazad van, Joséphine, egy kicsit szomorú 
vagyok, miért nem hagyod magad dr. Rossignolnak, nagyon kedves doktornő, és csak segíteni 
akar, csak Téged akarlak, Joséphine, csak te tudsz nekem segíteni: bajban vagyok a húgommal, 
Sophieval kapcsolatban, ah, nem az első alkalom, hogy Sophieval összevesztek. Ő nem változott 
semmit, de Te igen. Már nem érzed olyannak magadat, mint a többiek, és ezt nem könnyű fel-
dolgozni.” 

„Igen, ez igaz. Nem könnyű feldolgozni. Ezért is vagyok ilyen szomorú.” 
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(Harmadik dal) 

Egyetlen szó, ami szomorúvá tesz, és kész. Nem akarok erre gondolni. Fiatal vagyok és tökéletes 
próbálok lenni. Vannak olyan emberek, akik sosem tökéletesek. Damien sem az (nevetés). Mind 
hülyék vagyunk. Én nem vagyok fogyatékos, túl tökéletes vagyok. Imádok a többiekkel nevet-
gélni, ez igaz. Mert mindegyik ügyetlen. Mind, mind, mind ügyetlen, csak én nem. Én nem lát-
szom fogyatékosnak. A kezem lágy tapintású, a fejem is tökéletes. Míg a fogyatékosok nem ilye-
nek. Néha a fogyatékosok még sisakot is hordanak. Látod, ez a különbség. (kiáltás) 

A narratíva hallgatója ebben a szekvenciában találkozik először azzal, hogy Frédéric tökéletes 
próbál lenni, nem látszik fogyatékosnak. „Én nem vagyok fogyatékos, túl tökéletes vagyok.” Itt 
válik egyértelművé helyzete, az, hogy mi a viszonya a többiekhez, akik mind ügyetlenek, amíg 
ő ügyes. Mit jelent az ő másmilyensége?” Mind hülyék vagyunk. Én nem vagyok fogyatékos, 
” mondja Frédéric, mi pedig ekkor már bizonyosak vagyunk, hogy valamilyen mentális nehéz-
séggel küzd, lehetséges, hogy autista vagy más egyéb pszichés tünetegyüttessel él, de minden-
képpen orvosi kontaktusra van szüksége. „Már nem érzed olyannak magad, mint a többiek, és 
ezt nem könnyű feldolgozni, ” mondja a doktornő. Itt lép be a külső személy, a külvilág: a 
doktornővel folytatott párbeszéd.  

„Tessék, hoztam neked valamit, ah, köszönöm, Joséphine, őrangyalom. Ez egy kisfiú története, 
aki nagyon boldogtalan, mert egyedül érzi magát, elhagyottnak, egészen addig, míg nem talál-
kozik egy baráttal. És akkor megtalálja a szeretetet és a boldogságot. Majd meglátod, ez egy 
fantasztikus kisfiú. Tessék! Nagyon köszönöm Joséphine ezt a szép ajándékot. Örülök, hogy te 
vagy az őrangyalom. Te szeretnél egyedül lakni, vagy mi? Én, igen… szeretnék lakni és a szüleid 
mit szólnak ehhez? Jaj, a szüleim még nem tudják, aha de nemsokára megtudják. De talán azért 
nem most rögtön. Félek, hogy ez konfliktust okoz majd. Hát igen, igen… És különben hol laknál? 
Oh, hát biztos, hogy a központhoz közelebb. És egyedül laknál vagy a haverjaiddal? Egy házban, 
egyedül egy egész ház, neked, egymagadnak? Hát, igen. Uszodával? Miért is ne, berendezem a 
kis világomat és kész, hogy mondod? Berendezem a világomat a lovaimnak. Vagyis mindennek! 
A rádiómnak. A barátaimnak, az utált dolgoknak, a szeretteimnek.” 

Ebben a párbeszédben sokkal magányosabbnak érezzük Frédéricet, mint amikor a monológokat 
hallgattuk. Idáig csak ő és az ő világa nyílt meg előttünk, a realitás és a fikció határán, most 
megjelenik egy külső szereplő. Azonban ez a párbeszéd a valósággal szembesítő kérdések sorát 
tartalmazza, ha mégoly empátiával is, de mégiscsak kiszakítva Frédéricet a hangrögzítő intimi-
tásból. Josephine ajándékot hoz, egy magányos kisfiúról szóló könyvet, de a magányában is 
harmonikus Frédéricet elképzeljük az általa berendezett képzeletbeli házban. Körülveszi 
mindaz, amiket szeret, a biztonságot adó tárgyak és emberek.  

Eljövök a munkából és hazamegyek. Egy fehér házba, postaládával. Sok számlát és levelet ka-
pok, néhány szerelmeset is. Elmegyünk a házamba. Ez egy csinos, vidéki ház. Sok holmimat 
látjuk majd bent, amelyek az életemhez kapcsolódnak. Nyissunk be.  

Csukjuk be az ajtót. Kulcsra zárom, hogy ne zavarjanak. Íme, ez a nagy folyosó az összes hol-
mimmal, téli és nyári kabátokkal. Majd jön a szalon. Ez itt a szép nagy nappali, egy bárral és 
nálam kóstolható sok aperitif itallal. Itt rengeteget lehet tévét nézni, hifi tornyon keresztül zenét 
és filmeket hallgatni, rengeteg embert lehet meghívni a házamba. Sok-sok kép van a falon, ezeket 
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mind én csináltam, a művész. A főműveim is itt vannak, ezeket nagyon szeretem. Majd a kony-
hába megyünk, itt sokat főzünk, sokfajta ételt, főleg levest. Fel lehet melegíteni az ételeket és el 
is lehet mosogatni. Bemegyünk ezen az ajtón. Ez a fürdőszoba, itt lehet tisztálkodni evés előtt.  

Ajtó hangja… 

Ez a dolgozószobám, ide is teszek képeket és lovas posztereket. Mert én nagyon szeretem a lo-
vakat. És felvevőm is van. Van egy jó kis számítógépem kamerával, az emberekkel így látjuk 
egymást a számítógépen.  

Becsukja az ajtót… 

És itt van a szuper hálószobám. Mindenhol tele van lovas poszterrel, mert a szenvedélyem a 
lovak. Tárgyak, poszterek, könyvek, mind lovas. És még egy nagy zongora is van a szobámban, 
melyen minden vasárnap játszom. Szeretek zongorával énekelni és Florent Pagny-t utánozni.  

Zongorakotta a zongorán.  

(Negyedik dal) 

Hol, hol volt. Hol, hol volt. Hol, hol volt a szerelmem. Hol, hol volt. Hol, hol volt a szerelmem. 
Vár-várlak, vár-várlak. Este várlak az ágyamban (madárhangok felvételről).  

Ebben a hangmodulban keverednek Frédéric vágyálmai valóságos hangokkal, amelyeket ő rög-
zített. Elképzeli álmai házát, ahogyan berendezné mindazzal, ami számára kedves és barátsá-
gos, ismerős. A szerelmes dal, amit elénekel, elkiabál, egy teljesen normális emberi vágyako-
zást, a társ utáni vágyat mutatja be vaskos egyszerűséggel. A következő epizód egy szerelmi 
próbálkozás, egy olyan szituáció, amelyet bármelyik filmben viszontláthatunk. A hangdoku-
mentum ekkor már átcsúszik a képzeletbeli filmbe, a szereplők Frédéric és az általa elképzelt 
szomszéd hölgy. A párbeszéd meg van rendezve.  

Íme, a nagy kertem a nagy üvegházzal, amelyben különböző zöldségeket termesztek. Van egy 
szép lovam, meg annak egy kancája. Itt, balra egy nagy medence is van, tiszta kék, csodálatos. 
Egy csomó barátomat meghívhatom, hogy megmutassam nekik. Feldíszítettem a medencémet, 
melyet magam építettem, sajátkezűleg. Menjünk vissza a házba, melyet tényleg különösen sze-
retek. Egész életemben ebben a gyönyörű házban fogok lakni. Rengeteg embert tudok ide meg-
hívni és kellemes perceket tölteni velük.  

(Csengetnek) 

– Megyek, kinyitom! 

– Jó napot! 

– Szia! 

– Én vagyok, nem emlékszik rám? 

– Ah, de, de, a szomszédasszony! Üdvözlöm a házamban. Mit inna? 

– Bármit. Nahát, nagyon jól berendezkedett itt! Egyedül él? 

– Igen, egyedül. De mit iszik? Iszik valamit, ugye? 

– Ah, persze! Annyit iszom, mint egy hal… Van gin? 

– Persze! Tisztán kéri? 

– Nem! Szódával.  

– Gin és szóda?? 

– Ja, nem, tévedtem, az whisky szóda! Hogy isszák a gint? 

– Citrommal vagy vermuttal. Akkor olyan, mint a száraz martini.  
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– Na, ez az! Ez kell nekem! Egy ilyet adjon akkor nekem. És jó sokat! 

– Igenis, egy jó nagy martini! Tessék. Egy jó adag martini.  

– Köszönöm! 

– Szívesen.  

– Oh, nagyon finom! Egy nagyon picit lehetne édesebb.  

– Édesebb? Az semmiképpen sem.  

– Tényleg? És miért nem? 

– Ööööö, el kell hinni, amit mondok. Soha nem szabad cukrozni egy martinit.  

– Furcsa! Felénk mindig tesznek bele.  

– Felénk? Hol van az a felénk? 

– Hát nálunk, a vadnyugaton. Segítene visszaigazítani a pántomat? 

– Ööööö, persze! 

– Kéne egy kis zene, nem? Nem játszik a zongorán? 

– Nem, nem igazán. Nem merek. Még gyerekkorromban játszottam néha.  

– Na, kérem, az én kedvemért! 

– Jól van, meglátom, hogy emlékszem-e még valamire, nem lesz könnyű.  

– Zongorabillentyű hangok 

– Ah, libabőrös lettem! 

– Libabőrös.  

– Miért nem játszik tovább? 

– Nagyon jól tudja.  

– Miért? 

– Mert… mert most megölelem és megcsókolom, szenvedélyesen és erősen.  

– Elég legyen! Mi történt? Nem értek egy szót sem! 

– Jaj, nagyon sajnálom, hogy megcsókoltam. Nem is értem. Most először történik ilyen velem.  

– Tényleg? Velem ez gyakran előfordul.  

– Tényleg nagyon zavarban vagyok. Nem is vagyok önmagam ma este. Talán jó lenne, ha el-
menne.  

– Miért? Ez butaság, lássa be.  

– Nagyon kérem. Muszáj. Fogja az almaszirmait és menjen el.  

– Rendben. Akkor felmegyek. Jó éjszakát.  

– Jó éjt.  

– Nagyon kedvesnek találom Önt.  

A jelenetnek vége. Visszalépünk Frédéric valóságába, és visszatérünk a jelen idejű hangrögzí-
téshez. Frédéric befejezi a bemutatkozást: „És mindez az én életem. Az egész. Szeretek, amit 
szeretek. A családomat. Másokat. Az anyám barátait. Meg mindent… a lovakat. A kancámat. 
Az anyámat és a szüleimet. És ez segít élni. És segít felnőni. Köszönöm, hogy meghallgattak.” 

Az úgynevezett lekonferálásnál egy érdekes csavarral zárul a hangdokumentum. Frédéric a nar-
ratívát vezető szerkesztőt mutatja be egy vicces és filozofikus párbeszédben: 

Frédéric Deschampsot hallották, a főnökével, Damien Manette-tel… Radio Twee.  
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– De én nem vagyok a főnököd.  

– De, te a főnököm vagy! 

– Ó, tényleg? 

– Merthogy te vetted ezt fel velem, hülye… 

Igen hatásos információval zárul a rádiódokumentum, miután kiderül, hogy Frédéric nem vé-
letlenül szereti és rögzíti a hangokat, hangtechnikusként is dolgozik a Radio Tweenél. Az pedig, 
hogy ki a főnök, számára teljesen világos: az a főnök, aki a másikat rögzíti, vagyis a műsor 
készítője, a narratíva szerkesztője.  

Ekkor elhalkulva megszólal Frédéric furcsa hangja – inkább szövegmondásként, kiabálva, mint 
dallammal: 

(Ötödik dal) 

Nem vagyok függöny, csak egy hangya 
Nem vagyok lepke, de madár vagyok 
Nem vagyok Damien, én Frédéric vagyok 
Én vagyok, én vagyok, én vagyok, én vagyok… 

Mit kezdünk Frédérickel? Furcsálljuk, érdeklődünk, megértjük, elfogadjuk, azonosulunk? 

III.3. Az életvilág lerombolása – Ada Kaleh, egy eltűnt sziget és 
hajdani lakói 
„Ada Kaleh egy dunai sziget volt egészen addig, ameddig el nem árasztották 1970-ben. A kom-
munista rezsim úgy döntött, elsüllyeszti a szigetet, hogy egy vízierőművet építsen a területre. Az 
Ada Kaleh-i lakosokat – a többségük török etnikumú volt – a terület elhagyására kényszerítették. 
Ez a távozás sokuk számára valódi tragédiát jelentett.  

Liliana Nikolae elindult a lehetetlenbe, a korábbi lakosok segítségével fedezi fel a sziget atmo-
szféráját és történetét.  

Zela: Nevem Zela. Ezen a szigeten éltem 12 éves koromig. És még ma is, 54 évesen, rendszeresen 
álmodozom az Ada Kaleh szigetről.  

Egur: Engur Ahmed vagyok, 26 éves koromig éltem az Ada Kalehen.  

Riporter: Ezekkel az emberekkel szálltam egyik reggel csónakba és kezdtem el az utazást a Du-
nán.  

(Háttérzaj: motorcsónak, hullámok…) 

Riporter: Derűs reggel, a Duna sziporkázik.  

Zela: Pontosan oda megyünk, ahol Ada Kaleh volt. A szívem ott van.  

Engur: Én is érzelmes vagyok. El nem tudom mondani, hogy érzek… Úgy megyünk oda, mintha 
haza mennénk.  

(Háttérzaj: hullámok) 

Riporter: Ada Kaleh „Megerősített szigetet” jelent, vagy „Az Erődszigetet”. De a halformájú 
sziget, ami megtöri a Duna nyugodt folyását a kanyarban, ellentétben azzal, amit most a vízi-
erőmű „Vaskapu 1” tesz, szóval mondhatjuk, hogy a sziget lényegében egy erőd otthona.  

(Háttérzaj: hullámok, vízimadarak) 
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Riporter: Egy csillag alakú erőd. Ezt az osztrákok építették 1444-ben12 a jól ismert Vauban 
rendszerben. A vastag falai a támadást megnehezítik… alagutakkal vagy katakombákkal, aho-
gyan a helyiek hívják.  

Engur: Most pont a sziget közepén vagyunk. Itt volt a találkozóhely. A sziget két részre tagoló-
dott: a városiakra és a külvárosiakra.  

(Háttérzaj: motorcsónak) 

Riporter: Megállunk a csónakkal a Duna közepén. Ez az a hely – mondják –, ahol látható a 
mecset tornya, amikor a víz alacsony.” 

A „hely” helye életünkben 
A dokumentum elején a hallgató érzelmileg is ráhangolódik a békés sziget hajdani atmoszférá-
jára, miközben azzal az ismerettel is szembesül, hogy itt mecset állt valamikor, tehát egy musz-
lim közösség élt a szigeten. A tér, az emberi mikrokörnyezet, a hely, mint olyan jelentősége az 
elmúlt évtizedekben világszerte felértékelődött. A műemlékek rekonstrukciója, a „kastélykul-
tusz” a rendszerváltó posztszocialista országokban persze egyfajta társadalomtörténeti folyto-
nosság iránti vágyból és egyúttal természetesen gazdasági haszon kilátásokból elegyedett, de a 
„Százéves házak” mozgalom vagy a KÉK, a Kortárs Építészeti Központ nonprofit várostúrái 
mind azt bizonyítják, hogy szükségünk van a régi helyeink ismeretére, a hozzájuk való kötő-
désre, mert ez biztonságot és identitást nyújt egyszerre. A kettő természetesen összefügg. Ka-
pitány Ágnes és Kapitány Gábor a Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón című mun-
kájukban jegyzik meg, hogy „A kor másik fontos sajátossága (…) a biztonság keresése, a biz-
tonság felértékelődése az emberi célok között” (Kapitány és Kapitány 2013: 452).  

A biztonság az anyagi, egzisztenciális biztonság megszerzése igen nehéz. Ugyancsak retteg a 
kor embere a munkanélküliségtől, a betegségektől, a bűnözéstől, az ellenőrzöttségtől és szám-
talan egyéb társadalmi jelenségtől, amelyeket szintén a Kapitány házaspár idézett könyvében 
olvashatunk részletes felsorolásban. Inkább azt a kérdést tehetjük föl, hogy mitől nem szorong 
az ezredforduló embere? 

Az a kevés területe életünknek, amiből biztonságot meríthetünk, ahol fogódzót találhatunk, ép-
pen a hely, ahol felnőttünk, amit jól ismerünk, aminek szabályaiban, a szó szoros értelmében 
vett ösvényein jól eligazodunk. Ismerjük a házat, aminek van hátsó bejárata a másik utcából, 
ismerjük a rövidebb utat a falut megkerülve az almáskerthez vagy éppen az Ada Kaleh-i török-
méz- és cukorkaárus helyét, a pékséget, ahol a legjobb kalács kapható. Ismernek minket is: a 
közösség, ahol élünk átlátható és biztonságos.  

Most folytassuk, hogy jelenik ez meg Liliana Nikolae rádiódokumentumában.  

„Riporter: A sziget hossza nem volt több 600 méternél és szélessége sem haladta meg a 150 
métert. És egy 1930-as népszámlálás szerint 450-en éltek itt, többségük török volt.  

Háttér: török zene 

Riporter: Az évszázadok alatt a sziget vagy török, vagy osztrák fennhatóság alatt állt. A helyzet 
1921-ben megváltozott, amikor egy népszámlálást követően a lakosság a Romániához való csat-
lakozást választotta.  

                                                 
12 Az eredeti műsorban hibásan hangzik el, mivel Vauban 1633-tól 1707-ig élt, francia marsall, hadmérnök volt.  
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(Háttér: lapozás zaja) 

Joan: Otto Acherl naplójából olvasunk, amit Ada Kalehről írt 1905-ben. „Nap nap után, a fü-
gefa rügyei kezdenek sarjadni, amikor az első levelek nagyra nyílnak az alsó régiókban. Kis 
füge, mogyorófák és törpe tölgyek vad összevisszaságbaj nőnek a domboldalon. Magasabban 
hatalmas diófák erős koronával és ágazattal, tele pihés barkával, tört világos borostyánszínben 
áttörve. A nap a virágokon csüng.” 

(Háttér: lapozás zaja) 

Riporter: A sziget történetén túl, azon túl, amit a könyvekben, beszámolókban találunk, vagy a 
sziget egyetlen monográfiájában, amit Ali Ahmen imám publikált 1937-ben, megismerhetjük a 
szigetet azok történeteiből, akik itt éltek.  

Zela: Gyermekkoromban egy napom így nézett ki: reggel a nagymama vert ki minket az ágyból. 
Minden reggel tejet ittunk, és apánk, aki pék volt, küldött hozzá mindig kürtős kalácsot vagy 
kenyeret. Délután különleges török ételeket ettünk.  

Engur: Mi fiúk futballoztunk a Duna partján. A mi házunk pont a folyóparton volt, és rendsze-
resen horgásztunk a vízben. Leggyakrabban pontyot fogtunk… 

Zala: Volt rák is.  

Engur: Igen, féltem tőlük, de finomak voltak.  

Zela: A gyümölcsök olyan nagyok voltak, jóízűek, lédúsak. Egyetlen birs többet nyomott, mint 
egy kiló. Voltak oltott fügefák is a szigeten. 10 vagy 7 füge volt egy kiló. Volt egy eperfa is, 
aminek a gyümölcse a feketeszederére emlékeztetett. Volt, hogy pecáztunk… sütkéreztünk egész 
nap.  

A sziget, mint szimbolikus környezet – harmóniában ember és természet  
A humán viselkedés komplexitását tárgyaló Csányi Vilmos megállapítja: „Az emberi csoport-
kultúrákban a csoportszerkezet rendkívül szoros, a csoportnak általában állandó vagy hosszabb 
időre szóló telephelye van. A csoport tagjai erőforrásaik megszerzése és egyéb aktivitásaik so-
rán folyamatosan és magas szinten kooperálnak. A csoporton belüli agresszió minimális” 
(Csányi 1999: 17).  

Lám, az Ada Kaleh sziget török és román lakói békességben éltek, dolgoztak, sportoltak és 
nevelkedtek a szigeten. Nem uszultak egymás ellen, igaz, nem is volt ilyen politikai manipulá-
ció, megosztó szándék vagy gazdasági szorongatottság, szűkös erőforrás a háttérben.  

Ez a rádiódokumentum – ahogyan a humánökológia – egy szimbolikus környezetként mutatja 
be az egykor nagyon is valóságos szigetet. Azt tapasztaljuk, amit Lányi András módszertani 
kiindulópontként meghatároz a Természet és szabadság előszavában: „A humánökológia a 
szimbolikus környezetben zajló emberi együttélést vizsgálja. (…) Vizsgálódásai alapegységé-
nek nem a biológiai egyedeket tekinti, hanem a társulást, az értelmes és értelemalkotó interak-
ciót, ami személyi létünknek egyszerre feltétele és következménye. (…) Az elvont egyéniség 
és még elvontabb közösség-koncepciók helyett kiindulópontját a személy életét alkotó kapcso-
latokban keresi” (Lányi 2000: 17).  

A rádiódokumentum szerzője éppen a közösségre volt kíváncsi, azokra az emberi kapcsola-
tokra, amelyek összefűzték Ada Kaleh lakóit, és amelyek a sziget eltüntetése, elárasztása után 
is élnek az emlékekben, történetekben.  
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(Háttér: zajok az iskolából) 

„Riporter: Volt egy iskola is a szigeten. A tanulók törökül és románul tanultak. Azután a város-
háza, Ali Kadri impozáns házai. Ő volt a sziget leggazdagabb lakója. Aztán volt egy kórház, egy 
csendőrségi egység is, amit később rendőrséggé alakítottak, noha – Ali Ahmed visszaemlékezé-
seiből idézve – „erőszakos szóváltás, vagy bűncselekmény sosem történt a szigeten”. Ada Ka-
lehnek saját mozija is volt.  

Zela: Hónapokig játszották ugyanazokat a filmeket, és mivel semmi nem történt és unatkoztam 
volna, mégis minden nap ott voltam.  

Engur: Megtanultuk a filmeket a szívünkkel. Orosz filmek voltak.  

Zela: És amerikaiak.  

Engur: A berlini fal leomlásáról, Sztálingrádról… 

(Filmhang: „Európa egyik legnagyobb vízierőműve fekszik itt a Gura Vaii gátnál. ”(zene) „A 
Duna vízszintje 40 méterrel emelkedik meg, és teljesen elönti az Ada Kaleh szigetet, ami egzo-
tikus bájáról ismert, de még inkább a parti erődítményeiről.” 

(zene) 

Riporter: 1968-ban az Alexandru Shaia mozi stúdió készített egy filmet: „Az utolsó tavasz az 
Ada Kalehen”. Az emberek Ada Kalehen nem látták, de megélték a filmet.  

(Filmhang: „Ezt a filmet abban a reményben készítettük, hogy megőrizzük az Ada Kaleh sziget 
emlékét és az erődítményt, ahogyan az 1968 tavaszán állt. ”) 

Zela: „Gyerek voltam, 11 éves, és emlékszem, hogy a szüleim nagyon idegesek voltak. A ható-
ságok már korábban megmondták, hogy el fogják önteni a szigetet. Nem tudtuk, hogy hová men-
jünk: Törökországba vagy maradjunk Romániában? A nagymama döntött: Romániában mara-
dunk. Szomorúan emlékszem vissza anyám testvérére, aki úgy döntött, elmegy. Törökországba 
mentek… Emlékszem a sírásra, amikor elkezdték ledönteni a házakat. Néha még ma is hallom.  

Engur: Nem hittem a szememnek. Emlékszem, néztem a vonatról, ahogyan lerombolják a há-
zunkat. Azt a házat, amelyikben születtem. Ez volt a legnagyobb fájdalom, amit valaha éreztem. 
Egy-két nappal később kerítettem egy csónakot és átmentem a szigetre. A ház alapjáig le volt 
rombolva, de volt még néhány dolgunk ott. Találtam egy üveg bort, berúgtam tőle. Sírtam…” 

A társadalom élete című tanulmányában John Dewey kitér a múlt átörökítésének folyamatára: 
„A biológiai élethez hasonlóan a társadalom is az átörökítés folyamatain keresztül létezik. Ez 
az átörökítés a tettek, a gondolatok és az érzelmek közlése útján megy végbe az idősek és a 
fiatalok között” (Dewey 2000: 178). Így történt ez Ada Kaleh szigetén is, ahol az öregek átadták 
a fiataloknak mindazt, ami számukra fontos és megtartó tudás volt, és így működik ez akkor is, 
amikor a média segítségével kapunk hírt egy valaha létezett közösségről. Kommunikáció zajlik, 
közösségi kommunikáció: 

„Azt mondhatjuk, hogy a társadalom nem egyszerűen az átörökítés és a közlés folyamatai által 
létezik, hanem az átörökítésben és a kommunikációban (…). A kommunikációban teszi lehe-
tővé a részvételt a megértés közösségében, ez biztosítja az intellektuális beállítottságok hason-
lóságát is. Az utóbbiakon múlik, hogy képesek legyünk megfelelni a társadalmi várakozások-
nak és követelményeknek” (Dewey 2000: 178).  
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A dokumentum szerzője mutatja meg számunkra a történetet, amiből megismerjük a sziget éle-
tét a hajdani szigetlakók emlékei és elbeszélései révén. A sok egyéni narratívából egy új, emlé-
kező narratíva születik.  

„Riporter: Raoi Tudor – a Mehedinti Nemzeti Archívum vezetője – szobájában egy régi albumot 
lapozunk. Lassan és fokozatosan idézzük fel ismét Ada Kaleh világát, amely jelenleg több tonna 
víz alatt fekszik.  

Ratoi: A sziget megmaradt az emberek emlékében az itt termelt kitűnő áruk révén: kávé, török-
méz, cigaretta… a szigeti gyár 17 féle cigarettát gyártott.  

Riporter: Még a királyi család is vásárolt cigarettát innen! 

Ratoi: Pontosan. És 1931 májusában II. Károly, Románia királya meglátogatta a szigetet. Itt 
van egy fénykép a látogatásról. A király Nicolae Iorgával ment a szigetre.  

Riporter: A sziget egyfajta Port Franco volt. A helyi, tradicionális termékek vámmentesek vol-
tak. És úgy néz ki, a király nem ment üres kézzel a szigetre, sok ajándékot adott a helyieknek, 
többek között adott cukrot is a híres törökmézhez.  

Ratoi: Itt van egy eredeti címke egy doboz Lokum mogyorós törökmézről. Ezt az édességet a 
szigeten gyártották. Itt egy másik címke: „A szultán kedvence”! 

Riporter: Ismét a visszaemlékezésből idézünk: „Omer Adil gyára 1933-ban négy kondér török-
mézet gyártott naponta, 20 kiló cukor és 3 kiló keményítő felhasználásával. Ezzel túlszárnyalta 
még a Mehmet Kadri gyárát is.” 

(Háttérzaj: csomagolás gyűrődése) 

Ratoi: Mmmm. Édes, egy csipetnyi pisztácia; a dobozra LoKum van írva, törökméz és egy bolt-
ban vettem, ami török árukat árul. A múltban ezt közvetlenül a szállítótól tudtuk megvásárolni.  

Joan: Mindenféle fajta édességet árultak: törökmézet, nyalókát, nugátokat, cukorkákat, minden-
féle édességet, amit gyártottak. A mozi előterében egy fiú kibérelt egy bódét és a szünetekben 
meg lehetett venni ezeket az édességeket… Még az iskola elé is kimentek. Volt egy török, már 
meghalt, Isten nyugosztalja, a neve Hasszán volt… 

(Háttérzaj: panelházak – emberek jövése, menése, autózaj) 

Joan: A nevem Constantin Joan, és történelemtanár vagyok. 71 évvel ezelőtt születtem, ennek a 
víztározónak a fenekén. Most valószínűleg halak úszkálnak itt, amit úgy gondolom, egy méter 
iszap fedhet. Orsova régi városára gondolok.  

(Háttérzaj: panelházak) 

A feature műfaja – érezni és érteni, avagy a citromdzsem készítése 
Az emlékezők szavaiból megérti és megérzi a hallgató, hogy Ada Khaleden egy működő kö-
zösség volt, a török és román lakosság békés együttélése, amiről a nyugat-európai, vagyis fran-
cia Jean-Claude Carriere így beszélt Jean Delumeaunak a már említett beszélgető könyvben: 

„Mi, nyugat-európai emberek valóban a „sokasodó magány”, vagy Umberto Eco kifejezésével 
élve, „az elszigetelt személyiségek” idejét éljük, s a csoportszellem mintha kiveszőben volna. 
Részben ezért kell nélkülöznünk azt a fajta szolidaritást, azt a közösség nyújtotta támaszt, ami-
ben a régi korok emberének része volt. A hamarosan lezáruló évszázad „száműzött”bennünket 
a hagyományos bizonyosságok falai közül” (Carriere et al. 1999: 279).  
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Az ezredforduló embere ismét felértékeli a korábbi tudásokat:„A korábbi tudások felértékelése 
együtt jár a korábbi korok tiszteletével; a hagyomány, a közösségi tradíciók kultuszával (s eb-
ben a konzervatív értékrendszer kilencvenes évekbeli megerősödése mellett az ember – hiányok 
által felerősített – közösségigénye, közösségkeresése, a régebbi, közösségibb életformák iránti 
nosztalgia is szerepet játszik ” (Kapitány és Kapitány 2013: 463).  

Ezt a felismerést találjuk Liliana Nicolae műsorában is. Az a cél vezérli a szerzőt, hogy a hall-
gatók megismerjék a múlt egyik jól működő közösségét, amiről – e műsor nélkül – az idővel 
távozó lakosokon kívül senki nem tudna. A sziget emléke is eltűnne, a szigettel együtt. A média 
megőrző felelősségét is aláhúzza ez a rádiódokumentum.  

„Joan: Meséltem Hasszanról… Igen, Hasszan egy középmagas, pocakos fickó volt, aki románul 
is jól beszélt.  

Riporter: Volt bajusza is? 

Joan: Nem, de mindig fehér köpenyben járt, hogy megfeleljen az egészségügyi előírásoknak, 
ehhez pedig vörös színű török fezt hordott. Egy háromkerekű kocsit tolt, amiben két hordó jég 
volt, ebben tartotta a fagylaltot. Üveggel volt letakarva, hogy a port távol tartsa. A kocsi fehérre 
volt feste, a felirat rajta „Hasszán csemegéi”. Kár, hogy senki nem készített fényképet róla… 

Az iskolai szünetekben mindenki Hasszántól vásárolt. Bement a belvárosba, hogy ott árusítson, 
aztán visszament megint az iskolához. Néha a felesége helyettesítette; ő arckendőt viselt.  

Riporter: Constantin Joan mosolyog Hasszan emlékezésén. Élő gyermekkori emlékek. Emlék-
szik még a gyermekkorából, hogy kihagyott osztályokat, fogott egy csónakot és átcsónakázott 
Ada Kalehbe. A sziget volt az alap búvóhely. Senki nem gondolta, hogy ott kellene keresni.  

Joan: Minden alkalommal bementem a mecsetbe. Szerettem megmosni a kezem, és csodálattal 
bámultam a hatalmas szőnyeget a mecsetben. Szerettem a fűben is leheveredni… 

Riporter: Az Ada Kalehi lányok egzotikus szépsége mellett a fiatalembert a török árusok szak-
értelme is lenyűgözte.  

Joan: Ha egy bögre lekvárt vagy gyümölcskompótot 1-2 lejért adtak, 10-15 lejt kértek egy üveg 
fügedzsemért.  

Riporter: Fügedzsemet is hoztunk. Itt van! 

Joan: Nagyon köszönöm. De mit adhatnék cserébe? 

Riporter: Az Ada Kalehi történeteidet. A dzsemet egy olyan asszony készítette, aki a szigeten élt.  

Zela: Hogy készül? Mi a receptje? 

Engur felesége: Citromban kell tartani.  

Zela: Anyám is így csinálta, citromban tartotta. Kb. két óra hosszat. Közben elkészítette a levet, 
aztán hozzáadta a fügét, amit előbb jól megmosott… 

Engur felesége: A receptet a szigeten tanultam…” 

Kiemelem, hogy a közösségben egymás nyelvének ismerete is fenntartotta a kohéziót, ahogyan 
a Monarchia területén is sokáig békésen élt együtt a sokszor már gyermekként többnyelvű ál-
lampolgár. Ennek ugyanazért tulajdonítok nagy jelentőséget, amiért Csányi Vilmos: „Az em-
beri kultúrák lényegében a szociális vonzódás, a kommunikációs kényszer és a tárgyszeretet 
által folyamatosan működtetett funkcionális szabályrendszerek. Ide tartoznak az emberi kap-
csolatokra vonatkozó szabályrendszerek, a tárgyak előállítására, használatára, cseréjére és ter-
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melésére vonatkozó szabályok, amelyek a kultúra keletkezésére, értékeire, működésére, törté-
netére vonatkoznak. A nyelv az az általános kommunikációs rendszer – maga is szabályrend-
szer – amely a kultúrában működő egyes szabályok formulálásában, egyének és nemzedékek 
közötti átadásában közreműködik és így tükrözi az adott kultúra teljességét” (Csányi 1999: 25).  

„Riporter: Nem tudtuk visszautasítani a török kávé meghívást, ami egy töröktől érkezett, akinek 
az apja és a nagyapja kávéházas volt Ada Kalehen. Engur követte a szülei nyomdokát. A sziget 
elárasztása után Orsovában egy kocsmában készítette tovább a kávét.  

 (Háttérzaj: konyha) 

Engur: Felforralod a vizet, majd beleteszed a kávét és a cukrot… ha 100 kávét kell készítened, 
akkor is külön készíted. Ez az, ahogyan a török kávé készül.  

(Háttérzaj: konyha) 

Engur: 4 nagy kávé, és még lesz egy kicsi is… 

Zela: Emlékszel rám? 

Engur felesége: Nem nagyon… 

Zela: Az Ada Kaleh-i pék lánya vagyok.  

Engur felesége: Emlékszem a pékre, Luta bácsira (nevetés). Nagyon jó kenyeret készített. Meg 
szoktuk várni a kenyeret, nem ettünk addig, amíg kenyeret nem kaptuk tőle (nevetés).  

Zela: Emlékszik a szigetre, Ada Kalehre? 

Engur felesége: Persze, hogy emlékszem! 

Engur: Ott szerettünk egymásba! (nevetés). Nem tudtunk megszabadulni egymástól! 

Engur felesége: Te szegény! 

Engur: A feleségem… 

Engur felesége: Ahmet Mioara. 65 éves vagyok, és a szigeten éltem 4 éves korom óta. A sziget 
és a cigarettagyár között ingáztam, ahol dolgoztam. Könnyű volt találkozni a leendő férjemmel. 
A sziget kicsi volt, és sokat láttuk egymást. Vékony és magas volt, sokat dicsért engem… Szerette 
a hosszú, göndör hajamat! 

Engur: Magas, szép hajú, karcsú nő volt… Megmondtam neki minden nap, hogy szeretem.  

Riporter: És még ma is megmondja neki? 

Engur: Meg hát! Édesem, szeretlek! 

(mindketten nevettek) 

Zela: Nehéz lehetett mindkettejüknek, hiszen vegyes családból származnak.  

Engur felesége: Végül megragadtam a kezét és hazavittem, mivel az én embereim nem szerették, 
mivel török volt, és az ő családja meg nem szeretett engem, mert én meg román voltam. De végül 
a szerelem győzött, és a nulláról kezdtük.  

(Török zene) 

Engur: Oh, szép volt a szigeten szerelembe esni… A Duna partján szoktunk csókolózni, a csó-
nakázók távolról figyeltek… 

Engur felesége: Terveket szőttünk a jövőre nézve, de nem volt egyszerű, mivel miután a kommu-
nisták elárasztották a szigetet, nem találtunk lakást. Minden lehetőséget ki kellett próbálnunk…” 
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Az emlékezés szereplői – kontinuus csoporthoz tartozás 
Az eltűnt szigetet, Ada Kalehet bemutató dokumentumműsor szerkesztője egy „kétkultúrás” 
párkapcsolatot mutat be. A román férj és a török feleség szerelme szintén a szigethez kötődik, 
de túlélte a sziget eltűnését, ma is együtt él a házaspár. Ennél a mozzanatnál is érdemes meg-
állnunk egy pillanatra, mert az emlékezés végigkíséri a műsort. Erről érdemes idézni Pléh Csaba 
Halbwacrhsra utaló sorait A természet és a lélek című kötetéből: 

„A múlt mindig egy emlékezeti szűrőn át jelenik meg számunkra, „nyers emlékek” tulajdon-
képpen nincsenek is. Ez a szűrő abban az értelemben társas jellegű, hogy a „dolgokra” mindig 
egy adott társadalmi szerepünknek megfelelően emlékezünk vissza. Nemcsak individuális em-
lékezetünk mutatja azonban a csoportnormák hatását, hanem a teljesebb emlékezeti rendszer 
abban az értelemben kollektív is, hogy a csoporttagok emlékei egy normát alakítanak ki, re-
konstrukcióik a múltról az interakció függvényében konvergálnak egymás között. Az emlékek 
kontinuitását a csoporthoz tartozás adja meg” (Pléh 2003: 229). Liliana Nicolae végigvezeti a 
hallgatót ennek a csoportnak a kollektív emlékezésén. A csoport tagjai alanyai egy kialakított 
norma alapján emlékeznek: a sziget maga a boldog és békés gyermekkor, a bukolikus, fügeillatú 
és törökmézillatú nyarak, a szigeten szövődő és máig tartó házasság, mindaz, ami békés és har-
monikus, nemcsak a természettel, hanem az együtt élő emberekkel is harmóniában való létezés.  

„Riporter: Az Ada Kalehiek nem költöztek Simianra. Miután elhagyták a szigetet, mindenki arra 
ment, amerre látott. Itt van Tudor Ratoi a Mehedinti Megyei Archívumban, és a Vaskapu ko-
rábbi igazgatója, Petru Paun.  

Ratoi: Nem volt könnyű az Ada Kalehi emberek élete. Ami velük történt, bizonyos értelemben 
olyan ár volt, amit a civilizáció érdekében meg kellett fizetni. Tudja, a Vaskapu erőműnek is 
megvannak az előnyei: olcsó elektromos energiát állít elő, szabályozza a dunai hajózást, és en-
nek bizony ára van, visszafordíthatatlanul megváltoztatta az ökoszisztémát, és egyszerűen eltö-
rölt bizonyos helyszíneket a térképről.  

Petru Paun: Nézze, az ország az erőműből többet profitál, mint egy szigetből a Duna közepén. 
Persze sajnáljuk azt, ami történt… de az embereknek előre megmondták, hogy biztonságban 
lesznek, ha elköltöznek a szigetről az elöntés előtt! Sajnáltam, mert a sziget gyönyörű volt. De 
mint a vízi erőművek szakértője, aki ott dolgozott, egyáltalán nem sajnálom. Ez a helyzet.  

Zela: Legtöbben lerombolták a házukat, elhurcolták a téglákat és újat építettek belőle a folyó-
parton. Néhányan közülünk elhagyták Constantát a Fekete-tengeren. De a nagyi azt mondta, 
ennek az illata nem olyan, mint a Dunáé, és visszajöttünk onnan, közel a szigethez. Boldogabb 
volt itt, de hetente egyszer lement a partra sírni. Kisírta a szívét, tudja… 

Riporter: A constantai mecsetben van egy híres szőnyeg Ada Kalehről. Azt mondják, ez a leg-
nagyobb Európában.  

Pébános: A szőnyeg a szigetről került ide, ez a szultán ajándéka. Egy lány 16 évig szőtte, és 420 
kiló a súlya.  

Riporter: Néhány Ada Kalehi lakos most Constantában él, a Fekete-tenger partján.  

(Háttérzaj: kopogás az ajtón, ami kinyílik) 

Riporter: Egy 70 éves nőt látogatunk meg – a fiával és Laurával jöttem, aki az Ada Kaleh-i pék 
lánya.  

Az öregasszony fia: hadd mutassak be neked valakit. Itt van Luta úr unokája! 

Öregasszony: Luta ki? 
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Az öregasszony fia: A pék! 

Az öregasszony: Ó! Mit csinálsz itt lányom? 

Laura: beszélgetni jöttem… 

Riporter: Az öregasszony, Megmet Miriam már egy ideje megvakult, és a régi emlékeinek él.  

Laura: Milyen volt az élet a szigeten? 

Öregasszony: Hát, nem volt könnyű, tudod, de megszoktuk! 

Laura: Mire emlékszik még a szigetről? 

Öregasszony: Mindenre emlékszem. Mindenre! 

(Az öregasszony elsírja magát) 

Az öregasszony fia: Ne sírj! Na, hagyd abba! 

Öregasszony: Mindig a szülőföldemre gondolok. A túlvilágon is emlékezni fogok, úgy gondolom. 
Az után hagytam el az otthonom, hogy megcsókoltam a ház négy sarkát. Nem tudtam abbahagyni 
a sírást, amikor menni kellett. Volt egy kutyám… megérezte, hogy valami nincs rendben, és nem 
akarta elhagyni a helyet… 

Öregasszony (ismét sírva fakad): Úgy örülök, megint tudtam beszélni valakivel a szigetről… De 
szeretném tudni… hogy van Alisei, Seidin fia.  

Laura: Pár hete halt meg… 

Öregasszony: Mi van Bicával vagy Lenutával, Reuf lányával? 

Riporter: Az idős Miriam nem hagyja, hogy elmenjünk. És valamit énekelni akar, amikor mégis 
megyünk.  

(Török szerelmi ének)” 

Itt ér véget a rádió dokumentumműsor.  

III.4. Kivásároltak – fogolykereskedelem az NDK-ban – Egy rádió-
dokumentum három narratívája 

Az első percekben él a hangulatteremtés eszközével, amikor hitelesítő, atmoszférateremtő „so-
und biteokat” (hangeffektusokat) hallunk: 

Zongora kollázs (autópálya zaja, madárcsivitelés) 

Ezután szólal meg a narrátor (ő a szerkesztőt képviseli de női hangon halljuk) 

„A vezetőülést kitépték, a műszerfalat vastag por fedi, a rendszám leszerelve. A Magirus-Deutz 
márkájú kék-fehér busz Frankfurttól északkeletre a hessen-wetteraui Nidda-part iszapos parko-
lójában található. A veterán busz hátsó üvegén fehér betűkkel: „Korszerű utazás – WC a fedél-
zeten”. Ez a jelentéktelen busz a második világháború utáni német történelem egykori fontos 
kelléke: az NDK fegyintézeteiből szállította éveken át a Bonn által kivásárolt politikai foglyokat 
Nyugat-Németországba.” 

Ekkor – amikor már a figyelmünket megragadta – tudatosítja a hallgatóban a szerkesztő, hogy 
mit is hallunk majd a következőkben, és kinek a „meséje” következik: 

Megváltottak / Kivásároltak 

Az NDK titkos üzletei politikai foglyokkal 

Feature – írta Axel Reitel 
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A műfaji megjelölés feature, ami a szerkesztési sokféleséget hangsúlyozza, hiszen a feature 
műfajának jellegzetessége éppen az összetettsége. Szemben az egyszerű, akár monológot tar-
talmazó történetmeséléssel a feature kötelező módon tartalmaz sok, egymást rövid időközön-
ként – gyakran két percenként – váltó hangzáselemeket, amelyek gyakran eltérő műfajúak. Eb-
ben a műfajban az akusztikus elemek szerepe azonos súlyú a szövegekkel, az érzelmi hangsú-
lyok felé tolva a befogadást.  

Axel Reitel a történetet feature műfajban meséli el, ezzel is igyekezvén fenntartani a hallgató 
figyelmét 52 percen keresztül. A narrátor szövegéből kiderül, hogy személyes élmény követ-
kezik: 

„A hadüzenetet az első ütközetek követték. Lépcső vitt le a fogdából. A tigrisketrecektől vezető, 
trapéz alakban dróttal fedett kifutó előtt buszok köhögtek. Ablakaik színezettek voltak. Az első 
buszban a nők. Beszállva a buszba nagy tehertől szabadultál meg, de még nem érezted a sza-
badságot. A hátsó ülésen két stasis ült farmerben, kockás ingben, Bild-Zeitungot olvasva, egyik 
mellett DAB dobozos sör. Milyen színjáték folyik itt még az utolsó pillanatokban is? Éreztetni 
akarják velünk, hogy bármikor újra kezdődhet az üldözésünk? Ez már kényszeres, gondoltam, 
és elfordítottam a fejem. Minden ülés foglalt volt, amikor az NSZEP fogolykivásárlási megbí-
zottja szállt a buszba. Az ügyvéd, Dr. Vogel alacsony, elegáns úr volt. Az a pletyka járta, hogy 
Dr. Vogel egy politikai fogoly Nyugatra távozását egyengette, viszonzásul megkapta a fogoly 
feleségét. Vogel asszony azóta is Mercédesszel jár Kelet-Berlinben.” 

A szerkesztő az idősíkok felcserélésével él, hiszen a jelenet a szabadulás előtti pillanatokban 
játszódik, amíg az egész „story” egy folyamatot tár fel, a letartóztatott Edda Schönherz párhu-
zamos történetén keresztül.  

Ekkor a főnarratíva szerkesztője affektív megerősítő hatás alkalmaz, vagyis zenét helyez el a 
szövegben. (Leonard Cohen: One of us cannot be wrong). A narrátor még visszaemlékezik az 
utolsó pillanatokra: 

„Dr. Vogel minden jót kívánt, leszállása előtt még azt ajánlotta: jó lesz, ha hallgatunk élménye-
inkről. Gondoljunk csak a még sorukra várókra.  

„Mindent meg fog írni Nyugaton?” – kérdezte a kihallgatóm, egy főhadnagy. Íróasztalán volt 
az elkobzott jegyzetfüzetem, néhány Leonhard Cohen fordítás. Mellette bézs papírzacskó. „Va-
lószínűleg” mondtam. Erre, mintha vezényszóra tenné, kihúzta a zacskóból a filmet, amelyet 
akcióm során fényképeztem, és az orrom elé tartotta. A film sötét volt. ”Befűzéskor biztos fényt 
kapott”- mondtam. „Első vérig fogom a fejed a falba verni” – mondta a kihallgatóm, és fenye-
getően felém lépett. Amikor elindult velem a busz, fogolytársamhoz hasonlóan én is az ülésbe 
süppedtem.” 

A következő zene előrevetíti az NDK atmoszféráját: ez az NDK-dal („Halljátok a kerekek csat-
togását, látjátok a pattanó szikrákat”).  

A narratíva szereplője ezután Ludwig A. Rehlinger, aki 1957-től 1969-ig a Német Szövetségi 
Köztársaság Össznémet Ügyek Minisztériumának referense, 1982-tól 1988-ig pedig a Belné-
met Kapcsolatok Szövetségi Minisztériumának államtitkára volt.  
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„A fogolykivásárlás megértéséhez fel kell elevenítenünk, milyen volt az NDK politikai helyzete 
1962-ben.” 

(Zene: NDK-dal a Nemzetvédelmi Minisztérium zenekarával) 

„Walter Ulbricht 1945 után hamarosan azzal a világos sztálini utasítással érkezett Berlinbe, 
hogy a szovjet megszállási övezetben szovjet rendszert hozzon létre, amely a szovjet megszálló 
hatalom teljes támogatásával meg is valósult. Azt, aki nem tagozódott be, ellenállt, vagy letar-
tóztatták, vagy kiutasították, vagy egyéb módon iktatták ki. Ennek magam is tanúja voltam, 
1947-ben a Humboldt Egyetemen tanultam, és a beilleszkedni nem akaró évfolyamtársak egy-
szerűen eltűntek.” 

Ekkor jelenik meg a rádiódokumentum másik főszereplője (a narrátor Axel mellett), Edda 
Schönherz. Ő az, akinek a története a középpontba kerül, és ezt szakítják majd meg a narrátor 
megértést segítő vagy a történetet tovább lendítő információi, illetve a többi szereplő vallomá-
sai.  

„Tudja, könnyű volt a rendszerrel ütközni, elég volt, ha igazat mondtál.  

A legtöbb NDK-polgár tehát két arcot viselt, két nyelvet beszélt: egy magánéletit, a másikat 
hivatalos használatra.  

Zene: Axel Reitel: Für immer frei – contre faux amis” („Szabadulj végleg a holt ügyektől, tör-
ténjen bármi, te, légy mindig szabad, a szabadság a mérce, szabadulj a hamis barátoktól, ezer 
allűrjükkel együtt, a rágalmazásra hajlóktól – végleg…”) 

Narrátor: 

Első fal-ellenes akcióm: a verseim, melyeket többnyire anyám az éjszakai cenzúrázásai során 
kivett a mappámból és megsemmisített. Ha családi ünnepek alkalmával politizálásra került sor, 
anyám rövidre zárta a vitát: harmóniát és békességet akar a saját lakásában. Egyszer nekem 
azt mondta, ha mindent úgy csinálnék, ahogyan ő mondja, a világ legdrágább ruháiban járhat-
nék. . Eszembe is jutott Cottbusban, ahová az újabb letartóztatásom utáni ítélethirdetés után 
kerültem, és sárgacsíkos rabruhát hordtam, mint a többi politikai, értékem akkoriban egy közel 
hatjegyű szám volt.  

(Zene) 

Női narrátor: 

Edda Schönherz 1974 nyarán két gyermekével Magyarországon nyaral. Egyedül neveli őket. 
Férje a Nemzeti Néphadsereg állományában teljesített szolgálata idején hunyt el váratlanul. A 
diagnózis: vérrák. Akkor még nem tudhatta, csak a fal leomlása után derült rá fény: veszélyes 
szállítmány kíséreténél kapta a halálos dózist.” 

A történet folytatódik, majd elérkezünk Edda Schönherz elfogásának emlékéhez: 

„Hétfő reggel történt az elfogatásom röviddel hét óra előtt, még ágyban voltam. Kinyílt a háló-
szoba ajtaja – gondoltam, a gyerekek jönnek még be –, helyettük a Stázitól 12 férfi és egy nő 
álltak az ágyamnál. Aztán levittek, lent a konyhában ült a fiam, reggeliztek a nagymamával és 
kiabált: Mama, mama, mama! Belém kapaszkodott, mondtam, hogy mindjárt jön a mama vissza, 
nem gondoltam, hogy három év fog eltelni. Ez alatt a 3 év alatt nem is láthattam a gyerekeimet, 
az indoklás szerint 18 éven aluliak nem látogathatnak büntetésvégrehajtó intézetet. Annett és 
René 11 és 12 voltak.” 

A történetben új szereplő is megjelenik, egy másik letartóztatott: Dieter Dombrowski.  
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Anyám Nyugat-Berlinben élt, 1974 tavaszán, március-április táján kapott először infarktust, 
Nyugat-Berlinben, Zehlendorfban volt kórházban. Benyújtottuk a látogatási kérelmet. A Kelet-
Berlini Rendőrkapitányságon a Keibelstrassén várakoztunk a csomagjainkkal, de kérelmünket 
elutasították.  

Női narrátor: 

Amikor kiderült, hogy a 23 éves Dieter Dombrowski beteg édesanyjának látogatását elutasítják, 
szökést tervezett.  

Dombrowski: 

„Ismerve a viszonyokat, ezt is vártam, tehát segítséget szerveztem a meneküléshez, ismerős volt, 
a Berlin-Hamburg tranzitúton, a régi ötösön kellett volna kicsempésznie. Menekülési kísérletem 
azonban nem járt sikerrel. Így ítéltek el négy évre szökési kísérletért és államellenes kapcsolat-
tartásért.” 

Látjuk, hogy Axel Reitel úgy válogatta szereplőit, és a szereplők emlékeit is úgy nyújtja át a 
hallgatónak, hogy irántuk ösztönös szimpátiát kelt, hiszen ki ne érezné át a gyermekeitől elsza-
kított vagy a beteg édesanyját meglátogatni kívánó fiatalemberrel szembeni brutalitás emberte-
lenségét. A szerkesztő narrátorként szól hozzánk, és az NDK ideologikus környezetét erős hangulat-
keltő motívumokkal jeleníti meg, amelyek egymásra reflektálnak.  

Női narrátor: 

„Az NDK-ban nem létezhetett a „politikai fogoly” fogalma. Ezt az NDK- kormány röviddel az 
állam megalakulása után betonozta be. Az Igazságügyi Minisztérium körrendeletben tiltotta be 
1951-ben a szó használatát. „Aki antifasiszta-demokratikus rendszerünket aláássa, békés gaz-
dasági építkezésünket zavarja, büntetendő cselekményt valósít meg. Tehát az ilyen bűncselek-
ményért elítéltek nem „politikai foglyok”, hanem bűnözők. Ezen elítélteket politikai foglyoknak 
nevezni tilos.” 

(NDK-dal: „61 nyarán, augusztus 13-án lezártuk a határt és senki sem tudott róla…”) 

Walter Ulbricht: „Semmi sem lehet fontosabb, mint ami itt történik, amit az emberek érdekében 
teszünk…” 

NDK-dal: Klappe zu Affe tot („Csukva a csapó ajtó, a majom halott” 13).  

Walter Ulbricht: 

„Így augusztus 13-a tisztán a humanizmust szolgálja.” 

A Politikai Bizottság archívumából: 

„Ismételten kijelentjük, hogy minden állampolgár, aki az NDK-t elhagyja, és embercsempészek 
kezére adja magát, a béke ügyét árulja el, tettével az agresszív nyugatnémet militarizmus poli-
tikáját támogatja, mely atomtámadásra készül.” 

A történetmesélő szerkesztő a feature műfaji sajátosságai szerint archív hangdokumentumokat 
is alkalmaz, amelyek a dalokkal kontrasztban, egymásra referálva még erősebb hatást érnek el 
a hallgatóban. A humanizmusról és demokratizmusról lózungokat ismételgető politikus és a 
tények szembeállítása megeleveníti a társadalomtörténeti korszak atmoszféráját. A történet e 
pontján megjelenik a tudományos hitelesítő személye, Manfred Wilke szociológus.  

Manfred Wilke: 

                                                 
13 Cirkuszi kifejezésből lett szállóige. Halott majommal nincs cirkuszi előadás. (Tehát elővigyázatosságból, koc-
kázatkerülésből is be lehet zárni a boltot – a ford. 
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A berlini fal megépítésével megváltozott a Szövetségi Köztársaság Németország-politikájának 
perspektívája. A gyors újraegyesítés a világpolitikai realitások zátonyára futott.  

Női narrátor: 

Manfred Wilke szociológus, nyugdíjba vonulásáig a berlini Freie Univertsität NDK-t kutató 
csoportjának egyik vezetője.  

Manfred Wilke: 

És akkor az volt a kérdés, hogy lehet elismerni az NDK-t, az újraegyesítés alkotmányos céljának 
feladása nélkül.  

Ludwig A. Rehlinger: 

Az NDK-ban az 1961-62-es években közel 12. 000 politikai fogoly volt börtönben, sorsuk Nyu-
gaton sem volt ismeretlen.  

Mindnyájan tudtunk az egész szörnyűségről, hogy az emberek ott szinte csak vegetálnak.  

Manfred Wilke: 

Ennek megfelelően a Szövetségi Köztársaság és a szövetségi kormány koncepciót dolgozott ki a 
politikai foglyok kivásárlására. Ezt az NDK krónikus devizahiánya tette lehetővé, az NDK egy-
részt megszabadult politikai foglyaitól, másrészt növelte devizatartalékait.  

Edda Schönherz: 

Azután két napig kihallgattak, utána meg vittek a vizsgáló bíró elé.  

(… Cellaajtó, autóindítás) 

Edda Schönherz: 

Kisteherautóval vittek, Barkas-szal. Élelmiszerszállító külseje volt. Pontosan emlékszem, hogy 
az állt rajta: Fogyassz több halat és zöldséget! 

Halak Rostockból! Később hallottam, hogy egy hohenschönhauseni háziasszony reklamált a 
magisztrátusnál, állandóan látja az autót, de sehol nem kap rostocki halat. Hol árulják? – Így 
meg kellett változtassák a halas feliratot.  

Ebben a kisteherautóban öt kis kamra van, egy deszka, amin épp, hogy elférsz, ha becsukják az 
ajtót, semmi fény, nincs ablaka. Körülbelül két és fél–három órát furikáztak velem a környéken 
keresztül-kasul. Azért, hogy félrevezessenek, és ne tudjam, hogy még mindig Berlinben vagyok. 
Végül Hohenschönhausenben kötöttem ki. Hohenschönhausen nem szerepelt semmilyen térké-
pen. Tehát hivatalosan nem létezett.  

Női narrátor: 

Hivatalosan politikai foglyok sem léteztek az NDK-ban. És az Állambiztonságnak sem volt bör-
töne a Berlin-térképen. A foglyok ezrei a nyilvánosság számára quasi nem léteztek. Kivásárlá-
sukkal el is tűntek ezek a ’fantomok’.” 

Női narrátor: 

Ludwig Rehlingert, az Össznémet Ügyek Szövetségi Minisztériumának referensét bízzák meg a 
kiválasztással.  

Ludwig A Rehlinger: 

Azonnal a jogsegélyszolgálatra mentem, alapos tárgyalást folytattam az ügyvédekkel. Ezután 
kínos órák következtek. Mind a 12. 000 aktát átnéztem, ott voltak az ügyvédi irodában, megnéz-
tem és megpróbáltam igazságosan választani. Még ma is nehéz visszagondolnom a választásra, 
nagy lelki teher volt. Valakinek végül csak meg kellett tennie. Összeállítottam egy 1000 foglyot 
tartalmazó listát, közöltük Vogel úrral, hogy elkészült az 1000 fős lista és készek vagyunk tár-
gyalni róla. Stange ügyvéd, az összekötőnk pár nap múlva jött vissza Kelet-Berlinből a hírrel, 
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hogy nem ilyen nagyban szeretnék kezdeni, csak apránként. Nem szándékoztunk elutasítóan vi-
selkedni, mert végre el akartunk kezdeni segíteni az embereken. Tehát először az ezres listát 
ötszázra redukálták. Az ötszázból lett száz, a százból maradt ötven, végezetül nyolc fogoly ma-
radt, velük kezdődött a fogolymegváltás 1962 végén. Az első fizetséget készpénzben magam kéz-
besítettem a híres kis kofferben.  

 Manfred Wilke: 

Ez a kereskedés és megváltás azért volt lehetséges, mert a Szövetségi Köztársaság Legfelsőbb 
Bírósága leszögezte, az NDK-ban az emberi jogaik gyakorlásában, így a lakóhelyük szabad 
megválasztásában, az utazás szabadságában akadályozott és elítélt embereket a Szövetségi Köz-
társaság politikai elítélteknek tekinti. Ugyanakkor az NDK útlevéltörvényei és politikai bünte-
tőjoga szerint a politikai elítéltek közönséges bűnözőknek számítottak.  

Női narrátor: 

Ezeknek a „közönséges bűnözőknek” mindegyike az NDK-nak 40. 000 DM-t hozott. 1975-től a 
fogolymegváltásból származó éves bevétel már átlépte a 100 milliós határt.  

De ez sem volt elég. A bevételek növelése érdekében 40 ezres „fejpénzt” 1977-ben 95. 847 német 
márkára srófolták fel. Az emelés indoka: a képzési költségek és okozott károk megtérítése: Vogel 
ügyvéd így magyarázta egy Spiegel-riporternek a furcsa összeget: „Tulajdonképpen 96. 000 
márkát követeltünk volna, de az egyik résztvevő úgy vélte, ne legyen ilyen „kerek” összeg, ne-
hogy „fejpénznek” nézzen ki a dolog.” 

(Axel Reitel zene: „Für immer frei”) 

(…) 

(Soundbite: vasúti szerelvény tolatásának zaja) 

Női narrátor: 

Vogel és Stange ügyvéd bonyolították a fizetést. A háttérben Schalk-Golodkowski ezredes állt, 
aki a ”kokót (kommerciális koordináció) – kekót (kereskedelmi koordináció)” irányította.  

Az első részlet felhasználásáról különböző nyilatkozatok hangzottak el. Egyesek tehervagonnyi 
kálisóról beszélnek. Vogel ügyvéd egy Spiegel-interjúban azt mondta, a pénzen banánt vettek, 
attól kezdve őt és kollégáját csak „banánfiúknak” emlegették. 1967-ig a befolyt összeg és áru 
kizárólag az NDK állami tartalékába került. Erich Honecker hivatalba lépése után a folyó-
számla a pártvezetés és az állambiztonság titkos vállalkozásává alakult.  

Pokoli szövetség: az Államvédelem „termelte” a foglyokat, az állam pedig eladta a Szövetségi 
Köztársaságnak.  

(Sound bite: Vonatfékezés) 

Edda Schönherz: 

Még azt is megkérdeztem a kihallgatómtól, ’mi lesz a továbbiakban’, erre csak annyit mondott: 
’örüljön, amíg még itt van, ahová ezután kerülni fog, onnan vissza fog ide vágyni. ’ 

Aztán megint a rabszállítón vittek, az Ostbahnhofon (Keleti pályaudvar) találtuk magunkat. Bű-
nözőkkel összeláncolva vezettek minket, a pályaudvar másik oldalán a munkába menők… 

Arra a kérdésre, hogy a hallgató számára hogyan válik bensővé az elbeszélés, Pléh Csaba mo-
delljének segítségével adok választ. „A narratív pszichológiáról: az elbeszélések beemelése a 
lélekbe”című, 2003-as munkájában három szintet különböztet meg: 
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1. Az elbeszélések szerveződése. Ez az a szint, ahol a fő elméleti kérdés az, hogy milyen 
magyarázó értéke van az elbeszélő mintázatoknak az emberi tudatáramlás organizáció-
jában.  

2. Az elbeszélés kibontakozása. Ezen a szinten Pléh szerint alapvető kérdés, hogy az elbe-
szélő mintázat milyen forrásokból ered, és mennyire primitív módnak tekinthető az az 
emberi kommunikatív szerveződésben.  

3. Az elbeszélő metateória. Ez a szint azt mutatja, hogy az elbeszélésben mennyire rögzül-
nek és jelennek meg alapvető emberi gondolkodásmódok, életfilozófiák, illetve hogyan te-
kinthető egy-egy kultúra vagy kor „lenyomatának”.  

Axel Reitel történetének nagy magyarázó ereje van: a források sokfélék, személyes hitelesség 
és történetileg ellenőrizhető tények alapján szerveződik, valamint, hogy a kor NDK-ban megélt 
lenyomatának tekinthető. A történetnek azonban olyan síkja is van, amely nem szűkíthető le a 
keletnémet fogolyvásárlás körülményeinek megismerésére, hanem jóval mélyebb területre ér: 
nevezetesen a besúgó személyiségét próbálja megértetni (de nem felmenteni) és láttatni.  

A történet folytatódik, egy pontján belép ugyanis egy újabb szereplő, Oehler, aki besúgóként 
jelentett a rendőrségnek.  

Narrátor: 

Az „Oehler” nevű hálózati személyre világosan emlékszem, különböző ifjúsági klubokban talál-
koztunk. Bőrdzsekit hordott, hajtókáján kanüllel. Ez volt az AC/DC rajongók jele. Megint a bőr-
kabát volt rajta, csak a kanül hiányzott, de látszottak még a tűnyomok.” 

(…) 

„A pulthoz ülünk, előttünk a sörünk. Eszembe jut, hogy „Oehler” akkoriban könyvet akart írni. 
Ő is erre gondolhatott. „Láthatod, nem építettem házat, nem nemzettem utódot és könyvet sem 
írtam” – mondta, és félénken nevetett. Ott folytattuk a beszélgetést, ahol 10 éve abbahagytuk. 
Hibátlanul emlékezett.” A nevem úgye, nem kerül említésre? – kérdezte Oehler újra, miközben 
egy sörtócsával rajzolgatott a pulton. „Nem” – mondtam. Oehler is – mint minden tettes – ál-
dozata bűnbocsánatát akarta elnyerni. Abban a pillanatban biztos voltam, hogy kegyetlensége 
szégyenfoltja kitörölhetetlen. „Kezdjük?” – kérdeztem Oehlert. Jól indított, hangjának lendüle-
tet adva, újra az lett, aki egykor volt. „Mindig a siker számított” – kezdte „Oehler” „Helsinki-
ről, vagy az enyhülésről beszélni teljesen nevetséges lett volna, szerintük a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmenet korszakát éltük. Ez alatt a Nyugat volt értendő, ahol a vég kezdete 
mutatkozott.” „Aki tehát a Nyugat mellett döntött, vagy azt jónak ítélte, az egyértelműen meg-
kérdőjelezte a szocializmust, és politikai aknamunkát végzett. De térjünk át a halálodra. Igen, 
én rendeztem meg. Én kezdtem terjeszteni a pletykát.” Megint írogatni kezdett a sörtócsában 
Oehler.  

(…) 

Női narrátor: 

Pontosan 33 755 foglyot váltottak meg. Továbbá 250 000 családot egyesítettek, s ezért több mint 
3, 5 milliárd márkát fizettek ki. A pénz és a szállítmányok – gondolta a Szövetségi Kormány – 
legalább az NDK lakosság javára szolgálnak. Nagy tévedés volt! A legtöbb szállítmányt eladták. 
Az így „kigazdálkodott” pénz pedig – többek között – az NSZK-ba küldött ügynökök költségét 
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fedezte. Mindeközben ügyeltek a berlini elvtársak jó közérzetére; még 1989-ben is Schalk-Go-
lodkowski ezredes a foglyokért kapott pénzből 160 db Citroen BX19 finanszírozását javasolta a 
kormányflotta megújítására.  

Az NDK fennállásának végén több mint 2, 1 milliárd márka volt a főtitkári folyószámlán.  

(Zene) 

Narrátor: 

’Na, mindegy’, mondta ’Oehler’, egyenlőtlenül lélegezve. „Semmiesetre sem örültünk, hogy át 
akarsz települni. Kínozhattalak volna. Elképzelésünk szerint az informális hálózatba kellett 
volna befognunk. „Sosem állt szándékomban” – mondtam. „Az érettségitől eltiltás napján, úgy 
gondoltuk, a szüleidhez mész”. „Miből gondoltátok? A te ötleted volt?” – kérdeztem „Oehlert”. 
Sokan mennek a szülőkhöz, ha szorul a hurok. A család a társadalom őssejtje.” „Friedrich En-
gels idézet. Hát ez tiszta színház” – mondtam dühösen. Ennyi kicsinyesen összehordott hülyeség 
már sok volt nekem. „Senki nem számolt azzal, hogy az eltiltás után nagy hirtelen elhagyod a 
várost. Mentél volna a szüleidhez, akkor a Friedensbrückénél megrendezhettem volna a tökéle-
tes öngyilkossági kísérleted, mely súlyos tudatzavart okozhatott volna. Évente tucatnyian vetik 
le magukat a hídról, te csak néhány méterre laktál. Innen kaphattad volna az ötletet. Aztán hir-
telen senki sem tudta, hová lettél. Célozgattak arra is, lehet, kárt tettél magadban. Ebben a 
pillanatban jött „halálod” ötlete. Tényleg ez az őrültség jutott eszembe. Mit is mondhatnék, 
minden jó, ha jó a vége. Semmi nem jött össze, amit ellened terveztünk. A pletyka futótűzként 
terjedt, meglepően sokan elhitték. „Kétszázan jöttek volna a temetésemre, hát ez engem is meg-
döbbentett” – mondtam, és felálltam. „Oehler” folytatta:”Mindez akkor és a későbbiekben is 
személyiségjegyeid feltérképezését szolgálta. Sikerült a Stasinak egy pazar címlistát szállíta-
nom. „Hidd el, a béke felderítőjének éreztem magam.” Jó végszó, gondoltam, és mint régen, 
kezet nyújtottam „Oehlernek”, minden jót, köszönöm. Őt jobban megviselte ez az egész, mint 
engem. „Tudnál nekem egy kópiát adni a tettes-aktámról?” – kérdezte mesterkélt iróniával 
„Oehler”. ’Nem’ – mondtam, mert nincs ilyen akta. Az elfogatási jegyzőkönyvön találtam egy 
utalást, ez minden. „Egy macskakaparást találtál, és azt sem tőlem? – kérdezte „Oehler” zava-
rodottan. Arckifejezése minden pénzt megért.” 

Megint Pléh Csabát idézem: „A történetek, mint kognitív mintázatok különlegessége valójában 
abban rejlik, hogy mi mint emberek különlegesen érdeklődünk az időben kibontakozó ese-
ménysorok és az emberi hősök indítékrendszere iránt. Az emberi hősök számunkra azt a kultu-
rális személyiségi mintát, kánont biztosítják, amely az elsődleges és másodlagos szocializációs 
folyamatok egyik fő támadáspontja” (Pléh 2003). Axel Reitel dokumentumműsorában az idő-
ben kibontakozó eseménysorokat megérteni kívánó hallgató egy kerek egész „mesét” kap, jó és 
rossz szereplőkkel, valamint egy pszichológiailag „bonyolult” személyiség képét: a besúgót, 
aki mindenkor és mindenütt, de különösen a posztszocialista országokban a társadalmi disz-
kusszió egyik központi figurája. A történet vége bizonyos értelemben happy end, hiszen Axel 
Reitel, a mesélő és Edda Schönherz is a szabadság földjére kerültek. Egyikőjük sem adta fel 
személyiségének, identitásának központi magját és értékeiket. A besúgó zavarodottsága a me-
sélőnek „minden pénzt megér”, tehát elégtételnek érzi ezt.  

A hallgató a majdnem egy órás dokumentumműsor alatt egyértelműen szembesül a hajdani 
NDK hatalmi elitjének cinizmusával, azonosul a jogtiprás áldozataival és az ezt bemutató és 
elénk táró mesélővel.  
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A rádiódokumentum főszereplőjének perspektívája – Edda Schönherz narratí-
vája 
Axel Reitel a „Kivásároltak” című rádiódokumentumának főszereplője Edda Schönherz, akinek 
narratívája a szabadság és autonómia értékének extrém körülmények közötti megőrzéséről szól. 
Első megjelenésekor azonnal megismerjük attitűdjét a kelet-német politikai rendszerrel kapcso-
latban.  

Edda Schönherz: 

„Tudja, könnyű volt a rendszerrel ütközni, elég volt, ha igazat mondtál.  

A legtöbb NDK-polgár tehát két arcot viselt, két nyelvet beszélt: egy magánéletit, a másikat 
hivatalos használatra.” 

Női narrátor: 

„Edda Schönherz, két gyermekes anya, Berlinben lakott, a hároméves Televíziós Akadémia el-
végzése után bemondóként dolgozott Adlershofban. A televízió igazgatója megrovásban része-
síti, mert műsoraiban „túl ritkán említi a szocializmus fényes fejlődését”.  

(Vagyis a szerkesztő, Axel Reitel információt ad arról, hogy kit hallunk. Érzékelteti Edda 
Schönherz politikai magatartásának hivatalos megítélését is  

Edda Schönherz: 

„Nem tudok egyszerre két arcot hordani, és ha előbújik az eredeti, máris kezdődnek a nehézsé-
gek, így is történt. Addigra már biztosan tudtam, hogy nem akarok ilyen államban élni. Szeret-
ném, ha a gyerekeim demokráciában nőnének fel, nem tehetem ki őket egy diktatúrának.” 

Ezeket a mondatokat Edda Schönherz a beszélgetés során, az eseményekre való visszaemléke-
zés előtt mondja. A szerkesztő ezt az állásfoglalást a főszereplő cselekedeteinek megértéséhez 
előzetes segítségként adja át a hallgatónak.  

Női narrátor: 

„Edda Schönherz 1974 nyarán két gyermekével Magyarországon nyaral. Egyedül neveli őket. 
Férje a Nemzeti Néphadsereg állományában teljesített szolgálata idején hunyt el váratlanul. A 
diagnózis: vérrák. Akkor még nem tudhatta, csak a fal leomlása után derült rá fény: veszélyes 
szállítmány kíséreténél kapta a halálos dózist.” 

Íme, az NDK-ban létező politikai rezsim újabb bűne. Az idősíkok eltolódnak, hiszen ezt csak 
később tudja meg Edda Schönherz, de a hallgató utólagos megerősítést kap a rendszer rémsé-
geiről.  

Edda Schönherz: 

„A nyugat-német és az amerikai követségen csak érdeklődtünk, milyen lehetőségek lennének az 
áttelepülésre. Mivel az úgynevezett szocialista külföldön az összes követséget lehallgatták és 
fényképezték, minket is azonnal regisztráltak. A Német Szövetségi Köztársaság követe például 
azt mondta nekem: Úgye tudja, hogy fényképeznek és lehallgatnak minket? Mondtam: Tudom. 
Még annyit mondtam: Akkor azt is tudja, mi lesz velünk, ha kimentünk innen.” 

(…) 

Női narrátor: 
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Már hazarepüléskor észreveszi, hogy követik. Közli a gyerekeivel, hogy mostantól már sosin-
csenek egyedül. Állandó kíséretük van. Az állambiztonságiak a szomszédos házakban két szobát 
is kibérelnek, poloskákkal, irányított mikrofonokkal dolgoznak, lehallgatják a telefont. Egy hó-
nap múlva „elérkezik a nap”.  

Ezen a ponton érdemes ismét segítségül hívnunk a narrativitás nagyjait, közülük elsőként Rom 
Harrét: „Az emlékeket diszkurzívan alkotjuk meg. A kisgyermek emlékező állításainak (me-
mory claims) mibenlétét az állításoknak a szülővel való megvitatása szabja meg. A hitelesség 
ilyen nyilvános megvitatása életünk minden szakaszában jellemző az emlékezése. Ezt később 
kiegészítik, nem pedig felváltják, a koherencia kritériumai. Ugyancsak kiegészíthetjük doku-
mentumok és más feljegyzések használatával, amelyek segítségével, mint mondják, ”felfrissít-
jük emlékezetünket” (…) Minthogy az emlékezés paradigmatikusan szociális tevékenység, 
mindenképpen figyelmet kell fordítani a megvitatást végző szociális csoport struktúrájára, kü-
lönösképp a tagok, mint egyének, és mint kategóriák képviselői közti hatalmi viszonyok azo-
nosítására” (Harré 1997: 141).  

Edda Schönherz: 

„Azután két napig kihallgattak, utána meg vittek a vizsgáló bíró elé.” 

A szerkesztő Edda Schönherz. visszaemlékezését hitelesíti, és egyben megteremti a hallgató szá-
mára az affektív befogadói közeget olyan zajok, „sound biteok” megszólaltatásával, amelyek 
felidézik a fenyegető közeget.  

(Cellaajtó, autóindítás) 

Edda Schönherz: 

„Kisteherautóval vittek, Barkas-szal. Élelmiszerszállító külseje volt. Pontosan emlékszem, hogy 
az állt rajta: Fogyassz több halat és zöldséget! 

Halak Rostockból! Később hallottam, hogy egy hohenschönhauseni háziasszony reklamált a 
magisztrátusnál, állandóan látja az autót, de sehol nem kap rostocki halat. Hol árulják? – Így 
meg kellett változtassák a halas feliratot.  

Ebben a kisteherautóban 5 kis kamra van, egy deszka, amin épphogy elférsz, ha becsukják az 
ajtót, semmi fény, nincs ablaka. Körülbelül két és fél–három órát furikáztak velem a környéken 
keresztül-kasul. Azért, hogy félrevezessenek, és ne tudjam, hogy még mindig Berlinben vagyok. 
Végül Hohenschönhausenben kötöttem ki. Hohenschönhausen nem szerepelt semmilyen térké-
pen. Tehát hivatalosan nem létezett.” 

(Kulcscsörgés, cella ajtó zörej) 

Edda Schönherz: 

„Na, ott az után éreztették veled, hogy ezeknek a férfiaknak, illetve a Stasinak a szemében nem 
vagy ember, csak egy szám. Kaptunk is számot. Megalázó volt.  

Meg a rémes ruhák. Ócska elhordott, több számmal nagyobb katonai holmit. A nadrágot nem 
lehetett begombolni, az alsóban nem volt gumi. Össze kellett valahogy fogni. Hozzá szép kockás 
papucs. Leginkább madárijesztőre hasonlítottunk. Nem zavart különösebben, hiszen nem pá-
lyáztam én a „Miss Börtön” címre. Csak a szabadságomat akartam, és ezt már első alkalommal, 
a Magdalena utcában megmondtam a kihallgatómnak. ’Ha már úgyis idekerültem. . . ’ Amikor 
azt mondta „tudja, itt két ajtó van, az egyik, amin bejött, az a gyerekeihez vezet, és szemben ott 
a másik, az még beljebb visz.” 
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Edda Sscönherz ismét hangsúlyozza, hogy a szabadságát akarta. Megemlíti, hogy milyen meg-
alázó helyzetekben volt, de mindez nem volt fontos számára. Az ő perspektíváján keresztül 
látjuk a helyzetet, az ő tapasztalatain átszűrve. Ezt az érzést László János így írja le a Magyar 
Tudományban, „A narratív pszichológiai tartalomelemzés” című írásában: „A szereplő pers-
pektíváját érvényesítő történetből így nemcsak arról értesülünk, hogy mi történt, hanem az ese-
ményeket a szereplő tapasztalatain mintegy átszűrve ismerjük meg. Formálisan a narratív pers-
pektíva fogalmát úgy határozhatjuk meg, mint mindazon nyelvi eszközök összességét, amelyek 
a történet világát – az eseményeket, az események körülményeit, ami a többi szereplő bemuta-
tását is magában foglalhatja – ahhoz a személyhez kapcsolják, akinek a perspektíváját a történet 
elbeszélője érvényesíti. Az elbeszélői perspektíva hordozza azokat a tudatállapotokat, amelyek 
az eseményekkel összefüggésben az elbeszélőt, illetve az elbeszélés szereplőit jellemzik, ezért 
az események bemutatásának elemzésében az elbeszélői perspektíva vagy nézőpont kitüntetett 
helyet foglal el” (László 2005).  

Edda Schönherz: 

„Még azt is megkérdeztem a kihallgatómtól, ’mi lesz a továbbiakban’, erre csak annyit mondott: 
’örüljön, amíg még itt van, ahová ezután kerülni fog, onnan vissza fog ide vágyni. ’ 

Aztán megint a rabszállítón vittek, az Ostbahnhofon (Keleti pályaudvar) találtuk magunkat. Bű-
nözőkkel összeláncolva vezettek minket, a pályaudvar másik oldalán a munkába menők… 

Pályaudvari hangosbemondó (ismét megerősítő, érzelmileg ráhangoló akusztikus elem) 

Edda Schönherz: 

Csak arra emlékszem, hogy a pályaudvar végében ez a rabszállító állt. Hetvenen fértünk bele. 
Csak éjszaka közlekedett. Nappal mellékvágányra állították. Ezzel voltam három napig úton, 
összesen egy toalett. Azok meg ott álltak a pályaudvaron, harapós kutyákkal és gépfegyverrel. 
Megint be egy rabszállító kocsiba, irány Hoheneck, egy XII. századi börtön. A XVIII. századtól 
már női fegyház. Az is maradt, mikor én ott voltam se fűtés és se meleg víz nem volt benne. 
Három műszak, szakmányban. 24 nő egy teremben, háromemeletes vaságyak. Egyetlen toalett 
és 3 disznóitató a mosakodási lehetőség. ’10 gyilkos is jobb nekünk, mint egy politikai fogoly!’ 
volt a jelszó.” 

Itt utalok az időbeliség szerepére és megkonstruálására a narratívákban, amelyeket László János 
így foglalt össze említett tanulmányában: 

„Az idői szervezés elemzése az alábbi szempontok szerint történhet: 

I. Az elbeszélt esemény(ek) és az élettörténet valóságos (biológiai, pszichológiai és szo-
ciális) kronológiájának viszonya. Mely életszakasz(ok)ból származnak az esemény(ek)? 

II. A történet "sűrűsége", az esemény valóságos és elbeszélt idői kiterjedésének viszonya, 
például az idő megállítása vagy kitágítása.  

III. Az elbeszélés idői perspektívája, illetve ennek változásai (jelen, múlt, jövő).  

Az elbeszélés kronológiai mintája: kilengések az egyenes vonalú előrehaladáshoz képest, il-
letve az idői ingadozásokhoz kötődő jelenségek” (László 2005).  

Edda Sscönherz életének legsűrűbb, kiemelkedő szakaszáról beszélt az őt kérdező Axel Reitel-
nek, a számszerűség (ágyak, mosdók száma, toalett, stb  említése jelzi, hogy milyen pontosan 
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emlékszik az akkoriban történtekre. A hallgatónak az az érzése támad, hogy tudatosan, ponto-
san meg akarta jegyezni a körülményeket, éppen egy utólagos felidézés reményében.  

Edda Schönherz: 

„Mikor először bekerültem, teljesen túlzsúfolt volt a ház. Kb. 750 fogoly fér itt el. Az én időmben 
majd 1. 800 nő élt itt. Voltak, akiknek csak a földön jutott alvóhely. Hát igen, ennyien együtt, 
oly hosszú elszigeteltség után.  

A zárkámban volt egy gyilkos is, nem, tulajdonképpen két gyilkos, tényleg nagy volt az össze-
visszaság. Például a suviksz-Nelli, aki bedörzsölte a gyerekeit padlófényesítővel, azután betette 
őket a kályhába és begyújtott velük. A másik a fasírt Nelli, aki a gyereket húsdarálóba tette, 
mert bosszút akart állni egy férfin, a gyerek apján, aki aztán a gyerek körmét találta a fasírtban. 
Sosem hittem, vagy gondoltam volna, hogy ilyen az NDK-ban megeshet. Amit viszont mindig 
szem előtt tartottam: most még alagútban vagyok, de a végén látom a fényt – és oda akarok 
kijutni!”  

Ismét megjelenik az elbeszélő a történetben, de itt érdemes megjegyezni, hogy Pólya Tibort 
idézve „Baumeister és Newman elemzése szerint a cél, illetve a teljesülés alapján felépülő nar-
ratívumok abban különböznek, hogy, az elbeszélő hogyan kezeli múltbeli élményeit. A cél alap-
ján felépülő narratívum elbeszélője bemutatja múltbeli élményeit. A teljesülés alapján felépülő 
narratívum elbeszélője pedig átadja múltbeli élményeit. A narratívum két típusának a naratívum 
átszerkesztését illetően is vannak következményei. ’A cél alapján felépülő narratívum ugyanis 
lehetővé teszi azt, hogy az adott esemény más jövőbeli eseményhez kapcsolja az elbeszélő sze-
mélyt, ami hatékony és előnyös összetevője a megküzdésnek. ’ (Taylor, 1983). A teljesülés 
alapján felépülő narratívum elbeszélőjének azonban nem áll rendelkezésére ez az átszerkesz-
tési(kiemelés SzJ  lehetőség” (Pólya 2004). A narratív reprezentációs mód sajátos megjelnése, 
amikor az átszerkesztést a valódi szerkesztő, Axel Reitel végzi, mozgatva az idősíkokat és ki-
emelve bizonyos elemeket a narratívából, ezzel egy új narratívát hoz létre.  

Edda Schönherz: 

„Minden látogatót elutasítottam, a rokonokat is”, kérdezték: „nem akar látogatókat? Mindenki 
örül, ha jönnek hozzá.” Én meg azt mondtam, ha nem láthatom a gyerekeimet, akkor mást sem 
akarok látni. Higgye el, hihetetlen nehéz volt. Minden héten volt transzport. A transzport azt 
jelentette: politikai foglyok megváltása. Kinyílt tehát az ajtó, és bekiabáltak egy nevet, és ’ösz-
szecsomagolni!’ Pontosan tudtuk, ő most Karl-Marx Stadtba megy, utána meg Nyugatra. Álta-
lában legalábbis.” 

Ebben a részben is egy reprezentációs elemet találunk, Edda Schönherz számára csak a szabad-
ság fontos, illetve a gyerekei fontosak. Ezt támasztja alá a következő rész is: 

Edda Schönherz: 

„Kiengedtek, és ott álltam a förtelmes fegyintézet előtt. Hangosan csapódott a vasajtó. „Lidérc” 
kísért a ruhaelosztóba az udvaron át. Így hívtuk ezt a rémes kopó példányt. Az ablakokban a 
többi politikai fogoly sírt és kiabált utánam: ’Minden jót! ’ Mire megszólalt ez a női szörnyeteg: 
’Schönherz fogoly, itt tarthatjuk még egy napig, ha ezek nem hagyják abba!’ Mondtam, hogy 
ezen a napon már nem múlik semmi. Nem volt hatalmuk rajtam, nem féltem. Sosem féltem, hiszen 
akkor elérték volna, amit akartak. Máig nem félek.” 

(… zene) 
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Edda Schönherz: 

’Természetesen a legborzasztóbb a gyermekeim elidegenedése volt. Három év után helyre kellett 
állítani közöttünk a bizalmat. Fogalmam sem volt, hogyan reagálnak a gyerekek. Mennyire vet-
ték zokon tőlem? Tudják-e egyáltalán, mit tett az anyjuk? 

Amikor lecsuktak, 11 és 12 évesek voltak. Három év múlva 14 és 15 évesek.  

Beadtam az áttelepülési kérvényt. A belügyminiszternek. Személyesen Erich Honeckernek. Em-
lékeztettem arra, hogy nem tartja be az időközben aláírtakat.  

Írtam Dr. Kurt Waldheimnek, az emberi jogok biztosának is New Yorkba. A másik oldal nyomást 
gyakorolt: így jött létre levélváltás Honecker, Brandt és Wehner között. Miattam. Honecker 
azonban ismételten akadályt gördített az utamba, öt éven át. 1979. augusztus 13-án Dr. Vogel, 
az ügyvéd közölte, hogy kérelmemnek helyt adtak. Még kételkedtem, talán gúnyolódik, vagy tré-
fát űz, mert augusztus 13. a fal felhúzásának napja. ’Nem’, mondta, a ’kettő nem függ össze’. 
Mikor akarok kiutazni? Mondtam: ’Holnap. ’ Erre azt mondta: ’Annyira ne siessen, még van 
intéznivaló, különben is, csak kényelmesen. ’ Mondtam: ’Mielőtt még újra meggondolnák ma-
gukat, kint akarok lenni. ’” 

Edda Schönherz párbeszédben meséli el a vele történtek mozzanatait, így szinte élővé teszi az 
eseményeket. Mindezt egy dramaturgikus közegben, ahol egymásra reflektálnak a történet sze-
replői és akusztikus elemei. A párbeszédben elmesélt történet illeszkedik az egész narratíva 
atmoszférájához és ritmusához. A történet vége kerek, megjelenik a mesélő identitásának és 
értékvilágának legfontosabb eleme, a kétszer is aláhúzott szabadság, ő és a gyerekei is szabad-
ságban élhettek.  

Edda Schönherz: 

„Elértem a célom, hiszen 5 hónap múlva ismét a képernyőn voltam, a Bajor TV-nél, ott is ma-
radtam 22 évig. Maximálisan ezt akartam, elértem, meghúztuk magunkat. Szerényen éltem, egy 
garzonban kezdtem. Mindez nem számított nekem, viszont éreztem a szabadságot. Szabadon lé-
legezhettem, azt tehettem, amire vágytam. Boldog és szerencsés vagyok, mert szabad vagyok, és 
a gyerekeim is szabadságban nőhetnek fel. Igen, köszönöm Istennek is.” 

Edda Schönherz története végig a középpontban marad, mint főnarratíva, és ezt körülveszik a 
kisebb súllyal megjelenő szereplők, akik megerősítik vagy ellenpontozzák a főnarratíva elő-
adóját. Elbeszélését alátámasztják dokumentumokkal, amelyek a kognitív oldalt erősítik, vagy 
zenével, ami az érzelmi, affektív viszonyt alapozza meg. A szerkesztő hangi effektusokkal is 
ráhangolja a hallgatót az Edda Schönherz való empátiára.  

László János szerint „Egy esemény attól függően kelt szorongást, ejt kétségbe, ébreszt felelős-
séget, bénít meg, szabadít fel, tölt el lelkesültséggel, ösztönöz beavatkozásra, hogy milyen szer-
vezettségű énnel és a közösségi élmények milyen élményreprezentációjával találkozik, és meg-
fordítva, egy eseményben annak megfelelően cselekszünk, hogy szorongunk tőle, kétségbe-
eséssel tölt el, felelősek vagyunk érte, megbénít, lelkesültséggel tölt el felszabadít, beavatko-
zásra ösztönöz szolidaritásra késztet, stb. bennünket. Az énnek ezeket a minőségeit a narratí-
vum hordozza. Ezek a minőségek az énelbeszélésekből bonthatók ki, csakúgy, mint a csoport-
identitás minőségei a csoporttörténet jelentős eseményeinek elbeszéléseiből tárhatók fel” 
(László 2005).  
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Axel Reitel rádiódokumentuma mindezeket hordozza, így Európa társadalomtörténetének ki-
emelten fontos történetei közé került. Többmilliós hallgatósága számára alaptörténet lett.  

Az alkotó perspektívája – a rádiódokumentum készítőjének narratívája 
Axel Reitel 19 éves volt, amikor letartóztatták Kelet-Németországban poszterek és fotók osz-
togatásáért, így 1981-ben egyike lett a legfiatalabb politikai foglyoknak. Négy évre ítélték. Mi-
után egyeztetés zajlott nyugat-német politikusok és a protestáns egyházi vezetők között, vala-
mint nyomásgyakorlás történt az Amnesty International és svéd vezető körök részéről, 18 hónap 
után érte is fizetett Nyugat-Németország. Az alkotó és a szerkesztő Axel Reitel, aki direkt és 
indirekt szerepben juttatja el hozzánk üzenetét.  

Direkt módon találkozunk vele narrátorként. A férfi és a női narrátor szerepe mögött is a szer-
kesztőt találjuk, a megkülönböztetés pusztán a feature műfajából adódó akusztikus különbség-
tétel. Ugyancsak direkt módon szól hozzánk, amikor a maga által írt vagy az általa kiválasztott 
dal, zeneszám közvetíti az üzenetet, akár verbálisan dekódolandó módon, akár a zenei asszoci-
áció eszközével üzen. Az alkotó kétféle módon éri el a hatást: egyrészt kognitív eszközöket 
használ, a beszélők kiválasztásával, a szerkesztés folyamatával irányítja a hallgató megismerő 
tevékenységét, másrészt viszont affektív hatást gyakorol a különféle zörejek, hangok, differen-
ciált „sound bit”-ok kiválasztásával, amelyek a hallgatót érzelmileg vezetik. Autópálya zaj, ma-
dárcsicsergés, cellaajtó zaj, lépések, kulcscsörgés, pályaudvar zaja, stb. Axel Reitel a férfi és 
női narrátor „szerepében” információkat közöl velünk. A szereplők, az akusztikus elemek ki-
választásával és a szerkesztéssel is egy narratíva előállítója, amelynek társadalmilag releváns 
voltáról már volt szó. Most azt az aspektust állítom előtérbe, ami véleményem szerint egy saját 
narratíva, mégpedig az alkotó, Axel Reitel narratívája. Úgy vélem, hogy a rádiódokumentum 
egyfajta terápiás narratívumnak is tekinthető, miután alkotója maga is érintett, börtönviselt, 
stasi ügynökök által megfigyelt, traumatizált személy.  

Van két hely, ahol saját magát felvállalva, személyesen szól hozzánk, illetve saját szövegét 
halljuk a Narrátor interpretációjában.  

Narrátor: 

„Oehler” informátorral kocsmában találkoztunk. Odamenet néhány szokatlan benyomás ért. A 
plakátokat az ablakokra erősítették és lefényképezték. Az akciót a ZDF magazin akarta bemu-
tatni, mint az akta is igazolja. Fényképezőgépem elkobzását el akartam kerülni, ezért a kon-
zumáruházban kis, könnyen kezelhető „Beirette”-t vettem, amit az akta szintén megerősít. A 
filmet az „Astoria” étteremben adtam át. O. összekötő jelentett a rendőrségnek. Ezután a tej-
bárban a szép Mónival futottam össze, bohócorra villogva világított. Azután visszatértem a la-
kásomba. A kerti patak áradt. Szerettem itt lakni. Adott napokon itt keresett fel egy tanár házas-
pár. Titoktartást életemben csak ennek a két tanárnak ígértem. Az érettségire tett első kísérletem 
belügyi tiltásra hiúsult meg. Lipcsébe menekültem, homokfúvóként kezdtem dolgozni egy szerelő 
üzemben. Egy hét múlva visszatértem szülővárosomba, ahol halottnak hittek. Valaki elhíresz-
telte, hogy öngyilkos lettem. Amikor letartóztatásomkor lakásom küszöbén csuklómra kattant a 
bilincs, tudtam egyetlen küldetésem: az érettségimhez nyújtott segítség tökéletes elhallgatása. A 
stasi tiszten zöld ing és sárga nyakkendő volt. Padlásról, pincéből rohanva rendőrök jöttek, az 
egyik el is csúszott, mert Jakobsné épp előtte mosott fel. A Mylius utca 6. előtt Volga pöfögött. 
A kerti fák susogtak a szélben.  

(AC/DC zene) 
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Narrátor: 

Az „Oehler” nevű hálózati személyre világosan emlékszem, különböző ifjúsági klubokban talál-
koztunk. Bőrdzsekit hordott, hajtókáján kanüllel. Ez volt az AC/DC rajongók jele. Megint a bőr-
kabát volt rajta, csak a kanül hiányzott, de látszottak még a tűnyomok.” 

Narrátor: 

„Na, mindegy”, mondta „Oehler” egyenlőtlenül lélegezve: „semmiesetre sem örültünk, hogy át 
akarsz települni. Kínozhattalak volna. Elképzelésünk szerint az informális hálózatba kellett 
volna befognunk.” „Sosem állt szándékomban” – mondtam. „Az érettségitől eltiltás napján, úgy 
gondoltuk, a szüleidhez mész”. „Miből gondoltátok? A te ötleted volt?” – kérdeztem „Oehler”-t. 
Sokan mennek a szülőkhöz, ha szorul a hurok. A család a társadalom őssejtje.” „Friedrich En-
gels idézet. Hát ez tiszta színház” – mondtam dühösen. Ennyi kicsinyesen összehordott hülyeség 
már sok volt nekem. „Senki nem számolt azzal, hogy az eltiltás után nagy hirtelen elhagyod a 
várost. Mentél volna a szüleidhez, akkor a Friedensbrückénél megrendezhettem volna a tökéle-
tes öngyilkossági kísérleted, mely súlyos tudatzavart okozhatott volna. Évente tucatnyian vetik 
le magukat a hídról, te csak néhány méterre laktál. Innen kaphattad volna az ötletet. Aztán hir-
telen senki sem tudta, hová lettél. Célozgattak arra is, hogy „lehet, kárt tettél magadban”. Eb-
ben a pillanatban jött „halálod” ötlete. Tényleg ez az őrültség jutott eszembe. Mit is mondhat-
nék, minden jó, ha jó a vége. Semmi nem jött össze, amit ellened terveztünk. A pletyka futótűzként 
terjedt, meglepően sokan elhitték. „Kétszázan jöttek volna a temetésemre, hát ez engem is meg-
döbbentett” – mondtam, és felálltam. „Oehler” folytatta: ”Mindez akkor és a későbbiekben is 
személyiségjegyeid feltérképezését szolgálta. Sikerült a Stasinak egy pazar címlistát szállíta-
nom. Hidd el, a béke felderítőjének éreztem magam.” Jó végszó, gondoltam, és mint régen kezet 
nyújtottam „Oehler”-nek, minden jót, köszönöm. Őt jobban megviselte ez az egész, mint engem. 
„Tudnál nekem egy kópiát adni a tettes-aktámról?” kérdezte mesterkélt iróniával „Oehler”. 
’Nem, – mondtam –, mert nincs ilyen akta. Az elfogatási jegyzőkönyvön találtam egy utalást, ez 
minden. ’ Egy macskakaparást találtál, és azt sem tőlem?’ – kérdezte ’Oehler’ zavarodottan. . 
Arckifejezése minden pénzt megért.” 

Ez a végszó, a látszólag végső elégtétel, amivel Axel Reitel feldolgozza mindazt, ami történt 
vele. A szocialista NDK politikai rendszerével, az elnyomó állammal és a rettegett Stasival 
szembeni tehetetlenségét utólag egy narratívum előállítása oldja fel. Számára terápiás volt az 
alkotás folyamata, a történetmesélés, ami ebben az esetben a szabadság eljövetelével végződött. 
Végződhetett volna máshogyan is, esetleg a szereplő halálával, a kivásárlás meghiúsulásával, 
választhatott volna számtalan más történetet, mivel a német művészetnek napjainkig – és még 
valószínűleg sokáig – témája lesz a német-német viszony számos irracionális és antihumánus 
vonása. Ő azonban éppen Edda Schönherz történetén keresztül mutatta meg a korszak cinikus 
embervásárát. Olyan történetet választott, ahol a szabadság és a belső szabadság megőrzése is 
alapvető érték.  

III.5. Borzongató banalitás 
A rádiódokumentum egy 45 perces adás, „Az SM banda, Vedd fel a pozíciót” a címe. 2011. 
szeptember 27-én, 19 órakor hangzott el az Arteradio. com webrádióban, készítője Jeanne 
Robet. A programban a domina, (Úrnő) „Courtisane des Limbes” szado-mazo (SM) szeánszra 
fogadja az egyik kliensét. A találkozó „forgatókönyve” intim és egészen rendkívüli, melyről 
hangfelvétel a résztvevők beleegyezésével készült.  

A szereplők jelzése a szövegben: 
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D. = Domina (Úrnő) 
M. = Marc 

A hangdokumentum egy csöngetéssel kezdődik. A Domina „kibeszél” a hallgatókhoz, ezek 
monológok, nem halljuk az esetleg elhangzó kérdéseket. Ezt a főnarratíva szerkesztője alakí-
totta, vagyis a dokumentum szerkesztője dramaturgiai munkát végez, ő szervezi a hallgató szá-
mára a diskurzust. Ez az egyetlen fölülírása a szituációnak, ugyanis minden szekvencia, minden 
hangmodul a valóságban elhangzottak rögzítése.  

Gong (csengőhang) 
D. : Jövök már, jövök, nyitom! 2 rövidke perc és itt vagyok.  
Gong 
D. : Milyen, hm, milyen vagyok? Olyan, akit minden egyes alkalommal fel kell fedezni.  
Gong (csengőhang) 
D. : Courtisane des Limbes nem olyan nő, aki csak úgy leírást ad magáról. Őt az életből lehet 
megismerni.  
(Cippzár hangja) 
D. : Mi van ebben? Hát ez meg micsoda? 
M. : Hát, azt mondta, hogy horgot akar használni… 
D. : Á, tényleg, hát tessék, itt vannak! Tökéletes! 
M. : És súly is van hozzá.  
D. : Igen, a súlyok. Egy kicsit nehezek, nem? 
M. : Igen, de… de… 
D. : Ezek egyformák, egy kicsit kisebbek, mint azok, legalábbis úgy tűnnek. Á, és ezek, ezek 
sokkal nagyobbak! Nagyobb halaknak, mint amilyen Te vagy! 
(Nevetés) 
M. : Igen, de ahogy mondta… 
D. : Á, és ezek, ezek még annál is nagyobbak! Hát itt van választék, ez egyszerűen fantasztikus! 
Nagyon örülök, tényleg.  
M. : Szívesen hoztam. Végül is a főnökömtől kértem, a főnök azt mondta: „persze, persze, vigyed 
csak!” 
D. : Valóban? Nem kérdezte, hogy mire kell ez Neked? 
M. : Nem, de még… 
D. : Hát persze, hogy nem mondtad meg neki! 
M. : Jó, hogy nem! 
D. : nevet” 

Ebben a nyitó jelenetben sajátos a szerepek megjelenése. A goffmanni szerepfogalmakkal élve: 
„Bizonyos pozíciót elfoglalva, az egyének – akarva, akaratlanul – át kell vennie a pozíciónak 
megfelelő szerepbe foglalt egész cselekvéssort, s így a szerep egyúttal társadalmi meghatáro-
zottságot és szocializációs elméletet jelent” (Goffman 1981: 12). De milyen szocializációs sze-
rep a Domina szerep? Ismét Goffmannhoz visszatérve: „A tipikus szerepet természetesen meg 
kell különböztetni adott pozícióban levő konkrét egyén tényleges szerepteljesítésétől… az 
egyén helyzete… valamennyire együtt változik azzal, ahogy ő maga felfogja és meghatározza 
szituációját” (Goffman 1981: 21). De milyen ez a szerep, amelyben a dokumentumból megis-
merhetjük „A” Dominát? 

A következőkből közelebb jutunk a válaszhoz.  
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Gong (csengőhang) 
D. : Mit mesélsz ma nekem? Valamit mondasz, nem? Biztos vagyok benne, hogy valami mást 
mesélsz ma nekem. Valami másról lesz szó. Egy titokról. Olyan fontos dologról, amit soha nem 
mondanál el másnak. Gondolkozz! Mielőtt idejönnél, már gondolkodnod kellene ezen. Én nem 
tudom, mire gondoltál, de… nem erre. Az én kis titkaimra… 
M. : Tessék? 
D. : Szeretem a titkokat, azt akarom, hogy mesélj nekem egyet.  
M. : Na, jó, de nem… nem gondolkodtam ezen… 
D. : Akkor gondolkozz! Biztos vagyok benne, hogy rengeteg titkod van. Tudod, például abból a 
bárból. Hogy is hívták azt a bárt? 
M. : Azóta nem voltam ott… 
D. : Nevetés. Szinte a lábaid vittek oda, és most meg nem tudod, hogy hívták? 
M. : De! Úgy hívták: Le Sully.  
D. : Á, Le Sully? 
M. : A Pigalle negyedben.  
D. : Tényleg? 
M: És aztán volt ott még egy… őőő… étterem-bár is, ez még mindig ott van, de hát, ahogy 
mondtam, már nem… őőő… már nem… őőő … már nem a nagynénémé, mert már ő is meghalt… 
D. : Látod, most kiszúrhatnám a szemedet. Jó lenne, nem? Hagynád nekem? 
M. : Őszintén mondom, hogy ha én volnák ha én volnák 
D. : Volnék! 
M. : Ha én volnék a személy… különleges rabszolgája, megtehetné velem, hagynám magam, 
mert a magáé lennék, a maga rabszolgája… 
D. : De nem ez a helyzet. Még el kell járnod dolgozni… Nem.  
M. : Hát igen, őőő, igen.  
D. : Különben mindenbe beleegyeznél. Ah! Talán, ki tudja, egy napon… Hm? Újrarajzolnám az 
arcodat, sebeket ejtenék rajta, levágnám róla a bőrt és máshova varrnám, teljesen átszabnálak.  
M. : Lényegében, ahogy mondtam, amikor úrnője van az embernek, vagyis amikor különleges 
rabszolga, akkor… kell… Ma nagyon nehéz besz… beszélni… 
D. : Ma nehezedre esik. Fel kéne lógatni Téged, vagy keresztre feszíteni, hogy egy kicsit jobban 
menjen! Tehát mi is történt abban a hostess-es bárban? Örömlányok nem voltak ott? 
M. : Nem.  
D. : Kár! Végül is lehet, hogy a nagynénéd, talán ő egy kicsit az volt a maga nemében… 
M. : Nem, ezt nem hiszem.  
D. : Nem? Talán direkt hívott oda mindig Téged. Egy gyerek az átjáró házban, az Te vagy! 
Nem? Az Te vagy! Még semmit se írtál! Legalább egy mondatot írj le! Valamit, bármit, ami 
eszedbe jut. Akármit.  
M. : Gondolkodom… 
D. : Csináld! 
M. :… olyat, ami tényleg… nagyon titkos. Jaj, fogalmam sincs… 
D. : Nem nézek oda. Írjál, és majd később felolvasod.” 

A Domina ebben a szerepben a goffmanni szerepfelfogásnak megfelelően az adott helyzethez 
kötött tevékenységrendszerben jelenik meg, vagyis a különböző technikai eszközök használa-
tával valamilyen fizikai aktus közben egy provokáló pszichológusként, kérdezőként jelenik 
meg. A Domina nemcsak ebben a fizikai erőhelyzetben „domináns”, hanem intellektuális fö-
lényt is mutat, hiszen kijavítja a nyelvileg helytelenül kommunikáló kliensét. Eközben tit-
kairól kérdezi, mintegy megszabadítva őt ezektől.  
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A következőkben ismét közelebb kerülünk a szeánsz alávetett kliense személyiségének megér-
téséhez. Először ismerjük meg a Domina hallgatóknak szóló monológját.  

D. : Ez teljesen ösztönös volt. Több évembe telt, míg rájöttem, hogy ez lényegében egy szeánsz 
bizonyos embereknél. Mikor még fiatal az ember, bizonyos hajlamai vannak, és így éli ki, olyan 
emberekkel, akikkel így találkozik… a velünk egykorú fiatalok nem hívták ezt szeánsznak, csak 
egy egyszerű tapasztalásnak.  
D. : Mit mormogsz? Olvasd el azt a mondatot, de gyorsan! 
M. : Őőő… igen… Tehát… 
D. : Nos… Elkészültél? Gyerünk, olvasd már! 
M. : Ez egy rabszolga imája lesz, nem tudom, hogy ezt tényleg így hívják-e. Őőő… ez egy olyan 
ima, melyet reggel és este is elmondok.  
D. : Reggel és este is… Legközelebb elmeséled, hogy mi van ebben az imában.  
M. : Most is elmondhatom.  
D. : Hát akkor mondjad! (Nevetés  Csakis erre várok! Úgy kell mindent kisajtolni belőled? 
M. : „Könyörgöm, védje meg szerény szolgálóját – aki én vagyok – egy tudatlan világ meg nem 
értésétől, és segítsen szüntelenül továbbhaladni az alávetettség útján, melyen végig menni egyet-
len célom. Könyörgöm, vezessen elszántan a perverzitás, az erkölcstelenség és a teljes eltéve-
lyedés irányába egy olyan erkölcs teljes megvetésével, mely megtagadja a mássághoz való jo-
gomat, és arra kényszerít, hogy ezt igazságtalanul elnyomjam magamban. Az Ön játéka leszek, 
örömforrásainak játékszere. Kérem, tanítson engedelmességre, mutasson utat, hogy tetsszem, 
hogy méltó legyek arra, hogy teljes egészében az Öné legyek. Az összes szenvedésemet feláldo-
zom örömeinek oltárán. A fájdalmat, az önmegtartoztatást, a megszégyenülést. Minden egyes 
nap felfedezem azt az örömöt, amely az irántam tanúsított megtisztelő figyelméből származik. A 
megszégyenítése boldogsággal tölt el. Az elnyomottság érzése örömmel. Cipőjének sarka alatt 
a legkisebb darab fekáliája édes nekem, istenítem a csodálatos arany esőcseppjeit, melyben 
könyörgöm, hadd legyen részem. Ha Ön a saját ízlésére szab, az egy igazi kielégülés nekem. Az, 
hogy isteni lényének kényére-kedvére változzak, az egy és egyedüli ambícióm. Egyszer és min-
denkorra életemet az Ön kielégítésére szentelem, és maradok mindörökké az Ön hűséges és lel-
kes teremtménye.” 
D. : Ahhh! Milyen csodálatos szolgáló! És ezt csak így mondod nekem? Igaz lehet, mivel az 
egészet fejből mondtad. Hihetetlen! Gyerünk, vetkőzz le! 
(Gong) 

A hallgató ekkorra már túl van az első percek megrökönyödésén, hogy egy ilyen jelenet hall-
gatója lesz, hiszen először mindenkin erőt vesz a tanult norma, ilyen intim titkok nem ránk 
tartoznak, és nem kívánunk ezek fültanúi lenni, többnyire ellenkezik jó ízlésünkkel. Az affektív 
elutasítás után a kognitív megérteni akarás tere nő meg, ekkorra már a hallgatót elkezdi érde-
kelni a szeánsz két szereplője, a két személyiség. Az ő motivációik, életútjuk, társadalmi be-
ágyazottságuk, a megérteni akarás kognitív elemei kerülnek túlsúlyba.  

A hallgató a kommunikáció koordinációjának kettős szintjét dekódolja, egyrészt a szituáció 
különösségét, másrészt azt a hétköznapi, „small talk” kommunikációt, ami eltávolítja ettől a 
különös, nem hétköznapi helyzettől. Ebben az esetben csak a hangokból „olvashatunk”, hiszen 
a beszédlépéseket, a szekvenciákat megelőző metakommunikáció észlelése nem áll rendelke-
zésünkre.  
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A beszélgető felek egymásra hangolódásának és a kommunikáció koordinációjának bonyolult 
folyamatáról Pléh és Lukács megállapítják, hogy „Az érzelmek és az érzelem teli események 
verbális megjelenése nincs teljesen összhangban: a beszéd nonverbális jegyeinek megváltozása 
mindig megelőzi atematizált, szavakkal kifejezett érzelmi élményt. Bár a folyamat maga egy-
általán nem tudatos, és valószínűleg részben spontán arousa (= az izgalomszint növekedése) 
folyamatok befolyásolják, azt a célt szolgálja, hogy a beszélő ezáltal jelezze a hallgató számára, 
hogy valamilyen érzelem teli élmény elmesélése következik. Másrészt, az érzelmekkel telített 
esemény elbeszélése után is észlelhetők még a megváltozott vokális és nem nyelvi jegyek. Te-
hát bár a téma más, a hangban még mindig megvannak az idegesség, lehangoltság, stb. jegyei, 
ami valószínűleg a levezetést szolgálja az elbeszélő számára” (Pléh és Lukács 2014: 958). Eze-
ket a megállapításokat látjuk igazolva ezekben a vokális maszkokban is. A dokumentumban 
egyszerre van jelen egy párbeszéd, amelyben a Domina a kezdeményező, és a Domina által a 
hallgatóhoz, hozzánk szóló narratíva, ahogyan számunkra interpretálja a helyzetet, valamint a 
harmadik szint, a főnarratíva szerkesztője által közvetített tartalom.  

M. : A zoknim maradjon? Vagy… 

D. : Ja, igen, maradjon rajtad a zokni. De várj csak, ezt leveszem. Helyezkedj el ott kényelmesen, 
mindjárt jövök.  

M: Milyen irányba? 

D. : Feküdj a hátadra. A fejet ide. Nem, a másik irányba. Így. Nagyszerű. Nos… 

D. : Tehát mindent tudok. Tudok a feleségéről, a gyerekeiről, a vidéki házról, a felújításról, az 
autóról, a nehézségekről, az eldugott magas sarkú cipőről. Én ezeket imádom, ezek a kis őőő… 
a rám bízott kis őőő… titkok! Igen, én… igen. Gyakran kérem, hogy ossza meg ezeket velem. 
Tőle is és mástól is. De főleg az övéit várom. Mindig nagyon részletesek, gazdagok és megha-
tóak.  

D. : Tedd fel a lábadat! 

D. : Mindig van valami meglepetése… 

D. : Van itt valami? Hát ez meg micsoda? 

D. : Soha nem tudom előre, mi fog történni. Mint ahogy ő is, én is csak most ismerkedem a 
dolgokkal. Most szerzek tapasztalatot.  

M. : Ezt utálom.  

D. : Utálod, hogy szőrös vagy? 

M. : Ezt is.  

D. : Oh, mindig túloz. Tényleg illusztris példája a szado-mazo típusnak.  

D. : Sok mindent utálsz, nem? Csak úgy magunk között… 

D. : Az extrém emberek tényleg érdekelnek, de… náluk sok a túlzó fantazmagória és nagyon 
kevés a realitás.  

D. : Gyerünk, tedd le a lábad és emeld a fenekedet. Így! 

M. : Viszont ezzel nem fog menni… Egyszer… használtam, egy kisebbet, és azzal tudtam aludni. 
De ezzel, ez túl nagy, nem fogok tudni. Nem hagy majd aludni. Már próbáltam, de… 

D. : Miért alszol műpénisszel? 

M. : Nem, hanem… 

D. : Kelj fel! Emeld meg a fenekedet! 
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 (…) 

…„M. : Ahogy mondta: sok mindent utálok. Utálom a péniszemet, utálom, hogy szőrös vagyok… 

D. : Várjál, várjál! Nem értek semmit. Hogy mondtad? 

M. : Ahogy Ön is mondta, igen, hát… 

D. : Ja, igen, „az utálok mindent”… Szóval, mit utálsz? 

M. : A péniszemet, a szőröket magamon… 

D. : A szőröket, phűűű, a péniszedet… és még? 

M. : Az elálló füleimet.  

D. : Elálló füleidet??? 

M. : Igen, igen! 

D. : De nincs is elálló füled! 

M. : De, de! 

D. : Na, ne viccelj, sose tűnt fel.  

M. : De nekem… szerintem ezek elállóak.  

D. : Tényleg? 

M. : Igen.  

D. : Meg lehet csináltatni, elárulom. Egyszerű műtét. De nem fogunk…” 

A hang modulban felismerjük a „pszichológust”, a „szex terapeutát”, aki a kliens kisebbségi 
érzéseit kezeli (elálló fül, kis pénisz, stb  A kliens személyiségével foglalkozik, a szexualitás 
eltűnik, a Domina „kibeszélése”, vagyis magyarázata a hallgatóhoz a klienst analizáló. „Oh, 
mindig túloz. Tényleg illusztris példája a szado-mazo típusnak.” A Domina monológjából, 
vagyis egymondatos magyarázatából megértjük, hogy ő tudatosan „szerepként” fogja fel a hely-
zetét, és „kezeli” „irányítja” nemcsak magát a fizikai aktust, hanem dramaturgiailag vezérli az 
egész szeánszot. Úgy tartja a kezében, mint egy rítust vagy terápiás helyzetet.  

„M. : És még pösze is vagyok. Régebben nagyon zavart, de most már nem.  

D. : Nem, de tényleg, vagyis mikor… a pöszeség, az nem nagy baj. Mikor nyugodt vagy, tényleg 
pöszén beszélsz, de érthető, amit mondasz. Viszont, amikor rád jön az 5 perc, akkor össze-vissza 
beszélsz… 

M. : Ez igaz.  

D. : Na, akkor… mintha kínaiul szólnál hozzám! 

(Fémdoboz hangja) 

D. : Érzem, hogy paranormális szférában lebegnek, és én pedig elkapom őket (most újra az 
extrém emberekről beszél).  

D. : Na, jó, most gyere velem, a fürdőszobába megyünk, megnézem azokat a szőröket közelebb-
ről is. Gyerünk, menj be, tudod, hol van.  

D. : Beviszem őket a saját szellemi univerzumomba.  

D. : Nem! Nem! Nem! Jobbra! 

M. : Már nem is emlékszem.  

D. : Jobbra.  

(Ajtónyitódás hangja) 
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D. : Így ni.  

D. : És idáig hozom őket.  

D. : Gyere ide, ezt visszateszem. Így ni. Ráadásul itt még melegebb is van, gyere ide! Gyere! 
Előrébb menj! 

D. : Elixíreket készítek. Varázsfőzetet, gyógyírokat kotyvasztok. Nagyon különböző és különle-
ges főzeteket, egyénre szabottakat. Persze ettől nem gyógyulnak meg, csak jobban érzik majd 
magukat. Nagyon tudatosan fertőzöm meg az alattvalóimat. Tudok nagyon szép kötést készíteni, 
és nagyon gyengéden tudom azt eltávolítani. Úgy tudom még inkább elfertőzni a sebeket, hogy 
mindig visszatérjenek hozzám, rendszeresen. És így sikerül függővé tenni őket, játszani velük, 
nagyon különleges viszonyt kialakítani. Elhagyjuk így a hétköznapi világot. Engem ez érdekel a 
legjobban. És ezt rendesen ki is aknázom a kiépített rendszeremnek köszönhetően.  

(Ajtónyitás hangja, léptek a padlón… Fémes hang) 

D. : Menj az emelőszerkezet közelébe! 

(Fémlánc hangja. Elektronikus zene) 

A a rádiódokumentum szerkesztője zenei effektekkel választja el a szekvenciákat, a hangmo-
dulokat, amelyek a befogadó az érzelmeire hatnak. A hangok köré külön történeteket is építhe-
tünk, nemcsak illusztrálnak, hanem affektív inspirációk, ahogyan Ranschburg Jenő írja, amikor 
fiatalkori pályakezdéséről beszél: „Egymással semmiféle összefüggésben nem lévő zajokat ke-
vertem össze, és ezeket lejátszottam gyereknek a vakok intézetében, és azt kértem tőlük, hogy 
mondjanak egy történetet arról, amit hallottak. Fantasztikusan érdekes volt, hogy ilyen zajok 
köré hogyan építették föl a történeteket” (Révai 2013: 43).  

D. : Ülj le a sarkadra. Így ni. Add ide a kezedet! A másikat! 

(Női erőlködés hangja) 

D. : Tartsd magad! De ne így! Így! Így ni… Igen… Ez megy hátra! 

(Fémlánc hangja) 

D. : Húzd szét! Azon gondolkodom, meddig fogod bírni… ezúttal. Koncentrálj! 

(Fémlánc hangja) 

D. : És kész is! Lényegében fel vagy akasztva… 

(Fémlánc hangja) 

D. : Egy kicsit felvagdoslak… Így ni! Így! 

(Lihegés)”… 

A hangdokumentumban egy rítus fültanúi vagyunk. Ebben – ismét Foucault-t idézve – a szer-
tartás határozza meg azt a minősítést, amellyel a beszélő egyéneknek rendelkezniük kell (és 
akiknek a dialógusban, meghallgatásban, előadásban egy bizonyos pozíciót kell elfoglalniok, 
bizonyos típusú kijelentéseket kell megogalmazniuk). A szertartás meghatározza a gesztusokat, 
a viselkedést, a körülményeket és a diskurzust kísérő jelek egész csoportját, „végül meghatá-
rozza a szavak feltételezett vagy előírt hatékonyságát, a hallgatóságra gyakorolt hatásukat, 
kényszerítő értékük határait” (Foucault 1998: 61).  

A következőkben Domina néhány – nekünk, hallgatóknak szóló – magyarázatából idézek: 
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D. : Ha azt látom, hogy valaki azért jön, mert szenved, akkor azt mondom az illetőnek: „azt 
hiszem, hogy nem én vagyok a Te embered”. A megkeresések körülbelül 90-%-át visszautasítom. 
Vannak olyanok, akik az első lépést sem akarják megtenni ahhoz, hogy szabadon kiélhessék a 
hajlamukat. Az ő társaságukban soha nem történik semmi. Aztán vannak azok, akik tényleg, huh, 
tényleg nagyon perverzek. Ők belemennének a dolgokba, csak éppen nem abba az irányba men-
nek, mint amilyet előre vetítettek. Mindenesetre jól látszik, hogy a szándék megvan, csak a meg-
valósítás kivitelezhetetlen. És aztán vannak azok, akik eléggé talajvesztettnek tűnnek, és teljesen 
irreális dolgokat keresnek. Sokan ilyenek miatt keresnek meg. Persze velük sem tudok mit kez-
deni, ez semmi jóra nem vezetne… Amit megélek, azok valós érzelmek, nem játszom szerepet. És 
attól a pillanattól fogva, mikor az alanyom megérkezik ide, ténylegesen bebocsájtást nyer a vi-
lágomba. Ahhoz ragaszkodom, hogy ez így legyen, hozzám jön, az én vendégem. Ezt így kell 
felfogni. Tudom, hogy főként az SZM (szado-mazo SzJ  világban úgy mondják: „játszunk”. Ezt 
a szót használjuk. Mikor azt mondjuk „játszunk”, tudjuk, hogy miről beszélünk. Én is mondha-
tom azt, hogy „játszunk”… 

D: Több értelmiségi, művész és üzletember jár nálam. Van olyanom is, aki iderepül hozzám, 
hogy láthasson, vagy bejön, ha Párizsban jár. De, személyes kifejezéssel, olyan emberekkel fog-
lalkozunk, akik teljesen mások. Ez a személy egy alacsonyabb, egyszerűbb környezetből szár-
mazik. Mindig el vagyok ragadtatva tőle, amikor meglátogat, ami elég rendszeres. Nincsen sza-
bályrendszerünk, de általában havonta. Ő egy olyan fajta hapsi, aki tetszik nekem… Igen, mond-
hatjuk, hogy ez egy kapcsolat. Nagyon kedvelem.” 

(Lánccsörgés) 

D: Ha látom, hogy ha valaki azért jön, mert van valami baja, akkor mondom neki „Nézd, azt 
hiszem, nem én vagyok a megfelelő személy”. Általában 90%-át visszautasítom azoknak, akik 
kapcsolatba lépnek velem. Először is vannak azok, akik nem akarnak kiugrani a saját természe-
tes hajlandóságukból, így ezekkel sohasem történik semmi. Aztán vannak azok, akik túl perver-
zek, például. Szeretnék megtenni a következő lépést, de talán nem abban a formában, amit je-
leznek. Megérzed ezt a szándékot, de ezek nem teljesen keresztülvihetők. És aztán vannak azok, 
akik legalábbis egy kicsit bizonytalannak tűnnek, és valami teljesen valószerűtlent keresnek. 
Néhányan nagyon őszintén szeretnének találkozót biztosítani maguknak. De ez nem működik 
velem. Semmi nem fog kijönni belőle…” 

A rádiódokumentum utolsó jelenetében a Domina érdeklődik a kliens anyukájának hogylétéről, 
szóba kerülnek a családi ügyek, „mintha a régi, ismerős fogorvosunktól vagy fodrászunktól 
búcsúznánk egy kedves „small talk-kal”. A Domina így búcsúzik kliensétől: 

„Oké, Marc, vigyázz magadra.” 

III.6. Egy másik „fekete kocka”: a politika 
A dokumentumban a főnarratíva szervezője, a szerkesztő, Julia Smilga bemutatja a bírót moti-
váló indítékot, a történet elkezdődik.  

„Az első esetem, amely emberileg mélyen megérintett, tulajdonképpen olyan volt, mint a szegény 
özvegyasszonyról szóló bibliai példázat. Egy orosz özvegyasszony volt, aki minden nap, tényleg 
minden nap nagyon kedves kunyeráló leveleket írt – épp úgy, mint az özvegy a bibliai történet-
ben, aki végül eléri, hogy az istentelen bírója megsajnálja. Így szól a bibliai történet. Szegény 
özvegy volt, aki későn költözött ki Izraelbe, és nagyon kevés nyugdíjat kapott, és mindig a férjé-
ről írt, aki ebben a gettóban élt, valamint magáról is írt, aki ebben a gettóban éhezett. Tulaj-
donképpen csak azt kérte, hogy Németország most tegyen valamit érte.” 
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NARRÁTOR 

A bizonytalanság, félelem és düh érzése mindig ott van a háttérben, amikor Kurt Einhorn a 
német nyugdíjbiztosító leveléből idéz. A 79-éves Kurt Einhorn Düsseldorfban él. 2007-ben arra 
az időre kérte a nyugdíjat, amikor a gettóban dolgozott. Ezért Einhorn úrnak kérdőívet kellett 
kitöltenie, egy nyolcoldalas kérdőívet.  

(Einhorn felolvassa a kérelmet) 

„… utca, házszám, irányítószám…“ 

Igen… „A zsidósághoz tartozik?“ Látják, mennyire őrültség ez? Gettó- nyugdíjuk azoknak az 
embereknek van, akiket elvittek a gettóba. Nem keresztényeket vagy nem zsidókat vittek a get-
tóba. Minek ez a kérdés?!” 

(…  

NARRÁTOR 

Amikor a német és román csapatok 1941. július 5-én bevonultak a bukovinai, akkor szovjet 
Czernowitz városába, az Einhorn család 24 órán belül lakása elhagyására kényszerült. A Mo-
gilov-Podolskijai gettóba deportálták őket. Ez egy transznisztriai kisváros. Transznisztria Ro-
mánia és Ukrajna között található régió. A Mogilov-Podolskijai gettóban 30. 000 zsidót zsúfol-
tak össze. Közülük csak ötezren élték túl. A december 1941-ben tomboló tifuszjárványnak na-
ponta több száz ember esett áldozatul. Így Kurt Einhorn szülei is. A fiú annakidején kilenc éves 
volt.” 

(…) 

Einhorn 

„Egészen addig az időpontig nem tudtam, hogy mi az, hogy halott. És amikor ezzel szembesül-
tem, borzasztóan szorongtam. Tehát ez már… az a fajta valóság volt, amely oly nehezen volt 
felfogható, az én koromban pedig elviselhetetlen volt. És gondolom, már ekkor elkezdődött egy-
fajta elfojtási folyamat. Semmit sem akartam erről hallani. És mindeddig senkivel sem beszéltem 
erről.  

- Én lennék az első? 

- Igen, senkivel nem beszéltem erről. Nem is kérdezett senki. A rokonok sem kérdeztek. Nem, 
senki sem akart ezzel… egyetlen egy ember sem…“ 

(Hangbejátszás) 

NARRÁTOR 

Kurt Einhorn az 1960-as években kárpótlást kapott azért, hogy megfosztották a szabadságától 
és egészségi károsodást szenvedett. A gettóban végzett munkáért annak idején Kurt Einhorn nem 
kaphatott nyugdíjat – ugyanúgy, ahogy az összes többi túlélő sem.  

NARRÁTOR 

A helyzet 1997-ben változott. Annak idején egy volt varrónő a német Bundessozialgerichttől 
kiharcolt magának egy német nyugdíjat a lodzi gettóban töltött évekért/után. A Szövetségi Szo-
ciális Bíróság a következőket állapította meg: A gettóban végzett munka megfelelt egy nyugdíj-
biztosítási kötelezettséggel járó tevékenység kritériumainak. Öt évvel később, 2002-ben a német 
Bundestag (parlament) egyhangulag elfogadta az ún. „gettó-nyugdíj törvényt“. Olyan emberek, 
mint Kurt Einhorn elkezdtek reménykedni. Majdnem 70 ezer, Németországban, de az Egyesült 
Államokban és Izraelben is élő egykori gettólakos nyújtott be nyugdíjkérelmet. Az esetek 93 
százalékában a német nyugdíjbiztosítók visszautasították a kérvényeket.” 

(…) 
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Einhorn felolvas 

„Tisztelt Renesse Úr, nagy érdeklődéssel olvastam informatív cikkét. Jómagam is kérvényező 
vagyok. Ezért saját tapasztalatból is mondhatom, hogy az illetékes hatóság úgy viselkedett, mint 
egy elefánt a porcelánboltban. Milyen választ várnak arra a kérdésre, hogy ki közvetítette nekem 
a munkát? Mint köztudott, a gettóban nem volt munkaközvetítő ügynökség. Ezen kívül iskolai 
bizonyítványokat is kérnek… úgy tűnik, elfelejtették, hogy a kérvényezők nagyon idős emberek. 
A bürokratikus ügyintézés ellentmond az emberi méltóságnak…“ 

Einhorn 

„Igen, tehát ez az a levél, amit írtam. Dühös voltam, zsigeri dühből… És ami Renesse úr könyvét 
illeti, tehát az a bizonyos cikk, megmutatta nekem a helyes utat: Most muszáj írnod ennek az 
embernek. Nem tudtam, kihez forduljak…“ 

NARRÁTOR (női hang) 

Teljesen véletlenül Kurt Einhorn egyik nap rábukkant Jan Robert von Renesse egyik cikkére, 
amelynek az volt a címe, hogy „Wiedergutmachung fünf vor zwölf“, azaz „Jóvátétel az utolsó 
percben“ (szó szerint: „Jóvátétel öt perccel tizenkettő előtt“). Ebben a cikkben a bíró a szinte 
leküzdhetetlen akadályokról ír, amelyeket a gettó-nyugdíjtörvény a túlélők számára jelent. Ezek 
szerint a német nyugdíjbiztosító felé azt kellett volna bizonyítaniuk, hogy annak idején szabad 
akaratukból döntöttek a gettóban végzett munka mellett, és ezért ki is fizették őket. Erre azért 
volt szükség, mert Németországban kizárólag szabad akaratból választott és megfizetett munka 
után jár nyugdíj. Kurt Einhorn nyugdíjkérvényét szintén visszautasították, mégpedig azzal az 
indoklással, hogy a gettóban töltött teljes idő alatt tífuszban szenvedett, és ezért nem tudott dol-
gozni. Bizonyítékként a nyugdíjbiztosító Einhorn úr régi kárpótlási pere alatt készült aktájára 
hivatkozott.  

Einhorn 

„Kárpótlást lehetett kérvényezni egészségi problémák miatt, és találtam is egy orvost, aki annak 
idején kezelt. Igazolást adott. Tudta, hogy beteg voltam, és így tovább. Tehát azzal keresztbe 
tenni nekem, hogy két és fél éven át beteg voltam, nem éppen a jóindulat jele. Tehát ott elkérték 
ezt az aktát, és most azt mesélték nekem, hogy tifuszom volt. Természetesen, beteg voltam, de 
nem két éven keresztül!“ … 

NARRÁTOR (női hang) 

A szüleivel ellentétben az akkor kilenc éves Kurt Einhorn túlélte az 1941-es téli járványt. Telje-
sen önmagára hagyva elkezdett munkát keresni a gettóban, hogy szerezhessen magának valami 
ehetőt. A nagyobb fiúknak segített elhurcolni a halottakat… 

NARRÁTOR (nöi hang) 

Ez után a munka után Kurt Einhornnak elméletileg járna gettó-nyugdíj, igényt tarthatna nyug-
díjra. Viszont a nyugdíjbiztosító kérdőívében számtalan adatot kérnek, több mint 60 évvel a 
történtek után… 

Renesse 

„Eleinte én is kérdőívekkel dolgoztam, és nekem is meg kellett tanulnom, hogy a kérdőívek ezek-
ben az esetekben nem megfelelő eszközök. Mivel az érintettek azt mondták nekem, hogy egész 
egyszerűen nem birkóznak meg velük. Ennek a bürokratikus bánásmódnak köszönhetően… egy 
pár centi egyenlő a pokolban töltött évekkel. Ez számukra megalázó. Nem is jön létre a kommu-
nikáció. Senki sem hallgatja meg őket. Azt várják el tőlük, hogy (minden segítség nélkül) egyedül 
üljenek le, és német nyelven töltsék ezt ki. Nem tudják, hogy egyáltalán mit jelentenek ezek a 
kérdések – és tulajdonképpen aztán kiderült: az egyetlen járható út a beszélgetés. “ 
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NARRÁTOR (női hang) 

Jan Robert von Renesse úr bíró a Landessozialgericht Nordrhein-Westfalennél (szociális ügyek-
kel foglalkozó bíróság Észak-Rajna-Vesztfáliában). Hivatala másodfokon foglalkozik az izraeli 
gettó-túlélők kérvényeivel.  

BESZÉLŐ 

Másodfokon ez esetben azt jelenti, hogy mielőtt a nyugdíj kérvények Renesse bíró úr asztalára 
kerülnek, már visszautasította őket a nyugdíjbiztosító, valamint elsőfokon egy német szociális 
bíróság.  

NARRÁTOR 

2006-ban első alkalommal kerültek az akkor 39-éves Renesse bíró úr kezébe izraeli nyugdíj 
kérvények. Tehát tisztáznia kellett, hogy a gettóban végzett tevékenység önkéntes vagy kényszer-
munkának minősül-e.  

NARRÁTOR 

Az izraeli ügyekért felelős düsseldorfi nyugdíjbiztosító (Rentenversicherung Rheinland) a kö-
vetkező álláspontot képviselte: 50 évvel ezelőtt a holokauszt túlélői azt mondták, elhurcolták 
őket a gettóba, ahol kényszermunkát végeztek. Ezzel szemben ma azt állítják, önszántukból dol-
goztak a gettóban. Cserébe pénzt és élelmiszereket kaptak. Az észak-rajna-vesztfáliai, nyugdí-
jakért felelős ügyintézők ezen kijelentéseket ellentmondásosnak minősítették, és kb. 30. 000 iz-
raeli kérvény közül 29. 000 visszautasítottak.” 

Ebben a dokumentumban a narratíva főszervezője mesélőt iktat be, aki narrátorként kapcsolja 
össze a történet szereplőinek narratívumait. (az, hogy ez női vagy férfihang, valójában csak a 
figyelem fenntartását szolgálja) Elsősorban Renesse bíró, majd egy ügyvéd, valamint az ügy 
érintettjei szólalnak meg.  

„NARRÁTOR 

És így Renesse bíró úr olyasvalamit tesz, amit a bírói tevékenysége keretében természetesnek 
tart. Úgy dönt, személyesen is meghallgatja az érintetteket. Mivel a kérvényezők igen idősek, a 
bírói tárgyalásokat egész egyszerűen Izraelben folytatja. A cél az esélyegyenlőség biztosítása a 
német bíróságok előtt: 

Renesse 

„Hiszen nem lehet az érintett embereknek felróni, hogy el kellett hagyniuk a hazájukat. Ameny-
nyiben Németország nem támadta volna meg hazájukat, még ma is békében élnének Lengyelor-
szágban vagy a Cseh Köztársaságban, illetve ott, ahol születtek. És nagy a felhajtás, hát igen… 
Másrészt azt is látni kell, hogy minden hagyományos nyugdíj-ügy elbírálása is igen nagy felhaj-
tást jelent részünkről. Hiszen mi vagyunk a gyengék egyetlen védelmezői. Az itteni, rajnavidéki 
nyugdíjbiztosító hatalmas hatóság 4000 alkalmazottal. És hogy egy ilyen kisnyugdíjasnak egy-
általán esélyei legyenek egy ilyen hatalmas hivatallal szemben, ez csak úgy lehetséges, ha a 
bírák mindent megtesznek, hogy újra megvizsgálják a tényállást – és mi ezt meg is tesszük. “ 

(…) 

Joel Levi 

„Az izraeli hatóságok előszöris gyanakodtak. Hogyan tudna működni német bíróság izraeli fen-
hatóság alatt álló területen? Német bíróval…?!“ 

NARRÁTOR (női hang) 

Joel Levi 1964 óta ügyvéd Izraelben. Renesse bíró úr valamennyi kihallgatásán részt vett: 

Joel Levi 



192 
 

„És megértettem: Nyilvánvalóan x-éven keresztül elfojtották azt a kivánságukat, hogy bárkinek 
is elmondják, mi történt velük. És nem akarták, nem merték. Ez úgyanúgy igaz az elkövetőkre, 
mint az áldozatokra. Felejteni akartak, továbblépni. Katonának akartak menni, egyetemen ta-
nulni, összeházasodni, családot alapítani miközben ezek a gondolatok zavaróak. És most ebben 
a magas korban jön valaki, aki meg szeretné őket hallgatni!“ 

(Eredeti hangfelvétel: Renesse bírósági tárgyalásokat folytat Izraelben) 

BESZÉLŐ 

Renesse bíró úr nyolcszor utazott Izraelbe. 120 holokauszt-túlélő számolt be neki a gettó hét-
köznapjairól. Most azonban a bíró feladata a beszélgetésekből leszűrni a gettóban uralkodó 
valódi munkaviszonyokra való utalásokat… 

Három éven keresztül dolgozott Renesse úr a gettó- nyugdíjjal kapcsolatos eseteken. A náci 
rezsim számos áldozatának segített jogaik érvényesítésében. Izraelben nagyon tisztelik a lelkes 
bírót. Shimon Perez államfő fogadja.  

NARRÁTOR (női hang) 

Renesse úr első német bíróként tart beszédet az izraeli Knessetben. Saját szervezetén belül vi-
szont vannak vele szemben fenntartások. Már rég óta kénytelen olyan akadályokat leküzdeni, 
amelyeket kollegái hoztak létre. Amióta foglalkozik a gettóesetekkel, szokatlan munkamódszerei 
ellenállásba ütköznek. Ez elsősorban az Izraelben végzett személyes meghallgatásokra igaz.  

(…) 

Renesse: 

„A kollegák ezt a munkát részben ellenezték, és ezt írásban, az aktákban is dokumentálták, ami 
nagyon szokatlan. Az érintett személyeknek azt mondták, nem helyeslik, eltanácsolták őket stb.  

Talán egy bizonyos ponton ez a tendencia még egyszer felerősödött, mégpedig akkor, amikor 
úgy döntöttem, elküldöm a szakembereket az archívumokba. Úgy gondolták, ez már nagy túlzás. 
Azon gondolkoztak, hogy ez nem az adófizetők pénzének a pazarlása-e. És milyen történészek 
kapják ezt a pénzt? Nem fűződnek ehhez valamilyen személyes összeköttetések, érdekek, stb…“ 

(Ezután elkezdődik Renesse bíró szakmai ellehetetlenítésének története) 

…„NARRÁTOR (női hang) 

Egy ember, aki nagymértékben beleavatkozik Renesse úr munkájába: Ulrich Freudenberg, a 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen szenátusának elnöke.  

BESZÉLŐ: 

2008 augusztusában például Freudenberg közvetlenül beleavatkozik Renesse úr egyik eljárá-
sába. Ilyesmi bírói berkekben kifejezetten ritkán fordul elő. A feljegyzésében Freudenberg Re-
nesse urat azért támadja, mert tanácsot kér történészektől. Annak ellenére, hogy a konkrét eset 
teljesen világos.  

2012. február 27-én a „Renesse-ügyben“ a bírói testület összetétele a hammi Oberlandes-
gerichtnél megváltozik. Az egyik illetékes bíró Ulrich Freudenberg lesz, azaz éppen az a kolléga, 
aki komolyan beavatkozott Renesse munkájába, és akit Renesse részben vádol.  

NARRÁTOR (NŐI HANG) 

Renesse bíró Freudenberg megbízása következtében elfogultság miatt panaszt tesz. Még nem 
tudni, milyen döntés születik majd ebben a kérdésben erről, de Jean Robert von Renesse nem 
adja fel a harcot. Elmondása szerint, szükség esetén elmegy a strassburgi emberi jogi bíróságig.  

Renesse 
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„Amennyiben mások ebből a példából azt a következtetést vonnák le, hogy mindenki, aki tesz 
valamit egy nem komoly támogatottságot élvező ügy érdekében, a végén megfizet érte, ez azt 
jelentené, hogy az igazságszolgáltatás végül nem lenne képes ellátni az eredeti feladatát. Pedig 
az igazságszolgáltatás az utolsó lehetőség, és épp a gyengék utolsó fellegvára, akik máskülön-
ben nem rendelkeznek erős támogatóval. És amennyiben az a vélemény uralkodna, hogy lehe-
tőleg ne segítsünk a gyengéknek, ne segítsünk a nemkívánatos személyeken, azokon, akiket bár-
milyen oknál fogva nem tart jónak a társadalom – mint ahogyan azt az özvegyet sem, akit eleinte 
említettem –, akkor ez rossz fényt vetne az igazságszolgáltatásra. Ezért fontos és jó, hogy figyel-
jük ezeket a folyamatokat.” 

„NARRÁTOR (NŐI HANG) 

Időközben még sok túlélő várja nyugdíját. Arról, hogy közülük ezalatt hányan hunytak el, csak 
becslések vannak. Az eredetileg 70 ezer kérvényből máig csak kb. 25 ezret hagytak jóvá. A 
transznisztriában élő özvegyét is. Ez volt Renesse első ilyen jellegű esete. És Kurt Einhorn is 
csak a közelmúltban kapta meg a gettóban végzett munka utáni nyugdíj határozatát.” 

III.7. 2015. A Myescape projekt 
A projekt 2013 november 13-án kezdődött, amikor a Svéd közszolgálati rádióban egy rádió 
dokumentumműsort közvetítettek és ezzel egyidőben beindítottak egy projektet, melynek kere-
tében sok ember bevonásával történő adatgyűjtés – crowdsourcing – után, olyan történeteket 
kezdtek összegyűjteni, amelyek a Svédországba menekülők sorsát mesélte el. Megnyíltak a zsi-
lipek és a közösségi médiát elárasztották a háborús és katonai puccsokról szóló történetek. A 
menekültek megosztották az aknamezőkről és a börtönökről szóló történeteiket, beszámoltak 
arról, ami elől menekültek. Az erőszak és brutalitás felidézése közben a történetek a mindennapi 
életről is szólnak: a palacsintasütésről a bombázások közben, vagy emberek végleges eltűnésé-
ről, az utcákról, míg társaik a borbélynál ültek.  

Az internet megtelt egyedi és autentikus menekülés történetekkel, melyek az üzenetek közlőire 
és befogadóira is hatással voltak. A történetek szereplői a bűntudattól a büszkeségig sokféle 
érzésről számoltak be, hogyan tört össze az egészségük és a lelkük, vagy éppenhogyan erősöd-
tek meg ezekben a történetekben.  

A történeteket behívó, Silan saját menekülését felidéző rádiódokumentum részlete  

„Mother Sabiha: 

Mikor nem sikerül fognom a kezed, egy másik nő segít nekem ebben.  

Narrátor: Kis idő múlva fényeket látunk a távolban. Egy város fényei Szíriában, a határ másik 
oldalán.  

Anya rámutat és hazudik nekem.  

Mother Sabiha: 

Látod Silan, az ott Isztambul. Ha igazán csendben maradsz, a katonák nem fognak észrevenni 
minket és újra láthatod apádat.  

Narrátor: 

És hát így csendben maradok.  

Mother Sabiha: 

Pár órás séta után a legveszélyesebb pontra érünk.  
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Narrátor: 

Az aknamezőkhöz… 

Aknák vannak elszórva a szögesdrót kerítés mindkét oldalán.  

„Most nagyon figyeljetek” – mondja az egyik embercsempész.  

„A lábnyomomba kell lépnetek egymást követve, mert aknák vannak mindenhol.” 

Ezt is tettük, mentünk libasorban az ő lábnyomába lépve.  

Mother Sabiha: 

Az embercsempészek átvágják a szögesdrót kerítést. A ruháink fennakadnak.  

Már csak egy aknamező van hátra.  

Megint ugyanazt csináljuk – libasorban követjük az embercsempészt és ugyanoda lépünk, ahova 
ő.  

Pont akkor, amikor azt gondoltuk, hogy túl vagyunk rajta… 

Narrátor: 

Az aknamezőkkel és a szögesdrót kerítéssel a hátunk mögött az egyik kislány sírni kezd.  

Mother Sabiha: 

A határőrök észrevesznek minket. Hallanak bennünket, de nem látnak minket, mert koromsötét 
van.  

Csak lőnek és lőnek. Mindenki sikoltozik.  

Narrátor: 

Mi is sikoltozunk.  

Mother Sabiha: 

Golyózáporba keveredünk, Silan.  

Narrátor: 

Golyózáporba keveredünk 

Mother Sabiha: 

Visszarohanok, mert azt hiszem, hogy elvesztettelek.  

Szólítalak és kiabálok: 

„Nem találom Silan-t, nem találom őt.” 

Elfelejtettem, hogy annak a másik nőnek fogod a kezét.  

Narrátor: 

De az a nő meghallja anyámat: 

„Ne aggódjon, Silan itt van velem.”  

Közben a csempészek visszalőnek.  

Mother Sabiha: 

Egy idő múlva abbahagyják a lövöldözést. Minden elcsendesül. A földön hasalunk, és lassan 
felkelünk.  

Narrátor: 

Az embercsempészek megszámolnak bennünket. Mindenki itt van. Mindannyian túléltünk.  

Mother Sabiha: 

De koszosak vagyunk. Izzadtak vagyunk. Fáradtak vagyunk.  

És legfőként, szomjasak vagyunk.  
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Elindulunk a falu felé, amelyiket a távolban láttuk.  

Kapunk ott vizet és teát aztán folytatjuk a menekülést…” 

Részletek azokból a rövid szöveges twitter üzenetekből, amelyek a projekt keretében nyil-
vánosságot kaptak 

 „Stina Johannesson 

Egyszer egy kiskorúaknak fenntartott otthonban dolgoztam. AZ egyik gyerek rámutatott egy te-
herautóra és azt mondta: „Én egy ilyenben érkeztem ide.” 

Vilda Aganovic 

Mi kényszeríthetne arra, hogy elküldd a gyerekedet egy ismeretlen helyre idegenekkel, anélkül, 
hogy ismernéd a pontos úti célt: Anélkül hogy tudnád, hogy fogod-e látni őket újra vagy sem? 
A háború.  

Medeia Sogor Eknek 

Nagymamát a görög civil háborúban lőtték meg. Mikor magához tért már egy mentő repülőgé-
pen volt, útban Budapestre. 35 évvel később a család újra találkozott.  

Hasibe Rexhepi 

A szüleim elmenekültek. Azok, akik menekültek, nem illegálisak. Csak élni akarnak.  

Samuel Larsson 

A #mescape-et tekintve az kívánom, hogy bárcsak azok is elmondhatták volna a történeteiket, 
akiknek nem sikerült. Azok, akiket táborokban internáltak, azok, akik meghaltak. Az összes da-
rabokra tört álom.  

Eldin Kozica 

Svédország annyira sokat adott nekem, de mégis, néha azon tűnődöm, hogy milyen lett volna az 
életem Szarajevóban – háború nélkül.  

Hiwa K. Abdelzedeh  

Csak annyit kell hallanod: „Honnan jössz?” És agyban a másodperc töredéke alatt már ott is 
jársz megint fejben, amikor a menekülés volt az aktuális státuszod.” 
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IV. Schwarz-féle értékek 

A következő táblázatban a dokumentumok Schwartz-féle értékelése található. Az 5-7. számú táblázatok fejlécének kódolása: 

ÖN – Önállóság: önálló gondolkodás és cselekvés, alkotás, felfedezés 
ST – Stimuláció: izgalom, újdonság, kihívás az életben 
HE – Hedonizmus: öröm, kedvtelés 
TE – Teljesítmény: a társadalmi standardoknak megfelelő siker 
HA – Hatalom: társadalmi státusz és presztízs, emberek és erőforrások feletti kontroll 
BI – Biztonság: harmónia, az állam és a kapcsolatok stabilitása 
KO – Konformitás: tartózkodás az olyan viselkedéstől, mely mások számára sértő vagy ártalmas lehet, illetve megsértheti a társadalmi nor-

mákat és elvárásokat 
TR – Tradíció: a tradicionális kultúrához illetve valláshoz köthető eszmék és szokások elfogadása és tisztelete 
JÓ – Jóindulat: biztosítani és növelni azok jólétét, akikkel az illető szoros kapcsolatban áll 
UN – Univerzalizmus: megértés, megbecsülés, tolerancia, a társadalom jólétének biztosítása, a környezet védelme 

5. táblázat A műsorok Schwarz-féle értékei 2011 

 Ország 2011 ÖN ST HE TE HA BI KO TR JÓ UN 

1 Ausztria A major asszonyai                 1   
2 Ausztria Nem a te életeden         1  
3 Belgium Beszéljünk róla             1       
4 Belgium Frederik vagyok          1 
5 Belgium Portsall                   1 
6 Belgium Hová tűnt a gátőr?       1    
7 Bulgária Transzplantációk             1       
8 Horvátország Ganga rádió  1         
9 Csehország (Ha még egyszer élhetném az életem) nem változtatnék semmit             1       
10 Dánia A nagyapám kettős élete         1  
11 Dánia Áruba bocsátva           1         
12 Finnország És mit hozhatok neked?          1 
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13 Finnország A nagymama beköltözik                   1 
14 Franciaország Vegye fel a pozíciót, Az SM banda          1 
15 Franciaország Bolgár evangélium                   1 
16 Franciaország ETSEV: amit a szülés jelent          1 
17 Franciaország Csendtörők             1       
18 Németország Német egyesülés          1 
19 Németország Az apám és kedvenc állatai           1         
20 Németország Kivásároltak       1    
21 Görögország A szegénység játéka               1     
22 Izland Izlandi felmérés: az óceán az állam esze    1       
23 Írország A házfelügyelő             1       
24 Írország Ne menj messzire  1         
25 Hollandia A nagyapám lakása                   1 
26 Norvégia Utószó Bodin úrnak – egy pchichopata megértése       1    
27 Norvégia Egy sima, egy fordított – recept a barátsághoz                 1   
28 Lengyelország Beszélgetés         1  
29 Románia Ada Kaleh – az eltűnt sziget                   1 
30 Szerbia Optimizmus 1          
31 Svédország Gusztáv és a rák                 1   
32 Svédország Az Északi-tenger úttörő búvárai    1       
33 Egyesült Királyság Ardoyne gyermekei             1       
34 Egyesült Királyság Sarok, lábujj, lépjünk egyszerre   1        
35 Egyesült Királyság Életek a tájképben: testvérek között                 1   
36 Egyesült Királyság Éjszaka Hackney-ben        1   
37 Egyesült Királyság Lancastria elsüllyedése             1       

   1 2 1 2 0 2 10 2 7 10 
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6. táblázat A műsorok Schwarz-féle értékei 2012 

 Ország 2012  ÖN ST HE TE HA BI KO TR JÓ UN 

1 Ausztria Szabadság az életért – európai demenciaközpont Tájföldön       1             
2 Ausztria Menedéket keresve      1     
3 Ausztria A görögség boldogtalansága               1     
4 Belgium A menekvés ára          1 
5 Bulgária A fogadtatás nem egy istenhozzád                   1 
6 Horvátország Háborús napló – Pavo Urban jelenti          1 
7 Csehország Nyújtsd a kezed                 1   
8 Dánia Nagybátyám hamvai         1  
9 Dánia Megrontva                   1 

10 Finnország Élet a "halálban"        1   
11 Finnország Pete aratás                   1 
12 Franciaország Belső hang    1       
13 Franciaország A cartagenai koncert                   1 
14 Franciaország Útvesztő a tájképben    1       
15 Németország Elsa és Olaf 1                   
16 Németország A bíró és az áldozatok – fáradtságos harc a gettó nyugdíjakért       1    
17 Írország Maurice – a végső utazás             1       
18 Írország Baromfirajongók Titkos Társasága   1        
19 Olaszország Valahasziget           1         
20 Litvánia Keleteurópaiak – másodrendű vásárlók?       1    
21 Hollandia Tervek, hazatérés           1         
22 Norvégia Az én mennyországom          1 
23 Norvégia Értelem és érzelem             1       
24 Lengyelország Brazil-lengyel levelek       1    
25 Oroszország Sofőrködsz a hazádért?                   1 
26 Szerbia Ott, messze        1   
27 Svédország Csecsemőminisztérium: testvér érkezik                 1   
28 Svédország A Simoom projekt       1    
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29 Egyesült Királyság Kontinenseken át – Kényszersterilizálás Üzbegisztánban             1       
30 Egyesült Királyság Hangvadászat: a Balinéz madárijesztők nyomában        1   
31 Egyesült Királyság Poetry – Texas                   1 

   1 0 1 3 0 3 7 4 3 9 
 

7. táblázat A műsorok Schwarz-féle értékei 2013 

 Ország 2013 ÖN ST HE TE HA BI KO TR JÓ UN 
1 Ausztria Elment köszönés nélkül           1         
2 Bosznia Hercegovina 3D   1        

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

              1     

4 Horvátország A rádiódráma egy film, amit egyedül nézek 1          
5 Csehország Én is a te fiad vagyok, Adolf                   1 
6 Csehország Trinksaifen az otthonunk volt        1   
7 Dánia Az asszony Burmából                   1 
8 Finnország Énekelj engem haza        1   
9 Finnország A 21. század durva-hetyke finnjei   1                 
10 Franciaország Tábori testvériség         1  
11 Franciaország Hogyan vesztettem el az apámat                 1   
12 Németország Pofa be, hazudsz – gyerekek svájci szolgálatban          1 
13 Németország Köszönet a kalifátusnak                   1 
14 Írország Üzenet egy palackban          1 
15 Írország A visszhangszoba – Jihad Jane esete                 1   
16 Olaszország A rettenetes támaszpontok          1 
17 Hollandia Barro Blanco                   1 
18 Hollandia Kedves Ulrike        1   
19 Norvégia A terror után                   1 
20 Norvégia El akarok mondani valamit          1 
21 Lengyelország Semmi sem történt           1         
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22 Portugália Új kezdet – légihíd      1     
23 Románia Páciensként Romániában – Viorel Stan esete           1         
24 Szerbia Brandek és más démonok        1   
25 Szlovénia Kedves Szlovén barátaim 1                   
26 Spanyolország Utolsó perc      1     
27 Svédország Egyedül és bezárva           1         
28 Svédország A lány, akit lekötöztek – „Szoknya Kapitány” egy senki          1 
29 Svédország Az Instagram felkelés           1         
30 Svájc Hajléktalanok         1  
31 Egyesült Királyság India elveszett lányai                   1 
32 Egyesült Királyság Fehér tűsarok álmok        1   
33 Egyesült Királyság Drótnélküli éjszakák: az átkelés éjszakája 1                   

   3 1 1 0 0 7 0 6 4 11 
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V. Összehasonlítás a European Social Survey adataival 

A ESS egy kétévente felvett, nemzetközi survey, amelyet az Európai Kutatói Infrastruktúra 
Konzorcium (ESS ERIC) végez. Az alábbi táblázatok a 2012-es adatbázis alapján készültek. A 
táblázatok végén a Prix Europa értékeit találjuk, összehasonlításképpen. Ebben az adatbázisban 
nem található meg a korpusz összes országa, viszont a többség igen, és ez megfelelően repre-
zentálja a kutatásomat. Az általam generált érték készlettel való összehasonlítás alapján nagyon  
hasonló mintázatot találunk.   

8. táblázat Az ESS adatok vizualizálása 
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VI. 101 történet Európából 

A következő rövid összefoglalókat az alkotók küldték előzetesen. A műsorok nagyjából átla-
gosan 40 percesek voltak, ez azt jelenti, hogy 30 perces és 50 perces mű is szerepelt a verseny-
ben a meghallgatáson.  

VI.1. Traumák és feldolgozásuk 

Háborús napló – Pavo Urban jelenti 
A Horvát Rádió (HRT) Hrvoje Ivankovic 55 perces rádiódokumentuma 2011. december 6-án 
hangzott el a HRT Channel 3 adón.  

A rádiódokumentum Pavo Urban, fiatal dubrovniki fotóriporterről szól, aki 1991. dec-
ember 6-án halt meg, mialatt szülővárosának legpusztítóbb szétlövését fotózta. Az ek-
koriban Amerikában tanuló kedvese, Mara Bratos 20 nappal Pavo halála után megkapta 
levelét, ami valójában egy háborús napló volt. A 21 éves Pavo szövege egészen külön-
leges dokumentuma a háborús pszichózisnak, amelyet Dubrovnik és a környező telepü-
lések átéltek. Ugyanakkor a szövegben ott rejlik egy fiatalember humora is, és a meg-
annyi hétköznapi esemény, amelyet a fiú a háborús Horvátországban élt át.  

Egy szokatlan szerelmi történet ez, fekete humorral a háborúról, a politikáról és az emberi gyar-
lóságról. A dokumentum a háború traumáját dolgozza fel. Mara Bratos valamint a Dubrovniki 
Művészeti Galéria kurátora, Antun Maracic vallomásából bontakozik ki a szerelmi és háborús 
történet.  

Belső hang 
A Radio France 49 perces rádió dokumentumának szerzője Delphine Salkin, az adás a France 
Culture programjaként 2011. június 12-én, 23 órakor hangzott el.  

2001-ban, Montrealban egy görög drámát bemutató színházi előadáson, az Athénát ját-
szó Delphine Salkin színésznőnek annál a szónál, hogy „jog” elakadt a hangja, és többet 
nem tudott megszólalni. A dokumentum bemutatja a színésznő többéves küzdelmét, 
hogy visszakapja hangját, a munkaeszközét és a lehetőséget, hogy kommunikáljon a 
világgal és családjával. A pszichológus, a kollégák mind elmondják, hogy mit is jelent 
az ember számára saját hangja, miközben Delphine suttogással vesz részt a történetben. 
A többéves küzdelem végén egy műtéttel sikerül megoldani a belső hanghoz kénysze-
rített Delphine megszólalását, de ez a hang, ámbár hallható, már egy másik hang, egy 
másik identitás, egy másik személyiség tartozik hozzá… A színésznőnek újra ki kell 
alakítania személyiségének e központi részét, a hangját.  

Elsa és Olaf 
A 48 perces német program az NDR, Norddeutscher Rundfunk produkciója. Julia Solovieva 
dokumentuma 2012. május 15-én, 20. 05-kor hangzott el az NDR Kultur csatornán.  

Elsa Kazasztánból jött, Olaf észak-németországi. Elsát fiatal lányként megerőszakolta 
mostohaapja, a fiatal nő már kétszer volt terhes. Elsa és Olaf mentálisan sérültek, akik 
egy mentálisan sérültek számára szervezett párkapcsolati ügynökség segítségével ismer-
kedtek meg 9 éve, és immár 6 éve házasok. Sokat beszélgetnek. Olaf a hamburgi Die 
Schlumper csapattal játszik, Elsa egy védett workshopban vesz részt. Együtt játszanak 
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a Minotaurusz Színházban. Hamletet, Leonce és Lénát, Varázsfuvolát. Egy művészhá-
zaspár beszélgetését halljuk, csak éppen – ők mások.  

Útvesztő a tájképben 
A francia ARTE rádió 20 perces dokumentuma 2012. március 6-án, 18 órakor hangzott el az 
ARTEradio. com-on. Szerzője Elisa Monteil.  

A 19 éves stoppos Adeline-t felvette valaki és megerőszakolta. Az áldozat most 25 éves 
és festő. Olyan tájképeket fest, amelyeken elvész a test. Adeline személyes beszámolóját 
halljuk. A dokumentumban feleleveníti a 2006-os esetet az elkövetkező tárgyalásra, és 
megjeleníti a mai életét is. Aztán itt vannak a festményei, a festőecset felerősített hangja, 
a színek, a tompa lépések, az autók, a madarak. És, végül egy nagyon ritka hang archív, 
amit illegálisan rögzítettek a bírósági tárgyaláson. A narratívából megtudjuk, hogyan 
hatott festészetére a tragédia? Mennyire tudatosult benne az események művészetére 
gyakorolt hatása? 

A terror után 
A 43 perces hangdokumentum 2012. március 31-én, 10. 03 perckor az NRK P2 adón hangzott 
el (Norsk rikskringkasting – NRK). Norvég rádió. Készítője Kjetil Saugestad.  

2011-ben, egy nyugalmas nyári napon Norvégia történelme örökre megváltozott. A 
semmiből csapott le a terror, július 22-én. Oslóban, a kormányzati épületek előtt felrob-
bant egy csaknem egy tonnás bomba, amit műtrágyából készítettek, és egy fehér autóban 
helyezték el. A robbanás lerombolta Osló politikai központját, és megölt nyolc arra járó 
embert.  

A káoszban a terrorista bombagyártó, Anders Behring Breivik elhajtott Utoya kis szige-
tére, ahol a Norvég Munkáspárt éves ifjúsági gyűlését tartotta. Itt Breivik szisztemati-
kusan, több mint egy órán keresztül járva a szigeten a szó szoros értelmében kivégzett 
69 személyt, többségükben fiatalokat és gyerekeket. Hogyan történhetett meg ez a 
dráma a Norvég néppel? Hogyan közelítette meg a rendőrség a helyzetet? A műsor a 
Norvégiát letaglózó tragikus terror és trauma történetét meséli el.  

Utolsó perc 
A 60 perces dokumentum elhangzott 2012. június 12-én, 00. 40-kor, a Tarragona Rádióban. 
Benevezte: az LAB977 katalán média cég. Készítője: Vicente Rubio.  

1987. június 12-én 0:40-kor két robbanás történt Tarragonában, az Empetrol cég cső-
raktárában, ami Dél-Európa egyik legnagyobb petrolkémiai komplexumának területén 
fekszik. Az első hivatalos jelentéseket csak egy óra elteltével sugározták a helyi médiá-
ban Mi történt ez alatt az idő alatt? 

A helyi és szomszédos települések lakosai, a hivatalos tájékoztatást nélkülöző civil vá-
roslakók maguk döntöttek úgy, hogy elhagyják otthonukat az eget megvilágító lángok-
tól tartva. Különböző médiumok rádiósait a helyszínre küldték, hogy híreket szerezze-
nek. Nem volt ez tudatos döntés, de ekkor a rádió vált a hosszú éjszaka főszereplőjévé. 
Ezekből a felvételekből rajzolódik ki az éjszaka története.  
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Beszéljünk róla 
A 42 perces dokumentum 2011. szeptember 5-én, 15 órakor hangzott el a Radio Campus adá-
sában.  
Benevezte a Prix EU-ra a belga Halolanue Production. Szerző: Savina Segrais 

Hogyan lehet túlélni a családon belüli abúzust? Hogyan lehet valaki szülő, ha a saját 
gyermekkori élményei erőszakról és szexuális zaklatásról szólnak? Öt ember, négy nő 
és egy férfi meséli el történetét – gyermekkorát és a családon belüli erőszakot, amin 
keresztül mentek. Mindegyiküknek van gyermeke. A fókusz a probléma átadásán van, 
hogyan lehet az „átkot” megállítani. Egy dolog bizonyos, az áldozatok, a családok és a 
társadalom számára is fontos a probléma széleskörű nyilvánossága.  

Csendtörők 
A 49 perces dokumentum 2010. november 14-én, 23 órakor hangzott el a France Culture prog-
ramjában, Radio France. Szerzője Simone Bitton 

Ez a műsor az izraeli ’Shovrim Shtika’ (csendtörők) szervezetről szól, amely gyűjti és 
publikálja azokat a tanúvallomásokat, amelyeket az izraeli katonák tesznek arról, mit 
tettek az ’elfoglalt területeken’ a szolgálatuk alatt. Nők és férfiak mondják el, hogy ka-
tonaként hogyan veszítették el emberségüket, milyen alattomos módon tűnik el a humá-
num és jelenik meg a „gonosz banalitása” a katonák hétköznapjaiban a megszállt arab 
területek lakosaival szemben.” Ez volt a rutin, így ment ott.” 

Ardoyne gyermekei 
A 29 perces dokumentum elhangzott 2011. május 7-én, 21. 00 órakor a BBC Radio 3- adón. A 
Prix EU-ra benevezte a Falling Tree Production. Készítője Alan Hall 

Az észak belfasti Ardoyne a „gyilkos mérföld” szívében fekszik, munkás közösség, ahol 
fejenként több haláleset volt, mint máshol Észak Írországban a „the Troubles” alatt ösz-
szesen. A központban van a két Szent Kereszt általános iskola, egy a fiúknak, egy a 
lányoknak. Az 1969 és 1997 között megölt 99 ember kétharmada ebbe a két iskolába 
járt. Ebben a műsorban azok emlékeznek, katolikusok és protestánsok, nacionalisták és 
loyalisták, akik a konfliktus alatt nőttek fel. Együtt a mai gyerekekkel, közösen keresik 
a tanulságot, amit a jövő gyermekeire hagytak örökségül.  

VI.2. A gazdasági válság megjelenése 

A görögség boldogtalansága 
Az ORF produkciója az a 40 perces rádiódokumentum, amely 2012. május 31-én hangzott el a 
Radio Ö1 programjaként.  

Főhőse az athéni filozófus, író, több mint 60 könyv szerzője, Nikos Dimou. 1975-ben 
jelent meg az a kötetet, amely híressé tette, és 30 kiadást is megért, a szatirikus aforiz-
magyűjtemény a görögség mivoltáról. A címe: A görögség átka (szerencsétlensége). A 
kötetben számos olyan önironikus mondatot találhatunk, amelyekben magyarázatot 
kaphatunk a görög válság okaira. „Fogadj a szívedbe egy görögöt és szívinfarktust 
kapsz…” mondja Dimou. A görög adósságválság idején ismét hatalmas népszerűségre 
tett szert ez a mű, de vannak, akik nem találják mulatságosnak. A szkeptikus Dimou 
szerint a görögök mindig többet akarnak, mint amire képesek, viszont nem elégedettek 
a kevesebbel.  
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Vannak, akik szerint Dimou aforizmáit akár a német pénzügyminiszter is írhatta volna, 
olyan kritikusak. A dokumentum végére nemcsak az író portréját ismerjük meg, de más 
szemmel nézünk a görögökre, akiket idáig ismerni véltünk. „Európa problémái mások, 
mint a mieink, mert mi nem racionálisak vagyunk.” – mondja Dimou a görög nemzeti 
karakterről szólva. Alfred Koch hangdokumentumában a görög író kulcsot ad ahhoz a 
jelenséghez, amit a napi sajtó „a görögök sosem lesznek németek” problematikaként 
tematizál. A gazdasági válság olyan aspektusát halljuk, amely kifejezetten az európai 
kulturális különbségek szemszögéből mutatja be a kérdést.  

A 21. század különleges finnjei 
A 44 perces történet elhangzott 2012. október 4-én, 22. 15-kor, az Yle Radio 1 csatornáján, 
(Yleisradio- Yle/Finnish Broadcasting Company). Készítője:Pauliina Motturi 

Finnországban egy teljes generáció lépett felnőttkorba átmeneti és projektmunkásként. 
Ők alkotják a projektgenerációt. Az ő – munkával és élettel kapcsolatos – attitűdjük 
lényegesen különbözik az előző generációétól, de ez – a mostanában egyre gyakrabban 
tapasztalt jelenség – valójában nem teljesen új életmódot jelent.  

Jenni, Suvi, Jussi és Matti a 21. század nem átlagos finnjei. Változó projekteken dol-
goznak, és időről időre különböző munkaterületekre költöznek. Az állandó félelem és a 
siker iránti társadalmi kényszer ellenére megtalálták a helyüket a töredezett társadalom-
ban, ahol előzőleg a tartós munka volt a feltétlenül elérendő érték és lehetőség. Ezek a 
felvilágosult fiatalok sütkéreznek a mai élet bizonytalanságában, mert semmi sem bizo-
nyos, ami holnap jön, a nap végén. A megalkuvás a gyengéké.  

PS: A műsor óta a párok elváltak, Jenni kivételével, aki továbbra is Európa körül hajózik 
rejtélyes barátjával.  

Az apám és kedvenc állatai 
Az 53 perces dokumentum 2011. április 23-án, 18. 05-kor hangzott el a Deutschlandradio Kul-
tur adón 
DLR/ARD. Szerzője Julia Schäffer.  

Egy tejgazdaság a tradíció és a globalizáció között. Az EU évente 50 milliárd Eurót költ 
a mezőgazdaságra, de a farmok továbbra is halódnak. Az elméletet, hogy „nőj meg, 
vagy add fel” a fiatal gazdák tanoncéveikben megtanulták. A bővítés és beruházás szük-
ségessége a világpiac felé irányítja őket. De nem hajlik meg mindegyikük az ipar, az 
üzlet és a politika előtt. Hogyan tudják mégis üzemeltetni a farmjaikat? „Az apám 76 
éves, és még mindig nem akar elszakadni az állataitól, a tenyésztéstől, az istállótól. 
Anyám tanácsa – aki a politikusokat visszhangozza a „profit maximalizálásról” –, süket 
fülekre talál. A szerző felteszi a kérdést:„mi lesz a farmból örökös nélkül?” 

A szegénység játszmája 
A 34 perces görög dokumentum elhangzott 2011. szeptember 21-én az ERT-ERA adón. Bene-
vezte a Prix EU-ra a Hellenic Broadcasting Corporation – ERT S. A. Szerzők: Ilias Marmaras 
és Dimitris Daldakis.  

Atis király korában Lydia országát a perzsák ostromolták. Lydia lakói minden lehetősé-
get megragadtak a barbár hódítók ellen, amikor borzalmas éhínség tört ki. Úgy döntöt-
tek, hogy erőik tartalékolására csak minden második nap esznek, és azt a napot, amelyi-
ken nem esznek, játékkal töltik el. Így találták fel pl. a kocka- és labdajátékokat. Így 
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éltek túl 18 évet. Akkor a király úgy döntött, sorshúzással két részre osztja a királyság 
lakóit. Az egyik rész marad, annak vezére maradt ő, a másik felének el kellett vándorol-
nia, őket a fia, Tirrinos vezette. A maradókat a perzsák legyőzték, a vándorlók megér-
keztek Omvrikibe, ahol letelepedtek és máig élnek ’Tirrinoi’ néven.  

Izlandi felmérés: az óceán egy elmeállapot 
A 31 perces izlandi nyelvű dokumentum elhangzott 2011. június 5-én, 15 órakor a RÜV adón. 
A benevező szervezet a The Inner Ear, szerzője: Elisabet Indra Ragnarsdottir.  

2008 márciusában Izlandon a miniszterelnöki hivatal kijelölt egy országimázs csapatot, 
hogy alakítsanak ki egy olyan erős és pozitív képet a nemzetről, amivel segítik a gazda-
sági növekedést és a külföldi pénzügyi terjeszkedést. Ősszel az izlandi gazdaság össze-
omlott. Világossá vált, hogy a képet futóhomokra építették. Izland rövid függetlensége 
alatt folytonos konfliktusok terepe volt az elképzelések és a valóság, a vágyálmok és a 
realitás egymással vívott harcainak.  

VI.3. Emberi jogi kérdések 

Kontinenseken át – Kényszersterilizálás Üzbegisztánban 
A BBC World Service / BBC Radio 4 egyik sorozata a „kontinenseken át”, ennek keretében 
hangzott el 2012. április 16-án, 20. 30-kor. A28 perces program készítője Natalia Anteleva.  

Natalia Antelava és Hugh Levinson 2012-es dokumentuma beszámol az Üzbegisztán-
ban évek óta folyó jogtiprásról, amikor a második gyermek születésekor az anya meg-
kérdezése nélkül elvégeznek rajta egy műtétet, megakadályozva a harmadik terhesség 
létrejöttét. Ez egy „titkos” demográfiai szabályozó eszköz, amelyet a nőgyógyászok ál-
lami presszióra végrehajtanak, de nem beszélnek róla. A felvilágosító jellegű információ 
átadás helyett ezt a módszert alkalmazzák, amely elől néhány nő Kazahsztánba mene-
kül.  

Egyedül és bezárva 
A 29 perces svéd dokumentum elhangzott: 2013. május 26-án, 12 órakor. Sveriges Utbildnings-
radio – UR. A sorozat a Skolministeriet címet viseli. Készítője Andreas Viklund.  

Semmibe vett emberi jogok, ügyvédi segítség megtagadása, homályos és félreérthető 
indoklás a bezáráshoz. Ezek csak példák azon dolgok közül, amiket az oktatási miniszter 
leplezett le, amikor vizsgálta, a hatóság hogyan kezeli a menedéket kérő, kíséret nélküli 
kiskorúakat. Egyebek mellett a felmérés kiderítette, hogy az utolsó öt év alatt az őrizetbe 
vett gyerekek felénél nem adtak lehetőséget közügyvéd igénybevételére, jóllehet a tör-
vény szerint ez kötelező. És nemcsak a gyermekek jogi képviseleti rendszere bukott 
meg, a vizsgálat kiderítette, hogy az emberek, akik a hibák mögötti döntéseket hozták, 
nincsenek tudatában ennek, és az sem tudatosult bennük, miképpen történhettek meg 
ezek a jogtalanságok. Zaher történetét halljuk, aki családjával a hitük szerint biztonságos 
és humánus Svédországba érkezett és mégis egyedül maradt, félelmeivel és megtiport 
emberi jogaival.  

India elveszett lányai 
A 28 perces dokumentum elhangzott 2013. január 10-én 11. 02 perckor a BBC Radio 4 / BBC 
World Service adásában (British Broadcasting Corporation – BBC). Készítői: Natalia Antelava, 
Suti Sahariah.  
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Ez a tényfeltáró riportműsor az elrabolt indiai lányok tízezreiről szól, akiket házasságba, 
prostitúcióra és szolgasorba kényszerítenek. A riporter egy apát követ, Bimalt, egy Nyu-
gat Bengáli távoli faluból, ahogyan elrabolt lányát keresi. Felfedez egy fontos csempész 
útvonalat, amikor arra a vonatra száll fel, amelyikkel Calcuttából exportálják a lányokat 
a gazdagabb északi államokba. Van piacuk a fiatal lányoknak, mert hiány van menyasz-
szonyokból. A hiányért sokan a nemek szerinti, szelektív abortuszt okolják. A rádiódo-
kumentum felderíti azt az abortusztípust, ami a csempészethez vezet, és összefügg az 
asszonyok alacsony társadalmi státuszával. A műsorban még egy leánykereskedő csem-
pész is megszólal, hogyan vesztegeti meg az embereket, és mekkora profitot zsebel be.  

A lány, akit lekötöztek – „Szoknya Kapitány” nem fontos 
Az 52 perces dokumentum – ami a tényfeltáró kategória 2013-as győztese lett –, elhangzott 
2013. január 20-án 15. 03-kor az SR adásaként. Sveriges Radio- SR, P1 Dokumentar. Készítője: 
Daniel Velasco.  

Ez a dokumentum egy kétrészes műsor második része (az első részében bemutatták Nó-
rát). A 17 éves lány önsorsrontó magatartása miatt került egy nevelőotthonba. A fiatal 
lány magatartási zavarokkal küzd, és egy megerőszakolást is elszenved. Ezután pszichi-
átriára kerül, ahol inkább gyötrelmeken megy át, semmint segítséget kapna. Az alkotó 
kezdetben segít felderíteni, miért árulják magukat az intézeti lányok, és a személyzet 
miért nem tesz ellene semmit, hogy a rendőrség miért adja fel olyan gyorsan a vizsgá-
latot. A dokumentum készítője elindul az erőszakoskodó felderítésének nyomában, és 
amikor az erőszakoskodót megtalálják, kiderül, hogy ő Svédország egyik legelismertebb 
rendőr vezetője, Göran Lindberg, jól ismert feminista, akit Szoknya Kapitánynak hívnak 
a rendőrtisztek. A riporter, Daniel Velasco kideríti, hogy a rendőrt letartóztatták. A nemi 
erőszak áldozatává vált Nóra ugyan összeszedi magát a szembesítéshez, de utána telje-
sen összetörik, pszichiátriai kezelésre van szüksége.  

A második részben rejtett mikrofonok segítségével követjük Nórát a mentális segítséget 
adó intézmény zárt ajtaja mögött. Szeretne egy női pszichológustól segítséget kapni, de 
a vezető pszichiáter ezt nem engedi. Nóra úgy dönt, saját kezébe veszi az életét.  

Frederic vagyok 
A 39 perces dokumentum 2011. február 10, én, 09. 00-kor hangzott el a Radio Panik – Brussels 
adón. Benevezte a Prix EU-ra az ACSR (Atelier de Création Sonore Radiophonique) csoport. 
Szerzője: Damien Magnette.  

Frederic beszél, leírja saját magát, szobáját, felveszi a kávéfőző hangját, a TV showt, 
apja köhögését. Lassan bevonódunk kitalált életébe, amiben elmosódott a határ valóság 
és fikció között. Beszél magáról, a társadalmunkról, a realitásainkról, a „normalitásunk-
ról” az ő szemüvegén keresztül… és az ő másságáról. Olyan közel kerülünk hozzá, hogy 
az már visszahoz bennünket saját magunkhoz.  

VI.4. Migráció és menekült kérdés 

Menedéket keresve 
Az 54 perces mű 2012. március 31-én, 09. 05-kor hangzott el az ORF programjaként. Nuran 
Beriwan és Helene Fuchs készítette.  
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1991-ben Nuran Beriwan résztvesz egy kurdok melletti tüntetésen Isztambulban. Letar-
tóztatják és kínozzák, majd halálra ítélik. Fiatal korára való tekintettel – 21 éves a letar-
tóztatásakor – a halálos ítéletet életfogytiglanra változtatják, ez 35 év börtönt jelent. 10 
év múlva kiszabadul és Ausztriába szökik, majd onnan Svédországba. Azonban onnan 
visszaküldik az első helyre, ahonnan érkezett, vagyis ismét Ausztriában van. Nuran 
megpróbáltatásai nem értek véget, menedéket keres, de hosszú és kimerítő eljárás előtt 
áll.  

Nuran narratívája egy monológ, a hangdokumentum szerzőjeként is ott a neve, a szer-
kesztő Helene Fuchs mellett, Elisabeth Putz a mű producere, és az egyik leggyakoribb 
európai konfliktussal találkozunk benne, a menekültek helyzetének feszültségeivel.  

A menekvés ára 
Rabia Maroccoból, Oudjaból érkezett, ahol a gazdaság tönkrement, és mindenki kül-
földre, a „messzeségbe” vágyik, ahogyan Európát hívják. Rabia álma, hogy változtat 
sorsán és az ismeretlen Belgiumba érkezik, egy szebb és boldogabb jövő lázában égve. 
Nem ismeri még a száműzetés árát. Gyermekeitől távol a magány és a kétségek gyötrik. 
Bár havonta küldi a pénzt elhalt férje nővérének – sógornőjének, aki gyermekeire vigyáz 
–, vajon megéri, hogy hátrahagyta őket? 

Az 51 perces dokumentum Rabia narratívája, szerzője Yasmina Hamlawi és az RTBF-en hang-
zott el. Először monológ formában bontakozik ki a történet, majd halljuk a telefonbeszélgetést 
gyermekeivel és sógornőjével, végül Rabia ismét visszahullik a magányba, folytatva a mono-
lógot. Miután Belgiumban is sok a menekült, így a szerző egy központi problémát dolgoz fel, 
a migráció-menekültkérdés témáját hozva.  

Más érkezés, más búcsúzás 
A Bolgár Nemzeti Rádió 58 perces rádiódokumentuma két életet mutat be. Mindkét történet 
szereplője végül Bulgáriában köt ki, az egyik történet Vietnámban, Hayfonban indul, a másik 
Beirutban.  

Az első történet 1967-ben indul, amikor Blaga Dimitrova, a híres író és költő – Bulgária 
későbbi elnökhelyettese – a vietnámi háború idején egy kislánnyal tért vissza Bulgári-
ába. Az ötéves Hani, aki addig folyamatosan menekült, nagyon szépen énekel.  

A másik történet Beirutban kezdődött 1976-ban. Ivan Garelov, a népszerű Panoráma 
című műsor filmrendezője a libanoni háborúról forgatott anyagot, és Beirutban találko-
zott a 13 éves Ahmeddel, aki részt vett a harcokban és az volt az álma, hogy orvos lesz. 
5 évvel később Ivan Garelov magával vitte Bulgáriába. Mindkét történetben Bulgária a 
gyerekek életének egyfajta kiindulópontja, majd később menedéke is. A történet a ba-
rátságról és a civil segítségről szól, olyan kontextusba helyezve a két sors alakulását, 
amikor a szocialista Bulgáriába állami szerződésekkel 35 000 diák érkezett Latin Ame-
rikából, Afrikából és az úgynevezett „Harmadik világból”.  

A rádiódokumentumot Svetoslav Dragonov filmrendező „A barátság gyermekei” című 
filmje után készítette, folytatva a történetet, amelyben a szereplők keresik az identitásu-
kat, a szabadságot, és saját életüket a majdnem leküzdhetetlen akadályok között. A tör-
ténet öt nyelven bontakozik ki (bolgár, francia, angol, arab és vietnámi nyelven), ezzel 
is jelezve a hallgatónak a szereplők életének határokon átnyúló útkeresését, a lakóhely-
változtatás, a haza megváltoztatásának konfliktusait.  
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Az én mennyországom 
A 42 perces norvég dokumentum 2011. május 14-én, 10. 03 perckor hangzott el az NRK prog-
ramjaként. A Norsk rikskringkasting, a norvég közrádió dokumentumát Sheida Jahanbin és 
Rikke Houd készítették.  

Ez a mű egy köznapi témát dolgoz fel, ami nap, mint nap megtörténik a világban, de 
ritkán dokumentálják: egy politikai menekült életének első hónapja az új országban. 
Ebből a tényből egy különleges lehetőség adódik: a menekült szemén keresztül tapasz-
taljuk meg az életet.  

Az első felvételeket Sheida Jahanbin újságíró készítette három héttel az után, hogy me-
nekültként érkezett Norvégiába Iránból. Sheidáék akkor menekültek el, amikor férjét, 
Madyart bebörtönözték és megkínozták emberi jogi aktivista tevékenységéért és blog-
ger aktivitásáért.  

A 26 éves riporternő ráirányítja mikrofonját a nagy és kis kihívásokra, melyekkel 
szembe kell néznie az első hat hónapban Norvégiában. Kutatja a világok és kultúrák 
összecsapását és saját küzdelmét egy új életért és új személyazonosságért. Örömöt hoz 
egy buszutazás Oslón keresztül, szomorúságot a hír, hogy egy barátot kivégeztek a bör-
tönben. Szinte lehetetlen megtalálni az egyensúlyt az új Iránért folyó harc és az oslói ég 
alatti mosoly között.  

Az asszony Burmából 
A 42 perces dokumentum a Danish Broadcasting Corporation – DR (Dán Közszolgálati Rádió) 
P1 adóján hangzott el 2013. február 27-én, 14. 03-kor. Alkotója Anna Kjaer.  

Egy asszony a vízbe öli magát, miután levelet kapott arról, hogy vissza kell menniük 
Romániába. A kétgyermekes családot az első ENSZ menekült kvóta alapján telepítették 
le. Eredetileg 47 másik menekülttel érkeztek ide, a háború sújtotta Burmából. Mivel 
Romániában elviselhetetlennek találták a menekültéletet, mind a 47-en Dániába repül-
tek.  

A menekültek levelet írtak az igazságügyi miniszternek az elviselhetetlen romániai vi-
szonyokról, a pénz- és élelemhiányról. Dánia ennek ellenére a visszatoloncolás mellett 
döntött. Követelheti-e Dánia, hogy Románia visszavegye a menekülteket? 

Ez a történet arról szól, milyen kihívásoknak kell az EU menekültügyi törvényeinek megfelel-
nie, a növekvő külső menekültáradat és a szintén növekvő belső elszegényedés közepette.  

El akarok mondani valamit neked 
A 36 perces dokumentum elhangzott 2013. január 19-én, 10. 03 perckor az NRK norvég rádió-
ban. Norsk rikskringkasting – NRK. Készítői Sheida Jahanbin és Rikke Houd.  

Egy történet arról, hogy a politikai elnyomás, a félrevezető információk, tabuk a legin-
timebb életünket is befolyásolhatják. Egy szubjektív történet arról, hogy egy fiatal lány 
boldog és szabad akar lenni. Sheila 1984-ben Teheránban született, ahol a szexualitás 
tabu. Egyszer megkérdezte az anyjától, hogyan lesznek a gyerekek. Az anyja azt mondta 
neki, „az Isten beleteszi a bébit az anya méhébe”. Az Iránban felnövők kevés informá-
cióval rendelkeznek a szexről. Sok nő úgy lesz asszony, hogy azt hiszi: a szex azonos a 
szégyennel és fájdalommal. A filmekből és könyvekből a legkisebb csókot is kivágják. 
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Sheida és barátai viszont illegálisan megszerzett filmeket néznek, vágatlanul, az alkotás 
teljességében.  

Amikor évekkel később férjével menekültjogot kapnak Norvégiában, az orvosi vizsgá-
laton biztosítják, hogy a szexuális élet nem okoz majd fájdalmat. De Sheila még ma is 
fájdalmat érez szeretkezés közben, szégyent és egyedüllétet, ami napról napra növek-
szik. Sheila utánanézett a norvég szótárban a ’szégyen’-nek, és elhatározta, utánajár és 
megpróbálja leküzdeni ezt az érzést, legyőzni önmagában és a több ezer Iráni nőben.  

Áruba bocsátva 
A 45 perces dokumentum elhangzott 2010. december 8-án, 16 óra 10 perckor, a DR adón. Dan-
marks Radio – DR/ Danish Broadcasting. Készítője Ruth Storm.  

Megerőszakolták, megverték és prostitúcióra kényszerítették. És amikor a dán hatósá-
gokhoz fordult segítségért, börtönbe vetették, mert hamis útlevele volt. Sok Afrikából 
átcsempészett nő életének realitásai ezek. Ez történt a 24 éves Viktóriával is, aki azért 
jött el Nigériából, mert fényes jövőt ígértek neki, csupán 40. 000 Euróért. Amikor meg-
érkezett, prostitúcióra kényszerítették, hogy adósságát törlessze. A hatóságok elfogták 
azok miatt a papírok miatt, amiket Viktória valódinak hitt, mert a nigériai kapcsolatától 
kapta. A nemzetközi törvények szerint azonban az emberkereskedők áldozatául esett 
embereket büntetés helyett bűncselekmény áldozatának kell tekinteni. Viktória felleb-
bezett a legfelsőbb bírósághoz… A dokumentumban Viktória és a többi áruba bocsátott, 
eladott és prostitúcióra kényszerített nő beszél a gazdasági válságról és beszélgetnek az 
ő kemény utcai életükről.  

Nagymama beköltözik 
A 46 perces dokumentum 2011. március 27-én, 09. 03-kor hangzott el az YLE Radio Vega 
adón.  
Ylesradio – Finnish Broadcasting Company, Finn közrádió. Szerzője: Annvi Gardberg. eredeti 
nyelve: svéd.  

Mese egy családról, akik Afganisztánból menekültek, és Fatima nagymamáról, valamint 
az ő bőröndjéről. Mohamed és Zahra Afganisztánban születtek, de most Helsinkiben 
élnek. A családjuk csak az utóbbi időben egyesült, sok éves menekülés után, különböző 
országokból. Született egy kisfiuk is. Amikor Mohamed anyja, Fatima megérkezik nagy 
bőröndjével, váratlan következményei lesznek beköltözésének.  

VI.5. Etnikai konfliktus, a „másik kultúra” 

A nagyapám lakása 
A 34 perces dokumentum 2011. január 9-én, 21. 00-kor hangzott el az NTR Radio adásaként. 
NTE Radio Nederlandse Publieke Omroep-NPO/ Netherlands Public Broadcasting, Holland 
Közszolgálati Rádió. Készítője: Floris Alberse.  

Piet Alberse 85 éves, és nem érzi magát otthon többé a hágai lakásában. Azt mondja, „a 
sok idegen” miatt. Unokája, Floris 23 éves, rosszul érzi magát, mert nagyapja egyre 
elszigeteltebben él szülővárosában. Ezért megpróbálja megtalálni ennek okát, és újra 
kellemessé tenni nagyapja számára. „Nézd, mi idegesít”, mondja dühösen Piet, amikor 
meglát egy fejkendős nőt, „Azt gondolják, bármit megtehetnek itt!”. Floris megpróbálja 
megbeszélni ezt a nagyapjával és a külföldi szomszédokkal. De a nagyapja hallani sem 
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akar erről. A fiú egy szociális munkás segítségét kéri, hiába. A városnak is vannak ter-
vei, de a megoldás mégis Floristól származik.  

VI.6. A közösség és kultúrája 

3D (Három dimenzió) 
Bosznia-Hercegovina BHRT-RTRS. A 38 perces dokumentum 2013. február 2-án, 17 órakor 
hangzott el a Radio of Republic of Srpska adásában. Készítője Dragan Pajic.  

Három dimenzió: magasság, hosszúság és mélység. Három ember: egy hegymászó, egy 
ultramaraton futó és egy barlangkutató. A hegymászó megmászta a Mount Everestet, a 
futó lefutott 900 km-t 9 nap alatt és a barlangkutató meglátogatott 600 barlangot és sza-
kadékot.  

Mindhárman a saját dimenziójukban élnek és győznek. Magukat hajszolják vagy a he-
gyet, barlangot, távolságot? Megváltoztatta őket a hegy, a bánya vagy az út? Azt gon-
dolják-e, hogy ők különböznek a többi embertől? Mi közös van bennük, ebben a 3D-s 
trigrammban? 

A hanganyag éveken keresztül készült, a hangfelvételek autentikusak, a hegymászók 
között készültek a Mount Everest tetején, vagy az ultramaraton futás közben Banjaluka 
és Mitrovica között… 

A rádiójáték egy film, amit egyedül nézek 
A 29 perces dokumentum elhangzott 2013. június 18-án, 18 órakor, a Horvátország HRT – 
Croatian Radio adásaként. Szerzője Mario Kovac.  

Ez a dokumentumműsor Une Vizek „Sötétedés” című rádiójátékának felvétele során 
készült. Az éppen készülő rádiódrámában egy nagy cég igazgatójának új titkárnője las-
san felfedi a vállalati útvesztők alapelveit, míg megpróbál kikerülni ebből a dehumani-
zált világból.  

A rádióadaptáció előadói a Vakok és gyengén látók egyesületének színházi tagjai. Egy 
amatőr színházi egyesület ez, de tagjai magas előadóművészi nívóig jutottak el, a pro-
fesszionális rendezőkkel tartott hosszú kapcsolat eredményeként.  

Énekelj engem haza 
Az 53 perces rádiódokumentum elhangzott 2012. április 29-én, 09. 03-kor az Yle Radi vega 
programjában. Benevezte az Yleisradio- Yle/Finnish Broadcasting Company) Készítője: Gun-
gerd Wikholm.  

Dokumentumműsor Bengt Huhtáról, a 60-as évek legjobb finn énekeséről. Amikor 
Bengt Huhta elkezdte az iskolát, elutasította a szóló éneklését az iskola karácsonyi par-
tiján, de 19 évesen Finnország legnépszerűbb énekese lett a Kristian névvel. Az első 
tévés versenyt, a ’Syksyn Sävel’-t 1968-ban, a ’Näin on’ című dallal nyerte meg, és 
rengeteg levelet kapott. Az egyik rajongó, az akkor 14 éves Gungerd Wikholm azok 
között volt, akik választ is kaptak levelükre. Krisztian karrierje rövid és intenzív volt, 
sok meglepő mutatvánnyal, többek között egy álöngyilkossággal.  

40 évvel később Gungerd, aki fiatalkora óta rádióriporter, elhatározza, hogy megkeresi 
korábbi bálványát, aki most egy kis agráriskolában tanár, és gyerekkori otthona rengeteg 



215 
 

olvasatlan rajongói levelet őriz. A sötéthajú ifjúsági ikon mára 60 éves, ősz ember. Mi-
lyen az élete? A dokumentumban megszólalnak Vexi Salmi finn poplegenda slágerei is.  

Üzenet a palackban 
A 44 perces dokumentum, amely egyébként 2013-ban az első helyezett lett- 2012. augusztus 4-
én hangzott el, 14. 00 perckor az RTÉ Radió 1-en, Írországban. Benevezte: Raidió Teilifis Éire-
ann-RTÉ, Radio1. Készítette: Peter Mulryan, Liam O’Brien.  

1945 karácsonya. Az amerikai katona, Frank Hayosek üzenetet helyezett el egy palack-
ban és a tengerbe dobta csapatszállító hajójukról. Nyolc hónappal később Breda O’Sul-
livan az Írország déli szakaszán fekvő Dingle partjainál találta meg a palackot.  

Frank ekkor 21, Breda 18 éves volt. Breda válaszolt Franknak, aki szintén írt Bredának 
– így megkezdődött a transzatlanti barátság. Frank havonta 30 dollárt tudott megtakarí-
tani, így hat évbe telt, míg összegyűlt annyi pénze, hogy elrepülhessen Írországba. És 
így 1952. augusztus 5-én Frank végül megérkezett Írországba. Vajon szerelem születik? 
A világsajtó nyilván ezt remélte, és felkapta ezt a hihetetlenül romantikus történetet. De 
mi történt abban a két hétben, amit Frank Írországban töltött? Hatvan év távlatából ele-
venítjük fel az eseményeket.  

Kedves Ulrike 
A 41 perces dokumentum 2013. január 13-án, 21. 02-kor hangzott el az NTR Rádióban. A 
Holland Doc Radio sorozatban készítette: Joost Wilgenhof.  

Ebben a dokumentumműsorban olyan emberekről hallunk, akiket még ma is lenyűgöz 
a néhai német újságíró-terrorista: Ulrike Meinhof. Mindegyiküknek megvan a saját 
problémája Meinhoffal kapcsolatban, a punk énekesnek, az aktivistának, a történésznek, 
és még a műsor alkotójának is.  

Ulrike jól ismert német újságíró volt a 60-as években. 1970-ben úgy döntött, hogy csat-
lakozik a Rote Armee Fraktion-hoz (RAF), egy baloldali terrorista szervezethez. 1976-
ban, börtönben halt meg és a baloldali aktivisták szimbólumává vált.  

A műsor azt vizsgálja, miképpen nyűgözheti le az embereket ma egy nő, aki akkor halt 
meg, amikor a műsorkészítő 9 éves volt. Levelet ír Meinhofnak, és olyan holland em-
berekkel beszélget, akiket szintén ő inspirál. Végül azt találja, hogy egyiküknek sem 
politikai a kötődése Meninhofhoz, az ok minden esetben nagyon is személyes.  

Fehér tűsarok álmok 
A 27 perces dokumentum elhangzott 2012. július 18-án, a BBC 4-csatornán. Rockethouse Pro-
ductions. Készítője: Cathy Fitzgerald.  

Félúton a londoni East End és az M25-ös út között, Romford régi piaca vergődik… a 
szupermarketek és az olcsó boltok áldozataként. A 80-as években lármás és vibráló volt: 
a vadnyugat, csak éppen essexi tájszólásban. Minden bódé egy színpad volt, és minden 
árus beszédesebb, mint a mostaniak. Az essexi lány, Cathy Fitzgerald visszatér, hogy 
ünnepelje azt a pezsgő piacot, amit ő még ismerhetett. Cathy, mint tinédzser itt, ezen a 
piacon vette az első – és utolsó – pár fehér tűsarkúját. David Eldridge a cipős bódéban 
dolgozott. Most ő Britannia egyik vezető drámaírója, olyan szakmai sikerekkel, mint a 
’Basildonban’ a Királyi Bíróság Színházában, és a Piaci fiú, egy darab Romfordról, amit 
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a Nemzeti Színházban mutattak be. A szerző stílusának eredetisége és témái a romfordi 
piacról származnak.  

A szandáleladás ugyan nem a legjobb képzést jelenti a drámaíráshoz, de a 80-as években 
a piac maga volt a színpad. Itt találhattuk a karaktereket: a GyümölcsZöldség embert, a 
Bőrős fiút, a Lámpaernyőst… És a dialógus, az élcelődés a vásárlókkal goromba, de 
mulatságos volt, határozottan művészet. Cathy és David visszatér Romfordba, hogy lás-
sák, divat-e még a tűsarok.  

Drótnélküli éjszakák: az átkelés éjszakája 
A 28 perces hangdokumentum elhangzott 2013. május 23-án, 23. 02 perckor a BBC Radio4 
adón (British Broadcasting Corporation – BBC). Készítette Jarvis Cocker.  

A Drótnélküli éjszakák Jarvis Cocker, zenész és broadcaster alkotása az emberi állapot 
éjszakai felderítéséről szól. Ma éjszaka Jarvis a tengerre száll, a képzelet hallható uta-
zásaként. Ahogyan a hajó suhan az éji vizeken, Jeni csodálatos történetét halljuk, egy 
északi tengeri hajótörött elveszéséről és megtalálásáról… 

Élet „Halálban” 
A 46 perces finn rádiódokumentum készítője Tom Östling. Elhangzott 2012. május 17-én, 11. 
05-kor a finn közrádióban, Yle Radio Suomi.  

Finnországban, Dél Ostrobothniában számos kis eldugott hely van, különös nevekkel. 
Halálerdő, Éhség domb, Mennyország domb. Itt, a fővárostól 700 kilométerre északra 
található Halál is. Egy fotókiállításon ismerte meg ezeket Tom Östling, a finn riporter, 
aki ellátogat a Kuolema, vagyis Halál nevű kis településre, hogy megismerje és bemu-
tassa az ottani életet. A fotókiállításon látott képek inspirálták erre az utazásra. Egy csa-
lád hétköznapi világába csöppen bele, vele együtt a hallgató is. Élelmiszerbolt, ahol két 
eladó dolgozik, Arja és Airi Pitkanen, az ikrek.  

Finnországnak ezen a vidékén nagyon kevés a jövedelem, de az itt élők nagyon szorosan 
kötődnek a szülőföldjükhöz, nem tervezik a költözést.  

Csendes és kihalt település, a finn fővárostól 700 km-re északon. Beszél az életéről a 
gyermekeivel otthon lévő fiatalasszony, Annika, az idős nagymama. Megismerjük a Pit-
kanen családot. Mi tartja itt ezeket az embereket? A dokumentumból megismerjük az 
elhagyatott vidéken élő kicsiny finn közösség mindennapi életét.  

Baromfirajongók Titkos Társasága 
Liam O’Brien 47 perces dokumentuma 2012. május 12-én, 18. 05-kor hangzott el az RTÉ, a z 
ír rádió, vagyis a Raidió Telifilis Éireann 1-es csatornáján.  

Írországban van néhány ember – körülbelül ezer –, akik különböző okokból és külön-
böző módon rajonganak az általuk nevet baromfiakért.  

Fültanúi lehetünk a 2012 februárjában, az Írországi Szárnyasbarátok Nemzeti Showjá-
nak, ahol a csirkerajongók bemutatják a versenyre gondosan előkészített állatokat. Ez a 
verseny az éves ír „csirkenaptár” legfényesebb eseménye. Jenny és Willie O’Meara is 
neveznek különleges, cochin fajtájú baromfijukkal. Az előkészítéshez hozzátartozik a 
fürdés és a hatalmas, tollas állat hajszárítóval való megszárítása, fésülgetése. A cél a 
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Nemzeti Bajnok cím elnyerése. A történet furcsa emberekről szól, akik csakis azért sze-
retik a csirkéiket, mert azok csirkék. Humor és abszurd határán az emberi természetről.  

Mesék 
A holland program 45 perces, a VPRO Radio dokumentumaként hangzott el 2011. december 
25-én, 18. 15-kor. Készítői Jennifer Petterson, Laura Stek, Tjitske Mussche, Lemke Kraan.  

A három epizódból álló történetsor az „otthonosság” érzését keresi és járja körül.  

Vera, a 30-as fiatal lány és Annelies, a 60 körüli nagymama különös találkozása a ha-
zájuktól távoli, perui börtönben, majd szabadulásuk utáni barátságuk és összeköltözé-
sük.  

Leender megvásárol egy házat, és bár az előző lakó kincskeresése is sikertelen volt, ő is 
megpróbálkozik a ház titkának kikutatásával. Ha nem is kincset talál, de olyan történet 
nyomaira bukkan, ami közelebb viszi őt az egykori tulajdonos, az elhurcolt zsidó család 
történetéhez, és így lakóhelye történetének megismerésén keresztül jut el az otthonosság 
érzéséhez.  

Sander – az egyik történet szereplője – amikor házi feladatát írja, különös hangokat hall, 
olyan monoton zajt, amit azelőtt nem ismert. Az örökbefogadott fiú a semmihez sem 
hasonlítható hangokra akkor ismer rá, amikor valódi szüleinek felkutatására megérkezik 
az afrikai országba, és a kikötőben egyszer csak meghallja a hajóépítők kalapácsának 
monoton zaját. Kiderül, édesanyja itt töltötte várandós hónapjait, ezt a zajt, az otthonos-
ság hangját magzatként őrizte meg emlékezete.  

Értelem és érzelem 
A 32 perces norvég program az NRK adásában hangzott el 2011. május 21-én 10. 03-kor. A 
Nors rikskringkasting adását Lasse Nederhoed készítette.  

Bjarte Berntsen szereti a sebességet és így is motorozik. Számtalanszor került összetű-
zésbe a rendőrséggel és vonták be a jogosítványát. Nem tartja be ezt a szabályt sem, 
jogosítvány nélkül száguldozik lakott területen, ahol sok ember közlekedik.  

Egy ember van, aki támogatja: édesapja, aki a helyi közösségben magas presztízsű sze-
mély, a helyi középiskola tanácsosa és a helyi önkormányzat tagja, elismert polgár. Az 
ő meggyőződése szerint a helyi rendőrséget is felelősség terheli abban, hogy a fia anti-
szociálisan viselkedik. Az Értelem és Érzelem egy szokatlan apa-fiú kapcsolatot mutat 
be és azt, hogy a társadalom hogyan kezeli a lehetetlen helyzetet.  

Hangvadászat: a Balinéz madárijesztők nyomában 
A BBC Radio3 29 perces hangdokumentuma 2012. június 9-én hangzott el, 20. 40 perckor. 
Készítője: Sara-Jane Hall.  

A dokumentum hangokat rögzít Indonéziában, Bali szigetén. A tradicionális kis haran-
gokat, a helyi madárijesztőket gyűjti be a dokumentáló. Milyen eszközökkel találkoz-
hatunk, hogyan védték ezzel a rizsföldeket, milyen zenét adnak ezek az eszközök, és 
hogyan inspirálja hangjuk a zenészeket? Megszólal a gamelán, halljuk a természet hang-
jait, a madarakat és a bambusz suhogását, megszólal Dewa Putu Berata, a zenész, aki 
megalapította Bali leghíresebb és innovatívabb gamelán együttesét.  
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Költészet, Texas 
A BBC Radio4 csatornán hangzott el a Falling Tree Productions 28 perces hangdokumentuma 
2012. május 14-én, 16 órakor. Készítője Pejk Malinovski.  

A dokumentum készítője, Pejk rádiós látogatást tesz egy nyugat-amerikai kisvárosban 
– hogy mennyire kicsi, nehéz megmondani. Szokatlan neve csalta Texasba: Költészet.  

Pejk Malinovszki, a harmadik generációs dán költő a Költészet keresésére indul. A Go-
ogle-lal találta meg a helyet, és elhatározta, megtalálja Költészet költészetét. Költészet 
nem is igazán város, egy csomó ház az út mentén, benzinkúttal a közepén, itt van még 
három templom és egy iskola. És egy állatkitömő. „Nem tudni pontosan, hol kezdődik 
Költészet és most hol végződik, régebben jól meghatározható volt”, mondja Rick Salis-
bury, a költészeti Állatkitömő. Mi Költészet? 

„Keméééény munka”, Rick Rice szerint. A kutyájával él egy vontatóban. „Sok kemé-
ééényen dolgozó ember van itt. Megláthatja, ha le- és felhajt az út mentén. A szénabálák 
pihennek itt. Meg a marha. Ez egy csomó keméééényen dolgozó ember próbál tisztes-
ségesen megélni.” 

A műsor a hallgató kezét gyengéden és viccesen vezeti és mutat új képet Költészetről. 
Mentes poros könyvektől és irodalmi szakértőkről, mentes költőktől is. De tele van élet-
tel. És költészettel.  

Ganga rádió 
A ganga zene egy polifóniára épülő nagy szekund intervallumú énekes műfaj, ami az 
énekes lélegzésén alapul. Egy századokkal korábbi, a dalmát kultúrára épülő Nyugat-
Hercegovina régi zenei világához tartozik. A Nyugat Európai tradíciókon kívül esik így 
durvának, primitívnek tartják. A horvát határ melletti településen, a Radio Grude rádió 
harcol a népzenei gyökerek megőrzéséért. A kis rádió történetét bemutató dokumentum 
moderátora Tomislav Matkovic, aki maga is lelkes ganga rajongó, sőt, műveli is a mű-
fajt.  

ETSEV: amit a szülés jelent 
Az 50 perces dokumentum 2010. október 14-én, 17 órakor hangzott el a France Culture adón. 
Radio France, készítője: Julie Navarre.  

Az ’ETSEV’ értelme: ’a gyermekedet fájdalomban kell világra hoznod!’. Egészen mos-
tanáig a gyermekszülés a nyugati társadalmakban a nők kizárólagos birodalma volt. Ma-
napság az apát is meghívják, hogy ossza meg ezt az alkalmat. Azonban mindeme fejlő-
dés ellenére is a gyerekszülés valójában egy különleges magány, ami megőrizte titok-
zatos, sérthetetlen oldalát. Keveset beszélünk erről a különleges átalakulásról. Ez a do-
kumentumjáték hangokkal és női beszéddel hozza közel a hallgatóhoz a nőből anyává 
válás folyamatát.  

A gondnok 
A 38 perces ír rádiódokumentum elhangzott 2011. február 19-én, 18. 05 perckor az RTÉ Radio 
1-en. Raidió Teilifis Éireann – RTÉ, Szerzője Liam O’Brien.  

A gondnok meséli el Írország kulturális intézetéből történt legnagyobb lopást. A dublini 
Chester Beatty könyvtár 1969-ben nyílt meg. Az amerikai bányatulajdonos, Sir Alfred 
Chester Beatty magángyűjteményét a közösségre hagyta. A könyvtár híres ritka és szép 
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műtárgyairól, a gyűjtemény az egész világból származik, anyaga egészen visszanyúlik 
i. e. 2700-ig. Az iszlám gyűjteménye a legkiválóbb a világon. 1969 és 1989 között David 
James volt az iszlám gyűjtemény kurátora – kiváltságos beosztás, mivel hozzáfért, óvta, 
katalogizálta a felbecsülhetetlen iszlám kéziratok és műtárgyak százait. Ez a műsor tör-
ténet a lopásról és csalásról – klasszikus detektívregény, bonyolult, különleges történet. 
Találkozunk a főszereplőkkel, megszólal a feljelentő, a végrehajtó, a kurátor, az újság-
író, a barátok és végül, maga a bűnös is.  

Egy sima, egy fordított – recept a barátsághoz 
A 43 perces norvég rádiódokumentum elhangzott 2010. november 13-án, 10. 03-kor, az NRK-
n. Norsk rikskringkasting – NRK, Szerzője Line Alsaker.  

A történet Érzékeny Torillről és Cinikus Torillről szól, és kettejük erős barátságáról. 
Barátságuk leginkább a kötésen alapul, és a „Kötő klubról”, ahol tíz tag havonta talál-
kozik kötni, enni, inni és beszélgetni. Az évek során barátságuk kiállt és túlélt egy ha-
talmas próbát is, amit egy férfi okozott, aki veszekedést szított kettejük között. A törté-
netet a két Torill hangján halljuk, ahogyan elmesélik történetüket barátságról, kötésről 
és egy sikkasztásról.  

Sarok, láb, egyszerre lép 
A 28 perces rádiódokumentum 2010. december 6-án, 11 órakor hangzott el a BBC Radio 4 
csatornán. Benevezte a Prix EU-ra a Falling Tree Production. Alkotója: Katie Burningham.  

Ez a történet két emberről szól, akik egy kelet-londoni piacon találkoztak egy nap, és a 
valószínűtlen barátságról, ami a táncon keresztül virágzott ki. A 86 éves Bob Hill 16 
éves kora óta táncol, sok táncversenyt megnyert néhai feleségével, Iris Hillel, akivel 
Hackney-ben éltek. A 26 éves Katie Burningham rádióproducer, és saját maga által be-
vallottan rossz táncos. Bob és Katie nem sokkal Iris halála után, véletlenül találkoztak. 
És három évvel később, Katie még mindig vesz táncleckéket Bobtól.  

Éjszaka Hackney-ben 
A 34 perces dokumentum elhangzott 2010. április 8-án, 00. 00-kor egy helyi webrádióban. 
www. hackneypodcast. co. uk Készítette Francesca Panetta. A Prix EU-ra benevezte a Hackney 
Productions.  

A Hackney Podcastot 2008-ban hozták létre, hogy rögzítsék a londoni kerület, Hackney 
különböző arcát. A kerület Britannia legszegényebb helye, de kulturálisan a leggazda-
gabb. Egy terület Londonban, amin alaposan nyomot hagyott a történelem, de ahogyan 
a 2012-es Olimpia eljött, elkapta a változás pörgő ritmusa. A műsor 12 mozgalmas óra 
történéseit mutatja meg, 34 percbe tömörítve. Hackney tökéletes színpad, a főváros leg-
forróbb night clubja, a bűn és rejtély övezte East End mentén. Részegek és klubtagok, 
taxisofőrök és utcamosók, piaci árusok és álmatlanok – halljuk a való élet drámáját, ami 
éjszakáról éjszakára ismétlődik.  

VI.7. Kollektív emlékezet, identitás, társadalomtörténet 

Brazil-Lengyel levelek 
A 34 perces hangdokumentum a Polskie Radio1-es csatornáján hangzott el 2011. november 4-
én, 18. 15 perckor. Szerzője Katarzyna Blaszczyk.  
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A dokumentum szerzője a Varsói Városi Levéltárban 1890-91-es levelekre bukkant. A 
leveleket Brazíliából küldték Lengyelországba, de a címzettekhez soha nem jutottak el. 
Az orosz cenzorok nem engedték tovább ezeket a leveleket, mert így akarták megaka-
dályozni, hogy a lengyel munkaerő emigráljon Brazíliába, nem akarták, hogy – ahogyan 
akkoriban hívták őket – a „brazíliai nagyotmondók” hívására a lengyel munkások el-
hagyják az országot.  

A számos levél ugyanis mind-mind Brazíliába hívja a család itthon maradt tagjait. A 
dokumentum készítője elutazott Brazíliába, megkeresni az eredeti levél feladójának ma 
felellhető leszármazottait. Számos lengyel származású családot talált Rio Grande do 
Sulban. Mi a kapcsolat ma Lengyelország és Rio Grande do Sul között? Hogyan válto-
zott az ott lakók identitása, van-e közük lengyel gyökereikhez? Mit jelent a származás, 
mit jelentenek a gyökerek a multikulturalitás e helyszínén? 

Ott, messze 
A 25 perces szerb program 2012. február 25-én, 15 órakor hangzott el Radio Belgrade 2 adása-
ként, szerzője Snezana Ristic és Radonja Leposavic.  

Jeroen de Vries Amsterdamból jött, Marina Dokmanovic Belgrádból. Házasságukból 
egy fiú született, Misa. Jeroen, ahogyan meséli, semmit nem tudott Jugoszláviáról, sem 
a köztársaságairól addig, ameddig nem találkozott Marinával. Egyszer, egy Hvar szigeti 
étteremben meghallották a „Tamo daleko” (Ott, messze) című dalt. Jeroen váratlanul 
elkezdte dúdolni a dalt. Elmondta a meglepett Marinának, hogy ez volt az a dal, amit 
gyermekkorában édesanyja altatódalként énekelt.  

Hogyan ért el Hollandiába az a dal, amit a szerb katonák énekeltek, amikor Albánián 
keresztül vonultak vissza (Misa belgrádi dédapja közöttük volt) az I. Világháborúban, 
és hogyan vált Jeroen altatódalává? Egy dal vezet bennünket keresztül Európa zivataros 
történelmén és egészen más aspektusba helyezi az amúgy száraz újsághír tényeket.  

Trinksaifen az otthonunk volt 
A cseh rádiódokumentum 2013. március 20-án, 21. 45 perckor hangzott el a Cseh Rádió 3 
Vltava programjában. Készítője Eva Blechová.  

Trinksaifen az Ore hegység egyik kis faluja volt, ahol 1400 német és 3 cseh élt együtt. 
Ahol a lakosok karneváltól karácsonyig minden vasárnap bálokat tartottak, ahol a szom-
szédok a házuk előtt találkoztak, és a cseh nemzeti himnuszt németül énekelték el.  

Nehéz volt az élet a köves, hegyi faluban, a gyermekek segítettek anyjuknak csipkeve-
résben, a férfiak pedig a nejdeki vasművekben dolgoztak. A II. világháború alatt és után 
az élet jelentősen megváltozott. Három millió németet űztek ki Csehszlovákiából, csak 
azokat a szakembereket nem, akikre a cseh iparnak szüksége volt. A falu így kiürült. A 
kiűzött németek helyébe Bohémia különböző szegmenseiből telepítettek be családokat. 
Az eredeti épületeket lebontották, vagy elhanyagolták. A szántók parlagon maradtak. 
Csak néhány eredeti család maradt – egyik főszereplőnk is, Severovné, Bouckné és Zett-
lovné. A műsor a 2004 és 2013 közötti időszakot öleli fel, és megpróbálja felderíteni az 
utóbbi évszázad eseményeit.  

Tábori testvériség 
A 28 perces hangdokumentum elhangzott 2013. március 5-én, 14 órakor, az ARTE Radió adón. 
Készítője Charlotte Rouault és Benoit Bories.  
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A dél-nyugat franciaországi Brennben 1942 és 1944 között létezett egy koncentrációs 
tábor. Három nő – különböző háttérrel –, Arlette, Nuria és Angelita a táborban eltöltött 
időre emlékszik. Brennben együtt éltek az európai nőkkel – zsidókkal, aktivistákkal, 
prostituáltakkal – nemzetek szerint, fából készült barakkokban voltak elkülönítve egy-
mástól. Nehéz időszak volt, elzárva a szabadságtól, 20 évesen. Meglepő módon emlé-
kezetük mégis elsősorban a barátságot, a gyengédséget és kreativitást őrizte meg a ba-
rátságtalan időkből. A műsor tisztelet a szolidaritásnak és baráti pillanatoknak, ami nél-
külözhetetlen a hasonló megpróbáltatások túléléséhez.  

Hosszabb út a harcmezőhöz – 4. fejezet: amikor a testünk meghal 
Egy többrészes sorozat egyik eleme ez a dokumentum, elhangzott 2013. március 2-án, 15. 30-
kor, a BNR- Hristo Botev adón, a Bolgár Közszolgálati Rádióban. Szerzői Daniela Manolova, 
Borislav Evlogiev, Soila Valkama.  

Ez a dokumentumműsor sorozat arról az útról szól, ami 135 évvel ezelőtt Finnországból 
Bulgáriába tartott. 1877. augusztus 25-én 7:20-kor a II. Alexander Császári Orosz had-
sereg Harmadik Finn Puskás Zászlóaljának úszómesterei felszálltak a helsinki vonatál-
lomáson a vonatra, és átszelték Európát. Az új vasút vonalát követték Firestibe, átkeltek 
a Dunán, és aztán belekezdtek a hosszú menetelésbe, hogy beszálljanak az 1877-78-as 
Orosz-Török háborúba. A hősi csata történeteire sok finn családban emlékeznek… Ez a 
rész a Gorni Dabnik melletti nagy ütközetről szól, a Finn Zászlóalj útját követi a balkán 
hegységein keresztül Isztambulig és vissza. Wilhelm von Wendt 1880-ban Helsinkiben 
írt naplója alapján átkelünk Bulgárián. A többnyelvű műsor háborúról, a kollektív és 
családi emlékezetről és Európáról szól.  

Új kezdet – légihíd 
Az 51 perces alkotás elhangzott 2013. március 3-án, 13óra 07 perckor az RTP Radio-Antena 1 
adón (Radio e Televisio de Portugal – RTP). Készítője: Iolanda Ferreira.  

Az idő: 1975, 1976. Megszűnt Portugália gyarmatbirodalma. A műsor azok tanúságté-
tele, akik a korábbi gyarmatokról jöttek új életet kezdeni Portugáliába. Igaz történet Ma-
ria Joao Alexadre-ról, aki 22 évesen stewardessként dolgozott a Portugál Légitársaság-
nál (TAP) a portugál gyarmati birodalom utolsó éveiben. Személyes élete együtt válto-
zik a több ezer portugál menekültével, akik az 1974. április 25-i afrikai forradalom után 
elhagyják Angolát, Luandát.  

Maria megosztja velünk azokat a fájdalmas momentumokat, amiket a valaha volt leg-
nagyobb civil légihíd alatt – Lisszabon és Luanda között –, 1975-ben megélt. Hogyan 
történt, hogy végül családjával szerencsésen kikötött Lisszabonban.  

Brandek és más démonok 
A 40 perces alkotás elhangzott 2013. június 25-én 22 órakor a Radio Belgrade –RTS, Prog-
ramme 202 adón, Készítője: Ivana Vesic.  

A vámpír az egyetlen szerb szó, amit a világon mindenhol használnak és megértenek. 
Lefordíthatatlan és nincsen szinonimája.  

A népi beszéd szerint a leghíresebb vámpír Sava Savanovic volt Zarozje faluból, aki 
molnárokat fojtott a vízimalomba. Sava ismert volt egész Szerbiában a 19. és 20. szá-
zadban, köszönhetően a „90 év múlva” című, Milovan Glisic novellának és az „Ő a 
pillangó” című, Djordje Kadijevic filmnek.  
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Sava megjelenik a 21. századi szerbek között. A belgrádi Turisztikai Kiállításon a val-
jevoi polgárok megpróbálták megjeleníteni őt, mint a turizmus új támogatóját, Valjevo 
brandjeként. Az ortodox szerb egyház kritizálta a vámpír turizmus kitalálóit. A helyzet 
irányíthatatlanná vált, a történet önjáróvá vált, amikor a zarozjei parasztok – Sava szü-
lőhelye és még ma is „hivatala” – vámpir-rablásokat kezdtek jelenteni a helyi rendőr-
ségnek. És ez jogi feladatott adott a trasbourg-i bíróságnak is.  

Bolgár evangélium 
A 42 perces dokumentum 2011. október 25-én hangzott el 19 órakor az arteradio. com webrá-
dión. ARTE Radio. Készítői: Bojina Panayotova és Pierre Bariaud.  

Bulgáriában a stokitei iskola a 2000-es évek elején bezárt. Az üres tanteremben a visz-
szalátogató Bojina Panayotova és Pierre Bariaud hangszalagokat talált, amelyek a szo-
cialista rendszerben taneszközök voltak. Az érzelem ereje, az elfeledett hangok és zene, 
valamint a riporterek beszélgetése felidézi a korábbi tanulók emlékét, akik még most is 
a faluban laknak. Felrajzolódik a történelmét író ország küszködése.  

A német egyesülés 
A 44 perces dokumentum 2010. október 3-án, 00. 53 perckor hangzott el a DLF web adón 
www. dradio. de. Benevezte a Prix EU-ra: Radio Bremen-RB ARD. Szerzője Tom Morton.  

Az ausztrál rádiós, Tom Morton 1990-ben bejárta az akkor még Német Szövetségi Köz-
társaságot. 2010-ben, húsz évvel a német egyesülés után ismét beutazza az országot, 
hogy szembesítse tapasztalatait előző élményeivel. Kelet-Németország szemszögéből 
nézve úgy tűnik, megérkeztek nyugatra, de a problémák, amelyekkel utazása alatt talál-
kozik majdnem ugyanazok, amelyeket Ausztráliában, szökőhazájában talál.  

Kivásároltak 
Az 52 perces rádiódokumentum 2010. szeptember 15-én, 22. 00 órakor hangzott el az MDR/FI-
GARO adón. Mitteldeutscher Rundfunk – MDR/ARD. Szerzője Axel Reitel.  

Axel Reitel, az alkotó, 19 éves volt, amikor a Kelet Német titkosszolgálat elfogta, mert 
posztereket és fényképeket továbbított, és négy év kemény munkára ítélték. 1981-ben ő 
volt a rendszer egyik legfiatalabb politikai foglya. A Nyugat Német politikusok, a pro-
testáns egyház képviselői és a Kelet Német kormány közötti tárgyalások, a svédországi 
Amnesty International nyomására 18 hónap szolgálat után szabadon engedték. A nyu-
gat-németek megfizették érte a váltságdíjat. 1962-től 1989 végéig Nyugat-Németország 
33 755 politikai fogoly szabadságát vette meg. A keleti politikusok számára bomba üzlet 
volt a politikai foglyok eladása. Import olajat, búzát, kakaót kaptak értük. Idővel az ára-
kat még fel is srófolták. Axel Reitel a német-német történelem sötét oldalát világítja 
meg.  

Az Északi-tenger úttörő búvárai 
Az 50 perces svéd rádiódokumentum elhangzott 2011. május 21-én 15. 03-kor a Svergies Ra-
dióban. Svergies Radio – SR / Swedish Radio. Alkotója: Martin Johnson.  

1969-ben a norvégok hatalmas karácsonyi ajándékot kaptak: olajat találtak az Északi-
tengerben. Az olajat csővezetéken kellett a szárazföldre szállítani, ami akkor még nem 
létezett. Ezt a csővezetéket mélytengeri búvárok hegesztették súlyos mélységekben, az 
Északi-tenger fenekén. Úgy hullottak, mint a legyek. Más idők voltak, az úttörők ideje.  
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A Lancastria elsüllyedése 
A 28 perces dokumentum elhangzott 2010. július 4-én 13. 30-kor, a BBC Radio 4 adón. Just 
Radio Ltd. Producer: Susan Marling.  

1940. június 7-én brit katonák és pilóták ezrei haltak meg, amikor a német bombázók 
elsüllyesztették a Lancastria csapatszállító hajót. Több ember halt meg itt, mint a Tita-
nicon és a Mauritánián összesen. Allan Little, a BBC riportere St. Nazaire-be, a francia 
kikötőbe utazott Nagy-Britannia legsúlyosabb katasztrófájának 70. évfordulójára. Túl-
élőket hallunk, akik csodával határosan élték túl a katasztrófát, a káoszt, a kiömlött ola-
jat. Különösen Albert Hill főhadnagyot, aki utolsónak hagyta ott a hajót, és akinek ki-
adatlan naplója került elő. Kiderül az is, hogy Churchill miért titkolta a háború e sötét 
napjait.  

VI.8. Hatalom, állam, politika 

A bíró és az áldozatok – fáradtságos harc a gettó nyugdíjakért 
Julia Smilga 53 perces dokumentuma 2012. március 31-én hangzott el, 13. 05-perckor a BR 
Bayern 2 csatornán, a Bayerischer Rundfunk- BR adásaként.  

Zsidók a gettóban. Öt krumpli vagy egy tányér leves egy napra. Ad-e jogosultságot egy 
embernek a nyugdíjhoz azok számára, akik ekkoriban nem választhatták meg szabadon 
munkájukat? Kinek fizették a nyugdíjjárulékot? 

Évekig ezek a hátborzongató kérdések hangzottak el a német egészségbiztosító cégek 
és a bíróságok között. Összesen több mint 70. 000 holocaust túlélő harcolt a nyugdíjáért. 
A legtöbben hiába. Az ügyek 90%-át elutasították azon az alapon, hogy a nyugdíj csak 
önként vállalt munkáért és megfelelő fizetség mellett adható. Jogi érvek, jogi abszurdi-
tás.  

A helyzet akkor változott meg, amikor Jan-Robert von Renessee bíró a Rajna-West-
phalia Szociális bíróságon, felállított egy világhírű történészekből álló bizottságot a 
szakértői vizsgálatok elvégzéséhez. Személyesen keresett meg idős nyugdíjigénylőket, 
négy éven keresztül harcolt azért, hogy az abszurd helyzet megváltozzék, mert amíg a 
náci táborok vezetősége hivatalos munkavállalóként nyugdíjjogosult, addig a táborban 
„dolgozókat” nem jelentették nyugdíjjogosultságra, így hivatalosan az ő életükből kies-
tek ezek a „munkás” évek. 2009-ben a gettóban szenvedettek megkapták a nyugdíjjo-
gosultságot. A siker sokak számára későn érkezett. Ez alatt a hosszú idő alatt sokan 
elhunytak.  

2010. áprilisában, miután több tízezer túlélőn segített, a bírót elmozdították állásából… 

Utazgatsz a hazádért? 
A 25 perces rádiódokumentum 2012. február 22-én hangzott el a Podstantsíya webrádió adásá-
ban. A Pix EU-ra a Foundation for Independent Radio nevezte be. Készítője Alena Kislitsina.  

Moszkva, 2011 decembere. Parlamenti választások: egy nagy ívű, alulról jövő politikai 
tiltakozás kezdete Oroszországban.  

Nagyon nehéz elképzelni, hogy a találkozók látogatása sok polgár számára rendszeres 
hétvégi elfoglaltsággá válik. Sok moszkvai belvárosi helyet hosszú ideig „elfoglalnak”, 
rendszeresen átkutatják a civil mozgalmak vezetőinek lakását. Ilyen körülmények kö-
zött nehéz elképzelni egyáltalán egy civil mozgalmat. De a hétköznapi ember számára 
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világossá vált, hogy ők azok, akiknek a választási folyamatot felügyelniük kell. Kik 
voltak ezek az emberek, és mi volt az oka döntésüknek? Milyen nehéz megfigyelőnek 
lenni Oroszországban? És milyen nehéz egy egyszerű állampolgárnak megvédenie az 
államfőválasztást.  

Ennek a dokumentumnak a témája a Duma megválasztásának napja, 2011 december 4, 
amit civil megfigyelők ellenőriztek. A fókusz Mihailra – aki korábban üzletember volt 
– irányul, aki a perestroika generációját reprezentálja és gyakorlott ellenzéki is. Egész 
életében a jogtalanságok ellen harcolt, de mostanra elfogyott az energiája. Nagyon ne-
héz akkor harcolni, ha az eredményt már előre lehet tudni. Ennek ellenére a választás 
napján Mihail az önkéntesek sofőrje volt: a jogászokat és megfigyelőket a „problémás-
nak” jelzett szavazóállomások között utaztatta. Vajon hiába való volt ez a nap? 

A visszhangszoba – Jihad Jane esete 
Az 50 perces dokumentum elhangzott 2013. április 13-án, 18. 05 perckor, az RTÉ Radió 1-en. 
(Raidió Teilifis Éireann-RTÉ, Radio1, Írország) Készítője Ciaran Cassidy.  

2010. március 10-én Katie Curic Amerikában bekapcsolta a CBS esti híradóját, amely 
azzal a hírrel nyitott, hogy lefüleltek egy iszlám terrorista központot, amit Írországban 
működtettek. A hatóság úgy kommentálta az esetet, hogy ez a terrorizmus új arca.  

A két amerikai nőt és egy eredetileg algériai származású, ír állampolgárt azzal vádolják, 
hogy benne voltak abban a konspirációban, amiben meg akarták ölni a svéd rajzfilmest, 
Lars Vilkset. Vilksre 100. 000 dolláros vérdíjat tűztek ki, mert gúnyt űzött egyik rajz-
filmjében Mohamedből. Mindhárman, akik csupán egy hónapja laktak együtt egy kis 
lakásban Waterfordban, 100 év börtönre számíthatnak egy amerikai börtönben.  

Mi történt valójában? A két éves nyomozás eredményeképpen a ’The Echo Chamber’ 
műsorban először ismerjük meg, mi történt abban a kis apartmanban, Waterford City-
ben.  

Semmi sem történt (nothing happened) 
A 27 perces hangdokumentum elhangzott: 2012. november 23-án, 21 óra 15 perckor a Polskie 
radio S. A adóján. Készítője Adam Bogorya-Zakrzewska.  

Történet egy emberről, aki véletlenül került őrizetbe, és börtönben töltött 12 évet. Végül 
szabadon engedték, ami szintén a véletlennek köszönhető. Czeslaw Kowalczyk 40 éves 
volt, párkapcsolatban élt menyasszonyával, és 4 éves kisfiával együtt, amikor a rendőr-
ség kopogtatott az ajtaján. Egy lovas oktatót pár nappal azelőtt megöltek Gdyniában és 
a gyilkosság szemtanúja a rendőrségen azt állította, hogy ő volt a gyilkos. Később a nő 
többször is visszavonta a vallomását, a rendőrség nem hitt neki és befejezték a nyomo-
zást. Majd az áldozat munkaadója is hiába jelentette, hogy másik két ember volt a gyil-
kos, nem történt semmi, a bíróság nem hitt neki.  

Kowalczyk 12 évet töltött bezárva, ebből 5 évet magánzárkában. Háromszor ítélték el 
nem jogerősen életfogytiglanra, és minden fellebbezését elutasították. 12 év után egy 
tanú bizonyítékot mutatott be az igazi gyilkosokkal szemben. Felmentették és kiszaba-
dult. De elvesztette a menyasszonyát, a kapcsolatát a fiával, az otthonát, és a munkáját. 
Az anyját és testvéreit kiközösítették, mint egy gyilkos családját. Miként élte túl a be-
börtönzött éveket? Lehetséges-e újraépíteni az életét egy ilyen tragédia után? 
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Drága Szlovének 
A 14 perces adás elhangzott: 2012. július 13-án, 13 óra 05 perckor a radio Slovenija adásaként.  
RTV Slovenija – Radio Slovenija. Készítője: Igor Likar.  

Ez a dokumentumműsor Ivan Krambergernek állít emléket, meggyilkolásának 20. év-
fordulóján.  

Kramberger különleges és eredeti személyiség volt a szlovén médiában és politikában, 
egy népszerű szószóló, aki a szívéből beszélt. A szociális jogok védője volt, aki segített 
a betegeknek és szegényeknek, és elnökjelölt lett. Az emberek támogatottjaként az 
1990-es elnökválasztáson 18, 5 százalékot ért el. Saját maga építette Bugattival, Anna 
Josephine-nek nevezett majmával a vállán járta végig a választásokat.  

Volt kéményseprő tanonc, majd ápoló, de később már feltalálóként érkezett Németor-
szágba, ahol meggazdagodott. Vagyonát csakis jótékonyságra fordította, dializátorokat, 
és milliókat érő gyógyszereket küldött haza. Hosszú hajú, vibráló személyiség volt.  

1992-ben, miután Szlovénia független lett, Iván Kramberger úgy döntött, nem indul az 
elnökségért. Akkor ölték meg, amikor a saját pártját szervezte. Azt mondta, ő és pártja 
beszáll a parlamenti választásokba, de még a kampány kezdete előtt lelőtték, az elkövető 
azóta is ismeretlen. A dokumentumműsorban nem publikált felvételeiből is hallhatunk 
részleteket, 1990-ben rögzítették a Radio Mariborban. Ez tehát szóbeli végrendeleteként 
fogható fel, amit 1992-ben vettek fel, egy hónappal gyanús körülmények között bekö-
vetkezett halála előtt.  

VI.9. Szegénység, társadalmi egyenlőtlenség 

Nyújtsd a kezed 
Ivan Studeny 48 perces dokumentumműsora 2011. október 23-án hangzott el a Cesky rozhlas 
2-Praga, Cseh rádióban.  

A műsor egy intézeti roma fiatalról és segítőjéről szól. Dan szabadságának és felnőtt 
létének első napja hasonlít egy szabadeséshez. A fiút egy gyermekotthonban hagyták, 
majd az utcára került. A nevelő, aki korábban nevelte, segítő kezet nyújt neki. A törté-
netnek csak eleje van, vége nincsen, csak rengeteg, megválaszolatlan kérdés.  

A szerző, Ivan Studeny, a történetben, mint szereplő jelenik meg. Rögzíti saját próbál-
kozásait, amelyekkel a fiatal otthontalan fiúnak segít, és összehasonlítja ezt azzal az 
értékeléssel, amit a gyermekotthon igazgatója adott Danról. A dokumentumjáték az ut-
cai élet realitásába vezet, az élet és a realitások konfrontációját, ütközését halljuk.  

A cartagenai koncert 
Az Arte Radio 37 perces dokumentumát Charlotte de Beauvoir készítette, elhangzott 2012. ok-
tóber 23-án, az Arteradio. com-on.  

Kolumbiában minden januárban megrendezik a Cartagenai Klasszikus zenei Fesztivált. 
Ebben a társadalomban hatalmas különbségek vannak szegények és gazdagok között, 
és ezek a különbségek éppen a fesztivál idején a legfeltűnőbbek… A társadalom 70 %-
a nagyon szegény, a kisebb rész pedig hihetetlen luxusban él. A dokumentumban meg-
szólal egy konyhai kisegítő, a szakács, Jefferson, aki 1. 50 dolláros órabérért dolgozik.” 
Ha egy jobb életet képzelek magamnak a jövőben, akkor el kell innen mennem, vagy 
drogdílerré válnom.” Megismerkedünk a másik szélsőséggel, a 35 céget magába foglaló 
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társaság elnökének vendégei lehetünk, privát szigetén Barun, ahol a legkülönfélébb szó-
rakozással és sporttal múlatják az időt. Megszólal Kolumbia elnökhelyettese, egy utcai 
árus, egy híres író. A fesztivál faszádja mögött ott húzódik a reménytelenség, a kitörni 
képtelen szegénység.  

Hajléktalanok 
A 25 perces svájci olasz program elhangzott 2013. április 26-án, 09. órakor az RSI-Rete Due 
adón. Benevezte a SRG SSR – Radiotelevisione Svizzeria/RSI. Készítője: Guido Piccoli.  

Ők nem a klasszikus hajléktalanok. De olyan férfiak és asszonyok, akik mindent elvesz-
tettek, vagy majdnem mindent. Láthatatlanok, mert önérzetük szemérmessé teszi őket. 
A „többség”, az úgy nevezett normál életet élők, akik jobban szeretik nem látni őket, és 
félnek, hogy ők is közéjük kerülnek. Turinban – ahol a helyzet nem jobb és nem rosz-
szabb, mint akármelyik másik városban – a hajléktalanok összeszedték a bátorságukat 
és megszervezték magukat, nyilvánosan demonstrálva mutatkoznak. A ’Casa delle 
suore vincentiane’-ban megreggeliznek, majd elmennek a városházára, ahol otthonokat 
követelnek, jogot, munkát és lehetőséget a jövőre. A műsorban három történetet hallga-
tunk meg: Michelét, aki korábban üzletember, Salvatorét, aki villanyszerelő, és Silviot, 
aki villamos üzemmérnök volt.  

VI.10. Ökológiai konfliktusok 

Valahasziget 
A Rai, Radiotelevisione Italiana 29 perces dokumentuma 2012. február 7-én hangzott el a Rai 
Radio 3 programjaként, készítője Daria Corrias és Alessandro Serrano.  

A Costa Concordia hajó 2012. január 13-án zátonyra futott a Földközi tengeren, Giglio 
szigeténél. Hogyan emlékeznek a kis földi paradicsom, Giglio sziget lakói a mindany-
nyiukat sokkoló éjszakára? Hogyan élnek ott az emberek és miként viselkedtek a téli 
hónapokban náluk teljesen szokatlan emberinvázió idején? A dokumentum a tragédia 
következményeit is sorra veszi, bemutatva a csodálatos, kis olasz városban élő közös-
séget.  

A félelmetes támaszpontok 
A 60 perces program elhangzott 2012. október29-én, 19. 45 perckor a Rai Radió 3 adón (Ra-
diotelevisione Italiana RAI, Radio Tre). Készítője: Milvia Spadi 

Szardínián, Cagliariban a Piazza del Carminén minden hónap 15-én tüntetés van. A tün-
tetésben azok a katonák és családtagjaik csoportja vesz részt, akik a veszélyes katonai 
bázison töltött időszak során betegedtek meg.  

Az olasz hadsereg 60 százaléka Szardínián állomásozik. A Maddalena bázis bezárása 
után is számos területen zajlanak nemzetközi hadgyakorlatok. Uránium, napalm, kad-
mium és számos más életveszélyes méreg lerakata a paradicsomi sziget. A 19. század 
óta Szardínia adta a katonaság legnagyobb részét, és ez még ma is igaz. A hidegháborús 
években a NATO legnagyobb bázisa volt. 1999-ben a Nouva Sardegna két újságírója 
számos daganatos betegségről és torzszülött állatokról számolt be. A műsor ezt a hely-
zetet mutatja be, interjúkat készítve a tanúkkal, a betegekkel, a hozzátartozókkal, a helyi 
lakossággal, Fiordalisi bíróval, ügyvédekkel, újságírókkal.  
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Barro Blanco 
A 38 perces rádiódokumentum elhangzott 2012. október 14-én, 20. 05 perckor az NRT Radió-
ban 
A Prix EU-ra benevezte a Nederlandse Publieke Omroep – NPO. Készítője: Okke Ornstein és 
Gillis Frenken.  

„Ez minden héten megtörténik, valahol Latin Amerikában. Bennszülöttek tiltakoznak a 
rézbányák ellen. A helyi lakosság felkel a vízerőmű ellen. Az indiánokat elűzték a föld-
jükről. A rendőrség durván leveri a tiltakozókat.” Ezekkel a szavakkal kezdődik a mű-
sor, ami a Panamában megépítendő vízerőműről szól. A projektet a Holland Fejlesztési 
Bank finanszírozza, és úgy reklámozza, mint zöld energia és munkahelyteremtő beru-
házás. A hollandok e mellett a CO2 kvótájukat is kompenzálhatják vele. Úgy tűnik, ez 
a projekt minden felet nyerő pozícióba hoz. De valóban így van? 

Kiderült, hogy a környezetvédelmi tanulmányok hamisak, a környezet lerombolásával 
több természetvédelmi terület eltűnik, falvakat kell felszámolni, embereket kell elköl-
töztetni. A rendőrségi beavatkozásokban többen meghaltak… 

Portsall 
A 47 perces francia nyelvű dokumentum 2011. március 14-én, 22. 05 perckor hangzott el az 
RTBF – La Premiére – Par Oui dire adón. Benevezte a Prix EU-ra az RTBF Radio Télévision 
Belge Francophone. Készítője Jean-Guy Coulange.  

1978. március 16-án az Amoco Cadiz nevű tanker, 227 ezer tonna nyersolajjal a fedél-
zetén zátonyra futott Portsall partjainál. A hajótörés következtében a tengerbe ömlött 
olaj 350 km hosszan szennyezte be a partot Brest és Saint Brieuc között. A műsorban a 
30 évvel ezelőtti eseményre emlékeznek halászok és helyi képviselők.  

És mit adhatok neked? 
Az Igaz történetek sorozatban megszólaló alkotás 2011. május 18-án, 13. 05-kor hangzott el az 
YLE Radio 1-es adón. Yleisradio-Finnish Broadcasting Company, Finn Közrádió. Készítője 
Hannu Karisto.  

A fogyasztói társadalom rengeteg érzéki gyönyört szerez nekünk. A legtöbb ilyen érzéki 
gyönyör érzékszerveink becsapásával jön létre, úgy, hogy a forrása hamis. Az ételek 
előállítása során orvosilag és etikailag is megkérdőjelezhető módszereket használnak. 
A műsor főszereplője Timo Kaukolampi zenész egy fajta ekcémában szenved. Az évek 
során, sok krízisen átesve rájött arra, hogy nem mindegy, hogy milyen ételeket eszik. A 
diétáját megváltoztatva felszámolta a kínokat. Ma élharcosa az életmódváltásnak, sütési 
filozófiája egybeesik a zeneivel: csak a legtisztább forrásból.  

Ada Kaleh – az eltűnt sziget 
A 29 perces román dokumentum elhangzott 2010. augusztus 1-én 12. 30-kor az SRR program-
jaként 
SRR Romanian Radio Broadcasting Corporation, Romániai Közrádió. Készítette Liliana Nico-
lae.  

Ada Kaleh egy sziget volt a Dunán, ameddig el nem árasztották 1970-ben. A kommu-
nista rendszer úgy döntött, hogy elárasztja a szigetet, hogy egy vízierőművet építsenek 
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a területre. Az Ada Kaleh-i lakosok – legtöbbjük török kisebbség – kénytelen voltak 
elhagyni a házukat és ez legtöbbjük számára valódi tragédiát jelentett.  

VI.11. A közösségi média konfliktusai 

Elment, köszönés nélkül 
Az ORF 54 perces dokumentumának készítője Eva Roither. 2013. május 25-én 09. 05-kor hang-
zott el.  

2010. május 14-én este megjelent a rendőrség Michaela Horn lakásánál, Carinthiában 
(Ausztria). Lesújtó híreket hoztak, 13 éves fia, Joel öngyilkos lett. A temetés után ő és 
a gyermek apja, aki már nem lakott velük, magyarázatok után kutat. A rendőrségi jelen-
tés említ valami ’Facebook inzultálást’, amiről azt mondják, erősen megzavarta a fiút 
azon az éjszakán.  

A fiú számítógépén keresgélve, a keresési előzményekben rábukkantak egy lapra, ahol 
a fiút homoszexuálisként állítják be. A helyen pornografikus tartalmakat is találunk és 
teljesen ismeretlenek fényképeit. Ezt a felfedezést a szülők egy USB kulcsra másolták 
és átadták a rendőrségnek. A vizsgálat rövid ideig tartott és – többféle indok miatt – a 
nyomozást lezárták.  

Az események hatására az anya a nyilvánossághoz fordult. Interjúkat adott, talk-show-
kban szerepelt. A hangdokumentumban elmondja, hogy milyen veszélyeket rejt az in-
ternet, és szeretné elérni, hogy a megfelelő törvényeket változtassák meg.  

Az Instagram felkelés 
A 39 perces svéd dokumentum elhangzott 2013. május 4-én, 11. 03-kor, az UR adásaként. 
Sveriges Utbildningsradio – UR. Készítője Lovisa Haag.  

Amikor ez a bizonyos szó kikerült az internetre, az egész nagyon gyorsan történt. Egy 
hideg decemberi napon dühös fiatalok százai gyűltek össze egy iskola előtt, Gothen-
burgban. A csalódott és dühös tinédzserek azért gyűltek össze, hogy elkapják és meg-
büntessék azokat, akik már napok óta rágalmazzák őket és barátaikat az Instagram kö-
zösségi médián.  

A probléma az volt, hogy nem tudták, ki a bűnös. De ez ilyenkor már alig számít valamit, 
és hamarosan minden erőszakba torkollott. Ez a műsor azt meséli el, hogy mi történt 
kint a tömegben az iskola előtt. Hogyan kezdődött a történet, és egy Instagram account 
– ami csak néhány napig élt miután bezárták – hogyan volt képes ilyen bajt okozni. 
Mindössze három nap alatt szörnnyé nőtt, ami nem csak egy felkeléssé fajult, hanem 
ársöpört az országon és bűnvádi eljárásig jutott, óriási média visszhanggal és politikai 
nyilatkozatokkal övezve.  

VI.12. Egészségügyi konfliktusok 

Vakáció élethosszig – európai demensek Taiföldön 
Az osztrák műsorkészítő, Franziska Dorau 53 perces alkotása egy Európaszerte nyomasztó tár-
sadalmi kérdés sajátos feldolgozása.  

A demencia egyébként világszerte súlyos népegészségügyi probléma. Ausztriában je-
lenleg 100 000 demens állapotú ember él, ahogyan Svájcban is. Németországban 1, 4 
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millió ilyen állapotú beteget tartanak nyilván. Az előrejelzések szerint a 21. század kö-
zepére ez a szám megháromszorozódhat. Ez a szellemi hanyatlást jelentő állapot Euró-
pában több mint hétmillió, Magyarországon legalább 160 ezer embert érint. Becslések 
szerint 2050-re világviszonylatban több mint 100 millió demens beteggel számolhatunk. 
A latin eredetű demencia kifejezés szó szerint „ész, értelem nélküli állapotot” jelent, 
azonban az orvosi szóhasználatban a szellemi képességek hanyatlását, csökkenését je-
lenti.  

Franziska Dorau bemutat egy taiföldi panziót, „Baan Kamlangchay” a neve, ahol havi 
2. 900 €-ért ellátják a Svájcból és Németországból érkező pácienseket, akiknek sokszor 
ez a csodálatos környezet jelenti a végállomást. Balzsamos levegő, kék ég, a távolban 
hegyek. A műsorban a panzióban megismerkedünk a svájci alapítóval, Martin Woodt-
lival, valamint a lakók közül Elisabethtel és az őt éppen látogató lányával, egy Alzhein-
meres és egy másik, non verbális stádiumban lévő lakóval. Megismerjük történetüket, 
megszólal a tai ápolónő is, aki a helyi kultúra szokása szerint mélyen tiszteli a gondjára 
bízott idős embert. Történeteket hallunk kettejük kapcsolatáról, az alapító-vállalkozó 
emberi viszonyáról betegivel és megismerjük az egyik beteg bekerülésének megrázó 
körülményeit is. A program kimondatlanul kérdéseket tesz fel, vajon exportálhatjuk idős 
demenseinket Európából? 

Mit kezd a mi európai kultúránk az idősekkel, összehasonlítva az ázsiai tisztelettel és 
megbecsüléssel, ami ott a szellemileg teljesen gyermekként létező időseknek is kijár. 
„Kiszervezhetjük” gondozásukat olyan vidékekre, ahol fillérekért és sokkal elfogadób-
ban gondozzák őket? Az idősödő Európa egy részének ez a megoldás? Hiszen minden-
hol csökkennek a szociális lehetőségek, az egészségügyi infrastruktúra nem áll készen 
a várhatóan nagy létszámú betegcsoportnak a megfelelő gondozására, ezen a helyen pe-
dig – Chiang Mai külvárosában – luxus körülmények között élhetnek a gondozottak.  

Pete aratás 
Annvi Gardberg 47 perces dokumentuma 2011. szeptember 25-én hangzott el Finnországban, 
az Yle Radio Vega, a svéd kisebbségi rádió adásában.  

A 37 éves Tiina Kumpuvuori gyermeket szeretne. Igen ám, de mozgássérült, ráadásul 
párja, a 33 éves ügyvéd, Jukka Kumpuvuori sem egészséges, mégis vállalnák a közös 
gyermeket. Természetes úton nem sikerül a megtermékenyülés, így orvosi beavatko-
zásra van szükség. A lány anyja aggodalommal fogadja a tervet, de minden segítséget 
megad a fiataloknak. Az orvosi segítségnek azonban határa van, mert bizonyos számú 
kísérletnél többet nem tudnak finanszírozni. A dokumentum azt a harcot járja körül, ami 
már nem is a várva várt gyermekről szól, hanem a fogyatékos pár emberi jogaiért vívott 
küzdelméről. Tiina, a Finnországban élő svéd kisebbség tagjaként svédül beszél, Jukka, 
a párja pedig finnül.  

Páciensként Romániában – Viorel Stan esete 
A 27 perces tényfeltáró, oknyomozó dokumentum elhangzott 2012. november11-én, 12. 30-kor 
a Radio Romania adásaként. Romanian Radio Broadcasting Corporation –SRR (román közrá-
dió). Készítője: Simona Serbanescu.  

Viorel Stan 41 éves volt, amikor a mentőautóban, Galatiban a kórház felé meghalt.  
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A diagnózis? Szívinfarktus. Mindezt, két nap bizonytalanság és őrület után. Ping-pong 
labdaként irányítgatták az egyik kórházból a másikba, ami persze két különböző város-
ban van, Focsani és Galati. Két város, két ország. Az orvosok különböző diagnózist 
állapítottak meg: nyakmerevségtől az agyhártyagyulladásig. Ahogy az állapota romlott, 
a barátai saját autójukkal vitték egyik helyről a másikra, végül a mentőautóba tették. De 
a mentőnek műszaki problémái lettek és nem indult el, csak ha belökték.  

Viroel mindig fizette a betegbiztosítást, de felesége elmondása szerint sohasem volt 
szüksége még háziorvosra sem, mert egészséges ember volt. A riporter vizsgálataiban 
arra jutott, hogy a kórházakban csak számok léteznek, nem emberek, és ezeket a számo-
kat protokollok, szabályok és rendeletek szabályozzák. És az utolsó regisztráció – amit 
Viorel számához rendeltek – annyit mondott, hogy „túl későn érkezett”.  

Transzplantációk 
A 37 perces hangdokumentum 2011. március 26-án, 15. 30-kor hangzott el a BNR programjá-
ban.  
Bulgarian National Radio (Bolgár közrádió). Szerzője: Desislava Popov.  

Bulgáriában egyre több beteg szorulna transzplantációra. Az egyetlen lehetőség a me-
nekülésre egy hosszú várólistára való felvétel, ahonnan egészséges szerveket remélhet-
nek a betegek. Bulgáriában 2009-ben csak 11 donor volt, amivel 35 életet mentettek 
meg. A műsorban három történetet hallunk. Lídia 30 éves banktisztviselő, akinek azon-
nal szüksége lenne egy életmentő veseátültetésre, ezért Pakisztánból szerez vesét és ott 
szervez meg egy illegális műtétet. A 9 éves Martin a 6 éves Delyan szívét kapja meg, 
aki lezuhant a Tsarevets erődről és agyhalottnak nyilvánították. A 25 éves Alexander 
szülei felajánlják fiuk szerveit, miután agyvérzés miatt hosszú ideje nem voltak képesek 
visszahozni őt az életbe. A szülők sokáig nem kapták meg gyermekük testét, végül a 
temetőből szerezték vissza, ahonnan mezítelenül, egy nejlon zsákban hozták el.  

VI.13. Személyes élethelyzetek, az individuum megküzdése 

Csecsemőminisztérium: testvér érkezik 
A 30 perces svéd dokumentum 2011. március 5-én, 11. 03 perckor hangzott el az UR SR P4 
adásaként. (Educational Broadcasting Company, Svergies Utbildningrsradion-UR Swedish). 
Készítette: Karin Andersson és Matz Lundin.  

Ez a műsor a nyolc éves Chrisről szól, aki nemsokára báty lesz. Követjük őt és apját, 
Josephet és a hamarosan anyává váló Emeliet, Joseph barátnőjét. A műsor hónapokkal 
a szülés előtt kezdődik, és az után fejeződik be, hogy megszületik Chris húga. A doku-
mentumműsor célja annak bemutatása, hogy milyen csodálatos és ugyanakkor mennyire 
fájdalmas tapasztalat egy új családtag érkezése, ami időt vesz el, és a szülők figyelme 
az idősebb gyermekről az újszülöttre kerül át. Chris ugyanakkor nagyon izgatott, sok 
kérdése és gondja van. Hogyan találja meg a hangot édesapja barátnőjével, Emelievel? 
Milyen módon kommunikálnak a családtagok ebben a szenzitív helyzetben? 

Én is a te fiad vagyok, Adolf 
A cseh rádiódokumentum 37 perces, elhangzott a Cseh Rádió 3-as adóján, 2012. június 27-én, 
21. 45-perckor. Készítője Dora Kaprálová.  

Adolf Holub, Áda volt az én nagyon szeretett nagybácsim. A cseh popénekes Waldemar 
Matuska nagyon hasonlít rá. Ki volt ő, akit én nagyon szerettem, és akit a háború titkai 
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vettek körül? Szeretném megtudni, hogy ki is ő, így találkozókat beszéltem meg a hoz-
zátartozóival és kortársaival. Így kezdődött a titkos berlini történet: mi történt, amikor 
Áda, az akkori kényszermunkás szerelembe esett Elfivel, a berlini lánnyal a német fő-
városban 1943-ban? 1945 márciusában illegálisan Prágába repültek, ahol Elfi világra 
hozta gyermeküket, Wernert. A felszabaduláskor a Vörös Hadsereg kitette a lakásából 
Elfit, bár Áda egész Prágában kereste őket, nem találta sem őt, sem a gyermeket. Elfi 
visszatért szülővárosába és mindketten új családot alapítottak. A szerelmeseket erősza-
kosan elválasztotta a történelem. vagy mégsem? 1990-ben, Áda halála előtt még egyszer 
találkoztak, fél évszázad után Áda kezet foghatott fiával, Wernerrel. Misztikus epizód, 
hogy Áda Ales nevű fia éppen egy hónappal azelőtt halt meg egy tragikus autóbaleset-
ben. Elvesztette az egyik fiát, és megtalálta a másikat. A különös szerelmi történet a 
cseh-német kapcsolat kontextusában jelenik meg.  

Hogyan vesztettem el az apámat 
Az 55 perces mű elhangzott: 2013. május 15-én, 17 órakor, a Radio France France Culture 
adóján. Készítője Gabrielle Edelman.  

1983-ban, amikor a francia sebész Hadrien Edelman éppen operált, valami hiba történt. 
Szeropozitív lett, és az élete visszafordíthatatlanul megváltozott. Ahogyan a családjáé 
is.  

Harminc évvel később, legfiatalabb lánya Gabrielle elhatározza, hogy felhasználja a rá-
diót apja – akit alig ismert – életének és személyiségének megértéséhez és megismeré-
séhez. Csak néhány gyermekkori emléke volt, néhány dokumentum, amit csak az apja 
halála után találtak meg, és az, amit az anyjától tudott meg, és a család többi tagjától… 
Milyen kép áll össze a töredékekből, amelyeket anyjától, bátyjától, Sébastientől, nővé-
rétől Mathildétól, dadájától, Manontól és apjának orvosától, Dr. Steinertől gyűjt össze? 

A major asszonyai 
Az 54 perces dokumentum elhangzott 2011. május 21-én, 09. 05-kor az ORF/Radio Ö1 adón 
Österreichischer Rundfunk – ORF. Szerző: Eva Roither.  

Harminc éve együtt él a Lady és a szolgálója egy 600 négyzetméteres kastélyban. A 
műsor a kettejük kölcsönös kiszolgáltatottsággal teli életét mutatja be több éven keresz-
tül. A Lengenfeld kastély úrnője, Christa Hauer-Fruhmann, a korábbi művész, aki 1925-
ben született és házvezetőnője, az 1920-ban született Maria Moser. Az egymásra utalt 
élet ellenére sem tegeződnek, esetleg csak egy vitában, egyébként őrzik az udvarias ma-
gázást. Az alkotó éveken keresztül követi a két hölgy együttélésének mindennapjait, 
amelyben a függőség kellemtelen pillanatai is ott rejlenek.  

Nemet mondani az életre 
A 39 perces dokumentum 2011. január 17-én, 21 órakor hangzott el az ORF/Radio Ö1 adásá-
ban. Österreichischer Rundfunk – ORF. Alkotója Stefan Weber.  

Egy író, filozófus Jürg Amann és egy műszíves asszony, Ursula Thurm története arról, 
hogy senki nem képes a halálnál nagyobb erőfeszítésre. Az asszony a legmodernebb 
elektromechanikus szívvel él. Az író filozofikus világa és a nő műszíves életével és a 
halállal kapcsolatos gondolataik keverednek beszélgetésükben. A hangdokumentum 
rögzítése után az asszony meghalt, mert rosszul cserélte ki a szívét tápláló elemeket.  
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Hová tűnt a gátőr? 
A 46 perces, holland nyelvű dokumentum 2010. december 25-én hangzott el, 13. 10 perckor a 
VRT adón. Vlaamse Radio-en Televisieomroep, készítője Ward Bogaert.  

„Ennek a hídnak az alapjában megtalálod a gátőrt”. Kachtem faluban a kis Ward gyer-
mekkorában sokszor hallotta ezt a mondatot. A gátőrnek évekkel azelőtt nyoma veszett. 
A szíve vitte el, mondogatták. A pénzzel van kapcsolatban – mondták mások. Egyben 
azonban mindenki egyetértett, a holtteste valahol a híd betonalapjában van. 36 évvel az 
eltűnés után Ward Bogaert riporter visszatér Kachtembe és hosszú évek múltán meg-
próbálja kideríteni, mi történhetett a gátőrrel. A hetvenes években az ügy résztvevői 
igazi hírességek voltak Belgiumban. Ward találkozik a gátőr lányával, unokájával, és 
felfedezi, hogy a család közeli barátjának lehet köze a gyilkossághoz.  

(Ha még egyszer élhetném az életem) nem változtatnék semmit 
A 46 perces dokumentum 2011. június 19-én, 21. 25-kor hangzott el a Chech radio 2 – Dvojka 
adón. A Prix EU-ra benevező szervezet a Cesky rozhlas – Chech Radio. Szerzője: Daniel Mo-
ravec.  

A cseh fogyatékos atléta, Jana Fesslová életének négy évét követjük végig ebben a rá-
dióműsorban. A riporter elkísérte a bajnokot a Pekingi olimpiára való felkészüléseire. 
Megfigyelte családi hátterét, és szemtanúja volt az alattomos betegség kibontakozásá-
nak. Janával átkelünk az indiai Himaláján, aki az első kerekes székes nő, aki motorbi-
ciklivel jelentős magasságba jut fel. A betegség megállíthatatlan, de Jana sosem adja 
fel. Sok ember számára példaképül áll. De egyszer csak valami történik, amitől fejére 
áll a világ.  

A nagyapám kettős élete 
A 42 perces dokumentum 2010. november 19-én, 9. 37 perckor hangzott el a dániai Third Ear 
adón.  
Készítője Anna Thaulow.  

Anna nagyapjának halála után a család nyugtalanító felfedezést tesz az elhunyt életéről. 
A régi papírhalmazok között egy hangkazetta bukkan fel, ezután pedig lépésről lépésre 
egy rejtett múlt nyomai kezdenek feltűnni, és a család riasztó felfedezésre jut. Anna a 
dokumentumban saját családjának sötét oldalára tesz kirándulást. A nyomozás során 
titkokat, hazugságokat, megtagadást, gyalázatot talál. Egy emberről, aki mindig meg-
bízható, szavahihető, egy derűs „farfar”, vagyis nagypapa volt. Felbukkan „a másik nő” 
alakja és az ebből a halálig rejtve maradt kapcsolatból született másik gyermek. Lehet-
e átírni egy család történetét? És ha igen, akkor ezt ki teheti meg? Hogyan viseli mindezt 
a Nagymama? Ki a bűnös, ha van ilyen? 

Ne menj messzire 
A 39 perces dokumentum 2010. augusztus 1-jén, 00. 00 perckor hangzott el az RTÉ adásaként 
Raidió Teilifis Éireann – RTÉ. Szerzője: Paul Russell, Ronan Kelly.  

Dublin, 1985 augusztusa. Két fiú, egy 10 és egy 13 éves a DART vonaton, ami ezer 
kilométerekre viszi őket. Játszani indultak, de az unalmas szokások helyett új kalandra 
vágytak. Kihagyták az ebédet, hogy elérjék a buszt, aztán a külvárosi vonatot. Ezzel 
eljutottak a kikötőbe. Felszálltak egy hajóra Angliába – aztán vonatra szálltak, Lon-
donba. Ezen a ponton úgy döntöttek, hazamennének, repülővel. Így kimentek a metróval 
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a Heathrow-ra. De ha már ott voltak, akkor nem a dublini gépre szálltak, hanem követték 
az utasokat a New York-ba tartó gépre. És valójában itt indul a történet 

A fiúk megérkeznek New Yorkba, a legkisebb nehézség nélkül. Ott azonban már fel-
tűnnek, de a hihetetlen kaland főszereplői a polgármester vendégeként töltik a napot a 
városban, a legközelebbi visszainduló gépig.  

Utószó Bodin úrnak – egy pszichopata megértésének kísérlete 
A 43 perces norvég dokumentum elhangzott 2010. május 15-én, 10. 05 perckor az NRK Radio-
dokumentaren adón, Norsk rikskringkasting – NRK. Szerzője Marte Solbakken.  

Újévkor halt meg, teljesen egyedül. Senki nem látogatta meg a kórházban, sem a gyere-
kei, sem a testvére, de a volt felesége sem. Megkérték őket, rendezzék el a temetést, de 
mindenki visszautasította. A hullaházban volt négy hétig, mire a hatóságok eltemették. 
A történet egy bámulatos és veszélyes emberről szól, Bodin úrról, aki tönkretette saját 
magát és legszűkebb környezetét.  

Beszélgetés 
A 21 perces lengyel dokumentum elhangzott 2011. április 22-én, 08. 05 perckor a Radio Krakó-
n. Polskie Radio S. A. Szerzője Magdalena Wadowska.  

Ez egy csésze kávé és egy cigaretta köré font történet. Ez a hősiesség története. Nem 
egy pillanatnyi, egyszerű lázadás, de egy hosszú, emberfeletti életé. Egy életé, a halál 
árnyékában. Történet arról, hogyan lehet élvezni az életet annak tudatában is, hogy az 
elkerülhetetlen minden perccel közelebb kerül. Egy történet a halálról, ami megmutatja 
mi is az élet valójában. Ez a tudatos élet története. És a halál tudatosságáé. Ez egy tör-
ténet arról az emberről, aki néhány nappal a felvétel után meghalt. A „saját halál” fel-
dolgozásának dokumentációja.  

Optimizmus 
A 7 perces szerb program elhangzott 2011. március 12-én, 15 órakor a Radio Belgrade 2 adón 
Radio Belgrade – RTS. Készítője Snezana Ristic és Radonja Leposavic.  

Nebojsa Ignjatovic tanár a Belgrádi Egyetem Zenei karán. Balesetet szenvedett és csípő 
operációt kellett végezni rajta, ezért két hónapig mankóval kellett járnia. A régi ortopéd 
eszközre nézve – ami nem változott az Első Világháború óta – eszébe jutott, hogy a 
mankót zenei eszközként is lehet használni.  

Gusztáv és a rák 
A 43 perces svéd dokumentum elhangzott 2010. október 9-én, 11. 03-kor az UR P4 adón. Ké-
szítői: Daniel Persson Mora és Matz Lundin.  

A hét éves Gusztáv lába elkezdett fájni. Kiderült, hogy rákos. Ez katasztrófa egy ilyen 
kis gyermeknek, a szüleinek és a testvéreinek. A műsor Gusztávot és a családját követi, 
mialatt megpróbálnak harcolni a betegséggel.  

Életek a tájképben: testvérek között 
A 28 perces dokumentum elhangzott 2011. április 1-én, a BBC 4 csatornán. BBC, készítője 
Alan Dein.  
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Alain Dein két testvére életét követi – Alexét, aki új kezdetet keres, messze a londoni 
gangektől, és az adoptált öccsét JJ-t, akit a londoni színházat készül meghódítani. Ahogy 
JJ 16 lesz, döntéseket kell hoznia életéről: meghallgatásokra készül, amivel újraindít-
hatja színészi karrierjét. Ez öt évvel ezelőtt szakadt félbe, amikor az, akit anyjának hitt 
meghalt, és legjobb barátja, Alex magához vette, és Alex szülei, Andreas és Liz adop-
tálták. Alex eközben a Fülöp szigetekre készül az anyai nagyanyjához. A cannabis árus, 
akit kicsaptak az iskolából és egy helyi gangnak tartozik, kevés lehetőséget lát élete 
megjavítására és üdvözli az új lehetőséget, amivel újrakezdheti valahol máshol – még 
akkor is, ha ezért el kell hagynia legjobb barátját, JJ-t.  

VI.14. Főszerepben a tényfeltárás, oknyomozás, társadalmi 
kontrol 

Maurice – a végső utazás 
A 47 perces ír program 2011. szeptember 17-én, 18. 05 perckor hangzott el az RTÉ, Raidió 
Telifilis Éireann rádió 1-es csatornáján. Készítője Sarah Blake.  

2011. január 9-én egy telefonhívás megváltoztatta az írországi Sullivan család életét-. 
Ekkor értesültek arról, hogy 51 éves testvérük, Maurice Sullivan pit-bull támadás áldo-
zata lett Malaysiában. Maurice halála egész Malaysiában hatalmas sajtóvisszhangot ka-
pott. A médiában úgy adtak hírt az esetről, hogy a két kutya, – Ning és Li- csak a mun-
kájukat végezték, mert a farmot védték, ahol éltek. A történetben megismerjük Maurice 
lengyel partnerét, Agnieszkát, akivel a végső útnak nekivágtak, miután az interneten 
megtalálták a biogazdálkodással foglalkozó malaysiai házaspár hirdetését, akik munká-
sokat kerestek. A halálos támadás után a vendéglátó házaspár, Joseph és Beatrice Teoh 
küzdelmet folytattak kutyáik megmentéséért és kibontakozott a vita, ki a felelős Mau-
rice haláláért? 

A kutyák hibája volt, a gazdák felelőtlensége vagy maga Maurice okozta a tragédiát? 

Félévvel a rémálom után a történet feleleveníti az esetet, bemutatva Maurice életét és 
halálát, és választ keres a felelősség körüli nyugtalanító kérdésekre.  

Kelet európaiak – másodosztályú vásárlók? 
Az LRT, Lithuanian National Radio 25 perces dokumentumát Justina Mitkaike készítette, el-
hangzott 2011. november 16-án 15. 03-kor az LRT programjában.  

A szlovák Fogyasztóvédelmi Társaság kutatása alapján a kelet európai országokba szál-
lított áruk minősége silányabb, mint amit Nyugat Európa fogyasztói számára kínálnak. 
A litván oknyomozó dokumentum bizonyítékokat keres erre, laboratóriumi vizsgálatok 
és tudományos módszerek alapján mutatja be az állítás valódiságát. A marketing szak-
emberek és a multi cégek képviselői szerint ők csupán a helyi ízléshez alakítják a ter-
mékeket. A konkrét példák közül: egy laboratóriumi vizsgálat fültanúi lehetünk, a lon-
doni csokoládébárban fogyasztott csokoládéban több a vanília, a Litvániában kínált 
ugyanolyan csokoládé kevesebb és nem természetes, hanem mesterséges vaníliát tartal-
maz. A dokumentum több példával támasztja alá, a címben feltett kérdésre a nemzetközi 
vegyi és élelmiszergyártó cégek válasz válasza: igen.  
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A SIMOOM projekt 
A program 33 perces, elhangzott 2012. március 6-án 16. 01-kor, a Svergies Radio Studio Ett-
en. A Prix EU-ra benevezte a Svergies Radio-SR/ Swedish Radio. Készítői: Daniel Öhman és 
Bo Göran Bodin 

A dokumentumot a svéd Watergate ügyként emlegetik a világsajtóban.  

A hidegháború idején, amikor Svédország „el nem kötelezett” státuszban volt, számos 
fegyvergyár épült az országban, amelyek az óta is folytatták tevékenységüket. A nyolc-
vanas években jó néhány leleplezés történt, hogy ezek a fegyvergyárak illegális fegy-
verkereskedelmet folytattak diktatúrákkal. Ezért a svéd állami fegyver exportot még szi-
gorúbb törvények szabályozzák. Néhány kivételtől eltekintve tilos az állami fegyverke-
reskedelem. Csakis olyan országokkal történhet ilyen kereskedés, ahol tiszteletben tart-
ják az emberi jogokat.  

2012 márciusában azonban egy fiatalokból álló oknyomozó újságíró csapat kiderítette, 
hogy a FOI, a Svéd Védelmi Kutatások Ügynöksége, a világ egyik legbrutálisabb dik-
tatúráját segítette a fegyverkezésben, ez pedig Szaúd Arábia. Az Echo team tényfeltáró 
munkájának következtében lemondott a védelmi miniszter, a parlament pedig speciális 
vizsgálóbizottságot hozott létre az ügy kivizsgálására.  

Pofa be, hazudsz – gyerekek svájci szolgálatban 
Az 53 perces dokumentum 2013. március 12-én, 19. 05-kor hangzott el a Deutschlandfunk 
adón. Deutschlandfunk-DLF Készítője: Charly Kowalczyk, narrátor: Bernhard Schütz 

Svájcban, az 1970-es években, egészen a nyolcvanas évek végéig árvák, elvált szülők 
gyermekei, törvénytelen és úgynevezett társadalmilag sérül gyermekek százezreit „állí-
tották szolgálatba”, egy törvényt alkalmazva. Gyakran szüleik akarata ellenére vették el 
őket azok az árvákért és a szegényekért felelősek hatóságok, és adták gondoskodó csa-
ládokhoz, amelyek pénzt kaptak ezért a „szeretetért”, ami valójában gyermekrabszolga-
ság volt. A gyermekek nagy részét rabszolgaként tartották, egészen a 70-es évek végéig. 
Előfordult ezen felül szexuális zaklatás is.  

Gyakran hasonlóan jártak azok a gyerekek is, akiket felekezeti gyermekintézetbe utal-
tak. Nemigen volt állami felügyelet, a gyerekotthonokban szolgáló gyermekeknek sem-
milyen joguk nem volt. A legtöbben egészen a mai napig némák maradtak, elrejtve szé-
gyenüket. A gyermekekből profitáló 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. 
De a szolgáló gyermekek igazi szülei sem szólaltak meg. „A házasságtörése miatt ma-
radt csendben”- mondja Lisa Mattis. Négy gyermekét veszítette el, egyetlen éjszaka mi-
att, amit egy másik férfival töltött. 47 éve keresi a három fiát. A lányát, születése után 
35 évvel később találta meg. A svájci prüdéria és hipokrita magatartás még a 80-as 
években is gyakori volt.  

Köszönet a Kalifátusnak 
Az 53 perces dokumentum 2013. április 24-én, 22. 05-kor hangzott el az SWR Radio program-
jaként. A Prix EU-ra nevezte a Westdeutscher Rudnfunk –WDR/ARD. Készítője: Marc Thör-
ner 
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Néhány hónappal a bahreini tüntetés betiltása után, a tüntetők még mindig az abszolu-
tizmus végét követelik, és folytatják az összecsapásokat a rendőrséggel és a katonaság-
gal. A királyi család, szaúd-arábiai segítséggel brutálisan eltipor mindenfajta tiltakozást 
a 2011. áprilisi „Arabbelion” óta.  

A szaúdi katonák és csapatok egyéb Golf öböli államokból tankokkal és egyéb katonai 
járművekkel vonultak be Bahreinbe hogy letörjék a demokrácia melletti tüntetéseket, 
halált és sérüléseket okozva. Mindezek ellenére a német kormány tankokat szállít 
Szaúd- Arábiába és Katarba. A szerző ezt a politikailag robbanékony döntést mutatja 
be. Ezzel a döntésével Németország az anti-reform és ultra konzervatív monarchiák 
pártjára állt, amelyek fenntartják az öbölben az állítólagos növekvő iráni befolyást. A 
rádióműsor rámutat az emberi jogok bahreini megsértésére. Hallunk Rula Safarról, a 
betegellátó központ vezetőjétől arról, hogy Nura al Khalifa hercegnő, a kormányzó 
szunnita dinasztia tagja hogyan ütötte és kínozta meg őt elektro sokkolóval, amíg el nem 
vesztette eszméletét pusztán azért, mert kezelte a megsérült tüntetőket. Később bekötöt-
ték a szemét és beismerésre bírták. Miért szállt be Németország a Siíta-Szunnita konf-
liktusba, aminek következtében a régió évek óta instabil? 

VI.15. A magány, és kísérletek feloldására 

Nagybátyám hamvai 
Bjanke Stender 57 perces dokumentuma 2012. március 12-én hangzott el a DR(Danish Broad-
casting Corporation)rádióban.  

2011 augusztusában a dán Bjarke szokatlan levelet kap nagybátyjától, William Stender-
től. Egy különös kívánságát írta meg, ha meghal, Tongatapu szigeténél szórják hamvait 
a csendes óceánba. William Stender 10 éve búcsút mondott a dániai egyházban 28 éve 
gyakorolt lelkészi hivatásának, eladta minden tulajdonát és Tongára költözött. Itt találta 
életének szerelmét, a romlatlan, földi Paradicsomot. Azonban vissza kellett térnie Dá-
niába és azóta Koppenhágában él, egy kis apátság cellájában. Az unokaöccse megláto-
gatja 60 éves nagybátyját és megpróbálja megérteni motivációját, megfejteni furcsa el-
szigeteltségét a családban. Elhatározza, hogy együtt meglátogatják a paradicsomi szige-
tet, hogy saját szemével lássa nagybátyja vágyának tárgyát.  

Elcsábítva 
A dán rádió 56 perces dokumentuma 2012. június 23-án hangzott el a Radio24syv-n, alkotója 
Rebecca Bannor-Addae.  

Az újságírónő egy online portálon bukkant rá a szereplőre, aki nagyon szofisztikált mó-
don megszövegezve intim masszázst kínál. Az első alkalommal a férfi konyhájában egy 
ázsiai vacsora elfogyasztása után kezdődik a beszélgetés. A könyvespolcon Andersen 
összes műve, Nelson Mandela írásai és Henry Miller és Kierkegaard művek. A beszél-
getésben Kieerkegaardot idézi, majd az élet értelmére terelődik a szó, elmélkedik a ke-
reszténységről és megszólal Mozart Don Juanja, mint Kierkegaard egyik fő témája. Az 
után kiderül, hogy a házigazda valóban intim masszást nyújt hölgyvendégei számára. 
Mit nyújt ez az intimitás? Mennyiben más, mint valamilyen átlagos szex masszázs? Hol 
van a magány határa és mit kaphatunk egy másik, szinte idegen embertől? Az újságírónő 
találkozik két barátnővel, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást és őket is kérdezi az 
okokról. Miért jönnek el? 
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Vegye fel a pozíciót, Az SM banda 
A 45 perces adás 2011. szeptember 27-én, 19 órakor hangzott el az arteradio. com webrádióban. 
ARTE Radio. Készítője Jeanne Robet 

A Domina (Úrnő) üdvözli alázatos vendégét egy Sado&Mazo szeánszon – egy intim és 
extrém rituálén –, ahol a felvétel a résztvevők beleegyezésével készült. A bohózat és 
fájdalom határán járunk, a kínzás és gyöngédség kéz a kézben jár. A pszichológusként 
viselkedő Domina kilép szerepéből és megosztja gondolatait, majd visszalép és folytatja 
a rituális lépéseket. Széleskörű és magas presztízsű vendégei a magány vagy éppen a 
túlhajszolt, teljesítmény centrikus életükből érkeznek a találkozókra, ahonnan úgy tá-
voznak, mintha a fodrásztól vagy fogorvostól búcsúznának. A látszólag intim kapcsolat 
egyfajta teljesen személytelen szolgáltatás.  
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VII. BBC Radio and Features 

Overview 

BBC Radio continues to invest heavily in feature and documentary programmes, particularly 
on its built speech network, Radio 4, though documentary exists also on Radios 1 and 1Xtra, 
The Asian Network, Radio 2, Radio 3 and Radio 5Live, albeit in much smaller volume.  

Context 

BBC Network (national) Radio has 5 analogue and digital stations and 5 digital-only stations. 
Radio 1 is devoted to pop/rock music and occasional speech elements with a young audience 
orientation and an audience share of 7%. Radio 2 is a more general entertainment and popular 
music station, playing music from classic rock, through to light music with speech and built 
components and an audience share of 18%. Radio 3 is a classical music station with some built 
speech and drama and an audience share of 1. 3%. Radio 4 is a mixed speech and news station 
with a complex schedule of built programmes featuring much drama, documentary and maga-
zine output; audience share is 12. 2%. Radio 5Live is rolling news and sport network with little 
built programming and an audience share of 4. 1%.  

Additionally there are incremental stations on the digital platform: Radio 1Xtra is an ur-
ban/black music station that features occasional documentary; Radio 6 Music is an indie-music 
station with specialist presenters and no built speech; Radio 4 Extra is a ‘gold’ comedy and 
drama station featuring repeated archive programming from Radio 4, and with very little orig-
inal output; Sports Extra is a companion service to 5Live, offering continuous commentary of 
long-form sports (golf, cricket, Formula 1) and niche sport. The Asian Network offers original 
programming for the subcontinental audience in the UK, including built programming and some 
documentary work.  

Features and Documentaries 
These are programmes that are largely speech-based, constructed around interview, illustration 
and presentation and conceived as a single documentary arc.  

Excluded from this category of factual radio: Discussion Programmes (whether live or rec-
orded), News Sequence programmes (which include discrete contents like interviews and re-
ports), Magazine Programmes (presenter + varied mix of interviews and packages). Includes in 
this category programmes that come under specialist factual banners like Natural History, Med-
icine or Science output, so long as their contents is constructed in documentary form (ie single-
subject programme using documentary techniques of edited interview, archive, sound etc).  

Breakdown by Network 

Radio 1 and 1Xtra feature documentary output on a regular basis, never more than one hour per 
week, and usually in a format that suits the network’s music sound – ie music-heavy (beds) – 
and usually featuring music/DJ personalities as presenters. Subjects are uniquely youth-orien-
tated (self-harm, suicide, drugs, sex…) and the treatment is very loosely ‘documentary’. It has 
however won feature-category awards in the UK national radio awards (Radio Academy 
Awards). Their budgets are extremely limited, and presenter talent may be paid as little as £200 
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per programme. Largely made in-house by Radio 1 staff producers, but with some independent 
(commercial) input.  

Radio 2 calls itself (sometimes) “the station of the stars” and as the most popular network in 
the UK, with a weekly reach of 15. 5 million listeners, orientates all its output around MoR 
music and chat. Radio 2 has always broadcast formal built documentary, which is commis-
sioned annually, with two music-related documentaries (2 x 60’) per week. Editorially, these 
documentaries have a very entertainment/music remit and their presenters are always high-pro-
file Hollywood/music/entertainment figures. Budgets are around £6000/hour and the commis-
sions are very largely from independents, though with some in-house commissions.  

Radio 3 has today three regularly commissioned speech strands (The Sunday Feature: weekly 
1x45’, Between the Ears: adventurous features, two/three series of 4 x 30’ per year approxi-
mately and The Essay: scripted talks 5 x 15’, weekly) of which two are feature-based. Budgets 
– The Sunday Feature has a budget of £10000 (for 45’) and Between the Ears a budget of £8000 
(for 30’). Some less complex Sunday Features have a ‘light’ budget of £8500. Commissions 
are divided between in-house teams and independents, with the greater share usually being in-
house.  

Radio 5Live has occasional documentary / event programming, usually I think made by the in-
house team, but with some indie input.  

Radio 4 continues to broadcast a huge quantity of documentary and documentary-style output, 
with regular feature/doc slots – depending on the particular day – at 09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 
13:45, 15:30, 16:00, 20:00, 20:30 and 21:00.  

For example, on four out of five weekdays, R4 has a doc at 11:00, either a specialist (natural 
history) programme, or a general feature; at 11:30 on two days a week, there is an arts/popular 
culture documentary; on Saturday mornings at 10:30 there is a ‘light’ documentary slot; at 20:00 
on weekdays there is a serious history, current-affairs or investigative documentary, and some 
evenings a second programme at 20:30. At 21:00 science documentaries are broadcast some 
evenings. There are also 15’ slots for feature material (Tuesday at 09:30, weekdays at 13:45), 
and one 60’ slot per week (Saturday at 20:00) for archive-oriented features. Several of these 
slots have ‘narrative repeats’ (ie they receive a second transmission within the week).  

Budgets for Radio 4 documentaries vary according to slot. (This was originally a measure not 
only to moderate costs, but also – where budgets were lower – to limit the complexity of the 
production, where it was deemed listener-attention required a ‘simpler’ structure because of the 
time of day at which it was broadcast  The top budget is around £8000 per 30’. Some (eg arts) 
documentaries attract a smaller budget of £6000.  

Commissioning is a mix of in-house and independent production.  

BBC Radio’s overall independent production quota is currently guaranteed at 10% of output, 
with a ‘window of competitive commissioning’ of a further 10%, shared with in-house. The 
running average is for about 17% indie to 83% in-house overall (all programming).  
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A sample week 

To give an idea of the spread of doc work across the BBC, here is a survey of Week 28/2014’s 
output (12th-18th July 2014). There is included one transmission of each programme which has 
a narrative repeat, though there are no excluded programmes repeated from previous 
months/years. Seasonal features like Radio 3’s Between the Ears or Radio 4’s Lives in a Land-
scape do not appear as they are currently off-air.  

Saturday: 2 features total (both Radio 4) 
Sunday: 9 features total (Radio 1Xtra = 1, Radio 3 = 1, Radio 4 = 7) 
Monday: 8 features total (Radio 1 = 1, Radio 2 = 1, Radio 4 = 6) 
Tuesday: 5 features total (all Radio 4) 
Wednesday: 7 features total (Radio 2 = 1, Radio 4 = 6) 
Thursday: 3 features total (all Radio 4) 
Friday: 2 features total (both Radio 4) 

GRAND TOTAL = 36 features.  

Content / editorial / style 

The style is heavily presentational and journalistic in the classic BBC manner. Subject matter 
tends to be skewed to journalism – investigations, political and social issues – or specialist 
editorial (natural history, language, history etc). Some subjects were imaginative and the treat-
ment original, but in this sample there were no classic ‘IFC/Prix Italia, Europa’ style pro-
grammes. There was one feature in this list that might fall within the category editorially (about 
‘holding hands’), but the treatment was very traditional, essayistic.  

Future Radio plans 

The Director of Radio recently announced a major re-organisation of services within radio, in 
order to save £20million over the coming 2-3 years. There will be significant job losses, and 
networks will reduce the numbers of originations of features, particularly Radio 4.  

It seems certain that this still-rich diet of features will inevitably diminish in the next few years.  
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VIII. A cseh közrádió dokumentum sávjai heti bontásban 

Adatszolgáltató: Ivan Studeny szerkesztő 

Dobrá vůle (Good will) – every Saturday on 18:30 (CRo-Dvojka); Lenght: 30min.  

Features about heros of common days. Programs about activities and people, caring about 
live and destiny of others.  

Dokument (Radio feature/document) – every Sunday on 22:00 (CRo-Dvojka); Lenght: 
45min.  

Radio dcumentary pieces of Czech Radio Dvojka. Interpretation, points of view, contemp-
lations and synthesis of social events and phenomena of our lives.  

Stopy, fakta, tajemství (Traces, facts, secrets) – every Sunday on 10:03 (CRo-Dvojka); 
repeat every monday on 18:30; Lenght: 28 min.  

Profound investigation, searching in archives, passion for thoroughly seeking and 
uncovering truth and hidden context of the main protagonist Stanislav Motl.  

Radiodokument (Radio feature) – every Wednesday on 21:45 (CRo-Vltava); Lenght: 
60min.  

People – storries- events – sound images – imagination.  

Příběhy 20. století (Storries of the twentieth century) – every Sunday on 20:10 (CRo-
Dvojka); repeate every Sutherday on 21:05 (ČRo-1 Radiožurnál); Lehgt: 50 min.  

Forgotten stories or stories which were supposed to be forgotten. There are also heroes and 
cowards, dark episodes and times of great acts in our history.  

Portréty (Portraits) – every Thursday on 20:10 (CRo-Plus); Lenght: 30 min.  

Composed feature. discussion about documents coming from particular part of czech his-
tory intermingling and combining with written or audio records from personal and profes-
sional life of important persona 
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Szabó Júlia (Sipos Júlia) 
TáTK Szociológiai Doktori iskola 
Interdiszciplináris Doktori Program 

Összefoglaló 

Vizsgálatom terepe a berlini Prix Europa média fesztivál, amelyet 1987-ben alapítottak Amsz-
terdamban, az Európa tanács és az Európai Kulturális Alapítvány javaslatára. 1996-tól állandó 
székhelye Berlin-Brandenburg lett, az RBB, a Rádió Berlin Brandenburg látja vendégül és szer-
vezi a média versenyt. 9 kategóriában vehetnek részt a nem kereskedelmi médiában alkotók. 
Évente díjazzák a legjobb európai televíziós, rádiós produkciókat, valamint az újmédia alkotá-
sait. 

Dolgozatom hipotézise a résztvevő megfigyelő pozíciójában született, nevezetesen, hogy 2011- 
2013 között évente személyesen részt vettem a PRIX EU berlini médiafesztiválon, a Radio 
documentary szekcióban. Ekkor, több mint 100 dokumentumműsor végighallgatása után úgy 
tűnt, hogy kirajzolódik egy hasonló mintázatú beszédmód, olyan diskurzus, ami a különféle 
országok műsorkészítőinek hasonló értékválasztását látszott tükrözni. 

A vizsgált korpusz: 2011-ben 37, 2012-ben 31, 2013-ban 33, összesen 101 rádió dokumentum-
műsor. 

Arra voltam kíváncsi, hogy vajon igaz-e ez a képzet, és hogyan lehetne megragadni kutathatóvá 
tenni ezt? Sajátos média tartalomelemzési módszert választottam kérdésem megválaszolásához, 
amelyben többlépcsős technikával dolgoztam. Kiindulópontom volt, hogy ezek a média repre-
zentációk narratívák, és ezeknek a narratíváknak az elemzését végeztem el, beszédlépések és a 
dramaturgiai elemek együttes alkalmazásával, amihez megalkottam a dramaturgiai kapcsolat 
fogalmát, mint az elemzést segítő eszközt. A dokumentumműfaj, a „storytelling” valódi élete-
ket és valós társadalmi folyamatokat mutat meg. Ezek elemzését végzem el, abból a szemszög-
ből vizsgálom a műveket, hogy milyen szerkesztői értékek alapján készülnek el, és hogyan tük-
rözik Európa sokszínű értékvilágát. 

A történetek különféle narratívák, bonyolult kettősségben, mert egyszerre találkozunk a szerep-
lők narratíváival, illetve az ezekből építkező másik narratívával, ez pedig a szerkesztő, az alkotó 
narratívája. Az ezekhez kapcsolható értékek megragadása ezért igen bonyolult feladat. 

Első lépésként téma kategóriákat állítottam fel a 101dokumentumműsorhoz, és ez alapján konf-

liktus térképet alkottam. Milyen témákat dolgoztak fel ebben az időszakban a szerkesztők, 
vagyis a főnarratívák szervezői? Majd Shalom Swartz értéktesztjének kategóriái alapján az 
elemzett tartalmakhoz értékeket rendeltem, ebben a folyamatban a résztvevő megfigyelő pozí-
ciója is segítette, mert a dokumentumok meghallgatása után az ezekről szóló részletes vitákon 
vettem részt. 

Ezután kirajzolódott egy érték térkép, amely a dokumentumok alkotójának, az üzenetet végső 
formába öntő főnarratíva szervezőjének értékválasztását tükrözte a feldolgozott témák módja 
alapján. 
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Az így elvégzett érték társítás után kirajzolódott, hogy ezekben a dokumentumokban a három 
vezető érték (természetesen sok más mellett) a Swartz féle teszt kategóriái közül: az univerza-
lizmus, a konformitás, és a jóindulat értékei. A válaszom tehát a feltett kérdésemre igenlő, a 
politikailag eltérő diskurzusok és az interkulturális különbségek ellenére kirajzolódott a hasonló 
értéktartomány. 

Jelen kutatásomban kimutatok egy közös kultúrához tartozást és az ezt reprezentáló kommuni-
kációs beszédmódot. Megállapítom, hogy ezek a dokumentumok nem az Európa politika iden-
titásképző eszközei, csak egy kulturális teret rajzolnak meg, amelyet lehet egy szakmai identi-
tásként is értelmezni, hiszen „a média nem ideológiai átnevelőtábor”  

Az európai médiatérben azonban létezik ez a közös kultúra, az elemzett dokumentumok ebbe a 
kulturális mezőbe – a közös európai médiatér szabály és értékrendszerébe vezetnek be, meg-
mutatva ennek beszédmódját. 

Ebben a beszédmódban nem a nemzetállami kontextus dominál, hanem olyan kultúra, ahol a 
beszédmód értékei az univerzalizmus (megértés, megbecsülés, tolerancia, a társadalom jólété-
nek biztosítása, a környezet védelme), a jóindulat értéke (biztosítani és növelni azok jólétét, 
akikkel az illető szoros kapcsolatban áll) és a konformitás (tartózkodás az olyan viselkedéstől, 
mely mások számára sértő vagy ártalmas lehet, illetve megsértheti a társadalmi normákat és 
elvárásokat). 

Megállapításom szerint ezek a dokumentumok, az eltérő nemzeti média terek – a Hallin-Man-
cini által jellemzett különböző médiarendszerek – ellenére egy közösen használt beszédmód és 
médiakultúra tagjai. Különbözőségük csak a lokalitásból fakadó különbségekből és az ezekről 
a területekről választott témákból fakad, természetesen a különböző nyelvek megőrzésével. Az 
interkulturális különbségek szabatos megállapítására (például a zene funkciója, dramaturgiai és 
stiláris vonások) további kutatások vállalkozhatnak, további, összehasonlító kutatás lenne szük-
séges az eltelt idő után, mintegy idővonalon feltérképezni a lehetséges változásokat. 
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Júlia Szabó (Júlia Sipos) 
TáTK Doctoral School of Sociology 
Interdisciplinary Social Research 

Summary 

The field of my study is the Prix Europe Festival, which was established in Amsterdam in 1987 
upon the proposal of the European Council and the European Cultural Foundation. From 1996 
onward the festival’s home is Berlin; RBB provides the home for the visitors and organizes the 
competition. Non-commercial radios can participate in nine categories. Every year the best Eu-
ropean TV, radio and new media productions are rewarded. 

The hypothesis of my paper is created from the viewpoint of the observer, I participated at this 
media festival in the Radio Documentary section in the years of 2011-2013. After listening to 
more than 100 documentary productions it seemed that there is an utterance with a recognizable 
pattern, a discourse that seemed to mirror the similarity of the program makers’ merit selection. 

The studied corpus is 37 in 2011, 31 in 2012 and 33 in 2013, altogether 101 radio documenta-
ries. 

I wondered if my hypothesis is true and how can it be handled, make it explorable. I chose a 
special multi-step content analysis method for arriving to an answer to my question. My starting 
point was that these media representations are narratives and I analyzed them, and by applying 
speech steps and dramatic compositions, for which I created a new category: dramaturgic con-

nection as the helping tool for the analysis. Documentary, the “storytelling” shows real life and 
real social life processes. I have analyzed these from the prerspective of the editor, what values 
do their programs have and how do these documentaries reflect the values of Europe. 

The stories are various narratives in a complicated duality because we meet with the partici-
pants’ narratives and the other narrative that is built upon these, which is the editor’s, the crea-
tor’s narrative at the same time. Grasping the values corresponding to these narratives is a very 
complicated piece of work. 

As the first step I created theme categories for the 101 documentaries, and based upon these, I 
have created a conflict map. What topics are dealt with in this period by the editors that are the 
organizers of the main narratives? Then I ordered values to the analyzed contents by the value-
test categories of Shalom Swartz. This process is helped by the participating observer’s position 
because I attended the discussions after we listened to the documentaries. 

Then I generated a value map, which mirrors the value selection of the documentary creators, 
the organizers who mold the main narrative into a final form with the mode of the selected 
themes. 

After the so performed association of the values it stood out that in these documentaries we 
have three lead values from the Swartz test categories: universalism, conformity, and be-
nevolence. The answer to my question is: yes, despite the differing political discourses and 
intercultural difference there is a similar value domain. 



245 
 

In my current study I reveal a rank of common culture and the communicating utterance of it. I 
state that these documentaries are not the tools that create a European political identity, these 
only draw a cultural scene, which can be interpreted as a vocational identity, as “the media is 
not a brainwashing camp”. 

However, there is this common culture in the European media scene, the studied documentaries 
lead into this – the common European media scene’s rule and value system, with showing the 
utterance of it. 

Not the nation state context dominates in this utterance but a culture where the values of the 
utterance are universalism (gratitude, appreciation, tolerance, insurance of the well-being of the 
society, environment), the value of benevolence (insure and increase the well-being of ones’ 
relatives) and conformity (restraint from those habits that can be insulting or harmful to others, 
or violates social norms and expectations). 

According to my statement these documentaries, even if there are different national media sce-
nes – the different media systems described by Hallin-Mancini – all are part of a common utte-
rance and media culture. Their diversity comes from the differences of their localities and the 
themes emerging from this territory, surely while retaining their own language. The exact defi-
nition of intercultural differences (such as function of music, dramaturgic or stylistic character) 
need further comparative study after a certain time, quasi charting the possible changes on a 
timescale. 


