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A kutatás előzményei, problémafelvetés
Berlinben három éven keresztül hallgattam – 2011, 2012 és 2013 – a leg-
jobbnak ítélt rádiódokumentum alkotásokat, valamint részt vettem az
ezekről zajló nyilvános vitákon. Ezeken az alkalmakon több kérdés vető-
dött fel számomra. Az a hipotézis fogalmazódott meg bennem, hogy ezek
az alkotások nem csak bemutatják európai konfliktusainkat, de kirajzol-
nak egy nagyon jól kontúrozott értéktérképet is. Kíváncsi voltam, hogy
valóban vannak-e ilyen értéktérképek, és ha igen, akkor milyen értékvilág
jellemzi ezeket a médiaalkotásokat.

Minden bizonnyal szociológiai szempontból is kulcskérdés, hogy a nyil-
vános térben az értékközösségek hogyan juttatják el üzeneteiket. A mé-
diakutatás jelentős része éppen ezen üzenet-eljuttatási folyamatok meg-
értését, detektálását tűzte ki céljául, de miután ez az egyik legbonyolul-
tabb mechanizmus, relevánsnak vélem törekvésem, hogy hozzájáruljak e
folyamatok bemutatásához, különös tekintettel az értékszempont megje-
lölésére, körvonalazására.

A médiahatással foglalkozó elméletek makrostrukturális keretein túl
olyan mikroszintű elemzést folytatok, amelyben a feladat komplexitását
csakis többféle módszer egyidejű alkalmazásával tudom bemutatni.
Olyan területet választottam kutatásom tárgyául, amelyben a médiatarta-
lom értékkötöttségét igyekszem bemutatni, amelyben a kvalitatív elem-
zés beemeli a dramaturgiai elemek szerepét, a hatás eszközének tekintve
kognitív és affektív mechanizmusokat egyaránt. Ezt tekintem kutatásom
egyik újdonságának, mert ez az elem a racionális és informatív elemek
mellett ugyancsak döntő része az alkotásoknak.

Kutatásom tudományos előzményeit a médiatudományi szakirodalomban
találjuk. Kutatásom tárgya pedig a berlini Prix Europa médiafesztivál rá-
dió dokumentum kategóriájában elhangzott műsorok anyaga, az időkeret
2011, 2012, 2013.
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Bár a kutatás tárgyául választott időszakba nem tartozik a 2015-ös do-
kumentumműsorok elemzése, a közismerten megváltozott európai poli-
tikai kontextus indokolttá tetette számomra, hogy 2015-ben is megfi-
gyelőként jelen legyek a Prix Eu-ban versenyben lévő rádió dokumen-
tum műsorok meghallgatásán, illetve a fesztivál által szervezett hivata-
los szakmai programokon.

Fontos leszögeznem, hogy az általam elemzett alkotások mind „a rádió-
művészet részei”. A műfaji meghatározást elvégzem, de előrebocsájtom,
hogy léteznek olyan dokumentumjátékok, amelyek úgy képzelhetők el,
mint egyfajta „ready made” műalkotás, mint például egy olyan kép, ame-
lyet a tengerparton talált kavicsokból vagy kagylókból állít össze valaki.
Amikor az alkotások hatásáról írok, az nem feltétlenül az esztétikum által
kiváltott katarzis.

Ebben a vonatkozásban a riasztó, a fenséges, a tragikus és a komikus ka-
tegóriák mind a befogadói hatást célozzák. Ennek, vagyis az attitűdválto-
zást előidéző hatásnak a vizsgálatát egy sajátosan erre fókuszáló mód-
szerrel lehetne elvégezni, ez jelenleg kívül esik kutatásomon. (Dolgoza-
tom záró fejezetében utalok a lehetséges további kutatási irányokra.)

Az elemzést narratív szemlélettel végzem, az elemzett elbeszéléseket a
narratív metaelméletek kereteibe helyezem, vagyis abból indulok ki,
hogy a sztorik tanítanak a szándékokról, emberekről és cselekvésekről, a
csoport narratívumok alapozzák meg a csoport kohéziót és identitást, va-
lamint a történetek tanítanak a normákról és segítenek létrehozni az én-t.

Az általam elemzett történetek a nyilvános térben jelennek meg, a plat-
form eredetileg a rádió, de ezek a művek természetesen az interneten is
elérhetők.

Pontosan érzékelem, hogy milyen nehéz feladat megtartani kutatásomat
abban a térben, amely elhatárolódik a politikai szövegkörnyezettől, hi-
szen amikor a kutatást elkezdtem, 2011-ben, egészen más volt az a társa-
dalmi klíma, társadalmi kontextus, az a társadalompszichológiai mező,
amelyben ma, 2016-ban a média tartalom elkészül és eljut a befogadóhoz.
Bár megjelentek már a vándorlásos folyamatra reflektáló művek, közel
sem vált olyan központi, megosztó kérdéssé ez a téma, mint manapság.
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Ha összevetjük a két dátumot, - 2011 és 2015- akkor érthető lesz, hogy
az eltelt négy év jelentős változást hozott az európai médiatérben. A mig-
rációs jelenség kommunikációjában nyílttá vált, manifeszt módon meg-
fogalmazódott, hogy a politikai gyakorlatok és felfogások mögött érték-
különbségek, értékválasztások állnak, ezek mögött pedig értékközössé-
gek.

A médiatudományok sokféle alapkutatásában nem találkoztam ilyen tí-
pusú elemzéssel, úgy vélem, hogy a média tartalomhoz, szöveg és dra-
maturgiai aspektusból tudok argumentáltan értékeket rendelni, és ezeket
összehasonlítani.

A következőkben bemutatok egy olyan médiaszegmenst, ahol ezt a mun-
kát végzik – tézisem szerint bizonyíthatóan – az európai műsorkészítők.

Kutatási kérdéseim
Az elemzésem tárgyát képező médiaszegmens több alapvető kérdést vet
fel. Kérdés, hogy van-e olyan közös kulturális és politikai univerzum,
amely kirajzolódik ezekből az alkotásokból? Vajon ezek a legkülönfélébb
európai országokban elhangzott művek alkalmasak-e társadalmi önrefle-
xióra? Vajon érvényes-e a kritikai nyilvánosság integrációt teremtő sze-
repe, vagy az újmédia megjelenésével olyan mértékben átalakult a társa-
dalmi nyilvánosság, hogy ez a szerkezetváltás csakis a fragmentációt, a
differenciált kulturális miliőknek szóló kommunikációt támogatja?

Kutatásom alapkérdése, hogy ezek a dokumentumok milyen típusú konf-
liktusokat 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 pe-
dig arra keresem a választ, hogy melyek azok az értékek, amelyeket ezek
a rádiódokumentumok preferálnak.

Vajon érvényes-e az idea, amely szerint a társadalmi valóságot lényegé-
ben a nyelvileg-kulturálisan közvetített interakciókban oldjuk fel? Vajon
tetten érhető-e a minden megvitathatóságának eszméje, a kényszermen-
tes, szabad közlés, mint közkincs és a közös szabályok mindenki általi
megtartásának igénye ezekben a produkciókban? Európai történeteink
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nyilvános feldolgozásában kirajzolódnak-e olyan közös értékek, amelye-
ket 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 olvashatunk. Most csak jelzésszerűen
említem, hogy a szerzőpáros a médiarendszerek három modelljét rajzolja
fel. A mediterrán vagy polarizált pluralista modellhez tarozik Franciaor-
szág, Görögország, Olaszország, Portugália és Spanyolország; az észak-
közép-európai vagy demokratikus korporatista modellhez Ausztria, Bel-
gium, Dánia, Finnország, Németország, Hollandia, Norvégia, Svédor-
szág, Svájc, az észak-atlanti vagy liberális modellhez pedig Nagy-Britan-
nia, az Egyesült Államok, Kanada és Írország. A Hallin – Mancini féle
elemzés alapján kiváltképpen érdekes, ha az eltérő médiakultúrák elle-
nére felfedezhetők hasonlóságok a különböző médiarendszerekből ér-
kező rádiódokumentumok között. Kérdés tehát az is, hogy az európai és
a nemzeti médiaterek viszonya hogyan jelenik meg ezekben a dokumen-
tumokban.

Különösen fontos kérdések ezek számomra a mai Magyarországon, ahol
a rendszerváltáskor elindultunk a zárt társadalomból a nyitott társadalom
felé, de a nyilvános térben a fragmentált nyilvánosság uralkodik, kevéssé
láthatóak a közös szabályok és az együttesen elfogadott értékek, játék-
szabályok felmutatására alkalmas médiafelületek. A kutatásom alapjait
képező rádiós alkotásokban hipotézisem szerint megtalálhatóak ezek a
közös értékek és normák. Igaz-e ez a hipotézis? Erre a kérdésre keresem
a választ.

Módszertan
A Prix Európa rádió dokumentumainak feldolgozását két szinten végzem.
A két szint: a mit és a hogyan. Az előbbi kérdésre a megjelenő témák
bemutatása révén adok választ, a témaválasztásból kirajzolódnak az em-
lített időszak európai történetei. Tehát a vizsgálatom tárgya a mit, vagyis
a tematizálás, és a hogyan, a szerkesztői üzenet, amiben az értékek meg-
jelennek, vagyis az a mód, ahogyan a témát feldolgozza a szerkesztő. A
feldolgozás módjából megállapítható üzenetet külön elemzéssel vizsgál-
tam. Mindez azért lényeges, mert a társadalom, a médián keresztül (is)
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kifejezi értékpreferenciáit, működteti a demokratikus társadalom immun-
rendszerének önvédelmi eszközeit, ezek számára teret ad a nyilvánosság-
ban. Összesen 101 rádiódokumentumot elemzek és kategorizálok (2011-
ból 37, 2012-ből 31, 2013-ból 33 dokumentumot), ez az a korpusz, amit
kezelek.

Fontos jellegzetessége kutatásomnak az interdiszciplinaritás, vagyis az,
hogy számos tudományterület eredményeire támaszkodtam, tehát a kuta-
táshoz több terület szakirodalmából építkeztem. A médiatudományok, a
„cross cultural”, vagyis interkulturalitás, a szociolingvisztika, a közös-
ségtanulmányok eredményei, valamint egyéb kvalitatív módszertani
alapvetések voltak segítségemre. Ez a módszer azonban nemcsak arra al-
kalmas, hogy tárgyunkat 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 ha-
tárokkal nem rendelkező megközelítésekből állnak össze. Nem csoda te-
hát, ha az olvasóban további kérdések születnek. Magam is úgy vélem,
hogy ezek a kérdések további kutatásokat tesznek lehetővé és szüksé-
gessé.

Ezek iránya mutathat az interkulturalitás felé ugyanúgy, mint az internet-
galaxisban mozgó hagyományos műfajok átalakulásának médiatudomá-
nyi területére, vagy elvezethet a közép–kelet–európai térség kommuniká-
ciós mintázatainak politológiai vizsgálatához, vagy – evidens módon –
bizonyos társadalomtörténeti aspektusok is tovább mélyíthetők és konk-
retizálhatók.

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

Az elemzések alapja, a szöveg és dramaturgiai elemek leírása. Ez a mun-
kafolyamat jelenti az alapját a későbbi értékhozzárendelésnek, ezért ezt a
folyamatot néhány alkotásnál az összes lépés bemutatásával argumentá-
lom (Kivásároltak, Nagyapám lakása, Ada Kaleh, az eltűnt sziget).
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A narratív megközelítésben történő elemzésre egy meghatározó, repre-
zentatív témakörből választva – példaként – részletesen közlök egy-egy
rádiódokumentumot.

A dolgozatban először a rádiódokumentumokban feldolgozott témákat
kategorizálom, ezekből egy konfliktustérképet rajzolok fel, majd bemu-
tatok néhány dokumentumelemzést, amivel a dokumentumokhoz kapcso-
lódó értékeket kívánom bemutatni. Ezután a résztvevő megfigyelő meg-
állapításait közlöm, majd összegezem megállapításaimat, és javaslatokat
teszek a kutatás folytatható irányaira. Dolgozatom záró fejezetében külön
is kitérek a rádiódokumentumok társadalmi jelentőségére.

A kutatás tárgyának alapegysége
A kutatás alapegysége, a reprezentáció „titokzatos tárgya”, vagyis a rá-
diódokumentum, mint műfaj.

A rádiódokumentum sajátos helyet foglal el a médiaműfajok között, mert
nem fikciós műfaj (nonfiction).Tényeken alapul, személyes tanúvallomá-
sok (témoignage), hitvallások, vagyis narratívák sorrendjére épül, ame-
lyeket a szerkesztő fűz össze, sokszor időben, kronologikusan követve
egy személyes sorsot vagy társadalmi eseményt. A szerkesztő, a történet-
mesélő lehetőségei azonban sokfélék. Időben felcserélheti az egyes ele-
meket, kiegészítheti a hallottakat saját perspektívájával, hozzárendelhet a
szereplő szavaihoz archív dokumentumokat, így hitelesítve, megerősítve
vagy szembeállítva az elbeszélőt és irányítva a hallgatót, befolyásolva
kognitív folyamatát. A szerkesztő a hallgatót érzelmileg is vezeti a törté-
netben, amikor különféle akusztikus elemekkel gyakorol hatást, a történet
erejét mélyítve, megerősítve, felnagyítva vagy éppen ellenkezőleg, ironi-
kussá téve a hallottakat. Tehát a szerkesztő a történetmesélő, akinek a
perspektívájából látjuk végül az elmondottakat. Mindez azt jelenti, hogy
ez a műfaj egyszerre hordozza a kognitív, racionális elemeket és hatás-
mechanizmusokat, valamint az affektív elemeket, amelyek a katartikus,
művészi hatás elérését szolgálják, tehát egy sajátos médiareprezentáció-
ról van szó. A dokumentumműfaj, a „storytelling” valódi életeket és valós
társadalmi folyamatokat mutat meg. Ezek elemzését végzem el, abból a
szemszögből vizsgálom a műveket, hogy milyen szerkesztői értékek
alapján készülnek el, és hogyan tükrözik Európa sokszínű értékvilágát.
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A történetek különféle narratívák, bonyolult kettősségben, mert egyszerre
találkozunk a szereplők narratíváival, illetve az ezekből építkező másik
narratívával, ez pedig a szerkesztő, az alkotó narratívája. Az ezekhez kap-
csolható értékek megragadása ezért igen bonyolult feladat.

A dramaturgiai kapcsolat fogalma, használata és ennek ered-
ménye
Kutatásom egyik újdonságának az – általam dramaturgiai kapcsolatnak
nevezett – hatásmechanizmus körvonalazását tekintem, mivel ez az elem
a racionális és informatív elemek mellett nem kevésbé döntő része az al-
kotásoknak. Ezzel a fogalommal jelzem azt a kapcsolatot, amikor a főnar-
ratíva szervezője a kognitív tartalom mellett az érzelmek hatásával kí-
vánja megerősíteni üzenetét. Értelem és érzelem kapcsolata nem egysze-
rűsíthető le oly módon, hogy az érzelmi átélés megerősíti a kognitív tar-
talmakat. Ennek a két elemnek az együtt járása evidencia lehetne, de nem
mindig problémátlan, sőt, a gyűlöletbeszéd éppen ezt teszi, negatív elő-
jellel, amikor negatív érzelmi tartalmat társít egy csoporthoz. A dolgozat-
ban megkísérlem kimutatni a művekben ezt a mozzanatot.

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 befo-
lyásolja 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 tar-
talmakat.” Ezért tartom tudományosan releváns kérdésnek, hogyan kap-
csolódik össze a kognitív, informatív elem és az ezekhez kapcsolódó ér-
zelmi holdudvar és mindezt hogyan jelenik meg, hogyan reprezentálódik
az elemzett média tartalmakban.

Lépéseim:
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1. Az eltérő témák alapján tematikai kategóriákat, konfliktustérké-
pet állítok fel. Ilyenek például a traumák és feldolgozásuk (há-
borúk), az emberi jogi konfliktusok, a migráció és a menekült-
kérdés, stb.

2. Megkísérlem országonként is összegyűjteni a konfliktustípuso-
kat.

3. Elemzést végzek a szereplők (az állam, mint, aktor, a hatóság,
mint, aktor, a civil aktorok, az állampolgár, mint, aktor) sze-
rint.

4. Elemzést végzek kommunikációs szempontból (a szereplők, il-
letve az alkotó narratívái).

5. Elemzést végzek a dramaturgiát, a hatásmechanizmust fó-
kuszba állítva, a dramaturgiai kapcsolat kimutatása (affektív,
érzelmi, illetve információs, kognitív elemek) érdekében.

6. Vizsgálom a nyelvhasználatot, hogy párbeszédről van-e szó
vagy önálló narratíváról, monológról.

7. Elemzem az alkotásokban megjelenő társadalmi dimenziókat (a
válság dimenziója, aktuális dimenziók).

Tematizáció, vagyis a „mit” kérdése, ennek eredménye egy eu-
rópai konfliktustérkép
Először azt vizsgáltam, hogy a főnarratíva, vagyis a dokumentum szer-
kesztője milyen témát, sorsot választott a dokumentumban, vagyis az al-
kotások tematizációját elemeztem. Ezeket konfliktus típusok szerint cso-
portosítottam. Ehhez témakategóriákat állítottam föl, a dokumentumokat
ezekbe a csoportokba soroltam.

Reprezentáció – a dokumentumok értékközpontú vizsgálata
Ezután a dokumentum szövegének és akusztikai környezetének, vagyis
dramaturgiai elemeinek vizsgálatát végeztem el és ezután meghatározott
értékeket rendeltem melléjük. Vagyis a reprezentáció legbelsőbb szer-
vező elvét kíséreltem meg megragadni.
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A Schwartz-féle értékek, mint a dokumentumok központi értékét hordozó
narratíva mellé rendeltem a dokumentumműsorokat. A második fázisban
megvizsgáltam ezeknek az értékeknek a számosságát és sorrendjét.

Shalom Schwartz (előzmény Rokeach) szerint tíz univerzális, azaz min-
den kultúrában fellelhető érték van. Ezek a következők: önállóság, stimu-
láció, hedonizmus, teljesítmény, hatalom, biztonság, konformitás, tradí-
ció, jóindulat és univerzalizmus. Mind a tíz érték a hozzátartozó központi
motivációkkal jellemezhető:

 Önállóság: önálló gondolkodás és cselekvés, alkotás, felfede-
zés (autonómia)

 Stimuláció: izgalom, újdonság, kihívás az életben (kockázat-
vállalás)

 Hedonizmus: öröm, kedvtelés
 Teljesítmény: a társadalmi standardoknak megfelelő siker
 Hatalom: társadalmi státusz és presztízs, emberek és erőforrá-

sok feletti kontroll
 Biztonság: biztonság, harmónia, az állam és a kapcsolatok sta-

bilitása
 Konformitás: tartózkodás az olyan viselkedéstől, mely mások

számára sértő vagy ártalmas lehet, illetve megsértheti a társa-
dalmi normákat és elvárásokat

 Tradíció: a tradicionális kultúrához illetve valláshoz köthető
eszmék és szokások elfogadása és tisztelete

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

 Univerzalizmus: megértés, megbecsülés, tolerancia, a társada-
lom jólétének biztosítása, a környezet védelme

Szöveg és interakciós aktuselemzés
A dolgozatban -és az alapszöveghez tartozó függelékben- pontosan kö-
vethető a módszer, ahogyan a szövegek kvalitatív elemzését végzem. Ez
azért fontos, mert a reprezentáció szervezését mutatom be ezeken a pél-
dákon.



12

A szövegelemzések és érték hozzárendelések után megvizsgálom a nar-
ratívákból felsejlő társadalomképet és a kulturális dimenziókat.

A narratívákból felsejlő társadalomkép – társadalmi miliők
Európában
Az értékpreferenciák párhuzamosságának megállapítása után megvizsgá-
lom a dokumentumok különféle sajátosságait is, mert a dokumentumok
mögül minden esetben megjelenik néhány olyan társadalmi sajátosság,
amelyre érdemes külön is figyelni. Ilyenek a társadalom valamely műkö-
dési elemére, a hatalomgyakorlás stílusára, az emberi jogok kezelésére,
az állam és állampolgár viszonyára utaló elemek. Ezek hozzásegítenek az
értéksorrendek megértéséhez. Ezután röviden vázolom a dokumentu-
mokban fellelhető stiláris különbségeket.

Kulturális dimenziók megjelenése az alkotásokban
Bár a kutatásom során megállapítottam, hogy párhuzamos értékvilág és
az értékvilágot közvetítő koherens beszédmód rajzolódik ki a dokumen-
tumokból, mégsem tekinthetünk el attól, hogy ezek az országok valójá-
ban 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 doku-
mentumok különféle sajátosságait is, mert ezek ugyanúgy hozzátartoznak
az elemzéshez. A dokumentumok mögül minden esetben megjelenik né-
hány olyan társadalmi sajátosság, amelyre érdemes külön is figyelni.
Ilyenek a társadalom valamely működési elemére, a hatalomgyakorlás
stílusára, az emberi jogok kezelésére, az állam és állampolgár viszonyára
utaló elemek. Ezután röviden vázolom a dokumentumokban fellelhető
stiláris különbségeket.

Eredmények
Kutatásom eredményének tekintem, hogy a médiatartalom–elemzésben
bevezettem a dramaturgiai kapcsolat fogalmát. Ennek segítségével érté-
keket tudtam rendelni az alkotásokhoz, és így közelebb kerültem a társa-
dalmi jelenségek média reprezentációjának megértéséhez.
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Kutatásom kérdésfeltevése az volt, hogy találok-e körvonalazható, meg-
ragadható sajátos beszédmódot a Prix EU rádió dokumentumaiban? Ku-
tatásom egyben kísérlet az értékek média reprezentációinak, e reprezen-
táció mechanizmusának feltárásához.

A szociológusok és az antropológusok is központi kérdésnek, centrális
jelentőségű feladatnak látják az értékfogalom minél pontosabb megraga-
dását, és ezek reprezentációját. Úgy vélem, hogy az értékek médiarepre-
zentációjának folyamatát feltáró kutatásom relevánsan illeszkedik az
ilyen típusú kísérletek sorába.

Az elemzés utáni válaszom, hogy létezik olyan közös és jellemző érték-
reprezentációkkal körülrajzolható beszédmód, amit európai média be-
szédmódnak neveztem el. A következőkben – mielőtt összefoglalnám
eredményeimet – a személyes, résztvevő megfigyelő néhány tapasztala-
tával egészítem ki az elemzéseimet és a konfliktus, valamint érték térké-
pet, amit közlök a dolgozatban.

A társadalommal foglalatoskodó kutató mindig pontosan megmondja,
hogy mikor, hol és kiket mért, kérdezett, kutatott, hiszen a társadalom
változásai a legkülönbözőbb szinteken generálhatnak az addig leírtakkal
párhuzamos, vagy ellentétes folyamatokat, változásokat. A 2013 óta eltelt
időszak dolgozatom lezárásakor, 2016 júniusában még élesebben mutatja
meg a módszertani 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 kereskedelmi médiájának újságírói eb-
ben a beszédmódban, ebben a diskurzusban szóltak hallgatóikhoz, szű-
kebb és tágabb közösségükhöz, valamint a Berlinben random módon ki-
alakult zsűrihez, 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 idővonalat rajzolni,
vagyis visszatérni a Prix Eu fesztiválra és kitapintani a műsorok változási
irányait, mind témákat, mind az értékeket tekintve.
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Jelen kutatásomban kimutatok egy közös kultúrához tartozást és az ezt
reprezentáló kommunikációs beszédmódot. Megállapítom, hogy ezek a
dokumentumok nem az Európa politika identitásképző eszközei, csak egy
kulturális teret rajzolnak meg, amelyet lehet egy szakmai identitásként is
értelmezni, hiszen Nádori Péter szavaival „a média nem ideológiai átne-
velőtábor.”

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

Ez a beszédmód olyan közös kultúrába vezet be, ahol az értékek az uni-
verzalizmus (megértés, megbecsülés, tolerancia, a társadalom jólétének
biztosítása, a környezet védelme), a jóindulat értéke (biztosítani és nö-
velni azok jólétét, akikkel az illető szoros kapcsolatban áll) és a konfor-
mitás (tartózkodás az olyan viselkedéstől, mely mások számára sértő
vagy ártalmas lehet, illetve megsértheti a társadalmi normákat és elvárá-
sokat).

Kutatásom kérdésfeltevése az volt, hogy találok-e egy sajátos beszédmó-
dot a Prix EU rádió dokumentumaiban? Találtam, mint ahogyan találtam
közös és jellemző értékeket is, amit európai média beszédmódnak nevez-
tem el. Megállapításom szerint ezek a dokumentumok, az eltérő nemzeti
média terek – a Hallin-Mancini által jellemzett különböző médiarendsze-
rek – 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 nyel-
vek megőrzésével. Az interkulturális különbségek precíz megállapítására
(például a zene funkciója, dramaturgiai és stiláris vonások) további kuta-
tások vállalkozhatnak.
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