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Második fejezet Média és társadalom – irányzatok
a tömegkommunikáció hatásairól

Bevezetô
Szöveggyûjteményünk második fejezete a médiának a társadalmi kommunikációban betöltött szerepét vizsgáló kutatások négy nagy befolyású, széles körben
mûvelt irányzatát mutatja be, amely mind arra a helyzetre reagál, hogy a tömegkommunikáció elektronikus eszközei, mindenekelôtt a televízió által
közvetített szakadatlan közlésfolyam a második világháború utáni évtizedekben a
kulturális környezet legfontosabb összetevôjévé és a modern társadalmak tulajdonképpen egyetlen olyan egyetemes forrásává vált, amelynek meghatározó
szerep jut a szabadidô eltöltésében, társadalom közös kulturális feltevéseinek és
értékeinek fenntartásában, a közügyekrôl való tudás terjesztésében, a felnövekvô
generációk szocializációjában. A tömegkommunikációnak kitett közönség a közlemények áradatából tudja, tanulja meg, hogyan állnak a dolgok a világban, mire
kell és érdemes figyelni, mi a fontos, a lényeges, mi a jó, mi a rossz, mi mivel és
hogyan függ össze. Mindemellett a közleményfolyamban való részesedés az
egyetlen olyan önkéntesen vállalt és közös tanulási forma, amely egy társadalom
legtöbb tagja esetében még szórakoztat és örömet is okoz. A bemutatandó négy
irányzat lényegi különbségeik ellenére egységesen abból indul ki, hogy a média
hatása nem abban áll, hogy egy-egy közlemény vagy kampány hatására
módosulnak-e a befogadói attitûdök vagy viselkedések, hanem hogy a közönség
túlnyomórészt a média által teremtett kulturális környezetben él és szocializálódik,
így a dolgokat és történéseket szükségképpen ehhez a kulturális környezethez
mérten, ehhez viszonyítottan, ennek tükrében érzékeli, értelmezi, éli meg.
A magyar származású George Gerbner nevével a legszorosabban összekapcsolódó
kultivációs megközelítés kiindulópontja, hogy a közösségek tagjai között cserélôdô
közleményeknek, egyfelôl az aktuális valóságra vonatkozó beszámolóknak,
híreknek, tudósításoknak, másfelôl – talán még nagyobb súllyal – az elképzelt,
kitalált történeteknek, meséknek, fikciós narratívumoknak az összességében
végsô soron megmutatkozik, hogy e közösség számára egyáltalán mi létezik, mi
tartozik bele a világba, mi a fontos, mi a lényeges, mi a jó, mi a rossz, mi a helyes,
mi a helytelen, mi mivel és hogyan függ össze, vagyis a közlemények összességébôl kirajzolódik a feltevéseknek az a rendszere, amelyen keresztül a közösség
tagjai önmagukat, múltjukat, jövôjüket, céljaikat szemlélik. Ebbôl a szempontjából
a kommunikációnak az az (egyik) alapvetô társadalmi funkciója, hogy közlemények termelésével, cseréjével és generációról generációra történô áthagyomá-
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nyozásával folyamatosan ébren tartsa, elôtérbe helyezze, erôsítse, egyszóval
kultiválja a létre, a fontosságra, az értékekre és az összefüggésekre vonatkozó
közös kulturális feltevéseket.
George Gerbner (1919–2005), a philadelphiai Pennsylvania
Egyetem Annenberg School for Communications egykori professzora és dékánja számos helyen megjelent programadó tanulmányában felvázolja az általa és munkatársai által kidolgozott
kultivációs megközelítés lényegét, az ezen megközelítés
jegyében végzett vizsgálatok szintjeit (az intézményrendszer
elemzése, az üzenetrendszer elemzése, a kultivációs hatás elemzése),
alapvetô fogalmait és mértékegységeit. (A kar névadója Walter Annenberg
[1908–2002] dúsgazdag médiamágnás, aki számos egyéb kulturális támogatás mellett két egyetemi kommunikációs iskolát is létrehozott, az egyiket
Philadelphiában, a másikat Kaliforniában, a Dél-kaliforniai Egyetemen.)
Gerbner professzor számos egyetemre, illetve országra kiterjedô oktatói és
kutatói munkája mellett kezdeményezôje volt a Kulturális Környezet Mozgalomnak (Cultural Environment Movement), amely világszerte összefogni
hivatott mindazokat – kutatókat, szakembereket és laikusokat egyaránt – ,
akik felelôsséget éreznek egy minôségibb és emberibb médiáért. Írásainak
magyarul olvasható gyûjteménye: A média rejtett üzenete. Budapest, 2000,
Osiris – MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport.
A következô tanulmány azt a kérdést járja körül, hogy milyen utat tett meg a
kultivációs megközelítés a hetvenes évekbeli kialakulásától. Sorra veszi az
ezen paradigmában született legtipikusabb kutatásokat, nem utolsósorban a
televíziós erôszakkal kapcsolatosakat, ismerteti és értékeli az irányzattal szembeni kritikákat, tárgyalja az empirikus felmérések módszertani és egyéb problémáit, és ismerteti a kulturális „fôsodor” (mainstreaming) gondolatkörét.
Michael Morgan, aki a hetvenes évek végén és a nyolcvanas
években Gerbner munkatársa volt a philadelphiai Annenberg
Kommunikációs Karon, a Massachusetts Egyetem Kommunikációs Tanszékének professzora és vezetôje (University of Massachusetts/Amherst, Department of Communication).
James Shanahan a Cornell Egyetem Kommunikációs Tanszékének docense (Cornell University, Department of Communication). Kettejük közös könyve: Television and its Viewers:
Cultivation Theory and Research (Cambridge, UK, 1999, Cambridge University Press).
A fejezetben másodikként sorra kerülô, a használat és szükségletkielégítés (uses and gratifications) gyûjtônévvel emlegetett irányzat
abból a vitathatatlan ténybôl indul ki, hogy az embereket sokféle – társadal-
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mi, kulturális, pszichológiai, társaséleti, megismerési, kikapcsolódási – szükséglet jellemzi, amelyek irányítják, motiválják a viselkedésüket, így
természetesen a médiahasználatukat is. A használat és szükségletkielégítésparadigma jegyében végzett kutatások azon szükségletek és szándékok
eredetét és struktúráját igyekeznek feltárni, melyek a média használatához
kapcsolódnak. A szükségletek elvárásokat generálnak a médiával szemben,
és válogatásra ösztönöznek a csatornák, illetve a tartalmak között. Az
irányzat képviselôi a közönséget nem a média hatásainak mintegy áldozatként kitett passzív sokaságnak tekintik, hanem aktív befogadókat feltételeznek, akik többé-kevésbé tudatosan szelektálnak a kínálatból. Ebben a
felfogásban a média használata interaktív folyamat, amely a média tartalmához,
az egyéni szükségletekhez, a percepcióhoz, a szerepekhez, az értékekhez és
ahhoz a társas-társadalmi szituációhoz kötôdik, amelyben a médiahasználó
elhelyezkedik. A tömegkommunikációs tartalom, mûfaj stb. nem feltétlenül
azt adja az egyén számára, amit akár a kommunikátor, akár esetleg a közgondolkodás tulajdonít az adott tartalomnak, kommunikációs mûfajnak,
hanem az egyén személyiségétôl, pszichikai diszpozícióitól, életkörülményeitôl, társadalmi helyzetétôl függôen más-más szükségletét elégítheti ki
egyazon tömegkommunikációs üzenet által. A médiumok egyéni használata
meglehetôsen összetett mintázattal rendelkezik, mely részben hosszú idôn át
stabil marad, részben együtt változik a társadalom médiaszerkezetével, részben
pedig a médiahasználók életkori változásaival párhuzamosan módosul.
A használat- és szükségletkielégítés-paradigmát bemutató elsô
tanulmány az irányzat egyik programadó írása három nemzetközileg elismert képviselôjének tollából. (A szerzôk egyébként
egy közös könyvben is kifejtették nézeteiket: Katz–Blumler–
Gurevitch: The Uses of Mass Communication. Beverly Hills,
1974, Sage.) Elihu Katz (1926–) a tömegkommunikáció kutatásának „nagy öregje”, számos egyetem professzora és díszdoktora, kötetünk szerkesztésének idôpontjában a Pennsylvaniai Egyetem Annenberg School for Communications igazgatótanácsi professzora (Trustee professor). Elsô jelentôs mûve
a Columbia egyetemi mentorával, Paul Lazarsfelddel közösen
írt Personal Influence (1955). Nagy sikert aratott késôbbi
könyve (Daniel Dayannal): Media Events: The Live Broadcasting
of History. Cambridge, 1992, Harvard University Press. Két
szerzôtársa közül az egyik Jay Blumler, a Leedsi Egyetem
(University of Leeds) és a Marylandi Egyetem (University of
Maryland) professzora, a másik pedig Michael Gurevitch, a
Marylandi Egyetem professzora. Kettejük sûrûn idézett közös
munkája: The Crisis of Political Communication (London, 1996,
Routledge).
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Philip Ross Courtney Elliott (róla sajnos nem találtunk képet) kritikai
szemmel tekinti át a használat és szükségletkielégítés megközelítés teljesítményeit. A szerzô ismert könyvei: Making the News. UK, 1980, Longman,
(társszerzô Peter Goulding); Televising Terrorism: Political Violence in Popular
Culture. London, 1984, Comedia Publishing Group – Marion Boyars (társszerzôk: Philip Schlesinger és Graham Murdock).
A Rosengren–Windahl svéd szerzôpáros könyvének a szöveggyûjteményünkbe válogatott részlete egy kiterjedt empirikus
vizsgálat eredményeit ismerteti a médiahasználat és a szociokulturális osztályviszonyok összefüggésérôl, különös tekintettel
az ifjúság médiahasználói szokásaira. A képen látható Sven
Windahl a svédországi Lund Egyetemének és Vaxjo Egyetemének professzora. Karl Erik Rosengren (akirôl nagy nemzetközi ismertsége
ellenére sem találtunk képet) a svédországi Lund Egyetemének kommunikációprofesszora, aki a világ számos egyetemén megfordult vendégoktatóként
illetve -kutatóként. Magyarul is olvasható könyve: Kommunikáció. Budapest,
2004, Typotex.
A fejezet harmadik blokkjának írásai a média azon közfigyelmet irányító
és nyilvánosságot kreáló közéleti funkciójáról szólnak, amelyre a napirendkijelölés, témakijelölés (agenda setting), tematizáció fogalmakkal szoktak
utalni. Közismert, hogy a tömegkommunikációs eszközök fontos, de természetesen nem kizárólagos szerepet játszanak annak meghatározásában,
hogy a közfigyelem mire, milyen témákra, milyen eseményekre, milyen
ügyekre irányul, és milyen kérdések, problémák, történések válnak a közbeszéd tárgyaivá és a társadalmi-politikai cselekvések célpontjaivá. A médiumok azon keresztül, hogy bizonyos témákat gyakrabban és hangsúlyosabban, más témákat ritkábban és kevésbé hangsúlyosan tûznek napirendre, akarva-akaratlanul az aktuális társadalmi, politikai, kulturális stb.
kérdéseknek és problémáknak egy bizonyos rangsorát, fontossági sorrendjét
tárják a közönség elé. Ezzel – többé vagy kevésbé tudatosan és szándékoltan
– hozzájárulnak a közgondolkodás témaszerkezetének és napirendjének alakításához, hiszen magától értetôdô módon azok a kérdések, problémák,
témák, eszmék, állítások, amelyek hosszú idôn keresztül a legfôbb hírforrásként szolgáló média napirendjének elsô helyein szerepelnek, vagyis amelyekrôl hosszabb idôn keresztül gyakran és hangsúlyos helyen esik szó a
tömegkommunikációs közlésekben, általában a közönség figyelmét is erôteljesen magukra vonják, és elôbb-utóbb az állampolgárok széles rétegeinek
szemében is jelentôs közügyként tûnnek fel, és a nem intézményes közbeszédnek is témáivá válnak. Így a média témaadó, napirend-kijelölô tevékenysége a legszorosabban összefonódik a közvélemény és a közhangulat
alakulásának problémakörével.
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A média – és természetesen az egész tematizációs eszköztár és folyamat –
ellenôrzéséért folytatott szûnni nem akaró politikai-közéleti harcoknak éppen az az egyik fô motívuma, hogy az egyre inkább mediatizálódott
közéletben a különféle események, problémák, konfliktusok, programok,
eszmék, valamint az azokat exponáló személyiségek és intézmények (például pártok, mozgalmak stb.) nem utolsósorban éppen azáltal tudnak a
legkönnyebben a figyelem középpontjába kerülni, a közbeszéd tárgyává és
az emberek sokaságát foglalkoztató közüggyé, illetve a közönség számára
befolyásos, potens tényezôvé, de legalábbis ismertté válni, hogy felkerülnek
a tömegkommunikáció napirendjére.
A tárgykört bemutató blokk elsô írása az irányzat két elismert
tekintélyének elméleti igényû tanulmánya a napirendkijelölésrôl. Maxwell McCombs Texas Egyeteme Újságírás Tanszékének
(University of Texas, Austin, Department of Journalism) professzora. A közelmúltban megjelent könyve: Setting the Agenda:
The Mass Media and Public Opinion. Cambridge, 2004, England, Polity Press. Donald Shaw Észak-Karolina Egyeteme
Újságírás és Tömegkommunikáció Karának (School of Journalism and Mass Communication, University of North Caroline)
munkatársa, McCombsszal közös nagy sikerû könyve: The Emergence of American Political issues: The Agenda Setting Function of the
Press (St. Paul, 1977, West).
A második tanulmány szerzôje Edward T. Funkhouser, az
Észak-Karolinai Állami Egyetem Kommunikációs Tanszékének
(North Carolina State University, Department of Communication)
docense egy, az USA-ban végzett empirikus vizsgálatot mutat be,
amely a sajtóbeli tájékoztatást vetette össze egyfelôl a tájékoztatás
kiindulópontját jelentô tényekkel, másfelôl a tájékoztatás nyomán
kialakult közvéleménnyel.
A tárgykör harmadik írása a napirendkijelölés-paradigma történeti áttekintését kínálja. Szerzôi közül a legnevesebbrôl, a találmányok-újdonságok terjedésének vizsgálata nyomán világszerte
ismertté vált Everett M. Rogersrôl már az elsô fejezet felvezetésében
szót ejtettünk.
William B. Hart a Virginiai Egyetem Kommunikáció
és Színházmûvészet Tanszékén (Department of
Communication and Theatre Arts, Old Dominian
University, Norfolk, Virginia) dolgozik, James W.
Dearing pedig az Ohio Egyetem Kommunikációs
Tanulmányok Karán (Ohio University, School of
Communication Studies). Utóbbinak Everett Rogersszel közösen írt könyve: Agenda Setting. Sage, 1997.
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Végül a média közgondolkodásra gyakorolt hatásának egy sajátos, a tematizációval szoros kapcsolatban álló válfajával, a morális pánik jelenségével foglalkozik Arnold Hunt tanulmánya (a szerzôrôl sajnos nem sikerült
képet szereznünk). Morális pánik akkor alakul ki, amikor a médiában
valamilyen körülmény, történés, személy vagy csoport mint a társadalmi
rendet, a bevett értékeket, normákat, eljárásmódokat fenyegetô veszélyként
definiálódik, tematizálódik. A morális pánik rendszerint ahhoz vezet, hogy
a tematizálódott veszélyrôl széles körû diskurzus indul, melynek nyomán a
veszéllyel szemben megindul az ellenállás, a védekezés, megkezdôdik a
megbomlott morális rend helyreállítása, ami rendszerint a meglévô értékek, normák, eljárásmódok felülvizsgálatát, átértékelését, átalakítását jelenti. Hunt történész, aki a tanulmány írásakor a Trinity College (Cambridge,
Egyesült Királyság) munkatársa volt.
A negyedikként bemutatandó kommunikációkutatási paradigma lényegét a tudásszakadék terminus fejezi ki. Az irányzat arra a széles körben
elterjedt optimista, de – legalábbis visszatekintve – meglehetôsen naivnak
bizonyult nézetre adott válaszként született, hogy a modern tömegkommunikáció terjedésével, az információszóró eszközök mindennapossá válásával
a társadalomban egyre jobban és egyre szélesebb körben terjednek majd az
ismeretek, gyarapodik a világ természetérôl való tudás, növekszik az
ügyekrôl való informáltság, a tudás és az informáltság tekintetében (is)
csökkennek a társadalmi csoportok közötti különbségek, és mindennek
köszönhetôen egyre jobban motiválódik a társadalmi aktivitás és részvétel,
erôsödnek a közösségek, fejlôdik a demokrácia. A mindennapi tapasztalatok,
majd különféle vizsgálatok azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy az
információk mennyiségének növekedésével a kedvezôbb szociokulturális
helyzetben lévô csoportok többet és gyorsabban érnek el az aktív és tudással
megalapozott részvételhez szükséges információkból, mint a kedvezôtlenebb helyzetû csoportok.
Ebbôl a megfigyelésbôl Tichenor, Donohue és Olien arra a maga idejében
meglepetésként ható, egyben persze csalódást kiváltó következtetésre jutottak, hogy a médiából a társadalomra ömlô információözön a várakozásokkal és a reményekkel szemben nemhogy nem csökkenti,
hanem potenciálisan még növeli is a társadalmi csoportok közötti tájékozottsági, tudásbeli egyenlôtlenséget.
Philip J. Tichenor a Minnesotai Egyetem Újságírás és Tömegkommunikáció Karának (University of Minnesota, School
of Journalism and Mass Communication) a kommunikációkutatásban – nem utolsósorban a tudásszakadék-hipotézisnek köszönhetôen – nagy tekintélyre szert tett emeritus professzora.
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George A. Donohue és Clarice N. Olien a Minnesota Egyetem Szociológiai Tanszékének a munkatársai. Az elôbbi társadalomelmélettel, az utóbbi
vidékszociológiával és közösségszervezôdéssel
foglalkozik, mindketten különös tekintettel a tömegkommunikációs vonatkozásokra. Hármuk
általánosan ismert közös alapmûve: Community
Conflicts and the Press (Beverly Hills, 1980, Sage).
A témakör második tanulmányának szerzôi a tudásszakadék problematikát egyebek mellett az
egészségügy területén vizsgáló Kasisomayajula
Viswanath, a Harvard Egyetem Közegészségügyi
Karának (Harvard School of Public Health) docense
és John R. Finnegan Jr., a Minnesota Egyetem
Közegészségügyi Karának (University of Minnesota, School of Public Health) dékánja negyedszázadot felölelô történeti áttekintésben értékelik a tudásszakadék-hipotézist.
Rámutatnak, hogy a szakadékok kialakulásának, illetve mélyülésének
veszélye változatlanul fennáll és a jövôben is fenn fog állni, de a kutatók jelentôs
hányada által osztott optimista megközelítés szerint a szakadékok nem
elkerülhetetlenek vagy kezelhetetlenek, hanem gondos tervezéssel és strukturális változtatásokkal áthidalhatók.
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2.1. A kultivációs elemzés

George Gerbner
Kulturális mutatók: a harmadik hang
Civil és kormányzati szervek, kongresszusi bizottságok és különféle alapítványok által támogatott kutatások az 1930-as évek eleje óta törekszenek arra,
hogy elemezzék a média hatásait, és valamiféle felügyeletet gyakoroljanak
felette. Ám eddig egyetlen elôterjesztés sem volt képes javaslatot tenni arra,
hogy mindez hogyan történjen, illetve csupán a feladatnak arra a részére
koncentráltak, amely tudományos célokat szolgálhat. Ebbôl következôen a
társadalom politikai életének talán nincs még egy olyan területe, ahol olyan
kevés megbízható, nagy mennyiségû, szisztematikus és komparatív elemzést lehetôvé tevô információ állna rendelkezésre a mindenkori trendekrôl és
aktuális állapotokról, mint a kultúránkat alakító, tömegméretekben elôállított és terjesztett termékek világáról.
Csak hozzávetôlegesen vagyunk tisztában azzal a ténnyel, hogy ezen a
területen is meghatározó „politikacsinálás” zajlik, és hogy a kulturális politika alakítása a modern élet alkotóelemeinek legalább olyan fontos része, mint
a gazdaság-, a szociál- vagy a katonapolitika. A „cenzúráról” alkotott elvont
fogalmak elfedik a tömegtermelés valódi irányát, korlátait és ellenôrzését.
A más korokból és helyekrôl származó formális esztétikai kategóriák nem
foglalkoznak a jelenség társadalmi funkcióival, a különféle viszonyrendszerekkel és hatalmi vonatkozásokkal, amelyek pedig a kultúracsinálás leglényegesebb elemei közé tartoznak.
Keveset tudunk azokról a trendekrôl, amelyek az urbanizált társadalmak
mindennapi életét meghatározó, tömegméretekben elôállított üzenetek öszszeállításakor és strukturálásakor érvényesülnek. Valamivel több ismerettel
rendelkezünk azokról az intézményi folyamatokról, amelyek létrehozzák és
szervezik ezeket a trendeket. Az emberek egyedi helyzetekben adott reakcióival és viselkedésével foglalkozó kutatásaink többsége nem vette figyelembe annak a közös kulturális kontextusnak a dinamikáját, amelyben és
amelyre ezek a válaszok születtek.
A közgazdászok, az antropológusok és más társadalomtudósok hosszú
ideje keresik azokat a mutatókat, amelyek mentén empirikusan meg lehetne
határozni az egyes kultúrák közötti különbségeket és eltéréseket. A társadalmi kérdések, mindenekelôtt az egészségügy, az oktatás, a bûnözés, az öregedés, a nemzedéki konfliktusok, a csoportközi viszonyok, a kábítószerek és
az erôszak problémái iránt érdeklôdô állampolgárok ügyük támogatásakor a
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kulturális „trendekre” hivatkoznak. De egyetlen esetben sem tudtak meggyôzô bizonyítékokkal elôállni.
A pedagógusok is egyre inkább aggódnak amiatt, hogy következményei
vannak annak a ténynek, hogy az életet egyre inkább eladható csomagolásban,
kereskedelmi módon próbáljuk prezentálni. A kulturálódási folyamat is hasonló piacosodáson megy keresztül. Az a kérdés, vajon az „élvezd most, fizess
késôbb” elve az üres ígérgetésekkel szemben mutatott egészséges türelmet
fejezi ki, vagy inkább az önzés és a felelôtlenség mentsváráról van szó?
A társadalom különféle érdekcsoportjai próbálják jogaikat érvényesíteni.
Ezek általában két kategóriába sorolhatók: az egyik a politikus vagy a politikai érdekcsoport hangja, amely egy politikai klientúra számára fontos
kérdéseket akar napirendre tûzni. A másik hang a médiáé, amely az üzleti
partnerek érdekében szól. Hiányzik viszont a harmadik hang, amely az ítélkezést és a politikacsinálást szolgáló független kutatások folyamatos és kumulatív, a tényeket feltáró folyamatainak érdekében beszélne. A kulturális
mutatókat (cultural indicators) e hiány pótlására dolgoztuk ki.
A kulturális mutatók persze nem válaszolnak minden kérdésre, és nem
oldanak meg minden problémát. A politika alakítása állampolgári megítélés
és felelôs hivatalviselés dolga. A kulturális mutatók azonban képesek arra,
hogy inkább azokat a vonatkozásokat emeljék ki, amelyek a személyes ízléssel vagy beállítódással szemben az intézményes politika szempontjait tükrözik, és nagyobb hangsúlyt fektetnek az általános trendekre és összefüggésekre, mint az egyedi kérdésekre, sajátosságokra és mûvekre. A kulturális
mutatók így mind a politikai döntéshozók és végrehajtók, mind a közösség
számára segítséget nyújthatnak abban, hogy józanabb belátásra jussanak, ha
arról esik szó, hogy milyen szerepet tölt be a tömegkommunikáció a közérdekû politikai alternatívák kultiválásában.
A kulturális mutatók ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy összébb záruljon az
a „befogadási olló”, amely az intézményes kulturális szocializációban történeti változások folytán bekövetkezett. Ezek a változások az üzenetek technológiai megalapozású és társadalmilag irányított termelésében mentek végbe.
McLuhan féligazságát korrigálva: a társadalom az üzenet. Az üzenettermelés technológiai, személyzeti-testületi és egyéb társadalmi változásai rövidre zárták a társadalmi kommunikáció korábban uralkodó formáit, és más
társadalmi viszonylatokra is rákényszerítenék a maguk társadalmi tudatát –
a maguk közönségét. A kulturális mutatóknak az a rendeltetésük, hogy a
széles körben elterjedt üzenetalakzatokat létrehozó és felhasználó rendszernek
azokat a vonatkozásait kísérjék figyelemmel, amelyek a társadalmi problémák
és a közérdekû politikai döntések szempontjából a legfontosabbak.
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A kutatás területei
A nagy üzenetrendszerek termelésében elôforduló rendszerességek, az üzenetrendszerek összetételének, struktúrájának, képkultivációs sajátosságainak
a megfigyelése specializált kutatást igényel. A személyes részvételre jellemzô szokások, amelyek a válogatásokban fejezôdnek ki, még a tapasztalt
kutatót is kockázatos extrapolációkra késztethetik, ha a különbözô vagy nem
egynemû csoportok kulturális élményszerzésérôl van szó.
A kulturális-mutatóképzéshez vezetô részterületek és fogalmak a kommunikáció fogalmából, valamint a kommunikációnak a társadalomban betöltött
intézményesült szerepébôl következnek. Ezeknek a kifejtése elôtanulmányok
sorában már megtörtént (az elôtanulmányok többségét a bibliográfia tartalmazza). Ezek a tanulmányok bebizonyították, hogy az élet számos vonatkozásának és a cselekvés számos típusának a tömegkulturális tálalása intézményes célokat szolgáló tanulási folyamatok forrása. Az embereknek nem
kell feltétlenül elfogadniuk ezeket az anyagokat, de elkerülhetetlen, hogy
számoljanak azokkal a társadalmi normákkal, cselekvési elôírásokkal és életesély-leírásokkal, amelyek burkoltan eléjük kerülnek.
A kommunikációt úgy határoztam meg, mint üzenetek révén történô interakciót, amely az embernek a létre, a fontossági sorrendre, az értékekre és
a viszonyrendszerekre vonatkozó fogalmaival kapcsolatos. A társadalmi kapcsolatok csereeszközét a különbözô kifejezési módokban átadott szimbolikus
jelentôségû kódok adják. Az intézmények „becsomagolják”, a tömegkommunikációs eszközök megkomponálják, a technológiai eljárások pedig a köztudatba táplálják az üzenetrendszereket.
De hogyan megy végbe az üzeneteknek ez a tömeges áramlása? Hogyan
illeszkedik bele vagy hogyan változtatja meg a fennálló kulturális összefüggéseket? Milyen távlatokat sugall az életrôl és a világról? Hogyan változik
az idô, a kultúrák és a társadalmak függvényében? És végül: hogyan kapcsolódik a közös elôfeltevések kultiválásával a közügyekhez?
Ezek a kérdések három elemzési területet jelölnek ki.
– Hogyan viszonyul a tömegmédia más intézményekhez, hogyan hoz döntéseket, hogyan alkot üzenetrendszereket, és miként tölti be társadalmi
funkcióit? Ezek az intézményi folyamatok elemzésének kérdései.
– Az üzenetrendszerek tanulmányozásakor olyan kérdések merülnek fel,
hogy miként szemlélhetôk az üzenetegységek olyan szimbolikus funkciójú dinamikus rendszerekként, amelyeknek társadalmi következményeik vannak.
– Végül a kultivációs elemzések kérdései a következôk: milyen közös elôfeltevések, nézôpontok, képek és asszociációk kultiválódnak az üzenetrendszerek révén a nagy és heterogén közösségekben, és mi ennek a következménye a társadalom politikájára nézve?
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Az intézményi folyamat elemzése
Hogyan határozzák meg és hajtják végre a tömegkommunikációs eszközök
irányítói azokat a funkciókat, amelyeket intézményeik, ügyfeleik és a társadalmi rend elvár tôlük? Mi a szervezeti kontroll általános hatása a szimbolikus üzenetek alapvetô jellegét illetôen? Milyen politikai változások befolyásolják ténylegesen ezeket, és hogyan?
A tömegkommunikációs eszközök politikája nem csupán az ipari fejlôdés
és a társadalmi kapcsolatok változásainak egy szakaszát tükrözi, hanem az
intézményi és az üzleti hatalom nyomásgyakorlásának egy sajátos típusát is.
A tömegkommunikációs eszközök mindenhol a társadalmi hálózat középpontjában álló, viták kereszttüzében lévô intézmények. Vannak támogatóik,
terjesztôik és kritikusaik. Más szervezetek igényt tartanak a figyelmükre és az
általuk nyújtott védelemre. Megvannak a maguk szakmai szervezetei, saját
törvényekkel, szabályrendszerrel és filozófiával rendelkeznek, amely korlátozza és szabályozza ôket. És természetesen vannak tulajdonosaik, akik – mint
bármely más üzleti tevékenység esetében – biztosítják a mûködésükhöz
szükséges tôkét, berendezéseket és azt a hatalmat (vagy legalábbis lehetôséget), hogy tömegközönséghez szólhassanak.
Minden vállalkozás függetlennek tûnhet azoktól, akik mûködtetik. De
objektív értelemben minden tömegtermelést – beleértve a kommunikációs
üzenetekét is – irányítanak. A potenciális üzeneteknek csupán egy kis része
kerül be a tömegközlés hálózatába. Az elemzésnek minden olyan fontos tényezôt, szerepet és viszonyrendszert figyelembe kell vennie, amelynek
rendszeres és általános befolyása van arra, hogy miként történjen az üzenetek kiválasztása, megfogalmazása és továbbítása.
Egyes tanulmányok (például Gerbner 1961b, 1964) szerint az intézményes
források által létrehozott üzenetrendszerek – legyenek azok kereskedelmiek
vagy „függetlenek” – rendelkeznek bizonyos implicit ideológiai orientációval, amely az üzenetek kiválasztásában, hangsúlyozásában és kezelésében
nyilvánul meg. Számos kutató (Breed 1960; Pool és Shulman 1964; White 1964;
Gieber 1960, 1964) rámutatott arra, a legtöbb hírszerkesztô inkább a szerkesztôség által gyakorolt nyomást tekinti mérvadónak, és nem a nagyközönség vagy a közérdek elvárásainak akar megfelelni. Egy, a hírszerkesztôségi
döntéshozó folyamatokról szóló tanulmány (Boavers 1967) szerint négy kiadó
közül három aktívan részt vesz a hírekkel kapcsolatos döntésekben, és befolyásuk a közvetlen üzleti területtel kapcsolatos híreknél, illetve az olyan témáknál a legnagyobb, amelyek befolyásolják az újság jövedelmét.
A hatalom rendszeres gyakorlása az intézményesült szerepekben és a
hatalmi központokhoz való viszonyulásban érhetô tetten. Az ilyen folyamatok vizsgálatára alkalmazott módszernek képesnek kell lennie arra, hogy
azonosítsa a hatalmi tényezôket, és kimutassa, honnan ered a hatalmuk,
továbbá meg kell tudnia határozni azokat a funkciókat, amelyek befolyá-
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solják a tömegközlésre szánt üzenetek tartalmát. A hatalom és gyakorlása
azért fontos kérdés, mert döntô szerepet játszik abban, hogy a média mit
kommunikál a nagyközönségnek. Az 1. táblázat e tömegkommunikációs eszközök mûködtetését meghatározó hatalmi szerepek és csoportok kilenc típusát mutatja be, és röviden összefoglalja, hogy milyen típusú befolyás és
milyen tipikus funkció csatlakozik az adott hatalmi szerephez.
1. táblázat Hatalmi szerepek, befolyásolási típusok és jellegzetes funkciók a
tömegkommunikációs eszközök mıködtetésében
Hatalmi

Befolyásolási típusok

Hatóságok

Politikai, biztonsági

Megbízók
Vezetk

Gazdasági ellenrzés
Személyzeti ellenrzés

Segítk

Szakosított szolgáltatások

Munkatársak
Versenytársak

Összetartás, ellenállás a
vezetéssel szemben
Rivalizálás, újítások

Szakértk

Tudás, népszerség, presztízs

Szervezetek

Képviseletek útján történ
nyomásgyakorlás,
felhívás a hatóságokhoz

Közönség

A szerepekhez kapcsolódó olyan funkciók,
amelyek az üzenetrendszerre hatással vannak
A hatalmi kapcsolatok irányítása,
rendszabályozása, legitimálása
A financiális feltételek kialakítása
A kommunikációs politika kialakítása
és ellenrzése
A vezetés támogatása, szolgáltatások nyújtása
a tömegkommunikációs eszközök
intézményei számára
Minségi és mennyiségi mércék felállítása a
munkában, (érdek)védelem
Minségi és mennyiségi mércék felállítása,
éberségre késztetés
A személyes alkotás biztosítása, technikai
szolgáltatások nyújtása, tanácsadás
Rájuk nézve kedvez anyagok követelése,
politikai támogatás
A közvéleményre való odafigyelés, fogyasztás

1. A hatóságok jogi hatalommal rendelkeznek abban a tekintetben, hogy
a kommunikátorokkal kapcsolatban szabályokat hozhassanak, és azok betartását – akár szankciókon keresztül – érvényesítsék. Törvényhozó, végrehajtó
és jogi testületek, a szabályozást gyakorló bizottságok, köztisztviselôk, a rendôrség és a katonaság rendelkezhetnek ilyen hatalommal. A hatóságok olyan
jogokat gyakorolhatnak, amelyekkel általában a tulajdonos rendelkezik, és
olyan szankciókat is kiszabhatnak (például a Büntetô Törvénykönyvbe ütközô
cselekedetek esetén), amilyeneket a tulajdonos soha. A hatóságok hatalma
ugyanakkor függhet a kommunikátorok támogatásától, a „szabályozottak” is
szabályozhatják a szabályozókat.
2. A megbízók azok az emberek, akik közvetlen befektetések vagy támogatások révén gazdasági, politikai vagy kulturális elônyök reményében a
média mûködését lehetôvé teszik. Klienseik azok a médiumok, amelyek cserébe ezeket az elônyöket biztosíthatják számukra. A média megbízója lehet
bank, hirdetô, civilszervezet vagy testület, vallási vagy katonai csoport, közigazgatási testület. A megbízók típusa és klienseikhez való viszonya minden
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társadalom hatalmi struktúrájában meghatározza a média szerepét. Ez a viszony ugyanakkor hatással van a legtöbb probléma és kérdés intézményes
megközelítésére is, és áthatja a kommunikátorok döntési folyamatait.
3. A vezetôk (menedzsment) azok a végrehajtó hatalommal rendelkezô
személyek, akik a médiaszervezetekben az irányító szerepet töltik be. Meghatározzák és felügyelik az adott intézmény politikájának végrehajtását,
amelynek célja a megbízó vagy más hatalmi csoport igényeinek kielégítése.
Alkalmazzák és ellenôrzik az összes dolgozót. Fô funkciójuk a) a kliensi
szerep kultiválása, b) a cégrôl kifelé mutatott kép (public relations) meghatározása. A vezetôk szempontjából az intézmény által létrehozott üzeneteknek
ezt a két célt kell szolgálniuk.
4. A segítôk a vezetôk munkáját hivatottak segíteni az ahhoz szükséges
szolgáltatásokkal. Ôk tartják a kapcsolatot a különféle szervezetekkel, más
médiumokkal, ügynökségekkel és szindikátusokkal; nyersanyagot szállítanak új tehetségekbôl, mûvészeti irányzatokból; logisztikai feladatokat látnak el, nagy- és kiskereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn, de az ô dolguk a versenytársak és a szakszervezetek kezelése, illetve a szerzôi jogok
ügyeinek intézése is.
5. Munkatársaknak nevezem azokat a hivatásos kommunikátorokat,
akiknek státusza, a standardok iránti érzéke és egymás iránti szolidaritása
érvényesül az üzenetek kiválasztásakor és megfogalmazásakor.
6. A versenytársak más profik vagy médiumok, akiknek a jelenléte, illetve újításai arra késztethetik az intézményt, hogy állandóan éber legyen, és
újítások segítségével a piaci versenyben fenntartsa viszonyát a megbízókkal,
illetve a közönséggel.
7. A szakértôknek személyes képességre, tudásra, kritikai érzékre vagy
más típusú tehetségre van szükségük. Ôk lehetnek írók, szerkesztôk, kreatív
szakemberek, technikusok, kritikusok, kutatók, egyes témák specialistái, konzultánsok vagy mások, akik a kommunikáció mûködéséhez szükséges személyes szolgálatokat tehetnek (vagy tagadhatnak meg) az intézményektôl.
8. A szervezetek más, formálisan strukturált vagy szervezetet alkotó csoportok, amelyek figyelmet, védelmet vagy szolgálatokat igényelhetnek a
médiától. Ezek lehetnek üzleti, politikai, vallási, civil, baráti vagy szakmai
jellegûek. Mivel bizonyos átláthatóság követelményként jelenik meg a szervezet számára, ha fenn akar maradni és támogatásra tart igényt, a figyelemért folytatott harc igen éles. A közönségkapcsolatok terén eszközölt nagy
szervezeti beruházások a médiumoknál befolyásolják az üzenetek tartalmát,
és a médiumot a szabadon hozzáférhetô (és elérhetô) szervezeti források tekintetében függô helyzetbe hozzák.
9. Végül a közönség – a média üzeneteinek terméke – olyan emberek laza
csoportja, akiket kevés közös dolog köt össze, de minden különbözôség ellenére az általuk közösen használt szimbólumok a jelentések egységét alakítják ki.
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A hatalom gyakorlása
Az intézményi hatalmat az egyes hatalmi szerepekhez kapcsolódó befolyáson keresztül érvényesítik. A hatóságok politikai nyomást gyakorolhatnak, a
megbízók anyagi támogatást nyújthatnak vagy vonhatnak vissza, a vezetôket alkalmazhatják vagy elbocsáthatják, a segítôket túlóráztathatják vagy
gyorsabb munkára ösztökélhetik, a munkatársak kiterjeszthetik vagy visszaszoríthatják a piaci jelenlétet, a szakértôk megtagadhatják a munkát, a szervezetek támogathatnak, tiltakozhatnak vagy bojkottálhatnak, a közönségnek
jogában áll az olvasás, a vizuális befogadás, a vásárlás vagy a választás, de
annak mellôzése is.
Ezek a hatalom olyan formái, amelyek az intézményi szerepek és viszonyrendszerek struktúráiban gyökereznek. A kommunikációban alkalmazott hatalom általában olyan követelésekkel lép fel, hogy ezt és ezt kommunikálják,
vagy ne kommunikálják, vagy bizonyos módon átalakítva kommunikálják.
A követelés lehet ad hoc jellegû, vonatkozhat akár egyetlen üzenetre,
témakörre vagy eljárásmódra. Amikor egy rendszerben a „megtehetô” és a
„nem megtehetô” kategóriákat rendszeresen alkalmazzák, akkor azt általában kodifikálják is (lásd a különbözô etikai kódexeket, szabályozásokat és
törvényeket). A befolyás ereje és súlya a mögötte álló intézményes hatalom
mértékét jelzi. Ennek próbája az lehet, ha a követelésének a szervezet nem
engedelmeskedik vagy a kódexet nem veszi figyelembe. Ezt a helyzetet kritikus incidensnek nevezem.
Ha ilyen esetben semmi sem történik, akkor nincs hatalom, legalábbis
nincs olyan látható erô, ami a jelenlétére utalna. (Az erô megmutatásának
képessége és az erre irányuló akarat – ami szankciókban mutatkozik meg –
az intézményi hatalom létezésének a jele.) A szankciók alapvetô fontosságúak akkor, ha magának a kommunikációnak a lényegét vagy tartalmát
érintik, például olyan esetekben, amikor egy üzenet átírására, kihagyására
(vagy éppen kinyomtatására) kötelezik a lapot, egy jelenet betoldására vagy
kihagyására az írót, szükséges információkat tartanak vissza, vagy zavarják
az adást. Ilyen esetekben a követelés vagy a szankció mögött álló erô rendtartási jellegû. A szankciók rendtartási jellegûek, ha azokat az eljárásmódokat
érintik, amelyek alapján a kommunikáció létrejön. Egy engedély visszavonása, valakinek az elbocsátása vagy „feketelisták” készítése, a berendezések vagy nyersanyagok megvonása, a diszkriminatív adóztatás, a sztrájk, a
bojkott vagy a bebörtönzés tartoznak ide.
Noha elméletileg elkülöníthetôk, a valóságban sem a hatalmi szerepek,
sem a befolyás típusai nem jelennek meg tisztán. Éppen ellenkezôleg, gyakran több mûködik egyszerre, átfedik egymást, vagy különbözô konfigurációkban lépnek fel. A hatalmi szerepek és a befolyásolási lehetôségek halmozása bizonyos intézményeknek domináns szerepet biztosíthat az adott
társadalom tömegkommunikációs rendszerében.
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Az intézményi folyamat elemzése interjúk, részt vevô megfigyelés és az adatok elemzése segítségével arra keresi a választ, hogy mi ezeknek a hatalmi
szerepeknek a sémájuk, funkciójuk, befolyásuk, és ezt a tudást alkalmazni
próbálja a kommunikációs döntések meghozatalának vizsgálatakor (Gerbner
1958a, 1958b, 1959, 1969a, 1972b). A kritikus incidensek (hatalmi villongások,
vagy amikor a dolgok „félremennek”) jól jelzik a hatalom és a befolyás mértékét
a média tartalmának rutinszerû ellenôrzésében. A vizsgálat kimutathatja a
különbözô hatalmi szerepek és befolyásolási csatornák hatását a tömegesen
elôállított üzenetrendszerek alakítására, és ezzel hozzájárulhat az üzenetrendszereket és a kultivációs funkciókat jellemzô kulturális mutatóknak a kidolgozásához is. Például feltárhatja, hogyan viselkedik a vezetés az olyan hatóságok
vagy szervezetek nyomása alatt, amelyek bizonyos tartalmi kérdésekre érzékenyek, és ez a viselkedés miként alakítja az adott tartalmi részek elôfordulásának gyakoriságát és szimbolikus funkcióit a különféle médiumokban.

Az üzenetrendszerek elemzése
Az elemzés alapjául szolgáló nyersanyagot a tömegközlési eszközök által
létrehozott, nagy létszámú és heterogén (általában országos) közönségnek
szánt jelek hatalmas áradata szolgáltatja. Más társadalomtudományi adatoktól eltérôen ezek nem olyan jelek, amelyek alapján jórészt rejtett folyamatokról lehet következtetéseket levonni, hanem a nagyközönség kulturális
szocializációjának látható és manifeszt forrásai. Közvetlen hozzáférést engednek azokhoz a képzetekhez, kontextusokhoz és tartalmakhoz, amelyeket a
médiumok viszonylag központosítva és intézményileg irányítva bocsátanak
ki a közös kulturális környezetbe.

A rendszerek
A tömegesen termelt kultúra termékei egyedülálló lehetôséget kínálnak arra,
hogy a társadalmilag hatékony üzenetrendszereket tanulmányozhassuk.
Ezekben a rendszerekben – a népszerû kitalált történetekben (popular fiction), a drámai mûfajokban és a hírekben – az emberi alaphelyzetekkel
összefüggésben az élet különféle vonatkozásai újratermelôdnek. Egy-egy
társadalmi vállalkozás mûködése vagy egy-egy tudásterület csak akkor
válik láthatóvá, amikor a fikciós mûvek vagy a hírek értékei, vagyis a társadalmi jelfunkciók azt megkövetelik.
A fikciós, populáris és drámai történetekre épülô szórakoztatásra különösen jellemzô, hogy rituálisan ismétlôdô társadalmi jelmechanizmusokat
alkalmaznak, amelyek az emberek és az élet megközelítésmódjainak konvencionálisan kultivált változatait mutatják fel. A való élettôl eltérôen a nép-
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szerû fikció lényege „nyitott könyv”. A tények nem illenek bele a populáris
kitalált történetek realitásába, amelyben a jellemzés rendszerint tendenciózus, a
motivációk átlátszóak, a problémák és a konfliktusok triviálisak, a végkifejletet
meghatározó erôk dinamikája csakúgy, mint maga a végkifejlet rendszerint
világosan átlátható. A tömegesen termelt kultúra valamennyi terméke közül
ezek a történetek azok, amelyek a leginkább alkalmasak a legszélesebb és legváltozóbb összetételû közönség igényeinek a kielégítésére. Az emberek nagy
része, különösen a fiatalok és az alacsonyabb iskolai végzettségûek a legtöbb
témával és gondolattal viszonylag válogatás nélkül eltelô szabadidejükben
„véletlenszerûen” találkoznak. A „szórakozás” ürügyén ily módon olyan dolgokra is ráirányul az emberek figyelme, amire mint komoly és nehezebben befogadható „információra” egyébként sohasem lennének kíváncsiak.
Egy-egy tömegkommunikációs eszköz üzenetrendszerének jelösszetétele
és jelstruktúrája megteremti ezen tömegkommunikációs eszköz saját mesterséges „világát”. Csak az létezik, ami leképezôdött. Minden, ami ebben a
„világban” létezik, ábrázolva is van benne. A „tények” nem az átláthatatlan
valóságot, hanem a kézzelfogható vázat tükrözik vissza. A bemutatott anyag
gyújtópontja magára vonja a figyelmet, a hangsúlyok kijelölik a fontossági
sorrendet, a „tipizálás” és az életsorsok meghatározzák az értékeket és a
hatalmi viszonyokat, miközben a cselekmény izgalma vagy más eszköz
révén a dolgok dinamikus egésszé állnak össze. Ennek a „világnak” saját
ideje, saját tere, földrajza, demográfiája és néprajza van, amelyet áthat az
intézményes cél és a társadalmi erkölcs szabályrendszere. Milyen politikum
lakja, milyen cselekedetek mozgatják, milyen sors kormányozza és milyen
témák uralják ezt a „világot”? Hogyan történnek benne a dolgok, és mi az
oka annak, hogy idôrôl idôre megváltoznak?

Az elemzés
Az elemzés célja az, hogy a teljes mûsoranyagból vett mintában megtalálható társadalmi elôfeltevések szervezett együttesét vizsgálja. Az elemzés a
rendszerekben visszatükrözôdô „élettényekre”, valamint fejlôdési sajátosságokra összpontosul. Az elemzés a jelekben feltáruló „világ” leírása, hangulatának érzékeltetése, folyamatainak és funkcióinak feltárása.
Az eredmények nem vezethetôk vissza az egyes mûsordarabokra. Nem
vállalkoznak a jelanyag egyes egységeinek az értelmezésére, és nem vonnak le következtetéseket a mûvészi stílus vagy az érték tekintetében sem.
Mindössze azt mutatják, hogy egy hatalmas és sokrétû közönség – mint
kollektív tudat – mit fogad be, és ez nem feltétlenül vág egybe azzal, amit
egyetlen egyén vagy csoport kiválaszt magának.
A szimbolikus világban zajló életet meghatározó elôfeltevések közös képzetanyagot biztosítanak az egymástól különbözô és elszigetelt csoportok
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számára, és egyúttal interakciós alapot is nyújtanak nekik. Ez a közös alap
alakítja ki a nyilvános eszmecserék napirendjét. Az egyének következtetéseinek és értelmezéseinek kiindulópontja ugyancsak ez a közös alap. Az üzenetrendszerek elemzése alapvetôen ezeknek a közös fogalmaknak a feltárása.
Az elemzés megbízhatóságát a mûsorok többszöri kódolása, valamint a
kiképzett elemzôk egyetértése biztosítja. Ha ehelyett alkalmi megfigyelôk
észleléseire és futó benyomásaira volnánk utalva, akkor függetlenül attól, hogy
mennyire részletes adatokat kapnánk, az elemzés értéke okvetlenül csökkenne,
és nem tudná céljait elérni. A politikai döntéshozó szándékainak és a közönség
észleleteinek, befogadásának az összehasonlítása csak úgy lehetséges, ha nem a
meghatározatlan ingerminták alapján kapott személyes benyomásokat, hanem
a világosan körülírható üzenetelemek elemzését tesszük meg vezérfonalnak.
Ha nem ismerjük a ténylegesen elôforduló közös fogalmakat és azok jelfunkcióját, ha a közös fogalmakat tisztázatlan premisszákból vezetjük le, vagy
bizonytalan és kétértelmû forrásokból származó szubjektív szóbeli beszámolókat veszünk alapul, akkor a politikai szándékok és a közönség befogadása
közötti kapcsolat mikéntjét nem tudjuk feltárni.

Dimenziók és mértékegységek
Egy rendszer rendszerként való vizsgálata azt jelenti, hogy a folyamatokat
és az összefüggéseket az egészre kivetítve és nem részenként vizsgáljuk. Az
irodalomkritikával, a színmûbírálattal és a legtöbb személyes kulturális
részvétellel és ítéletalkotással szemben az üzenetrendszer elemzése a nagy
és sokrétû közönség számára készített tömeges üzenettermelésben rögzült
intézményi viselkedés nyomait kutatja. Az intézményesült viselkedés nyomainak megbízható vizsgálata az egyéni és sajátos vonásokkal szemben azt
mutatja ki, hogy a közönség számára termelt és kultivált képek alakulásában mi a társadalmi és mi a mindenki számára közösen adott. Az elemzési
séma és az elemzési módszerek azt a célt szolgálják, hogy vizsgálni lehessen
az üzenetrendszereket alakító és strukturáló folyamat egyes elkülönített
dimenzióit.
A vizsgálat dimenzióit a kommunikáció fent említett sajátos vonásaiból
vezettük le. Mint az imént kifejtettük, a kommunikáció során a létre, a fontossági sorrendre, az értékekre és a viszonyrendszerekre vonatkozó kultiváció megy végbe. A 2. táblázat összefoglalja az elemzés egyes dimenzióira
vonatkozó kérdéseket, fogalmakat és mértékegységeket.
A létre vonatkozó elôfeltevések dimenziója a „mi van?” kérdésre vonatkozik, vagyis azt vizsgálja, hogy a közönségnek szánt üzenetrendszerben
egyáltalán mi az, ami a figyelem számára elérhetô, milyen gyakran fordul
elô, és milyen arányban jelenik meg. A közönség által látott üzenetek elérhetôsége megszabja, hogy a közönség figyelme mire terjed ki. A figyelem mint
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mértékegység tehát megmutatja, hogy az üzenetrendszerben mennyire vannak jelen, milyen elôfordulásban és milyen gyakorisággal, összetételben és
mennyire változó eloszlásban kínálkoznak az egyes témák, helyzetek és
egységek.
2. táblázat Az üzenetrendszer elemzésének dimenziói, fogalmai és mértékegységei

Dimenziók

Lét

Fontosság

Elfeltevések

Mi van, mi létezik,
mi elérhet a
közönség számára

Mi a fontos, mi a
lényeges mindabból,
ami egyáltalán
elérthet
A fontosságnak milyen
sorrendjében

Kérdés

Mi vonja magára a
közönség figyelmét,
milyen srn, milyen
mértékben

Az elemzés
fogalmai és
mértékegységei

Figyelem

Hangsúly

Túlsúly, intenzitás,
változatok

Sorrend, rangsor,
fontossági skála

Értékek

Összefüggések

Mi a jó, mi a rossz, Mi mivel és hogyan
mi a helyes, mi a függ össze
helytelen
Milyen logikai térben,
milyen ok-okozati
összefüggésben

Milyen
tekintetben,
milyen
szempontból,
milyen ítéletekkel
társítva
Tendencia

Struktúra

Értékel és
differenciáló
tendenciák

Korrelációk, mutatók,
cselekményszerkezet

A fontossági sorrend dimenziójában azt a kérdést kutatják, hogy „mi a fontos”. A hangsúly mértékegysége a viszonylagos fontossági összefüggés,
valamint az intenzitás, a központi helyzet vagy fontosság mértékének a
megállapítására szolgál. A figyelem és a hangsúly mértékegységeit kombinálva nemcsak azt tudjuk megállapítani, hogy a rendszeren belül mire
irányul a figyelem, hanem azt is, hogy mire összpontosul.
Az értékek dimenziója arra a szempontra koncentrál, hogy milyen megvilágításban tálalják a dolgokat. Ebben a dimenzióban mérik az egyes
értékelô és minôségi jellemzôket, személyiségvonásokat, illetve a különbözô
egységekhez, cselekedetekhez, személyekhez, csoportokhoz tapadó értékelô
megnyilvánulásokat. A tendencia mértékegységeit az üzenetekben megfigyelhetô értékítéletek irányultságának megállapítására használják.
Az összefüggések dimenziója az egyes mértékegységeken belül, illetve
azok között elôforduló bonyolultabb kapcsolatokat kutatja. Amikor egyszerû
eloszlások helyett tipikus elôfordulási szerkezetekkel találkozunk, vagy
amikor a mértékegységekbôl képzett mutatókat vetjük össze, akkor az üzenetrendszerben megjelenô létezési, fontossági és értékrendbeli elôfeltevések
rejtett struktúráját tárjuk fel.
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A figyelem, a hangsúly, a tendencia és a struktúra mértékegységei tehát
ebbôl a négy dimenzióból erednek. Közülük egy vagy több is alkalmazható
bármely elemzési egység vizsgálatakor. Kutatásaink során már tanulmányoztuk, hogy az elmebetegségek, a közoktatás és az erôszak témáira fordított figyelem eloszlása milyen fejlôdésvonalakat mutat (Gerbner 1961a,
1966b, 1972a). Egy világkommunikációs összehasonlító vizsgálatban (Gerbner
1961a) a sajtóban kínált perspektívák tanulmányozása kapcsán mértük a
hangsúlyt. Vannak kutatások, amelyek a hírekben kimutatható politikai
irányultságok és a tévéjátékokban megjelenô erôszaktevôk és áldozatok
jellemzésének tanulmányozása során a differenciáló tendencia mérését állították a középpontba. Az elemzés valamennyi dimenzióját nemcsak az itt
említett kutatások hasznosították, de a kulturális összehasonlító keretben
végzett „filmhôs”-vizsgálat is hasonló módon járt el (Gerbner 1969c).
Az elemzés figyelemmel lehet az anyagban fellelhetô cselekménytípusokra,
személyekre (szereplôkre), témákra és tipikus helyzetekre. Vizsgálható a jelekbôl összeszôtt „világ” történelme, földrajza, demográfiája és néprajza is.
Megnézhetjük, hogy milyen lakosság él ebben a „világban”, milyen személy- és csoportközi viszonyok jellemzôk rá. Kódolhatjuk a természet, a
tudomány, a politika, az igazságszolgáltatás, a bûnözés, az üzleti élet, az
oktatás, a mûvészet, a betegség és egészség, a háború és béke, a nemiség, a
szerelem, a barátság és az erôszak körébôl vett témákat is. A jelekbôl szôtt
„világot” benépesítô emberek szerepei, értékei és céljai összevethetôk azokkal a problémákkal, amelyekkel ezek az emberek küzdenek, de összevethetô a rájuk váró sorssal is.
A kutatási terv olyan fogalmi keretet és gyakorlati eljárásokat kínál, amelyek révén összegyûjthetôk és idôrôl idôre közzétehetôk a tömegközlési
eszközök által közvetített üzenetrendszerekre vonatkozó átfogó, kumulatív
és összehasonlítás alapjául szolgáló információk. A tartalmi mutatók kiterjedhetnek egy-egy adott speciális kérdés, politikai vagy jelfunkció mutatóira is,
erre példa a televíziós „erôszakindex” (Gerbner 1972a). A mutatók arra is
alkalmasak, hogy a jelekbôl szôtt világ általános vonásait nyomon kövessék,
így például jelezhetik, hogy az idô, a tér, a személyiségtípusok és a társadalmi szerepek miként változnak. A mutatók azt is képesek jelezni, hogy a
különbözô idôszakokban és a különbözô kultúrákban hogyan alakul a hôsök
és a gonosztevôk, a gyôztesek és az áldozatok, a tisztességes és a tisztességtelen eszközök, illetve bizonyos témák, cselekedetek és értékek összefüggéseinek a bemutatása.
A tartalmi mutatók keveset árulnak el arról, hogy az egyes emberek mit
gondolnak és tesznek, inkább azt mutatják meg, hogy a legtöbb ember gondolkodásában és viselkedésében mi a közös. Megmondják, hogy az élet
mely képei közösek a legtöbb emberben, milyen problémák és uralkodó
nézôpontok ragadják meg a közönség figyelmét, foglalják le az emberek idejét
és töltik be képzeletüket. A mutatók jóvoltából megérthetjük, hogy a tömeg-
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kommunikációs eszközök fejlôdése és a társadalmi változás milyen hatást
gyakorol arra a jelekbôl összeszôtt térre, amely mindannyiunkat – akik
élünk és gondolkodunk – befolyásol. Ezt követôen arra is lehetôség nyílhat,
hogy tudatosabban megvizsgáljuk a mindannyiunkat kínzó és foglalkoztató
aktuális folyamatok intézményi vonatkozásait és kulturális következményeit.

A kultivációs elemzés
Az emberek nagy csoportjaira leginkább jellemzô megkülönböztetô tulajdonságok a felnövekvés, a tanulás és az adott kultúra közegében való létezés
következtében alakulnak ki. Az egyének maguk választják azokat az
anyagokat, amelyek révén személyes képzeteiket, ízlésüket, nézeteiket és
hajlamaikat kinyilvánítják, és azon vannak, hogy hasonló hatások érjék
gyermekeiket, és azok is hozzájuk hasonló módon válasszanak. Azt azonban
nem tudják érvényesíteni, ami nem hozzáférhetô. Nem valószínû, hogy
olyasmit fognak választani, ami ritka, amit nemigen hangsúlyoznak, és csak
szórványosan láthatnak. A kultúra nem csupán a konform életmód mintáit
kultiválja, hanem az elidegenedés és a lázadás mintáit is a maga képére formálja. Amit a kultúra leginkább helyesel, az lesz egyben a jelekben fellelhetô tiltakozás vagy provokáció legvalószínûbb célpontja is.
A kultúra üzenetrendszerei nemcsak informálnak a közös képzetekrôl,
hanem formálják is azokat. Nemcsak szórakoztatják a közönséget, hanem
létre is hozzák. Nemcsak kielégülést nyújtanak, hanem alakítják is az attitûdök,
az ízlés és a hajlamok körét. Az üzenetrendszerek húzzák meg a határvonalakat, és kínálják a teljes választékot, amelyen belül az egyéni vagy csoportos választás, értelmezés és képzetalkotás zajlik.
A kultivációs elemzés az intézmények és az általuk termelt üzenetrendszerek
vizsgálatával kezdôdik. Ezt követôen azt vizsgálja, hogy ezek a rendszerek és
jelfunkciók mennyiben járulnak hozzá az élettel és a világgal kapcsolatos elôfeltevések kultiválásához. A kifejezés stílusa, a megjelenítés minôsége, a mûvészi kiválóság, illetve a válogatás eredményeképpen aktualizálódó egyéni
élményszerzés minôsége és a tömegkulturális tevékenységben való részvétel nem számít kulcsfontosságú változónak ebben a megközelítésben. Hogy
mi az, ami informatív, szórakoztató (vagy mindkettô), hogy mi az, ami jó,
rossz vagy érdektelen, az független attól, hogy milyen minôségi megfontolás alapján született, és lényegében szubjektív ítéletnek számít, amelynek semmi köze azokhoz a társadalmi funkciókhoz, amelyeket az üzenetek
az egész társadalom közös életét érintô nagy üzenetrendszerek keretében
ténylegesen betöltenek. Az egyes üzenetekrôl alkotott konvencionális és formális ítéletek tökéletesen érdektelenek lehetnek azoknak az általános kérdéseknek a szempontjából, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen elôfel-
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tevések kultivációja figyelhetô meg arra nézve, hogy mi van, mi fontos, mi
az, ami helyes, és mi mivel függ össze.
Az üzenetrendszerek azokat a fogalmakat kultiválják, amelyek mentén az
egyes témákat és az élet egyes vonatkozásait bemutatják. Semmilyen okunk
nincs azt feltételezni, hogy ezeknek a fogalmaknak a kultivációja akár a
legcsekélyebb mértékben is attól függene, hogy valaki egyetért vagy nem
ért egyet a bemutatott darabokkal, hogy valaki hisz vagy nem hisz bennük,
illetve hogy a bemutatott darabok a képzelet szüleményei, vagy ténylegesen megtörtént eseményekre vonatkoznak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy normális esetben nem hiszünk jobban egy hírnek, egy feltehetôen
ténylegesen megtörtént eseményrôl szóló beszámolónak, egy megbízhatónak tartott forrásnak, egy jól ismert történetnek, mint egy tündérmesének
vagy annak, amirôl tudjuk, hogy hamis vagy káros. Ez csak azt jelenti, hogy
a képalkotás és a kultiváció folyamatában mind a „tény”, mind a „kitalált”
jelentôs és egymással összefüggô szerepet tölt be.

A hatás problémája
A közlések „hatásait” vizsgáló kísérleti és kérdôíves vizsgálatok java része
szinte semmivel sem gyarapította a tömegkulturális folyamatra vonatkozó
ismereteinket. Ennek az az oka, hogy a kutatások többsége olyan tudományos és elméleti elôfeltevések alapján született, amelyek nem abból indultak
ki, hogy a legfontosabb tényezô maga a folyamat.
A tömegkommunikációs kutatásnak a tömegkommunikációra kell összpontosítania, és nem a manipulatív viselkedés különbözô taktikáit kell leírnia. Az ilyen taktikák iránt tanúsított kitüntetett figyelem önmagában is a
manipulációs nyomások visszatükrözôdése, különösen az olyan kultúrában,
ahol végsô soron csak az a „viselkedés” számít (és ez fedezi a kutatási költségek nagy részét is), amely a pénztárnál, a jegyirodában vagy a szavazófülkében nyilvánul meg. A stratégia kárára történô taktikai érdeklôdés
azonban megbosszulta magát, mivel háttérbe szorította a problémák, a fogalmak és a távlatok állandó kultivációjának kérdését, amely végsô soron minden cselekedet és gondolat jelentését adja. Minden állat „viselkedik”, de csak
az ember cselekszik jelek kontextusában. A taktikai érdeklôdés általában
figyelmen kívül hagyja ezt az összefüggést, és elhomályosítja a kommunikáció alapvetô funkcióit, amelyek a kultivációban, a konzerválásban, a támogatásban és a fenntartásban ragadhatók meg. A kommunikációk „hatásai”
elsôsorban nem azzal írhatók le, amit következményükképpen „megteszünk”, hanem azzal, ami létük folytán minden megtett dolog jelentéséhez
hozzáadódik, és ez a szerep jóval alapvetôbb és döntôbb folyamatot hordoz.
A tömegkommunikáció következményeit a tömegesen termelt és mûszaki
eszközök segítségével terjesztett üzenetrendszerek, valamint a kultúrában
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megfigyelhetô tág értelmû közös képzetek és fogalmak összefüggésében
kell keresnünk. Egy önigazgató közösség tagjait, ha nem kedvelik ezeket a
fogalmakat, pusztán néhány eltérô típusú üzenet kibocsátása nem tehet
elégedetté. A polgároknak az üzenetek többségénél a saját intézményi céljaik érdekében termelô struktúrákra és politikákra kell figyelniük.

A változás kérdése
A tömegkommunikáció elsôdleges „hatása” abban ragadható meg, hogy a
benne rejlô elôfeltevések és elôfeltételek kifejezésre jutnak. Ez nem okvetlenül függ össze azzal, hogy valaki egyetért vagy nem ért egyet a felkínált
következtetésekkel, vagy azzal, hogy valaki egy bizonyos idôpontban a
tömegkommunikáció által sugallt megoldások szellemében jár el. A kommunikáció nem egyszerûen a szellemi élet alkalmi orvossága (vagy mérge),
hanem a szellemi élet tápja. A tömegkommunikáció legkritikusabb nyilvános következményei a kérdések feltevésében és elrendezésében rejlenek,
és nem egyszerûen abban, hogy valaki rövid távon mit és hol vásárol.
A változást a legjobban úgy értékelhetjük, sôt leginkább úgy vehetjük észre,
ha figyelembe vesszük azokat a folyamatosságokat, amelyeket a kommunikációs rendszerek általában kultiválnak. A kommunikáció változásának hiánya
– mint eredmény – igen hatékony fegyver lehet azok kezében, akik az aktuális
kulturális áramlatokat ellenzik. Az ár ellen úszó, az árral úszó, illetve a keresztben úszó helyzetét ténylegesen aligha lehet összehasonlítani. „Haladásuk”
összevetése és mérése, sebességük és irányuk megállapítása csak a sodrás egészéhez viszonyítva lehetséges. Ha magát a folyót el tudnánk terelni, akkor az
összes úszó mozgási iránya, sôt a haladás jelentése is megváltozna, anélkül hogy
bármit is változtattunk volna az egyes úszók „viselkedésén”. A kommunikációs
„hatások” jelentése és mérése hasonló módon összefügg az üzenettermelés és a
képzetkultivációs folyamatok egészének általános sodrásával, összetételével és
irányával. Nem sokat jelent, ha tudjuk, hogy „János hisz a Mikulásban”, ha egyúttal nem tudjuk, hogy milyen kultúrában, milyen korban és milyen üzenetrendszerek keretében kultiválják vagy tiltják ezt a hitet.
A kultúra a társadalom képeit kultiválja. Az uralkodó kommunikációs
szervezetek olyan üzenetrendszereket termelnek, amelyek az uralkodó képzetmintákat kultiválják. Ezek tartalmazzák a léttel, a fontossági sorrenddel,
az értékekkel és az összefüggésekkel kapcsolatos, mindenki számára követendô példákat. Gondolataik vagy tetteik vagy mindkettô érvényességének
fenntartása érdekében az emberek ezeknek megfelelôen járnak el, bár néhányan jobban válogatnak közöttük, mint a többiek. Miközben ezt teszik, az
üzenetrendszerek általános tartalma és struktúrája szerint viselkednek (feltéve természetesen, hogy a környezet más forrásokból is támogatja ilyen jellegû választásaikat és értelmezéseiket). A folyamat jellegében és funkciójában
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jelentôs változás megy végbe, ha megváltoznak a technológiák, a tulajdonviszonyok, a megbízói kapcsolatok és az uralkodó kommunikációs szervezetek
egyéb intézményi jellegzetességei. A döntô kulturális változás nem csak a jelszférában történik. Amikor ez a változás végbemegy, a forrása rendszerint a társadalmi viszonyok átalakulása. A társadalmi viszonyok változása az új rend
szempontjából diszfunkcionálissá teszi a régi mintákat. Az ilyen jellegû változás
a fennálló képzetek és gyakorlati módszerek jelentését és funkcióját már azelôtt
megváltoztatja, mielôtt azok ténylegesen megváltoznának. Változásuk után az
újonnan megszületô kulturális minták visszaállítják a tömegkommunikáció
alapvetô funkcióit: az új rend támogatását és fenntartását.
A tömegkommunikációs kutatások stratégiai megközelítése az emberi viselkedés más vonatkozásaival szemben a tömegkulturális folyamatnak juttatja a
kulcsfontosságú szerepet. A kultivációs elemzés funkcióinak és fogalmainak
a kerete az intézményi folyamat és az üzenetrendszer elemzése révén vezethetô le. A rövid távú vagy kampányszerûen elvégzett „hatás”-vizsgálatok,
az ismeretlen vagy bizonytalan jelkörnyezetbôl kiemelt üzenetekre kapott
reakciók mérése, az elôre felállított kommunikációs célok „sikerességére”
vagy „kudarcára” kíváncsi kutatás nem felel meg a kultivációs elemzés céljainak. A tömegesen termelt üzenetrendszerek és jelfunkcióik vizsgálata
során nem annyira a változás, inkább a folyamatos tendenciák dinamikáját
kell kutatni. Az ilyen típusú vizsgálat szükségszerûen csakis longitudinális
lehet, mely a közönség intézményes kulturális szocializációjának következményeit és folyamatait összehasonlító módszerrel kutatja.
Általánosságban nem beszélhetünk kommunikációs kudarcokról, csak szándékok és kampányok kudarcáról. Valamennyi kommunikációs rendszer kultiválhat rejtett fogalmakat és elôfeltevéseket, függetlenül attól, hogy azok
szándékosak vagy tudatosak. Rendszerint többet közlünk annál, amit akarunk
vagy tudunk, és gyakran nem is azt közöljük, amit szeretnénk. Számos „kommunikációs kudarcot” azon befogadók sikereként értelmezhetünk, akik jobban
megértették az üzeneteket, mint akik nekik megtervezték azokat, csak éppen
egészen más hatást reméltek. Az üzenetrendszerek úgy is elláthatnak jelfunkciókat, hogy azok a kommunikáció egyetlen résztvevôje számára sem válnak nyilvánvalóvá. A kommunikációkutatás megpróbálja felszínre hozni ezeket
a funkciókat. A kultivációs elemzés pedig arra törekszik, hogy feltárja, mennyiben járultak hozzá ezek a funkciók a tudáshoz és a jelentésalkotáshoz.

Jelfunkciók
A legtöbb emberi tevékenységet jelfunkciók irányítják, így ezek elválaszthatatlan részét képezik az emberi életnek. Egy cselekvés emberi jelentése
attól a jelkörnyezettôl függ, amelybe beágyazódik. Egy ember életének
vagy halálának jelentôsége bizonyos szerep-, személyiség-, cél- és sorsel-
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képzeléstôl függ. A jelkörnyezet megváltozásával a cselekmények jelentôsége is megváltozhat. Egy struktúra változása átalakulást eredményezhet,
de konzerválódást, sôt fokozódást is kiválthat a cselekmény jelfunkciói tekintetében. A televízió mûsoraiban megfigyelhetô erôszak vizsgálatakor
például úgy találtuk, hogy az erôszakos jellegzetességek arányának csökkenésével a társadalmi hatalom vonatkozásában egyenlôtlen csoportok között megfigyelhetô erôszakos megoldások kockázatosságát tekintve az
egyensúlyvesztés fokozódott, és ezáltal a viszonylagos társadalmi hatalom
megnyilatkozásaként felfogott erôszak jelfunkciója felerôsödött (Gerbner
1972a). Az ilyen típusú megfigyelések alapján feltehetjük azt a kérdést, hogy
valamely üzenet a közönség körében elterjedt felfogások és viselkedések
közül valójában mit is kultivál. Ezáltal a televízióban látható erôszakot
bizonyos célképzetek, értékek, emberek és hatalmi viszonyok kultivációjával hozhatjuk összefüggésbe, ami más, mintha csak „az erôszakos viselkedésre” vonatkozó fogalmakra utalnánk.
Egy másik vizsgálat során (Nunnally 1960) elmebetegségekre vonatkozó
tíz információs kérdésre kértek szakértôi válaszokat, amelyeket a tömegkommunikációs eszközöknek az elmebetegségrôl alkotott (többnyire elbeszélô
vagy drámai formában bemutatott) ábrázolásaival vetettek össze. Azt tapasztalták, hogy a tömegkommunikáció által nyújtott kép nagymértékben eltér
a szakértôk által nyújtott képtôl. Amikor ugyanebben a tekintetben attitûdvizsgálat segítségével felmérték a közönség elmebetegségekrôl alkotott
képét, azt tapasztalták, hogy „a közönség fejében élô kép” a szakértôi és a
tömegközlési kép közé esik. Ez azt mutatja, hogy a tömegközlési eszközök
nemhogy „közvetítették volna” a szakértôi nézeteket, de azoktól eltérô, sôt
azokkal gyakran éles ellentétben álló elképzeléseket kultiváltak. Ami elszigetelten szemlélve „hatástalan” kommunikációnak tûnhetett volna, az
valójában befolyásos tömegközlési kultivációnak bizonyult, amelynek lényege a közfelfogás erôteljes eltávolítása volt a szekértôi véleményektôl.
Ennek az oka nem feltétlenül a tudatlanság vagy a szándékos ködösítés,
hanem inkább az, hogy bizonyos típusú viselkedés (például az „elmebetegség”) jelölésére szolgáló szemantikus címkék és az adott viselkedés fikciós bemutatásakor mûködô elképzelés jelfunkciói eltérnek. Valószínûleg
arról van szó, hogy a tévéjátékban bemutatott elmebetegség jelfunkciói
elsôdlegesen arra utalnak, hogy bizonyos problémáknak dramaturgiailag
mi a kézenfekvô megoldásuk, illetve bizonyos bûnök miatt milyen erkölcsileg helyes „büntetések” járnak.
Az üzenetstruktúrák és jelfunkciók tanulmányozása megmutatja, hogy
ezek a kommunikációk miként járulnak hozzá a szimbolikus világban
látható társadalom jellegének, az ott élô emberek sorsának és életpályájának
meghatározásához, jellemzéséhez és eldöntéséhez. A szimbolikus világ
gyakran egészen más, mint a „valódi” világ. A jelekben létezô viselkedés
többnyire alig hasonlít a mindennapi megszokott viselkedéshez. A jelfunk-
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ciók hatalma és jelentôsége a különbségekben gyökerezik. A film, a tévéjáték és a híranyag a maga realista, fantasztikus, tragikus vagy komikus
módján úgy állítja be a helyzeteket és úgy mutatja be a viselkedést, hogy a
lehetô legkedvezôbb jelösszefüggésbe ágyazza be az egyes embert, és
azokat az erkölcsi és társadalmi kívánalmakat, amelyeket másképpen be
sem lehetne mutatni, illetôleg (önmagában véve) el sem lehetne fogadtatni
(nemhogy élvezni).

A kultivációs folyamat elemzése
A jelstruktúrák bizonyos elôírásokat kultiválhatnak a világra, a lakosságra és
az élet játékszabályaira vonatkozóan. Ezeket az elôírásokat nem feltétlenül
nyílt javaslatok formájában kell átnyújtani (mert ez valójában már egészen
más eset), hanem a dolgok bemutatásának mikéntje és jelösszefüggésben
való funkcionálásuk sajátos módja hordozza ôket. Ugyanaz az elôírás számos
következtetés levonását teszi lehetôvé, attól függôen, hogy ki, miért, mikor
és hogyan vonja le azokat. A következtetések repertoárját azonban az elôírásokban eleve megbúvó meghatározások fogják össze. Ha megváltoznak az
elôírások, a levonható következtetések repertoárja is velük változik.
A közösen tapasztalt kommunikációs minták kultiváló hatásai bizonyos
szinten a folyamatos válogatás típusos mintái. Az általános kulturális minták
nem „okozzák” a társadalmi vagy intézményi rend más (bár nem feltétlenül
összes) megnyilvánulásaival kapcsolatos tendenciáit, hanem csak támogatják, illetve hangsúlyozzák vagy megerôsítik azokat.
A kultivációs elemzés a közönség számára termelt üzenetrendszerekben
tükrözôdô „világban” található szerkezeti minták feltárásával kezdôdik.
Azok a mindenki számára közös struktúrák, amelyek ezt a világot alkotják,
az élet és a társadalom képeit nyújtják át az embereknek. Miként tükrözôdnek vissza ezek a képek a „fogyasztók” elvárásaiban, meghatározásaiban,
értelmezéseiben és értékeiben? A más korok és más helyszínek életébôl levezetett és mesterséges összefüggésben bemutatott jelekbôl alkotott viselkedések alapján leszûrt „leckék” anyagát miképp hasznosítják a nézôk a
maguk élettel kapcsolatos elôfeltevéseinek kialakításában? Az üzenetrendszerek és a közönség nézetei és elvárásai közötti összefüggés vizsgálata
elképzelhetetlen megfelelô mértékegységek és vizsgálati technikák kialakítása, finomhangolása nélkül.
A kultivációs elemzésben követett elsôdleges megközelítés a projektív
módszerekre, a mélyinterjúkra és a megkérdezettek bizonyos nagyságú
mintájának idôszakonkénti újra kérdezésének módszerére épül. A projektív
módszerek, illetve a kérdezéses adatfelvétel felnôttekbôl és gyerekekbôl
álló, úgynevezett „panelek” vizsgálata révén történik. A projektív módszerek révén a helyzetek oly módon alakulnak, hogy a vizsgálati személyek
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olyan nézeteket, elvárásokat és értékeket is kifejezésre juttatnak, amelyeknek talán nincsenek is teljesen a tudatában, illetve amelyeket a közvetlen
kérdésekre adott válaszokban szóban aligha tudnának megfogalmazni. A mélyinterjús módszerek segítségével az egyes nézetek, elvárások, értékek jól
elkülöníthetôk, kiemelhetôk, és mind a tömegkommunikációs hatások mintáival, mind a demográfiai vagy más jellemzôkkel összefüggésbe hozhatók.
A projektív tesztekbôl és az interjúkból vett kérdéseket, valamint a kifejezetten a kérdôíves felmérés céljaira szolgáló kérdéseket rendszeresen felteszik az országos felnôttmintáknak, amelyekbe a vizsgálati személyek
véletlenszerû kiválasztás útján kerültek be.
A televízió, illetve annak továbbfejlesztett formái (kábeltelevízió és más új
technikák) hatása külön figyelmet érdemel, csakúgy mint a gyermekek
körében mûködô társadalmi kultiváció. A legtöbb ember számára a televízió
maga a tömegkultúra. Az életben azokat a társadalmi jelmintákat lehet a
legkönnyebben kultiválni, amelyek már gyermekkorban rögzültek. Ha az
üzenetelemzést a tömegkultúra élô laboratóriumában akarjuk elvégezni, akkor longitudinális és kultúraközi összehasonlító vizsgálatokra van szükség.
Mielôtt azonban értelmezni akarnánk az egyéni és a társadalmi reagálások
fontos tényezôit, feltétlenül tudnunk kell azt, hogy milyen általános fejlôdésvonalak mutatkoznak a lét, a fontossági sorrend, az értékek és a viszonyrendszerek problémáira vonatkozó elôfeltevések kultivációjában. A közvélemény (vagyis a speciális kulturális összefüggésekbôl kiemelt kérdésekre
kapott válaszok közzététele), valamint számos tömegkommunikációs és
egyéb kultúrpolitikai tény értelmezése elképzelhetetlen a gazdasági döntések
számára irányadó mutatókhoz, illetve a társadalmi jelentôségû politikai döntéshozatalt informáló más mutatókhoz hasonló kulturális mutatók nélkül.
A kommunikációban bekövetkezô mûszaki fejlôdés azt is lehetôvé teszi,
hogy a kultúrában rejlô hatalom óriási ereje a fennálló társadalmi szerkezetet
erôsítse, de azt is, hogy azt megváltoztassa. Ha Szókratész ma élne, azt
mondhatná, hogy „önmagad megismerésének útja kommunikációid megismerésén keresztül vezet”. Sôt, valószínûleg még azt is hozzátenné, hogy a
jelek tömegtermelésének körülményei között ellenôrizetlenül hagyott
kultúra talán nem is alkalmas arra, hogy benne éljünk.
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Michael Morgan – James Shanahan
A kultivációkutatás két évtizede:
értékelés és metaanalízis
A George Gerbner által bevezetett kultivációelemzés jól ismert paradigmája
a tömegkommunikációs hatások vizsgálatának. A kultivációkutatás azt vizsgálja, milyen fokig befolyásolja a televízió a nézônek a társadalmi valóságról
alkotott fogalmát, oly módon, hogyan reflektál a televízió (fôleg a szórakoztató mûsorok) által prezentált legstabilabb, legáthatóbb és legtöbbször
ismétlôdô képzetekre és ideológiákra. A kultivációkutatás azzal foglalkozik,
hogy mit jelent egy olyan szimbolikus környezetben felnôni és élni, ahol a
legtöbb embernek a legtöbb alkalommal a legtöbb hírt a televízió szolgáltatja.
Körülbelül húsz év telt el azóta, hogy a kultivációkutatás elsô eredményeit
publikálták. Azóta sok tanulmány vizsgálta, erôsítette meg, kritizálta, oszlatta
el vagy védte meg a kultivációelemzés konceptuális feltételezéseit vagy
módszertani eljárásait. 1986-ban Bryant megfigyelte, hogy a kultivációkutatás egyike a mindössze három témakörnek, melyre az amerikai egyetemek és fôiskolák „társadalom- és médiatudományi” kurzusainak több mint
fele épül. Azt is megjegyzi, hogy a kultivációkutatás „majdnem ugyanolyan
elterjedt, mint maga a televízió”.
Bár a kultivációelemzést egy idôben azonosították az erôszak témakörével, az évek során a kutatók a témák széles skáláját vizsgálták meg, többek
között a nemi szerepeket, az öregedést, a politikai orientációkat, környezeti
attitûdöket, a tudományt, az egészségügyet, a vallást, a kisebbségeket és a
foglalkozásokat. Válaszok érkeztek Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából,
Kanadából, Kínából, Angliából, Magyarországról, Izraelbôl, Hollandiából,
Oroszországból, Dél-Koreából, Svédországból, Tajvanból és még sok egyéb
országból.
A kutatások eredményei számosak, változatosak és néha ésszerûek. Bár
nem teljes az egyetértés a kultivációelemzés eredményeit illetôen, a kultivációelmélet eddig az egyik legfontosabb hozzájárulás a médiahatások
megértéséhez. Egyike azon néhány irányzatnak, amely hozzászólt a televízió hatása körüli vitához. Ahogy Newhagen és Lewenstein írja: „A kritika
ellenére az elmélet fennmaradt, talán mert annak a feltételezésnek a társadalmi vonatkozásai, hogy egy tömegmédium meghatározhatja a kultúránkat,
nem hagyhatók figyelmen kívül.”
A kultiváció valóban vitás irányzat. Bár jelent már meg róla részletes
áttekintés, senki nem próbálta még szisztematikusan, empirikusan felmérni,

eleje

8/24/07

12:42 PM

A KULTIVÁCIÓKUTATÁS

Page 197

KÉT ÉVTIZEDE: ÉRTÉKELÉS ÉS METAANALÍZIS

197

mibôl is áll össze a kutatás hatalmas tömege. A vita továbblendítése érdekében
mi megadjuk a kultiváció irodalmának elméleti értékelését és metaanalízisét.
A metaanalízis – „a független tanulmányok statisztikai összerendezése” –
egyre fontosabb a kommunikációkutatás eredményeinek újraelemzésében.
A metaanalízisnek van egy elônye a hagyományos narratív áttekintéssel
szemben: meg tudja becsülni, hogy az eredmények között észlelt eltérések
mekkora része vezethetô vissza egyszerû mintavételi hibára. Ezek leszámítása után pedig megtudhatjuk, melyek a „valódi” eltérések. Ha marad
„valódi” eltérés, akkor meg tudjuk határozni, hogy a minták, a helyszín az
elemzési stratégiák különbségébôl vagy egyéb különbségbôl adódnak-e.
Ennek megfelelôen a metaanalízis technikájával mértük fel a kultivációelmélet eredményeit. Összevéve, az elméletnek és kritikájának újraelemzése,
valamint az adatok metaanalízise segítségével egyedi módon tekinthetjük
át, hogy mit ért el a kultivációkutatás történetének elsô húsz évében.

Elméleti áttekintés
Kulturális indikátorok
A kultivációelemzés egy hosszú távú, máig is folyó program, a kulturális
indikátorok programjának része. A kulturális indikátor fogalma a gazdasági
és szociális indikátorok kiegészítésére, valamint a kulturális történések
mérésére szolgál. Az Egyesült Államokban a televízió áll a fókuszban mint
az ország legnagyobb hatású kulturális intézménye, és a kulturális szimbólumok fô terjesztôje. Ugyanakkor más médiumok is vizsgálhatók mint a
kulturális minták és trendek indikátorai.
Ahogy Gerbner fogalmaz, a kulturálisindikátor-program háromágú kutatási
stratégiát alkalmaz. Az elsô, az intézményi folyamatelemzés azokat a rendszerbôl eredô nyomásokat és kényszereket vizsgálja, amelyek befolyásolják a
médiaüzenetek szelekcióját, elôállítását és terjesztését. A második, az üzenetrendszer-elemzés minôsíti és követi a legstabilabb, legmélyrehatóbb és legtöbbször ismétlôdô képzeteket a médiatartalmakban, tekintettel az erôszak,
a kisebbségek, a nemi szerepek, a hivatások stb. ábrázolására. A harmadik,
a kultivációelemzés azt vizsgálja, milyen hatással van a televízió a nézôknek
a világról alkotott fogalmára.
A kulturálisindikátor-kutatás elsô állomása a televíziós erôszak kutatása volt
1967–68-ban a Nemzeti Erôszakmegelôzési Bizottság megbízásából, s a Surgeon
Televíziós és Társadalmi Viselkedést Felügyelô Bizottságának támogatásával
folytatódott 1972-ben. A kultivációelemzés kezdete egy, a hetvenes évek elején
folytatott vizsgálat volt, a Mentális Egészségügyi Intézet támogatásával. Az évek
során sok más ügynökség és alapítvány is támogatta a projektet.
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1967 óta a kutatók minden évben elemezték egy amerikai televíziós sorozat egyhez adását, hogy meghatározzák a televízió által prezentált világ
alapvetô irányvonalait. A kilencvenes években ez a vizsgálat kiterjedt a Fox
televíziós hálózatra, a valóságshow-kra és a kábeltelevíziókra. Az idôk során
az üzenetrendszer-elemzés a legáthatóbb tartalmi sémákra koncentrált, amelyek megegyeznek a különbözô mûsorokban, és az egésznek is jellemzôi,
mert ezekbôl vonható le potenciálisan a legtöbb szignifikáns tanulság, amit
a televízió kialakít. A kultivációelemzés specifikus kérdéseinek az üzenetrendszer-elemzés által felfedett általános tartalmi sémákra kellene alapulnia,
de ez nem mindig történt meg.

A kultivációelmélet fejlôdése
Nemigen tárgyalhatjuk a kultivációelméletet anélkül, hogy szemügyre ne
vennénk a körülötte kialakult vitát. Az elmélet gyökerei néha szinte eltûnnek a viták, párbeszédek, vádak, ellenvádak, támadások és riposztok
sûrûjében. Ez konceptuális és analitikus finomítások máig terjedô spiráljában
valósul meg, amelyben mindenfajta hozzáállás megtalálható, nagy tömegben képviselteti magát az ateoretikus „barkácsolás” is. Meglátásunk szerint
az idôk során a kutatók gyakran túlzottan leegyszerûsítették a kultiváció
jelenségét, ugyanakkor túlbonyolították és eltorzították annak módszertanát.
Végeredményben persze a tudomány a vitáról szól, és mi itt azzal érvelünk,
hogy húsz év haladás és verseny ideális perspektívát biztosít számunkra,
ahonnan további igényeket terjeszthetünk elô.
Gerbner eredeti koncepciója szakítás volt a tömegkommunikáció társadalmi vonatkozásairól alkotott konvencionális, akadémiai diskurzussal. Célja az
volt, hogy egy, a meggyôzés és propagandakutatás akkor uralkodó paradigmájától eltérô tömegkommunikáció-kutatási irányzatot hozzon létre, valamint hogy elkerülje a „hatások” hagyományának szcientizmusát és pozitivizmusát. Ez a stílusról és mûvészi minôségrôl alkotott formális esztétikai
kategóriák és konvencionális fogalmak nélkülözését jelentette, hasonlóan a
magas- és alacsonykultúra, a szelektív befogadás, az idioszinkratikus olvasás
és értelmezés kérdéseihez. Nem mintha Gerbner tagadta volna ezen jelenségek létét vagy fontosságát, inkább túl akart mutatni rajtuk.
Ez a „hatások” felmérésére irányuló hagyományos módszertani taktikák
átdolgozását igényelte. A korai tömegkommunikáció-kutatás a jóslásra és
ellenôrzésre összpontosított, és pontosan meghatározta a hatás fogalmát:
valamely üzenet befogadását követô viselkedés- vagy attitûdbeli változás.
Gerbner korai írásaiban kritizálja ezt a felfogást, és a kommunikáció olyan
modelljét alakítja ki, amely megkülönbözteti azt az egyszerû kölcsönös meggyôzéstôl (lásd például Gerbner 1958). A kommunikációkutatást nem valamilyen gyakorlati cél (például szappaneladás, szavazatszerzés, egészség-
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ügyi fejlesztés) elérési útjának látta, hanem alapvetô kulturális érdeklôdésnek.
Kommunikatív „erején” túl, mondja, minden üzenet konkrét fizikai és szociális
társadalmilag és történelmileg determinált kifejezése. Az üzenetek olyan
javaslatokat, feltevéseket és szempontokat tartalmaznak, amelyek csak azon
társadalmi kapcsolatok és kontextusok alapján érthetôk meg, amelyekben
létrejöttek. Sôt, újraalkotják ezeket a kapcsolatokat és kontextusokat. Ily módon
az üzenetek tartják fenn az ôket létrehozó struktúrákat és gyakorlatokat.
A kommunikáció Gerbner szerint „üzeneteken keresztül történô interakció”,
kifejezetten emberi (és humanizáló) tevékenység, amely egyrészt megteremti
a kultúrát alkotó szimbolikus környezetet, másrészt függ is attól. A szimbolikus környezet felfedi a társadalmi és intézményi dinamizmusokat, és
miután szociális sémákat fejez ki, fenn is tartja azokat. Ez a kultiváció eredeti
jelentése – az a folyamat, melyben az üzeneteken keresztüli interakció
alakítja és fenntartja az üzenetek értelmezését meghatározó feltételeket.
A tömegkommunikáció – a szimbolikus környezet tömeges termelése –
kulturális és politikai hatalmat feltételez: a kollektív tudatot fenntartó
üzenetek létrehozására való képességet. Ez azonban kétoldalú folyamat: az
üzenetalkotás joga a társadalmi erôtôl függ, a társadalmi erô viszont megnövelheti az üzenetalkotás jogát. Ez megzavarja a kauzalitás egyszerû jelenségét, és ez a fô oka annak, hogy a kultiváció „kauzális” kritikusai általában
félreértik azt.
A kultiváció mindenekelôtt a történetmondás kulturális folyamatáról szól.
Gerbner gyakran idézi a skót hazafi, Andrew Fletcher megfigyelését: „Ha
csak egy embernek volna szabad balladákat írnia, nem kellene foglalkoznia
azzal, hogy ki hozza a törvényeket”. Döntô fontosságú tehát, hogy ki mondhatja el a történeteket, és kinek a történetét nem mondják el.
A legnagyobb része annak, amit tudunk, vagy tudni vélünk, nem személyes tapasztalatból származik, hanem hallott történetekbôl. A régebbi idôkben egy kultúra történeteit annak tagjainak szemtôl szembe mondta el a társadalom egy másik tagja, szülô, tanár vagy az egyház. Ma a történetmondás
globális kereskedelmi érdekek kezében van, amelyek a demokratikus döntéshozás hatósugarán kívül tevékenykednek. A mitológia, vallás, legendák,
oktatás, mûvészet, tudomány, törvények, tündérmesék és a politika történeteit egyaránt egyre inkább a televízió terjeszti. A narratív világot, amelyben élünk és amelyet (újra)teremtünk, piacstratégiák alapján tervezik meg.
A történeteknek nem csak felszínes hatásaik vannak. Ha ismerjük a tömegesen termelt üzenetek implicit sémáit, az „nem jelenti azt, hogy tudni fogjuk,
mit gondolnak vagy tesznek az emberek. De azt igen, hogy tudni fogjuk,
mit gondol vagy tesz a legtöbb ember általában.” Az üzenetek állítják fel a
társadalmi diskurzus rejtett, de egyértelmû határait, amelyeken belül az arra
vonatkozó kulturális alapszabályokat, hogy mi létezik, mi a fontos, mi a helyes
stb., annyiszor ismétlik (és fogadják be rituálisan), hogy láthatatlanná válnak.
A kultiváció modellje a kultúrába illeszkedés, nem a meggyôzés.
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Vagyis „kultiváció az, amit a kultúra csinál”, mivel „a kultúra az alapvetô
médium, amelyben az emberek élnek és tanulnak”. A kultúra „történetek
és eszközök olyan – egyre inkább tömegtermeléssel elôállított – rendszere,
amely közvetít a lét és a létrôl való tudat között, és ezáltal mindkettônek
része”. Korunk leghatásosabb és legelterjedtebb történetmondójaként a
televízió valószínûleg döntô szerepet fog játszani a közös hitek, értékek és
ideológiák fenntartásában.

Kultivációs feltételek
A médiahatások korai kutatása tipikusan egy-egy adás rövid távú hatásaival
foglalkozott, általában megtervezett kísérletekkel. A kultivációs irányzat újítása
az volt, hogy nem foglalkozott a hatás kérdésével az adás szintjén, hanem a
történetrendszer szintjét vizsgálta. A televízió döntô szerepének hangsúlyozása,
mûfajra, csatornára és adástípusra való tekintet nélkül volt a kultivációelemzés legmeglepôbb és legfontosabb eleme. És persze a legjobban kifogásolt is,
állandó eleme a kritikáknak.
Nem arról van szó, hogy kultivációelemzés szerint minden adás pontosan
ugyanazt az üzenetet hordozza, bár idônként ezt a nem létezô érvet is támadják. A kultivációelmélet nem tagadja, hogy az adások különböznek,
hogy lehet ôket szelektíven nézni, hogy léteznek különbözô csatornák és
mûfajok, és hogy ezek a különbségek fontosak. Egyszerûen úgy látja, hogy
ezek külön témák, olyan kérdések, amelyek különböznek azoktól a kérdésektôl, amelyekre a kultivációelemzés keresi a választ.
A szelektivitásra és változatosságra való összpontosítás (ezek a nyomtatott
kultúra pluralista ideológiájának privilegizált értékei) elterelheti a figyelmünket azokról a finom egyezésekrôl, amelyekre a különbözô programtípusok alapulnak. Csak egyes programtípusokra koncentrálva nagy a kockázata annak, hogy szem elôl tévesztjük azt, ami a televízióban mint üzenetek
rendszerében lényeges. Az egyes programok hatása sem lényegtelen, de különbözik a televíziónak mint egésznek az összesített hatásától.
Elôfordulhatnak persze olyan „tévéfüggôk” is, akik kizárólag a vásárló csatornákat, dokumentumfilmeket, golfmeccseket vagy az idôjárás-jelentést nézik, de e
kultivációelmélet azt feltételezi, hogy a rendszeres nézôk és „tévéfüggôk”
inkább „mindenbôl egy kicsit” akarnak nézni. Akármilyen sok csatorna is
áll rendelkezésre, a nagy, heterogén tömegeket vonzó adások alapvetôen
narratív jellegûek. Mint narratívák, a fikciós mûsorok különbözô fajtái kiegészítô – bár természetesen nem változatlan – jellemvonásokat mutatnak.
Nyilvánvaló, hogy az akciófilmekben többször láthatunk rendôröket, bûncselekményeket vagy erôszakot, mint egyéb mûsorokban, de a biztonságról,
sebezhetôségrôl, jogról nem csak ezekbôl tudhatunk meg ismereteket, és
éppen az ismeretek általános terjesztését vizsgálja a kultivációkutatás.
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A kutató felfedezheti, hogy az akciófilmek nézésével a közönség több
erôszakos képhez juthat, vagy hogy többet tud meg az orvosokról egy kórházsorozatból, mint a nem specifikus televíziózással (vagy vetélkedôkbôl,
sportmûsorokból stb.). Ebben az esetben azt mondhatnánk, hogy a televízió
valójában nem tart fenn semmilyen képzetet. De, mint Newhagen és Lewenstein (1992) rámutat, problematikus az egyes mûsorok elkülönített hatásait
vizsgálni, mivel a nézôk nem feltétlenül határozzák meg a típusokat, mint a
kutatók, és mivel ez esetleg bizarr és értelmetlen asszociációkhoz vezetne.
Veszélyes lehet olyan triviális és irreleváns, bár potenciálisan igaz következtetéseket tenni, mint „a kertészeti csatorna rendszeres nézése »fenntartja«
annak tudását, hogy mikor milyen palántát kell ültetni”.
Ami a viszonylag stabil és közös képzetek fenntartása szempontjából
leginkább számít, az a programok sémája, amellyel a közösségek hosszú idôn
át kapcsolatban vannak. Az elrendezés, társadalmi tipizálás, cselekvések és
kimenetelek sémája áthalad a legtöbb programtípuson és televíziózási módon,
és meghatározza a televízió világát – egy világot, melyben sok nézô akkora
részét tölti el életének, hogy mindenképpen be kell fogadnia annak sémáit.
Ezeket a feltételezéseket támadták azok, akik rámutattak a „nyilvánvaló”
különbségekre az egyes mûsorok között, például az alternatív szolgáltatók,
mint például a kábeltelevízió és a videó elburjánzására, amelyek hatalmas
változatosságot és sokkal több választási lehetôséget tesznek lehetôvé. Valójában ezek az újítások csökkentik a tulajdonjog változatosságát, növelik a termelés
és irányítás koncentrációját és kommercializálódását, anélkül hogy a mûsorok
változatosságát növelnék. Saját, az új technológiák hatásaira irányuló vizsgálatunkban azt jósoltuk és észleltük, hogy a videó, a kábeltelevízió és egyéb
berendezések ugyanannak az üzenetrendszernek a „tévéfüggôk” számára
kifejlesztett hordozói. Ebben a tekintetben az újabb kutatások is minket igazoltak: az új technológiák nem fenyegetik jelentôsen az üzenetrendszert. Sôt,
valójában erôsítik.
Összefoglalva tehát, nem az a fontos, hogy X mûfaj milyen hatást gyakorol
Y attitûdre, a kulitivációelmélet szerint a televíziózásra vonatkozó fontos
következtetéseket nem abból lehet levonni, ha az egésznek csak elkülönített
töredékeit vizsgáljuk. A kultivációprojekt kereskedelmi alapú, a fogyasztást,
materializmust, individualizmust, hatalmat és a nemek, fajok, osztályok és
nemzedékek közötti status quót éltetô kultúraipar széles körû következményeirôl akar megtudni valamit. Nem tagadja azt, hogy egyes mûsorok több
üzenetet hordozhatnak, mint mások, vagy hogy ezek az üzenetek az idôk
során változhatnak.
A következôkben összefoglaljuk a legkorábbi kultivációs kutatásokat, és megvizsgáljuk azok kritikáit is. Természetesen minden kultivációs tanulmányt itt
nem tudunk bemutatni (300-nál többet adtak ki), de szemügyre vesszük a legjelentôsebb és legtöbbet idézett munkákat és kritikákat, valamint témaköreiket. Ezután bemutatjuk a metaanalízis módszertanát és eredményeit.
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Korai eredmények
1976-ban Gerbner
Gerbner és Gross
Gross kimutatta,
kimutatta, hogy
hogy aa rendszeres
rendszeres televíziónézôk
televíziónézôk
1976-ban
sokkal inkább hajlamosak „tévés válaszokat” adni a bûnüldözéssel, bizalommal és veszéllyel kapcsolatos kérdésekre, mint a ritkábban tévézôk. Feleletválasztós kéréseket kaptak, melyekre az egyik adható válasz, a „tévés
válasz” inkább a televízió világa felé hajlott (tehát afelé, amely az üzenetrendszer alapján ismerhetô meg), a másik pedig inkább a „valóság” felé.
Például az 1970-es népszámlálás adatai szerint az Egyesült Államok dolgozó
férfi lakosságának 1%-a dolgozott a bûnüldözés területén; a televíziós világban ez az arány 12% volt. A válaszadóknak arra kellett felelniük, hogy az
arány 5% (tévés válasz) vagy 1%. A feltételezés az volt, hogy ha a televízió
fenntartja azokat a feltételezéseket a világ tényeirôl, amelyek azoknak a médiumban látható ábrázolását reprezentálják, akkor a rendszeres tévénézôk
nagyobb arányban fogják a magasabb számot választani, mint a ritkábban
tévézôk. A ritkábban tévézôk 50%-a, míg a „tévéfüggôk” 59%-a választotta
az 5%-os választ. A különbséget – jelen esetben 9 százalékpontot – kultivációs
differenciának nevezzük, és azt jelzi, mennyire változtatja meg a televíziózás
az adott attitûdöt.
Egy másik korai példa: Az üzenetrendszer-elemzés adatai azt mutatták,
hogy a televíziós mûsorok szereplôinek majdnem kétharmada hetente vesz
részt erôszakos cselekményben. Az 1970-es népszámlálási adatok szerint viszont 100 fôre 0,32 erôszakos bûncselekmény esett. Arra kérdésre, hogy
hány ember vesz részt hetente erôszakos cselekményben, a lehetséges válaszok a „körülbelül minden tizedik”, illetve a „körülbelül minden századik”
voltak. A ritkábban tévézôk 39%-a, a rendszeres tévézôknek azonban 52%-a
adta a „tévés választ” („minden tizedik”). Hasonló eredmény született a
bizalommal kapcsolatos kérdések esetén: arra a kérdésre, hogy megbízható-e
a legtöbb ember, a ritkábban tévézôk 48, a rendszeres tévézôk 65%-a válaszolta, hogy „az ember nem lehet elég óvatos”.
A „hibára késztetô” kérdések – amelyekre az adható válaszok egyike sem
feltétlenül helyes – érvényességét megkérdôjelezték (például Potter „gyanúsnak” és „homályosnak” nevezi ôket), pedig nagy és tiszteletben álló háttérrel rendelkeznek a szociálpszichológiában. Campbell azzal érvel, hogy
feltárják a rendszerbeli fô irányvonalakat azzal, hogy reflektálnak „az attitûd
alapvetô gyakorlati jelentésére”.
Az kezdettôl fogva nyilvánvaló volt, hogy a figyelembe vett statisztikai
szempontok alapján lehetett levonni a következtetést, miszerint ezek az eredmények a kultiváció bizonyítékai: „Kézenfekvô ellenérv, hogy a rendszeresen
és ritkábban televíziózók a tévétôl függetlenül különböznek egymástól. Egyéb
tényezôk okozhatják a különbséget.” Ezek közül a legfontosabbak a demográfiai tényezôk, melyek a tévézés mennyiségét és a társadalmi koncepciókat
is befolyásolják, mint például a társadalmi státusz (mûveltség, szakmai presz-
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tízs, jövedelem), kor, nem, faj, és az egyéb médiumok használata; az évek
során rengeteg egyéb szempont került a keverékbe.
Emiatt a ritkábban és rendszeresen tévézôk közötti további összehasonlításokat homogénebb csoportokon belül végezték. Külön számították ki a kultivációs különbséget például diplomások és nem diplomások, férfiak és nôk,
fiatalok és idôsek között. A legtöbb esetben ez nem befolyásolta jelentôsen az
eredményeket; a különbözô alcsoportokban a függô változók alapvonalai
magasabbak vagy alacsonyabbak voltak, egyes csoportok erôsebb vagy
gyengébb összefüggéseket mutattak, de az alapvetô sémák megmaradtak.
Ezek a nyilvánvalóan (és megtévesztôen) egyértelmû sémák hamarosan a
kritikák, ellenvetések és a zavar valóságos viharát robbantották ki. A mérés,
kódolás, mintavétel, ellenôrzés, kérdésfelvetés, beosztás stb. minden aspektusát a lehetô legalaposabban megvizsgálták. Visszatekintve úgy tûnik,
hogy a kultivációelmélet különösen érzékeny pontra tapintott. A kritikák
némelyike különösen éles volt, és azt hangsúlyozta, hogy a kultivációkutatás – ebben a korai szakaszában – kísérleti jellegû, és szinte közhelyes
megállapításokat tett. Húsz év után azonban megállapíthatjuk, hogy ez
ugyanannyira politikai jelenség volt, mint bármi más. A kultivációelmélet
hívei az amerikai médiaszociológia fôvonalának politikai alapját támadták
(valamint az erôszak „hatásairól” és azok tanulmányozásáról szóló uralkodó
álláspontot és a szelektivitás, a mûfaji és értelmezésbeli különbségek fontosságában való hitet), és ez sokaknak nem tetszett. A kultivációelmélet tehát, talán elkerülhetetlenül, politizálta a médiahatásokról szóló vitát.
A késôbbi tanulmányok a nemzeti felmérések másodlagos elemzéseit is
adták, például panelelemzést, a kamaszok között is vettek mintát, és az
erôszakon kívül egyéb témákkal is elkezdtek foglalkozni. Az alapvetô kérdések minden esetben a társadalmi erôre vonatkoztak. A nem sokkal késôbbi vitákban ez a pont gyakran elveszett (mint ahogy gyakran elvész a
kortársi kritikákban is). Nem csupán a társadalmi hatalommal rendelkezôk
irányítják a kulturális történetek alkotását és terjesztését, de a történetek is
reprodukálják (értsd: fenntartják) a hatalom specifikus sémáit. Akár az erôszak, akár a nemi sztereotípiák, akár az öregedés, akár a hivatások voltak a
témák, a valódi kérdés mindig az volt, hogy segít-e a televízió a javak, lehetôségek és biztonság egyenlôtlen megoszlásán alapuló, nem, faj és egyéb
jellemzôk által differenciált hatalmi hierarchia fenntartásában. A kultivációkutatást pusztán módszertani alapon támadó kritikák elterelhetik a figyelmet ezekrôl a sokkal fontosabb kulturális és politikai kérdésekrôl.
Bár néhányan megvádolták a kultivációelmélet híveit, hogy eltúlozzák a
televízió hatását, Gerbner, Gross, Jackson-Beeck, Jeffries-Fox és Signorelli vigyáztak, „nehogy azt állítsuk, hogy a televízió egyedül vagy döntôen felelôs” az egyenlôtlen hatalmi hierarchia fenntartásáért, „csupán annyit, hogy
hozzájárul ahhoz”. Fontos megjegyezni, hogy a „kauzalitás” jelenségét teljes
egészében elvetették, csakúgy mint a „hatások” modelljét, amelyek sokkal
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inkább megfelelnek a kivétel nélküli inger-válasz modelleket használó
fizikai vagy biológiai kísérletek számára.
A korai tanulmányokban jelzett összefüggések azonban továbbra is statisztikailag szignifikáns túlsúlyban maradtak. Ezek a tanulmányok hangsúlyozták, hogy kultivációs összefüggések a különbözô alcsoportokban is megmaradnak, ugyanakkor szem elôtt tartották azt a tényt is, hogy „a televízió
különbözô társadalmi csoportok perspektíváját némileg különbözôképpen
befolyásolja”. A kultivációs differencia méretében (és néha irányában) mutatkozó eltérések, a szempontok alkalmazási módjának kérdéseivel együtt,
heves ellenkezések ugródeszkáivá váltak. A következô fejezetben ezekrôl
lesz szó.

Kritikák
A korai nyolcvanas évek
A kultivációs eredményeknek az erôszakról szóló éves kimutatásokban való
rendszeres megjelenésére, valamint a fent említett kritikákra építve a nyolcvanas években sok válasz, támadás és visszavágás született. Megjelentek
egyedülálló megerôsítések és kiterjesztések is. Születtek „barátságos” kritikák is, olyan kutatóktól, akik alapvetôen szimpatizáltak a kultivációkutatással, de úgy vélték, jót tenne neki némi elméleti és módszertani módosítás.
Ekkor jelentek meg Hughes (1980) és Hirsch (1980, 1981) jól ismert munkái, akik újraelemezték azokat a közvélemény-kutatási adatokat, melyeket
Gerbner és társai a Violence Profiles 8. és 9. számában elemeztek. Hirsch
munkája vad, olykor elkeseredett, hosszúra nyúló harcot eredményezett. Az
ellenvetések szó szerint oldalak százait töltötték meg a szakfolyóiratokban; a
visszavágásokkal megteltek a tudományos konferenciák, sôt olyan populáris
médiumokba is átszivárogtak, mint a Time magazin. A konfliktusok olyan új
témákat és kérdéseket vetettek fel a kultivációkutatás számára, melyek egy
része máig megmaradt és fejlôdik.
A viták középpontjában a hamisság és a vizsgálati szempontok kérdése
állt. A szempontokat a kultivációkutatás általában úgy alkalmazta, hogy alcsoportonként megvizsgálta a kapcsolatot a televíziózás mennyisége és az
attitûdök között. Vagyis a férfiak, idôsek, alacsonyabban képzettek stb. eredményeit elkülönítették. Akadtak kivételek is (például a Violence Profile 8.
számának idejében részleges korrelációkat használtak egyidejûleg több
szemponttal). De az eredmények többsége egyszerû táblázatos formában
szerepelt, egyszerre egy „harmadik” változóval.
A többféle szempont hiánya probléma volt, de nem hamisította meg az
adatokat. Az adatok alcsoportonkénti ábrázolását azért erôltették, mert egyszerû, informatív, és jól láthatóan mutatja az alcsoportok alapvetô irányvona-
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lait és a „hatás nagyságát” (értsd: kultivációs differenciát). Ahogy Potter
megjegyzi, az egyszerû százalékos arányok megmutatnak olyan sémákat,
melyeket a sok különbözô együttható elfed. A teljes történetet persze nem
mondják el, de rendkívül jól használhatók a kapcsolatok körvonalainak ábrázolására.
Mindazonáltal érthetô, hogy a kutatók újra szemügyre vették a nyilvánosan elérhetô közvélemény-kutatási adatokat, más technikákat és manipulációkat próbáltak ki az adatokon, újabb függô változókat és szempontokat
vezettek be. Körülbelül ugyanebben az idôben Hughes, Hirsch, a kulturálisindikátor-kutatók csoportja és mások (például Stevens 1980) egymástól függetlenül arra az eredményre jutottak, hogy a közvélemény-kutatási adatok
nagy része több szempont esetén egészen más képet mutat.
Az újraelemzések egyértelmûen ezt mutatták, hogy több szempont egyidejû alkalmazása esetén az alcsoportokon belül addig meglévô különbségek
csökkennek vagy teljesen eltûnnek. (Hughes olyan szempontokat is bevezetet, mint például templomba járás, klubtagság vagy a heti munkaórák
száma.) Ennek általános értelmezése az volt, hogy nem elég egy adott kapcsolatot egyszerre csak egy szempont szerint vizsgálni; elôfordulhat, hogy
minden szempont csak egy kis részét magyarázza meg a kapcsolatnak, és
több szempont egyidejû alkalmazása egy összefüggés eltûnéséhez vezethet.
Éppen azt akarta kimutatni az újraelemzés, és egyes kritikusokat ez arra a
következtetésre juttatott, hogy a kultivációs kapcsolatok hamisak, pusztán
demográfiai szempontoknak a televíziózás mértékével és a függô változókkal való kovarianciájának termékei.
Ez a következtetés azonban csak egy bizonyos mintára mint egészre érvényes, az alcsoportokon belül esetlegesen fennmaradó kapcsolatokra nem.
Ahogy Hawking és Pingree megjegyzi, ilyen szempontok „félrevezetôek
lehetnek, mert esetleg eltüntetnek harmadik változótól függô kapcsolatokat”
(1982, 236). Gerbner és társai is ilyen alapon cáfolták meg az újraelemzéseket: önmagában az, hogy bizonyos szempontok esetén egy általános
kapcsolat eltûnik, még nem jelenti azt, hogy az egyes alcsoportokon belül
nincsenek valódi és elméleti szempontból jelentôs összefüggések. Tehát a
„feltételek tömeges alkalmazása elhomályosíthatja az esetleges feltételes kapcsolatokat”.
Annak felfedezése, hogy az egyes alcsoportokban fennmaradhatnak olyan
kapcsolatok is, melyek az egész minta sok szempontú vizsgálata során esetleg eltûnnek, komoly konceptuális és analitikus hatást gyakorolt a kultivációelméletre, és annak fontos finomításához, illetve erôsítéséhez vezetett.
Ezek egyike volt a mainstreaming gondolata. Röviden: feltûnt, hogy az alcsoportok közötti különbözô kultivációs összefüggések gyakran egy bizonyos
sémához igazodtak, ami hasonlított annak az alcsoportnak a mintájához,
amely „egyébként” (ritkábban tévézôként) kevésbé volt hajlamos a „tévés
választ” adni. Például a kevésbé képzett válaszadók esetében nem jelent-
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kezett összefüggés a televíziózás mértéke és a bizalmatlansággal kapcsolatos
kérdésre adott „gonosz világ” válaszok között; ezek aránya a televíziózás mértékétôl függetlenül magas volt. Ugyanez az összefüggés viszont megmaradt a
magasabban képzett válaszadók között, más feltételekkel együtt alkalmazva is.
A rendszeres tévénézôk között a képzettség hatása csökkent, és a magasabban
képzettek eredményei „konvergáltak” az alacsonyabb végzettségûekéhez.
A mainstreaming gondolata illett a kultiváció új, nem egyirányú, hanem
„gravitációs” folyamatként való elképzeléséhez. A „vonzás” szöge és iránya a
nézôk csoportjának elhelyezkedésétôl és életmódjától függ, figyelembe véve a
tömegvonzás középpontját, a televízió világának „fôsodrát” (mainstream). A potenciális alcsoportok közötti óriási változatosság és a függô változókhoz való
különbözô kapcsolataik nehézzé, ha nem lehetetlenné teszik annak a priori
megállapítását, hogy hol és mikor fog jelentkezni a mainstreaming. Egyesek
szerint ez nem feltétlenül probléma, mivel az általános mainstreaming elvárásokat meg lehet fogalmazni, és le lehet tesztelni specifikus területeken is.
A mainstreaming nem az egyetlen lehetséges interakciós séma, de messze
a legtöbbet vizsgált. Megtalálható az Egyesült Államokban és egyéb országokban végzett, a politikai orientációkkal foglalkozó vizsgálatokban, a nemi
szerepekkel, emberek közötti bizalmatlansággal, egészségüggyel, tudománynyal stb. foglalkozó tanulmányokban.
Mindebbôl látható, hogy a kultiváció sokkal összetettebb folyamat, mint
amilyennek elsô látásra tûnt. A kritikák egyértelmûen segítették elméletének
kifinomulását. Az a tény, hogy jelentôs feltételes összefüggéseket találhatunk
akkor is, amikor egy általános kapcsolat eltûnik, nagy lépés az újraelemzések által felvetett nagyobb problémák megoldása felé. Ugyanakkor
részben egyéb kritikákat és aggodalmakat is megfogalmaztak az újraelemzések, részben az újabb tanulmányok; ezek közül vizsgálunk meg néhányat
röviden a következôkben.

A kultivációs sémák „nonlinearitása”
Hughes és Hirsch is arról számol be, hogy az általuk különbözô szempontok
szerint vizsgált kapcsolatok „nonlineárisak” voltak. Hirsch még tovább ment, és
a szokásos „ritkábban/közepesen/rendszeresen tévézôk” sémával szakítva bevezette a „nem tévézôk” (egy „átlagos napon” „nullaórányi” tévézésrôl beszámolók) és az „extrém tévézôk” (naponta 8 óránál többet televíziózók) kategóriáját. Arra az eredményre jutott, hogy a „nem tévézôk” sokkal idegenebbül és
több félelemmel mozognak a társadalmi normák között, mint a ritkán tévézôk,
az „extrém tévézôk” pedig kevésbé, mint a rendszeres tévénézôk.
Elsô pillantásra ez ellenkezni látszik a kultiváció elôrejelzésével, amely
alapvetôen monoton sémát jósol minden tévézési szinten. De mindkét „extrém”
csoport kicsi (a minta kb. 4%-át alkotják); Hawkins és Pingree megjegyzi, hogy
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ezek a csoportok „elég szokatlanok ahhoz, hogy jó eséllyel különbözzenek a
többi csoporttól valamilyen, esetleg lényeges harmadik változó tekintetében”
(1982, 235). Sôt Gerbner és társai (1981a) tesztelték a linearitást a Hughes által
használt változókon, Hirsch tévézési kategóriáin keresztül; a 22 tesztbôl 17 szignifikánsan lineáris volt, és csak egy mutatott szignifikáns nonlinearitást.
Hirsch elemzésébôl tehát nem következik egyértelmûen, hogy a kultivációs
kapcsolatok valóban nonlineárisak lennének. Ha az extrém csoportokat elhanyagoljuk – egyes statisztikusok szerint ennek kellene lennie az általános
gyakorlatnak –, akkor a közvélemény-kutatás válaszadóinak fennmaradó több
mint 90%-a közötti összefüggések kifejezetten erôsödnek.
Potter (1991b) 308 kamasztól származó adatok alapján szintén kijelenti, hogy
a kultivációs kapcsolatok nonlineárisak. A válaszadókat többféleképpen osztotta el a tévénézés mértéke szerint; a Gerbnerék által preferált módon három csoportra, majd öt- és kilencfelé stb. Megvizsgálta a függô változókat minden
tévénézési szinten, és minden csoporton belül felállította a korrelációkat. Ezután
levezette a függô demográfiai mutatókat és a tévézés mérôszámainak különbözô transzformációit (négyzet, négyzetgyök, logaritmus stb.). Azt vette észre,
hogy az összefüggések kiterjedése változó az egyes alcsoportokon belül, és kijelentette, hogy ez nonlineáris összefüggést jelent.
Mi úgy gondoljuk, hogy félrevezetô lehet öt vagy kilenc csoporton belül
kiszámítani a korrelációkat, mivel N = 308 esetén mind a kilenc csoport átlagosan 34 esetet reprezentál. Ilyen kis minta esetén természetes az instabil
együtthatók megjelenése, Potter pedig semmilyen módon nem korrigálta az
eltérések csökkenését (márpedig a szintek közötti eltérések igencsak korlátozottak kilenc tévénézési szint esetén).
Ez a tanulmány fontos kérdéseket vet fel a televíziózás változóként való
kezelésével kapcsolatban, de kétes módszert használ annak mérésére. Potter
azt kérdezte a kamaszoktól, hogy hetente hány órán át nézik külön-külön az
általa felsorolt kb. 12 mûfajt. Arra válaszolgatni, hogy hetente hány órán
keresztül tesz egy adott dolgot a válaszadó, megerôltetô feladat, különösen, ha
a kutató ráerôlteti a válaszadóra saját mûsorkategóriáit.
Az ilyen általános mérések azonban csak a viszonylag több vagy kevesebb
tévézést jelzik. A kérdés feltevésében, a válaszlehetôségekben és az adott kísérletben részt vevôk életkorában mutatkozó különbségek kísérletenként más eloszlást eredményeznek, ami miatt lényegtelenné válik, hogy hány órát adnak
meg a válaszadók feleletként. Gerbner és társai éppen ezért vizsgáltak következetesen három, durván egyforma létszámú csoportot, tekintet nélkül az aktuális
töréspontokra. Potter megállapításával szemben, miszerint „az elméleti szakemberek önkényesen változtatják a töréspontokat a kísérlet során”, minden mintára
azonos töréspontokat alkalmazni nem praktikus és védhetetlen álláspont.
Potter azt is megkérdôjelezi, hogy kategóriákra kell-e osztani a válaszadókat
egyáltalán, érvelése szerint sokkal hatásosabb teszteket lehetne elvégezni egybefüggô adatokkal. A kategorizálásnak mindössze annyi az értelme, hogy
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olyan módon tudja illusztrálni az adott kapcsolat jellegét, ahogyan a korrelációs
statisztikák nem (szintén Potter [1991a] érvelése). Arra is utal, hogy a korrelációkat a hármas skálával számolják ki; ez valóban probléma lenne, ha igaz
volna, de nem az. A kultivációelemzôk valóban megvizsgálják a százalékos
arányokat az alcsoportokon belül, de az összefüggô adatok esetében sokkal szigorúbb, többváltozós technikákat alkalmaznak.
Fontos, hogy az adatokat mindkét módon megvizsgáljuk, mert, szigorúan
véve, a korrelációkban nem szabad a televíziózásnak szerepelni az elsô helyen; bár szintváltozóként mérjük, az eloszlása általában nem normális.
Potter szerint az ô skálája „statisztikai szempontból inkább kategóriaváltozónak tekinthetô, mert az eloszlás nem felel meg normális állapot feltételeinek”. A sémák csoportonkénti vizsgálatának és az összefüggô adatok
aprólékos elemzésének egyaránt vannak elônyei és hátrányai; mindkettô
tisztáz egyes kérdéseket és homályban hagy másokat.
A fô konceptuális probléma Potter (és bizonyos értelemben Hirsch) érvelésével, hogy a pontosság olyan szintjét feltételezi a televíziózás mérésérôl,
amelyet lehetetlen fenntartani. Potter manipulációi és következtetései azt
feltételezik, hogy a mérések tökéletesen megbízhatóak és hibátlanok. Ennek a
feltételezésnek természetesen semmi alapja sincs.
Volgy és Schwartz (1980) szerint a (bevallásuk szerint a televízió elôtt töltött
órák számát figyelembe véve) „közepes” tévénézôk közül is sokan néznek
csak bizonyosfajta mûsorokat; a szerzôk feltételezik, hogy ez a csoport a
„valódi” közepes tévézôk mellett sok „valódi” rendszeres tévézôt is magában foglal. A kulturális indikátorok programjának 1979-es országos elemzése
kimutatta, hogy a magukat „nem tévézô”-nek vallók 15%-a is megjelölte a
televíziózást kedvenc szabadidôs elfoglaltságai között.
Nyilvánvaló a csúszás annak az 1993-as felmérésnek az eredményeiben is,
amely során a válaszadókat a szokásos kérdés mellett, hogy mennyit televízióznak, arról is megkérdezték, hogy milyen gyakran néznek egyes mûsorokat (a „televíziós dráma- és sitcomsorozat”, a „hírmûsorok” és a „közszolgálati mûsorok” kategóriákat). A 61 állítólagos „nem tévézô” (a teljes, 1586
fôs minta 3,8%-a) adatai árulkodók. Ezeknek a „nem tévézôknek” kevesebb
mint egyharmada válaszolta, hogy ezt a három kategóriát soha nem nézi.
Majdnem egyötödük (18%) azt nyilatkozta, hogy legalább havi néhány alkalommal néz sorozatokat. Harmaduk, hogy legalább havonta néhányszor néz
közszolgálati mûsorokat. Több mint felük, hogy ugyanilyen gyakran néz
híreket, és 13%, hogy a hírmûsorokat mindennap megnézi!
Mindez tarthatatlanná teszi a Potteréhez hasonló „adagspecifikus” linearitási
teszteket, mivel azok olyan pontosságot feltételeznek, amit a mérések nem igazolnak. A kultivációelemzés mindössze az alapvetô sémák durva felbecslését
igényli. Azt akarjuk tudni, hogy meleg van-e vagy hideg, nem azt, hogy 20 fok
a hômérséklet vagy 20,5. A jelenlegi mérési technikákkal ilyen pontosságot
nem lehet elérni.
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Természetesen „nem monoton” összefüggések is megjelennek a kultiváció
irodalmában (ahogy semmilyen irányba sem mutatók is), de nincs rá
bizonyíték, hogy ezek a minták gyakoriak vagy fontosak lennének. Potter
ráadásul semmilyen konceptuális fogódzót nem kínál ahhoz, hogy mit is
kezdjünk ezzel az állítólag nonlineáris sémával. Mit jelent ez? Hawkins és
Pingree úgy érvelnek, hogy ezek a „görbe” kapcsolatok „további magyarázatra szorulnak – nem csupán az eredeti hipotézis egyszerû tagadására”.
Tapper (1995) ugyan bemutatott egy modellt, amely esetleg megmagyarázza ezeket, de ez a modell még empirikus tesztelésre vár. Ugyanakkor mindeddig nem sikerült megmagyarázni, miért kellene nonlineárisnak tekintenünk a kultivációt, sem megmagyarázni az erre utaló sémákat.

Összefoglalás
A kultivációt kritikai társadalomelméletnek tekintették, nem módszertani
gyakorlatnak. A nagyobb pontosságra és specifikációra való törekvések finomították az elméletet, de úgy tûnik, gyakran a valódi társadalmi jelentôség
szem elôl tévesztéséhez vezettek. Javasoljuk, hogy húsz év után a kutatók
koncentráljanak végre a televízió társadalmi jelentôségére. Végül is, ha ez a
kutatás hosszú távon is fontos, meg kell mutatnia, hogy a televízió „jelent”-e
valamit, és ha igen, mit. Ebben a vonatkozásban a következôkben bemutatott metaelemzés megmutatja, van-e tényleges különbség Gerbner és társai,
valamint a független kutatók és kritikusok eredményei között.
Az elmúlt két évtizedben a kultiváció elmélete fejlôdött. Bár talán a mainstreaming gondolata a legfontosabb fejlôdés, a kultivációkutatás az erôszak
hatásainak „provinciális” vizsgálatából számtalan függô változó kifinomult
paradigmájává fejlôdött, különbözô kultúrákban, országokban és kontextusokban. Ez az értekezés messze nem fedi le az összes nagyobb eredményt és
kihívást. Nem tárgyaltuk például a nemzetközi kultivációkutatást, az új technológiák hatásait, a kultiváció alapját képezô kognitív folyamatok kutatását,
az érzékelt valóság szerepét és még egy sor nehéz és releváns kérdést.
A legfontosabb, hogy a számos kultivációs eredményt rendszerszerûen
vizsgáljuk meg. Emiatt úgy gondoljuk, hogy a narratív áttekintésrôl (amely
mindig ki van téve a szubjektivitás problémájának) át kell térnünk az
elméleti alapú metaelemzésre. Célunk, hogy összefoglaljuk a kultivációkutatás elmúlt 20 évének eredményeit, és kiindulópontot biztosítsunk a jövôbeli kutatásokhoz.
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2.2. Használat és szükségletkielégítés

Elihu Katz – Jay Blumler – Michael Gurevitch
A tömegkommunikáció használata az egyének által
Tegyük fel, hogy vizsgálatunk tárgya nem a mûsorszórás és a társadalom a
20. századbeli Amerikában, hanem az opera és a társadalom viszonya a 19.
század közepének Itáliájában. Ha meggondoljuk, abban az idôben Itáliában
az opera tömegkommunikációs médium volt. Vajon mit is tanulmányoznánk? Egyrészt valószínûleg érdekesnek találnánk a médium attribútumait
– amit napjainkban a médium „nyelvtanának” neveznénk –, például azt a
furcsa hagyományt, amely lehetôvé teszi ellentmondó érzelmek egyidejû
éneklését. Másrészt érdekelnének a médium egyénnel és társdalommal kapcsolatos funkciói: a kifejtett és hangsúlyozott értékek percepciója; a sztárok, a
rajongók és az értôk jelensége; az ünnepélyes környezet, amelyet a médium
létrehoz stb. Nagyon valószínûtlennek tûnik, hogy egy adott opera eléneklésének a véleményekre és attitûdökre gyakorolt hatását vizsgálnánk, jóllehet
néhány operát kifejezetten politikai, társadalmi és morális célok szellemében
írtak. Más szavakkal, a rövid távú hatások tanulmányozása nem élvezne
különösebb prioritást, habár ennek is lenne helye. De a hangsúly általában
a médiumra mint kulturális intézményre kerülne, annak társadalmi és pszichológiai funkcióival, és esetleg hosszú távú hatásaival együtt.
Valamennyien jól ismerjük azokat az indokokat, amelyek miatt a tömegkommunikációs kutatás más irányt vett, elôtérbe helyezve azt a szemléletet,
amely a specifikus mûsorokat specifikus közlésekként vizsgálja, lehetôleg ezek
specifikus hatásaival együtt: szociálpszichológusok voltunk, tehát a meggyôzés
és attitûdváltozás érdekelt bennünket; a politikai tudományokkal foglalkoztunk, tehát érdekelt a társadalom irányításának minden új formája, az volt a feladatunk, hogy mérjük a közlések hatékonyságát marketingintézetek vagy
közegészségügyi intézmények, egyházak, politikai szervezetek vagy maguknak a mûsorszóró intézményeknek a számára; és feltették nekünk a kérdést,
vajon a tömegkommunikációs médiumok nem okozói-e az erôszakos és bûnözô
viselkedésnek, magatartásnak? Ha azt kérdezték volna, vajon egy meghatározott opera erôszakra indít-e, vagy hogy egy másik forradalomra buzdít-e, kétséges, hogy megpróbáltunk volna-e választ adni anélkül, hogy ne utalnánk
arra a helyre, amelyet az opera általában elfoglal közönségének életében.
A médium használatának elméletével jobban meg lehet érteni a hatásait.
Amikor azonban a használat- és szükségletkielégítés-kutatásról beszélünk,
nem szabad csupán arra korlátozódnunk, hogy felsoroljuk azokat a lehetô-
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ségeit, amelyekkel a tömegkommunikációs hatások tanulmányozását segíti.
A használat és a szükségletkielégítés szerinti megközelítésmód olyan koncepciókat kínál és olyan bizonyítékokat szolgáltat, melyek valószínûleg
eredményesebben adnak magyarázatot az egyének tömegkommunikációs
médiumokkal kapcsolatos magatartására, mint amit eddig sikerült elérni a
kevésbé közvetlen szociológiai, demográfiai és személyiségváltozók vizsgálatával (Weiss 1971). A klasszikus hatáskutatásokhoz viszonyítva a használat és szükségletkielégítés szerinti megközelítésmód a médiumok fogyasztóját,
nem pedig a médiumok közléseit veszi alapul, és kommunikációs viselkedését a tömegkommunikációs médiummal kapcsolatos közvetlen tapasztalatainak
fényében vizsgálja. A közönség tagjait úgy tekinti, mint a médium tartalmának
aktív használóit, nem pedig mint akikre passzív egyénként hat a médium.
Nem feltételez közvetlen összefüggést a közlés és a hatások között, hanem
arra a következtetésre jut, hogy a közönség szükségletkielégítései közbeesô
tényezôként hathatnak ebben a folyamatban. Szélesebb perspektívát nyújt
az egyén médiumokkal kapcsolatos viselkedésének vizsgálatához, mivel
motivációjaként bizonyos szükségletek kielégítésének keresését tételezi, melyek viszont az alapvetô emberi szükségletek szélesebb körébe tartoznak.
Feltételezi, hogy bár a szükségletek némelyike leírható mint szigorúan a
médiumokkal kapcsolatos szükséglet, mások nem szükségképpen függnek
a médiumok használatától, és így szükségletkielégítésük egyaránt lehetséges médiumokon keresztül vagy nem médiumforrások útján. Mivel a
tömegkommunikációs médiumoknak való kiszolgáltatottságot a különféle
szükségletek kielégítésének egyik funkcionális alternatívájaként tekinti,
összekapcsolja a tömegkommunikációs médiumok fogyasztását más szórakozások ûzésével, jobb perspektívát adván így a tömegkommunikációs médiumok szerepérôl az emberek munka- és játéktevékenységeinek keretében.
Az a következtetése, hogy a szükségletkielégítések nemcsak a tömegkommunikációs médiumok tartalmából származtathatók, hanem magából a médiumoknak való kiszolgáltatottság aktusából, valamint abból a kontextusból,
amely a különféle médiumoknak való kiszolgáltatottság helyzetét jellemzi,
megkönnyíti a médiumfogyasztásban szereplô tényezôk összességének
dinamikus szemléletét, új utakat sugallva, melyeken munkamegosztás jöhet
létre a különféle tömegkommunikációs médiumok között, és mélyebb bepillantást enged abba a folyamatba, ahogyan a használók folyamatosan alakítják
és módosítják azt a szerepet, amelyet az adott médium játszik. Ez, következésképpen, megkönnyíti a különféle tömegkommunikációs médiumok,
valamint a tartalomtípusok közönségszempontú összehasonlítását a technikai,
esztétikai, ideológiai vagy más, többé-kevésbé „elitista” kategóriák helyett.
Végezetül, a tömegkommunikációs médiumok használóinak eltérô szociális
eredetét és eltérô tapasztalatanyagát tekintve, ez összekapcsolja a tömegkommunikációt a társadalmi szerepekkel és pszichológiai diszpozíciókkal, s ezeken keresztül végül az egyéb társadalmi intézményekkel is.
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A használat- és szükségletkielégítés-kutatás
kialakulása és fejlôdése
A médiumok által a közönségnek nyújtott szükségletkielégítés iránti érdeklôdés visszanyúlik a tömegkommunikációs kutatás empirikus korszakának
kezdeteire. Az ilyen tanulmányokat jól jellemzik a Lazarsfeld–Stanton-gyûjtemények (1940, 1944, 1949); Herzog tanulmánya a kvízmûsorokról és a reklámoperák hallgatásából származó szükségletkielégítésekrôl; Sucman a rádió
által sugárzott komolyzene iránti érdeklôdés kialakulásának motívumairól;
Wolfe és Fiske a gyermekek képregény iránti érdeklôdésének kialakulásáról; Berelson az újságolvasás funkcióiról és így tovább. Ezen vizsgálatok
mindegyike felsorol bizonyos funkciókat, amelyet vagy valamely meghatározott tartalom, vagy pedig maga a szóban forgó médium szolgál: összemérni szellemi képességeinket másokkal; információkat vagy tanácsokat nyerni
a mindennapi élethez; keretet találni hétköznapjainkhoz; kulturálisan felkészülni az elôrehaladáshoz szükséges követelményekre, vagy biztosítékot nyerni
arra, hogy szerepünk hasznos és tiszteletre méltó. Ami ezekben a korai tanulmányokban közös, az elôször is az alapvetôen hasonló módszertani megközelítés, amikor is a médiumok funkciójára vonatkozó megállapítások a válaszolók
részérôl meglehetôsen nyitott és nem lezárt formában kerülnek rögzítésre;
másodszor, egyaránt kvalitatív jellegû megközelítést alkalmaztak, vagyis
megkísérelték a szükségletkielégítésekre vonatkozó közlések csoportosítását
meghatározott kategóriákba, ahelyett hogy a népességbeni gyakorisági eloszlásukat vizsgálták volna; harmadszor, nem kísérelték meg felderíteni a
kapcsolatokat a kimutatott szükségletkielégítések és azon pszichológiai vagy
társadalmi eredetek között, amelyek kiváltották a médiumok hatása által
kielégített szükségleteket; és – hasonlóképpen – negyedszer, hiányzott az
összehasonlító közelítésmód, amellyel megvizsgálhatták volna az egyes médiafunkciók közötti kölcsönös összefüggéseket, akár kvantitatív, akár fogalmi
módon, de mindenképpen úgy, hogy a vizsgálat fényt deríthessen a médiaszükségletkielégítések alapvetô struktúrájára. Következésképpen ezek a
tanulmányok összességükben sem adtak részletesebb képet a média-szükségletkielégítésekrôl, s nem kerülhetett sor elméleti megállapításokra sem.
Más irányból érkeztek utalások arra, hogy az ezen tanulmányokban vizsgált kérdések más szögbôl is elemezhetôk: Erich Fromm írt a macska-egér
filmek pszichológiai funkciójáról, valamint az egér gyôzelmének jelentôségérôl; Warner és Henry (1948) elvégezte a szappanoperák „szimbolikus
analízisét”; a „motivációkutatás” felsorolta a különbözô termékek fogyasztásával és a különféle reklámok olvasásával járó szükségletkielégítéseket.
Ezek a tanulmányok is fôként csak a funkciók egyszerû és körülhatárolt felsorolásait eredményezték, de jelentôségük abban rejlik, hogy felhívták a
figyelmet arra, hogy a tömegkommunikációs eszközök funkcionális szemlélete a szakterület hagyományos megközelítésmódján kívül is kereshetô.
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Ezután elcsöndesedett ez a terület: a meggyôzés és befolyásolás tanulmányozása került az elôtérbe, a reflektorfényt évekre kisajátították a Columbia
Egyetem és a Michigan Egyetem szavazásvizsgálatai. Az attitûd- és véleményváltozás, valamint az ezt kiváltó médiumtartalom iránti elfogultság,
legalábbis részben, volt felelôs a médiumok szórakoztatási tartalmának s az
ezzel kapcsolatos „menekülési” és egyéb funkciók elhanyagolásáért. E területek elhanyagolásának egy lehetséges további oka abban is kereshetô, hogy
a szórakoztatási funkciót úgy tekintik, mint amely inkább tartozik a népszerû
kultúra elemzésének és kritikájának tárgykörébe.
De ebben az idôszakban is több új láncszemmel gyarapodott a szükségletkielégítés-kutatás lánca. Ezek egyike volt Riley-ék tanulmánya (1951),
amelyben kimutatták, hogy a társaikkal szoros együttesben levô gyermekek
másként használják a kalandtörténeteket, mint a társadalmilag elszigetelt
gyermekek. Friedson (1953), majd késôbb Johnstone (1961) utalt arra, hogy
a szülôkhöz és a társakhoz való kötôdés viszonylagos erôssége a médiumokkal kapcsolatos preferenciák különbözôségéhez vezethet. Amerikában
Maccoby (1954), Schramm, Lyle és Parker (1961), Angliában pedig Himmelweit, Oppenheim és Vince (1958) vizsgálta, vajon a gyermekek elfogadása a
családban és az iskolában eltérô médiahatásokra, eltérô fantázia- és valóságtáplálékokra, tehát a médiumok eltérô „használatára” vezet-e az alapként
szolgáló szükségleteknek megfelelôen.
Ez a tanulmánysorozat lényegileg különbözik a szakterület úttörô munkáitól,
ugyanis elsôdlegesen a médiumok hatásának „kitettségre” koncentrál, s ennek
különféle megnyilvánulásait vizsgálja, ezt a médiumok „használatának” formáiként fogja fel, és megkísérli ezeket a formákat bizonyos pszichológiai
vagy társadalmi jellemzôkkel összekapcsolni. Ezekben a tanulmányokban a
különféle média-magatartásokkal kapcsolatos szükségletkielégítésekre legjobb esetben is csak utalás történik, nem pedig ezek kifejezett kutatásáról van
szó (Weiss 1969). Ám jóllehet, ezek eredetileg nem voltak szükségletkielégítési tanulmányok, mégis segítették és továbbfejlesztették az eljövendô
szükségletkielégítés-kutatás módszertanát, rávilágítva a médiumok használata, a lélektani diszpozíció és a társadalmi elhelyezkedés összefüggései
vizsgálatának fontosságára. A belsô logika a társadalmi integráltság különbségeirôl az ebbôl következô szükségletbeni különbségekre, innen pedig a
médiumokkal kapcsolatos elvárások különbségeire vezet, s ezzel együtt a
választás ebbôl következô különbségeire, s végül a kapott szükségletkielégítések sokféleségére. Ezenkívül ilyen irányú elemzéshez vezetô kapcsolatokat találhatunk például Horton és Wohl (1944) munkájában, akik a tömegkommunikációs médiumok paraszociális funkcióit vizsgálták, s bizonyos
mértékig a véleményirányítókkal (opinion leaders) kapcsolatos tanulmányokban is, amelyek a véleményirányítóknak a médiumokra fordított
nagyobb figyelmét részben követôik elvárásaival magyarázták meg. Ezekkel a munkákkal párhuzamosan jelentek meg tanulmányok, amelyek implicite
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azt állították, hogy a különbözô értékorientációjú személyek különbözôképpen használhatják a tömegkommunikációs médiumokat. Löwenthal (1944)
például már korán foglalkozott a társadalmi mobilitásra vonatkozó esélyek
különbözôsége és a „hôsökkel” való szimbolikus azonosulás összefüggésével, s ez a téma ismét felmerült a következô években a „sztárokkal” kapcsolatos különféle pszichológiai tanulmányokban (vö. Alberoni [1972], mely a
legutóbbi az ezt a hagyományt követô munkák sorában).
Az alapok tehát elkészültek arra, hogy kísérlet történjék ezen a területen
bizonyos elméleti összefoglalásra. Ezen kísérletek két kiemelkedô példája
Wright (1960) és Klapper (1963) munkája. A szerzôk kimutatták, hogy
Merton (1957) és Lasswell (1948) paradigmái alkalmazhatók a tömegkommunikációs médiumokkal kapcsolatos magatartás elemzésére. Wright megfogalmazása különösen jól mutatja, hogy a médiumok kifejezetten meghatározott
funkcióira vonatkozó állítások miként alkalmazhatók mind mikro-, mind
pedig makroszociológiai egységekre. Ezt követôen Stephenson (1967) vetett
fel funkcionális elméleti közelítésmódot a kommunikációs viselkedés
vizsgálatára, mégpedig a médium használatának jelentôs részét a „játék”
koncepciója köré tömörítve. A továbbiakban azonban Stephenson közelítésmódja esetleg leszûkíthette volna a szükségletkielégítés-változók megvilágítóképességét, fôként azzal, hogy lényegében egyoldalúnak tekintette a közönség szerepét a tömegkommunikációban.
Az elmúlt néhány évben tanúi lehettünk a közönség általi használat és
szükségletkielégítés közvetlen, tapasztalati vizsgálatai újraéledésének, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Nagy-Britanniában, Svédországban,
Finnországban, Japánban és Izraelben is. Ez a megújult aktivitás részben,
mint fentebb felvetettük, alternatívát jelent a hatások tanulmányozásának
nehézségeivel szemben, de egyben tükrözi a média-szükségletkielégítések
mint jelenségek iránt megnyilvánuló érdeklôdést, valamint ezeknek a médiaközlések és hatások közötti közrejátszó tényezôi szerepének elismerését is.
Ezekben az újabb keletû munkákban számos eltérô kiindulási pontot találunk, de mindegyik az e téren folyó kutatások tényezôinek nagyobb mértékû
rendszerezésére irányul, melyek együttesen operacionálissá tehetnek számos
olyan logikai lépést, amelyek a korábbi munkákban csak implicite voltak
jelen. Ezek az alábbiakat érinthetik: 1. melyek a társadalmi és pszichológiai eredetei azon 2. szükségleteknek, amelyek kiváltják 3. az elvárásokat 4. a
tömegkommunikációs médiumokkal és egyéb forrásokkal szemben, s mely elvárások 5. a médiahatásnak való kitétel különféle formáiban (vagy más tevékenységgel való foglalkozásban) nyilvánulnak meg, melyek 6. a szükségletek
kielégítését eredményezik, és 7. egyéb következményeket, melyek legtöbbje esetleg nem is szándékolt. (A „használat- és szükségletkielégítés-kutatás” ilyen
paradigmájának részletesebb kifejtését lásd Rosengren munkájában [1972].)
Ezen vizsgálatok némelyike a szükségletek meghatározásával kezdôdik,
majd megkísérlik meghatározni azt a mértéket, ahogyan ezek a szükség-
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letek kielégítést nyernek a tömegkommunikációs eszközök vagy más források által. Mások a megfigyelt szükségletkielégítéseket veszik kiindulópontul, és megkísérlik rekonstruálni azokat a szükségleteket, amelyek kielégítésben részesülnek. Ismét mások a közönség elvárásainak és szükségletkielégítéseinek társadalmi eredeteit keresik. De bármily különbözôek is a
kiindulópontok, tevékenységük fókuszának konvergenciája, továbbá megállapításaik összessége azt mutatja, hogy egyértelmû tárgy áll elôttünk – részint
tárgyi, részint módszertani, részint elméleti –, amelyet itt e megközelítésmód elkövetkezô irányaival kapcsolatban meg kell vitatnunk.

A szakterület helyzete: 1. Az elmélet
Lehetséges, hogy az „elmélet” helye a közönség általi használat és a szükségletkielégítés tanulmányozásában nem rögtön nyilvánvaló. Az az általános tendencia, hogy a „használat és szükségletkielégítés megközelítésmód” címkéjét akasztják az ezen területen folyó munkára, gyakorlatilag azt
mutatja, mintha eleve lemondanának minden ezzel kapcsolatos elméleti
alapról. Ebbôl a szempontból a megközelítés csupán kísérletet jelent arra,
hogy megmagyarázzunk valamit azzal a móddal, ahogyan az egyének a
tömegkommunikációt használják környezetük egyéb forrásai között annak
érdekében, hogy kielégítsék szükségleteiket és elérjék céljaikat. Mindazonáltal ez a tevékenység explicit és implicit feltételezéseken nyugszik, melyek
a) rendelkeznek bizonyos fokú belsô összefüggéssel, és b) vitathatók, amennyiben nem mindenki találja ezeket magától értetôdôen elfogadhatónak, aki
ezeket vizsgálja. Lundbert és Hultén (1968) úgy utal ezekre, mint amelyek
együttesen alkotnak egy „használati és szükségletkielégítési” modellt. Megvitatásra fôként öt elemet emelhetünk ki ebbôl a modellbôl:
1. A tömegkommunikációs eszközök használatának jelentôs része célra irányított
(McQuail–Blumler–Brown 1972). Ez a feltételezés ellentétben áll Bogart alternatív téziseivel (1965), mely szerint „a legtöbb tömegkommunikációs eszközzel kapcsolatos élmény inkább idôtöltést, mintsem szándékos cselekvést
jelent… igen gyakran (tükrözve) a véletlenszerû körülményeket a rendelkezésre álló lehetôségek körébôl, semmint a pszichológiai motivációkat vagy
szükségleteket”. Természetesen nem tagadható, hogy a tömegkommunikációs eszközökkel való kapcsolatnak gyakran van véletlenszerû eredete: a
kérdés az, vajon ezenkívül a tömegkommunikációs eszközök használatának
szokásait befolyásolják-e többé-kevésbé határozott elvárások azzal kapcsolatban, amit a tartalom ad a közönség tagjainak. Habár ezeket az ellentétes
feltételezéseket még nemigen vizsgálták meg egy és ugyanazon vizsgálaton
belül és egymással szemben, érdemes lehet idéznünk Blumler és McQuail
azon megállapítását, hogy a képviselô-választási adásokat nézô személyek
számát egy brit szavazókból álló mintán belül sikerült elôre és függetlenül
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meghatározni az 1964. évi választási hadjárat során, éspedig részint a vizsgálati személyek tévénézési szokásai alapján, részben pedig annak a mutatónak alapján, amely arra irányuló motivációjuk erôsségét mutatja, hogy
politikai információkat kapjanak a televíziótól (1968).
2. A tömegkommunikációs eszközök fogyasztásának nagy része értelmezhetô úgy,
mint reakció a közönség tagjai által érzett szükségletekre: vagyis elôzetes pszichológiai
diszpozíciói és társadalmi szerepe alapján az egyén, a nézô, a hallgató vagy olvasási
szükségleteinek kielégítését tapasztalja, vagy ezt várja a tömegkommunikációs eszközök
használatával kapcsolatos viselkedésében (Lundberg és Hultén). Igaz, hogy a szakterület számos szakírója különféle nézeteket fejtett ki a közönség szükségletei
és a tömegkommunikációs eszközök használata között. Edelstein például
(1973) egy színészt említ, aki ráébred környezetének problémáira, és a kommunikációs eszközökhöz fordul, hogy segítséget kapjon ezek megértéséhez
vagy megoldásához. Katz, Gurevitch és Haas (1973) az úgynevezett „médiával kapcsolatos szükségletek” széles körével foglalkozik, melyeket azonban
ugyanolyan jól ki lehet elégíteni nem médiajellegû források segítségével is,
amilyen például a család, a baráti kör, az alvás és több más „funkcionális
alternatíva”. McQuail és munkatársai a tömegkommunikációs eszközök
használatát illetôen „kölcsönhatási folyamatról beszélnek, amely összekapcsolja a médiatartalmat, az egyéni szükségleteket, a percepciókat, a szerepeket és az értékeket, valamint azt a társadalmi környezetet, amelyben a
személy elhelyezkedik”. Rosengren kiemelte az elemek némelyikét, kialakítva a fogalmak hierarchiáját, az alapvetô emberi szükségletekbôl indulva
ki, az „egyéni és környezeti változók értékének különféle kombinációin”
keresztül eljutva a tömegkommunikációs eszközökkel és egyéb forrásokkal
való szükségletkielégítés-keresés kísérletéhez. Ezen különbözôségek ellenére
azonban azt mondhatjuk, hogy a rendszeres közönségi szükségletkielégítéskutatás minden jelenlegi formájának alapja valamely kifejezett vélemény
arra vonatkozóan, hogy az egyéni szükségletek miként terelôdnek a motivált médiahasználat csatornájába.
3. A tömegkommunikációs folyamatban sok kezdeményezés a közönség tagjának
részérôl történik. Ahogyan ezzel kapcsolatban Schramm és munkatársai írják:
„Bizonyos értelemben a »hatás« kifejezés félrevezetô, mert azt sugallja,
hogy a televízió »csinál valamit« a gyermekekkel… Semmi sem állhat távolabb az igazságtól. A gyermekek azok, akik a legaktívabbak ebben az
összefüggésben. Ôk azok, akik használják a televíziót, nem pedig a televízió
használja ôket.”
Vagy idézzük Katz és munkatársainak szavait, melyek szerint a használat
és szükségletkielégítés megközelítésmódja azt állítja, hogy „az emberek sokkal könnyebben hajlítják a tömegkommunikációs eszközöket a maguk szükségleteihez, mint ahogy a tömegkommunikációs eszközök eluralkodnak felettük”. Továbbá Lundberg és Hultén szerint „a befogadó az, aki elsôdlegesen
meghatározza, hogy a kommunikációs folyamat létrejön-e, vagy sem”.
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Feltehetôleg a közönség kezdeményezésére helyezett hangsúly az, amiért a
használat és szükségletkielégítés kutatóinál azt a tendenciát tapasztaljuk,
hogy ezt az irányvonalat tekintik sikerrel kecsegtetônek ahhoz, hogy más
tömegkommunikációs jelenségeket is tanulmányozzanak. Ha a közönség tagját
úgy tekintjük, mint olyasvalakit, aki aktívan részt vesz annak kiválasztásában,
hogy mit akar hallgatni, nézni vagy olvasni, akkor ez többé-kevésbé ahhoz
a feltételezéshez vezet, hogy a közönség elvárásai a) vezérelhetik a nézés
vagy a hallgatás különbözô formáinak kialakulását, b) követelményeket
jelenthetnek a kommunikátorok számára, melyeket ki kell elégíteniük
annak érdekében, hogy megvalósíthassák céljaikat, és c) közrejátszhatnak a
rövid és hosszú távú hatások mértékének kialakulásában.
4. A tömegkommunikációs eszközök használatának számos célja megállapítható a
közönség tagjai által adott adatokból, vagyis az emberek eléggé tudatosak ahhoz, hogy
képesek legyenek érdeklôdésükrôl és motivációjukról meghatározott esetekben beszámolni, vagy legalábbis felismerni ezeket, ha megfelelôen érthetô és ismerôs szóbeli
megfogalmazásban tárják ezeket elébük. Természetesen az a tény, hogy a kutató
függ a média-szükségletkielégítésekre vonatkozó közönségbeszámolóktól,
felveti az érvényesség problémáját, és felhívja a figyelmet arra a határra,
amely a tömegkommunikációs eszközök megnyilvánuló formáit a latens formáktól elválaszthatja. A használat- és szükségletkielégítés-kutatás egyik korlátja lehet, hogy eddig szigorúan csakis az elôbbi területen mûködött, mely
kétségtelenül szilárdabb és egyenesebb talaj. A „megnyilvánuló” azonban
nem szükségképpen azonos a „nyilvánvalóval” vagy felületessel, ami a
közönség követelményét illeti. Az angol nézôk például képesek voltak kifejezésre juttatni, hogy a televíziót nemcsak olyan ismert célokra használják,
mint szórakozás, a környezetrôl való tájékozódás, társadalmi hasznosság és
a társaság pótlása, hanem kimutatták érdeklôdésüket abban is, hogy a mûsoranyagokat saját személyiségük mélyebb felderítésére vonatkoztassák
(McQuail és mtsai).
5. A tömegkommunikáció kulturális jelentôségével kapcsolatos értékítéleteket fel
kell függeszteni, amikor a közönség orientációit ezek saját dimenziójában vizsgáljuk.
Ennek a feltételezésnek perspektívájából lehetséges megvizsgálnunk
bizonyos rokon vonásokat és ellentéteket a használat és szükségletkielégítés
megközelítésmódja és a népkultúrával kapcsolatos számos spekulatív írás
között. Ezek a megközelítések közösek abban, hogy egyformán meg kívánják érteni a közönség ragaszkodását a tömegkommunikációk iránt. A kultúrteoretikusok által a tömegkommunikációval kapcsolatban hangoztatott számos gondolat lefordítható a használat- és szükségletkielégítés-kutatás nyelvére,
és empirikus próbának vethetô alá. Amit ezzel kapcsolatban a menekülés
vágyáról említettek, az csupán egyetlen példa (Katz–Foulkes 1962). A népkultúrával foglalkozó szakírók úgy is tekintették a tömegkommunikációs
eszközöket, mint amely életnagyságánál nagyobb pótlékokat ad a személyek közötti kommunikációs kontaktusok helyett (Jarrel 1960), amely meg-
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nyugtatást kínál a zavaros világban (Baldwin 1960), lehetôséget ad arra,
hogy osztozzunk mások bajában anélkül, hogy személyünket veszélynek
tennénk ki (Wade 1973), továbbá kielégít azáltal, hogy rendszeresen gyakorolhatjuk társadalmi lelkiismeretünket csupán közepesen kényelmetlen problémákra adott reagálásként (Urwin 1973). Hasonlóképpen vetette fel nemrégiben Herbert Gans azt a véleményét, hogy a tömegkommunikációs eszközök
különféle szükségletkielégítést kínálhatnak a társadalmi struktúrákban különbözôképpen elhelyezkedô személyek számára (felnôttek és serdülôk,
WASP és nemzetiségi népcsoportok, középosztálybeliek és a munkásosztályhoz tartozó közönségtagok) az olyan filmek, mint a Love Story, a Godfather és
a Carlan Knowledge.
Másrészt a népkultúrával foglalkozó szakírók közül sokan és több ízben
a) feltételezték, hogy a közönség vonzódása megismerhetô és azonosítható
pusztán magának a tartalomnak az alapos és érzékeny tanulmányozásával,
b) utaltak arra, hogy a tömegkommunikációs eszközök termékei erôs igényt
keltenek fel olyan minôségek iránt, melyeket azután a termékek kielégítenek, és c) lényegében egyáltalán nem hízelgô képet festettek arról, ahogyan
a közönség függ a tömegkommunikációtól. Ezen feltételezésekkel szemben
a használat és szükségletkielégítés szerinti megközelítés képviselôi inkább
a) kitartanak amellett, hogy közvetlenül kell tanulmányozni a közönség
vonzását, függetlenül a tartalom elemzésétôl, b) a közönség szükségleteit a
pszichológiai diszpozíciókra és társadalmi szerepekre vezetik vissza, nem
pedig a tömegkommunikációs eszközök szervezetére vagy önmagára a tartalomra, és c) gyanítják, hogy annak teljes megértése, hogy mi rejtôzik a közönség magatartása mögött, legalábbis részben semlegesíteni fogja azokat a
bírálatokat, amelyek tipikusan elit körökbôl irányulnak ellene. Más szavakkal, nem hajlandók a közönségnek a tömegkommunikációval való kapcsolatát úgy tekinteni, mint egy belsôleg kóros állapot tünetét.
Amint a használat- és szükségletkielégítés-kutatás öntudatosabbá és átfogóbbá válik, számos, ez ideig nem érintett elméleti kérdés fog feltehetôleg több
figyelmet követelni. Az alább felsorolt kérdések közül még kevéssel foglalkoztak behatóan a kiadott munkákban:
1. A közönség szükségletkielégítésének tipológiái – A használat- és szükségletkielégítés-kutatás minden jelentôsebb munkája megadta a maga osztályozási
rendszerét a közönség funkcióira vonatkozóan. Ha ezeket egymás mellé helyezzük, akkor a közös szükségletkielégítés-kategóriák és az egyes kutatócsoportokra jellemzô sajátos elgondolások keverékét kapjuk. A különbségek feltehetôen részben annak a ténynek a következményei, hogy az érintett kutatók
más és más szintekre összpontosították vizsgálataikat (például tömegkommunikációs eszköz vagy tartalom), különbözô anyagokkal dolgoztak (például
különbözô mûsorok vagy mûsortípusok például a televízióban), és különféle
kulturális közegben folytatták munkájukat (például Finnország, Izrael, Japán,
Svédország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok és Jugoszlávia).
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Az eltérések némelyikének azonban mélyebb gyökerei is lehetnek. Például az, hogy bár több nemrégiben kidolgozott osztályozási rendszert tapasztalatilag alátámasztanak bizonyos korrelációs analízisek, ugyanakkor azonban
bizonyos logikailag levezetett megkülönböztetéseken is alapulnak, melyek
dimenziói tanulmányonként mások és mások. Az egyik véglet Schramm
rendszere (1949), amelyet késôbb magáévá tett Schramm és munkatársai,
Pietilä (1969) és Furu (1971), különbséget téve az úgynevezett „közvetlen”
és „származtatott” szükségletkielégítések csoportja között. A másik végletként pedig ott találjuk Katz és munkatársai rendkívül kidolgozott rendszerét,
amelynek lényege az, hogy a tömegkommunikációs eszközöket arra
használják, hogy megteremtsék vagy megszüntessék az egyén különféle társadalmi egységekkel instrumentális, érzelmi vagy integratív kapcsolatát (önmagával, barátaival, családjával, társadalmi és politikai intézményekkel stb.).
Ez utóbbi tanulmány átfogó volta láttán eltûnôdhetünk, milyen közel is állunk ahhoz, hogy kidolgozhassuk a közönségi funkciók általános rendszerét,
mely a szükségletkielégítések széles körére alkalmazható, különféle tartalmakon,
tömegkommunikációs eszközökön, használati helyzeteken és kultúrákon át.
Lehetséges, hogy ez a terv ma még túl korainak tûnik, de a közönség képének
ismétlôdô elemei a különbözôképpen kialakított vizsgálatokban mindenesetre
bátorítják ezt az elgondolást. Végrehajtásához természetesen nagyon óvatosan
kell hozzálátnunk. Az átfogó tipológiának nemcsak helyet kell hagynia nagy
kategóriáiban az eddig még fel nem mért kulturális variációk számára, hanem
lehetôséget kell adnia az altípusok lényeges megkülönböztetésére is. A „társadalmi hasznosság” indíttatású „médiafogyasztás” például nem szükségképpen egyetlen homogén jellegû tevékenység része. Takarhat ez olyan különbözô
orientációkat is, mint: valaki szeret másokkal együtt lenni a tömegkommunikációs eszköz használata közben; szeret közvetlenül csevegni utólag a médiaanyagokról; szeret anyagot gyûjteni céltudatosan a tömegkommunikációs eszközök
útján, hogy késôbb hatékonyan szerepeljen valamely meghatározott társadalmi
szerepben; és szereti kicserélni a tömegkommunikációs eszközökön alapuló
információit másokkal annak érdekében, hogy megismerhesse és kipróbálhassa hozzáértését és ismeretanyagát a velük közös érdeklôdési területen.
További veszélyt jelent azoknak a megkülönböztetô jelentéseknek az elvesztése, amelyek adott tartalomcsoportok általános használatához tartoznak.
Bizonyos célokra például hasznosabb lehet Blumler és McQuail szerint négy
indoktípust tanulmányozni a politikai adások nézésénél, hallgatásánál (a
környezet figyelése, versenyizgalom, megerôsítéskeresés és szavazási irányítás keresése), mintsem megfosztani ezeket az elvárásokat specifikus velejáróiktól. Mindazonáltal feltehetôleg továbbra is meg fogják kísérelni a lehetôleg széles körben alkalmazható szükségletkielégítés-tipológiák kidolgozását, ha másért nem, mert ezek megkönnyíthetik a területen dolgozó különbözô kutatók megállapításainak precíz összehasonlítását, és ily módon
hozzájárulhatnak az elméleti megállapítások további fejlôdéséhez.
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2. Szükségletkielégítések és szükségletek – A tömegkommunikációs eszközök
használatának kutatása számára probléma, hogy nincs idevonatkozó elmélet
a társadalmi és pszichológiai szükségleteket illetôen. Nem annyira a szükségletek katalógusa az, ami hiányzik, mint inkább a szükségletek csoportosítása,
a különbözô szükségletszintek kiválasztása és azon elméletek specifikációja,
amelyek összekapcsolják az adott szükségleteket az adott média-szükségletkielégítéssel. Igaz, hogy Schramm és munkatársainak munkája él Freud
megkülönböztetésével a realitás és élvezet elve között, de újabb keletû munkák szerint ezek a kategóriák túlságosan szélesek ahhoz, hogy használhatók
legyenek. Az emberi szükségletek Maslow által felvetett hierarchiája (1954)
több eredménnyel kecsegtet, ám kategóriáinak tényleges kapcsolatát a kommunikációval kapcsolatos elvárásokkal még nem vizsgálták meg részletesen. Talán, minthogy a szociálpszichológusok nem adnak támogatást, a használat és szükségletkielégítés kutatói megpróbálhatnának mintegy visszafelé
haladni néhány olyan szükségletkielégítés-kategóriából kiindulva, amelyek
eddig kiemelkedô helyet foglalnak el tanulmányaik eredményeiben. A tájékozódás területén például a figyelés funkciója visszavezethetô lehet a biztonság vágyára, vagy a kíváncsiság kielégítésének vágyára, valamint a kutatási
ösztön kielégítésének vágyára; a saját attitûd és értékek megerôsítésének kívánsága származhat annak szükségletébôl, hogy megerôsítve lássuk, igazunk van; azok a kísérletek pedig, hogy összhangba hozzuk az információs
elemeket, származhatnak abból a mélyebben fekvô szükségletünkbôl, hogy
kifejlesszük kognitív uralmunkat a környezet felett. Hasonlóképpen a mûvészeti (és más) médiaanyagok használata úgynevezett „személyes vonatkozású” célokra származhat az önbecsülésre irányuló szükségletbôl; a társadalmi hasznossági funkciók levezethetôk a valahova tartozás szükségletébôl; a
menekülési funkciók pedig vonatkoztathatók a feszültség oldására és a szorongás csökkentésére irányuló szükségletekre.
3. Szükségletkielégítések és a tömegkommunikációs eszközök tulajdonsága – A használat és szükségletkielégítés-kutatás jelentôs része még alig lépett túl a feltérképezés és körvonalazás tevékenységén. Vagyis a megállapításokat még
mindig tipikusan úgy mutatják be, hogy igazolják, bizonyos tartalomcsoportok meghatározott funkciókat szolgálnak, vagy hogy valamely tömegkommunikációs eszköz alkalmasabbnak ítéltetik bizonyos szükségletek kielégítésére, mint mások. Az effajta eredményen túlmenô lépés, melyet alig
kockáztattak még meg, a magyarázat lépése. A kérdés itt az összefüggés a
különbözô médiumok sajátos „nyelvtana” – vagyis ezeknek a tömegkommunikációs eszközöknek a specifikus technikai és esztétikai tulajdonságai, és
az ezekbôl a tulajdonságokból következô kognitív és lélektani implikációk –
és a közönség azon tagjainak sajátos követelményei között, melyeket azután
képesek vagy nem képesek kielégíteni. Melyek tulajdonképpen azok a
tulajdonságok, amelyek egyes tömegkommunikációs eszközöket alkalmasabbá tesznek másoknál meghatározott szükségletek kielégítésére? És mely
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tartalmi elemek segítik elô azokat az elvárásokat, amelyeket az adott tömegkommunikációs eszköz látszólag táplál? Lehetséges, hogy az ilyen kérdésekre adandó válasz megfogalmazásával várnunk kell, amíg a használatés szükségletkielégítés-kutatások eredményeit két más vizsgálati formára is
vonatkoztatni tudjuk.
Elôször is, elég nagy mennyiségû irodalom van, amely a tömegkommunikációs eszközöket a közönségi funkciókkal spekulatív módon kapcsolja
össze. Richard Crossman (1969) például felveti, hogy a nyomtatott médiumok megfelelnek a demokráciának, azon mcluhani indokolással, hogy az
ideáknak kedveznek a személyiséggel szemben, és támogatják az érzelmi
semlegességet. Blumler (1972) viszont azzal érvel, hogy a politikai megerôsítést keresôk inkább az újságokra hagyatkoznak, a szavazási útmutatást
keresôk pedig a televízióra, mivel az elôbbi tömegkommunikációs eszköz
tükrözheti a szerkesztôség véleményét, míg az utóbbinak a politikai pártatlanságot kell szolgálnia. Donald Bogue (1962) azt állítja, hogy a családtervezési mondanivalók közlésére a nyomtatás a legjobb eszköz, mivel ennek
fogyasztása magányban történik. John Robinson (1972) szerint a televízió
jellemzôi az idôtöltésnek kedveznek (könnyû hozzáférhetôség), valamint a
paraszociális interakciónak (vonzó és barátságos személyiségek rendszeres
megjelenése). Cazeneuve (1972), Alberoni, valamint Bakewell és Garnham
(1970) pedig annak a véleménynek ad hangot, hogy a televízió és „új papságának” tekintélye lehetôvé teszi, hogy néhány olyan szükségletet elégítsen ki, amelynek kielégítése korábban a vallás útján történt – például az
irányító kéz, a mágikus irányítás érzésének és a normatív korlátok benyomásának szükséglete.
Másodszor, mint Rosengren említette, a használat- és szükségletkielégítéskutatás hasznosan kapcsolható össze a különféle tömegkommunikációs
eszközökrôl alkotott közfelfogás vizsgálatának régi és kialakult hagyományával, és azokkal a dimenziókkal, amelyek szerint ezek megfelelô képét és
minôségét megkülönböztetik (vö. fôként Nilsson 1971; valamint Edelstein és
az ott idézett irodalom). A két kutatási irány összeolvasztása megmutathatja,
hogy a tömegkommunikációs eszközök tulajdonságai, amint ezeket a fogyasztók érzékelik, összefüggésben állnak az ugyanezen forrásból származó
bizonyos szükségletkielégítések keresésével. Ezt az összefüggést azonban ez
ideig csak részben vitatták meg Lundberg és Hultén munkájában.
4. A közönség szükségletkielégítésének társadalmi eredetei – Ugyancsak kevéssé
ismerjük és értjük ma még azokat a társadalmi és környezeti körülményeket, amelyek az embereket arra indítják, hogy a tömegkommunikációs
eszközökhöz forduljanak bizonyos szükségleteik kielégítéséért. Például
milyen igények keletkeznek – ha keletkeznek egyáltalán – egy szerelôszalagnál végzett rutinszerû munka végzése során, és a tömegkommunikációs
eszközök használatának mely formái elégítik ki ezeket? Mi motivál bizonyos
embereket arra, hogy politikai információt keressenek a tömegkommuniká-
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ciós eszközök révén, másokat pedig arra, hogy ezeket aktív módon kerüljék?
Itt arra következtethetnénk, hogy a pszichológiai diszpozíciók, szociológiai
tényezôk és környezeti feltételek kölcsönhatásának együttes terméke az,
amely meghatározza a tömegkommunikációs eszközöknek a közönség tagjai által való használatát. Habár az elsô kettôrôl elképzelhetô, hogy viszonylag stabil és tartós módon befolyásolja a médiahasználatot, a környezeti
feltételek változékonysága inkább átmeneti jellegû elemet visz ebbe a rendszerbe. Tulajdonképpen e változók kombinált kölcsönhatása segítségünkre
lehetne annak megmagyarázásában, hogy valamely adott szükségletkielégítésnek eltérô a fontossága különbözô személyeknél, és ugyanazon személynél is más és más idôpontokban.
Bizonyos szinten talán nem is lenne túl merész dolog az ilyen kapcsolatokról néhány meghatározott összefüggést megfogalmazni. Például elsôsorban
olyan egyéneknél várhatunk „társaságpótlás-keresést”, akiknek korlátozottak a lehetôségeik társadalmi kapcsolatokra, amilyenek például a rokkantak,
az idôsek, az egyedülállók, az egyedül élô elváltak vagy özvegyek, a háziasszonyok, akik sok idôt töltenek otthon magukban és így tovább. Más szinten azonban nehezebb egy olyan általánosabb elmélet körvonalait elképzelni,
amely tisztázni képes azokat a különféle folyamatokat, melyek feltehetôen
az ilyen specifikus kapcsolatok mögött rejlenek. A lehetôségek elôzetes strukturálása arra utal, hogy társadalmi tényezôk szerepet játszhatnak a tömegkommunikációs eszközökkel kapcsolatos szükségletek kialakításban, az
alábbi öt mód valamelyike szerint (melyek mindegyike megjegyzéseket
váltott ki a szakirodalomban):
a) A társadalmi helyzet feszültségeket és konfliktusokat termel, ami arra
vezet, hogy a tömegkommunikációs eszközök fogyasztása révén keressenek
megkönnyebbülést (Katz–Foulkes).
b) A társadalmi helyzet ráébreszt a figyelmet követelô problémákra, s
ezekkel kapcsolatban információt lehet keresni a tömegkommunikációs eszközökben (Edelstein).
c) A társadalmi helyzet elszegényedett lehetôségeket kínál a valós életben
bizonyos szükségletek kielégítésére, s ezek a szükségletek így a tömegkommunikációs eszközök felé irányulnak kiegészítô, pótló vagy helyettesítô
kielégítésért (Rosengren–Windahl 1972).
d) A társadalmi helyzet bizonyos értékek kialakításához vezet, ezek megerôsítését és megszilárdítását megkönnyíti a vonatkozó médiaanyagok fogyasztása (Dombo 1972).
e) A társadalmi helyzet elvárásokat hoz létre bizonyos médiaanyagok
ismeretét illetôen az egyén társadalmi kapcsolatainak körében, ezen anyagokat tehát figyelni kell, hogy fenntarthassa tagságát az általa értékelt társadalmi csoportokban (Atkins 1972).
5. Szükségletkielégítések és hatások – A használat és szükségletkielégítés
mezején az elsô úttörôket fôként két törekvés hajtotta. Az elsô – és javarészt
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teljesített törekvés – az volt, hogy megszüntessék azt a nyilvánvaló egyensúlyhiányt, amely a megelôzô kutatásokban nyilvánvaló volt: a közönség
szükségleteit szerintük ugyanannyi figyelem illeti meg, mint a kommunikátorok meggyôzési céljait, amelyekkel annyi korábbi „hatáskutatás” foglalkozott. A használat- és szükségletkielégítés-kutatás második fô célja azonban az
volt, hogy a közönség követelményeit közrejátszó változókként kezeljék a hagyományos kommunikációs hatáskutatás keretében. Glaser (1965) megfogalmazása tipikusan fejezi ki az e mögött rejlô érvelést: „(Mivel) a használók a
tömegkommunikációs eszközökhöz igen sokféle szükséglettel és elôzetes
diszpozícióval közelednek… a televíziónézés hatásának minden precíz azonosításánál… azonosítani kell azt is, hogy milyen használatot kívánnak és
hogyan használják a televíziót a nézôk különféle típusai.”
Minthogy azonban kevés kísérlet történt arra, hogy ezt a javaslatot megvalósítsák, helyzetünk még annak megítélését sem teszi lehetôvé, hogy
milyen eredményeket ígérhet. Ráadásul a szükségletkielégítések és hatások
kapcsolatára összpontosuló elméleti kérdésekre nemigen fordítottak tartósan
figyelmet. A politikai területrôl származó bizonyítékok arra utalnak, hogy a
funkciók és hatások kombinációjának perspektívája gyümölcsözô lehet
(Blumler–McQuail). Számos olyan gócpontja van azonban a hagyományos
hatáskutatásoknak, ahol még nem fogalmazták meg a hipotéziseket a szükségletkielégítés-hatás és a kölcsönhatásokat illetôen. Tipikus példa erre az
erôszak helyzete a tömegkommunikációs eszközökben. A másik érdekes terület
lehetne a külföldi (fôként amerikai) eredetû tévésorozatok, filmek és táncdalok hatása a fejlôdô országok lakosságára. Ismét más foglalkozhatna az
elsôsorban mûvészi megfogalmazású anyagokkal, melyek célja, hogy egyidejûleg szórakoztassanak és tükrözzék a társadalmi valóság bizonyos részét
is – például a bûnüldözés világát, a kórházi életet, a szakszervezeteket, a
munkáskörnyezeteket, a vállalatok vezetôségének életmódját, az emberek
életét az államigazgatásban stb. Hipotéziseket lehetne megfogalmazni arra
vonatkozóan, hogy az ilyen anyagok nézése vagy hallgatása, illetve olvasása
kumulatív hatásaiban miként befolyásolja a közönség tagjainak képét ezen
aktivitási szférákról, de tudatában kell lennünk annak, hogy lesznek, akik ezeket a mûsorokat elsôsorban menekülési célokból nézik, mások pedig a valóság
kutatásának szükségletkielégítéséért. Ilyen körülmények között vajon azt
várhatjuk-e, hogy a menekülést keresôk fogadják el könnyebben a bemutatott sztereotípiákat (ezzel kapcsolatban jelentôs lehet Fastinger és Maccoby
[1964] tézise az elvonás útján való meggyôzésrôl), vagy pedig azok a nézôk,
akiknek bizalma elég nagy ahhoz, hogy azt várják, az ilyen mûsorok tényleges bepillantást engednek a társadalmi valóság természetébe? Nemrégiben vizsgált anyagok hasonló csoportját találjuk az úgynevezett szappanoperákban, amelyekkel kapcsolatban arra a feltételezésre jutottak, hogy képes
„értékrendszerek kialakítására vagy megerôsítésére” (Katzman 1972). Tény,
hogy az egyik szükségletkielégítés-csoport, amely egy hosszú, nappali rádiós
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mûsorsorozat hallgatóinak vizsgálatából adódott (A Dale család), az a vonzerô, hogy igyekszik fenntartani a hagyományos családi értékeket (Blumler–
Brown–McQuail 1970). Ennek alapján felvethetjük, hogy Katzman „kulcskérdésére” („…milyen mértékben változtatják meg a nappal sugárzott sorozatok
az attitûdöket és normákat, és milyen mértékben csupán követik és erôsítik
saját közönségüket?”) a válaszadást elsôdlegesen úgy kísérelhetjük meg,
hogy az ilyen mûsorok rendszeres hallgatói közül kiemeljük azokat, akik
kifejezetten kívánják bizonyos értékek megerôsítését, elkülönítve ezen hallgatókat azoktól, akik ezt nem kívánják.
Ezenkívül azonban a szakirodalom utal a közönségfunkciók egyes következményeire, melyeket a hagyományos hatásképletekkel nem lehet megragadni. Ilyen például az a Katz és Foulkes által leírt jelenség, amikor az egyén
a médiaanyagok bizonyos szükségletek kielégítésére való felhasználását társadalmi szerepeinek a megvalósításába „csatolja vissza”. Bailyn (1959) megkülönbözteti azokat a gyermekeket, akik a népszerû médiumokat menekülésre
használják – ami „kizárhatja a problémák reálisabb és tartósabb megoldását” –
azoktól, akik bizonyos szinten ugyan „menekülôk” voltak, de akik esetében
ezt helyesebb „pótléknak” nevezni. Hasonlóképpen Schramm és munkatársai azt állítják, hogy amikor a gyermekek a tömegkommunikációs eszközöket fantáziálásra használják, ez levezetheti a társadalomba való beilleszkedéssel járó kemény csapásokat követô elégedetlenséget, de a reális világból való visszavonulásra is vezethet. Lundberg és Hultén pedig felvetette,
hogy bizonyos egyéneknél a társhelyettesítô funkció arra vezethet, hogy a
tömegkommunikációs eszközök helyettesítik a valóságot, míg mások esetében megkönnyíthetik a valósághoz való alkalmazkodást.
Másodszor, némely szerzô a tömegkommunikációs eszközök egyének felé
megnyilvánuló funkciói, és a társadalom más szintjei felé irányuló funkciói (vagy
diszfunkciói) közötti kapcsolatot vizsgálta. Ez az összefüggés különösen lényeges,
tekintettel arra, hogy közelrôl érinti a tömegkommunikációnak a modern társadalomban játszott szerepét illetô értékelési és ideológiai ellentéteket. Enzenberger
(1972) például utal arra, hogy a 8 mm-es kamera kielégítheti az egyén szórakozási
és alkotó igényeit, és hozzájárulhat a család összetartásához, ugyanakkor
egészében atomizálja és depolitizálja a társadalmat. Vagy például a híradómûsorok nézése kielégítheti az egyén szükségletét az állampolgári részvételt illetôen; de ha a híreket különálló események gyors egymásutánjaként mutatják be,
akkor az egyén számára ennek az is lehet a mondanivalója, hogy a világ nem
összefüggô egész. Hasonlóképpen számos radikális személyiség úgy tekinti a
televíziót, mint annak az összeesküvésnek részét, melynek rendeltetése, hogy az
embereket elégedetten és politikailag nyugodtan tartsák – paraszociális kölcsönös
kapcsolatokat kínálva érdekes és szórakoztató személyekkel, tápot adva sok-sok
pletykának, s egyben hamis tudatot terjesztve a társadalmi szinten.
6. A közönség szükségletkielégítései és a tömegkommunikációs eszközök kommunikátorai – Végezetül, a tömegkommunikáció elméletének számításba kell ven-
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nie a tömegkommunikációs eszközök közönség általi használatának módjai
és a mûsorkészítôk korlátozottságai közötti kapcsolatokat. Ezen korlátozottságok között természetesen szerepelnek a közönség szükségletei és céljai is – legalábbis úgy, ahogyan ezeket a mûsorkészítôk érzékelik (Weiss
1969). Valóban, ha az intézmények – szociológiai szempontból – alapvetô
emberi szükségleteket kielégítô berendezések, akkor a tömegkommunikáció intézményeit is legalább részben a közönségük igényei és követelményei szerint kell értelmeznünk.
A szakterületnek ezen a részén következésképpen legalább két további
vizsgálatot igénylô kérdés merül fel. Elôször is, hogyan jutnak a közönség
szükségletei a mûsorkészítôk tudomására? Ennek a folyamatnak egyszerû
visszacsatolási modellként való értelmezését feltehetôleg gátolja a) a megfelelôen átfogó visszacsatolási csatornák és mechanizmusok hiánya, melyek
a nagyfokú heterogenitással jellemezhetô tömegkommunikációs közönség
felôl indulnának ki (McQuail 1969); és b) az a tény, hogy az anyagok többféle
funkciót teljesítenek a közönség azon tagjai számára, akik az adott anyagot
rendszeresen fogyasztják. Éppen a keletkezô kép finomsága és bonyolultsága
az, amely megmutatja a mûsorszóró szervezetek kutatási osztályai által folytatott hagyományos közönségfelmérések jelentôs részének elégtelen voltát.
A második kérdéscsoport abból ered, hogy eltérések lehetnek a mûsorkészítô szándékai és a közönség elvárásai között. Hogyan lehetne empirikus
becslést készíteni arra vonatkozóan, hogy a tömegkommunikációs eszközök
által terjesztett anyag mely része releváns a közönség szükségleteivel és
követelményeivel kapcsolatban? Vajon elôfordul-e, hogy ez a rés eléggé széles ahhoz, hogy a közönség bizonyos szektoraiban az elégedetlenség és
frusztráció érzését váltsa ki? És ha igen, mi következik ebbôl, tekintettel
arra, hogy egyes használat- és szükségletkielégítés-kutatók hajlamosak feltételezni, hogy a médiafogyasztás a közönség legtöbb tagja számára lényegében elônyös tevékenység?
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Philip Ross Courtney Elliott
A „használat- és szükségletkielégítés-kutatás” bírálata
és szociológiai alternatívája
Bevezetés
Általában azt mondhatjuk, hogy a tömegkommunikáció kutatói rendkívül
elégedetlennek tûnnek szakáguk történetével. A szakirodalom tele van a régebbi megközelítésmódok cáfolatával, új megközelítések javaslataival és az
olvasó figyelmének eddig még nem érintett témákra való felhívásával. Ez
az elôadás is jól beleillik ebbe a negatív hagyományba, amennyiben megkísérli a „használat és szükségletkielégítés” megközelítés közönségkutatási
alkalmazásának átfogó bírálatát. Támadásom célja azonban nem annyira a
múlt, mint inkább a jelen. Az elmúlt években tanúi lehettünk, amint ez a
megközelítésmód feltámadt számos országban (Lundberg–Hultén 1968;
McQuail és mtsai 1972a; Rosengren–Windahl 1972; Kats és mtsai 1973a, b).
Ezenkívül e megközelítésmód hívei azt állítják, hogy ez az újjáéledés része
annak a hosszú útnak, amelyet a tömegkommunikációs kutatás megtesz a
kommunikációs folyamat közvetlen hatásokra vonatkozó, inger-reakció modelljétôl távolodva azon bonyolultabb és összetettebb kísérletek felé, melyek
célja, hogy megragadják a kommunikátor és a közönség közötti kapcsolatot,
és ezt beillesszék egy átfogóbb társadalmi összefüggésbe.1 Ami magát a
„használat és szükségletkielégítés” megközelítést illeti, éppen ezt az állítást
vonja kétségbe az alábbi bírálat.
Ez az áttekintés azonban látszólag aligha több mint jelszó, amelyet magán a
tömegkommunikációs kutatáson belül használnak egy vitában. Nemigen kísérelték még meg azt, hogy a tömegkommunikációs kutatást arra használják,
hogy a szociológia átfogóbb kérdéseihez szóljanak hozzá, megpróbálják összhangba hozni ennek problémáit a társadalmi struktúrával és fejlôdéssel kapcsolatos vitákkal. Az ilyen viták során a tömegkommunikációs eszközök általában
csupán felületes utalás erejéig szerepelnek.2 Ennek egyik oka az, hogy a
1

A „Hogyan használja az egyén a tömegkommunikációs eszközöket” címû elôadás (Katz
és mtsai 1973a) is a stockholmi konferencián hangzott el, és ez szolgáltatta e bírálat elsô
számú tárgyát. Amennyiben nincs kifejezetten már feltüntetve, ez az elôadás a forrása a
megközelítésmódra vonatkozó állításoknak.
2
Szinte véletlenszerûen is vehetünk két példát, lásd Worsley 1964, 22; és Parkin 1972, 92.
Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha megvizsgáljuk az átfedés hiányát a tömegkommu-
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tömegkommunikációs kutatás túlságosan is elfoglalt saját problémáival és módszerével, túlságosan is ragaszkodik empirikus múltjához, semmint hogy hozzájárulhatna jelentôsebb mértékben annak a szerepnek a szociológiai
megértéséhez, amelyet a tömegkommunikációs eszközök játszanak a modern
társadalomban. Az az alternatív megközelítésmód, amelyet a jelen elôadás utolsó szakaszában körvonalazok, nemcsak azt a célt szolgálja, hogy pótolja a
„használat és szükségletkielégítés” megközelítést a tömegkommunikációs
kutatásban, hanem azt is megmutatni hivatott, hogy miként kezdhetné el ez a
kutatás használni a koncepciókat, hogyan fordulhatna a tárgykör problémáihoz,
és hogyan segíthetné azt az átfogó tudományágat, amelynek részét alkotja.
Számos oka van annak, hogy miért jött divatba a „használat és szükségletkielégítés” megközelítés. A szükségletkielégítés koncepciója új dimenziót
látszik adni a hagyományos közönségkutatásnak. Emmett (1968) arra utal,
hogy az ember nemcsak azt képes megmérni, hogy mekkora a közönség,
hanem azt is, hogy ez a közönség mit kap a kommunikációval kapcsolatos
élményébôl. A méretnek és az elégedettségnek ez a megkülönböztetése
húzta ki a közönségkutatást a gyermekkorból. Ezenkívül a hagyományos
szociodemográfiai háttérváltozókat használó kutatás rendkívül semmitmondónak bizonyult a tömegkommunikációs eszközök, különösen pedig a
televízió fogyasztására alkalmazva. A képzettséget, társadalmi osztályt és
hasonló változókat alkalmazó kutatások kimutatták, hogy bár lehet, hogy az
emberek különböznek abban, amit mondanak tevékenységüket illetôen,
lényegében igen csekély különbségeket mutatnak a fogyasztási magatartásuk tényleges alakulása terén (Abrams 1959, 1968; McQuail 1970; Marplan
1965; Steiner 1963; Wilensky 1964). A szociológiai kutatásokban az empirikus
kutatások középpontja azonban az egyes csoportok különbségeinek megmagyarázása. Ez vezetett arra a feltételezésre, hogy a tömegkommunikációs
eszközök termékei és a tömegkommunikációs eszközök fogyasztása között
számos közrejátszó tényezô szerepel, amelyek esetleg hatékonyabban alkalmazhatók a különbségek elôrejelzésére, mint a tömegkommunikációs termékek durva osztályozása vagy a demográfiai indikátorok.
Ez a feltételezés kapcsolja össze azon különféle megközelítéseket, amelyeket „használat és szükségletkielégítés” elnevezéssel szoktunk összefoglalni. A feltételezést többnyire pszichológiai formában fogalmazzák meg,
hangsúlyozva azon szükségleteket és szükségletkielégítéseket, amelyeket
az egyén észlel a tömegkommunikációs folyamatban, de vannak változatok,
amelyek inkább szociológiai jellegûnek tûnnek, és a funkcionalizmus nyelvét
nikációs kutatás monográfiáinak idézett irodalmában – még a címükben „szociológiai” mûvek esetében is (például McQuail 1969) – azokkal, amelyek más szociológiai szakterületen
jelentek meg. Ez a megállapítás különösen vonatkozik a „használat- és szükségletkielégítés
tanulmányokra”, függetlenül funkcionalizmusuktól és alkalmi ki-kiruccanásaiktól a társadalmi tényezôk területére; lásd például a Katz és mtsai (1973a) bibliográfiáját.
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használják (Rosengren–Windahl 1972, 1973). Magán a megközelítésmódon
belül is vannak bizonytalanságok arra vonatkozóan, hogy ezek a belsô
állapotok független, függô vagy közrejátszó változók-e. Jelentôs eltéréseket
láthatunk a tekintetben is, hogy milyen a terminológia, és hogy közvetlen
utalás történik-e a szükségletekre, illetve a szükségletkielégítésekre. Általában úgy tûnik, hogy míg az 1940-es években az Egyesült Államokban folytatott kutatások megelégedtek azzal, hogy a szükségletkielégítésekkel foglalkozzanak, az újabb keletû mûvek közvetlenebbül utalnak a szükségletekre.
Ám még ez alól is vannak kivételek (Fearing 1947, 70). A tendencia azonban láthatóan az, hogy azonosítják a szükségletkielégítések és szükségletek
általános formáit, és ezeket független változóként használják a tömegkommunikációs eszközök fogyasztásának magyarázatában (Katz és mtsai).
A funkcionalista variáns is a szükségletek koncepciójára támaszkodik
(Rosengren–Windahl 1972, 1973). Az egyének érzékelik az alapvetô emberi
szükségleteket, melyek azután kielégíthetôk a tömegkommunikációs eszközök használatával vagy más magatartásformákkal. Ebben az esetben kisebb
hangsúlyt kap az, hogy az egyén szándékosan használ-e valamely csatornát
egy más lehetôség helyett, hogy kielégítse szükségletét. Inkább valamely a
szükséglet kielégítésének „természetes” módjával kapcsolatos frusztráció
vezet szükségképpen egy „funkcionális alternatívára” – a tömegkommunikációs eszközök használatára. Mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy a „természetes” és „alternatív mechanizmusok” ilyen megkülönböztetése kétségessé teszi a megközelítésmód által hangoztatott értékszabadságot. Az az
elgondolás, hogy a tömegkommunikációs eszközök fogyasztása mesterséges
pótléka a tényleges részvételnek vagy bármely más „valós” tevékenységnek, visszamutat a tömegkultúra bírálóinak arra az állítására, hogy az új
tömegkultúra fogyasztása értéktelen a hagyományosabb magatartásformákhoz viszonyítva (Weibe 1969).
A szükséglet koncepciója közös a megközelítésmódnak mind funkcionális,
mind pedig lélektani megfogalmazásában, és az ezáltal felvetett problémák
jelentik a forrását a „használat- és szükségletkielégítés”-kutatással kapcsolatban általában felvetett nehézségeknek. A lélektani megfogalmazás szerint
az egyéneknek lehetôségük van arra, hogy azonosítsák saját szükségleteiket,
vagy legalábbis azon szükségletkielégítéseket, amelyekbôl a szükségletek
következtethetôk. A közrejátszó lelkiállapotok és folyamatok létezésére és
fontosságára vonatkozó független bizonyítékok szerzésének nehézsége úgy
válik égetôbbé, ahogyan ezek száma növekszik. Minél inkább kell a folyamat valamely aspektusát valamely más aspektus bizonyítékaként használnunk, annál inkább válik érvelésünk körkörössé és szükségtelenül összetetté.
Mindkét változatban a használat vezet a szükséglet kielégítéséhez, vagy a
szükséglet vezet a kielégítéshez funkcionális magatartás útján – a szükséglet
a megmaradó tényezô, és mégis ezt helyezik elôtérbe mint a folyamat magyarázatát. A szükségletek, mint magyarázó változók, úgy tûnnek, mint
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amelyek téren és idôn kívüliek. Az „alapvetô emberi szükségleteket keresvén”
célunk az, hogy megtaláljuk azon emberi szükségleteket, amelyek az emberek
emberi mivoltából következnek. Az alapvetô koncepció olyan irányba látszik
elvinni a megközelítést, amely túlságosan általános, túlságosan statikus jellegû
és túlságosan aszociális, semmint hogy irányát késôbb meg lehetne változtatni
hatékony módon, a szociológiai és pszichológiai változók újrabeiktatásával.3
Ezek a változók aligha bizonyulhatnak hatékony elôrejelzônek a szükségletek
eloszlását és kielégítését illetôen, ha magukat a szükségleteket úgy választották
ki, hogy az általános emberi állapotot tükrözzék.
A társadalomtudományok más területein is történtek kísérletek arra vonatkozóan, hogy szellemi konstrukciókat, nem azonosítható belsô állapotokat
vagy mozgatórugókat használjanak a magatartás megmagyarázására. Ezek
a kísérletek ugyanazon nehézségekbe ütköztek, mint amilyenekkel a „használat és szükségletkielégítés” területén találkozunk. Ismeretes példa az attitûd és viselkedés közötti összefüggés, valamint az ösztönök azonosításának
problémája. Egy további példát találhatunk a szakmai oktatás tanulmányozásának normatív megközelítésében (Merton és mtsai 1957).4
E nézet szerint az oktatás a törekvô hivatásbelieket nemcsak ismeretekkel
és szaktudással látja el, hanem normákkal és attitûdökkel is, amelyeket
késôbb arra használhatnak, hogy irányítást nyújtsanak a számukra gyakorlati helyzetekben. Mind a hallgatók, mind pedig a hivatásukat gyakorlók
egyetértenek ezen normákkal, amikor szóbeli tesztekben merülnek fel. A szakoktatás és a gyakorlat más vizsgálataiból származó bizonyítékok azonban azt
mutatják, hogy elhamarkodott lenne ilyen normák fent említett módon mentális szabályzókénti létezésére következtetnünk. Elôször is, a normáknak az
oktatás folyamatában való megszerzésére vonatkozó vizsgálatok nem mutattak jelentôsebben egyöntetû változást. Ebbôl következik az az elkerülhetetlen
következtetés, hogy az oktatásnak csak csekély hatása van – s ennek a következtetésnek ismerôsnek kell lennie a tömegkommunikációs kutatók számára
más összefüggésekbôl. Másodszor, minden egyes szakmában ki lehet mutatni kvalifikáló és ellentmondó normák sorát. Ez arra utal, hogy ahelyett hogy
szabályozóként mûködnének, ezek a normák csupán arra szolgálnak, hogy
rendelkezésre álljanak igazolásként vagy mentségként. Harmadszor, a gyakorló szakemberek viselkedése változik a különbözô gyakorlati helyzetek
problémáinak és követelményeinek megfelelôen. Ilyen szituatív magyarázatok származtathatók az egész terület alternatív megközelítésébôl, és ez a normatívákkal ellentétes is lehet (Becker és mtsai 1961). A kettô közötti különbség
különösen releváns, ha a „használat és szükségletkielégítés” alternatíváit vizsgáljuk a tömegkommunikációs eszközök területén.
3
Így például Blumler, Brown és McQuail meglepôen keveset szól a televízióval kapcsolatos szükségletkielégítések társadalmi eredeteirôl, az általuk használt cím ellenére.
4
A következô két bekezdésben szereplô érvelés Elliott (1972a) munkájának tömörítése,
elsôsorban az idézett mû 3. fejezetébôl. További utalások ebben a mûben találhatók.
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A megközelítések különböznek feltételezéseiket, módszereiket és megállapításaikat illetôen. A belsô önszabályozás helyett a szituatív megközelítés az egyént
meghatározott, változó társadalmi környezetekbe helyezi, és azonosítja az itt jelentkezô célokat, nyomásokat és követelményeket. A szituatív megközelítésben a
tesztek és skálák alkalmazása helyett a domináns módszer a részt vevô megfigyelés. A szakképzés vizsgálatának középpontjában a hallgató kultúrája állt, a
hallgató szerepével kapcsolatos problémák megértésének, megoldásának és elrendezésének közös megértéscsoportja. Ez például igen sokat ígérô koncepciónak tûnhet a tömegkommunikációs kutatás területére való átvételre. Itt a problémát úgy
foghatjuk fel, mint két kultúra közötti kölcsönhatást és kölcsönös behatolást – ezt a
kölcsönhatást és kölcsönös egymásba hatolást a tömegkommunikációs eszközök
bonyolítják le, alapjuk pedig ezek szerkezete, szervezete, személyzete,
munkamódszerük, valamint az ellentétes, szituatív alapú kultúrák, melyek
a társadalomban levô különbözô csoportok élettapasztalataiból alakulnak ki.
Elôször azonban szeretném megvizsgálni magának a „használat és szükségletkielégítés” megközelítésnek elméletét és feltételezéseit, módszereit és
a politikai programra vonatkozó implikációit. A szükséglet koncepciójával
kapcsolatban fentebb mondottak már rámutattak a jelen bírálat általános
stratégiájának körvonalaira. A „használat és szükségletkielégítés” megközelítés alapvetôen mentalisztikus, mivel a közrejátszó mentális állapotokra és
folyamatokra támaszkodik. Ezek beiktatása azonban csak növeli a zavart és
az érvelés körkörösségét, mivel ezek létezése és jelentôsége csak közvetett
úton mérhetô fel. A megközelítés individualista abból a szempontból, hogy
az egyénen belüli folyamatokkal foglalkozik. Ezek azután általánosíthatók
egyének csoportjaira, de nem alakíthatók át szignifikáns módon társadalmi
struktúrákra vagy folyamatokra vonatkoztatva. A megközelítési mód empirikus. A közrejátszó állapotok létezését bizonyítani látszanak az alkalmazott
módszerek, de lehetnek ezen módszerek által mesterségesen létrehozott
jelenségek is. Továbbá, bár ez alól vannak kivételek az irodalomban, a módszereket általában rákényszerítik a vizsgálati személyekre, nem pedig a
vizsgálati személyekbôl indulnak ki a módszerek. A tesztek gyakran tartalmaznak olyan tételeket, amelyeket nem lehet megválaszolni, és amelyek
megválaszolását egyetlen, önmagára valamit is adó kutató sem kísérelne
(vagy kísérelhetne!) meg.5 Minthogy a megközelítés nem kap tájékoztatást
semmilyen eredeti szociológiai elméletbôl, a megállapításokat post hoc kell
megmagyarázni. Miután a változók közötti kapcsolat adott, a nehézség abban
rejlik, hogy megtudjuk, mit is jelentenek ezek a kapcsolatok.6
5

Például „mennyire fontos az ön számára, hogy megismerje vezetôink valódi kvalitásait?”,
vagy „milyen fontos az ön számára, hogy elégedettnek érezze magát az izraeli életformával,
összehasonlítva ezt más országokéval?” (Katz és mtsai 1973b).
6
Például „3. csoport. Izgalom.
A legmagasabb értékeket adó csoport a munkásosztályba tartozó nézôkbôl állt, akik nagy családok késôn született gyermekei voltak. Jóllehet a családi háttér szerepének itteni jelentôsége
nem tisztázott…” (McQuail–Blumler–Brown 1970, 152); vagy: „Az elôzô táblázat segítségével
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A társadalomelmélet ezen hiánya hozzájárul a megközelítés egy másik jellemzôjéhez, statikusan absztraktív voltához is. A tömegkommunikációs folyamatot elszigetelten vizsgálják minden más társadalmi folyamattól. A társadalmi változók bevezethetôk egy késôbbi fázisban az analízisbe, de ezek
is elvonatkoztatottak a társadalmi környezettôl, felvetve ismét a jelentôség
kérdését. A használt mintavételi és elemzési módszerek biztosítékot nyújtanak arra, hogy a vizsgálati személyek ki legyenek szakítva társadalmi
helyzetükbôl, a mûködô társadalmi folyamatokból, valamint azon csoportokból és szubkultúrákból, melyek jelentéskeretet adnak tevékenységeinek,
elsôsorban egy olyan szimbolikus területen, mint a tömegkommunikációs
eszközök fogyasztása.
Megfigyelhetô a kutatások azon tendenciája, hogy a széles általánosítások
felé haladjanak, összekapcsolva a szükségletek és szükségletkielégítések
átfogó rendszereit a különféle tömegkommunikációs eszközök használatával
(Blumler és mtsai; Katz és mtsai 1973a, b). A cél az általános emberi állapot
tanulmányozása. Ez szükségképpen kevesebb figyelmet hagy a társadalmi
folyamatok számára. De ahhoz, hogy elfogadhassuk egyáltalán az általános
emberi állapotot mint problémát, még fontosabb, hogy elfogadjunk egy
ideológiai összecsengést. Az emberrel kapcsolatos legalapvetôbb tény, hogy
az ember a társadalomban él, nem pedig fölötte vagy a társadalmon kívül.
Fôként a statikus absztraktivitás az oka a megközelítéssel kapcsolatos másik
problémának, nevezetesen csekély megvilágítóképességének. Úgy tûnik, hogy
fordított arányosság áll fenn egyrészt az absztrakció szintje és a tanulmányok
általánossága, másrészt a keletkezô eredmények érdekessége között. Habár a
„használat- és szükségletkielégítés-kutatás” látszólag azért alakult ki, legalábbis
részben, mert a demográfiai változók annyira hatástalanok maradtak a tömegkommunikációs eszközök fogyasztásával kapcsolatos különféle szokások megmagyarázásában, a „használat- és szükségletkielégítés-kutatás” változói sem bizonyultak eddig látványosan megvilágítónak vagy hatékonynak. Lehetséges, hogy
azért van ez így, mert ezek a változók is csupán nehézkesebb módját jelentik az
eredeti demográfiai változók vallatásának.
Végezetül, ez a megközelítés felveti a funkcionalizmussal kapcsolatban általában felvetôdô valamennyi problémát, sôt még ezeknél többet is, mert a „használat
és szükségletkielégítés” közelítésmód a funkcionalizmusnak egy különösen individualista változatán alapul. Az ebben rejlô következtetések alapján az az érvelés,
hogy a használat a szükségletek kielégítéséhez vezet, a legjobb esetben is körkörös jellegû, a legrosszabb esetben pedig bezárja a kutatást a funkcionális kölcsönös
függôségek stabil rendszerébe, és innen nincs menekvés. A funkcionalizmushoz
egyéni szinten a társadalom igen általánosító képe társul. Nem történik kísérlet
a megállapítások közül számosat nem tudunk megmagyarázni. Ehelyett felvetünk néhány
következtetést, amelyek segíthetik a közölt és meglehetôsen széttagolt adatok összefogását és
magyarázatát” (Brown 1973, 6).
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arra, hogy megkülönböztessék a tömegkommunikációs eszközöket vagy az
embereket az általuk képviselt érdekek, a birtokukban levô hatalom alapján, nem
történik analízis a különféle hatalmi csoportok és ezek ideológia szerinti funkciói
vagy funkció hiányai tekintetében.7 A funkcióhiányok, amikor megjelennek,
általában negatív jelzésû jelenségek, melyek megakadályozhatják a társadalmat
(mint egészet) abban, hogy elérje ideáljait; ilyen például a Lazarsfeld és Merton
által említett narkotizálási funkció.
Jelentôs átfedés van a különféle címszavak alatt felsorakoztatott bírálatokban. Ennek oka részben az, hogy valamennyinek alapja az az alternatív szociológiai perspektíva, amelyeket részletesebben az utolsó szakaszban fejtünk
ki, részben pedig az, hogy minden megközelítésmódban elkerülhetetlenül
megvan az elmélet és a módszer egysége. Tekintettel a „használat és szükségletkielégítés” megközelítésmód aszociális, individualista és mentalisztikus feltételezéseire, és tekintettel arra a célra, hogy általánosítanunk kell a
tömegkommunikációs eszközök és az emberiség kapcsolatát illetôen, nem
véletlen, hogy a domináns módszernek az általános népesség széles körû
felmérésérôl kell állnia, az adatfeldolgozás módszerének pedig a halmazvagy faktoranalízisnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy nagy részben a megközelítés különféle aspektusainak együtt kell állniuk vagy bukniuk. A megközelítésmódon belül nemigen van hely a manôverezésre.

A bírálat – elmélet és feltételezések
A megközelítésmód fentebb körvonalazott átfogó jellemzôi mögött számos specifikus feltételezés húzódik meg a közönség viselkedésére és a tömegkommunikációs folyamatra vonatkozóan. Ezek egyike az aktív közönség, amely
tudatosan választja ki a tömegkommunikációs „étrendet” annak érdekében, hogy
maximális legyen a szükségletkielégítése; ez még jobban napfényre hozza
azokat az ideológiai kétértelmûségeket, amelyek ebben az állítólagosan értékmentes megközelítésben rejlenek. Az aktív közönség elképzelésének megvannak a maga vonzó vonásai, ha beillesztjük a kommunikációs folyamat szélesebb
körû modelljébe. Az inger-reakció modell túlfeszítése volt annak a félelemnek a
kiváltója, hogy az új tömegkommunikációs eszközök kiszolgáltatták az embereket és a társadalmat azok kényére-kedvére, akik ezeket az eszközöket irányítják. Az aktív közönség gondolata nyilvánvalóan optimistább jellegû. Több
ellenôrzést tulajdonít az embereknek saját tevékenységeik felett. Ám ha a közönség képes magáról gondoskodni, akkor kevesebb okunk van arra, hogy
aggódjunk a tömegkommunikációs eszközök tulajdona és irányítása vagy a
hosszú távú vagy rövid távú hatások problémája miatt.
7

„A tömegkommunikációnak nem minden hatása idegen a funkcionális analízis számára,
csupán azok, amelyek relevánsak és fontosak, ha azt akarjuk, hogy a vizsgált rendszer
továbbra is normálisan mûködjön”. (Wright 1960, 104).
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Azok az állítások, melyek értékmentességet tulajdonítanak a megközelítésmódnak, ugyancsak a megközelítésmód empirikus naivitásán alapulnak. Az arra
irányuló kísérletek, hogy új tényeket tudjuk meg a világról a priori elméleti feltételezésektôl mentesen, elkerülhetetlenül azzal járnak, hogy az eredményként
kapott megállapításokból hiányzik a megvilágítóképesség és a szignifikancia.
A tömegkommunikációs folyamatra vonatkozó következtetések, elvonatkoztatva a
kultúrától és a társadalmi struktúrától, semmibe veszik azokat a problémákat,
amelyek a hatalom és a lehetôség társadalmon belüli megoszlásával járnak együtt,
és a gyakorlatban ez az empirizmus a funkcionalizmuson alapul. Mint egy késôbbi szakaszban látni fogjuk, a „használat és szükségletkielégítés” megközelítés
csupán egyetlen politikai végkövetkeztetést támaszthat alá, nevezetesen a status
quo fenntartását.
Feltehetô a kérdés, vajon a tömegkommunikációs kutatás adott-e valóban
bizonyítékokat az aktív közönségre vonatkozóan. Az inger-reakció modelleket
elvetették, fôként mert az a feltételezés, amelyet tett az atomjaira bontott egyéni
közönségre vonatkozóan, hamisnak bizonyult, és nem annyira azért, mert olyan
bizonyítékok halmozódtak volna fel, melyek szerint a közönség különösen aktív
vagy szándékok által vezetett a tömegkommunikációs eszközökkel kapcsolatos
viselkedésében. Bauer (1964) a kommunikációs folyamat által javasolt tranzakciós
modelljének a közvetlen befolyásolási modell helyetti bevezetésére vonatkozó
javaslatát a következôképpen támasztja alá: A szociológiai felmérések nem mutattak ki hatásokat, a használat- és szükségletkielégítés-vizsgálatok kimutattak számos szükségletkielégítést, azonosították a szelektív percepció különféle típusait, a
diffúziós vizsgálatok pedig kimutatták, hogy meghatározott csoportok meghatározott kommunikációs eszközöket szelektív módon használnak különféle feltételek
között. Ám csupán ez utóbbit lehet a közönség részérôl megnyilvánuló tudatos,
szándékos és szelektív használat bizonyítékaként tekintenünk. Ám a megállapítások itt is kisebb közönségre vonatkoznak, amelyek speciális tömegkommunikációs
eszközöket alkalmaznak, nem pedig a tényleges tömegközönségre és a tömegkommunikációra általában. Ami a televíziót illeti, a következô részben idézünk
néhány ellentétes következtetést sugalló bizonyítékot, nevezetesen hogy a használat az adott eszköz elérhetôségétôl függ. Másrészt azonban a „használat és szükségletkielégítés” megközelítés, éppen úgy, mint az „inger-reakció” megközelítés,
inkább hajlamos arra, hogy a közönséget egyénenként fogja fel, elvonatkoztatva
az egyéneket társadalmi környezetüktôl.
Az „aktív” fogalom önmagában kétértelmû. A tömegkultúra bírálói részérôl
gyakran elhangzott már a megkülönböztetés a közönség aktív és passzív változata között. A megkülönböztetés fôként értékelô jellegû, felsorakoztatva a hagyományos tömegkommunikációs eszközök aktív fogyasztását vagy élvezését a
hallgatás vagy nézés passzív tevékenységeivel szemben. Attól eltekintve, hogy
a különféle tömegkommunikációs eszközök hozzáférhetôségével foglalkozik,
nincs különösebb jelentôsége a „használat- és szükségletkielégítés-kutatás” terén
olyan gyakran alkalmazott aktivitás gondolata szempontjából.
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És itt jutunk vissza a szükségletek kérdéséhez. Az „aktív” ebben az esetben
szándékost jelent. A tömegkommunikációs eszközök fogyasztásának tevékenysége
bizonyos célok elérésére, bizonyos szükségletek kielégítésére irányul. De, Gilbert
Ryle halhatatlan kifejezésével élve, van-e valóban „szellem a gépezetben”? Vajon
az emberek ténylegesen belsô mentális állapotok vonatkozásában orientálják
magukat? Nem kétséges, hogy a nyelv rendelkezésre áll, úgyhogy a viselkedés
és a közölt szükségletkielégítések átalakíthatók szükségletekké, éppen úgy,
ahogyan a normák és morál nyelve is rendelkezésre áll a szakmai képzés leírásához. Az ezen elgondolásokat felhasználó tesztek és skálák esetleg hozhatnak
eredményeket, de számos indok alapján kétségbe vonhatjuk ezek értékét. Az
empirikusok által mélységesen megvetett értelmes introspekció módszere arra
utal, hogy rendkívül nehéz megmagyarázni valakinek a tömegkommunikációs
eszközökkel kapcsolatos ízlését. Ha ez mégis megtörténik, akkor is aligha
valószínû, hogy valaki a szükségletekre utaljon. Katz és munkatársai (1973b) azonban nagy magabiztossággal azt állítják, hogy „módszertanilag a tanulmány alapja az a feltételezés, hogy az emberek ismerik szükségleteiket és képesek azonosítani kielégítési forrásaikat” (179). A vizsgálat során az alanyoktól azt kérdezték,
milyen fontosak számukra a különféle érzések, tevékenységek és lelkiállapotok.
A tanulmány címe talán pontosabban úgy utal ezekre, mint „dolgokra”. E tanulmányban ezen „dolgokból” következtetnek a szükségletekre, és ezek alapján történik e szükségletek csoportosítása és kategorizálása, de nincs utalás arra
vonatkozóan, hogy az emberek „tudatában lennének szükségleteiknek”, és
továbbra is kétséges, hogy ôk maguk használnák-e ezt a fogalmat.
A „szükségletek” alapja a hiánymotiváció, de, mint erre Maslow (1964) rámutatott, ez csak akkor plauzibilis, ha alapvetô vagy hiányjellegû szükségletekre
vonatkoztatják, azaz azon esetekben, amikor a kielégítés hiánya pszichológiai
következményekkel jár. Maslow ezeket a szükségleteket szembeállítja a
növekedési szükségletekkel, amelyek az egészséges emberek számára motivációt adnak az „önaktualizálásra” (amit úgy definiál, mint a potenciális képességek és tehetségek aktualizálásának folyamata, küldetés teljesítése… a személy saját belsô természetének teljesebb megismerése és elfogadása, megállás
nélküli törekvés az egységre… a személyen belül [118]). Ha tehát feltétlenül
beszélnünk kell szükségletekrôl a tömegkommunikációs eszközök fogyasztásával kapcsolatban, akkor nyilvánvalónak tûnik, hogy ezek növekedési szükségletek, nem pedig hiányszükségletek, hogy ezek elsajátítottak, nem pedig veleszületettek, és hogy a tömegkommunikációs eszközök fogyasztása növekedési,
nem pedig hiánymotiváción alapul. Az elsajátított szükségletek azonban a társadalmi tapasztalat következményei. Ebben az esetben a tömegkommunikációs
eszközök fogyasztását úgy kellene magyaráznunk, mint az önfejlesztés pozitív
folyamatának részét, amely társadalmi helyzetek sorában történik.
Úgy tûnhet, hogy az aktív, szándékos közönség elgondolásának azonnali
elvetése egyértelmû egy teljesen determinista felfogás igenlésével. Ahhoz, hogy
az embert ismét tudatosan cselekvô szereplôként tekintsük, csak arra kell utal-
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nunk, hogy magatartását inkább a külvilág szerint irányítja, nem pedig belsô lelkiállapotok szerint. Ahhoz, hogy ezt a verstehen perspektíva nyelvére fordítsuk
le, a feladat annak meghatározása, hogy milyen jelentôségûek a tömegkommunikációs eszközök és termékeik a társadalomban különbözôképpen elhelyezkedô
csoportok számára. Ez felvet még egy problémát a célok-szükségletek egyenlettel
kapcsolatban. Úgy tûnik, mintha a célok és szükségletek idôn és téren kívül hatnának. Idônként úgy használják ezeket, mintha az egyének örökös tulajdonságai
lennének, azt az alapot szolgáltatva, amelyen a különbözô szükségletekkel rendelkezô csoportok tömegkommunikációseszköz fogyasztási magatartása felmérhetô. Van valami alapvetôen illogikus annak az állításnak a legmélyén, mely szerint
az alapvetô emberi szükségletek differenciáltan oszlanak meg a társadalomban;
továbbá, hogy ez az eloszlás megmagyarázható társadalmi és lélektani tényezôkre való hivatkozással, és hogy maguk a szükségletek magyarázatot adhatnak a magatartásbeli különbségekre. Ám, még ezen túlmenôen is, minden
indok arra utal, hogy a formula középsô részét redundanciának ítéljük, és visszatérjünk arra, hogy a magatartás közvetlen magyarázata a társadalmi és pszichológiai tényezôkben rejlik.
A „használat és szükségletkielégítés” megközelítés híveinek másik állítása,
hogy az alkotó-közönség kapcsolat új szemléletét kínálja, az utóbbinak némileg
több befolyást engedve az elôbbiekre. Nem sok bizonyíték látszik alátámasztani
ezt a nézetet. Ha az alkotók keveset tudnak közönségük magatartásáról, akkor
minden bizonnyal feltételezhetjük, hogy még kevesebbet tudnak a közönség tagjainak lelkiállapotáról. Az elgondolás mégis az, hogy a közönség szükségletei és
céljai játszanak valamilyen szerepet a kommunikátor helyzetének kialakításában.8
Amint növekszik a mûsorkészítéssel kapcsolatos tanulmányok száma, úgy gyarapszik azon bizonyítékok köre is, melyek arra mutatnak, hogy a kommunikációs
folyamat két oldalát fôként különálló, önmagában zárt rendszerként tekintik
(Burns–Elliott 1972b, fôként 8. fejezet). Ám lehetséges, hogy az elgondolás csupán
annyi, hogy a közönség szükségletei-céljai játszanak vagy játszhassanak szerepet
a kommunikációs folyamatokban, ha ezekre vonatkozó információk rendelkezésre
állnak a mûsorkészítôk számára. Egy késôbbi szakaszban rá fogok mutatni arra,
hogy az ilyen információk semmiféle segítséget nem nyújthatnak a mûsorpolitika kialakításában, hacsak a cél nem egyszerûen a jelenlegi gyakorlat igazolása.
8

„Valóban, ha az intézmények – szociológiai tekintetben – az emberi szükségletek kielégítésére szolgáló elrendezések, akkor a tömegkommunikáció intézményeit is legalább
részben a közönség követelményei szerint kell magyaráznunk.” (Katz és mtsai 1973e, vö.
31). „Eleve tisztában kell lennünk azzal, hogy a magam részérôl ennek az érvelésnek a
feltételét tarthatatlannak tartom. Ám még maguk a szerzôk is láthatóan bizonyos kételyeket támasztanak következtetésüket illetôen… Így tehát azok a korlátozások, amelyek
a mûsorkészítôket a megszokott pályákra és hagyományos »csomagolási« formákra
kényszerítik, a feltételezettnél ritkábban származnak a közönség elvárásaiból és sokkalta
gyakrabban az ôket alkalmazó tömegkommunikációs eszköz szervezetének jellegzetességébôl, vagy pedig ezen szervezeteknek a környezô hatalmi struktúrától való
függésébôl.” (Vö. 56–57.) Nem minden jelentôség nélküli talán az a tény, hogy ezek a
szavak zárják le az elôadást.
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Karl Erik Rosengren – Sven Windahl
Társadalmi osztály és médiahasználat
Bevezetô megjegyzések
Láttuk, hogy a fejlôdés hatása a különbözô korú lányoknál és fiúknál megjelenik
a különbözô médiahasználatban. Hasonlóképpen a szocializáció hatása is megmutatkozik a különbözô társadalmi osztályba tartozó kamaszok különbözô médiahasználatában. Ahogyan a fejlôdés folyamata erôsen függ a nemtôl, a szocializáció
folyamata szorosan összefügg a társadalmi osztállyal (és persze a nemmel is). Az
eltérô fejlôdés és az eltérô szocializáció egymással interakcióban háromdimenziós
társadalmi teret hoznak létre: a nem, osztály és kor terét. Két-két értéket párosítva
nyolc különbözô társadalmi világ jön létre. Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk,
milyen szerepe van a társadalmi osztálynak ezen világok formálásában.
A fejezet célja, hogy bemutassa a társadalmi osztály befolyását a média használatára és hatásaira. Úgy gondoljuk, hasznos, ha kulturális szempontból indulunk
ki, és az osztály által meghatározott médiahasználatra mint olyasvalamire tekintünk, amely leginkább osztálykulturális kontextusban jelenik meg.
Elôször is tisztázzuk az általunk használt fogalmakat: az osztály, a státusz, a kultúra és az ifjúság fogalmát. Három osztálytípust különböztetünk meg: származás,
kontextus és cél szerinti osztályokat. Ezután a médiahasználat és az élményszerzés
kutatását osztálykulturális szempontból közelítjük meg.
Mint a többi fejezetben, itt is elsôsorban a televízióra összpontosítunk, és a társadalmi osztály különbözô aspektusainak kapcsolatát vizsgáljuk a tévézés különbözô aspektusaival. Megtárgyaljuk az összefüggéseket és motívumokat is.
A fejezet végén a média használatáról áttérünk ennek a használatnak a hatásaira. Feltételezzük, hogy nem kizárólag a médiahasználatot befolyásolja a társadalmi osztály. A használat hatásai is függenek tôle. A televízió különbözôképpen
hat a különbözô társadalmi osztályokra.

Két alapvetô különbségtétel:
osztály és státusz; származási és célosztály
A társadalmi osztály fogalmának a tömegkommunikációs struktúrák és folyamatok tanulmányozásába való bevonása több szempontból is hasznos.
Például ha a tömegkommunikációt a kommunikátori ellenôrzés és birtoklás
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aspektusából vizsgáljuk, okvetlenül felmerül a kérdés, hogy milyen társadalmi értékeket közvetít és milyen érdekeket szolgál a média: kinek az
értékeit és kinek az érdekeit? A befogadó oldaláról azt feltételezzük, hogy az
erôforrások egyenlôtlen eloszlása a társadalmi osztályok között eltérô médiahasználathoz vezet. Továbbá az osztályfüggô interakciók osztályfüggô szokásokat, hiteket és normákat eredményeznek. Röviden: osztályfüggô kultúrát.
A tömegmédia használata pedig fontos részét alkotja ennek a kultúrának.
A fogalom hasznossága ellenére bizonyos médiakutatók nem veszik
különösebben figyelembe a társadalmi osztály szerepét. Ez annak az általános tendenciának a része, hogy a tömegkommunikációt kontextusából kiemelve tanulmányozzák. Mindannyian tudjuk azonban, hogy a médiahasználat nem valami társadalmi vákuumban történik. A legtöbb esetben társadalmilag meghatározott az a mód, ahogyan az egyén a médiát használja,
csakúgy mint ennek a használatnak a hatásai és következményei.
A társadalmi osztály fogalmát sokféle értelemben szokás használni, de mint
szabálynak, használata akár Marxig, akár Weberig visszakövethetô. A marxista
definíció abból a feltételezésbôl ered, hogy a társadalom gazdasági struktúrája egy osztálystruktúrát alkot, ahol az osztály „azon személyek összessége,
akik a termelési mechanizmus ugyanazon részét alkotják”. Max Weber szintén közgazdasági szempontból határozza meg a társadalmi osztályt, de míg
Marx a termelési kapcsolatokból indul ki, Weber definíciójának alapját a piaci
kapcsolatok adják. Az egyén osztálypozíciója attól függ, hogy milyen eszközök
állnak rendelkezésére egy piacon való operáláshoz. Weber és követôi a társadalmi osztály fogalmához csatolják a státusz fogalmát, ami az egyén másokkal szembeni presztízsét jelenti. Az osztályhierarchiát egyetemesebbként
és eredményorientáltabbként szokás jellemezni, míg a státuszhierarchia partikularisztikusabb és öröklôdô. Ennek ellenére természetesen szoros kapcsolat van osztály és státusz között.
A tömegkommunikáció-kutatásban nincs egységes használata az osztály
fogalmának. A marxista változatnak leginkább az európai kutatása jellemzô.
Weber munkája az Atlanti-óceán mindkét partján érezteti hatását. Az empirikus kutatások néha a jövedelmet, néha az iskolázottság szintjét értik osztály
alatt. Sokkal ritkábban jelenik meg a termelési folyamatban játszott szerep – foglalkozás – az osztály mutatójaként.
A Media Panel Program a foglalkozást használja a társadalmi osztály mutatójaként. A vizsgált fiatalok megkülönböztetésének alapja a két szülô foglalkozása. Ezzel a marxista felfogást közelítjük, mivel a foglalkozásokat
kékgallérosokra, fehérgallérosokra és szellemi szabadfoglalkozásúakra osztottuk.
A társadalmi osztály szempontjának alkalmazásakor is figyelembe kell
vennünk az erôforrások szempontját. A magasabb társadalmi osztály jobb
eszközöket jelent bizonyos kulturális termékek használatához. Perspektívánkba beletartozik a nemzedékek során át kialakult osztálykultúra és az
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életstílus fogalma is. A médiahasználat bizonyos fajtái többé-kevésbé kötelezônek tekinthetôk egy-egy társadalmi pozícióban. Itt a marxi felfogás mellett
elôtérbe kerül az esélyeket, jogokat és kötelességeket hangsúlyozó weberi
nézet. Amíg a társadalmi osztály egyszerûen leírja a kereteket, amelyeken
belül a tömegmédia megjelenik, a társadalmi státusz elôírja azokat a pontos
módokat, amelyeken a különbözô státuszú csoportok a médiát használják.
Ebbôl arra következtethetünk, hogy az iskolázottság jó mutatója a társadalmi státusznak.
Amellett, hogy a társadalmi osztályt a szülôk foglalkozásából eredeztetjük, a
médiahasználat és hatásainak leírásakor a szülôk iskolázottságát használjuk fô
független változóként, mivel a médiahasználat koncepciója alapvetôen a
kognitív és intellektuális erôforrások (és informális kötelezettségek) eredménye,
amelyeket a formális iskoláztatás alakít ki. Az iskolázottság mint független
változó mellett szóló gyakori érv, hogy mivel a médiahasználat mentális és
intellektuális tevékenység, legjobban olyan értékekkel mérhetô, amelyek az
ebben való gyakorlatot mutatják. Az európai szociológiában ez a feltételezés
gazdag elméleti struktúrába ágyazódik, amely egymásra vonatkoztatja az
osztály, a státusz és a kultúra fogalmát.
A tömegmédia használatának szociokulturális alapjait elônyös lenne
újragondolni Bourdieu elméleteinek fényében. Bourdieu központi fogalma
az „akadémikus” vagy „kulturális tôke”, ami „azon szimbolikus vagyon elsajátításának eszköze, amelyet a társadalom keresésre és birtoklásra érdemesnek ítél”. Ez a kulturális tôke hatással lehet például a gyermek iskolai
sikerére. Ily módon kapcsolatot teremt a családi háttér és az iskolai eredmények között. A kulturális tôke fogalma azonban nem csak az iskolai elômenetelre vonatkozik. Befolyásolja az iskolán kívüli tevékenységet is, mint például a tömegmédia használatát.
Bourdieu elméletei megfelelnek az olyan típusú kutatás számára, amilyet
mi is folytatunk: a fiatalok médiahasználatának vizsgálata családi kulturális
környezetben. Nem csak a médiahasználat befolyásolójaként foglalkozunk a
kulturális tôkével; tekinthetôk a család médiaszokásai is a kulturális tôke
részének. Mindkét esetben a kulturális tôke fogalma jelzi az iskolázottságot
mint fô független változót.
A szülôk társadalmi osztályán és iskolázottságán kívül használunk az elemzés
hátteréül egy másik változót is. A referenciacsoport-elmélet és az elôzetes szocializáció fogalma azt mondja, hogy nem csak az a társadalmi osztály befolyásolja az
egyén tevékenységét, hiteit és attitûdjeit, amelybôl az illetô jön. Az, ahova jutni
akar, vagy amelyikrôl feltételezi, hogy oda fog jutni, ugyanolyan fontos lehet.
Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok egy része az elôzetes szocializáció Merton (1963)
által leírt állapotába kerül, olyan állapotba, amelyben az egyén felveszi annak a
csoportnak a viselkedését és attitûdjeit, amelynek tagjává szeretne válni.
A társadalmi osztályokkal kapcsolatban a referenciacsoport-elmélet azt
mondja, hogy nemcsak a származási, hanem a célosztályt is figyelembe kell
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vennünk. Sok, talán a legtöbb esetben a kamaszok a célosztályt azonosnak tartják a származási osztállyal, de vannak ez alól kivételek is. Ennek a
fejezetnek az egyik célja a származási és a célosztály együttes hatásának
vizsgálata (az utóbbit az alapján határozzuk meg, hogy milyen foglalkozást
szeretne ûzni az egyén felnôttkorában).
Ebben az alfejezetben a státusz és a társadalmi osztály fogalmát vitattuk
meg. Kétféle társadalmi osztályt különböztettünk meg: származási és célosztályt. A következô alfejezetben a társadalmi osztály egy harmadik típusú társadalmi osztályról lesz szó: a kontextusosztályról.

A társadalmi osztály harmadik típusa:
a kontextusosztály
A tömegkommunikáció-kutatásban újra és újra kijelentik, hogy a tömegkommunikációs folyamat cselekvôit befolyásolja társadalmi környezetük. Riley
és Riley (1951) fenntartja, hogy a folyamatban részt vevôk izolálásával és a
folyamatnak mint a társadalmi életen és struktúrán kívüli jelenségre való
tekintésével a kommunikációkutatók sok eredményt nem értelmeztek és nem
magyaráztak. Ennek az alapvetô belátásnak köszönhetôen a szerzôk elismerést
kaptak, amiért „új szemléletet” vittek a kommunikációkutatásba (Mendelsohn
1964). A kommunikáció kétlépéses áramlásának elmélete (Katz–Lazarsfeld
1955) szintén speciális kontextusba helyezi a befogadót. Gondolhatnánk, hogy
ezek az eredmények hatottak a késôbbi tömegkommunikáció-kutatásra, de
ez szinte egyáltalán nem történt meg.
A kommunikációs folyamat társadalmi kontextusának talán a használat és
élményszerzés kutatása szenteli a legtöbb figyelmet (Rosengren et al. 1985).
A kutatás elôrehaladtával egyre inkább az derül ki, hogy a társadalmi
környezet meglehetôsen összetett jelenség. A legtöbb ember differenciált társadalmi környezetben él, számtalan különbözô befolyás alatt. Úgy gondoljuk, nehéz lenne találni valakit, akit csak egyetlen szubkultúra befolyásol.
Jó például szolgálnak erre tanulmányunk tárgyai, a gyerekek és kamaszok.
Családjuk révén egy bizonyos társadalmi osztályhoz tartoznak. Kortárscsoportjuk egyes tagjai tartozhatnak más társadalmi réteghez. Az iskolai osztályban számos társadalmi csoport képviselteti magát, emellett az iskolának
is megvan a maga szociokulturális jellege. Egy munkásosztályból származó
gyerek számára az iskola képviselheti a középosztály kultúráját, közvetítheti
a középosztály normáit, és elvárhatja tôle a középosztálybeli viselkedést.
A késôbbi elemzés során figyelembe vesszük az iskolai környezetet is. Még
egy olyan viszonylag jól integrált városban is, mint Växjö (és különösen egy
olyan szegregált városban, mint Malmö), elkülöníthetünk munkásosztálybeli,
középosztálybeli és kevert iskolákat, a tanulók összetételétôl függôen. Az általunk vizsgált kamaszok tehát, a saját társadalmi osztályuk hatásán kívül, ki van-
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nak téve az iskolai környezet befolyásának – az ún. Tingsten-féle kontextuális
hatásnak – is.
A korábban már leírt kétféle társadalmi osztály (származási és célosztály) mellett tehát figyelembe kell vennünk egy harmadik osztályt is: a kontextusosztályt. Különösen érdekes eset, amikor a származási osztály és a kontextusosztály
nem esik egybe – amikor tehát egy bizonyos társadalmi osztályba tartozó
kamasz olyan iskolába jár, amelybe dominánsan egy másik osztályba tartozók
járnak –, ami bizonyos mértékig hasonlít az ún. keresztnyomás jelenségéhez.

A médiahasználat és hatásainak
társadalmiosztály-alapú modellje felé
A használat és élményszerzés modelljének állandó kritikája, hogy nagyon
ritkán specifikálja és határozza meg a tömegmédia használatával kapcsolatos
igények, motivációk és/vagy élmények társadalmi eredetét (Palmgren et al.
1985). Ennek a könyvnek egy korábbi szakaszában kísérletet tettünk rá,
hogy a fejlôdés szempontjából vizsgáljuk ezt az eredetet. Most egy olyan modell segítségével vizsgáljuk a tömegmédia használatát és hatásait, amelynek
alapelemei a szociokulturális környezet, az egyén és a tömegmédia. Ezek az
elemek bizonyos sémák szerint kapcsolódnak egymáshoz, amelyek kapcsolatait vitatjuk meg a következôkben. De elôször is nézzük az alapelemeket.

Az egyén
A Media Panel Programban kettôs szempontból vizsgáljuk az egyént. Egyrészt akarattal rendelkezô és cselekvô alany, másrészt erôs társadalmi hatások tárgya.
Egyrészrôl egyetértünk McQuaillel és Gurevitchcsel (1974, 298) a használat és élményszerzés strukturális-kulturális kutatásában. Semmi kétség
afelôl, hogy az egyént befolyásolja a külvilág. Médiahasználatát például
meghatározza a kultúra, a társadalmi struktúra és a médiatartalmakból nyert
korábbi tapasztalatok. Másrészrôl viszont a társadalmi befolyás megjelenik a
belsô kényszerekben és pozitív hatásokban, és módosul is azok által; az
értékek, normák és motivációk az egyén által internalizálódnak, és a „kívülrôl” érkezô közvetlen és közvetett befolyás mellett bizonyos fokig befolyásolják a médiahasználatot.
Bár fenntartjuk, hogy mindkét szempont érvényes, ebben a fejezetben az
egyént az osztály szempontjából nézzük: erôs külsô hatások tárgyaként. Az
egyén, mint értékei, normái és motivációi alapján tudatosan cselekvô alany,
a szocializációról szóló fejezetben kap szerepet.
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A tömegmédia
Egy tömegmédium mind fizikai, mind pszichológiai elérhetôségében különbözik más médiumoktól. Meghatározható olyan valamiként is, ami többékevésbé megfelel egy egyén, csoport, társadalmi osztály stb. elvárásainak
(Weibull 1985). A tömegmédiumok nagy része kereskedelmi jellegû, fô céljuk a
potenciális közönségbôl való részesedés maximalizálása (vagy inkább optimalizálása). Ez számos módon valósítható meg. Egyes médiumok azt a stratégiát alkalmazzák, hogy egyre szélesítik tartalmaik skáláját, hogy minél
többfajta életmódot képviselô ember tetszését megnyerjék. Mások egy nagy
alapossággal meghatározott célközönség minél nagyobb részét igyekeznek
megnyerni.
A tömegmédia tartalmi struktúrája az egyes országok eltérô médiaideológiája szerint változik. A liberális tömegkommunikációs ideológiájú országokban a tömegmédia piacjellegén van a fô hangsúly, és feltételezhetjük,
hogy a média termékei nagyjából összhangban vannak a társadalmi „ízléscsoportok” struktúrájával. A társadalmi felelôsségbôl kiinduló országokban a
médiatartalom termelését és terjesztését irányító bizonyos társadalmi normák
miatt a tartalom valószínûleg nem igazodik ilyen tökéletesen a közízléshez.
Svédország az utóbbi típusba tartozik, és ennek jellegzetességei mutatkoznak
meg a televízióban. A Svéd Rádió- és Televíziótestület célja nem annyira a
fiatal nézôk számának maximalizálása, inkább olyan tartalom közvetítése,
amely ideológiai és kulturális szempontból is elfogadható. Svédországban
tehát a televízió másfajta szerepet játszik az ifjúsági kultúrában, mint egyes
más országokban.
Egy társadalmon belül is vannak stabilabb médiumok és dinamikusak,
állandóan változók, amelyek folyamatosan próbálnak a közönséghez igazodni.
A közszolgálati médiaintézmények, mint például a svéd televízió, kevésbé
dinamikusak és változékonyak, mint a kereskedelmiek, például a lemezkiadók. Svédországban és az Egyesült Államokban is az utóbbiak ciklikusan
fejlôdnek és termelnek. Úgy gondoljuk, ez a ciklikusság különösen igaz a
tömegkultúra iparára, amely a fiatal fogyasztókat célozza meg. A különbözô
divatok tipikusan a kultúripar perifériáján jelennek meg, és csak késôbb
integrálódnak a kultúra fôvonalába. Ekkor új ciklus kezdôdik, és egy idô
után a kultúra ehhez is igazodik. A következô alfejezetben valamivel részletesebben vitatjuk meg az ifjúsági és tömegkultúrát.

A szociokulturális környezet: ifjúsági kultúra és osztálykultúra
A kultúra fogalmát sokféleképpen szokás értelmezni. Szociológiai szempontból is többféleképpen megközelíthetô. Piepe és társai (1978) megneveznek
néhány lehetséges szempontot:
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1. a kultúra mint valami közös, konszenzuális és integratív;
2. a kultúra mint osztályfüggô valami, osztálykultúrákkal asszociálható
jelentésrendszerek;
3. a kultúra mint valami individuális, szubjektív, heroikus; például az ifjúsági
kultúra;
4. a kultúra mint a szimbolikus tevékenység és viselkedés autonóm szintje;
például a televízió szimbolikus rendszere mint kulturális rendszer.
A négy szempont többféleképpen kombinálható is. Ebben a tanulmányban
mindegyikre kitérünk. A 4-es számú szempont gyakorlatilag mindent felölel,
amire a tömegkommunikáció-kutatók gondolni szoktak, amikor a média tartalmáról és annak hatásairól beszélnek. Az 1-es és 2-es szempontok nem zárják ki egymást, mivel egy osztályon belül az osztályfüggô kultúra is lehet
közös, konszenzuális és integratív. Az általunk vizsgált populációra láthatóan
a 3-as szempont vonatkozik leginkább. A 2-es szemponttal (osztálykultúra)
együtt ez áll érdeklôdésünk fókuszában. Az osztályfüggô ifjúsági kultúrák
különbözô lehetôségeket biztosítanak a különbözô osztályba tartozó kamaszoknak. A különbözô médiahasználat fontos része ezeknek a lehetôségeknek.
A különbözô osztályba tartozó vagy különbözô státuszú csoportok különbözô
értelmezési rendszereket és kulturális mintákat használnak. „A kultúra és a
társadalmi struktúra kibogozhatatlanul összefonódnak. Valójában a kultúra a
társadalmi struktúra szimbolikusan szervezett és jelentésekkel teli aspektusa.”
A fentebb elmondottak alapján úgy tûnhet, hogy a kulturális szokások szorosan követik az osztályok határait. De nem ez a helyzet. Tudjuk, hogy a társadalmi osztály egyáltalán nem az egyetlen tényezô, ami meghatározza, mondjuk, a médiahasználatot. Csak azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy fontos tényezô.
Gyakori érv az osztálykulturális szempont használata ellen, hogy az elmúlt évtizedekben az osztálykülönbségek szinte elhanyagolhatóvá váltak az
olyan posztindusztriális országokban, amilyen Svédország is. De számos
bizonyíték amellett szól, hogy egyes társadalmi szektorokban az osztálykülönbségek ugyanolyan jelentôsek ma, mint évtizedekkel ezelôtt, dacára a
szakadékok szûkítésére irányuló kísérleteknek. Az egyik ilyen terület az
iskola. Minden próbálkozás ellenére, amelyek az utóbbi évtizedekben Svédországban arra irányultak, hogy egalizálják az iskoláskor elôtti és az iskolai
rendszert (ahová válaszadóink is tartoznak), még mindig szemmel látható az
osztályok szegregációja.
Kétségtelen, hogy az ilyen különbségek többféle kölcsönhatásba kerülnek
a kamasztársadalomban fellépô egyéb megkülönböztetôerôkkel, például a
különbözô ifjúsági kultúrák valószínûleg jelentôs befolyással vannak a mai
kamaszok életmódjára. Ha a fiatalok médiahasználatával akarunk foglalkozni, a fiatalság fogalmának leírása szinte elkerülhetetlen. De mi az ifjúsági
kultúra? Sôt tulajdonképpen az elsô kérdés az, hogy létezik-e egyáltalán osztályoktól független ifjúsági kultúra?
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Erre a kérdésre számos tudós igennel válaszol. Murdock és McCron az ifjúsági
kultúra mint autonóm szubkultúra fogalmát Ortega y Gassetig, Mannheimig
és Parsonsig vezetik vissza. Évtizedekig Parsons (1942) eszméi uralták a
terepet. Parsons úgy tekintette a kamaszokat, mint akik a társadalmi „lappangás” szakaszában vannak. A kötelezô oktatás távol tartotta a fiatalokat a
termelés rétegzett szférájától. A társadalomtudományban ezért a fiatalság
képét elsôsorban a fogyasztás és a szabadidô eltöltésének módjai mint életmódok határozták meg, elkülönítve minden osztályalapú kontextustól, vagy
külön osztályként értelmezve az ifjúságot.
Újabban ez a szemlélet megváltozott. Sok tudós azt tartja, hogy a fiatalság
szerves része a rétegzett társadalomnak, és nem választható el attól. A társadalmi osztály és a hozzá tartozó kultúra különbözô módokon befolyásolja a fiatal
generációt, ahogy azt Bourdieu (1977) és sokan mások bemutatták (lásd fent).
Azt jelenti-e ez, hogy nincs elkülöníthetô ifjúsági kultúra? Nem, de úgy
látjuk, hogy az ifjúsági kultúra elsôsorban erôforrás, amelybôl a különbözô
korú és szociális hátterû fiatalok táplálkoznak. Az ifjúsági kultúra nagyrészt a
kultúripar differenciált terméke, amely biztosítja a fiataloknak mindazt, amelyre
identitásuk megteremtéséhez, fenntartásához és kifejezéséhez szükségük van.
Ez a kulturális termelés lefedi a fiatalok számos csoportjának igényeit és érdekeit. Ennek jelentôs része a tömeg- vagy populáris kultúrához tartozik.
Összegezve tehát, azon az állásponton vagyunk, hogy az általunk vizsgált
fiatalok, bár a termelés folyamatában nem vesznek részt, ki vannak téve
osztálykulturális befolyásoknak. Ugyanakkor akarattal rendelkezô, cselekvô
alanyok is, akik tevékenységeik során arra támaszkodnak, ami az ifjúsági kultúripar termékeinek változatosságából elérhetô számukra. Egyes esetekben
kifejezetten és szándékosan a saját igényeikhez igazítják a média termékeit.
Modellünk alapelemeinek eme rövid bemutatása után haladjunk tovább
az elemek közötti kapcsolatokhoz.

Az egyén, a szociokulturális környezet és a média kapcsolata
A használat és élményszerzés elméletének legelterjedtebb változata azt feltételezi, hogy az egyént legnagyobbrészt belsô, több-kevésbé alapvetô szükségletei veszik rá a média használatára. Ezenkívül a használatot a szocializáció
során elsajátított normák, szabályok és ízlések irányítják. Végül befolyásolják
az anyagi és pszichológiai erôforrások, amelyeket nem kis mértékben a társadalmi osztály határoz meg.
Egyes médiumok és médiatartalmak erôsebben köthetôk egy bizonyos
társadalmi csoporthoz, mint mások. Ahogy McQuail és Gurevitch (1974)
hangsúlyozza, bizonyos médiamintákat többé-kevésbé meghatároz a szociális környezet. A tömegkultúra egyes részei egyes társadalmi csoportokhoz
szólnak, és megfordítva, az egyes társadalmi csoportok kiveszik a „részüket”
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a tömegkultúra bizonyos anyagaiból. Ahogyan Lull (1983) és Roe (1983a) is
megjegyzi, ez különösen jól látható a popzene birodalmában, de az alapelv
minden médiatartalomra és minden társadalmi csoportra érvényes.
Az, hogy az egyén médiahasználata ily módon behatárolt, nem jelenti azt,
hogy a média tapasztalása összességében passzív esemény lenne. Levy és
Windahl (1985) megmutatja, hogy a strukturális megközelítés, amelyet mi is
alkalmazunk, nem zárja ki, hogy a médiahasználót szelektívnek és a használat tevékeny résztvevôjének tekintsük. Csak annyit jelent, hogy az egyén
szabad akarata egyáltalán nem független a társadalmi és kulturális struktúráktól. A közönség minden tagjának a szocializáció mondja meg, hogy média
áramának mely lehetôségeivel szerezhet élményt magának, és ily módon
behatárolják a választást, csakúgy mint egyéb tevékenységek esetében.
Bár eddig nem beszéltünk a média hatásairól, fontos részét alkotják modellünknek. Windahl ír a használat és hatásainak kapcsolatáról. Feltételezzük, hogy mind a használatot, mind hatásait befolyásolja a társadalmi osztály
és annak kultúrája. Ahogy Klapper már évtizedekkel ezelôtt kimutatta, a tömegmédia hatásai és tartalmának nagy része is számtalan tényezô komplex
kölcsönhatásainak eredménye. A társadalmi osztály ezen tényezôk egyike.
Másrészt a tömegmédia hatásai tekinthetôk közvetettnek is. A médiahatások szociokulturális modelljében Ball-Rokeach és DeFleur leírnak egy hatásfolyamatot, amelyben a tömegmédia szolgáltat anyagot a kultúrának, az emberek pedig a kultúra alapján formálják meg véleményüket, attitûdjeiket és
hiteiket. Ebben a folyamatban a médiahasználat önmagában nem megbízható
elôrejelzôje az egyénre gyakorolt hatásoknak. Ahogy Newcomb is megjegyzi,
e szerint a modell szerint a média üzenetei egyformán jutnak el mindenkihez,
függetlenül attól, hogy az illetô mennyi tévét néz vagy újságot olvas.
Felismerve ennek a szemléletnek az elônyeit, alapvetôen az emberek médiahasználatára, és az abból eredô hatások különbségeire, nem pedig hasonlóságaira helyezzük a hangsúlyt. A modellünk elemei közötti kapcsolat
megtárgyalásakor abból indulunk ki, hogy a szocializáció mindig eltérô: az
emberek nem ugyanúgy szocializálódnak. Ráadásul az eltérô szocializáció
különösen összetett folyamat, amelynek számos eleme lép mûködésbe különbözô idôpontokban.
Illusztrálandó, milyen nehéz meghatározni a szociokulturális környezet és
az egyén kapcsolatát, röviden felvázolunk egy kérdést, amelyet empirikus
adatok alapján késôbb részletesen is megvizsgálunk. A kérdés az, hogy a szociális háttér befolyása a vizsgált életkor kezdetén vagy végén a legnagyobb?
A kérdésre több lehetséges válasz is létezik. A Parsons (1942) és mások által
feltételezett autonóm ifjúsági kultúrából kiindulva arra a következtetése juthatunk, hogy a társadalmi osztály hatása ezekben az években kicsi, és egyre
növekszik, ahogy a fiatal személy közelebb kerül a termelési szférába való
belépéshez. Hedinsson eredményei némiképp alátámasztják azt a feltevést:
„A család társadalmi osztálya a nagyobb autonómia következtében erôsebb

eleje

8/24/07

12:42 PM

248

Page 248

MÁSODIK

FEJEZET

MÉDIA

ÉS TÁRSADALOM

–

IRÁNYZATOK A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ HATÁSAIRÓL

független tényezô a tizenöt éves kamaszok életében, mint a tizenegy évesekében.” Tehát minél érettebb és függetlenebb a kamasz, annál erôsebb osztálytudattal bír, és annál jobban látszanak ennek hatásai a médiahasználatban.
Szólnak azonban érvek az ellenkezô állítás, tehát amellett is, hogy a társadalmi osztály befolyása egyre csökken, ahogy a fiatalok fejlôdnek. McLeod
és Brown feltételezi, hogy „a társadalmi osztály hatása a gyermek fejlôdésére
a gyerekkor elsô felében a legnagyobb, ezután a gyermek elkezdi csökkenteni
a szüleitôl való függôségét…”. Ezt támasztják alá Greenberg és Dominick,
valamint Stein et al. eredményei. Újabban hasonló eredményekre jutott Roe
és Johnsson–Smaragdi is.
Az ésszerû válasz az lehet, hogy az osztálybefolyás fô csatornája, a családi kötelék, lazul, ahogy egyéb szocializáló tényezôk, mint a kortárscsoportok és az iskola gyengítik a társadalmi osztály és kultúrájának hatását. Említettük már, hogy az iskola, mint szociális környezet, erôs kontextuális
befolyást gyakorolhat a kamaszok médiahasználatára. Feltéve, hogy létezik
ilyen befolyás, legalább viszonylagosan gyengítenie kell a származási osztály
hatását. Másrészt viszont a célosztály hatásának növekednie kell, ahogy a
kamasz egyre közelebb kerül a munkaerôpiacra való kilépéshez (vö. fentebb).
Arra a látszólag egyszerû kérdésre tehát, hogy a társadalmi osztály befolyása
növekszik-e vagy csökken a kamaszkor során, két radikálisan eltérô választ
ismer a szakirodalom. Azt már láttuk, ahhoz, hogy megfelelô választ adhassunk a kérdésre, legalább háromféle társadalmi osztályt kell megkülönböztetnünk: származási osztály, célosztályt és – a kettô között – kontextusosztályt. „Honnan jössz, hová mész, és most éppen hol vagy?”
Figyelembe véve ezt a három osztálytípust, feltételezzük, hogy:
– a származási osztály befolyása csökken, ahogy a kamasz egyre idôsebb lesz;
– a célosztály befolyása egyre erôsebb lesz ugyanezen idô alatt; míg
– a kontexusosztály befolyása nagyjából azonos marad, esetleg erôsödik, amíg
a kamasz iskolába jár.
Ezenkívül a származási, cél- és kontextusosztály hatásai kölcsönhatásba
lépnek, erôsítik vagy ellensúlyozzák egymást, a körülmények alakulásától
függôen. Egy erôs oktatási rendszer például mind a származási, mind a célosztály befolyását csökkenti, míg egy gyenge oktatási rendszer esetén ezek
a hatások erôsebbek lesznek.
Mindezek alapján az osztályhatás kamaszkori változásának kérdésére
nem egy, hanem legalább három különbözô válasz létezik. Úgy gondoljuk,
ez a társadalmi élet minden aspektusára igaz, bár számunkra természetesen
az osztálynak a médiahasználat természetére, okaira és hatásaira gyakorolt
befolyása érdekes. Ezt a fejezetet egy rövid, empirikus alfejezettel zárjuk,
amely azt mutatja be, hogyan formálja a társadalmi osztály a gyerekek és kamaszok médiahasználatát.
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A társadalmi osztály médiahasználatra
gyakorolt hatásának empirikus bemutatása
A társadalmi osztálynak a tömegmédia használatára gyakorolt hatása többféleképpen demonstrálható. A legegyszerûbb megmutatni, hogy egy-egy
médium fogyasztásának mennyisége osztályonként változó. Ezt újra és újra
megteszik a szociológusok és tömegkommunikáció-kutatók, mi pedig hozzájárulunk a differenciált tömegmédia-fogyasztás empirikus adatainak bôvítéséhez.
A szociokulturális befolyás vagy kényszer nem korlátozható izolált mennyiségekre. A kapcsolatokat és struktúrákat figyelembe véve kell vizsgálni. Ha
igazunk van abban, hogy létezik egy, az osztálykultúrától részben befolyásolt ifjúsági kultúra, akkor a gyerekek és kamaszok között szociokulturális
csoportonként különbözô kapcsolatokat kell találnunk a különbözô médiumok használata között. Sôt, a médiahasználat osztályonként eltérô strukturálását befolyásolnia kell még a két másik komoly strukturálóerônek: a kornak és a nemnek is. Ezt találjuk-e az empirikus valóságban is?
Elôször is vizsgáljuk meg a médiastruktúrákat a különbözô médiumoknak
a vizsgált gyerekek és kamaszok általi használata közti kapcsolatok szempontjából, amelyeket a fogyasztási mennyiségek közti korrelációk alapján
mértünk. Az ugyanazon médium különbözô idôkben való használatai közti
korrelációkat érthetô okokból nem vettük figyelembe, így számos gyenge
korrelációt találtunk a nyolc vizsgált médium használata között, de csak néhány közepes vagy erôs kapcsolatot. Tulajdonképpen csak két korreláció éri
el vagy haladja meg a 0,3-es értéket: a moziba járás és televíziózás korrelációja az 5. osztályosok között (0,3), illetve a mozi és popzenehallgatás közötti összefüggés a 9. osztályosoknál (0,32). Látszólag tehát a médiahasználat
egyáltalán nem strukturált. De a látszat csal.
Annyi történt, hogy a társadalmi osztály, a korral és a nemmel kölcsönhatásba kerülve, a korrelációkat gyengítô változóként funkcionált. Vegyük tehát
figyelembe a nemet és a társadalmi osztályt egyaránt. Így nem csupán struktúrákat találunk a médiahasználatban, hanem komoly különbségekre is bukkanunk a struktúrák és a strukturáltság fokai között. Nyolc médium három hullámban összesen 252 korrelációt mutat (3×28-at a hullámokon belül és 3×56-ot a
hullámok között). Ha a 0,01-os szintet elérô értékeket tekintjük szignifikánsnak,
mind a négy vizsgált társadalmi csoportban két-három szignifikáns korrelációra
számíthatunk, amelyek a véletlen eredményei. De nem ez a helyzet.
0,01-os szignifikancia-határral a szignifikáns korrelációk száma:
Munkásosztálybeli fiúk:
Munkásosztálybeli lányok:
Középosztálybeli fiúk:
Középosztálybeli lányok:

16
32
20
45
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A médiahasználat strukturáltságának foka jelentôs, és osztályonként nagymértékben különbözô. A médiahasználat sémája a középosztálybeli lányok
esetében majdnem háromszor olyan strukturált, mint a munkásosztálybeli
fiúknál. A középosztálybeli fiúk esetében a strukturáltság foka közel van a
munkásosztálybeli fiúk értékéhez, míg a lányoknál nagyobb a különbség.
A ténybôl, hogy a nem hatása a strukturáltság fokára erôsebbnek tûnik,
mint a társadalmi osztályé, az következik, hogy a társadalmi osztály önmagában nem hat, csak a nemi szerepekkel összefüggésben. A különbségek
szociokulturális jellegûek.
Az 1. és 2. ábra ezeket különbségeket jeleníti meg, összevetve a középosztálybeli lányok és a munkásosztálybeli fiúk korrelációs mintáját.
1. ábra A különbözô tömegmédiumok használata közti összefüggések
a munkásosztálybeli fiúknál
5. osztály

7. osztály

9. osztály

2. ábra A különbözô tömegmédiumok használata közti összefüggések
a munkásosztálybeli lányoknál
5. osztály

M:
TV:
P:
R:

7. osztály

mozi
televíziózás
popzene
rádió

D:
B:
W:
C:

9. osztály

napilapok
könyvek
hetilapok
képregények
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(Az egyes médiumokon belüli korrelációkat nem jelöltük. Az áttekinthetôség kedvéért az ábrákon csak a 0,3-nél erôsebb korrelációk szerepelnek,
és mindhárom negatív szignifikáns korreláció.)
A minták bonyolult részletei önmagukban is érdekes vizsgálat tárgyát
jelentenék – amitôl azonban most el kell tekintenünk. Elegendô megjegyezni ezt, hogy nagyon kevés a médiumok közötti negatív korreláció. Egyegy médium fokozott használata csak nagyon ritkán befolyásolja negatívan
egy másikét. Kor, nem és társadalmi osztály szempontjából vizsgálva a kamaszok médiahasználata inkább kumulatívnak, mint kompetitívnek tûnik
(Johnsson–Smaragdi 1983, 58, 211).
Ennek a kapcsolatnak a lényege azonban sokkal egyszerûbb ennél. A lényeg a két minta strukturáltsági foka közti eltérés. A különbség feltûnô. A korral és a nemmel kölcsönhatásban a társadalmi osztály valóban erôs befolyást
gyakorol az egyes társadalmi osztályok médiahasználati sémájára. Az ifjúság
médiakultúrája kor, nem és társadalmi osztály szerint strukturálisan differenciált. A strukturális differenciálódás hátterében az eltérô szocializáció áll.
Mielôtt lezárnánk ezt a fejezetet, még egy észrevételt szeretnénk tenni.
Elég determinisztikus jelleggel ábrázoltuk a szociokulturális környezet és az
egyén kapcsolatát. Ez nem azt jelenti, hogy tagadnánk a lehetôséget, hogy
az egyén aktívan befogadhatná és használhatná az egyéb osztálykultúrákat
egy osztályidentitás kifejezése, esetleg transzcendálása érdekében. Ennek a
folyamatnak az eredménye aktívabb médiahasználat lehet, amely osztályvagy státusztudatos, és amely, hasonlóan a popzenéhez, a csoporthoz vagy
osztályhoz tartozás kifejezôje.
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2.3. Napirend-kijelölés, tematizáció

Maxwell McCombs – Donald Shaw
A tömegmédia témakijelölô funkciója
Napjainkban még inkább, mint korábban, a jelöltek nem annyira személyesen, mint a tömegmédián keresztül kerülnek az emberek szeme elé.1
Sokaknak a tömegmédia jelenti az egyetlen kapcsolatot a politikával. Az
információt, amely alapján aztán a szavazat megszületik, legnagyobbrészt a
rovatokba és cikkekbe ágyazott ígéretek, fogadalmak és retorika adja. Az
emberek tudásuk legnagyobb részét másod- vagy harmadkézbôl, a tömegmédiából vagy más emberektôl szerzik.2
Bár nincs még perdöntô bizonyíték arra, hogy a tömegmédia komolyan
megváltoztatja az attitûdöket egy kampány során,3 arra sokkal inkább, hogy
a szavazók tanulnak a kampányok során elérhetô óriási mennyiségû információból.4 Az emberek persze eltérô mértékben figyelnek a tömegmédia politikai információira. Egyesek, általában a magasabban képzettek és a politika
iránt leginkább érdeklôdôk (akik a legkisebb valószínûséggel változtatják
meg a politikai meggyôzôdésüket), aktívan keresik az információt; de a legtöbben saját fáradság nélkül sajátítják el azt, ha egyáltalán elsajátítják. Egyszerûen „bejön”. Ahogy Berelson tömören megfogalmazza: „Sokan hallják az
elmondottakat, de csak kevesen hallgatják.” Berelson azt is kimutatta, hogy a
tömegmédiát legtöbbet használók tudják a legnagyobb eséllyel, hogy a jelöltek hogy állnak egy-egy területen.5 Trenaman és McQuail ugyanerre az eredményre jutott az 1959-es angliai választások vizsgálatakor. 6 A szavazók tehát
igenis tanulnak.
1

Lásd Bernard R. Berelson – Paul F. Lazarsfeld – William N. McPhee: Voting. Chicago,
1954, University of Chicago Press, 234. A jelöltek persze valamilyen mértékben mindig
is függtek a tömegmédiától, de a rádió és a televízió sokkal közvetlenebbé tette az
emberek és a politika kapcsolatát.
2
Kurt Lang – Gladys Engel Lang: The Mass Media and Voting. In Bernard Berelson –
Morris Janowitz (eds.): Reader in Public Opinion and Communication. New York, 1966, Free
Press, 466.
3
Lásd Berelson et al., i. m. 223; Paul F. Lazarsfeld – Bernard F. Berelson – Hazel Gaudet:
The People’s Choice. New York, 1948, Columbia University Press; Joseph Trenaman – Denis
McQuail: Television and the Political Image, London, 1961, Methuen and Co., 147, 191.
4
Lásd Bernard C. Cohen: The Press and Foreign Policy. Princeton, 1963, Princeton
University Press, 120.
5
Berelson et al., i. m. 244, 228.
6
Trenaman–McQuail, i. m. 165.
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Méghozzá úgy tûnik, hogy tanulásuk egyenesen arányos a tömegmédia
által az egyes témákra helyezett hangsúllyal. Kifejezetten a média témakijelölô funkciójára koncentrálva Lang és Lang ezt figyelte meg:
A tömegmédia bizonyos témákra kényszeríti a figyelmet. Politikai figurák nyilvános képét építi fel. Bizonyos dolgokat folyamatosan prezentálva megmondja,
hogy az egyén mirôl tudjon, mivel kapcsolatban gondolkodjon vagy érezzen.7
A médiának ezt a feltételezett témakijelölô funkcióját talán Cohen írta le a
legrövidebben, aki szerint a sajtó „talán nem képes megmondani az embereknek, hogy mit gondoljanak, de elképesztô sikerrel jelöli ki nekik, hogy
mirôl gondolkozzanak”8. A tömegmédiának ugyan csekély befolyása van az
attitûdök irányára vagy intenzitására, de azt feltételezzük, hogy a tömegmédia határozza meg minden egyes politikai kampány témáit úgy, hogy befolyásolja az egyes témák iránti érdeklôdés erôsségét.

A módszer
A tömegmédia témakijelölô képességét az 1968-as elnökválasztási kampány
során úgy vizsgáltuk, hogy megkíséreltük összevetni azt, hogy a Chapel
Hill-i választók mit tartottak a kampány kulcstémáinak, az általuk a kampány alatt használt tömegmédia tartalmával. A válaszadókat véletlenszerûen válogattuk ki öt olyan szavazókörzet névjegyzékébôl, amelyek gazdasági, szociális és faji szempontból is reprezentálják a teljes lakosságot.
Azzal, hogy leszûkítettük a vizsgálatot egyetlen közösségre, számos egyéb
szempontot – például a médiában meglévô regionális különbségeket – nem
kellett figyelembe vennünk.
Szeptember 18-a és október 6-a között 100 interjút készítettünk. A 100
válaszadót a bizonytalan szavazók közül választottuk ki egy szûrôkérdés
segítségével – feltételezve, hogy ôk a legnyitottabbak és legfogékonyabbak
a kampányra. Csak olyanokat kérdeztünk, akik még nem kötelezték el magukat egyik jelölt mellett sem. Trenaman és McQuail stratégiáját alkalmazva
7

Lang–Lang, i. m. 468. Trenaman és McQuail arra figyelmeztet, hogy nemigen találtak
bizonyítékot arra, hogy a televízió (vagy bármelyik másik tömegmédium) bármi mást
tenne az információ biztosításán kívül; a szignifikáns területeken kis vagy semmilyen
attitûdváltozás nem volt. „Az emberek figyelnek arra, amit mondanak nekik, és arra, aki
mondja, de nem veszik feltétlenül készpénznek” (i. m. 168). Egy késôbbi vizsgálat során
azonban Blumler és McQuail úgy találta, hogy az 1964-es angliai választások idején a
liberális párt kampányhirdetéseinek nagyobb mértékû befogadása a liberális párttal
szembeni kedvezôbb hozzáállást eredményezett a kampány követésére gyengén vagy
közepesen motiváltak körében. Az erôsen motiváltak politikai attitûdje stabilabb volt.
Lásd Jay G. Bumler – Denis McQuail: Television in Politics: Its Uses and Influence. Chicago,
1969, University of Chicago Press, 200.
8
Cohen, i. m. 13.
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arra kértük a válaszadókat, hogy jelöljék meg, mit tartanak kulcstémának,
függetlenül attól, hogy mirôl beszéltek a jelöltek.9 A kérdezôk a lehetô legpontosabban rögzítették a válaszokat.
Az interjúkkal egy idôben a megkérdezettek tömegmédia-kiszolgálását is
felmértük, és tartalmilag elemeztük. Egy 1968 folyamán készült korábbi felmérés kimutatta, hogy Chapel Hill lakossága szinte minden politikai médiainformációhoz a következô forrásokból jut hozzá: Durham Morning Herald,
Durham Sun, Raleigh News and Observer, Raleigh Times, New York Times, Time,
Newsweek, valamint az NBC és a CBS esti hírmûsorai.
A fô problémákra vonatkozó válaszokat, valamint a szeptember 12-e és
október 6-a között az újságokban, magazinokban és hírmûsorokban megjelenô tartalmakat 15 kategóriába soroltuk, amelyek reprezentálták a kulcstémákat és egyéb kampányhíreket. A hírtartalmakat ezenkívül „fô-” és
„mellékes” csoportokra osztottuk, hogy lássuk, volt-e lényeges különbség az
egyes témákra helyezett hangsúly tekintetében.10 A nyomtatott média esetében ennek a megkülönböztetésnek az alapja a terjedelem és a pozíció volt; a
televízió esetében pedig a pozíció és az idôtartam. Pontosabban kifejezve,
„fô” tartalomnak számítottak a következôk:
1. Televízió: legalább 45 másodperces idôtartamú hír és/vagy a hírmûsor
három vezetô híre.
2. Napilapok: bármilyen címlapsztori és minden olyan cikk, ami háromhasábos címsorral jelent meg, és legalább egyharmada (minimum öt bekezdés)
a politikai hírekkel foglalkozott.
3. Hírmagazinok: minden egyhasábosnál nagyobb cikk vagy minden olyan
cikk, ami a hírszekció vezetô híre volt.
4. A napilapok és magazinok vezércikkei: minden vezetô pozícióban (a címoldal bal felsô sarkában) szereplô cikk, és minden szerkesztôi vagy rovatvezetôi kommentár, amely egyharmadában (legalább öt bekezdésben) a
kampánnyal foglalkozott.
„Mellékes” tartalmak voltak azok a hírek, amelyek politikával foglalkoztak
ugyan, de terjedelem, idôtartam vagy elhelyezés tekintetében a fô cikkek
mögött maradtak.

9

Trenaman–McQuail, i. m. 172. A kérdés így hangzott: „Mi érdekli leginkább mostanában?
Tehát függetlenül attól, amit a politikusok mondanak, mi az a két-három dolog, amirôl
leginkább úgy gondolja, hogy a kormánynak foglalkoznia kellene vele?”
10
A „fô” és a „mellékes” tartalmak ún. interrater reliabilitása egyránt 0,9 fölött volt. A kategorizálás részletei a felmérésrôl szóló teljes jelentésben találhatók. Ennek néhány másolata a szerzôkön keresztül hozzáférhetô és terjeszthetô.
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Eredmények
Az 1. táblázat a kiválasztott tömegmédiumok által kiemelt fô témákat és jelölteket mutatja. Látható, hogy a kampányhírek egy jelentôs része nem a fô
politikai témákkal, hanem magának a kampánynak az elemzésével foglalkozik. Nincs igazuk tehát azoknak, akik úgy gondolják, hogy a kampányhírek elsôsorban a kampány témáiról szólnak.
1. táblázat A témákról és jelöltekrôl szóló fô cikkek, jelöltek szerint
(százalékos arány)
Idézett forrás
Nixon
Témák
Külpolitika
Törvény, rend
Költségvetés
Közjólét
Polgári jogok
Egyéb
Kampány
Szavazás
Kampányesemények
Kampányelemzés
Más jelöltek
Humphrey
Muskie
Nixon
Agnew
Wallace
Lemay
Összesen (százalék)
Összesen (darab)
(db)
a

b
c

Agnew

Humphrey
13%
4
2
(*)b
(*)b
14

Muskie

Wallace

Lemaya

15%
–
–
5
0
25

2%
12
–
2
4
11

–
–
–
–
–
–

10%
6
2
2
2
15

Összesen
Összesen

7%
5
3
3
3
19

9%
13
4
4
9
13

1
18
25

–
9
17

–
21
30

–
10
30

1
25
35

–
–
–

(*)b
19
28

11
–
–
–
5
1
101
188

22
–
–
–
–
–
100
23

–
–
11
(*)b
3
1
99c
221

5
–
5
–
5
–
100
20

1
–
3
–
–
4
100
95

–
–
–
–
–
–
–
11

5
–
5
(*)b
3
1
98 c
558

Lemay-re a vizsgált idôszakban összesen 11 fô cikk hivatkozott, így ezeket csak az
összesített százalékos értékbe számoltuk bele.
Kevesebb mint 0,05%.
A 100-tól eltérô értékek oka a kerekítés.

A Wallace-ról szóló fôbb cikkek 35%-a az elemzéssel foglalkozott („Van esélye
a gyôzelemre, vagy nincs?”). Humphey és Nixon esetében ugyanez az arány
30, illetve 25% volt. A táblázat azt is megmutatja, mekkora fontosságot tulajdonítottak a jelöltek egymásnak. Agnew például láthatóan idejének nagyobb részében támadta Humphrey-t (a hozzá kapcsolódó hírek 22%-a errôl szól), mint
Nixon (akinél ugyanez az arány 11%). A mellékes cikkek esetében az arányok
nagyjából párhuzamosak a fô cikkek értékeivel.
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A 2. táblázat azt mutatja, hogy a tömegmédia adatai alapján milyen hangsúlyt helyeztek a pártok az egyes témákra. A táblázat szerint Humphrey és
Muskie sokkal nagyobb hangsúlyt helyezett a külpolitikára, mint Nixon és
Agnew, illetve Wallace és Lemay. A törvény és rend témával azonban a Wallaceról és Lemay-rôl szóló cikke több mint fele foglalkozik, míg a Humphrey-ról és
Muskie-ról szólók kevesebb mint egynegyede. Nixon és Agnew esetében ez az
arány közel egyharmad – alig valamivel a külpolitika mögött. Humphrey természetesen jelentôs idôt töltött a vietnami háború magyarázásával vagy kommentálásával, Nixon ezt nem tette (vagy nem kellett tennie).
2. táblázat A tömegmédia cikkei egyes témákban, pártok szerint
(százalékos arány)

Témák
Témák
Külpolitika
Törvény, rend
Költségvetés
Közjólét
Polgári jogok
Összesen
(százalék)a
Összesen (darab)
(db)
a

FF

Republikánus

Demokrata

Amerikai

Nixon–Agnew

Humphrey–Muskie

Wallace–Lemay

Mellékes Összesen
Összesen
Mellékes

34
26
13
13
15
101

40
36
1
14
8
99

38
32
6
13
11
100

47

72

119

FF

65
19
10
4
2
10
0
48

Mellékes Összesen
Összesen
Mellékes

FF

Mellékes Összesen
Összesen
Mellékes

63
26
6
3
2
100

64
23
8
4
2
101

30
48
–
7
14
99

21
55
–
12
12
100

26
52
–
10
13
101

62

110

28

33

61

A 100-tól eltérô értékek oka a kerekítés.

Úgy tûnik, a média jelentôs hatást gyakorolt a választók elképzeléseire arról,
hogy melyek a kampány fô témái (bár a felmérés során kifejezetten megkérték
ôket, hogy a politikusok aktuális nyilatkozataira való tekintet nélkül válaszoljanak). A média „fô” cikkei által hangsúlyozott témák és a választók ítéletei
közötti korreláció +0,967 volt. A „mellékes” cikkek esetében ugyanez a korreláció +0,979. Röviden, az adatok szoros összefüggést mutatnak a (jelentôs mértékben a jelöltek választásait követô) média által egyes témákra helyezett hangsúly
és a választók által felállított fontossági sorrend között.
Azonban míg az elnökjelöltek különbözô témákra különbözô hangsúlyt
helyeztek, a szavazók értékelése a közvetítések összességére látszik reflektálni. Ez arra enged következtetni, hogy a választók minden politikai hírre
figyelnek valamennyire, függetlenül attól, hogy melyik jelölttel kapcsolatos.
Mivel a táblázatok az összes választ tükrözik, elképzelhetô, hogy az egyéni
különbségek, amelyek pártpreferenciákban vagy csak a saját pártra nézve
kedvezô anyagok figyelembevételében nyilvánultak meg, elvesztek. Ezért
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az olyan alanyok válaszait, akik preferenciáról (de nem elkötelezettségrôl) nyilatkoztak valamelyik jelölt mellett (45 válaszadó), elkülönítve vizsgáltuk. Az
elemzés adatait a 3. táblázat tartalmazza négy kiválasztott médium esetében.
A táblázat a Humphrey-t, Nixont vagy Wallace-t támogatók által az egyes
témáknak tulajdonított fontosság, és a témáknak a) az összes fô és mellékes
cikkben való megjelenésének, illetve b) és a saját pártokhoz köthetô (a pártra vagy a jelöltre hivatkozó) cikkekben való felbukkanásának korrelációját
mutatja. Például 0,89 a korreláció azok között a témák között, amelyeket a
demokrata szavazók fontosnak tartottak, és amelyeket a New York Times
hangsúlyoz az összes fô cikket figyelembe véve. 0,79 a korreláció aközött,
hogy a demokraták mit hangsúlyoztak, és amit a New York Times a kifejezetten demokrata jelöltekkel kapcsolatos cikkekben hangsúlyozott.
3. táblázat Korrelációk a fôbb és mellékes cikkek, illetve a szavazók által
hangsúlyozott témák között
F cikkek
Kiválasztott médium
New York Times
Demokrata szavazók
Republikánus szavazók
Wallace-szavazók
Durham Moring Herald
Demokrata szavazók
Republikánus szavazók
Wallace-szavazók
CBS
Demokrata szavazók
Republikánus szavazók
Wallace-szavazók
NBC
Demokrata szavazók
Republikánus szavazók
Wallace-szavazók

Mellékes cikkek

Minden hír

Saját párt

Minden hír

Saját párt

0,89
0,8
0,89

0,79
0,4
0,25

0,97
0,88
0,78

0,85
0,98
–0,53

0,84
0,59
0,82

0,74
0,88
0,76

0,95
0,84
0,79

0,83
0,69
0

0,83
0,5
0,78

0,83
0
0,8

0,81
0,57
0,86

0,71
0,4
0,76

0,57
0,27
0,84

0,76
0,13
0,21

0,64
0,66
0,48

0,73
0,63
–0,33

Ha a szavazók több figyelmet szentelnek a saját pártjukkal kapcsolatos cikkeknek – vagyis szelektíven olvasnak vagy televízióznak –, akkor a véleményüknek ezekkel a hírekkel kell a legerôsebb korrelációban állniuk. Ez
lenne a szelektív percepció bizonyítéka.11 Ha viszont a szavazók minden
11
Bár az újabb szakirodalom és a kísérletek megkérdôjelezik a szelektív percepció
elméletét, számos kommunikációs tanulmány középpontjában áll. Lásd például Richard
F. Carter – Ronald H. Pyszka – Jose L. Guerrero: Dissonance and Exposure to Arousive
Information. Journalism Quarterly, 46, 1969, 37–42; David O. Sears – Jonathan L.
Freedman: Selective Exposure to Information: A Critical Review. Public Opinion Quarterly,
31, 1967, 194–213.
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hírre ugyanúgy figyelnek, függetlenül attól, hogy melyik jelöltrôl vagy
pártról szól, a korrelációk a szavazó véleménye és az összes hír tartalma
között lesznek a legerôsebbek. Ez a témakijelölô funkció bizonyítéka lenne.
A döntô kérdés tehát, hogy mely korrelációk erôsebbek.
A 3. táblázatból az derül ki, hogy azok, akik a kampány elején még nem
kötelezték el magukat határozottan, általában minden hírre figyeltek. A fô
cikkek esetében a szavazók véleménye és az összes hírtartalom (beleszámítva természetesen a saját pártra/jelöltre vonatkozó hírek tartalmát is) korrelációja általában erôsebb, mint a szavazói vélemények és a saját pártról/jelöltrôl szóló hírek tartalmának korrelációja. A mellékes cikkek esetében megint
csak az összes hírtartalom korrelál erôsebben a szavazói véleményekkel.
Minden cikket figyelembe véve 24 esetbôl 18-ban a szavazók véleménye az
összes hírrel van nagyobb összhangban, nem pedig a kizárólag a saját pártjukra/jelöltjükre vonatkozókkal. Ez az eredmény inkább magyarázható a
témakijelölô funkcióval, mint a szelektív percepció elméletével.
Bár a 3. táblázat adatai szoros összefüggést mutatnak a média és a szavazók értékelésével az 1968-as év fontos témáit illetôen, a korrelációk nem egyformák az egyes médiumoknál és szavazói csoportoknál. A médiumok közötti
különbségek jobban látszanak a 4. táblázatban, amely minden válaszadó
adatait tartalmazza, nem csak azokét, akik preferálták valamelyik jelöltet a
kampány kezdetén. A különbözô médiumok között nagy az egyetértés a
kampány fontos témáit illetôen, de az egyezés itt sem tökéletes.
4. táblázat A szavazók véleménye és a médiatartalmak közti korrelációk

F cikkek
Mellékes cikkek

F cikkek
Mellékes cikkek

Newsweek

Time

New York
Times

Raleigh
Times

0,30
0,53

0,30
0,78

0,96
0,97

0,80
0,73

Durham Sun

Durham Morning
Herald
0,94
0,93

NBC

CBS

0,89
0,91

0,63
0,81

0,82
0,96

Raleigh
News and
Observer
0,91
0,93

A hírmédiumokat a szavazók és a politika közötti közvetítôként tekintve az
5. táblázatban látható korrelációkat tekinthetjük megbízhatósági együtthatóknak, amelyek azt jelzik, mekkora mértékben egyezik a médiumok
véleménye a fontos politikai eseményeket illetôen. Figyelembe véve, hogy
az együtthatók nem tökéletesek, a tömegmédia által mutatott pszeudokörnyezet sem reprezentálja tökéletesen az 1968-as kampányt.

eleje

8/24/07

12:42 PM

Page 259

259

A TÖMEGMÉDIA TÉMAKIJELÖLÔ FUNKCIÓJA

Legalább két tényezô csökkenti a médiumok közötti egyezést. Elôször is az
újságok, a televízió és a hírmagazinok alapvetô jellemzôi eltérôek. Az újságok
naponta jelennek meg, nagy terjedelemben. A televízió is naponta ad híreket,
de szoros idôkorlátok között. A hírmagazinok hetente jelennek meg; emiatt a
híreik kevésbé „frissek”. Az 5. táblázatban látható, hogy a legerôsebb korrelációk a hasonló, a leggyengébbek a különbözô médiumok között jelennek meg.
5. táblázat A tömegmédiumok hírei közötti korrelációk
Newsweek

Time

New
York
Times

Raleigh
Times

Raleigh
News and
Observer

Durham
Durham Morning
Sun
Herald

NBC

CBS

F cikkek
Newsweek
Time
New York Times
Raleigh Times
Raleigh News and
Observer
Durham Sun
Durham Morning
Herald

–
0,65
0,46
0,73

0,99
–
0,59
0,66

0,54
0,51
–
0,64

0,92
0,90
0,70
–

0,79
0,77
0,71
0,85

0,81
0,81
0,66
0,89

0,79
0,76
0,81
0,9

0,68
0,68
0,66
0,72

0,42
0,43
0,66
0,62

0,84
0,77

0,49
0,47

0,60
0,47

0,74
0,70

–
0,80

0,84
–

0,93
0,94

0,82
0,91

0,6
0,77

0,89

0,68

0,69

0,80

0,93

0,73

–

0,89

0,76

NBC
CBS

0,81
0,66

0,85
0,60

0,38
0,83

0,87
0,88

0,73
0,79

0,84
0,76

0,75
0,78

–
0,72

0,82
–

Mellékes cikkek

Másodszor a médiumoknak is van nézôpontjuk, sôt néha extrém elôítéleteik. Az 5. táblázat azonban (különösen hasonló médiumok között)
egyezést mutat a hírértékeket tekintve, különösen a fô cikkek esetében. Bár
a hírnek nincs explicit, közös megállapodáson alapuló definíciója, a szakmai
normák minden hírközlôre vonatkoznak. Ezeket a normákat kétségkívül
nagyban befolyásolja a hírszolgálatok – fôleg a napilapok és a televíziók
általi – széles körû alkalmazása a politikai információ megszerzésére.12 De

12

Számos tanulmány foglalkozik a hírszolgálatok hatásával. Lásd például David Gold –
Jerry L. Simmons: News Selection Patterns among Iowa Dailies. Public Opinion Quarterly,
29, 1965, 425–430; Guido H. Stempel III.: How Newspapers Use the Associated Press
Afternoon A-Wire. Journalism Quarterly, 41, 1964, 380–384; Ralph D. Casey – Thomas H.
Copeland Jr.: Use of Foreign News by 19 Minnesota Dailies. Journalism Quarterly, 35, 1958,
87–89; Howard L. Lewis: The Cuban Revolt Story: AP, UPI, and Three Papers. Journalism
Quarterly, 37, 1960, 573–578; George A. Van Horn: Analysis of AP News on Trunk and
Wisconsin State Wires. Journalism Quarterly, 29, 1952, 426–432; Scott M. Cutlip: Content
and Flow of AP News – From Trunk to TTS to Reader. Journalism Quarterly, 31, 1954,
434–446.
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ahogy eltávolodunk a kampány fô eseményeitôl, amelyekben szinte mindenki egyetért, megnô az egyéni értelmezés tere, ami az 5. táblázatban a
mellékes cikkek gyengébb korrelációiban mutatkozik meg. Mivel egy újság
például csak a rendelkezésére álló anyag mintegy 15%-át használja fel naponta, a mellékesebb témák jelentôs tömegébôl válogathat.
Röviden, az egyes médiumok tökéletlenül reprodukálják a politika világát. Ugyanakkor annak bizonyítása, hogy a szavazók az összes médiumot
figyelembe veszik a témák fontosságának megállapításakor, alátámasztja a
média témakijelölô funkciójának elméletét.

Értékelés
Az itt közölt korrelációk nem bizonyítják a tömegmédia témakijelölô funkcióját, de egybevágnak azokkal a jelenségekkel, amelyeknek fel kell tûnniük, ha ez a funkció létezik. E tanulmány összesített értékeket vetett össze
– a Chapel hill-i szavazókat mint csoportot és több tömegmédium adásait. Ez
kielégítô kezdete a témakijelölés-elmélet tesztelésének, de a további kutatásoknak nem a társadalom, hanem a szociálpszichológia szintjén kell folyniuk, összevetve az egyéni attitûdöket az egyéni médiahasználattal. Több
szempontból azonban már ez a tanulmány is bizonyító erejû. A válaszadói
attitûdöket csak azokkal a médiumokkal próbáltuk összevetni, amelyeket a
szavazók ténylegesen használtak. Az elemzés tartalmazza a témakijelöléselmélet és a szelektív percepció elméletének összevetését is. A korrelációk
összevetése is a témakijelölés-elméletet támasztja alá.
Az eredményeket legelfogadhatóbban a tömegmédia befolyásával lehet
magyarázni. Azok az érvek, melyek szerint a média és a szavazói vélemények közötti korrelációk félrevezetôk – nem befolyásolják egymást, csak
egyszerûen ugyanazokra az eseményekre reagálnak –, azt feltételezik, hogy
a választóknak egyéb eszközeik is vannak a politikai változások naprakész
követésére. Ez a feltételezés elfogadhatatlan; mivel igen kevesen vesznek
részt a választási kampányokban, és még kevesebben látják az elnökjelölteket személyesen, az interperszonális kommunikáció csatornáiban áramló
információk elsôsorban a tömegmédia híreibôl származnak. A média az
országos politikai információk elsôdleges forrása; a legtöbbeknek a tömegmédia biztosítja a legjobb – és kizárólagos – hozzáférhetô betekintést a politika folyamatosan változó valóságába.
Az is érv lehet, hogy az erôs korrelációk csak annak bizonyítékai, hogy a
médiumok sikeresen feleltették meg üzeneteiket a közönség érdeklôdésének. De mivel számos tanulmány mutatja ki az újságírók és közönségük hírértékfogalma közötti éles eltérést, meglepô volna, ha pont ebben
az egy esetben szinte tökéletes egyezést találnák. Sokkal valószínûbbnek
tûnik, hogy a média gyôzelmet aratott ezen a területen…
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Edward T. Funkhouser
A hatvanas évek sajtótémái. A közvélemény
dinamikájának kutatása
Sok mindent lehet állítani az 1960 és 1970 közötti idôszakról, az azonban nehezen vitatható, hogy ezekben az években ne lett volna elég témája a sajtónak. Sôt, végignézve ennek a tizenegy évnek a sajtótémáit – Vietnam, polgárjogok, fekete mozgalmak, bûnözés, zavargások, egyetemi rendbontások,
szexuális forradalom, dohányzás és tüdôrák, infláció, gazdaság, szegénység
és nyomor, nôi egyenjogúság – szinte hihetetlen, hogy ilyen kevés év elég volt
ennyi esemény megtörténtéhez.
Ez a tanulmány a tömegtájékoztatást próbálja összevetni a közvéleménnyel és
a különbözô sajtótémák alapjául szolgáló tényekkel, a témákban jelentkezô
trendeket vizsgálva, hogy kiindulási alapot találjon a közvélemény változásainak kutatásához. Szerencsére a hatvanas évek a történelemnek ebbôl a
szempontból legjobban dokumentált idôszaka, mivel ekkor rendszeresen
gyûjtötték és közzétették a közvélemény-kutatások adatait. Elôször nyílik
lehetôség arra, hogy átfogó képet kapjunk a lakosság véleményérôl a legkülönbözôbb témákkal kapcsolatban több egymást követô évben.

Vizsgálati módszerek
Mindhárom vizsgált tényezô igen összetett. Az úgynevezett közvélemény
pontos mûködése máig rejtély, amely rejtély nagyrészt abban áll, hogy van-e
egyáltalán a közvéleménynek pontos mûködése. Nagyon egyszerû „tömegmédiáról” beszélni, ugyanakkor elemezni a kommunikáció minden olyan
formáját, amely szerepet játszik az országos közvélemény formálásában és
befolyásolásában, valószínûleg lehetetlen, és a kutatók képességeit meghaladó
feladat. A „valóság”, a média által használt értelemben még talányosabb valami, egyrészt, mert nehéz felmérni, mit tekinthetünk ténynek, másrészt eltérôek
az elvárások azzal kapcsolatban, hogyan is kellene szólnia az igazságnak.
Nehéz az egyes események valóságtartalmát megállapítani, nem beszélve
tizenegy év témáinak pontos rendszerezésérôl. Bár a statisztikák igen hiányosak, a Statistical Abstracts of the United States számunkra többé-kevésbé
megfelelô pontossággal reprezentálja a hatvanas évek sajtótémáit. Például az
Egyesült Államok befolyását a vietnami háborúban mutatja az ott állomásozó amerikai katonák létszáma; és ennek a számnak az évrôl évre való vál-
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tozása alapján nyomon követhetô a befolyás mértékének alakulása is. Forrásmegjelölést csak a Statistical Abstractstôl használunk, azon kevés témánál
pedig, amelyekrôl nem találtunk megfelelô adatokat (például diáklázadások, gazdaság), a látható trendeket vettük alapul.
Elsô becslésünknél azt feltételeztük, hogy a Gallup Intézet felmérései az
„Amerikát érintô legfontosabb probléma” témakörben1 kimutatják, hogy
adott idôpontban mekkora volt a közérdeklôdés az egyes témák iránt. Ha
minden téma külön pontként szerepel a kérdôívben, akkor a többség mindegyiket fontosnak tartja. Egy ilyen kérdôív talán élesebben különíti el egymástól a témákat, mint ahogy azok a valóságban elkülönülnek, viszont lehetôséget nyújt tiszta kategóriák alkotására, valamint az egész évtized során
változatlan maradt. Tetszik vagy sem, egy ilyen típusú kutatáshoz innen
nyerhetôk a legmegfelelôbb adatok. Egyes témákra vonatkozóan azonban
léteznek egyéb adatok is, és a megfelelô helyen fel is tüntetjük ezeket.
1960 óta szinte minden tanulmány a televíziót és az újságot nevezi meg a
tájékoztatás két legfôbb médiumaként, míg a magazinok és a rádió általában
a harmadik és negyedik helyet foglalja el. Bár a lakosság keresztmetszeti
vizsgálata alapján a könyv nem bizonyult fontos forrásnak, bizonyos fokig
kétségkívül befolyásolja a társadalomnak a politikai döntésekben részt vevô
szegmensét. Ezenkívül Kadushin et al. feltételezik, hogy bizonyos hírmagazinok az ún. „szellemi elitet” és esetleg a döntéshozókat a többi médiumnál
aránytalanul nagyobb mértékben befolyásolják.2
Nyilvánvalóan lehetetlen egy tökéletesen reprezentatív tartalomelemzést
végezni az összes információs ingerrôl, amit a televízió és az újságok 1960 és
1970 között a lakosságra gyakoroltak. Már a rendelkezésre álló anyag puszta
mérete is nyomasztó, nem is beszélve a ma már hozzáférhetetlen anyagokról
(például az éjszakai csatornák hírmûsorai), vagy arról a problémáról, hogy
lehet-e általánosítani az elérhetô (általában lokális) anyagokból a társadalom
egészére. Bár a többség számára nem a hírmagazinok jelentik az elsôdleges
információforrást, valószínû, hogy a tartalmuk tükrözi azok – a televízió és
az újságok – tartalmát. Vagyis ha a televízió és a napisajtó nagyobb arányban foglalkozik a gazdasággal (vagy a drogokkal, vagy bármivel), akkor
valószínûleg a hírmagazinok is így fognak tenni.
Három heti hírmagazint – a Time-ot, a Newsweeket és a U. S. Newst – vizsgáltunk meg úgy, hogy 1960 és 1970 közötti összes számukban megszámoltuk,
hány cikket tartalmaznak a hatvanas évek legfontosabb témáiról. Nem vettük figyelembe a cikkek terjedelmét, tartalmát vagy a bennük lévô esetleges
elôítéletet és részrehajlást. Az eredményeket összeadtuk, így durva becslést
kaphattunk arról, hogy mikor mit hangsúlyozott ki a közszolgálati média.
1

Gallup Opinion Index 1–67. Gallup International, Princeton, New Jersey, 1965–70.
Charles Kadushin – Julie Hover – Monique Tichy: How and Where to Find Intellectual
Elite in the United States. Public Opinion Quarterly, 35, 1971, 1–18.

2
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A tartalomelemzés alapjául szolgáló adataink forrása a Readers’ Guide to
Periodical Literature volt. A cikkeket (a könyvszemlék kivételével) év és
szám, valamint a következô témák szerint osztályoztuk (kizárólag az alábbi
listán szereplô címszavakat használva):
Vietnam: Vietnam – amerikai részvétel – békeközvetítés (a tárgyalásokat leszámítva) – politika és kormányzat – tiltakozó demonstrációk – közvélemény
Faji kapcsolatok: Négerek – aktivisták – diáktüntetések – diákaktivisták – az
Egyesült Államokban – polgárjogok – kulturális oktatás – történelem – politika és választójog – szegregáció – tiltakozás a szegregáció ellen – szociális
körülmények – Faji kapcsolatok – az Egyesült Államokban – elôítélet
Infláció: Infláció (pénzügyi)
Bûnözés: Bûnözés és bûnözôk – az Egyesült Államokban – megelôzés – eljárások
– bûnözési statisztikák – Büntetés-végrehajtás
Zavargások (csak általánosságban, bár bizonyos években városonkénti lebontás is készült): Egyesült Államok – zavargások
Egyetemi rendbontások: Diákok – demonstrációk – aktivisták – megmozdulások – SDS – SNCC3 – vélekedés (csak az Egyesült Államokban) – Kent
State4
Környezetvédelem: Ökológia – oktatása – Környezetvédelem – környezetvédô
mozgalmak – környezetvédelmi politika – környezetszennyezés – törvények
és jogszabályok – Légszennyezés – Vízszennyezés
Drogok: Drogok – visszaélés – törvények és jogszabályok – Hallucinogének –
LSD – Marihuána – Narkotikumok – hozzászokás – függôség – ellenôrzése –
~ és fiatalság
Szex: Szex – (pszichológiája) – az irodalomban – a filmben – a képzômûvészetben – az elôadó-mûvészetben – felvilágosítás – ~ és törvény – egyéb
vonatkozások – szexuális viselkedés – szexuális etika
Tömegmédia: Tömegmédia – Televíziós közvetítés – ~ és gyerekek – cenzúra –
erkölcsi aspektusai – hírek – a politikában – törvények és jogszabályok –
az Egyesült Államokban – társadalmi aspektusai
Népesség: Népesség – túlnépesedés – növekedése – megoszlása
Szegénység: Szegények – az Egyesült Államokban – Szegénység – Nyomornegyedek
Dohányzás: Dohányzás – Cigaretta – reklám
Tudomány: Kutatások – támogatás – az Egyesült Államokban – Tudomány – ~
és civilizáció – társadalmi aspektusai – ~ és állam – Technika – technikai
változások – ~ és civilizáció
Nôi egyenjogúság: Nô, nôk – egyenlô jogok – az Egyesült Államokban – ~ és
férfiak – társadalmi és erkölcsi kérdések – felszabadító mozgalmak – tüntetések, gyûlések – választójog
3

Diákszervezetek a hatvanas években. (A Ford.)
Egyetem Ohio államban, ahol 1970. május 4-én az amerikai Nemzeti Gárda katonái a
rendszeres diáktüntetések egyikén a tömegbe lôttek. (A Ford.)

4
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Hírközlés és közvélemény
A felsorolt témák iránti közérdeklôdés relatív mértékét legalább három módon
fel lehet becsülni. Kiindulópont lehet az adott évben egy témában írott cikkek
legmagasabb százalékos aránya. A másik lehetôség az éves arányok összege,
mint az átlagos fontosság mérôszáma. A harmadik azon évek százalékos
arányainak átlaga, amelyekben a téma szerepelt a „legfontosabb témák” között, ezzel durván megbecsülhetjük az átlagos intenzitást.
1. táblázat Az országos hírmagazinok cikkei különbözô témákról az 1960-as években, és a
témák rangsora az „Amerikát érintô legfontosabb probléma” kérdésre adott válaszok alapján

Téma
Vietnami háború
Faji kapcsolatok (és zavargások)
Egyetemi rendbontások
Infláció
Televízió és tömegmédia1
Bnözés
Drogok
Környezetvédelem és -szennyezés
Dohányzás 5
Szegénység
Szex (erkölcsi hanyatlás)
Ni egyenjogúság5
Tudomány és társadalom5
Népesség5

Cikkek
száma
861
687
267
234
218
203
173
109
99
74
62
47
37
36

Sorrend
a cikkek
száma
alapján

Fontossági
sorrend
a felmérés
alapján

1

1

2

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4
5
12
3
9
6
12
7
8
12
12
12

Mivel semmilyen kritérium nincs arra nézve, hogy a három módszer közül
melyiket kell választani egy téma „fontosságának” kifejezésére, a három
eredmény átlaga szerint rangsoroltuk ôket. Ezt a rangsort mutatja az 1. táblázat, a közlések számával és a Gallup-felmérések alapján megállapított sorrenddel együtt. A két rangsor összehasonlítása alapján a hírközlés és a közvélemény szoros kapcsolatban áll egymással.
A 2. táblázat a nyolc legfontosabbnak tartott témában íródott cikkek évenkénti legmagasabb százalékos arányát mutatja be 1964 és 1970 között, a Gallup
Intézet „Mi az Amerikát érintô legfontosabb probléma?” kérdésére adott
válaszok alapján. Ez a táblázat azért 1964-gyel kezdôdik, mert a faji kapcsolatokat leszámítva a Gallup adatai csak ettôl az évtôl állnak rendelkezésre.
A vietnami háború, a faji kapcsolatok és az infláció minden évben szerepeltek a „legfontosabb problémák” között, a többi téma azonban nem.
5

Ezek a témák egyszer sem szerepeltek „legfontosabb probléma”-ként a Gallup felmérésében, ezért egyformán utolsó helyre kerültek.
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2. táblázat A három vizsgált magazinban megjelent cikkek száma, és a megkérdezettek
közül az adott témát „fontos problémaként” értékelôk legmagasabb aránya témánként és
évenként 1964-tôl 1970-ig
Év

Téma

Cikkek

Legnagyobb
arány (%)

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Vietnami háború

49
160
208
160
123
99
44
43
64
73
92
75
86
29
7
22
7
17
46
109
52
1
11
12
14
3
15
41

50
37
56
40
52
40
27
60
52
25
30
25
15
13
0
0
0
0
0
5
27
0
0
0
0
0
0
6

Faji kapcsolatok
és zavargások

Egyetemi
rendbontások

Környezetszennyezés,
környezetvédelem

Téma

Cikkek

Legnagyobb
arány (%)

Infláció

12
11
44
12
25
69
31
18
35
21
25
35
25
22
1
10
24
30
18
36
35
11
4
3
7
36
6
4

8
6
16
8
10
9
10
0
5
0
2
29
18
8
0
0
0
0
0
0
3
0
4
0
0
4
0
3

Bnözés

Drogok

Szegénység

Ha kontingencia-táblázatot készítünk a 2. táblázat adatairól, amelynek
egyik változója az, hogy meghaladja-e egy adott témában a cikkek száma a
becsült középértéket, 25-öt, a másik pedig, hogy az adott évben szerepelt-e
a téma a „legfontosabb problémák” között, arra az eredményre jutunk, hogy
a hírközlés és a közvélemény szorosan összefüggenek egymással. A táblázat
chi-négyzete 24,1, egytizedes hibahatárral, p értéke pedig 0,001-nél kevesebb,
feltételezve, hogy a tömegtájékoztatás mértéke egy adott témában szorosan
összefügg azzal, hogy felmerült-e a téma mint legfontosabb probléma a Gallup
felmérésében. A kivételek közül négy könnyen megmagyarázható: az infláció
(amire három kivétel is visszavezethetô) elég nagy probléma volt, és elég jól

eleje

8/24/07

12:42 PM

266

Page 266

MÁSODIK

FEJEZET

MÉDIA

ÉS TÁRSADALOM

–

IRÁNYZATOK A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ HATÁSAIRÓL

tükrözték a láthatóan növekvô árak ahhoz, hogy a médiától függetlenül is
nagyobb figyelmet kapjon. A negyedik kivételre az a magyarázat, hogy a
drogokkal kapcsolatos elsô csúcsérték akkor jelenik meg, amikor a pszichedelikus és hippimozgalom a virágkorát élte, és addig a kábítószer nem jelentkezett súlyos problémaként.
Az eddigi adatok alapján szoros kapcsolatot tételezhetünk fel egy adott téma
iránti médiaérdeklôdés és aközött, hogy „fontos problémának” értékelték-e
a megkérdezettek a témát. De mielôtt megpróbálnánk összefüggést találni a
hírközlés és a közvélemény, valamint a tényszerû események között, két dolgot
tisztáznunk kell a „közvéleménnyel” kapcsolatban. Elôször is, amikor például
a 2. táblázatban azt látjuk, hogy a drogok témakörében 1970-ben a „legmagasabb arány” 3% volt, ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek 3%-a nyilatkozott úgy, hogy ez iránt érdeklôdik a legjobban. Elvileg nagyon könnyen
lehetséges, hogy egy ilyen csekély kisebbséget valami más befolyásolt, és
nem a témában közölt cikkek mennyisége. Ugyanakkor úgy látszik, az adatok közti összefüggések elég következetesek ahhoz, hogy kizárhassuk az
ilyen alternatív magyarázatokat…
Ha megnézzük a médiaérdeklôdés változásait a 2. táblázatban, láthatjuk,
hogy azok nem feleltethetôk meg egy az egyben az események valós alakulásának. A vietnami háborúról, az egyetemi rendbontásokról és a zavargásokról szóló cikkek száma6 egy-két évvel azelôtt érte el a csúcspontját, hogy
maguk a folyamatok kiteljesedtek volna. A médiának a drogokkal kapcsolatos érdeklôdése követte a drogfogyasztás mértékének növekedését, kivéve az
1967-es évet, valamint az 1966-os csúcspontot leszámítva, mindhárom vizsgált
magazin inflációról szóló cikkeinek száma nagyjából pontosan követte a helyzet
alakulását. A faji kapcsolatok, a bûnözés, a szegénység és a környezetszennyezés médiabeli szerepének alakulása azonban semmilyen összefüggésben
nincs a témákkal kapcsolatban mutatott érdeklôdéssel, ahogyan a „legfontosabb
problémaként” nem szereplô témáké – a dohányzásé, a tudományé, a népességé, a tömegmédiáé és a nôi egyenjogúságé – sincs. Az ezen témákban megjelent cikkek száma olyan években éri el a csúcspontját, amelyekben az érdeklôdés nem különbözött más évek adataitól, ezenkívül számos esetben a média
érdeklôdése nôtt akkor, amikor a megkérdezetteké csökkent, és fordítva…

Következtetések
Ez a tanulmány két összefüggést vizsgált: a tömegtájékoztatás kapcsolatát
egyrészt a közvéleménnyel, másrészt pedig a tényekkel. Bár az anyag igen
nagy, a módszert még nem próbálták ki, és a változókat is lazán határoztuk
meg, meggyôzô következtetésekre jutottunk az elsô összefüggést illetôen, és
a másodikkal kapcsolatban is mindenesetre felvetettünk néhány kérdést.
6

A zavargások témája a 2. táblázatban a faji kapcsolatokkal együtt szerepel. A csak a zavargásokra vonatkozó cikkek száma 1964 és 1970 között sorrendben 6, 6, 17, 41, 36, 15 és 3.
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Everett M. Rogers – William B. Hart – James W. Dearing
A napirend-kijelölés
kutatásának paradigmatikus története
Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy annak a tematizációs folyamaton alapuló paradigmát létrehozó tudományos kutatásnak több évtizedes történetét
vázolja, amelyet egy láthatatlan kutatói közösség hozott létre, és amelynek
során egyre mélyebben érthettük meg a tematizáció folyamatát. A tematizáció
kutatásának ismertetésében Thomas Kuhn (1970) tudományos forradalmat
jelentô konceptualizációjára támaszkodunk (1. táblázat). A tematizációs kutatás
1. táblázat A tematizációs kutatások tudományos forradalmának korszakai
Kuhn: Development of Scientific
Paradigm (1970)

A fôbb események a tematizációs
kutatások paradigmája szempontjából

Paradigmát megelôzô korszak

Walter Lippmann: Public Opinion
(1922) és Bernard Cohen: The Press
and Foreign Policy (1963)

Megjelenik a tematizációs kutatások
paradigmája

Maxwell McCombs és Donald Shaw
létrehozzák a paradigmát Chapel Hill-i
tanulmányukkal (1972), McCombs az ezt
követô években újabb vizsgálatokat
folytat ennek szellemében

Normális tudományos kutatás
korszaka: láthatatlan kollégium
szervezôdik a paradigma köré

1972 és 1995 között mintegy 360
olyan publikációt közölnek a
tematizáció tárgykörében, amelyek
a paradigmát igazolják; majd a
kutatások egyre szélesebb kört
ölelnek fel

A tudományos érdeklôdés
hanyatlásnak indul, mivel a fôbb
kutatási eredmények megszülettek,
bizonyos anomáliák érzékelhetôvé
válnak, tudományos viták kezdôdnek

Ez a korszak még nem következett be
a tematizációs kutatásokban

Kimerülés, mivel az adott paradigma
iránti tudományos érdeklôdés áttevôdik
a helyére kerülô új paradigmára

Ez a szakasz még nem jött el

Forrás: Dearing és Rogers (1996) munkája alapján.
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az 1960-as évekig dominánsnak tekinthetô minimális média hatás paradigmájából nôtt ki. Az 1970-es években azután a feltörekvô tematizációs paradigma részben kiszorította a minimális hatás paradigmáját. Az 1980-as évek
közepétôl a tematizációs folyamatra vonatkozó kutatás finomítása és továbbfejlesztése révén új paradigma alakult ki. Sokkal jobban és mélyebben értjük
a tematizáció menetét a többrétegû és longitudinális módon szemlélt folyamatoknak, a közvéleménynek mint aktív véleményformálónak a híranyag
keretezésével és prioritások megállapításával kapcsolatos vizsgálata által.

Tudományos forradalom a tömegkommunikáció kutatásában
Tudományos forradalom játszódott le annak vizsgálatában, hogy miképpen
befolyásolja a tömegkommunikáció a közvéleményt. Az 1930-as évektôl az
1970-es évek elejéig a tömegkommunikáció kutatásának domináns iránya
azt célozta, hogy kiderüljön, a média közvetlen hatással van a közönség általános véleményére és konkrét viselkedésére. Ezt a kutatási irányt az 1930-as
években Paul F. Lazarsfeld indította meg, aki vitathatatlanul a tömegkommunikáció kutatásának atyja (Rogers 1994). A tudósok eredetileg arra számítottak, hogy a média jelentôs hatását fogják mérni, ám helyette a minimális
hatás jelenségével találkoztak. Azt tapasztalták, hogy a média csak bizonyos
helyzetekben lévô bizonyos személyek általános véleményére és konkrét
viselkedésére gyakorol kimutatható közvetlen hatást (például a televízióban
látott erôszakos cselekmények hatnak a gyermekek agresszivitására). Ez az
anomália arra vezetett, hogy rémülten elfordultak a közvetlen médiahatás
paradigmájától, és – ahogyan azt Kuhn (1962/1970) megjósolta – új paradigmát kerestek. Ennek megfelelôen a tömegkommunikáció kutatásával
foglalkozó tudósok igen vonzónak találták a tematizáció vizsgálatát, mert ez
alternatívát jelentett a minimális (közvetlen) hatások kutatási eredményeivel
szemben.
McCombs és Shaw az észak-karolinai Chapel Hillben egy 1972-es tanulmányukkal alkották meg azt a tematizációs paradigmát, amelyet elsôsorban a
tömegkommunikációval foglalkozó szakemberek, mellettük számos politológus, szociológus és más társadalomtudós fogad el. Ez a paradigma, amelyet mi
a tematizációkutatás hierarchikus megközelítésének nevezünk, új szemléletet
kínált a tömegkommunikáció hatásának vizsgálatában, azaz lehetôséget adott
arra, „hogy ismert tárgyat új megvilágításban lássunk” (Kuhn 1970, 111).
A tömegkommunikációval foglalkozó tudósokat azért vonzotta a tematizációs folyamat vizsgálata, mert alternatívát kínált a média korlátozott hatásán
alapuló létezô paradigmához képest, amely visszás eredményt hozott a rövid
idô alatt lejátszódó vélemény- és viselkedésváltoztatás megmagyarázásával
kapcsolatban. A tematizációs nézôpont a közvetett, kognitív hatások felé
terelte a kutatás figyelmét, olyan következmények felé, amelyek McCombs,
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Shaw és kollégáik szerint sokkal inkább várhatóak. A tömegkommunikáció
kutatóinak a tematizációt érintô korai publikációira úgy tekintettek, mint
olyan kísérletekre, amelyek révén túl lehet lépni a korábbi kutatások korlátozott hatást mutató eredményein. Maxwell McCombs (1981) például úgy látta,
hogy [a tematizáció] eredeti empirikus vizsgálatának idôzítése véletlenül
nagyon jó volt. Akkor már általános volt a csalódottság a vélemény és viselkedés mint függô változók tekintetében éppúgy, mint az egész korlátozotthatás-modell mint a kérdés intellektuális megközelítése tekintetében, ezért
a tudósok elfordultak ettôl a területtôl (121).
Az új paradigma abba az irányba terelte a tömegkommunikáció kutatóit,
hogy ne a média által felvetett ügyeknek a közönség véleményére és viselkedésére gyakorolt közvetlen hatását, hanem sokkal inkább azoknak a közvéleményt tematizáló befolyását tanulmányozzák.

A tematizáció kutatásának paradigmája
A tematizációs folyamat konceptualizációjában a döntô fordulat 1967-ben
következett be. Maxwell McCombs akkor az UCLA újságíró szakán volt
docens. Egy este egy fiatal kollégájával iszogatott a Los Angeles-i Wilshire
sugárúton, a Century Plaza Hotelban. Azon tanakodtak, hogy miért nem
volt egy bizonyos hírnek nagyobb hatása. Megnézték a hírt a közvélemény
elé táró adott napi Los Angeles Times címoldalát, ahol a sztori (a Johnson-féle
adminisztráció egy kisebb botránya) csak közepes betûmérettel és egy kisebb
fényképpel szerepelt. Viszont két másik hírt nagyobb betûkkel hirdetett
ugyanaz a címlap. Aki véletlenül másik újságot olvas – például a New York
Times aznapi számát –, az sokkal fontosabb ügynek érzi a botrányt. Ennek a
tematizálást illetô beszélgetésnek volt a következménye az, hogy McCombs
bement az UCLA könyvesboltjába, és megvásárolta Cohen 1963-as könyvét,
amelyben szerepel a ma már híres megállapítás a tematizációról. McCombs
nemsokára már az Észak-karolinai Egyetemen dolgozott, ahol Donald Shawval lefolytatta a Chapel Hill-i vizsgálatot.
Melyek a tematizálásra vonatkozó kutatás alapvetô paradigmájának McCombs
és Shaw klasszikus tanulmánya (1972) szerinti fô elemei? Kutatásukban a
központi kérdés az volt, hogy feltárják, mennyire befolyásolja a közvéleményt a média tematizálásának mértéke, amit azzal mértek, hogy a közönség
egyes tagjai által felállított fontossági sorrendben egymáshoz képest hányadikként szerepel egyazon idôben jelentôs öt hír. Bár McCombs és Shaw nem
nevezték meg magát az elvet, amit mértek, az a relatív kiemelkedés volt,
tehát az, hogy milyen viszonylagos tematizációs fontosságot nyer egy-egy
ügy (Dearing és Rogers 1996). A Chapel Hill-i tanulmányban McCombs és
Shaw a következô öt ügyet vizsgálta: külpolitika, jogszerûség és rend, költségvetési ügyek, szociális ügyek, emberi jogok.
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A Chapel Hill-i tanulmány módszertanilag keresztmetszetjellegû volt,
azaz a médiatematika és a közbeszéd tematikájának felmérése hozzávetôlegesen azonos idôben történt (az 1968-as elnökválasztás ôszi hónapjaiban).
Bár McCombs és Shaw a tematizáció mint folyamat elméletét fogalmazták
meg (1972) – a függô változók közötti idôbeli meghatározottságú viszonyokat
is említve –, kutatásuk tervezésekor figyelmen kívül hagyták az idôtényezôt. Fokozatosan azonban az idô mint fontos kiegészítô változó is belépett
a tematizációs kutatásba. Ahelyett, hogy egy adott idôpontban mérték volna
a médiatematikát és a közbeszéd-tematikát mint két függô változót, a tudósok elkezdték ezeket a változókat idôben szemlélni és mérni. Így történt ez
például 1981 és 1988 között 91 hónapon át a szerzett immunhiányos tünetcsoport
(AIDS) ügyében (Rogers, Dearing és Chang 1991), valamint az 1985–1992
közötti 192 félhónapban a globális felmelegedéssel kapcsolatos vizsgálat
(Trumbo 1995) során.
Azután olyan esztendôk következtek, amelyek során a tematizációs kutatás
egyre inkább szakított a McCombs- és Shaw-féle 1972-es metodológiai és konceptuális alapmodellel: a való életbôl vett indikátorokat, intermediális tematizációt, szavazási tematizációt és tudományos tematizációt is vizsgált.
A Chapel Hill-i tanulmány tervezôi két, akkor már jól ismert komunikációkutatási módszert kombináltak: a) a Chapel Hillben jelentôséggel bíró híranyag
tartalmi elemzését végezték el, b) 100 bizonytalan szavazó körében végezték a
felmérést, akiket azért választottak ki, mert McCombs és Shaw (1972) azt a célt
tûzték ki maguk elé, hogy a lehetô legtöbb adatot gyûjtsék össze a média
hatásáról (Tankard 1990, 281). Az Észak-karolinai Egyetem tudósai magas korrelációt találtak a) az elnökválasztási kampányról szóló híradásokban az öt ügy
relatív kiemelkedése és b) ezen ügyeknek a megkérdezettek által érzékelt
relatív kiemelkedése között, mivel az utóbbiak azt mondták, hogy ezek kulcsfontosságúak a kampány szempontjából (McCombs és Shaw 1972). A vizsgálatvezetôk arra jutottak, hogy a 1975-ös korrelációs tényezô közel egységes
eredményt jelez, azazhogy a média anyaga tematizálta a közvéleményt. Ezzel
megszületett a tematizációs kutatás alapvetô paradigmája.
Tekintve a McCombs- és Shaw-féle 1972-es tanulmány óriási hatását a késôbbi tematizációs kutatásokra, meglepô, hogy a két szerzô csak nagy nehezen
jutott publikációs lehetôséghez. McCombs és Shaw beküldték dolgozatukat a
Chapel Hill-i felmérésrôl az akkor legjelentôsebb tömegkommunikációs kutatási
tudományos szervezet, a Theory and Methodology Division of the Association
for Education in Journalism címére. A munkát elutasították, McCombs és Shaw
szerint azért, mert „túlságosan újszerû volt”, „kicsi volt a minta”, „elméleti
megalapozottsága elégtelen volt” (McCombs és Shaw, idézi Tankard 1990,
281). A szerzôk elôször azt gondolták, hogy végleg lemondanak a közlésrôl,
aztán mégis beküldték a dolgozatot a Public Opinion Quarterly címû, a tömegkommunikáció hatásával foglalkozó rangos folyóiratnak. A tanulmány az
adatgyûjtés után négy évvel, 1972-ben jelent meg.
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A tematizációs paradigma
normális tudományos kutatási korszaka
Az 1972-tôl napjainkig tartó korszakot az jellemzi, amit Kuhn (1970) „normális
tudományos kutatás” névvel illetett. Ez az a fázis, amikor láthatatlan kollégium
szervezôdik egy domináns paradigma köré, amelynek felvetéseit általánosságban mindenki elfogadja, és amelynek hatósugara egyre szélesebb. E normális
tudományos kutatás korszaka egy olyan idôbeli szakasz, amikor az állandó kritizálás és elméletgyártás korszaka már leáldozott (Kuhn 1970). A normális tudományos kutatás idôszakában a láthatatlan kutatói közösség konszenzusra jut
bizonyos alapvetô kérdésekben, amelyeket azután már nem vitatnak. Van egy
bizonyosfajta tudományos haladás, amely éppen a tudományos forradalom normális kutatási korszakában következik be. A normális kutatási fázisban lineáris,
additív és kumulatív akkumuláció jön létre (Kuhn 1970). A kutatási nyereség
mélysége a korábbi tudásanyaghoz mérhetô (Hoyningen-Huene 1993, 183). A periódust döntôen a kumulatív jelleg határozza meg (Hoyningen-Huene 1993, 184).
A normális tudományos kutatás korszakában végzett kutatás nem helyettesíti
vagy változtatja meg alapvetôen a paradigmát. Tulajdonképpen két tevékenység jellemzi: a) nagyobb mélységû kutatás egy adott területen, valamint b) „kísérleti próbálkozások az elméletnek a jelenségek olyan csoportját illetô alkalmazására, amelyekkel kapcsolatban az alkalmazás gondolata már fölvetôdött,
de az még nem történt meg” (Hoyningen-Huene 1993, 182). McCombs (1993) a
tematizációs kutatásban e két tevékenységet a „felmérôk” és „feltárók” fogalmával ragadta meg.
Egyes [tematizációval foglalkozó] tudósok túllépnek az eredetileg meghatározott területen, azaz a közügyek relatív kiemelkedésén, hogy a tematizáció zászlaja alatt a politikai kommunikáció egyéb szféráit is megvizsgálják.
Ezek az intellektuális kalandozások a hírek tematikájától az egyes ügyek
relatív kiemelkedésének viselkedési következményeiig terjednek. Más kutatók
[tematizációs] elmélet[ünk] zászlaja alatt most gondosan felmérik és mélységében is föltérképezik a legkülönbözôbb területeket, amelyeket a megelôzô évtizedek során már érintettek a közvélemény- és tömegkommunikációs kutatások.
Az utóbbi idôben lefolytatott tematizációs kutatások új típusai nem jeleznek
közeledô paradigmaváltást. A tematizációs kutatások jelenlegi, normális
tudományos kutatási korszakában a tematizációs kutatásokat feltárók és
felmérôk végzik (tehát nem „forradalmárok”).

További feltárások és felmérések
Egy domináns paradigma léte bármely tudományterület számára veszélyessé
válhat, hiszen a túl korai standardizáció a kutatás egy központi problémájának egyetlen megközelítési módját rögzítheti (Kuhn 1970). A tematizációs
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kutatás egy idô óta túlságosan is sztereotipikus módon a McCombs- és Shawféle 1972-es paradigma szerint folyik. Rogers, Dearing és Bregman (1993)
szerint 1992-ig 223 tematizációs jellegû publikáció jelent meg, amelyek
nagyobb része 1971 utáni. Többségükben a McCombs- és Shaw-féle, keresztmetszeti jellegû és több ügyet vizsgáló megközelítést alkalmazták: a tartalom (a média tematikájának mérése céljából történô) elemzését társították a
közönség (a közbeszéd operacionalizálásának) felmérésével. Így a tematizációs kutatások normális tudományos kutatási korszakának elsô szakasza gyakorlatilag „Bernard Cohen sokat idézett megfigyelésének – mely szerint a
sajtó befolyásolja azt, hogy mirôl gondolkoznak az emberek – többé-kevésbé
szó szerinti alkalmazását jelentette” (Trumbo 1995, 4). McCombs és Shaw kutatásának (1972) fô célja annak bizonyítása volt, hogy a média tematikája
hatással van a nyilvánosság tematikájára.
Az 1980-as évektôl azonban a tematizációs kutatások kezdték kiterjeszteni
a McCombs- és Shaw-féle (1972-es) paradigmát, amennyiben azt is kutatták,
hogyan áll össze a média tematikája. Ez a kutatási terület logikus következménye volt annak a többé-kevésbé megalapozottnak tetszô felismerésnek,
hogy a média tematika befolyásolja a közbeszéd tematikáját. Ám ezt az új
kutatói kérdést nem lehetett hatékonyan megválaszolni McCombs és Shaw
(1972) tartalomelemzés- és közönségfelmérési módszerével. A kutatóknak
minden figyelmüket egy ügyre, vagy legalábbis egyszerre csak egy ügyre
kellett összpontosítaniuk, ha nyomon akarták követni az adott téma útját a
médiában. Ezért a tematizációs kutatásokban az új, relációs kutatói kérdés a
tudósok figyelmét az egytémájú, longitudinális kutatások felé terelte, ami
nagyon sok hasonlóságot mutat az innováció diffúziójának tudományos
kutatásával, azaz annak a folyamatnak a vizsgálatával, amelynek során újnak
tekintett gondolatok bizonyos kommunikációs csatornákon keresztül eljutnak egy társadalmi rendszerben elhelyezkedô személyekhez (Rogers 1995).
Ez az egytémájú felfogás abba az irányba lökte a tudósokat, hogy a tematizálást a befolyásolás társadalmi folyamataként tekintsék (Rogers és Dearing
1988). A tematizáció meghatározó jellegzetessége az, hogy folyamat (idôben
zajló események és cselekedetek láncolata). Sok, az 1980-as évek elôtti kutatás
viszont teljes egészében egyidejû, egyszeri adatgyûjtésen és keresztmetszeti
adatelemzésen alapult; ez a módszer kifejezetten alkalmatlan folyamatok
idôbeli jellemzôinek vizsgálatára.
A tematizáció kutatásának történetében a keresztmetszeti tanulmányozást
sokkal bonyolultabban megtervezett kutatási programok követték, amelyek a
tematizációnak mint idôben lejátszódó folyamatnak sokkal pontosabb feltárását
teszik lehetôvé (amint azt fentebb részleteztük). Éppen a kevésbé egységes
megközelítés lehet az egyik olyan eszköz, amelynek segítségével a tematizáció
szempontjából kulcsfontosságú változók közötti viszonylatok mélyére tekinthetünk. A tematizációs kutatások fejlôdési tendenciája a sokféleség irányába
mutat. A McCombs- és Shaw-féle eredeti (1972-es) kutatás módszertanilag még
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erôsen egységes jellegû volt, hiszen mind a média, mind pedig a nyilvánosság
tematikai felmérése az öt fontos ügycsoport (külpolitika, jogszerûség és rend,
költségvetési ügyek, szociális ügyek, emberi jogok) tekintetében gyûjtött adatokon alapult. Arra vonatkozóan, hogy mely ügyek mennyire szembeszökôek a nyilvánosság számára, a száz bizonytalan szavazó által megadott
egyéni sorrendiségi adatok egybegyûjtésével egyetlen összesített rangsort állítottak föl, és a tanulmányozott kilenc tömegkommunikációs fórum adatait is
egységesített rangsorba állították az öt ügycsoport vonatkozásában.
Fontos lépést jelentett a több szempontú vizsgálódás irányában Erbring,
Goldenberg és Miller (1980) munkája, akik 1974-ben egyéni-interjúadatokat
gyûjtöttek országos körbôl származó válaszadóktól (hogy információt nyerjenek
a nyilvánosság tematikájáról), és összevetették azt a média tematikájával (újságok szöveganyagának tartalmi elemzése útján). További speciális szempont
bevetését jelentette az, hogy ezek a tudósok a bûnözés és munkanélküliség
arányát azon közösségek vonatkozásában vizsgálták, ahol a felmérésben
részt vevôk éltek, és nem az országos adatokat. Azután elemzésükben
ezeket a helyhez köthetô valós jelzôszámokat használták föl, ami azt jelentette, hogy a médiatematika változóként, a nyilvánosság tematikája szintén
változóként szerepelt; a valós, helyi viszonyokat tükrözô jelzôszámokat pedig egyedi és helyi szintre lebontva elemezték. A sajtó tematikájában szereplô egyes dolgok erôsebben hatottak azokra a személyekre, akik helyzetük
folytán érzékenyek voltak valamely adott témára (Erbring et al. 1980). Erre
a végkövetkeztetésre nem lehetett volna eljutni az adatok különbözô szempontok szerinti szétválogatása nélkül.
Az egységes szemléletnek másfajta feladása is lehetséges. Az Amerikai
Egyesült Államokban szinte minden, a tematizációval kapcsolatos kutatás
országos szinten zajlott. Hiányoznak a regionális, államok szerinti, illetve városi
szintû tematizációs kutatások. Természetesen elképzelhetô bizonyos összefüggés a különbözô szintû tematizációs folyamatok között, de ez nem szükségszerû. A szerzôk már elkezdtek bizonyos, a helyi és országos tematizációs folyamatok hasonlóságaira irányuló kutatásokat. Például a környezet és egészség
összefüggésének kérdése Kinney Brickben – amely egy kisközösség a New
Mexicó-i Albuquerque közelében – hatott a városi, állami és országos eseményekre, mivel szerepelt Albuquerque sajtójának híranyagában.
Az elmúlt évek során számos kritika, kommentár és összefoglaló munka
foglalkozott a tematizációs kutatásokkal (például McCombs 1992; McCombs
és Shaw 1993; Rogers és Dearnig 1988; Rogers, Dearing és Bregman 1993).
A tematizációval foglalkozó kutatók új utat nyitottak akkor, amikor megkezdték
a longitudinális vizsgálatokat (Rogers, Dearing és Chang 1991; Trumbo 1995) és
a laboratóriumi kísérleteket (Iyengar és Kinder 1987). E tematizációs kutatások ezen újabb válfajai szélesítették a kutatás sajátos lehetôségeit, súlyt
helyeztek a többféle nézôpont érvényesítésére, nagyobb figyelmet fordítottak a változók közötti kapcsolatok idôrendjére. Ahogy Trumbo (1995, 5) írta:
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„A harmadik fázisban a tematizációnak mint egyre inkább holisztikusan
szemlélt társadalmi folyamatnak a képét látjuk kialakulni, amely sok különbözô szférában ad teret az információk és törekvések cseréjének.”

Egytémájú, longitudinális kutatás
A keresztmetszet-jellegû, többtémájú kutatással szembeni egyik alternatíva
az az egy témára koncentráló, longitudinális közelítés, aminek példái lehetnek az AIDS (Roger et al. 1991) vagy a globális felmelegedés (Trumbo 1995)
témájában szervezett vizsgálódások. Ilyenkor bizonyos idôn keresztül követik a
témát, ahogyan az fölmerül, majd lehanyatlik a médiában, a közbeszédben,
valamint a politikában. A globális felmelegedés témája például 1987 körül
bukkant föl az Egyesült Államokban, 1989-ben foglalkoztak vele a legtöbbet, azután egyre kevesebbet foglalkoztak vele, bár az 1987 elôtti érdektelenségi szintre többé nem süllyedt vissza (Trumbo 1995). Az Egyesült Államokban a legtöbb közügyet a tündöklésnek és bukásnak ez a története
jellemzi (Downs 1972).
A hierarchikus megközelítésû tematizációs kutatás egyik lényegi
következtetése arról szól, hogy a közönség, azazhogy akik a tévét nézik, a
rádiót hallgatják és a lapok híranyagait olvassák, miképpen reagálnak a
tömegkommunikációra. Az egyes ember esetében hol aktív, hol passzív
reakcióról van szó. A hierarchikus megközelítés munkahipotézise az, hogy
a média bizonyos ügyek iránti hangsúlyosabb érdeklôdése – szemben
ugyanakkor ki nem emelt más ügyekkel – az alapja annak, hogy mi, a
közönség mit tekintünk fontosnak. Ez egy orránál fogva vezethetô, gyakorlatilag passzív amerikai nyilvánosságot feltételezô elmélet. Az embereknek
az iránymutatás iránti igénye (Weaver 1977) annak eszköze volt, hogy valamely logikát vigyen be a tematizációs kutatás elméleti háttéranyagába azokra
az idôszakokra vonatkozóan, amikor aktívan információt vagy szórakozást
keresünk. Egyéb kutatások azt mutatják, hogy az ember általában pszichológiai aktivitást fejt ki annak érdekében, hogy értelmezze a közvéleményt
foglalkoztató ügyeket (Gamson 1992; Liebes és Katz 1990; Neuman, Just és
Crigler 1992). Emellett erôsen érdeklôdik az olyan aktív társadalmi tevékenységek iránt (mint például az olyan, aktivistákat felsorakoztató társadalmi mozgalmak, amelyeknek az a célja, hogy forrásokat nyissanak meg egy
felismert probléma új megközelítése céljából), amelyek befolyásolhatják a
közbeszéd tárgyául szolgáló ügyek fejleményeit (Blumer 1971; Dearing és
Rogers 1992; Downs 1972; Kingdon 1984; McCarthy és Zald 1977; Mead
1994). A legtöbb téma azonban hidegen hagyja az emberek nagy részét,
inkább passzivitást, mint aktivitást vált ki. Igen aktívvá válhatunk viszont
az egyéni szelektív figyelmünk kiválasztotta bizonyos ügyekben, tevékenyen alakítjuk információs forrásainkat, sôt, igaz ritkán, még tényleges lépé-
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sekre is ragadtatjuk magunkat. Amikor ez így történik, a tematizációs
kutatások nem mutatnak hierarchikus meghatározottságú média kontra nyilvánosság tematikai viszonyt (Neuman et al. 1992, 110–112). Ilyen
körülmények között azok a kutatások, amelyek megragadják a részvevô társadalmi csoportok strukturális interdependenciáit – tehát a társadalmi befolyást mint a közvélemény tematizációjának következményét vizsgáló longitudinális mérések – megbízhatóbb tudományos eredményt hoznak, mint a
hierarchikus tanulmányozás, amely nem operacionalizálja az aktív nyilvánosságot, annak a szimbolikus interakcionalizmusnak a tulajdonképpeni
intellektuális irányítójaként, amelyrôl Herbert Blumer már ötven éve mint
elérendô célról beszélt (Blumer 1948).

Laboratóriumi és terepkísérletek
A Chapel Hill-i tanulmányozási módszertôl eltérô másik lehetôség az olyan
kísérlet, amelyben a tematizációs folyamat (leginkább a médiatematika) fô
változóit úgy manipulálják, hogy annak egy másik változóra (legtöbbször a
közvéleményre) gyakorolt hatása pontosabban értelmezhetôvé váljék. A tematizációs kísérletek elemzési egysége általában a válaszadó egyén. Ebben a
tematizációs folyamatot érintô laboratóriumi kísérlet típusban az úttörô munkát Shanto Iyengar és társai végezték (Iyengar és Kinder 1987; Iyengar, Peters
és Kinder 1982). A tipikus kísérleti helyzet az, hogy a válaszadók bizonyos
díjazás ellenében egy hét minden napján eljönnek Iyengar laboratóriumába,
ahol megnézik az esti televíziós híradónak valamilyen tárgyakban kiegészítéssel ellátott videofelvételét. Azt kikötik, hogy a kísérleti alanyok otthon nem
nézhetik a híradót. Így – a kiegészítô anyagok révén – bizonyos témák nagyobb
hangsúlyt kapnak a médiatematikában. A hét végén megkérdezik a válaszadókat, hogy nézetük szerint mely ügyek voltak a legfontosabbak. Ez képviseli a közvéleményt. Általában a mesterségesen hangsúlyossá tett ügyeket
említik az emberek.
Iyengar és kollégái két fontos elemmel járultak hozzá a tematizációs kutatást
végzô tudósok fogalomkészletéhez. A keretezés [framing] egy ügy bizonyos
jellemzôinek a média által abból a célból történô gondos kiválasztását jelenti,
hogy az adott témát fontosabbnak mutassa és így bizonyos jelenségek háttere tekintetében befolyásolja a közönséget (Iyengar 1991, 11). A keretezés
vagy tálalás az egyik módszer, amellyel bizonyos jelentést lehet kölcsönözni
egy adott ügynek. Például az 1995-ös Oklahoma City-beli robbantásokat a
média eredetileg mint közel-keleti terroristák mûvét állította be. Egy-két nap
alatt kiderült azonban, hogy az eseményeket új keretbe helyezve el kell
mondani: belföldi, jobboldali militáns csoport mûvérôl van szó.
A rangsorolás [priming] a médiatematikának arra a képességére utal, hogy
azokat a kritériumokat befolyásolja, amelyek alapján az emberek megítélik az
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ügyeket (Iyengar 1991, 133). Ha például a média hangsúlyozza a honvédelem
szükségességét, akkor a lakosság annak alapján ítéli meg elnökének tevékenységét, hogy érzésük szerint milyen hatékonyan gondoskodott a honvédelemrôl. Így a felszínen tartott témák egyszerû rangsorolása által is képes
a média arra, hogy befolyásolja egy amerikai elnök népszerûségi adatait,
ennek révén pedig esélyeit az újraválasztásra.
A Northwestern Egyetemen David L. Protess vezetésével egy másik,
ugyancsak kísérleti megközelítésen alapuló módszerrel tanulmányozzák a
tematizációs folyamatot. Protess és csapata terepkísérletek sorozatát végzi
annak felderítésére, hogy a tényfeltáró közlemények miképpen tematizálják a közvéleményt (Molotch, Protess és Gordon 1987; Protess et al. 1987,
1991; Protess, Leff, Brooks és Gordon 1985). Ezek a tudósok általában azt
határozzák meg, hogy egy közleményt valamilyen konkrét vizsgálati ügyben
– mint például a chicagói rendôrség által feltárt nemi erôszak esetében –
mikor hoznak nyilvánosságra. Protess és munkatársai mérik a közvélemény és – esetenként – a politikai közbeszéd tematikáját a vizsgált ügy
nyilvánosságra hozatala elôtt és után. Ugyanúgy, mint az Iyengar-féle laboratóriumi kísérletek során, a médiatematika az a kísérleti változó, amelynek
hatását a közvéleményre és a politikai közbeszédre meghatározzák.
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Arnold Hunt
A „morális pánik” és morális nyelv a médiában
A morális pánik kifejezéssel elôször 1991-ben találkoztam, egy korai modern
történelmi szemináriumon. Mint késôbb felfedeztem, ekkor már majdnem
húsz éve létezett, és meggyökeredzett a szociológia és a kriminológia irodalmában; de még mindig kereste az útját a szélesebb körû elterjedés felé.
Kíváncsi lettem elôször is alkalmazására a társadalom- és kultúrtörténet területén, amellyel foglalkoztam, aztán a hátterére, eredeti használatára és fejlôdésére. Bár a téma kiterjedt irodalommal rendelkezik, amelynek legutóbbi
példányát, Erich Goode és Nachman Ben-Yehuda Moral Panic: The Social
Construction of Deviance-ét (1994), amely elkülöníti a három különbözô morális
pánik-elméletet (az „érdekcsoport”–, az „elitalapú” és a „grassroot”-elméletet)
hálásan fel is használom itt, nem áll rendelkezésünkre a kifejezés teljes vagy
legalább kielégítô részletességû története. Ennek megírásával próbálkozik
ez a cikk, és a terminus különbözô jelentéseinek vizsgálatán keresztül annak
felvetésével, hogy a szociológusoknak szigorúbban kellene használniuk azt,
és több tekintettel kellene lenniük a bennük rejlô implikációkra. Különösen
abban kételkedem, hogy Goode-nak és Ben Yehudának igaza van-e, amikor
homogén fogalomként kezelik a morális pánikot, és meg akarják alkotni annak
nagy, egységes elméletét. Itt szükségesnek látszik egy személyes apológia,
mivel én történész vagyok, nem szociológus, és kellemetlenül érint a feszültség az empirikus módszer között, amelyre engem tanítottak, és a között a
sokkal elméletibb megközelítés között, amelyet itt felhasználok. Szándékom
szerint ez egy interdiszciplináris munka, két tudományos tradíció szembesítése, melyek túl ritkán találkoznak, mindkettejük hátrányára.
Ennek a cikknek az írása közben a morális pánik problémája új dimenziót
vett fel. A kifejezés az elmúlt tíz évben csak nagy ritkán jelent meg az országos
sajtóban, de egy napilapokon végzett felmérés szerint, 1993-ban hirtelen elterjedt. Az FT Profile számítógépes adatbázis, amely a nyolcvanas évek végétôl az
országos sajtó nagy részére kiterjed, a kifejezés tizenegy használatát találta 1989ben, 1990-ben tizenkettôt, 1991-ben nyolcat, 1992-ben tizenhetet, 1993-ban
viszont nyolcvankilencet. Ennek, mint látni fogjuk, a kifejezés tudományos
használatára is hatása volt, mivel, ahogy Jean Aitchison érvel, az újságok nem
csak úgy indítanak el nyelvi változást, hogy „tovább tolják a nyelvet arra,
amerre addig is ment”, tehát a szociológusokat is terheli valamelyes felelôsség a morális pánik használatáért a médiában. A média megnövekedett érzé-
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kenysége a morális kérdések iránt talán csak ideiglenes, hasonlóan a hatvanas évek óta fellángoló, majd elhaló vitákhoz az „erkölcsi hanyatlásról”.
De a morális pánikot a közerkölcsi viták szélesebb kontextusában nézve, figyelembe veszi azt a lehetôséget is, hogy a morál és a pánik ilyen erôs
társítása tartós hatással lesz a média morális nyelvére.

1. Az „érdekcsoport-elmélet”
A morális pánik tárgyalásának kezdete Stanley Cohen Folk Devils and Moral
Panics címû munkája (1972), amely a hatvanas évek közepén tapasztalt modés rockerjelenség klasszikus szociológiai vizsgálata. Cohen a következôképpen definiálja a kifejezést:
„A társadalmak mindenkor alanyai voltak és lesznek a morális pánik
idôszakainak. Valamilyen körülmény, történés, személy vagy csoport mint
a társadalmi értékeket és érdekeket fenyegetô veszély definiálódik; természetét stilizáltan és sztereotipizáltan jeleníti meg a tömegmédia; a morális
barikádokat szerkesztôk, püspökök, politikusok és más köztiszteletben álló
személyek erôsítik meg; társadalmilag elfogadott szakértôk fogalmazzák
meg diagnózisaikat és megoldásaikat; megoldási módszereket találnak ki,
vagy (gyakrabban) meglévôket alkalmaznak; aztán a körülmény eltûnik,
elsüllyed vagy elfajul, és még láthatóbbá válik. Van, hogy a pánik tárgya
valami újdonság; de elôfordul az is, hogy olyan valami, ami már régóta
létezett, de most hirtelen rivaldafénybe kerül. Néha a pánik elmúlik, és
nem marad meg, csak a hagyományban és a kollektív emlékezetben;
máskor komoly és tartós utóhatásai vannak, és megváltoztathatja nem
csupán a törvényes és társadalmi rendet, de a módot is, ahogyan a társadalom gondolkodik önmagáról.”
Cohen tételének néhány része különösen hatásosnak bizonyult. Elôször is
az a gondolat, hogy minden morális pániknak van egy bûnbakja, a szörnyeteg,* akire a közösség kivetíti félelmeit és fantáziáit. A morális pániknak kell
hogy legyen tárgya; szólnia kell valamirôl. Cohen kínosan ügyel arra, hogy
tisztázza: „a pánik szó használata, valamint a tömeghisztéria és megtévesztés
tudományából vett analógiák ellenére” nem azt akarta mondani, hogy modok
és rockerek nem léteztek volna, ha nem lett volna morális pánik, vagy „eltûntek volna, ha nem foglalkoznak velük”, csak azt, hogy szörnyeteggé változtatásuk nem a megfelelô megoldás volt a problémára. A „probléma” nem a
modok és rockerek tevékenysége volt, vagy csak ideiglenes és behatárolt
értelemben; a morális pánik valódi oka a társadalmi változás által okozott
* Cohen munkájának magyar címe Ifjú szörnyetegek. (A Ford.)
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„kulturális feszültség és kétértelmûség” volt. Nem elsôsorban a modok és
rockerek voltak a morális pánik tárgya, hanem a háború utáni jólét és szexuális
szabadság, amit képviseltek; ebbôl következôen a modokat és rockereket néhány év alatt elfelejtették, hogy más szörnyetegek álljanak a helyükre. A mai
szerzôk messzebbre mennek Cohennél a szörnyeteg önkényes kiválasztásának hangsúlyozásában. Manapság a szörnyeteg kifejezést sebezhetô emberekre alkalmazzák, például egyedülálló anyákra vagy AIDS-betegekre, vagy
olyan vitathatatlan jelenségekre, mint a gyermekek sátáni megrontása, nem
pedig agresszív, deviáns vagy antiszociális csoportokra, mint a modok és a
rockerek. Mindennek a nyelvészeti eredménye a morális pánik és a szörnyeteg
kifejezések összeolvadása. Az egyedülálló anyák helyét, írja Julie Burchill a
Mail on Sunday-ben (1993. augusztus 15.) „átvették a »drogosok« (egy ugyanolyan tarka, valószerûtlen mítosz), mint a társadalom fô szörnyetegei és morális pánikja”. Ez azt is jelenti, hogy a morális pánik nem a szörnyetegrôl
szól; a morális pánik maga a szörnyeteg, vagy másképp szemlélve, a szörnyeteget nem érzékelnénk problémaként – talán nem is létezne – a morális
pánik nélkül.
Cohen tételének másik hatásos aspektusa az az érvelés, amely szerint a
morális pánikot a média, illetve egyes érdekcsoportok generálják (Cohen,
Howard Becker nyomán, „morális vállalkozóknak” hívja ôket), amelyek a
médiát használják fel aggodalmaik nyilvánosságra hozására. Erre a megközelítésre találunk példát Philip Jenkins legújabb könyvében, az Intimate
Enemies: Moral Panics in Contemporary Great Britainben (1992), amely több
érdekcsoportot határoz meg, többek között jótékony szervezeteket, a rendôrséget és a szociális munkásokat, akik gyerekek rituális megrontásáról számoltak be, amit aztán „a tömegmédia jelentôs része tényként közölt”. Cohen
egyébként a médiára is komoly súlyt helyez mint „a morális pánik fontos
szállítójára és termelôjére”. A legtöbb kommentátor egyetértett ezzel, még a
média képviselôi is. A Financial Times ezt írta 1993. március 13-án:
„Az elmúlt napokban egyértelmûen bebizonyosodott, hogy a brit média
döntô befolyással van az ország politikai életére: nincs még egy ország,
ahol a fiatalkori bûnözés miatti úgynevezett morális pánik ilyen összehangolt és a kormányt szinte azonnali cselekvésre késztetô kampány
alapja lehetett volna.”
Míg néhány írónak ez valóságos riadójelzés volt, másokat arra késztetett,
hogy ünnepeljék a média hatalmát, amely morális pánikot képes kirobbantani a közérdekû kérdésekben. „Mondjanak egy témát”, írja Martin Jacques
az 1993. március 7-i Sunday Timesban,
„…és több mint valószínû lesz, hogy az újságok a felelôsek a létrejöttéért:
a morális pánik a társadalom állapota miatt, a gazdaságpolitika miatt…
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a királyi család miatt… Nem túlzás azt állítani, hogy a sajtó nélkül egyik
sem lenne olyan fontos, mint most.”
Cohen tézisének talán legtovább mutató aspektusa az a felismerés, hogy „a
folyamatok, amelyek a morális pánikot és a szörnyetegeket generálják, nem
múlnak el”. Ez arra ösztönözte a történészeket, hogy más korokba transzportálják a morális pánik fogalmát. Rob Sindall például „hasznos elemzôeszközként” alkalmazza a kifejezést a 19. századi utcai erôszakról írott tanulmányában, feltételezve, hogy „Cohen modellje… idôtlenül alkalmazható”, azzal a
kitétellel, hogy a morális pánik létrejöttéhez szükséges az ôt közvetíteni képes
tömegmédia is. A 17. század történetének kutatói különösen szívesen fogadták
be a terminust, talán azon felbátorodva, hogy magának Cohennek is egy 17.
századról szóló mû, Kai Erikson Wayward Puritanse (1966) szolgált egyik forrásául a deviancia tanulmányozásához. David Underdown úgy ír Dorchester
1620-as évekbeli puritán reformációjáról, hogy azt „a morális pánikkal határos
intenzitás követte, ahol a puritán prédikátorok és elöljárók játszották a morális
vállalkozók szerepét”. Szerinte a morális pánik idôtlen: „a kisvárosok mindig és
mindenhol kisvárosok maradnak”, az 1620-as évekbeli Dorchester pedig az
1960-as évekbeli Brightonhoz hasonlítható. John Morrill szerint az 1650-es
évek köznemessége „morális pánikban élt”, amelyet mint Cohen modelljében
is, a média gerjesztett, „az újságok és röpiratok gyors terjedése egy politikailag bizonytalan idôszakban”. Christina Larner arra mutat rá, hogy a
kora modern Skóciában a boszorkányüldözések a politikai feszültségek idején kezdôdtek el, gyakran az uralkodóváltás velejárójaként, mint az 1650-es
évek végén: „A törvény és rend gépezetének hiánya… láthatóan szorongást,
azaz morális pánikot váltott ki az uralkodó osztályokból”. Hasonlóképpen, J.
C. Davis is úgy véli, hogy a történelem egyes szakaszaiban,
„amikor felülvizsgálásra kerülnek az erkölcsi határok, mint például egy
forradalom kitörésekor, …a morális bizonytalanság szorongáshoz, vagy
morális pánikhoz, és az erkölcsi határok megerôsítésének vagy újrarajzolásának követeléséhez vezethet.”
Davis úgy gondolja, hogy az 1650-es években morális pánik tört ki az antinomiánus, libertinus és Ranter-szektákkal kapcsolatban, amelyet különbözô
érdekcsoportok, többek között nyomdászok, kiadók, rojalista írók és konzervatív szektatagok gerjesztettek, akik a Ranter-imázst arra használták,
hogy „rendezzék a szekták határait a kiegyezés érdekében”.
Davis munkája megmutatja a morális pánik „érdekcsoport-elméletének”
egy gyenge pontját: a mélyen gyökerezô kulturális okokra koncentrál – a
„vallási szorongásra”, a „bizonytalanság érzésére”, a fajtalanságtól [homoszexualitástól – a ford.] való félelemre, a „renddel és zavargással való elfoglaltságra”, csak hogy néhányat idézzünk Davis magyarázataiból –, és tel-
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jességgel figyelmen kívül hagyja a helyi és egyéni okokat. Ennek eredményeképpen a morális pánik mintha furcsán elhajlana a valóságtól. Az Independent egy 1994. májusi cikke úgy gondolja, hogy a morális pánik spontán
módon alakul ki, és nincs kapcsolatban a valódi történésekkel:
„A televízióban közvetített bûn keltette morális pánik szorításában élünk.
Senki sem tudja, hogy pontosan mikor kezdôdött, és ki érte a felelôs, de
hogy klasszikus pánikról van szó, az egészen biztos. Minden csatornából ömlik, mint a középkori pestis, eléri a csúcspontját, majd kegyesen alábbhagy… A morális pánik minden szükséges eleme jelen van.
Nincs látható kezdete, nincs felelôssé tehetô egyén… És persze, ami a
legfontosabb, nincs bizonyíték, ami az igaza mellett szólna.”
Cohent értelmezve Davis arra a feltételezésre jut, hogy a Folk Devils and Moral
Panics nem a valódi devianciáról vagy valódi, utólag deviánsnak minôsített
tevékenységrôl szól, hanem „ezen tevékenységek létének, ennek a kimérának a megteremtésérôl”; és erre alapozza azt az érvelését is, ami szerint a
ranterek soha nem is léteztek. Bár ez félreolvasása Cohen mûvének, a könyv
bizonyos részletei, mint például az az észrevétel, hogy a helyzet „mitikus,
kiméraszerû jelentést kaphat”, alapot adnak ilyen félreolvasásoknak.
Cohen felismerte a problémát, és a Folk Devils and Moral Panics 1980-as
kiadásának elôszavában elismeri, hogy a könyv bûnös „bizonyos idôtlenségben, és néhány történelemtôl és politikától független következtetés bemutatásában”. Egyes történészeknek sem tetszik a kifejezés válogatás nélkül való
használata: John Springall például vonakodik az ötvenes években a horrorképregények elleni kampányt morális pánikként meghatározni, mivel „minden egyes »válságnak« a »morális pánik« kategóriájába való besorolása a
konkrét történelmi kontextus, az új technológia és a társadalmi szorongás szerepének elhanyagolásával fenyeget”. Mások ugyanakkor továbbra is idôtlenként
kezelik a morális pánikot. Ennek a nézôpontnak a legextrémebb megnyilvánulását Goode és Ben-Yehuda könyvének elôszavában találjuk, amely szerint
a morális pánik alapját képezô „félelmek és szorongások” „természetes körülményei az emberi létnek”, az ember törékenységének kifejezôdései. Mindannyian alájuk vagyunk vetve; „minden társadalmat ezek tesznek tönkre”. Az
emberi viselkedésnek ez a determinista szemlélete és a történelmi változásban
való kételkedés gyakran megjelenik a médiában. Az Independent 1992. december 3-án közölte az oktatási miniszter, John Patten véleményét, amely szerint a
brit társadalom az erkölcsi hanyatlás állapotában van:
„A történészek talán más állásponton vannak, és azt állítják, hogy a társadalmi rend és béke nem lett gyengébb, hogy mindig voltak helyek,
ahol elszaporodtak a fiatal banditák. Ha ez igaz, akkor Patten és Pascall
urak egyszerûen részei a társadalom egy ideiglenes morális pánikjának
egy olyan témával kapcsolatban, ami sohasem múlik el.”
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2. Az elitalapú elmélet
A morális pánik második elméletét Goode és Ben-Yehuda „elitalapú modellnek” hívja, alapja pedig Stuart és társainak munkája, a Policing The Crisis:
Mugging, the State, and Law and Order (1978). A szerzôk elfogadják a morális
pánik Cohen-féle definícióját, hozzátéve, hogy az 1972–73-as pánik, amikor
a sajtó elkezdte alkalmazni a rablótámadás kifejezést a járványszerûen terjedô
erôszakos bûnözésre, „majdnem minden részletében” megfelelt Cohen meghatározásának. Ugyanakkor a morális pánik általuk kidolgozott modellje
éppen azt a célt hivatott szolgálni, hogy pótolja Cohennek a kifejezés használatában mutatkozó hiányosságait: különösen pedig, hogy megmagyarázza,
honnan ered és miért jelentkezik a morális pánik. Cohen is utalt arra, hogy
a morális pánik a médiából ered, olyan módon, ami a bûnözésrôl való
tudósítás megalapozott mintáitól, a tudósító „jó sztori” iránti érzékétôl vagy
egyszerûen a másfajta hírek hiányától függ; röviden „a média teremti meg
azokat a híreket és képzeteket, amelyek a pánik kognitív alapját adják”.
Hall és szerzôtársai egyetértenek Cohennel abban, hogy a média „az egyik
legnagyobb hatalom, ami alakítja a köztudatot az aktuális és vitás kérdésekkel kapcsolatban”. Azt azonban vitatják, hogy a törvénnyel és renddel
kapcsolatos morális pánikok a rendôrség és a bíróság képviselôinek kijelentéseibôl erednének, amelyeket a média kibôvít. A média nem „megteremti”
a híreket, inkább „reprodukálja és fenntartja” azok domináns értelmezéseit,
és így elmondható, hogy tudatosan vagy sem, de az állam irányításának
eszközeként mûködik.
A morális pánik két elmélete másban is különbözik egymástól. Cohen
tanulmányában fenntartja a semlegességet, és személyes szimpátiái, bár
könnyen kikövetkeztethetôk, soha nem nyernek konkrét említést. Attól is
tartózkodik, hogy következtetéseket vonjon le könyve „politikai utalásaiból”, pusztán kijelenti, hogy „különbözô olvasók különbözô utalásokat találnak”, és hogy „a szociológusoknak nem áll módjukban kiküszöbölni azt,
hogy az ilyen utalások létrejöjjenek és hassanak”. A Policing the Crisis szerzôi
ellenben az irracionális és alaptalan reakció fogalmát is beiktatják definíciójukba. „Ha a hivatalos reakció egy egyénre, csoportra vagy eseménysorozatra aránytalanul heves annak fenyegetéséhez képest”, és
„ha a média a (számokban vagy eseményekben kifejezett) „hirtelen és
drámai” növekedést, vagy az „újszerûséget” hangsúlyozza, túl minden
józan becslésen, akkor szerintünk már beszélhetünk a morális pánik
kezdetérôl”.
Ez a morális pánik sokkal radikálisabb meghatározása, ami egészen más
szándékot jelez; míg Cohen pesszimista az ismétlôdô morális pánikok körforgásának megszakíthatóságát illetôen, Hall és szerzôtársai „beavatkozás-
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nak” tekintik munkájukat abba a „küzdelembe, amely azon struktúrák és
körülmények megváltoztatásáért folyik”, amelyek közt a morális pánik
létrejön (uo.).
A „struktúrák és körülmények” hangsúlyozásával a Policing the Crisis is
felveti a morális pánik idôtlenségének kérdését, látszólag végtelen visszavisszatérését a történelem folyamán. A morális pánikok 1960-as és 70-es évek
közötti kialakulásuk és egy általános, törvény és rend iránti pánikba való
beolvadásuk közötti sorozatát mint egy hosszú történeti folyamat „kivételes
momentumát” kezeli. Marxista (egész pontosan gramsciánus) terminológiát
használva ez a folyamat „a hegemónia válsága”, összeomlása annak a konszenzusnak, amely az uralkodó osztályt a hatalomgyakorlás új eszközeinek
kidolgozására és az ellenvélemények elfojtására késztette. Ez megint eltérés
Cohen eredeti elméletétôl. Hall és társai Cohennél sokkal szigorúbban
határozzák meg a történelmi körülményeket, amelyek között a morális
pánik létrejön, de egyetértenek vele abban, hogy a megfelelô körülmények
együttállása esetén a pánik elkerülhetetlen. Addig nem mennek el, hogy
kijelentsék: a „rablópánik” nem is törhetett volna ki a hetvenes évek elôtt,
azt azonban állítják, hogy „sokkal érthetôbb volt” akkor, mint korábban lett
volna, mert csak a hetvenes évekre álltak együtt a „szükséges feltételek”.
Más baloldali kommentátorok is megpróbálkoztak azzal, hogy történelmi sajátossággal ruházzák fel a morális pánik fogalmát, bár egész más hangsúllyal. Kate Marshall például a morális pánikot a nyolcvanas évek gazdasági visszaesésével és azzal társítja, hogy jóléti állam terheit a családokra kellett átruházni (Marshall 1985).
Goode és Ben-Yehuda úgy foglalja össze az „elitalapú” modellt, hogy a
szerint az uralkodó osztály „tudatosan és szándékosan” kelt morális pánikot
„olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket a társadalomra mint egészre
nézve nem túl veszélyesként ismer fel” annak érdekében, hogy elterelje a
figyelmet más, fontosabb problémákról. Ahogy a New Statesman írta 1993
decemberében, a morális pánik „a hatalom elterelô hadmûvelete, amely hatalom jobban szereti, ha a »társadalmi és morális közösséget« senki sem vizsgálja meg közelebbrôl, mert fél, hogy kiderül annak csôdje”. A Policing the
Crisis nem gyárt összeesküvés-elméletet a folyamatról, hanem rámutat arra:
„bizonyított…, hogy ebben az idôszakban az uralkodó osztály is hitt annak
a társadalmi válságnak a létében, amelyet hirdetett”. De az összeesküvéselmélet figyelmeztet a tényre, hogy a morális pánik politikai jelenség, és akár
„tudatosan és szándékosan”, akár nem, de politikai és bírói tevékenység okozza. Ez eltér a Folk Devils and Moral Panics nézetétôl, mely szerint a morális
pánik a „kulturális feszültség és kétértelmûség” eredménye. Ahogy Cohen
fogalmaz, számba véve a különbségeket saját elmélete és a Policing the Crisis
között, az értelmezés szintje „eltolódott a társadalmi ellenôrzô szervekrôl
vagy kultúrákról – vagy homályos utalásokról a »szélesebb társadalommal
kapcsolatban« – az állam specifikus mûködésére”.
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A morális pánik kulturális és politikai modelljének ez a megkülönböztetése
bizonytalannak tûnik. A két kategória nem zárja ki egymást kölcsönösen,
hiszen a Cohen-féle irányító kultúra fogalom politikai ágenseket is tartalmaz,
míg a Hall és társai által leírt hegemónia ugyanannyira kulturális, mint politikai dominancia kérdése. Cohen ugyanakkor azt is felveti, hogy a „tömeghisztéria, megtévesztés és pánik esetei” alapjai lehetnének a morális pánik
tanulmányozásának, utalva arra, hogy a morális pánik a kollektív irracionalitás formája, amelynek mély kulturális és pszichológiai gyökerei kell, hogy
legyenek, és amelyet nem lehet pusztán politikai vagy ideológiai okokkal
magyarázni. Pontosan ez a semmilyen történeti korszakhoz nem köthetô
nyelvezet ösztönözte Hallt és társait arra, hogy elvessék az irányító kultúra
fogalmát, mint „túl pontatlant”, és a morális pánikot inkább egy specifikus
történeti korszak és „specifikus politikai rendszer” kontextusába helyezzék.

3. A „grassroots”*-elmélet
Goode és Ben-Yehuda azonosít egy harmadik elméletet is, amely a közösség
részvételének nagyságára helyezi a hangsúlyt a morális pánik vizsgálatakor, és
amelyet grassrootsmodellnek hívnak. Az elmélet szerint „a politikusok és a
média nem tudnak szorongást létrehozni ott, ahol az nem létezett már eleve”,
tehát a morális pánik a közösség eredeti szorongásán alapul, amit a média felnagyíthat vagy reflektálhat rá, de ami alapvetôen spontán módon alakul ki. Ez
a morális pániknak inkább „lentrôl felfelé” elmélete; a Policing the Crisis szerzôi
viszont szkeptikusak ezzel a „látszólag spontán közvéleménnyel” kapcsolatban,
és azt állítják, hogy azt „a kommunikáció láncolatának magasabb szintjén
állítják elô és terjesztik”, nem pedig alulról fejlôdik ki A grassrootselmélet úgynevezett „realista kriminológusok” munkáira épül, mint például Trevor Jones,
Brian Maclean és Jock Young, a The Islington Crime Survey (1986) társszerzôi,
akik azt állítják, hogy az emberek felfogása a bûnrôl „nem morális pánikon
és/vagy a médiából kapott sztereotípiák szajkózásán alapul, hanem szoros kapcsolatban áll a közvetlen környezetükben történô tényszerû eseményekkel”.
A realista kriminológusoknak nem tetszik a morális pánik kifejezés, ôk az
emberek bûnhöz való hozzáállásában inkább „morális realizmust” fedeznek
fel. Ugyanakkor nem is vetik el egyszerûen a morális pánik fogalmát. Álláspontjuk szerint a morális pánik és a morális realizmus ugyanannak a problémának a tünetei, azt jelzik, hogy a bûnözés növekvôben van.
„Ugyanazok az erôk, amelyek a bûnözés növekedését segítik, táplálják
a bûnözéssel kapcsolatos morális pánikot is. A bûnözés keltette morális
hisztéria tehát kapcsolódik a bûnözéstôl való megalapozott félelemhez.
* A. m. „gyökerek”. (A Ford.)
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Ez utóbbi nem csak a racionális alapot biztosítja a riadókészültséghez,
de azzal azonos forrásból is ered; a tömegmédia pedig táplálja és felnagyítja ezeket a közös félelmeket.”
Ez a gondolat nem tisztázza teljesen a morális pánik státuszát. Nagyon
vékony a határ a félelem és a hisztéria, a készültség és a pánik között: ha ésszerû, hogy a bûn elleni állandó készültségben élünk, akkor ésszerû lehet a
pánik is. A Policing the Crisisszel szembeni legerôsebb érvek egyike az,
hogy a morális pánikot a helyzetre adott irracionális vagy aránytalan
válaszként kezeli, anélkül hogy meghatározná „az arányosság kritériumait”, melyek segítségével megkülönböztethetô lenne a racionális cselekvéstôl (Waddington 1986). A realista kriminológusok úgy oldják meg ezt a
problémát, hogy gyakorlatilag szükségtelennek nyilvánítanak minden ilyen
megkülönböztetést.
Azzal, hogy nem a politikusok, újságírók és a közvélemény egyéb szakértôinek megnyilatkozásaira összpontosít, a grassrootselmélet jelentôsen eltér
a morális pánik korábbi elméleteitôl. Ugyanakkor úgy is tekinthetô, mint
Cohen eredeti meghatározása néhány motívumának továbbfejlesztése.
Támogatói, Cohenhez hasonlóan, kulturális jelenségként kezelik a morális
pánikot. Stuart A. Scheingold a The Politics of Law and Order-ben (1984) kifejti,
hogy az utcai bûnözéssel kapcsolatos morális pánik a „bûn és bûnhôdés”
mítoszából ered, és semmi köze a bûnözés tényleges elterjedtségéhez, csak
az erôszak átható „kulturális jelenléte” tartja fenn napjaink amerikai társadalmában. Dolgozatában a morális pánikról, amely amiatt a javaslat miatt
tört ki Svédországban, hogy biztosítsanak steril fecskendôket az intravénás
drogok használóinak, Arthur Gould azt állítja, hogy a „politikai, ideológiai
és intézményi tényezôk” elemzése elégtelen, ha nem vesszük figyelembe a
„szélesebb társadalmi struktúrát és a kultúrát”, valamint a konkrét esetben
azt, hogy a svéd nemzeti identitás fenyegetve volt. Cohennel ellentétben
Scheingold és Gould a válság szórványos érzetébôl eredeztetik, nem egy
konkrét csoport érdekeibôl. Ugyanakkor Cohenhez hasonlóan az ô szemléletük is tartalmazza az idôtlenséget: a kulturális tényezôket hangsúlyozzák,
amelyek elkerülhetetlenné teszik, hogy a morális pánik a jövôben is kialakuljon, függetlenül a társadalmi vagy politikai trendektôl. Scheingold kijelenti, hogy az amerikai társadalomban léteznek „kulturális állandók”, amelyek a törvény és rend büntetô jellegû politikájának fejlôdését támogatják.
A morális pánik kísérleti genealógiája Cohen eredeti elméletét a másik
két, ellentétes elmélet szülôjeként ábrázolná. Az egyik (az elitalapú) elmélet
elfogadja Cohennek azt az állítását, hogy a morális pánik egyes csoportok
érdekeit szolgálja, de azt nem, hogy mélyen gyökerezô kulturális okai
lennének; a másik (a grassroots-elmélet) elfogadja Cohen kulturális értelmezését, de elutasítja az érdekcsoport-magyarázatot. David Underdown fent
említett munkája különösen tisztán ábrázolja a grassrootselmélet fejlôdését.
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A morális pánikot a „kulturális konfliktus” szintjére helyezve, és azonosítva
az azt elôremozdító morális vállalkozókat, Underdown Cohent követi; de azt
állítja, hogy a morális pánikok széles közösségi részvétellel történtek; ô
pedig saját állítása szerint a populáris kultúra autonómiája mellett áll ki,
ellentétben a történészekkel, akik „azt állítják…, hogy a 17. századi Angliában minden fontos változás »fentrôl lefelé« történt, a közemberek engedelmesen követték feljebbvalóikat”. A grassrootselmélet más képviselôihez –
például a „valódi kulturális feszültséget lejáratni akaró” baloldal „gúnyos,
cinikus hangvételén” sajnálkozó David Hermanhoz (New Statesman, 1994.
május 13.) – hasonlóan ô is szembehelyezi magát az „elitalapú” elmélettel.

A morális pánik a médiában, 1985–1995
A morális pánik kifejezés használatának fejlôdése a médiában párhuzamos a
tudományos diskurzusban való használatával, pontosabban bizonyos fáziskéséssel követi azt. A Folk Devils and Moral Panics elôször 1972-ben, másodszor 1980-ban jelent meg; 1984-re rendszeressé vált a kifejezés használata a
napilapokban. A Policing the Crisis 1978-ban jelent meg elôször, és ezután
még több kiadásban; hatása a kifejezés médiabeli használatára 1988 elôtt nem
egyértelmû. Lea és Young mûve, a What Is To Be Done About Law and Order?
1984-ben, Waddington cikke, a Mugging as a Moral Panic 1988-ban jelent
meg; de néhány kivételtôl eltekintve az újságírók 1993-ig nem használták fel
kritikájukat az „elitalapú” elméletrôl. Úgy tûnik, a szociológia és kriminológia
eredményeinek tíz évre van szükségük, hogy beszivárogjanak a médiába.
Vannak persze kivételek is ez alól a kronológia alól. Az egyik legkorábbi
cikk, amely említi a kifejezést, 1985. június 18-én jelent meg, és különösen
elôrelátónak bizonyult. A morális pánik, magyarázza Digby Anderson a The
Times olvasóinak, „a hatvanas évek szociológiai szakkifejezése a közösség
szorongásaira, amelyeket a szociológusok szívesebben söpörnének a szônyeg alá”. Az AIDS esetében „nem volt társadalomtudományi bizonyíték a
morális pánikra”, de ha figyelembe vesszük a törekvéseket „az erkölcsi normák relativizálására” és „a homoszexuálisok vizsgálatának kiterjesztésére”,
talán mégis lehetett volna:
„Nem kellene a zsidó, keresztény, iszlám egyházak híveinek és a nem
vallásos, de konzervatív szülôknek és a homoszexuális térítést nem elfogadó homoszexuálisoknak elkezdeniük aggódni? Röviden: valamivel több
morális pánikra volna szükség.”
Anderson kezdetben elveti a morális pánik gondolatát, de a cikk végére
elfogadja azt. Az ezután következô tíz évben a kifejezés használata ugyanezt
az utat járta be a médiában.
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A nyolcvanas évek folyamán a kifejezést számos témára alkalmazták,
többek között az AIDS-re, a gyerekek megrontására, a tömegverekedésekre
a futballmeccseken, a drogfüggôségre, a fiatalkori bûnözésre és béranyákra.
Tulajdonították a morális pánikot kizárólag a médiának is („Fleet Street-i
morális pánik”), és tekintettek rá egyfajta közös szorongásként, amelyet a
média hoz létre („a közösség morális pánikja jó adag félretájékoztatással jár
együtt”). A kifejezést szinte minden esetben pejoratív értelemben használták. „A morális fanatizmus gyakran a morális pánikból ered és táplálkozik”,
írja a Guardian munkatársa 1985. július 12-én. „Ilyen körülmények között az
érveken alapuló vita kilátástalan.” A morális pánik kifejezés a nyolcvanas
évek közepén leginkább a Guardianben és baloldali hetilapokban, például a
New Statesmanben és a New Societyben bukkan fel, de az évtized végére
megtalálta az útját egyéb újságokba is, és kezdett közhellyé válni. Elôször
tudósokat idéztek a kifejezés használatának alátámasztására: „A morális
pánikot tanulmányozzuk – mondta Michael Freeman, a londoni University
College angol jogi professzora” (Guardian, 1985. január 15.). Néhány éven
belül az újságírók már elég ismertnek érezték a kifejezést ahhoz, hogy magától értetôdôen beszéljenek a „média elkerülhetetlen morális pánikjáról”
(Independent, 1988. október 6.), „a morális pániknak nevezett, média által
betöltött ûrrôl” (The Times, 1992. február 22.).
A morális pánik értelmezését, amin ezen cikkek legtöbbje alapul, a Daily
Telegraph 1991. március 20-i cikke foglalja össze:
„Dr. Thompson nem tagadja az okkult bûnözés létezését… »Nem állítom, hogy ilyesmi nem történhet meg« – mondta. De egyelôre a klasszikus morális pánik minden jele tapasztalható ezzel az üggyel kapcsolatban – félelem, amit egy bizonyos csoport kelt, egy bizonyos végkifejlet
elérése érdekében.”
A „érdekcsoport-elmélet” hatása is felfedezhetô azokban a cikkekben, amelyek történelmi párhuzamokra hivatkozva azt állítják, hogy a morális
pánikok örökkévalók vagy ciklikusak. A Guardian egy 1985. május 30-i cikkének témája a „rendkívüli morális pánik a 14. században, amely végigsöpört
Európán” a pestisjárvány idején, Roy Porter pedig a New Society 1986.
decemberi számában párhuzamot von a morális pánikok között, amelyek a
20. században az AIDS, a 19. században a kolera, a 16. században pedig a
pestis körül alakultak ki, megjegyezve, hogy mindegyik járvány esetén
találtak bûnbakot (tehát a Cohen-féle szörnyeteget). Történeti szempontból
nézve a morális pánikokat, az vehetô észre, hogy inkább kulturális, semmint társadalmi vagy gazdasági okokból eredeztetik ôket. A Sunday Times
könyvszemléje 1992 júniusában ezt írja, hogy „mivel a századok utolsó
éveiben különösen gyakran fordul elô morális pánik, semmi meglepô nincs
abban, sôt szinte unalmasan elôre látható volt, hogy az AIDS-járványt egye-
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sek isteni beavatkozásként értelmezik”. A morális pánik, helyesel a The
Times vezércikke (1993. február 24.), áthatja a „kortárs nyugati kultúrát”, és
„megjósolható eleme a századvégi életnek”.
A nyolcvanas évek végére a morális pánik egyéb elméletei is eljutottak a
médiába. A kifejezés egyre inkább a baloldali érvelés, semmint az objektív
történeti elemzés eszköze lett, és a szerzôk következetesen vonakodtak kritika nélkül használni. Érdekes módon ez a baloldali médiából eredt. A Guardian 1988. június 17-én kijelenti, hogy az utóbbi idôkben tapasztalt futballhuliganizmusra adott „válaszok megjósolhatók voltak. A demagóg jobboldal
hosszú idôre lecsukatná ezt a csôcseléket… a zsargonokkal túlzsúfolt baloldal
szerint mindennek a morális pánik, Mrs. Thatcher és a nélkülözés az oka.”
1989. augusztus 28-án a Guardian támadta a „konvencionális bölcsességeket”,
amelyeket „a Belügyminisztérium és a kormányzat széles körben elfogad”,
„és amelyek szerint a bûnözés veszélye sokkal alacsonyabb, mint ahogy azt
a lakosság gondolja… a tömegmédia pedig csak hozzátesz ezekhez az irracionális félelmekhez, különösen a nôk és idôsek körében”. A kifejezés használata megint pártállásfüggô: „míg a jobboldal »irracionális félelemrôl«
beszél, a baloldal »morális pánikról«. Nyilvánvalóan ezek egyike sem igaz
a városok belsô területeire, és társadalmunk sebezhetôbb tagjaira.” Ez a két
cikk kivételes, mivel szorosan követi a realista kriminológusok eredményeit;
a velük egy idôben megjelenô más cikkek is ismerik az „elitalapú” elméletet, de kritika nélkül elfogadják. A Sunday Times cikke támadja „azokat,
akik morális pánikot keltenek, és csökkentik a szociális kiadásokat” (1989.
december 3.), az Independent pedig azt állítja, hogy „a rendôrség és a helyi
hatóságok… hisztériát keltettek az acid house mozgalommal kapcsolatban, és
hatalmukkal is ennek megfelelôen élnek… Ez morális pánik. Gonosznak
látják, és véget akarnak vetni neki” (1990. július 24.).
A morális pánik „népszerûségének” hirtelen megugrása 1993-ban egy
egyszerû hírnek volt köszönhetô: 1993 februárjában meggyilkoltak egy
kisgyereket, James Bulgert, a rendôrség pedig letartóztatott két fiút, akiket
azután el is ítéltek a gyilkosságért. Ahogy a The Times nyolc hónappal késôbb
összefoglalta:
„Amikor ez év elején egy kisfiút elraboltak és megöltek, és a gyanú két
másik fiúra terelôdött, a gyilkosság országszerte morális pánikot keltett.
John Major keresztes háborút hirdetett a bûn ellen, és egy hónapon
belül megduplázódott azoknak a száma, akik a MORI-nak* azt nyilatkozták, hogy aggódnak a törvény és a rend miatt.”
A Bulger-gyilkosság következtében a belügyminiszter, Kenneth Clarke,
új tervezeteket mutatott be a fiatalkorú bûnözôk szabadságvesztéses büntetését illetôen. Jótékonysági szervezetek egy csoportjának állásfoglalása, amely
* Közvélemény-kutató Intézet. (A ford.)
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a The Timesban jelent meg, és késôbb más lapok is leközölték, arra figyelmeztet,
hogy „a morális pánik légkörében az a veszély fenyeget, hogy minden, amit az
utóbbi idôben megtanultunk a fiatalkorúak szabadságvesztése és a visszaesés
mértéke közti nyilvánvaló kapcsolatról, elvész” (The Times, 1995. március 3.).
Ugyanaznap maga a The Times is azt írja a vezércikkben, hogy „Nagy-Britannia
a minden nemzetet idôrôl idôre, általában visszaesés idején sújtó morális
pánikok egyikének szorításában van”, és hogy a fiatalok váltak bûnbakká.
A morális pánik kifejezés használata a Folk Devils and Moral Panicsre hivatkozva
egyáltalán nem volt szokatlan dolog. Ugyanakkor a népszerûsége egyes írókat
arra ragadott, hogy kritikusabb szemmel is megvizsgálják.
A James Bulger meggyilkolását követô hétvégén a Sunday Times a konvencionális, pejoratív értelemben kezelte a morális pánikot („a kellôs közepén vagyunk annak, amit a szociológusok morális pániknak hívnak, egy ragályos össznépi ôrjöngésnek, ami a valóságérzék elvesztésével fenyeget”), míg a viszonylag liberális Independent on Sunday a kifejezés megalapozott kritikájával állt elô:
„A morális pánik egyike azoknak a leereszkedô kifejezéseknek, amelyeket a szociológusok és az emberi viselkedés más, állítólag pártatlan
tanulmányozói alkalmaznak a népesség körében tapasztalható izgalom
meghatározására. A kifejezést általában statisztikai adatok kísérik, amelyek megmutatják, hogy az 1840-es években jóval nagyobb volt az
alkoholfogyasztás, mint ma, hogy a futballhuliganizmus valójában1898ban kezdôdött… Az üzenet megnyugtató: ne aggódj, mi eddig is itt
voltunk, félelmeid csupán pótanyagok, melyeket a média, néhány fura
püspök, a jobb- és baloldal harsányabb hangjai, és mindenféle moralisták és nosztalgisták kotyvasztottak” (1993. február 21.).
A Bulger-eset elôtt a jobboldali újságírók alkalmilag kísérletezgettek a
morális pánik különbözô elméleteivel. A Daily Telegraph 1987. július 3-i cikke
az „érdekcsoport-elmélet” feldolgozásával próbálkozik, azt állítva, hogy a
gyerekek megrontása körüli morális pánikot nem a „tömegsajtó” keltette,
hanem a szociális munkások, és politikai támogatóik, „olyanok, mint Miss
Clare Short munkáspárti képviselô”. 1992. október 18-án a Sunday Times
ügyes kísérletet tett arra, hogy a jobboldali populizmus szolgálatába állítsa
az „elitalapú” elméletet, kijelentve, hogy
„a dohányzásellenes mozgalom… csak a legújabb a korlátozó harcok és
morális pánikok hosszú sorában, amelyek segítségével a felsô- és középosztály elitje rá akarja kényszeríteni életmódját és preferenciáit a
munkásosztályra”.
Ezek elfogadható érvek, amelyek a baloldali vagy középosztálybeli elitizmustól való félelemre játszanak rá, és ügyesen használják ki a morális pánik
pejoratív konnotációit, de mint a morális pánik értelmezései, nem váltak be.

eleje

8/24/07

12:42 PM

290

Page 290

MÁSODIK

FEJEZET

MÉDIA ÉS

TÁRSADALOM

–

IRÁNYZATOK A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ HATÁSAIRÓL

Az Independent on Sunday segített népszerûsíteni a morális pánik egy új,
hasonlóan antielitista elméletét, mostanra azonban elfogadja a morális
pánikot, racionálisnak ismeri el, és elutasítja a kifejezés pejoratív használatát.
A grassrootselméletnek ez a változata villámgyorsan elterjedt a sajtóban.
1993. február 28-án, mindössze egy héttel azután, hogy az Independent on
Sunday felülvizsgálta a morális pánikot, a Sunday Times folytatta a sort Greg
Hadfield cikkével, aki azon „szociológusok, kriminológusok, akadémikusok
és papok” baljós panteonjába helyezte, „akiket a kritikusok a nemzet bajaiért
hibáztatnak”: „1978-ban, a Policing the Crisisben azt állította, hogy a rablótámadások miatti aggódás »morális pánik« volt, ami túlzásokon alapult.”
„Vissza a tekintély hangját”, esedezik Melanie Phillips a Guardianben 1993.
március 5-én:
„Csak az elefántcsonttoronyban élô, utópista, rövidlátó középosztály
ámíthatja magát azzal, hogy a fiatalkori bûnözés nem olyan rettentôen
súlyos
súlyos probléma…
probléma... A valóság azt mutatja, hogy a fiatalkori bûnözés
nem csökkenôben, hanem emelkedôben van. A közösség feszültsége
érthetô. A morális pánik nem a megfelelô megnevezés.”
Az 1993-as év folyamán hasonló cikkek egész sora jelent meg mind a bal-,
mind a jobboldali sajtóban, amelyek a realista kriminológusokat támadták
azért, hogy a járványszerû bûnözést és az értékek válságát egyszerû morális
pániknak tudják be (Observer, 1993. szeptember 19.), vagy amiatt panaszkodnak, hogy az egyedülálló szülôk problémáját „haladó körök puszta
»morális pániknak« bélyegzik” (Daily Telegraph, 1993. november 5.).
Történtek próbálkozások a kifejezés visszaszorítására, gyakran olvasók
részérôl, akik levelekben tiltakoztak a morális pánik használata ellen. Az
Independent on Sunday vezércikkét például egy héttel késôbb egy olvasói
levél követte, amely megrótta a szerzôt „a morális pánik értékes fogalmának
félreértéséért”, és ismételte Cohen szörnyetegelméletét: „a közösség szorongásait” (ebben az esetben „a brit társadalom állapota miatti, a Bulger-eset
kiváltotta aggódást”), „a politikusok és a média” morális pánikká változtatják, és a „bûnbakok” ellen fordítják. Védekezésképpen a levélíró kész volt
elismerni, hogy a morális pánik a valódi társadalmi problémákkal kapcsolatos
„közösségi szorongás” felnagyított változata. Jock Young professzor hasonlóan érvel a Guardiannek 1994. június 8-án írott levelében, amelyben, nem
sok sikerrel, megpróbálta elkendôzni a morális pánik kifejezés többértelmûségét. „A kifejezést brit szociológusok alkották”, szerinte azokra az esetekre,
„amikor a közösség reakciója teljességgel aránytalan a felmerült problémához képest… A kifejezés használatának soha nem volt célja, hogy
üresnek tüntesse fel a bûnnel kapcsolatos valódi félelmeket.”
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Ezek a próbálkozások a morális pánik definíciójának megtámadására és
szabályozására nem tudták eloszlatni a kifejezés homályosságát. Ez a homályosság néha jól is jött. Lehetôvé tette a filmcenzor James Fermannek, hogy
egy, az Independent által készített interjú során (1993. augusztus 13.) mind a
liberális, mind a konzervatív olvasóknak engedményt tegyen: „Úgy tûnik,
Nagy-Britannián a morális pánikok hulláma söpör végig, de az ilyesminek
mindig van valami a mélyén”. Segített az Independentnek, hogy egy vezércikkében (1994. május 23.) eladja „a társadalmi felelôsség új politikáját” azoknak az olvasóknak is, akik gyanakodva álltak a morális korlátozáshoz: „Bár
egy nemzet könnyen esik szükségtelenül morális pánikba, az egyszerû emberek szorongásait többé nem vehetik semmibe az ôket képviselôk”. A morális
pániknak ez az ambivalenciája híven tükrözi az írók kétségeit a kifejezés
hitelével kapcsolatban – egy olyan problémát, amit William Odie remekül
foglal össze, amikor a „vissza az alapokhoz” programot* „irányított morális
pánikként” jellemzi (The Times, 1994. március 20.). Máskor pedig, természetesen, zavart okozott a kifejezés többértelmûsége, amikor a különbözô
jelentések ütköztek egymással. Az 1993-as London Review of Booksban Marina
Warner a vérfertôzést „a morális pánik egyik domináns fókuszpontjá”-nak
nevezi; nyilvánvalóan semleges, leíró értelemben használja a kifejezést, de
egy olvasó másképp értelmezte, úgy gondolván, hogy a morális pánikot pejoratív értelemben használva Warner mintegy elnézi a vérfertôzést (LRB,
1993. október 7. és november 4.).
A kifejezés mostani használatát megvizsgálva több irányvonal különíthetô
el. Az egyik az a feltételezés, hogy a morális pánik kulturális jelenség. A The
Times 1994. augusztus 8-i vezércikke szerint:
„Keveseknek tetszik mostanság a Zeitgeist vagy korszellem fogalma. A józan ész azonban azt diktálja, hogy a történelmi pillanatokat részben a
hangulat, az attitûdök és a cselekvésre való hajlam határozzák meg.
A jövô brit történészei az 1992-es választást követô két évre mint a
morális pánik, kulturális bizonytalanság és politikai zûrzavar idôszakára fognak visszatekinteni. De feljegyzik azt is, hogy 1994-ben finom
változás kezdôdött meg a közhangulatban.”
Még a kifejezést pejoratív értelmében használók is elfogadták a „közhangulat” eszméjét, és az olyan frázisok használatát, mint „morális pánik szorongatja
a nemzetet” (Guardian, 1994. június 3.), vagy „a Nagy-Britannián végigsöprô
legutóbbi morális pánik” (Guardian, 1994. június 13.). 1994 novemberében még
a Living Marxism is elismeri, hogy morális pánik „nemcsak a médiát és néhány
reakcióst”, és „nemcsak a hatalmon lévôket” érinti, hanem „a társadalom egészét”. A kifejezés mostani használatának másik, szintén idekapcsolódó aspek* John Major miniszterelnöknek a hagyományos erkölcsi értékek visszaállítására hirdetett
kampánya a kilencvenes években. (A Ford.)
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tusa a „grassroots”-elmélet egyre növekvô befolyása. Az amerikai konzervatív
Charles Murray a Sunday Timesba írott, az angol „alsóbb osztályokról” szóló
cikksorozatának elsô darabjában, 1994. május 22-én azt írja, hogy Nagy-Britanniának a társadalmi stabilitás érdekében olyan hagyományos értékek visszaállítására van szüksége, mint a házasság és a kétszülôs családmodell, és azt állítja,
hogy „a közhangulat változását” fedezte fel a szociális válság során. A morális
pánikhoz köthetô tudományos asszociációkat egyre inkább a kifejezés elhiteltelenítésére, nem pedig alátámasztására kezdték használni. „A legtöbb értelmiségi még kitart: maroknyi kivételtôl eltekintve minden tudós, akivel találkoztam,
elvetette a növekvô bûnözés és az egyedülálló szülôk problémáját mint »morális
pánikot«. De a szorongás mindenhol máshol egyértelmû volt.”
Murray-nek igaza volt abban, hogy a morális pánik visszaszorulóban van.
A kifejezést az „elitalapú”, vagy az „érdekcsoport-elmélet” jegyében használó írók sokkal óvatosabban, szinte mentegetôzve tették ezt. „Bár a morális
pánik fogalma újabban valamelyest hiteltelenné vált (de legalábbis könnyûnek találtatott), még mindig használatban van” – kockáztatja meg a Guardian
munkatársa 1995. január 28-án. A „grassrootselmélet” egyre mélyebb megismerése végül annak megjelenéséhez vezetett a Daily Mail 1995. március 11i számában; ez volt az elsô alkalmak egyike, hogy a morális pánik kifejezés
egy tabloid újságban is elôfordult. A vizsgált téma, Murray után, megint a
kétszülôs családmodellt fenyegetô veszély volt.
„Talán eljött az idô, amikor már nem kell szégyellnünk azt, hogy kiállunk a régimódi értékekért, pusztán mert azzal csúfolnak, hogy „morális pánikba” estünk. Gyermekeink érdekében elôre kell mozdítanunk
a közösségi érzést, amely ezeken a hagyományos értékeken nyugszik.”
A morális pánik kifejezést visszautasítja a szerzô; de a jelenséget, amelyet
újradefiniál, mint „kiállást a régimódi értékekért” pozitívabban jeleníti meg,
mint korábban bárki. Ekkorra más újságírók már elkezdték a morális pánikot
pozitív értelemben használni: Suzanne Moore azt írja, hogy nem az egyedülálló anyák, hanem a felelôtlen apák problémája az, „ami miatt morális
pánikba kellene esnünk” (Guardian, 1994. május 27.); Nick Hornby pedig,
hogy egy, a Bulger-gyilkosság ihlette vitatott mûalkotás láttán úgy érezte,
„sokkal közvetlenebbül részt tudnék venni a morális pánikban” (Independent on Sunday, 1994. június 5.).

Következtetés: a média és a morális nyelv
A morális pánik kifejezés támogatói azt állítják, hogy a meghatározás éppen
olyan érvényes a kilencvenes években, mint volt a modok és rockerek keresetlen jellemzése idején, 1964-ben és 1965-ben. A morális pánikok változtak
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és fejlôdtek, de a kifejezést nem fenyegeti a kihalás. Most, hogy meggyökerezett a médiában is, hivatásos teoretikusai nem gyakorolhatnak teljhatalmat használatának módja fölött; népszerûsége a teljes politikai spektrumban,
valamint a tudósok és az újságírók között azonban, mint Goode és Ben-Yehuda
megjegyzi, azt mutatja, hogy a fogalmat általánosan elismerik. A média
sokkal tudatosabban vesz részt a morális pánikokban, kijelenthetô, hogy az
utóbbi morális pánikok sokkal önreflektívebbek, sôt színpadiasabbak voltak,
ugyanakkor nyitottabbak a médiából érkezô kritikára; az eredmény viszont,
Angela McRobbie szavaival élve, az lett, hogy „sürgôsen szükség van a
morális pánik modelljének precíz átvizsgálására és felfrissítésére, éppen a
sikere miatt”. McRobbie vizsgálata jó példája a „nem kihalás, fejlôdés” [evolution, not extinction]-féle gondolkodói iskolának. Szerinte a morális pánik
posztmodern korszakában élünk, amikor a pánik már ellenállásba ütközik,
és emiatt nem használható fel a társadalmi irányítás új eszközeinek igazolására. Jame Bulger meggyilkolását viszont katalizátornak tekinti egy
régimódi morális pánik kialakulásához, „amikor is egy szörnyû esemény
feszültségspirált indít el, és megtorló intézkedések alkalmazásához vezet”.
A posztmodern újságírás okoskodása bezárja a kört, visszavisz a morális
pánikok és szörnyetegek elméletéhez, ami alig különbözik Cohen eredeti
modelljétôl.
Szükség van azonban a fogalom aprólékosabb kritikai vizsgálatára. A morális pánikról szóló legutóbbi munkák tartalmaznak néhány igencsak vitatható
feltételezést: elôször is azt, hogy a morális pánik idôtlen, „minden társadalom” közös vonása (Goode–Ben-Yehuda 1994), és „örök körkörösség” jellemzi (Downes–Rock 1988, 96); másodszor, hogy szerves része a kollektív
tudatnak (Goode–Ben-Yehuda 1994, 202) és a „közös képzelet összképének”
(McRobbie 1994, 203). Ezen feltételezések megjelenése nem különösebben
meglepô, mivel a deviancia szociológiájának legutóbbi történeti kutatásai
kimutatták, hogy a morális pánik elmélete a funkcionalizmusból, végsô
soron pedig Durkheimbôl ered (Downes–Rock 1988, 96; Sumner 1994, 263).
Ezek ugyan Cohen eredeti modelljében is megtalálhatók, de a realista kriminológusok által kidolgozott „grassrootselméletnek”, illetve a médiában meghonosodott, leegyszerûsített változatának köszönhetô, hogy ilyen közismert
és súlyos érvvé váltak. Colin Sumner a coheni modellt Marx és Durkheim
keverékeként jellemzi,
„feltéve, hogy támaszkodhatunk Durkheimre a társadalmi változás/
evolúció belsô áttekintésében, és Marxra a változás belsô, részletes
dinamizmusának vizsgálatakor; ez a megközelítés nem volt szokatlan a
hatvanas évek brit szociológiájában” (Sumner 1994, 263).
A „grassrootselméletben” Marx kiesik a képbôl, és megmarad a morális
pánik egy olyan elmélete, amely független a pánik konkrét politikai körül-
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ményeitôl. A történeti specificitás aggasztó hiánya (Goode és Ben-Yehuda
saját „eklektikus” megközelítését például egyaránt alkalmazza olyan különbözô eseményekre, mint a reneszánsz boszorkányüldözés, és a nyolcvanas
évek amerikai drogpánikja), valamint könnyelmû optimizmus tapasztalható
(hasonlítsák csak össze például McRobbie rokonszenvezô érdekcsoport-ábrázolását Cohen jóval durvább képével a morális vállalkozókról, és Jenkins
rendkívül kritikus összegzésével az NSPCC és egyéb „hangadók” szerepérôl a gyerekek megrontása feletti pánikban).
További problémát jelent, hogy mind ez ideig a morális pánik egyetlen
elmélete sem tudta kielégítô leírását adni a média és a közvélemény kapcsolatának. McRobbie kritizálja a már meglévô elméleteket, amiért feltételezik,
hogy „élesen elkülöníthetô egymástól a média és a társadalmi valóság világa”, tehát az, ami „valójában” történik, és az, amit a lapok írnak. A kritika
jogos, mint azt hamarosan látni fogjuk; de állítható az ellenkezôje is: hogy a
morális pánik problémája éppen az, hogy nem tesz különbséget a média és a
társadalmi valóság között, aközött, amit a lapok írnak, és amit a közösség
gondol. Keith Tester azt a feltételezést kritizálta, ami szerint „attól, hogy a
médiában morális pánik volt, már mindjárt morális pániknak kellett lennie
a nézôk és olvasók körében is” (Tester 1994, 85). Colin Sumner sokkal nyersebben fejezi ki magát: „Volt egyáltalán morális pánik a rablások miatt?” Az
újságcikkek, mondja, megbízhatatlan képet adnak a közvéleményrôl, és
„könnyen elképzelhetô, hogy az újságírók, rendôrök és politikusok nyilvános kijelentései nem gyakoroltak különösebb hatást a széles tömegekre”
(Sumner 1981, 282–283). A probléma már a Folk Devils and Moral Panicsben
is felmerül, amely ezt írja: „kétségtelen, hogy a tömegmédiában megjelenô
reakciók fô vonulata – vélt deviancia, a megtorlás szándéka, az új szörnyetegek teremtése – utat talált a közönséghez”, annak ellenére, hogy Cohen
kutatásai szerint a közönség egyes szegmensei úgy érzékelték, hogy a
média túlreagálja az eseményeket (Cohen 1980, 70). Még egyszer, a probléma a „grassrootselméletben” jelentkezik a legintenzívebben, amely azt feltételezi, hogy a média, bár torzítva, de a közösség „valós” félelmeit tükrözi,
és ennek az elméletnek önös érdekeket szolgáló változatai már magában a
médiában is megjelentek.
Tester kételkedik a morális pánik társadalmi valóságában, mivel egyáltalán kételkedik abban, hogy a média képes közérdekû témák kommunikálására. „A médiabeli jelentôség egyenlô a morális jelentéktelenséggel”.
Más szavakkal, a média nem annyira morális pánikot, mint inkább „morális
unalmat és tompaságot” képes létrehozni. Ez egy szélsôséges kifejezése
annak az elterjedt nézetnek, hogy morális válságot élünk át, amely lényegében a morális nyelv válsága. Más morálfilozófusokkal együtt Alasdair
MacIntyre azt állítja, hogy a morális nyelv értékvesztetté és zavarossá vált,
Mary Maxwell pedig „morális tunyaságról” beszél, amelynek egyik oka, hogy
„természetes fogalmak kifejezésére… [vagy] a felelôsség és vád kapcsolatá-
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nak egyes helyzetekben való ábrázolására szolgáló szavak elérhetetlenek”
(MacIntyre 1981; Maxwell 1991). A morális válságnak ez az érzete megmagyarázza a morális pánik hirtelen népszerûségét a médiában. A kifejezés nem
csak a válság diagnosztizálásának egy módja; biztosítja a megfelelô morális
szókincset is. 1995. február 25-én a Guardian által készített interjúban a jobboldali újságíró, Matthew D’Ancona azt állítja, hogy Nagy-Britannia
„egyfajta morális pánikot élt át Jamie Bulger esete és John Smith halála között, amit Tony Blair színre lépése látszólag csillapított. Tudják, Blair éppen
azon van, hogy olyan nyelvezetet dolgozzon ki, amivel a pártja nyerhet…
kisajátítva a konzervatív és liberális hagyomány néhány gondolatát.”
A morális pánik orvoslása e szerint az érvelés szerint a polgárság, a közösség és a „polgári felelôsség” nyelve volt, egy olyan „morális rendé”, amely
inkább a kötelességeket, mint a jogokat hangsúlyozta, „egy koherens szókincs”, ahogy a The Times 1994. május 23-i vezércikkének írója fogalmaz,
„amely arra szolgált, hogy segítsen kifejleszteni” ezt a morális megújulást.
Ennek a törekvésnek a részeként a morális pánikot is újra kellett definiálni,
mint a polgári tudat egy formáját, a közös feszültség kifejezését és nem mint
az elit vagy egy érdekcsoport összeesküvését.
Cohen eredeti szinonimái – morális pánik… morális keresztes háború vagy felháborodás… morális hadjárat – egyértelmûvé teszik, hogy morális pánik az
erkölcsi izgatottság idôleges kitörése, nem azonos a súlyos morális vitával.
A Policing the Crisis hasonlóképpen szembeállítja a morális pánikot a „józan,
realista értékeléssel”; az ezt a hagyományt követô újságírók szintén ezt
teszik, arra helyezve a hangsúlyt, hogy „elválasszák a valódi morális
szorongás búzáját a morális pánik pelyvájától” (Michael Ignatieff, Guardian,
1981. május 12.). McRobbie kritikája a „valódi” világ és a morális pánik
elkülönítésérôl itt különösen helytálló, és ebben a tekintetben a „grassrootselmélet” jelentôs elônyt élvez elôdeivel szemben a morális pániknak a morális diskurzus és gyakorlat folyamatába való integrálása terén. Amivel
szemben állunk, az, Simon Watney megfigyelése szerint, nem egy sorozatos „elkülönült és egymástól független morális pánik, hanem az ideológiai
konfrontációnak az egész közösséget átható mozgása” (Watney 1987, 42).
A morális pánik nyelvének átültetése ebbe a radikálisan különbözô kontextusba azonban látható akadályokba ütközik, mint például amikor Canterbury
érseke 1993-as húsvéti miséjében azonosította a morális pánikot az embernek
a gonoszra adott ösztönös válaszával. A moralitás látszólag természetesen
veszi fel a pánik formáját:
„A világban, ezt mindannyian tudjuk, harc zajlik a jó és a gonosz között.
Zajlik mindannyiunkban, és zajlik minden társadalomban… A gonosz:
rémülettel tölt el bennünket, és morális pánikkal.”

eleje

8/24/07

12:42 PM

296

Page 296

MÁSODIK

FEJEZET

MÉDIA

ÉS TÁRSADALOM

–

IRÁNYZATOK A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ HATÁSAIRÓL

Nehéz átlátni, hogy ez a fajta morális nyelv hogyan építheti be magába a
morális érvelés és döntéshozás fogalmait. Veszélyesen ingatagnak tünteti fel
a moralitást, amint az Paul Johnson jövendölésébôl is kitûnik, amely szerint
az össznépi elégedetlenség „elér majd egy kritikus tömeget, és bekövetkezik a morális robbanás” (Sunday Times, 1994. január 2.), aminek eredménye a morális tehetetlenség lesz.
A morális viselkedést leíró metaforák közül sok morális agressziót feltételez,
ami Goode és Ben-Yehuda megfigyelésébôl is kitûnik, amely szerint a morális pánik és morális keresztes harc fogalma egyre inkább átfedi egymást
(1994, 19). Susie Orbach „új morális konszenzusa” nem kevesebbet igényel,
mint „világi morális keresztes háborút” (Guardian, 1995. április 15.); Will
Hutton „morális gazdasága” magában foglalja „a világ fegyverbe szólítását,
amelyre egyre kevesebb az idô” (Hutton 1996, 26). A megosztott morális
értékekkel való törôdés dicséretes, de a moralitás és a pánik összekeverésével a két (ironikus módon baloldali) szerzô maga reprodukálja kritika nélkül
a morális pánikot. Ha, Cohen szavaival élve, „morális pánikok generálódnak”, annak oka az olyan morális nyelv lesz, amely nem enged meg más
lehetôséget.
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2.4. Tömegkommunikáció és tudásbeli egyenlôtlenségek
Philip J.Tichenor – George A. Donohue – Clarice N. Olien
A tömegmédia áramlása
és a tudás egyenetlen növekedése
A tudás megszerzése a tudományos és közérdekû témákban egy kumulatív
változási modell alapján tekinthetô a társadalmi változás komponensének.
Ennek jegyében a változás adott mértékû gyarapodása láncreakcióhoz vezethet,
ami egy viselkedési minta, hit, érték vagy technológiai elem megnövekedett mértékben való elfogadásaként jelenik meg a társadalmi rendszerben.1,2
Mivel minden társadalmi rendszer bizonyos alcsoportjai rendelkeznek a változást elômozdító viselkedési mintákkal és értékekkel, rés alakul ki azok között az alcsoportok között, amelyek már tapasztalják a változást, és azok
között, amelyek stagnálnak, vagy lassabban kezdik meg azt.
Ennek a dolgozatnak a célja, hogy bizonyítékokat gyûjtsön, a korábbi
tanulmányok és egy Minneapolisban és St. Paulban nemrég elvégzett kísérlet alapján, a következô általános elmélet alátámasztására:
„Ahogy a tömegmédia információinak mennyisége növekszik egy társadalmi rendszerben, a népesség magasabb szocioökonómiai státusszal
bíró szegmensei gyorsabban sajátítják el ezeket az információkat, mint
az alacsonyabb státuszú rétegek, emiatt az egyes szegmensek közti
tudásbeli különbség nem csökken, hanem egyre nô.”
A „tudásszakadék-elmélet” nem állítja, hogy a népesség alacsonyabb státuszú rétegei teljesen tájékozatlanok maradnak (vagy hogy a szegény tudással bírók abszolút értelemben egyre szegényebbek lennének). Amit
feltételez, az az, hogy a tudás relatív növekedése nagyobb a magasabb státuszú rétegek körében. Ezen dolgozat céljaira az iskolai végzettség a szocioökonómiai státusz megfelelôen hiteles mutatója.3
Az elemzés szempontjából két további feltételezés is fontos. Az egyik, hogy
a tudás növekedése jellemezhetô lineáris és kurvilineáris függvényekkel is, de
a vizsgált idôtartamon belül irreverzibilis.4,5 A másik, hogy egy adott témában
1

Wilbert E. Moore: Social Change. Englewood Cliffs, N. J., 1963, Prentice-Hall, Inc., 37–38.
Charles P. Loomis – Zena K. Loomis: Modern Social Theories. Princeton, N. J., 1961, D. Van
Nostrand, 589.
3
Albert J. Reiss, Jr.: Occupations and Social Status. New York, 1961, Free Press, 115–116.
4
James S. Coleman: Introduction to Mathematical Sociology. New York, 1964, Free Press, 492. skk.
5
Gosta Carlsson: Change, Growth and Irreversibility. American Journal of Sociology, 73, 1968,
706–714.
2
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a tömegmédia által közvetített anyag csökkenése nem ér el egy bizonyos
pontot, vagy ha mégis, akkor ez a különbözô szocioökonómiai csoportok
esetén különbözô szinteken jelentkezik. Továbbá, ez az elmélet elsôsorban a
közügyekre és a többé-kevésbé közérdekû tudományos témákra vonatkozik.
Nem feltétlenül alkalmazható a közönségspecifikusabb témákra, mint a tôzsdepiac, a társasági hírek, a sport vagy például a kertészkedés.

Korábbi eredmények
Bár konkrétan még nem mondták ki, a tudásszakadék elmélete implicite
eddig is benne foglaltatott a tömegkommunikáció hatásainak szakirodalmában. Ennek a nézetnek az alapja az az általános feltételezés, hogy az iskolai végzettség szoros összefüggésben van a tudományos és közérdekû információknak a tömegmédiából való megszerzésével.6
A magasabb iskolai végzettség kiterjedtebb és differenciáltabb életteret
jelent, ezen belül több referenciacsoportot, nagyobb érdeklôdést a tudományos és közérdekû témák iránt, nagyobb tudás felhalmozását ezeken a
területeken, és a tömegmédia tartalmainak szélesebb körû megfigyelését
ezen a téren.7
A tudásszakadék-elmélet tehát annak a jelenségnek a magyarázataként tekint
magára, hogy a tömegmédia szemmel láthatóan képtelen a széles tömegek
tájékoztatására. Star és Hughes, elemezve azokat a próbálkozásokat, amelyek cincinnati felnôtt lakosságnak az ENSZ-rôl való tájékoztatására történtek, kimutatja, hogy kampány leginkább a magasan képzett fiatal férfiakra
volt hatással, míg az alacsonyabban képzetteket és az idôsebbeket gyakorlatilag egyáltalán nem érdekelte.8 Robinson a newtoni magyarázattal szolgál: a tájékozatlanok azok is maradnak,9 hacsak nem hat rájuk valamilyen
külsô erô, a már tájékozottak viszont mozgásban maradnak. Robinson mechanisztikus nézete szerint tehát az emberek fejleszthetik a tanult képességet
vagy képtelenséget a külsô és belsô forrásokból érkezô ingerekre való
reagálásra. Hyman és Sheatsley szintén elfogadja a közérdekû ügyekrôl való
tanulás tanult képességének fogalmát: „ahogy az emberek egyre többet ta6

Lásd például Robert C. Davis: The Public Impact of Science in the Mass Media. Survey
Research Center, 1958, University of Michigan; Wilbur Schramm – Serena Wade:
Knowledge and the Public Mind. Institute for Communication Research, 1967, Stanford
University; Serena Wade – Wilbur Schramm: The Mass Media as Sources of Public Affairs,
Science, Health and Knowledge. Public Opinion Quarterly, 33, 1969, 197–209.
7
Merrill E. Samuelson – R. F. Carter – Lee Ruggels: Education, Available Time, and Mass
Media Use. Journalism Quarterly, 40, 1963, 491–496.
8
Shirley Star – Helen M. Hughes: Report of an Educational Campaign: The Cincinnati
Plan for the United Nations. American Journal of Sociology, 53, 1950, 389–397.
9
John P. Robinson: World Affairs and Media Exposure. Journalism Quarterly, 44, 1967,
22–31.
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nulnak, érdeklôdésük is növekszik, és ez arra ösztönzi ôket, hogy még többet tanuljanak”.10
Star és Hughes egy lépéssel tovább mennek az iskolázottság, érdeklôdés
és információbefogadás összefüggésének meghatározásában, ugyanis kimutatják, hogy a magasabban képzett személyek, akikre a kampány hatással
volt, sokkal hajlamosabbak voltak az érdeklôdésre, és ezáltal a tájékozottságra. Arra a következtetésre jutottak, hogy a tájékoztató kampányra éppen
azoknak volt a legkevesebb szükségük, akikhez eljutott, és éppen azok nem
érdeklôdtek iránta, akiket el akart érni.11 Key elemzése a társadalmi rétegek
és a politikai hírek befogadásának kapcsolatáról kijelenti, hogy az elnöki
kampány egyik elsôdleges funkciója, hogy növelje a tájékozottságbeli különbséget a legmagasabb és legalacsonyabb végzettségûek között, mivel a
magasabb végzettségûek nagyobb mértékben fogadják be.12 Általánosabban, a nemzet fejlôdésével egyre növekvô tudásszakadék jelenik meg,
ahogyan a rendszer egyre több információt juttat el az emberekhez. Beers
megállapítása szerint a modernizálódó nemzetek oktatásának fejlôdési mintája körülbelül azt jelenti, hogy az írástudó falusi írástudatlan apjához viszonyítva kevésbé tudatlan.13
Rengeteg járulékos oka van annak, hogy az elôre megjósolt tudásszakadék miért jelenik meg és szélesedik a média egyre nagyobb befolyásának
hatására. Az egyik tényezô a kommunikációs képesség. A magasabban képzett
személyek feltehetôen magasabb szinten bírják az olvasás és felfogás képességét, ami szükséges a közéleti és tudományos ismeretek megszerzéséhez.
A második tényezô a felhalmozott információ mennyisége, vagyis a korábban a tömegmédiából vagy magából az oktatásból szerzett ismeretekbôl
származó valós tudásanyag. Azok, akik eleve jobban tájékozottak, inkább
fognak figyelni egy adott témára, ha az megjelenik a tömegmédiában, és
inkább készen állnak a megértésére.
A harmadik tényezô a releváns társadalmi kapcsolat. A magasabb végzettség
általában a mindennapi cselekvések szélesebb szférájával jár, több referenciacsoporttal és több interperszonális kapcsolattal, ami növeli a hajlamot arra,
hogy másokkal vitassunk meg közérdekû témákat. A hírek terjedésének
olyan csoportokon belüli vizsgálatai, mint például az orvosok és a farmerek,
gyorsabb elfogadást mutatnak az aktívabb, társadalmilag integrált egyéneknél.14
10
Herbert H. Hyman – Paul B. Sheatsley: Some Reasons Why Information Campaigns
Fail. Public Opinion Quarterly, 11, 1947, 413–423.
11
Star–Hughes, i. m.
12
V. O. Key: Public Opinion and American Democracy. New York, 1961, Knopf, 348–357.
13
Howard W. Beers: Application of Sociology in Development Programs. New York, 1963,
Agricultural Development Council.
14
Elihu Katz: The Social Itinerary of Technical Change: Two Studies on the Diffusion of
Innovation. Human Organization, 20/2. 1961.
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A negyedik tényezô az információ szelektív befogadását, elfogadását és megtartását foglalja magában. Ahogy Sears és Freedman kimutatják, az önkéntes
befogadás általában szorosabban összefügg az iskolázottsággal, mint bármilyen más változóval. Azt állítják, hogy ami az attitûdöktôl függô szelektív
befogadásnak tûnik, az valójában sokkal inkább az eltérô iskolázottságból
adódó de facto befogadás.15 A szelektív elfogadás és megtartás viszont valószínûleg az iskolázottság és az attitûdök együttes eredménye. A tömegmédia kutatásában visszatérô motívum az információ értelmezése és felidézése
olyan módokon, amelyek egybevágnak a meglévô hitekkel és értékekkel.16
Az utolsó tényezô az információt hordozó tömegmédia rendszerének jellege. Jelenleg [1970-ben – a ford.] a tudományos és közéleti témák legtöbbjét
(kivéve talán a legújabb idôk válságait és a világûrben történô szenzációkat)
a nyomtatott média hordozza, amelyet hagyományosan a magasabb státuszú
személyek vesznek igénybe. A nyomtatott média a társadalom magasabb
rétegeinek igényeihez alkalmazkodik, és sok témát fokozatosan elhagy,
ahogy azok elveszítik újdonságértéküket. A hirdetésektôl eltérôen a tudományos és közéleti témák nélkülözik az állandó ismételgetést, ami lehetôvé
tenné a tanulást és a megszokást az alacsonyabb státuszú személyek részére.
A tudásszakadék-elmélet, felhasználásától függôen legalább kétféleképpen
fejthetô ki:
1. Általában egy nyilvános téma ismerete gyorsabban terjed a magasabban
képzett személyek körében, mint az alacsonyabban képzettekében, és
2. egy adott idôpontban a nagyobb nyilvánosságot kapó témák esetében szorosabb az összefüggés iskolázottság és a tudás elsajátítása között, mint a
kevesebb nyilvánosságot kapó témáknál.
Feltételezhetô, hogy a tudásszakadék különösen jelentôs lesz abban az esetben, ha a fenti tényezôk közül egy vagy több hangsúlyt kap. Tehát ha a
kommunikációs képességek, az elôzetes tudás, a társadalmi kapcsolatok
vagy az attitûdfüggô szelektivitás kerül a középpontba, a tömegmédia által
okozott tudásszakadék tágul.

Az idôtrendek adatai
Mind a rövid, mind a hosszú távú vizsgálatok szolgálhatnak bizonyítékkal.
Budd, MacLean és Barnes kétnapos idôszakokban tanulmányozták a híreket
két nagyobb esemény, Nyikita Hruscsov lemondása, illetve az 1964-es Walter
Jenkins-ügy17 után. A megfigyelést az események elsô közzétételekor kezdték,
15

David O. Sears – Jonathan Freedman: Selective Exposure to Information: A Critical
Review. Public Opinion Quarterly, 31, 1967, 194–214.
16
Joseph Klapper: The Effects of Mass Communication. New York, 1960, Free Press, 15–26.
17
Johnson elnök „jobbkeze”, akit pedofília vádjával tartóztattak le. (A Ford.)
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és másnap, vagy valamivel késôbb fejezték be.18 Bár a szerzôk azt feltételezték, hogy ilyen horderejû események után a szocioökonómiai különbségek csökkenni fognak, az eredmények megfeleltek a tudásszakadék-elméletnek. A magasabban képzett válaszadók gyorsabban tudomást szereztek a
történésekrôl, mint az alacsonyabban képzettek, és két nappal az események után nagyobb arányban voltak tisztában azok megtörténtével. Ezen az
idôtartamon belül a szocioökonómiai csoportok közti szakadék szélesedett.
A tudásszakadék-elmélet másik tesztje hosszú távú kutatás volt; különbözô
idôpontokban ugyanazokat a kérdéseket tették fel. Az Amerikai Közvélemény-kutató Intézet (AIPO) 1949-ben és 1965-ben három témában gyûjtött
adatokat.19 Ezek a mûholdak, a holdraszállás kísérlete, illetve a dohányzás és
a rák közti összefüggés volt. A vizsgált idôszakban mindhárom téma jelentôs mértékben került a tömegmédia figyelmébe, és a tudomány általában is
nagy és egyre növekvô nyilvánosságot kapott.20 1958-ban 240 napilap felelôs
kiadójának tették fel a kérdést, hogy változott-e az utóbbi években a tudományos, mûszaki és gyógyászati témájú cikkek részesedése az újság terjedelmébôl. A megkérdezettek több mint 90%-a azt válaszolta, hogy nôtt, és
majdnem kétötödük, hogy legalábbis megduplázódott. Ugyanerre a kérdésre
1965-ben a megkérdezett szerkesztôk majdnem fele válaszolta, hogy az ilyen
témájú cikkek terjedelmének aránya legalább a kétszeresére nôtt.21 Továbbá
minden specifikus téma specifikus események eredményeképpen kapott
nyilvánosságot. Az ûrkutatás alapvetô eseménye a Szputnyik–1 1957-es fellövése volt, valamint az ezt követô számos mûholdindítás az USA és a
Szovjetunió részérôl. A dohányzás és a rák lehetséges összefüggése 1954-ben
került a médiába az Amerikai Orvosok Szövetségének (AMA) jelentése után.
Az idô elôrehaladtával minden témában növekedés tapasztalható az információk ismerete, illetve a megállapítások elfogadása terén. Az 1. táblázat az
iskolázottság és a tudás, illetve hit korrelációs együtthatóit mutatja mindhárom témában, és az eredmény igazolja a táguló tudásszakadék elméletét.
A mûholdakról szóló két adat jól szemlélteti ezt, az elsô 1955-bôl származik
(két évvel a Szputnyik elôttrôl), a másik 1961-bôl (az elsô amerikai emberi
ûrrepülés utánról).
Még meggyôzôbbek azok az eredmények, amelyek arra a kérdésre adott
válaszok alapján születtek, hogy hisz-e a válaszadó a holdra szállásban.22
Ahogy ennek a hitnek az elfogadottsága erôsödött, a korreláció az iskolázottság18
Richard W. Budd – Malcolm S. MacLean Jr. – Arthur M. Barnes: Regularities in the Diffusion
of Two Major News Events. Journalism Quarterly, 43, 1966, 221–230.
19
Az AIPO adatait a Roper Közvélemény-kutató Intézet juttatta el hozzánk.
20 Hillier Krieghbaum: Science and the Mass Media. 1968, New York University Press, 65. skk.
21
Krieghbaum, i.m.
22
A konkrét kérdés keveset változott. 1949-ben, 1954-ben és 1965-ben azt a kérdést tették fel,
hogy hisz-e a válaszadó abban, hogy az ember húsz éven belül eléri a holdat. 1954-ben az
volt a kérdés, hogy ez ötven éven belül sikerül-e. Mind ebben, mind a dohányzással kapcsolatos kérdésben a hit megléte alapján feltételezték a nagyobb tudást.
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gal szintén szignifikánsan nôtt minden 5-6 éves idôszakban. Az iskolázottsági
szintek közötti növekvô szakadék látható az 1. ábrán23. 1949-ben a felsôfokú
végzettséggel rendelkezôk kevesebb, mint 20%-a hitt abban, hogy az ember a
Holdra léphet, ez az arány tizenöt évvel késôbb 80% fölé nôtt; az általános
iskolát végzettek körében ugyanez az arány ugyanebben az idôszakban 38%ra emelkedett.
1. táblázat Korreláció az iskolázottság és a három legnagyobb nyilvánosságot kapott
téma ismerete között
Téma

1949

1954

A mûhold
helyes
meghatározása

1957

1959

0,158

Hit a holdra
szállásban

0,420

Hit abban, hogy
a dohányzás
tüdôrákot
okozhat

0,050

Forrás

1955

AIPO24
450

1961

1965

0,265

0,132

0,259

AIPO
544

AIPO
585
592

0,334

1949–54: p < 0,020
1954–59: p < 0,001
1959–65: p < 0,010
0,127

AIPO
621

AIPO
652

Különbség
p < 0,05

0,116
0,079

AIPO
541
525

1969

AIPO
705

n. a.

AIPO
1969.
szept.

Ezen kutatások egyike sem vizsgálta közvetlenül a média közvetítéseinek
követését, a média hatásaira csak következtetni lehet. Szinte biztosra vehetô,
hogy a média nyilvánossága meghatározó tényezô, de lehetséges, hogy több
minden is közrejátszott. A tizenhat éves idôtartam alatt változások történtek
az oktatási rendszerben. Változott a népesség is, 1965-ben nagyobb volt a fiatalok aránya a legmagasabban képzettek között, mint 1949-ben. A legfontosabb
viszont az, hogy a vizsgált idôtartam folyamán a szakadék nem szûkült.
A dohányzás és a rák kapcsolatában való hit ugyancsak követi az elôre
feltételezett sémát, bár a korreláció alacsony marad. 1954 és 1957 között
ebben a kapcsolatban sokkal inkább kételkedtek, mint ma. Újabban több
kutatást is végeztek ebben a témakörben, de eltérô mintákat és mérési módszereket használtak fel hozzájuk, így nem vethetôk össze az AIPO adataival.
23

Az 1. ábra adatainak elemzése azt mutatja, hogy mind a lineáris, mind a másodfokú hatások
szignifikánsan 0,001 fölött vannak mindhárom iskolázottsági szint esetében. A felsôfokú
végzettségûek esetén ugyanakkor a másodfokú hatás 0,005-nél kisebb változatosságot mutat.
A trendek tehát alapvetôen lineárisnak tekintendôk.
24
Közvélemény-kutató intézet. (A Ford.)
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1. ábra Azon válaszadók százalékos aránya végzettség és év szerint,
akik azt állították, hogy az ember képes lehet a holdra lépni
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Egy újságírósztrájk tanulmányozása
A tudásszakadék-elmélet úgy is tesztelhetô, ha megvizsgáljuk a tömegmédia
megszûnésének hatásait. Az elmélet alapján azt várhatjuk, hogy a tömegmédia kivonása csökkenti a különbözô képzettségûek közötti tudáskülönbséget
az adott témában. Effajta kísérletet bonyolult elvégezni, de egy újságírósztrájk hasonló körülményeket teremt. Samuelson 1959-ben egy olyan
közösségben tanulmányozta a közügyek ismeretét, ahol az újságírók sztrájkoltak, összevetve egy közeli másik közösséggel, ahol a napilapok továbbra is
rendszeresen megjelentek.25 A felmérés a sztrájk elsô hetének végén készült,
amikor a lakosok még nem alakítottak ki pótlólagos médiaviselkedést. Mivel
az újságok kimaradása a magasabban képzettek számára kisebb ismeretét
jelenti a nap híreinek, a feltételezés az volt, hogy ezek az emberek aránylag
többet „veszítenek” az újságírósztrájkkal. A sztrájk által sújtott közösségben
tehát kisebbnek kell lennie a magasabban és alacsonyabban képzettek közti
tudásbeli különbségnek, mint a másikban.
Mivel a másik közösségbôl vett mintában összesen kilencen szerepeltek
olyanok, akiknek középfokú végzettségük sem volt, itt most csak a középiskolai, illetve felsôfokú végzettséggel rendelkezôket vizsgáljuk. Ahogy felté25

Az adatok Merrill Samuelson Some News-Seeking Behaviour in a Newspaper Strike címû, a
Stanford Egyetemre írt, kiadatlan doktori disszertációjából származnak (1967).
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teleztük, a tudáskülönbség a két csoport között nagyobb a „sztrájkmentes”
közösségben, mint abban, ahol a megelôzô héten sztrájkoltak az újságírók
(az elsô esetben 1,08, másodikban 0,44, lásd 2. táblázat). Ez az interakció
vagy kontraszthatás szignifikánsan 0,001 fölött van.26 Még egyszer: ezek az
adatok nem zárnak ki más magyarázatokat, például azt, hogy a sztrájk sújtotta közösségben a sztrájkot megelôzôen is kisebb volt a korreláció az iskolázottság és a közügyek ismerete között. Bár a két közösség földrajzilag közel
helyezkedik el egymáshoz, a „sztrájkmentes” közösség kisebb, kevésbé iparosodott, és általában magasabb szocioökonómiai szint jellemzi. A sztrájk elôtti
és utáni adatok hiánya miatt ezen adatok értelmezése csak kísérleti lehet.
2. táblázat A közügyek ismerete eltérô iskolázottságú személyek között
egy újságírósztrájk sújtotta és egy „sztrájkmentes” közösségben, 1959

Közösség

Középiskolai
végzettségûek

Felsôfokú
végzettséggel
rendelkezôk

Különbség

Sztrájk sújtotta

4,07 (N = 153)

4,51 (N = 142)

0,44

„Sztrájkmentes”

4,38 (N = 40)

5,46 (N = 56)

1,08

A Minneapolis–St. Paul-kísérlet
Bár a fenti adatok nagy része alátámasztja a tudásszakadék-elméletet, az
alapjukul szolgáló tényezôk inkább következtetés, mint megfigyelés eredményei. Ha általános feltételezésünk helyes, az iskolázottságnak sokkal
erôsebb összefüggésben kell lennie a megszerzett tudással egy konkrét, nagy
nyilvánosságot kapó témában íródott cikk esetében, összevetve más, kisebb
nyilvánosságú témák cikkeivel. A magasan képzett személyek nagyobb
valószínûséggel érdeklôdnek egy olyan téma iránt, ami a múltban nagy
nyilvánosságot kapott; ezen a területen már „mozgásban vannak”, és egyszerûbb ôket tovább mozdítani, mint az alacsonyabban képzetteket.27
Egy nemrég folytatott terepkísérlet a Minneapolis–St. Paul nagyvárosi
régióban közvetlen tesztjét jelentette az elmélet eme aspektusának. Az olvasói
megértést vizsgálták 22 orvosi és biológiai, valamint 21 társadalomtudományi
témájú cikk esetében, amelyek mind középnyugati nagyvárosi napilapokban
jelentek meg 1967 nyarán és 1967–68 telén. A tárgyterületeket elkülönítve vizsgálták, mivel az orvosi cikkek esetén az iskolázottság és a megértés függvénye
26

Ebben a tesztben a variancia elemzése olyan megközelítésen alapszik, amely az átlagértékeket az esetek nem egyenlô számához rendeli hozzá. Lásd Hubert M. Blalock: Social
Statistics. New York, 1960, McGraw–Hill, 24.
27
Robinson, i. m.
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gyakran kurvilineáris.28,29 Az is fontos volt, hogy olyan területekrôl válasszanak
cikkeket, amelyek nem egyforma nyilvánosságot kaptak a múltban.30
A Minneapolis–St. Paul-körzetben 600 fôs területi valószínûségi mintát
választottak ki és interjúvoltak meg 1968 tavaszán. Minden válaszadót arra
kértek, hogy olvasson el két különbözô tudományos cikket.31 Miután a
válaszadó végzett az olvasással, a kérdezô visszavette a cikket, és megkérdezte: „Mire emlékszik a cikk tartalmából?” Minden kérdezôt utasítottak,
hogy két cikket adjon a válaszadónak. A válaszadók valamivel több mint
94%-a olvasta el legalább az egyik cikket. Mindkét cikket legfeljebb húszan
olvasták el. A cikkeket úgy párosították, hogy mindegyik 10 alkalommal
kerüljön elsônek, és 10 alkalommal másodiknak a válaszadó elé.
Külön-külön elemeztek minden egyes tartalmi állítást, külön megállapításként kezelve, amelynek részei voltak a válaszadó által adott minôsítések is.
Kapcsolatba léptek a cikkekben megadott forrásokkal, és ôket kérték fel, hogy
ítéljék meg a válaszok pontosságát. Az olvasói megértést úgy határozták
meg, mint azoknak a válaszadói megállapításoknak a számát, amelyeket a
7-es „pontossági skálán” a forrás az átlagnál magasabbra értékelt.
Ez a mérés nyílt, és természetesen lehetséges, hogy alábecsüli az információ jövôbeni felismerésének képességét. Feltételezhetôen azonban pontosan
méri a válaszadó képességét a cikkek tartalmának verbalizálására, tehát azt az
információt, amelyet az illetô közvetíteni képes a társadalmi rendszer felé.
A cikkek nyilvánossági szintjét az elôzô naptári évben a két város négy
nagyobb napilapjának címoldalán azonos témában megjelent cikkek számával mérték. Feltételezték, hogy a címoldalon való megjelenés nagyobb
médianyilvánosságot teremt. Az orvosi/biológiai cikkek esetében legalább
két korábbi címoldalas megjelenés jelentette a „nagyobb nyilvánosságú”
kategóriát, a társadalomtudományi cikkek esetében legalább négy.

Eredmények
Mivel a második olvasott cikkre adott válaszok különbözhetnek az elsôtôl,
ezeket külön vizsgálták (3. táblázat). A hírek témájában is volt némi átfedés az
elsô és második cikkek között. Az elsô olvasott cikk adatai azonban négy független
almintát reprezentálnak, ugyanúgy, mint a második olvasott cikk adatai.
28

P. J. Tichenor: Communication and Knowledge of Science int he Adult Population of the U.
S. Kiadatlan doktori disszertáció. 1965, Stanford Egyetem.
29
Hillier Krieghbaum: Science, the News and the Public: A report of the National Association of
Science Writers, Inc. New York, 1958, University Press, 5.
30
A felmérés eredetileg 60 cikkel készült volna. A sem orvosi vagy biológiai, sem
társadalomtudományi témájú cikkek azonban olyan változatos témájúak voltak, és olyan kis
nyilvánosságot kaptak korábban, hogy ehhez az elemzéshez nem lehetett felhasználni ôket.
31
Az interjúkat egy Metro-Poll-felmérés részeként készítették, amelyet a Minneapolis Star
Tribune kutatási osztálya kezdeményezett.
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3. táblázat Az iskolázottság és a megértés közötti korreláció nagyobb és kisebb
nyilvánosságot kapó témákban írt tudományos cikkek esetén a két körzetben
Elsô olvasott cikk
Terület

Második olvasott cikk

Nagyobb
nyilvánosság

Kisebb
nyilvánosság

Nagyobb
nyilvánosság

Kisebb
nyilvánosság

Gyógyászat/biológia

r = 0,109
N = 84
n. a.

r = 0,032
N = 111
n. a.

r = 0,264
N = 90
p < 0,02

r = 0,165
N = 108
n. a.

Társadalomtudomány

r = 0,278
N = 104
p < 0,01

r = 0,228
N = 93
p < 0,05

r = 0,282
N = 91
p < 0,01

r = 0,117
N = 97
n. a.

Az iskolázottságnak és a megértésnek a 3. táblázatban látható korrelációi
alátámasztják a feltevést; a „nagyobb nyilvánosságú” cikkek értékei magasabbak. Az elsô olvasott cikk esetében ez a különbség nem szignifikáns.
A másodiknak elolvasott cikkeknél azonban a nagyobb nyilvánosságot
kapott témák együtthatói szignifikánsan különböznek a nullától, a kisebb
nyilvánosságú témákéi viszont nem. Ez mind az orvosi/biológiai, mind a
társadalomtudományi cikkekre érvényes.
Az elvárásnak megfelelôen a nagyobb nyilvánosságot kapott orvosi/
biológiai témák esetében az összefüggés kurvilineáris. Vagyis a legélesebb
eltérés a nagyobb és kisebb nyilvánosságú témák között ezen a területen
nem a legmagasabb, hanem a közepes iskolázottsági szinten mutatkozik. Ez
a minta különösen magas érdeklôdést jelez a biológia és az orvostudomány
iránt a középfokú végzettséggel rendelkezôk körében.

Nyilvánosság és ismerôsség
Az adatok legtöbbje tehát alátámasztja a növekvô tudásszakadék elméletét.
Ugyanakkor az elmélet néhány kijózanító eredményt is szolgáltat a média
„tömeghatásait” illetôen. Legalábbis a vizsgált alanyok esetében úgy tûnik,
a média funkciója hasonló a többi társadalmi intézményéhez: a meglévô
egyenlôtlenségek fenntartása vagy növelése.
Ha a média szélesíti ezeket a szakadékokat, milyen körülmények között
szûkülnének? Biztosan erre is vannak ötletek világszerte. Bár elérhetô adatok még nincsenek, nem sok kétségünk van afelôl, hogy az 1969. júliusi
„holdséta” széles körû elfogadottságát váltotta ki annak a ténynek, hogy az
ember elérheti a hold felszínét. De a média lehetôségei végesek, és az 1969es ûrbéli szenzáció talán csak egy egyedülálló kivétel a szabály alól: a média
közvetítései alábbhagynak, mielôtt a tudásszakadék bezáródhatna, és ez
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különösen érvényes a tudományra, ahol egy-egy új eredmény elavulttá teszi
azt, ami tegnap még újdonság volt. Ahogy az ember kijutott a világûrbe, a
média gyakorlatilag tudomást sem vett többé a mûholdakról. Ha ez általánosságban is így van, elég komorak a kilátások a tudásszakadék média
általi bezárására a tudomány és a közügyek terén. Talán egyéb tömeges
információhordozó rendszerre volna szükség az alacsonyabb státuszú társadalmi rétegek számára, akik nem akarnak leszakadni az események és
eredmények ismeretérôl.
Ez az elemzés a tömeges nyilvánosság nyomtatott részére koncentrált, és
nem biztos, hogy a televízióból való tanulásra is alkalmazható – legalábbis
nem ugyanilyen mértékben. Mivel a televíziózás kevésbé függ össze az
iskolázottsággal, lehetséges, hogy bizonyos területeken a televízió a tudásszint
emelkedését szolgálhatja. Az, hogy valóban szolgálja-e, sürgôsen további
kutatások tárgya kell, hogy legyen.
Bár az elemzés eredményei helytállóak, nem utalnak feltétlenül a tájékoztató kampányok „kudarcára”, ahogy Hyman és Sheatsley vagy Star és
Hughes állítja. A nagyobb tudáskülönbség megteremtése egy társadalmon
belül maga is komoly szociális hatás, és a jövôbeli társadalmi változás egyik
központi tényezôje lehet. Miután a társadalmi változások elôôrsét mindig a
magasabban képzettek képviselik, társadalmi jelentôsége lehet az általuk a
médiából elsajátított nagyobb tudásnak. Ugyanakkor viszont a tudásbeli
különbségek társadalmi feszültségekhez vezethetnek; a feketék és fehérek
közötti egyenlôtlenségek egyike az új információ tudomásulvételének különbsége. A tudásszakadék jellegébôl adódóan kommunikációs szakadékot is implikál, és különösen nagy kihívást a társadalmi problémák megoldására.

eleje

8/24/07

12:42 PM

Page 308

308

Kasisomayajula Viswanath – John R. Finnegan, Jr.
A tudásszakadék hipotézise. Huszonöt évvel késôbb
A politikaelmélet kutatói sokáig vitatkoztak arról, hogy a hatalom a tudás és
az információ terjedésén és birtoklásán alapul-e. Rámutattak, hogy a köztársasági államforma a tudatos döntéseken alapul, és ezért az informált polgárság nélkülözhetetlenségét hangsúlyozták. A modern korban kialakult a
tömegmédia, az információ és az ismeretek nagy hatalmat magában hordozó, társadalmi és politikai befolyást nyújtó eszköze. A 20. század második
felében folytatódott kulcsszerepének kibontakozása, különösen hogy az egyes
országok a politikai, társadalmi és gazdasági kérdések és problémák kezelésére tervszerû, racionális változtatások stratégiáit kezdték kialakítani.
Az empirikus társadalomtudomány megjelenése óta azonban a kutatók gyakran azt tapasztalták, hogy az információ és az ismeretek nem egyenlôen jutnak
el a társadalmi rendszereken belüli csoportokhoz. Állandóan „szakadékok”
észlelhetôk a társadalmi csoportok között ismeretekben vagy információban
akár általános informáltság szempontjából, akár a valamilyen meghatározott
hatást elérni kívánó kommunikációs kampányok befogadásában. Erre legkorábban Hyman és Sheatsley (1947) talált bizonyítékot, elsôként ôk figyelték
meg, hogy bizonyos csoportokat – „krónikus semmit sem tudóknak” nevezték
el ôket – milyen nehéz elérni bármilyen információval. Néhány évvel késôbb
Star és Hughes (1950) arról számolt be, hogy Cincinnati lakossága körében az
Egyesült Nemzetekrôl szóló tájékoztatási kampány az információ egyenlôtlen
eloszlásával végzôdött. A magasabb iskolai végzettségûek megszerezték az
információt a kampányból, ám a kevésbé iskolázottak nemigen. Ezt követôen
több tanulmány, mint például a tanulási lehetôségek egyenlôségérôl szóló
„Coleman-jelentés” (Coleman és mások 1966; Mosteller és Moynihan 1972) és a
Szezám utca televíziós sorozatról szóló elemzések (Ball és Bogatz 1970; Cook és
mások 1975; Katzman 1974) és más kommunikációkutatási projektek (Hornik
1989; Rogers 1976; Roling, Ascroft és Wa Chege 1976) hasonló eredményre jutottak, megállapítva, hogy vannak információt „kapók” és „nem kapók”. Ezek a
kutatások fontos kérdéseket vetettek fel az ilyen szakadékok jellegérôl, hogy
áthidalhatók-e és hogyan, és arról, hogy ez a jelenség hogyan korlátozza a demokratikus társadalmi rendszereket a változtatások és a konfliktusok kezelésében és a döntések megalapozott meghozatalában.
Tichenor, Donohue és Olien 1970-ben ezeket a kutatási eredményeket az
ismeretszakadék-hipotézisben formalizálta: „A tömegmédia által a társadalmi
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rendszerbe ömlesztett információ mennyiségének fokozódása során a népességnek a magasabb szocioökönomikus státuszban lévô rétegei gyorsabban
szerzik meg az információt, mint az alacsonyabb státuszban lévô rétegek, és
így az ezen rétegek közötti szakadék inkább növekszik, semmint csökken”
(159–160). Ez fontos formalizálás volt, és a korábbi megállapítások kiterjesztése, mert azt állította, hogy a médiából a társadalomba ömlô hírözön potenciálisan növeli a társadalmi csoportok közötti tájékozottsági egyenlôtlenséget,
nem pedig csökkenti. Ez ellentétes volt az információözön hatásaira vonatkozó általános elképzelésekkel, mert azt mondta ki, hogy a felfokozott kommunikáció többnyire az „információban gazdagok” számára elônyös, és az
„információban szegények” számára hátrányos (Price és Zaller 1993).
Huszonöt évvel ezelôtti meghatározása óta az ismeretszakadék-hipotézis
élénk érdeklôdést keltett a társadalomtudósok és a „politikacsinálók” között
az Egyesült Államokban és világszerte. Az ismeretszakadék iránti érdeklôdés szüntelenül növekedett az elmúlt negyedszázad folyamán. Adataink
szerint például legalább 70 publikáció jelent meg az tudásszakadék-hipotézisról az utóbbi 25 év alatt, és a tanulmányok száma jelenleg is növekszik. Az
elsô tíz évben, 1970 és 1979 között 13 tanulmány született, a második tíz
évben, 1980 és 1989 között 32 tanulmány és a legutóbbi fél évtizedben, 1990
és 1994 között már 26 tanulmány jelent meg, közöttük disszertációk is.1 A szüntelen kutatás a tájékozódásra és az afölötti hatalomra mint a társadalmi hatalom
és a társadalmi cselekvés bázisára irányul. Mint azt a teoretikusok régóta
állítják, a tájékozódásbeli egyenlôtlenségek alapvetô fontosságúak a demokratikus társadalmi rendszerekben. Jelentôs érdekérvényesítési differenciálódáshoz vezethetnek, és az ilyen rendszereknek azt a képességét érintik,
hogy minden tagjának egyenlôen szolgálja az igényeit (Donohue, Olien és
Tichenor 1987; Olien, Donohue és Tichenor 1983).

Kezdeti finomítások és felülvizsgálatok
Az iskolázottságot mint a szocioökonómiai státusz (SES) indikátorát alapul
véve a kezdeti vizsgálatok a tudásszakadékhipotézist egyes témákra alkalmazták, például a közügyekre, a tudományra, az ûrkutatásra és az egészségügyre. A hírek terjedését vizsgáló egyes tanulmányok azt is kimutatták,
hogy az iskolázottság arányban áll a friss hírekrôl szóló tájékozottsággal
(DeFleur 1987). Hamarosan azonban olyan tanulmányok születtek, amelyek
nem támasztották alá a hipotézist az eredeti formájában. Az Egyesült Államokban és Indiában nem a szakadék szélesedését tárták fel (Ettema és Kline
1977; Shingi és Mody 1976), sôt bár kevés, de olyan tanulmány is akadt,
amely fordított szakadékot észlelt, amely abból állt, hogy alacsonyabb iskolázottságúak nagyobb tájékozottságot tanúsítottak, mint az iskolázottabbak
(Douglas, Westley és Chaffee 1970; Fathi 1973). Ezek a fejlemények arra indí-
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tották a kutatókat, hogy vizsgálják a tudásszakadék egyértelmûségét megváltoztató véletlen tényezôket is. Ez a munka új témafelvetéseket hozott
valamelyest optimistább kicsengésekkel, különösen a kommunikációs kampányokat illetôen (Clarke és Kline 1974; Dervin 1980; Ettema és Kline 1977;
Friemuth 1989).
Az eredeti hipotézis felülvizsgálata során Donohue, Tichenor és Olien (1975)
a tudásszakadékot befolyásoló több körülményre irányította rá a figyelmet:
az adott témának a földrajzi vonatkozásai, annak a helyi közösségre gyakorolt hatása, a témát körülvevô konfliktusszint, a társadalmi struktúra és az
információáramlás (aktuális információk mennyisége és elismétlése egy társadalmi rendszerben). Ettema és Kline (1977) további finomításokat végzett
az egyén szintjén. Azt vetették fel, hogy a tudásszakadékok oka a társadalmi
csoportok közötti információszerzési motiváltság eltérôsége és az, hogy az
alacsonyabb társadalmi státuszban lévôk nem tudják hasznát venni a médiából
kapott információk nagy részének, és nem érzik érintve magukat. Azt is felvetették, hogy a magasabb társadalmi státuszban lévô csoportoknál a tájékozottságot illetôen fellépô „plafoneffektus” olyan helyzetet teremt, amely
lehetôvé teszi az alacsonyabb státuszban lévô csoportoknak a felzárkózást, és
így felszámolódhatnak a társadalmi csoportok közötti tájékozottságbeli szakadékok.
Átfogó tanulmányában Gaziano (1983) megvizsgálta az olyan tényezôk
szerepét, mint például a téma típusa, a földrajzi eltérések, a tájékozottság
mibenlétének gyakorlati meghatározása, a vizsgált kommunikációs csatornák típusa, a kutatások módszertana és az adatgyûjtési módszerek.

A tartalom és az információk hasznosítása
Ettema és Kline (1977) megállapításait alátámasztva több tanulmány számolt
be szakadékról a kevésbé és a magasabban iskolázott csoportok és a más
témák iránt érdeklôdôk tájékozottságáról a közügyekben (Delli-Carpini,
Keeter és Kennamer 1994; Fredin, Monnett és Kosicki 1994; Fry 1979;
Gaziano 1983; Genova és Greenberg 1979; Horstmann 1991; Kanervo 1979;
Kleinnijenhuis 1991; McLeod és Perse 1994; Moore 1987; Pan 1990; Robinson
1972; Robinson és Levy 1986; Rucinsky és Ryu 1991; Simmons és Garda
1982; Tichenor, Donohue és Olien 1980; Wade és Schramm 1969). Egyes
tanulmányok különbséget mutattak ki abban is, hogy mennyi új ismerethez
jutottak a hírekbôl azok, akik korábbi ismeretekkel rendelkeztek az adott témáról, illetve akik kevés vagy semennyi korábbi ismerettel nem rendelkeztek
(Price és Zaller 1993; Robinson és Levy 1986).
Donohue és mások (1975) a környezetrôl szóló tájékozottságot tanulmányozták, és szakadékokat találtak az eltérô iskolázottságú csoportok között.
Legalább két további tanulmány szintén nagy szakadékokat talált a környe-

eleje

8/24/07

12:42 PM

Page 311

A TUDÁSSZAKADÉK HIPOTÉZISE. HUSZONÖT ÉVVEL KÉSÔBB

311

zetrôl szóló ismeretekben (Griffin 1990; Lovrich és Pierce 1984). Ebben a
három tanulmányban (Donohue és mások 1975; Griffin 1990; Lovrich és
Pierce 1984) a kutatók azt is megállapították, hogy az idô múlásával a szakadékok szûkültek. Ezek a tanulmányok azt vetik fel, hogy a szakadékok
szûkülése esetleg annak tudható be, hogy az adott téma körül kialakult társadalmi konfliktus miatt fokozódott az érdeklôdés iránta. Az ilyen konfliktus
felgerjesztheti a közérdeklôdést, és ez az információk egyenlôbb eloszlását
vonhatja maga után (Donohue és mások 1975; Lovrich és Pierce 1984). Griffin
(1990) tanulmánya szerint a médiaérdeklôdés csökkenése szintén a szakadékok szûkülését eredményezheti.
Az egészségre – amely szinte mindenkit érdekel – vonatkozó tájékozottságot
sokan tanulmányozták. A tudásszakadékról szóló legelsô cikk arról számolt be,
hogy SES-alapú tájékozottsági különbségek állnak fenn a dohányzás és a rák
közötti összefüggést illetôen (Tichenor és mások 1970). Más tanulmányok szintén SES- vagy motivációs alapú tájékozottsági különbségeket említenek (Butler
1990; Chew és Palmer 1994; Douglas és Stacey 1972; Erskine 1963; Gallup
Omnibus 1977; Horowitz 1992; Nazzaro 1989; Snyder 1990; Yows, Salmon,
Hawkins és Love 1991; Zandpour és Fellow 1992), bár egyes esetekben a sajtókampányoknak köszönhetôen a szakadék szûkült mind a fejlett (Ettema,
Brown és Luepker 1983), mind a fejlôdô (Galloway 1977) országokban.
Az egészségbeli tájékozottságról szóló longitudinális tanulmányok azt írták,
hogy a szakadékok általában eleinte tágulnak, aztán egy idô múltán szûkülnek. Ezek a tanulmányok felvetették, hogy kisebb valószínûséggel alakulnak ki szakadékok akkor, ha a téma a közösséget érinti, ha befolyással rendelkezô csoportok a témát fontos problémaként állítják be, ha a közösségek
kellôen pluralisztikusak ahhoz, hogy specializált információkat nyújtsanak
(Donohue, Olien és Tichenor 1990; Finnegan, Viswanath, Kahn és Hannan
1993; Viswanath 1990; Viswanath, Finnegan, Hertog, Pirie és Murray 1994;
Viswanath, Finnegan és Kahn 1993), vagy ha az információ elterjedésére speciálisan rásegítenek (Chew és Palmer 1994). Egy tanulmány azt állapította
meg, hogy bizonyos idô eltelte után már nem álltak fenn SES-alapú különbségek az információk megszerzésében, de azt is megállapította, hogy az
információk megtartásában mégis voltak különbségek (Snyder 1990).
A kutatások más területeket is megvizsgáltak. Egy tanulmányban, amely
a tudásszakadékokat vizsgálta egy fejlôdô országban, Galloway (1977) azt
állapította meg, hogy tíz mezôgazdasági találmányra vonatkozó tájékozottságban a szakadékok szûkültek. Genova és Greenberg (1979) SES-alapú tájékozottsági különbségeket talált egy sporttémában (NFL-játékosok sztrájkja).
Összegezve: bizonyítékok támasztják alá, hogy tudásszakadékok találhatók mind a közügyek, mind pedig nem közügyek témaköreiben. Bár a
tartalom fontos, a kutatások szerint más tényezôk is befolyásolják a tudásszakadékokat, köztük például a társadalmi konfliktushelyzetek, a hozzáférés a
médiához, az ismeretek komplexitása és a közösség szociális struktúrája.
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Közösséghez való kapcsolódás
A kutatók megfigyelték, hogy egy téma minél fontosabb egy helyi közösség
számára, annál kevesebb a tudásszakadék a közösségben az SES-csoportok
között. Ez a közösséghez kapcsolódás a tudásszakadékokat nemcsak a földrajzi
értelemben vett, hanem a más közös vonás – például etnikum vagy szövetkezés – alapján meghatározott közösségek esetében is befolyásolja – „közelség nélküli közösségek” (Webber 1963). Delli-Carpini és mások (1994)
például azt állapították meg, hogy bár Virginia északi részének lakói kevesebbet tudtak az államukról, mint Richmondnak, az állam fôvárosának a
lakói, mégis jobban informáltak voltak az országos témákról. Ezeket az eredményeket kétségen felül a washingtoni média észak-virginiai befolyása
okozta, és az, hogy az állam azon részének lakói közül sokan Washingtonban dolgoztak.
Számos, a helyi közösségek számára fontos témákról szóló tanulmány számol be arról, hogy „enyhe tendencia” mutatkozik az SES alapú tudásszakadékok csökkenésére (Becker és Whitney 1980; Donohue és mások 1975;
Palmgreen 1979; Viswanath, Kosicki, Park és Fredin 1993). Másfelôl viszont
Gaziano (1984) azt tapasztalta, hogy a helyi témákról szóló tájékozottság eltér
egymástól a különbözô iskolázottságú csoportok között. Egy svéd tanulmány,
amelyet Brantgarde (1983) írt, a helyi témákban kisebb szakadékot észlel.
Másfelôl nem helyi témákat vizsgáló számos tanulmány SES-alapú tartós
szakadékokról szól (Clarke és Kline 1974; Donohue és mások 1975; Genova
és Greenberg 1979; Gunaratne 1976; Moore 1987; Robinson 1972). Gandy és
El Waylly (1985) és más kutatók SES-alapú tudásszakadékról számol be nemzetközi témákat illetôen mind az Egyesült Államokban, mind más országokban (Gunaratne 1976; McNelly és Molina 1972; McNelly, Rush és Bishop
1968; Robinson 1967, 1972; Star és Hughes 1950). Ezzel kapcsolatban
Brantgarde (1983) azt állapította meg, hogy az országos témákban járatosabb,
magasabb iskolázottságú személyek a helyi témákban is nagyobb tájékozottságot mutatnak.
Egy legújabb tanulmány az afroamerikaiak és a többségi népesség közötti
tudásszakadékot vizsgálta a polgári jogok és a bûnözés témakörében. A szerzôk megállapították, hogy az afroamerikaiak körében a szakadékoknak kisebb
a valószínûsége, mint a többségi népességnél, mert a téma közelebbrôl érinti
a közösségüket (Viswanath, Kosicki és mások 1993).
Összefoglalva: a kutatások tisztázták, hogy a tudásszakadékok léte kevésbé valószínû olyan témák esetében, amelyek fontosak a közösség számára,
függetlenül attól, hogy a közösség földrajzilag vagy valamilyen egyéb, nem
földrajzi jellegû közös vonás alapján határozódik-e meg. A közösséghez kapcsolódást és a tudásszakadékokat illetôen Pearson (1993) megállapította, hogy
a falusi alaszkaiaknál a helyben lakás hossza és a politikai aktivitás határozza meg a tájékozottságot, míg a városi alaszkaiaknál a valamilyen szerve-
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zethez való tartozás. A lakóhelyi politikai aktivitás meghatározza a tájékozottságot mindhárom mintában: a falusi alaszkaiaknál, a városi alaszkaiaknál és Anchorage lakosainál. Noha Visnawath, Kosicki és mások (1993) nem
találtak alátámasztást ahhoz a feltételezéshez, hogy a közösséghez tartozás
határozza meg a tudásszakadékokat, mégis megjegyzik, hogy a témának a
közösséghez kapcsolódása – vagyis ha felkelti a közösség érdeklôdését – alapul szolgálhat ahhoz, hogy bizonyos témákban eltûnjenek a megértésbeli
különbségek. A híreknek a közösséghez kapcsolódása és a média iránti
figyelem közötti összefüggést a szakirodalom természetesen alaposan dokumentálja (Stamm 1985; Stamm és Fortini-Campbell 1983; Stamm és Weiss
1983; Viswanath, Finnegan, Rooney és Potter 1990).

A tájékozottság mélysége
A tudásszakadékok sok esetben eltérnek egymástól a vizsgált tájékozottság
típusa szerint. SES-alapú szakadékok általában olyankor tapasztalhatók, amikor a vizsgált tájékozottság több, mint a témának az egyszerû ismerete. A kutatások szerint a szakadékok nem mélyek, és ennek oka a nagyfokú publicitás. Ugyanakkor a kutatások azt is megállapították, hogy SES-alapú, igazán
nagy különbségek kevésbé jelentkeznek olyankor, amikor a tájékozottság
egyszerû jellegû, például egy esemény vagy program megtörténésérôl értesülés (Galloway 1977; Viswanath és mások 1994).
Számos tanulmány tanúsítja, hogy a szakadékok az iskolázottság és a
mélyreható ismeretek iránti igény hiányából erednek. Ha a befogadó
mélyebben meg akarja ismerni az adott esemény összefüggéseit, okait és
tágabb vonatkozásait, a szakadékok kisebbek lesznek. Genova és Greenberg (1979) a Nemzeti Futball Liga sztrájkjáról és a Richard Nixon elnök
ellen emelt vádakról szóló tanulmánya, valamint Gaziano (1984) a bûnözéssel, a lakásviszonyokkal, a gazdasági fejlettséggel és az iskolázással kapcsolatos elmélyült ismeretekrôl szóló tanulmánya olyan szakadékokról számol
be, amelyek fôleg iskolázottság- és érdeklôdésalapúak. Információkampány
vagy egy esemény alapvetôen nagy hírértéke miatti hosszan tartó médiafigyelem következményeként a szakadékok szûkülése volt megállapítható,
de a mélyreható ismeretekben szélesebb, iskolázottsági alapú különbségeket
figyeltek meg (Snyder 1990; Spitzer és Denzin 1965; Viswanath és mások 1994).
Néhány tanulmány szintén nagyobb iskolázottságalapú szakadékokról számol
be, összetettebb témákat illetôen, köztük például adózáspolitika, nukleáris
erômûvek mûködtetôire kirótt díjak és egészségbiztosítás, míg kisebb szakadékokról tudósítottak kevésbé összetett témáknál, mint például „széles sávú
adók” és egy légi katasztrófa (Moore 1987; Price és Zaller 1993).
Tehát úgy tûnik, az ismeretek komplexitása befolyással van az SES-alapú
szakadékokra. Bár a téma általános ismertségét a fokozott konfliktushelyzet
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és a rendkívüliség egyenlôvé teheti, a szakadékok a mélyreható tájékozottság tekintetében továbbra is megmaradnak, vagy akár szélesedhetnek
is. A kutatások felvetik ennek a lehetséges okait. A magasabb iskolázottság
„jól begyakorolt képességet” biztosít a témák követésére, az egybevetésre
más hasonló esetekkel és ügyekkel, és az eset jelentôségének kellô súlyozására.
A magasabb SES-csoportok tagjai a különféle szervezetekben betöltött pozícióik és egyéb forrásaik révén nagyobb valószínûséggel rendelkeznek kapcsolatrendszerekkel és információszerzési lehetôségekkel (Gaziano 1984;
Hyman, Wright és Reed 1975; Price és Zaller 1993), amelyek erôsíthetik az
érdeklôdésüket és a tájékozottságukat (Donohue és mások 1975). Ôk így jobb
helyzetben vannak ahhoz, hogy a tömegmédiából kapható információk segítségével – a munkahelyi és az interperszonális forrásaikból kiegészítve –
mélyrehatóbban érthessék meg a témákat. Röviden: az „információban
gazdagok” elônye a tágabb forrásokból származik, mind belsô eredettel (az
iskolázottság képességnövelô hatására), mind külsô eredettel (több hozzáférés az információforrásokhoz).

A publicitás szerepe
A publicitás szerepe kulcsfogalom a tudásszakadék kutatásában. Elterjedt
vélekedés szerint a megnövekedett publicitás és abból eredôen az információk sûrû elhangzása elegendô stimulus az emberek számára ahhoz, hogy
értesüléseket szerezzenek, és azokat hasznosítsák. A fô kérdés tehát az,
hogy tervszerû erôfeszítések – mint például a kampányok – képesek-e
kiegyenlíteni az információk egyenlô elterjedését a népesség körében.
Egyesek szerint a hagyományos tudásszakadékok felszámolódhatnak, ha a
publicitás vagy a kampányok kellôen intenzívek vagy kellôen hosszan tartanak (Moore, 1987).
Az ezt a vélekedést alátámasztó bizonyítékok vegyesek. Alátámasztja ezt
a véleményt az, hogy szívbetegség-megelôzési kampányok csökkentették az
iskolázottságalapú tudásszakadékokat, és azt eredményezték, hogy a befogadók megismerték a szívegészségügyi programot (Etterna és mások 1983;
Viswanath és mások 1994). Korábbi kutatások azt is megállapították, hogy a
koncentrált médiafigyelem kiegyenlítette egy híresemény ismertségét
(Greenberg 1964; Spitzer és Denzin 1965). Egy étkezési szokásokat megváltoztató programban részvételre biztató és rákmegelôzési kampány megvizsgálása azt állapította meg, hogy a kezdetben meglévô SES-alapú szakadékok
egy idô után kis mértékben csökkentek (Chew és Palmer 1994). Paradox
módon a tudásszakadékok mérséklôdését néha a médiapublicitás csökkenésével hozzák összefüggésbe (Donohue és mások 1975; Griffin 1990).
Másfelôl a szakirodalom bôvelkedik az olyan tanulmányokban is, amelyek arra sorakoztatnak bizonyítékokat, hogy a médiapublicitás sok esetben
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nemigen gyakorol ilyen hatást a tájékozottságra (Moore 1987). Találmányok
ismertté válásáról, szociális intézkedések ismertté válásáról és kampányok vizsgálatáról szóló tanulmányok mérsékelt hatást állapítottak meg (Cook és mások
1975; Hornik 1988; Mosteller és Moynihan 1972; Nazzaro 1989; Rogers 1976,
1983; Snyder 1990; Star és Hughes 1950; Viswanath, Finnegan és Kahn 1993).
Ezeknek a vegyes eredményeknek az értelmezéséhez néhány óvatos
általánosítás állítható fel a felsorolt és más tanulmányok alapján. Egyrészt: a
médiapublicitás – ha felfokozott hírverés formájában történik – általában
legalább részlegesen kiegyenlíti a tájékozottsági szinteket. A téma körüli
konfliktus vagy ellentmondásosság miatt a feltûnôség sok esetben fokozódik,
különösen, ha valamilyen hatalmi harcról van szó. Az ilyen felfokozódott
feltûnôség serkentôen hathat az interperszonális vagy a közösségi csoportkontaktusokra, ahogy az emberek megvitatják a témát.
Másrészt a médiapublicitás legalább részlegesen hozzájárulhat a tájékozottság kiegyenlítôdéséhez olyan témákban, amelyeket általánosan elfogadnak fontos országos ügynek, és amelyekkel emiatt a média folyamatosan
foglalkozik. Az ilyen ügyekrôl elfogadják, hogy hosszan tartó és általános
közfigyelmet érdemelnek, noha kevés olyan közvetlen konfliktust vagy tennivalót foglalnak magukban, amely érintené a közösségeket vagy az ország
egészét. Ebbe a kategóriába tartoznak bizonyos általános egészségügyi
témák, mint például a szívbetegségek vagy a rák megelôzése (Viswanath,
Finnegan, Hannan és Luepker 1991). Ezek a témák kezdetben a társadalmi
elit figyelmét vonják magukra, köztük a tudósokét, a közszereplôkét és más
közvélemény-formálókét. Például amikor 1964-ben az Egyesült Államok
tiszti fôorvosa jelentést adott ki a dohányzás egészségügyi következményeirôl, kezdetben SES-alapú tudásszakadékok álltak fenn, de több évtizednyi
kutatások, kampányok, felvilágosítás és médiafigyelem azt eredményezte,
hogy általánosan ismertté vált a téma (Donohue és mások 1990). Noha ez önmagában még nem szüntette meg a társadalmi helyzet szerinti viselkedési
különbségeket (az alacsonyabb SES-csoportokba tartozók inkább dohányoznak ma is, mint a magasabb SES-csoportok tagjai), az elmúlt harminc év
folyamán lényegesen csökkent a tájékozottsági és viselkedési eltérés. Ez úgy
alkalmazandó a tudásszakadék-hipotézisre, hogy amikor a témák partikulárisból általános és közösségi érdekûvé változnak, az SES-alapú tudásszakadékok csökkennek (lásd Hilgartner és Bosk 1988).
Ezek az általánosítások némileg finomítják a tudásszakadékokról szóló
ismereteinket. Egyrészt hosszabb idôt vesz igénybe, hogy változás következzen be abban, ahogyan a népesség befogadja a témákat. Tehát az SEScsoportok közötti tájékozottsági kiegyenlítôdés többnyire hosszú távú, nem
pedig rövid távú folyamat. Másrészt a tájékozottság nem statikus. Folyamatosan új ismeretek keletkeznek és terjednek, különösen a tudomány
terén, és az SES-alapú tudásszakadékok megmaradnak még az olyan témákban is, amelyeket régóta elismernek fontosnak.
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A csatornák befolyásoló hatása és a tudásszakadékok
A kutatások azt is feltárták, hogy a tudásszakadékokra befolyással van a
média iránti bizalom, valamint az egyes média- és egyéb kommunikációs
csatornák sajátosságai. A csatornák befolyásoló hatásának bebizonyosodása
fôleg a nyomtatott média szerepére, a nyomtatott és a sugárzott média
egymáshoz viszonyított hatékonyságára és a televízió tájékozottságkiegyenlítô képességére irányította rá a figyelmet.
Egyesek azt állították, hogy a nyomtatott média (napilapok, hetilapok,
könyvek) jelentôsen képesek növelni a tudásszakadékokat. Érveléseikben
ezek középosztály-orientációja (Robinson 1972; Tichenor és mások 1970) szerepelt, és az, hogy a magasabb SES-csoportok jobban kedvelik ezeket, míg
az alacsonyabb SES-csoportok inkább a televíziót szeretik (Bogart 1981;
Robinson 1972; Tichenor és mások 1970). Továbbá a nyomtatott média sokkal
mélyrehatóbb az elektronikus médiához képest, és akik a nyomtatott médiát
részesítik elônyben, azok több idôt töltenek a nyomtatott médiával, mint
mások (Kleinnijenhuis 1991). A tájékozottság és a nyomtatott médiára fordított idô közötti arányosságot számos tanulmány támasztja alá (Gandy és El
Waylly 1985; Gaziano 1984; Griffin 1990; Kleinnijenhuis 1991; McLeod és
Perse 1994; Mulugetta 1986; Pan 1990; Price és Zaller 1993; Robinson 1972;
Simmins és Garda 1982). Gaziano (1984) megállapította, hogy az iskolázottságalapú tudásszakadékok nagyobbak az újságot nem olvasók, mint az újságolvasók között.
Ezzel szemben néhány tanulmány a televíziózásnak a tudásszakadékot
csökkentô szerepére összpontosított. Ebben a kutatásban két téma bír
fontossággal. Az egyik: csökkenti-e a televíziózás a szakadékokat? A másik:
ha igen, akkor a hatás azonos-e az egyszerû és a mélyebb információk tekintetében (Miyo 1983; Mulugetta 1986)? Neuman (1976) számos érvet
sorakoztat fel amellett, hogy a televízió áthidalhatja a tudásszakadékokat.
Egyrészt a televíziónézés – más média befogadásától eltérôen – nincs
különösebb korrelációban az iskolázottsággal. Másrészt az alacsonyabb SEScsoportok tagjai jobban szeretik a híreket a televízióból beszerezni, mint más
forrásból. Harmadrészt az emberek televíziónézési motivációi eltérnek azoktól a motivációiktól, amelyek miatt más médiát igénybe vesznek.
Negyedrészt a televíziónézés természete inkább analóg, mint véletlenszerû.
Vagyis más médiák igénybe vevôihez képest a tévénézôk kevésbé képesek
szelektíven kiválasztani, hogy milyen híreket fogadjanak be.2
Egy tanulmányban, amely a hírekben hallottak felidézésérôl szólt,
Neumann (1976) nem talált jelentôs iskolázottságalapú különbséget a tartalmi és a történettípusú felidézésben. Egyedül csak a hírek iránti érdeklôdésben talált különbséget. Akik igyekeztek megtartani a folyamatos tájékozottságukat, azok több történetet tudtak felidézni, mint az alkalmi nézôk.
Ennek a tanulmánynak azonban fontos hiányosságai vannak. Nem elemezte
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az egyes specifikus témákban való tájékozottságot, sem azt, hogy a befogadók kiegészítették-e a televízióból történt tájékozódásukat más forrásokkal, sem azt, hogy voltak-e különbségek azok között, akik nézték a
televíziót, és akik nem. Ez az utóbbi kulcskérdésnek számít, mert akik nem
nézték a híreket az interjú napján, azok kirekesztôdtek a mintából. Ám ez a
tanulmány mégis felvet egy fontos megállapítást: amikor az emberek nézik
a televíziót, az iskolázottságalapú szakadék kevésbé valószínû. Az Egyesült
Államokban és egyes fejlôdô országokban végzett más kutatások is alátámasztják ezt a megállapítást.
Ezzel szemben egyes tanulmányok azt állapították meg, hogy a televíziózás negatívan hat ki a tájékozottságra. Gandy és El Waylly (1985) arról számol be, hogy a felmérés során afroamerikaiak azt vallották, hogy többet
nézik a tévét, a tájékozottságuk mégis alacsonyabb volt. Egy indiai kutatás
vegyes eredményekrôl számolt be: a tévénézés a szakadékok csökkenését
jelentette egy „elmaradott” faluban, viszont a szakadékok növekedését jelentette egy „progresszív” faluban (Shinghi, Kaur és Rai 1982).
Az újságolvasást a tévénézéssel egybevetô tanulmányok általában azt
mutatták ki, hogy a nyomtatott sajtó jobban kapcsolódik az egyszerû és az
elmélyült tájékozottsághoz is. Egy választásokról szóló tanulmányban a kevésbé iskolázott, de újságolvasó emberek jobban tájékozottnak bizonyultak, mint a
magasabban képzett befogadók (Mulugetta 1986). Ebben az a figyelemre
méltó, hogy pedig a magasabb iskolázottsági szintet általában az újságolvasáshoz szokták kapcsolni. Az a kevés tanulmány, amely nem talált összefüggést az iskolázottság és a helyi újság olvasása között, arról számolt be,
hogy a városi vagy regionális újság olvasása az iskolázottsághoz kapcsolódik
(Donohue, Tichenor és Olien 1986). Ez azt jelenti, hogy bizonyos témákban
a szakadék kiszélesedik az olyan „kozmopoliták” között, akik olvasnak
regionális újságokat, és akik nem (Merton 1968).
A szakirodalomban azonban egybehangzóbb az a megállapítás, hogy bár
a televízió képes növelni a tájékozottságot az alacsonyabb SES-csoportok
körében, mégis téves információterjesztôként elkönyvelni, mert a televízióban inkább a szórakoztatás kap hangsúlyt, nem pedig az ismeretek terjesztése, különösen más médiumokhoz viszonyítva.
A kutatások felvetették az interperszonális beszélgetéseknek a tudásszakadékokra gyakorolt hatásának fontosságát, bár azok pontos hatása az ezen
terület kutatásának szükségessége ellenére még tisztázatlan (Chaffee 1972).
Az az általános elképzelés, hogy a témának valamilyen társadalmi konfliktus és/vagy a felfokozott médiapublicitás miatti kiemelkedô érdekessége
interperszonális beszélgetéseket gerjeszt. Ennek az a következménye, hogy
a témával kapcsolatos információk gyorsabban terjednek el minden társadalmi csoport körében, hozzájárulva a tájékozottság kiegyenlítôdéséhez. Az
interperszonális beszélgetések ilyen módon tehát a média generálta információk felerôsítésével fokozó, sôt gyorsító szerepet játszanak ebben a folyamat-
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ban (Childers 1975; Donohue és mások 1975; Hornik 1989). Tehát az interperszonális beszélgetésekkel felerôsödött médianyilvánosság nagyon
hatékony a tájékozottság kiegyenlítôdésében a fejlett és a fejlôdô országokban egyaránt. A munkahelyekhez és más szervezetekhez (Brantgarde 1983;
Gaziano 1984) és más közösségekhez (Finnegan és mások 1990) tartozás is
bizonyára közrejátszik a tájékozottság megnövekedésében. Az újítások elterjedését vizsgáló kutatásokból származó bizonyítékok szintén az interperszonális kommunikáció fontosságát jelzik (Rogers 1983).
Az interperszonális kommunikáció fontosságáról szóló bizonyítékok tehát
a szisztematikusabb kutatások szükségességére mutatnak rá. A hipotézis
finomításának két ígéretes iránya kínálkozik. Az egyik: hogyan hat az interperszonális kommunikáció a tudásszakadékokra hasonló és nem hasonló
közönség körében? A másik: a szerep, amelyet az interperszonális kommunikáció betölt, eltér-e egymástól heterogén és homogén közösségekben? Egy
új kutatás elôkészíti az alapokat ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatához.
Melwani, Viswanath, Becker és Kosicki (1994) szerint a heterogén
közösségekre jellemzô gyengébb társadalmi rögzítettség elônyös lehet, mert
lehetôvé teszi az „eltérô érdekû és tájékozottságú emberek közötti interakciót, alkalmat nyújtva ezzel az ismeretek terjedésének meghatározott
témákról”. Ez a „gyenge kötöttségek” erôsségének elve (Granovetter 1973).
Másfelôl a kevésbé pluralisztikus rendszerekre jellemzô szorosabb
kötöttségek és érdekhomogenitás hátrányos lehet az új információk megszerzésében. Ha a kutatók empirikus bizonyítékokat találnak ezekre a tételekre,
az bizonyára segítségül szolgál majd a tudásszakadék hipotézise fô axiómáinak finomításához.
Összegzésül: a csatornák befolyásoló hatásáról és a tudásszakadékról szóló
megállapítások nem egyértelmûek, és újabb területek kutatásának szükségességét vetik fel. Lehetséges, hogy egybevethetô a megszerzett információ mennyisége olyankor, amikor a kapott hírek mennyisége egyenlô
(Robinson 1972). Ám a kapott hírek mennyisége általában már önmagában
is más faktorokon múlik, köztük az SES-en, valamint az érintettségen, amely
valamilyen társadalmi konfliktusból vagy az illetô mindennapi elfoglaltságából következik. Fontosabb azonban az, hogy ki milyen médiát vesz
igénybe elsôdleges forrásként. Ha a médiahasználat céltudatos és egyenlô a
társadalmi csoportok között, olyankor a tájékozottsági különbségek nem
annyira feltûnôek (Chaffee, Ward és Tipton 1970; lásd még Pearson 1993).
Azonban különbségek vannak a médiára való odafigyelésben, a médiahasználatban és az információfeldolgozásban, különösen a nyomtatott médiát
illetôen. Loges és Ball-Rokeach (1993) megállapította, hogy a mintájukban a
gyakori és a nem gyakori újságolvasók eltérô okokból olvasnak újságot.
A magasabb jövedelmû csoportok tagjai inkább a státuszukkal összefüggô
okokból olvastak újságot, mint például „a közösség élvonalában maradni”,
továbbá azért, hogy eldöntsék, kire szavazzanak, és hogy megértsék a
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közösségben történô eseményeket. Griffin (1990) azt állapította meg, hogy a
magasabb képzettségû befogadók inkább a nyomtatott sajtóban megjelenô
közügyekre figyelnek, és hogy a magasabban képzettek esetében az újságolvasás és a tájékozottság között szignifikáns az összefüggés, az alacsonyabban képzettek esetében azonban nem. Kleinnijenhuis (1991) Hollandiában
végzett kutatása szintén azt tárta fel, hogy az újságolvasásnak több hasznát
veszik azok, akiknek magasabb a képzettségük.
Ez arra utal, hogy a tudásszakadékok a médiára való odafigyelés és az ott
szerzett ismeretek feldolgozása közötti különbségekbôl, valamint az alacsonyabb és magasabb SES-csoportok közötti helyzetbeli eltérésekbôl adódnak
(Gunter 1987; Robinson és Levy 1986). Az SES domináns faktor marad a
tudásszakadékokban, hacsak nem történik alapvetô szerkezeti változtatás a
kevésbé iskolázottak médiához való hozzáférésében (Donohue és mások
1987). Egyesek szerint az új technikai fejlemények – mint például a kábeltelevízió, a teletext és a számítógép – mérsékelhetik a szakadékokat
(Compaine 1985; Parker és Dunn 1972), bár ez még kérdéses, mivel a magasabb SES-csoportok könnyebben fogják majd birtokba venni és hasznát venni
ezeknek az új eszközöknek (Berg 1984; Ettema 1984; Finnegan, Viswanath és
Loken 1988; Rogers 1976; Scherer 1989; Tomita 1989).

A tudásszakadék mint sokszintû jelenség
Sok más társadalom- és viselkedéstudományhoz hasonlóan a tömegkommunikáció kutatásában is folyamatos vita zajlik arról, hogy az egyes jelenségeket
milyen szinten kell elhelyezni (Berger és Chaffee 1987; Huber 1991; Paisley
1984; Pan és McLeod 1991). Ez minden bizonnyal érvényes a tudásszakadék
hipotézisére is. Az eredeti hipotézis társadalmi strukturális jelenségnek határozta meg, bár szóltak érvek amellett is, hogy a szakadékok társadalompszichológiai jellegûek. A kutatások kiterjedésével azonban az egyén szintjén
mozgó magyarázatok is felvetôdtek, mint például a motiváció és az információfunkcionalitás témája. A szakadékok mindkét szinten való elhelyezése
néha értelmezésbeli tisztázatlanságokat okoz, de nem igazán elôrevivô – és
nem is informatív – az azon folyó vita, hogy melyik szint helyénvalóbb.
A társadalomstrukturális és az egyéni különbségeket elôtérbe helyezô
megközelítés a szakadék jelenséget a valóság két teljesen eltérô szintjén vizsgálja. A hangsúlynak arra kell esnie, hogy megtaláljuk a kapcsolódási pontokat a két szint között. Ilyen értelemben a tudásszakadék lehetôséget kínál
egy ilyen sokszintû perspektíva kialakítására és a „szintek közötti kapcsolódások” feltárására és megvilágítására (Pan és McLeod 1991).
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Az egyén szintjén mozgó magyarázatok
Ettema és munkatársai egy alternatív hipotézissel jelentkeztek, azt felvetve,
hogy a motivációs és a szituációs tényezôk fontosabbak lehetnek, mint az SES:
A tömegkommunikációból a társadalmi rendszerbe áramló információ
mennyiségének növekedésével az információkat gyorsabban szerzik meg a
népességnek azon szegmensei, amelyek motiváltak az információk megszerzésében és/vagy amelyek számára az információ funkcionális, mint azok a
szegmensek, amelyek nem motiváltak, vagy amelyek számára az információ nem funkcionális, így az ezen szegmensek közötti tudásszakadék inkább
növekszik, mintsem csökken (Etterna és Kline 1977, 188).
A fenti tétel mögött az a feltevés húzódik, hogy az SES hatásait az egyéni
szintû faktorok felülmúlhatják. Vizsgálat alá került néhány ilyen tényezô,
köztük az érdeklôdés, a fontosság és a fenyegetés, az érdekeltség és feltûnôség, a kognitív sémák és az egyéni részvétel. Mindezekrôl megállapították,
hogy összefüggenek a tájékozottsággal, és némelyik erôsebben, mint az SES
és vele az iskolázottság.
Más kutatások azonban kétségeket ébresztettek az iránt, hogy az egyéni
különbségek ezen faktorai erôsebb determinánsai volnának a tudásszakadéknak, mint az SES, vagy akár a nem vagy az életkor. Lovrich és Pierce
(1984) azt állapította meg, hogy a motivációs változók erôsebb jelzôi a tájékozottságnak, mint az SES, de az iskolázottság erôsebb jelzôje a „problémaartikulálásnak” (az információfeldolgozási képesség mérôje), mint a motivációs változók. A jövedelem is jelzô, bár a témában való részvétel erôsebb
jelzôje a beható tájékozottságnak. A motivációs változók (használat és részvétel) mindössze a saját erôbôl szerzett tájékozottságban minôsülnek szignifikáns jelzônek az SES-változókhoz képest. Egy jelenlegi kutatás összehasonlította egy többé és egy kevésbé motivált csoport tájékozottságát, és iskolázottságalapú szakadékokat talált mindkét csoporban, noha a szakadék mérete kisebb volt a motivált csoportban (Viswanath, Kahn, Finnegan, Hertog és
Potter 1993).
Több általánosítás állítható fel ennek a mûnek az alapján. Egyrészt: néhány egyéni motivációs faktor feltétlenül kapcsolódik a tájékozottsághoz, és
alkalmanként tompíthatja az SES és vele együtt járó iskolázottság hatását.
Másrészt: elképzelhetô, hogy maguk a motivációs faktorok is a tájékozottság
növekedésének eredményeképpen erôsödnek fel. Vagyis az ok-okozati lánc
a tájékozottság és a motiváció között a kutatási eredményben nem olyan világos, hogy egyértelmûen meg lehessen állapítani az irányát. Ehhez újabb
kutatás lesz szükséges (Horstmann 1991). Harmadrészt: ki motiváltabb az
információszerzésben, és miért motivált. Egyes tanulmányok megjegyzik,
hogy önmagában az információszerzés iránti motiváció a magasabb iskolázottsághoz kapcsolódik (Viswanath, Kahn és mások 1993), noha ellenkezô
értelmû eredmények is születtek (Chew és Palmer 1994), például az a fel-
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vetés, hogy magának az információszerzés iránti motiváltságnak társadalmi
strukturális oka lehet. Például közösségi vezetôk és a közösségük iránt
mélyen elkötelezett emberek motiváltak lehetnek információk szerzésére a
legkülönbözôbb témákban úgy, hogy közben azokhoz nemigen fûzôdik
személyes közük vagy egyéni érdekük (Price és Zaller 1993; Viswanath
1988). Az országos és a nemzetközi hírek figyelemmel követését az ilyen
emberek azért tartják fontosnak, mert úgy érzik, hogy ez hozzátartozik az ô
eliti szerepkörükhöz. Az iskolázottabbak érdeklôdésének sokirányúsága és
a korábban megszerzett tudásanyaguk hasznosításának képessége jól dokumentált (McLeod és Perse 1994; Price és Zaller 1993). Vagyis az olyan strukturális faktor, mint az SES (iskolázottság) több odafigyelést, érdeklôdést,
motiváltságot és tájékozottságot vonhat maga után (Fredin és mások 1994).

Strukturális magyarázatok
A tudásszakadék hipotézisét eredetileg a fejlôdésszociológia kontextusában
írták le, és így az a társadalmi környezetnek a kommunikációs hatások közvetítésében játszott fontos szerepére összpontosított. A tudásszakadékban
meghatározó szerepet játszó faktorok a társadalmi konfliktus, a közösségi
szociális struktúra, valamint az információ fölötti kontroll, mint például a
kampánytervezôk, reklámszakemberek és más közgondolkodás-befolyásolók általi hatásokra.

Közösségstruktúra és közeg
A komplex és pluralisztikus közösségi közegek a strukturális sokszínûségükkel, az egymásétól elkülönülô ismereteikkel és a hatalom szétosztottságával gyakorolnak befolyást a tudásszakadékokra. Ezekbôl a faktorokból
eredôen a közösséget érintô döntéseket szükségszerûen széles körben vitatják
meg a nyilvánosság elôtt, és ebben a hírmédia kulcsszerepet játszik. A pluralisztikus közösségekben verseny folyik a csoportok és más szereplôk között
a hatalomért és a befolyásért, így a nyílt konfliktusok kialakulása valószínûbb, mint a homogén közösségekben (Coleman 1957).
Az ilyen heterogén közösségek tagjai a tömegmédiából és egyéb, másodlagos csatornákból jutnak hozzá a különféle csoportok tevékenységérôl szóló
és más érdemleges információkhoz. A tömegmédiából szerzett híreket
kiegészíthetik más, formális és informális hírforrásokból. Azt is sokszínûség
jellemzi, hogy ki milyen hírekhez jut hozzá, és ebben az érdeklôdés is
közrejátszik. A viszonylagos szakosodottság miatt az egyes témákról szóló
információk nagy részére csak azok figyelnek oda, akiket éppen az érdekel,
és akiknek már voltak elôzetes információik azokról a témákról.
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A viszonylag kicsi, homogén közösségekben a kommunikáció elsôdleges
módja az interperszonalitás. Egyes személyek egyszerre sokféle jogcímmel
rendelkezhetnek a hatalomhoz. Elôfordulhat, hogy egy vezetô személy
egyidejûleg a városi tanács tagja, a helyi klub tisztségviselôje és a tervezési
testület tagja. A hatalom emiatt viszonylag kevésbé osztódik szét, és a döntéseket kevesebb személy hozza, mint a heterogén közösségekben, és sok
esetben kisebb nyilvánosság mellett (Vidich és Bensman 1958). A hírmédia
(fôleg az újságok) a helyi hatalom kezében vannak, beleértve többnyire a
helyi szerkesztôt vagy kiadót is (Edelstein és Schultz 1963). A hírmédia a
nagyobb közösségekéhez képest inkább kerüli a konfliktusok megjelenítését, és így inkább a kisvárosias konszenzusos hangvétel jellemzô rá
(Tichenor és mások 1980). Az információs közeg és az interperszonális interakció informális jellegébôl eredôen lehetséges, hogy az információk bizonyos
fajtái gyorsabban és talán egyenlôbben jutnak el minden társadalmi csoporthoz, mint más közegekben.
Az ilyen perspektívából vizsgálódó kutatások többsége azt állapította
meg, hogy a tudásszakadékok a nagy, heterogén közösségekben nagyobbak, mint a kis, homogén közösségekben. Gandy és El Waylly (1985) például iskolázottságalapú tudásszakadékokat talált egy külügyi témát illetôen
Washington D. C.-ben. Az említett megállapításoknak megfelelôen nem
voltak észlelhetôk szakadékok egy kis, homogén közösségben végzett kampányban, amely a szívbetegségekrôl szólt (Ettema 1983). Homogén közösségekben Indiában végzett kampányok vizsgálatai nem találtak szakadékokat, vagy csak szûkülô szakadékokat találtak (Galloway 1977; Shinghi és
Mody 1976). Az Egyesült Államokban végzett kutatás éppenséggel fordított
szakadékokat észlelt, vagyis a kevésbé iskolázott csoportok több ismeret
megszerzésérôl tanúskodtak, mint az iskolázottabb csoportok (Douglas 1970).
Mindamellett néhány legújabb kutatás megjelölt bizonyos körülményeket,
amelyek között ez a tétel nem érvényes. Komplexebb és kevésbé komplex
közösségek között nem mutatkoztak a várt SES-alapú szakadékok például a
szívbetegségek megelôzésében való tájékozottságban. Az is felmerült, hogy
az ideiglenesen kialakuló SES-alapú szakadékok gyorsabban zárulnak össze a
pluralisztikus közösségekben, ellentétben a fenti megállapításokkal (Viswanath
és mások 1994; Viswanath, Finnegan és Kahn 1993). Továbbá egy közösség
vizsgálata szerint a várt SES-alapú szakadékok mértéke a közösség fokozatos
pluralisztikussá válása során tizenhat év alatt lecsökkent (Melwani 1994).
Többféle módon lehet magyarázni ezeket a kisszámú, mégis ellentmondásos megállapításokat a pluralizmusról és annak a tájékozottságra gyakorolt
hatásáról. Egyrészt a szakosodottság fokozhatja az információáramlást bizonyos témákban. Vagyis az urbánus közösségeknek többféle csatorna állhat
rendelkezésükre, és így könnyebben válhatnak hozzáférhetôvé a speciális
információk az olyan témákban, mint például a tudomány vagy az egészség.
Finnegan (1993) kutatása megvizsgálta, hogy a különbözô közösségtípusok-
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ban milyen információforrások állnak rendelkezésre a szívbetegségek megelôzésének témájában, és arra a megállapításra jutott, hogy a legkomplexebb
közösségben élô befogadók több és sokfélébb rendelkezésükre álló forrásról
számoltak be a kevésbé komplex közösségekhez képest (noha ez a hozzáférési különbség tíz év folyamán csökkent). Pearson (1990, 1993) az alaszkai
falusi és városi médiaközegek összehasonlításáról szóló tanulmányában a
falusias területeken nagyobb szakadékokat talált. Ez arra utal, hogy a médiaszegény közegekben az „információredundancia” – vagyis hogy a média
összes csatornáján ugyanazok az információk ismétlôdnek – mérséklô hatást
fejt ki. McDivitt (1985) és Hornik (1989) szintén azt állapította meg, hogy
csökkentek a tudásszakadékok az afrikai Gambia egy kezdetleges közösségében.
Másrészt a Donohue (1986) által Minnesotában nagyvárosi napilapok olvasottságának csökkenésérôl végzett elemzés azt mutatta ki, hogy csökkent a
nagyvárosi napilapok iránti érdeklôdés a nem nagyvárosi területeken, a regionális városokban növekedett az összefüggés a nagyvárosi napilapok olvasása és
az iskolázottság között, és a falusi területeken is növekedett az összefüggés a
nagyvárosi napilapok olvasása és az iskolázottság között. A szerzôk arra figyelmeztetnek, hogy ezek a változások a nagyvárosi napilapok nagyobb olvasottsága által potenciálisan növelhetik a tudásszakadékokat a nagyvárosi
közösségek és a regionális és külsô területek között. További elemzéseikben
Tichenor, Olien és Donohue (1987) megerôsítették, hogy a kisvárosokban a
nagyvárosi napilapok olvasása szintén az iskolázottsághoz kapcsolódik, ami
a tudásszakadékok további szélesedését helyezi kilátásba. A nagyvárosi
lapok olvasóin belül azonban a tájékozottság és az iskolázottság közötti
megszokott összefüggés eltûnt (Horstmann 1991). Ez a három tanulmány azt
is felveti, hogy a vidéki közösségek lehetôségei lényegesen korlátozottak a
csatornák – köztük az urbánus területeken megszokott specializálódott csatornák – hiányának ellensúlyozására (Donohue 1986; Pearson 1990; Tichenor
1987).
Harmadrészt a heterogén közösségekben könnyebben alakulnak ki konfliktusok, mint a homogén közösségekben (lásd lejjebb részletesebben) (Donohue,
Olien és Tichenor 1985).
A fentebb említett elemzés néhány fontos elméleti és gyakorlati kérdést
vet fel a tudásszakadék hipotézisérôl. Úgy tûnik, hogy ha az információ szakosodott jellegû, akkor a pluralisztikus közösségek az információgazdag,
sokszínû közegüknek köszönhetôen elônyben vannak. Ilyen körülmények
között a tudásszakadékok kialakulása inkább a kevésbé pluralisztikus közösségekben valószínû (Abrahamsson 1982). Amikor az információk általánosabb, kevésbé szakosodott jellegûek, olyankor a kisebb, homogénebb
közösségek lehetnek elônyben, és strukturális okokból eredôen az ilyenekben kevesebb tudásszakadék alakul ki. Problémát vet fel azonban, hogy a
kutatókban és a közélet szereplôiben mindinkább megfogalmazódik: a köz-
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életi döntéshozatalhoz a szakosodott információkhoz való hozzáférésre is
szükség van, és így a vidéki közösségek határozottan hátrányba kerülnek.
A vidéki és a nagyvárosi területek lakosságának az információkhoz való hozzáférése közötti különbség, illetve annak következményei további kutatások
szükségességére hívják fel a figyelmet.

Társadalmi konfliktus és mobilizáció
A konfliktusok meghatározó folyamatokként befolyásolják a társadalom változásait. Mint Coser (1956, 1967) kifejtette, a konfliktus a társadalmi rendszerben egyaránt lehet funkcionális és diszfunkcionális. A társadalmi rendszerben a konfliktus odafigyelést és érdeklôdést kelt, és a média érdeklôdése a
konfliktusos témákra irányul. Donohue és mások (1975) szerint a közösségi
feszültségek „kommunikációs tevékenységet keltenek”, benne interperszonális csatornákon folyó információáramlást is. Mint fentebb részleteztük,
a kutatások szerint fordított arányosság áll fenn a valamely téma miatti közösségi konfliktus szintje és az SES-alapú tudásszakadékok között. Mivel
nyílt konfliktus kialakulása valószínûbb a pluralisztikusabb közösségekben,
az ilyen közösségekben a szakadékok szûkülése is könnyebben történik
meg. A tudásszakadékok csökkenése és a konfliktusosság közötti összefüggést alátámasztják az Egyesült Államokban és Indiában végzett kutatások
(Donohue 1975; Frazier 1986; Galloway 1977; Genova és Greenberg 1979),
bár Frazier (1986) téves tájékozottságban megnyilvánuló szakadékokról is
beszámol. Ám legalább egy tanulmányban fokozott társadalmi konfliktushelyzettel egyszerre mutatkozó iskolázottsági alapú tájékozottsági eltérésekre
derült fény (Lovrich és Pierce 1984).
A társadalmi konfliktushelyzeteket azonban sok esetben kíséri és néha
táplálja az, hogy valamilyen közösségi csoportok, szervezetek és intézmények mozgósítani igyekeznek a tagjaikat és az általános közvéleményt, hogy
befolyásolják a közügyeket. Ez a tevékenység valamilyen igazságtalanság
megakadályozásának vagy társadalmi probléma felszámolásának a formáját
öltheti. Az ilyen tevékenység egyúttal kiegyenlítôen hathat a társadalmi alcsoportok közötti tudásszakadékokra is (Viswanath 1990).
A mobilizált társadalmi csoportok segíthetik az információk elterjedését az
alcsoportokban, mert megbízható és közvetlen hírforrásnak számítanak, és
lehetôséget kínálnak az informális megbeszélésre is. A kiegyenlítôdésnek
ezt a tendenciáját több kutatás megerôsítette az Egyesült Államokban és más
országokban is (Brantgarde 1983; Galloway 1977; Gaziano 1984).
Mint a társadalmi konfliktusok, a mobilizálás is rombolhatja a közösségeket. A szervezetekben elôfordul, hogy a tevékenységeket felosztják a
befolyásosabb és kevésbé befolyásos tagok, illetve alkotórészek között. Mivel a kevésbé képzett csoportok többnyire kevésbé aktívak, a szervezetek
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tovább erôsíthetik a tudásbeli egyenlôtlenségeket az aktívabb és a kevésbé
aktív tagok között (Galloway 1977; Gaziano 1984; Lovrich és Pierce 1984).
Gaziano (1984) például megállapította, hogy egy helyi újság magasabban
iskolázott olvasói több ismeretet szereztek a témákról, mint a kevésbé iskolázott olvasók, még olyan témák esetében is, amikor a szervezetek tevékeny
sége áttekinthetô.

Információkontroll
Lazarsfeld és Merton (1948/1960) három körülményt határozott meg, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a tömegmédia hatékonyan befolyásolhassa a társadalmi változásokat: a monopolizáció, a becsatornázás és a kiegészítés. A monopolizáció azt jelenti, hogy valaki milyen mértékben tudja uralni az információkat egy adott témában egy kommunikációs csatornán egy domináns
üzenettel. A becsatornázás a tömegmédiának a már korábban meglévô szemléleti és viselkedési módok fokozására és irányítására használását jelenti. A forráskiegészítés a tömegmédia információinak interperszonális interakcióval
kiegészítését jelenti.
A kutatások szerint a társadalmi változást célzó hatékony kampányok
azért csökkentik vagy számolják fel a tudásszakadékokat, mert sikerül megvalósítaniuk bizonyos mértékû monopolizációt és forráskiegészítést (vagyis a
médiakampányokat személyes interakcióval és a közösségek mobilizálásával kísérik). Fontos kérdés azonban, hogy a kutatási és demonstrációs projektekkel irányított társadalmi változások elérhetnek-e ilyen eredményeket
az olyan fokozottan pluralisztikus közösségekben, amelyekben a források
nem elegendôek a megfelelô mértékû kontroll kialakításához. Erre gyengék
a bizonyítékok, de pozitív irány vázolódik fel. Például az olyan demonstrációkampányok, mint a fejlôdô országokban „zöld forradalom” néven vezetett
projekt jelentôs sikereket értek el. Ez bizonyára annak köszönhetô, hogy
hosszú idôn át és a társadalom minden szintjét érintôen végezték, és konszenzust sikerült kialakítani arról, hogy az adott téma országos prioritást
kapjon. Ez elfogadható magyarázattal szolgál arra, hogy egyes irányított társadalmi változtatási programok a fejlôdô és a fejlett országokban nem találkoztak SES alapú tudásszakadékokkal (Ettema 1983; Galloway 1977; Olien
1983; Shinghi 1982; Shinghi és Mody 1976).
Összegezve: a tudásszakadékokra kiható fontos tényezônek tekinthetô,
hogy a kommunikátorok milyen mértékben tudják a kezükben tartani az
információkat a befogadóközegben.
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Elemzési szintek – összegzés
A tudásszakadék magyarázatainak fenti egyéni és strukturális szintû áttekintése szerint a különbözô szintû tényezôk egymással kölcsönhatásban alakítják
a tájékozottságot. A pontos viszonyaikat azonban még kevésbé tártuk fel. A tudásszakadék hipotézise jó kilátásokat nyújt ezeknek az elemzési szinteknek a
közös nevezôre hozására (Pan és McLeod 1991). A feladat: feltárni azokat a
kapcsolódásokat, amelyek összekötik egymással az elemzési szinteket – az
úgynevezett szituacionális és transzszituacionális tényezôket. Az ezeket a kapcsolódásokat keresô kutatások sikeresen bôvítik az ismereteinket az individuális
szintû tényezôknek a különféle strukturális körülmények között játszott szerepérôl (Gaziano 1984; Viswanath 1991; Viswanath, Kahn 1993). Ezek a kutatások
feltárják és magyarázzák a struktúra és a tájékozottság közötti közvetítô tényezôket is (Fredin és mások 1994).
Ezeknek a különbözô magyarázási szinteknek a társadalmi változásokra
való érvényesítése nagyon fontos. A szakadékoknak a motiváció hiányával
való magyarázása akaratlanul is átirányítja a figyelmet a társadalmi struktúrákról az egyénekre, még ha ez „az áldozat hibáztatása” is. Ez a fajta magyarázat aligha ösztönzi a befolyással rendelkezô közösségi csoportokat arra,
hogy az egyenlôtlenségek csökkentése érdekében rendszerszerû kiigazításokra törekedjenek. Mindamellett az egyéni eltérésekrôl és a társadalmi struktúráról mint a tudásszakadékok elôidézôjérôl folyó vita sokban viszi elôre a
hipotézis további fejlôdését.

A tudásszakadék kutatásának jövôje:
kísérleti irányok
Mi a jelenlegi álláspontunk errôl a hipotézisrôl – annak az értékrendnek a
fényében, amely a tudásszakadék kutatását és annak gyors fejlôdését megalapozza? Optimista megközelítés szerint a szakadékok nem elkerülhetetlenek vagy kezelhetetlenek, hanem gondos tervezéssel és strukturális átalakításokkal áthidalhatók. Másfelôl a szakadékok kialakulásának veszélye a
jövôben is mindig fenn fog állni az irányított társadalmi átalakítási törekvések és a társadalmi problémák médiapublicitás általi befolyásolása miatt.
Legalább három terület mutatkozik ígéretesnek a jövôbeli kutatások számára: a közösségstruktúra szerepe, az interperszonális kommunikáció szerepe,
valamint a média iránti bizalom és orientáció.
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A közösségstruktúra szerepe
Bár a kezdeti kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy a tudásszakadékok leginkább a viszonylag pluralisztikus rendszerekben alakulhatnak
ki, a legújabb bizonyítékok szerint ez a feltevés téves lehet. Ebben a tekintetben további kutatást érdemlô jelenség a különbözô médiacsatornák
fejlôdése a nagyvárosokban, az információkhoz és a csatornákhoz való hozzáférés beszûkültsége a falusias területeken és a falusias területek lakóinak
mint az információáramlás résztvevôinek ebbôl eredô marginalizálódása, a
közélet és a döntéshozatal körüli információk egyre növekvô komplexitása,
az, hogy a falusias területek közösségei hogyan ellensúlyozzák kisebb hozzáférésüket az információkhoz, valamint hogy ezek a változások milyen
hatással vannak a közösségi konfliktusokra.

Az interperszonális kommunikáció szerepe
Az interperszonális kommunikáció szerepe kutatásának szükségessége
ellenére kevés kutatás vizsgálta kifejezetten a tudásszakadékok vonatkozásában. A szakirodalom a kutatásnak legalább két irányát vázolja fel. Az
egyik: milyen szerepet játszik a hasonló és a nem hasonló csoportokon belüli
interperszonális kommunikáció a tudásszakadékokban? A másik: más-más
közösségi struktúrákban más-e az interperszonális kommunikáció szerepe?
Az ezekre a kérdésekre kapott válaszok is segítségünkre lehetnek a tudásszakadékok strukturális és egyéni szintû magyarázatai közötti kapcsolódások megtalálásában.

A médiafüggôség, az orientáció és a tudásszakadékok
Sok kutatás vizsgálta a különféle médiának a tudásszakadékokban játszott
szerepét. Némelyik szerint a szakadékokat a nyomtatott média közép- és
felsô osztály orientáltsága teszi valószínûvé. Mások szerint a tévé tudáskiegyenlítô szerepet játszhat. Kutatások szerint a közönség indokai a média
használatára eltérôek lehetnek, s ezek eltérôen hatnak a tudásra. A média
iránti figyelem, a feldolgozás és a függôség viszonyai jelentôsen hozzájárulhatnak a tudásszakadék megértéséhez. Az e téren folytatott kutatások gyümölcsözôen kapcsolhatók össze a média felhasználására, az általa nyújtott
kielégülésre és a tôle való függôségre vonatkozó kutatásokkal.
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