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A média befolyásoló ereje a vállalkozói attitűdre a rendszerváltás után 
The influential power of the media to the entrepreneurial attitude after the regime 
 
A dolgozatban bemutatom a rendszerváltás után megjelenő média, különösen a 
filmipar hatását a gazdaság szereplőire, különösen a bérmunkásokra. Amellett 
érvelek, hogy a filmipar megpróbálta befolyásolni a bérmunkások vállalkozói 
motivációit, méghozzá negatív irányba. 
Az elemzés során Hankiss Elemér Széchelyi-díjas irodalomtörténész nyomdokait 
követve vizsgálok meg egy magyar és egy cseh művet. A dolgozat alapstruktúrája 
többnyire Hankiss érvrendszerét követi. Az összehasonlítással világítok rá az 
alapfeltételezés létjogosultságára. A vizsgálat során, mivel az e témában 
fellelhető irodalom csekély, többnyire saját kutatásaimra, felméréseimre 
támaszkodok. A kapott eredményekkel igazolom, hogy az alapfeltételezés helyt 
álló. 
Összegzés: a rendszerváltás után a filmipar feltehetőleg megpróbálta befolyásolni 
az embereket. Erre eszközök széles skálája állt rendelkezésre, ezeket vizsgálom a 
dolgozatban két mű összehasonlításával. 



 
 

Abstract 

 

Peter Gellar 
III. course 
Business administration 
 
The influential power of the media to the entrepreneurial attitude after the regime 
A média befolyásoló ereje a vállalkozói attitűdre a rendszerváltás után 
 
In my work I present the post-regime appearing media, especially the movie 
industry’s influence on people, particularly the wageworkers. I argue on the side 
that the movie industry tried to infuence the wageworker's motivation on 
establishing enterprises, namely to negative direction. 
In my analysis I follow Elemér Hankiss, the literary’s ideas, I examine a 
hungarian and a czech movie in this way. The basic structure of my work follows 
Hankiss’s arguments. With the help of the comparison I highlight the raison 
d’etre of the assumptions. During the examination, having a bit lack of literature 
in this topic, I use mainly my own researches and surveys. With the results I can 
justify that the assumptions are correct. 
In summary, after the regime the movie industry presumably tried to influence the 
people. There were a wide range of instruments avaialblefor this purpose, I 
examine these in my work with the comparison. 
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1 Bevezetés 

„Azt mondják, kockázat nélkül nincs nyereség. Talán többről is szól. Kockázat 

nélkül nincs kaland, felfedezés, beteljesülés. Úgyhogy ne vesztegesd az időt! 

Vágj bele, és élvezd, ami jön!”  - mondta Erica, az Erica világa című sorozatban. 

A mozgóképek világa az utóbbi 20 évben rohamos átalakuláson ment keresztül. 

Emberek millióihoz jutnak el a képernyőn keresztül a rendezők és írók üzenetei, 

melyek sokszor mintaképző szereppel, befolyásoló erővel is bírnak. Egy ekkora 

tömeget elérő befolyásoló eszköz mérhetetlen hatalmat adhat birtokosa kezébe. 

Kérdés, hogy ezt a hatalmat ki mire használja. A TV reklámok ereje manapság 

megkérdőjelezhetetlen, nem véletlen, hogy ez az egyik legdrágább 

marketingeszköz. 

A filmek gyakran a gazdaság szereplőinek nagy tömegére képesek közvetett 

hatást  gyakorolni. Ösztönözhetik őket több munka vállalására, szakma 

változtatására, vagy akár illegális tevékenységekre is. Európában a XX. század 

végén, mikor már végleg felbomlani látszottak a tervgazdasághoz fűződő eszmék, 

az egyes szocialista országok különböző képpen reagáltak. Volt, ahol a 

nemzetközi kapcsolatok felé való nyitás kapott nagyobb figyelmet, volt, ahol a 

gazdaság szereplőit inkább a vállalkozásra motiválták. 

Ez a dolgozat amellett érvel, hogy Magyarországon a rendszerváltást követően, 

számottevő politikai és gazdasági erők érdekében állt, hogy a tömeg megmaradjon 

az alapvető bérmunkás életformánál. Ez a szellemiség a filmiparban is megjelent, 

melynek talán egyik legjellemzőbb példája a Szomszédok című sorozat. Ez a 

szappanopera több, mint 10 éven keresztül milliókat szögezett esténként a TV 

képernyői elé, karaktereit mindenki ismerte, a történések mindennapi beszédtémát 

képeztek. A sorozatban bemutatott gazdasági környezet éles ellentétet mutat egy 

szintén korabeli cseh művel, Az örökség című filmmel. Ezt a filmet az akkori 

csehországi pénzügyi fejlődési lehetőségek inspirálták, ennek megfelelően Věra 

Chytilová, a rendező egy olyan üzenetet próbált átadni az embereknek, hogy 

legyenek bátrak, ne féljenek új dolgokba belevágni, elvégre az adott gazdasági 

helyzetben a kudarcnak csekély valószínűsége van. Aki vállalkozásba kezd, 

viszonylag nagy eséllyel sikereket fog elérni. 
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Miért éppen ez a két mű? Ha megfigyeljük, mindkettőről elmondható, hogy sokan 

látták, ismerik. Egyik sem művészfilm, így a tömegkultúra eszközeinek 

tekinthetők. Az adott nemzetek embereinek nagy része tudja, hogy miről van szó, 

ha ezeket a műveket említik. Ezáltal viszonylag nagy befolyása lehetett a 

gazdaság szereplőire, így érdemes megvizsgálni ezeket. 

A két film által közvetített magatartásminták összehasonlításának aktualitását az 

adja, hogy Magyarországon a gazdaság alacsony szinten növekszik szemben 

többek között a Cseh Köztársasággal. Ennek sok minden más mellett az is oka, 

hogy hazánkban maga a potenciális növekedés is - más országokhoz képest - 

alacsony. 

Az adott téma elemzésével kevesen foglalkoztak eddig. Ezen kevés emberek közül 

az egyik, talán legjelentősebb Hankiss Elemér,  Széchenyi-díjas szociológus, 

filozófus, értékkutató, irodalomtörténész. Egy ideig a Magyar Televízió elnöki 

pozícióját is betöltötte, sokan tekintik a magyar értékkutatás megalapítójának. 

Jelenleg több egyetemen, többek között a Stanfordon, a Bruges-i Európa 

Egyetemen és a CEU-n is vendégelőadó. Hankiss 1986-ban kiadott Diagnózisok 2. 

című könyvében, a Torztükörben c. tanulmányában összehasonlítja a magyar és az 

amerikai televíziós műsorok hatásait. Az összehasonlítás során több aspektusból 

is megvizsgálja a két nemzet műsorai közötti különbségeket. Ezek közül többet a 

Szomszédok és Az örökség elemzésénél is figyelembe fogunk venni. 

Felmerülhet a klasszikus kérdés: vajon a sorozatnak ténylegesen célja volt a 

gazdaság szereplőinek befolyásolása, vagy  csak reálisan tükrözte az akkori 

helyzetet?  Esetleg mindkettő? Bármelyik válasz is fedi a leginkább a valóságot, 

nagy valószínűséggel negatív hatása volt a bérmunkások motivációira a sorozat. 

A dolgozat nem vállalkozik sem a potenciális sem pedig az aktuális növekedési 

ütemben mutatkozó eltérés okainak feltárására, csupán egyetlen tényezőt tesz 

vizsgálat tárgyává: a bérmunkások vállalkozóvá válásának hajlandóságát. E 

hajlandóság motivációi közül is csak egy tényezőt emel ki: a filmipar által a 

rendszerváltást követő években közvetített magatartásmintákat. 
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2 Összehasonlítás 

E részben térünk ki a két mű tulajdonságainak, filmtechnikai megoldásainak 

összevetésére. Mint már korábban említettük, az elmúlt években hatalmas fejlődés 

ment végbe a filmiparban, így  jelen elemzésben az akkori viszonyokhoz mérten 

érdemes vizsgálódni. Különös figyelmet fordítunk majd Hankiss (1986) elemzési 

szempontjaira, nyomdokait követve helyezzük górcső alá a két művet. 

2.1 A két mű tartalma 

A két mű tartalmilag bizonyos szinten eltér, lévén a Szomszédok szappanopera, 

Az örökség pedig egy film. Azonban sok tényezőben hasonlatosságot fogunk 

találni. A magyar sorozat egy valóságképet mutat a rendszerváltás időszakából. A 

Gazdagréti lakótelepen élők életébe, ezen belül is leginkább a  mindennapjaikba 

nyerhetünk betekintést. Három család költözik ugyanarra az emeletre az egyik új 

panelházban: Vágásiék, akik albérletből költöztek saját lakásba, Mágenheimék, 

akik több évi spórolás után jutnak végre saját házhoz, és Takácsék, akiknek 

családi házuk helyén építették az M0-s autópályát, így kénytelenek voltak 

elköltözni. E három család életének mozzanatait követhetjük nyomon, melyek 

leginkább problémákról és azok megoldásairól szólnak. Nap mint nap más 

problémával találják szembe magukat a szereplők, amelyekkel meg kell 

küzdeniük - a győzelem viszont nem mindig garantált. Alapvetően folyamatos 

téma a pénz, a pénz miatti nehézségek. Folyamatosan akadályba ütköznek az 

emberek, hol anyagi, hol társadalmi, hol más gátak miatt. A cselekvésképtelenség 

sok esetben megjelenik, ezzel is letörve az amúgy sem túl lelkes magyar 

népességet: 

„ - [...] Ha egy párt volt, akkor minek kellett választás? (Julcsi) 

- Hát ez az, rejtély... Akkor választhattál egy közül, most meg választhatsz több 

közül, de még nem ismered őket. (Ádám) 

- És ha egyik sem tetszik, akkor mit csinálsz? (Julcsi) 

- ...Semmit... (Ádám)” 
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(részlet Mágenheim Julcsi és apja, Mágenheim Ádám beszélgetéséből, amikor 

Ádám megpróbálja elmagyarázni a választási hadjárat fogalmát) 

Vizsgáljuk most meg Az örökség című filmet ebből a szemszögből: Bohumil 

Stejskal, vagy ahogy mindenki ismeri, Bohus, az egyszerű, falusi ember hatalmas 

vagyont örököl. Azonnal más szemmel látja a világot, rögtön elkezdi habzsolni az 

életet a maga módján. Akárhova nyúl, a pénz és a tulajdonjogok már-már 

korlátlan hatalmat biztosítanak neki bizonyos területeken. Mindent megtehet, 

mindent megvehet, bármit csinálhat. Amikor azt hinnénk, hogy rosszra fordul 

minden, és kiderül, hogy mégsem ő az illetékes örökös, hamar kiköszörülik ezt a 

csorbát: még nagyobb vagyont örököl, immár biztosan. 

A film egy szatirikus képet mutat a szocializmusból kapitalizmusba való 

átmenetről. Remek hangulata megragadja az embert, még a negatívabb 

karakterekről is kellemes, jó kép alakul ki. 

2.2 Életfelfogás 

A két mű életfelfogásbeli különbsége egyértelmű: míg a Szomszédok egy 

mindennapi problémákkal szembenéző, realista, sokszor kissé lehangoló képet 

tükröz, a múlton rágódik, addig Az örökség egy vidám, kevésbé gondterhelt, 

pozitív, jelen- és jövőorientált világot tár elénk. Az adott korra vonatkozóan ez 

talán érthető is: Magyarországon a rendszerváltás után még sok kérdés maradt 

tisztázatlan, mind gazdasági, mint egyéb területeken. Bár ugyanez elmondható 

Csehországról is, főleg, hogy akkoriban vált külön Szlovákiától, a felmerülő 

kérdéseket gyorsabban és hatékonyabban kezelték, így kevésbé állandósultak. A 

magyar műsort némi egykedvűség hatja át, és bár „lehet, hogy valójában ilyenek 

vagyunk, de kár, hogy még a televízió is ezt a bágyadtságot erősíti bennünk” - 

talán szándékosan. [Hankiss, 1986. p. 412.] 

Miben nyilvánulhat meg a gazdasági vonatkozás az eddigiek alapján? A cseh mű 

végig egy fejlődő gazdasági képet tár elénk: 

„ - [...] Tudta, hogy ebben a hónapban 2750 vendéglőt nyitottak meg?” (Bohus) 

(Részlet Bohus és nénje beszélgetéséből) 
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Egy új lehetőségekkel teli világot láthatunk, ami motivációként hathat az 

emberekre, hogy kezdjenek magukkal valamit, lépjenek ki a bérmunkás 

életformából, ugyanis a nagyobb vagyonhoz vezető út nem is olyan nehéz: 

bármibe belevághatunk, jó dolog fog kisülni belőle, még abban az esetben is igaz, 

ha nem rendelkezünk különösebb szakértelemmel: 

„ - [...] Én el is mehetek, amikor akarok. Bármikor! (pincér) 

- Hát csak eredj, eredj! Futás! Futás! Vissza ne gyere! Ilyenekre nekem nincs 

szükségem. (Bohus) 

- Új idők! a vendég kidobja a pincért! Már itt sem vagyok... Elmegyek! Új idők... 

(pincér) 

- Elmegy! Jó! (Bohus)   

- Nem kellett volna. Ebből még baj lehet... (ügyvéd) 

- Nekem bajom? ” (Bohus) 

(Részlet Bohus és az ügyvéd kávéházas jelenetéből, amikor Bohus kirúgja a 

pincért) 

Ezzel szemben a Szomszédokban egy teljesen más képet kapunk. A mindennapok 

nehézségei folyamatosan megnyilvánulnak, az emberek számításait gyakran 

keresztülhúzzák rajtuk kívül álló tényezők. A pénz hiánya folyamatos problémát 

jelent, a cselekvésképtelenség gyakran áthatja a levegőt. Több példát is láthatunk 

arra, hogy megfelelő képesítés nélkül nem juthatunk egyről a kettőre. Ennek 

ráadásaként, és egyik legfőbb motívumként az állami szabályzás és bürokrácia a 

legfőbb gát: a kisebb ügyekért is rengeteget kell utánajárni, átláthatatlan 

papírmunka, rengeteg hibázási lehetőség, ahol akár büntetés is várható. 

Beláthatjuk, hogy egy ilyen instabil, bizonytalanságokkal teli rendszer nem a 

legjobb motiváció a gazdaság szereplői számára, bármilyen területet is 

vizsgálunk. Különösképpen igaz ez a vállalkozásba vágásra: 

„ - [...] Az egyéni vállalkozói engedélyhez kell egy erkölcsi bizonyítvány a 

belügytől. Ezzel elmégy az önkormányzathoz az engedélyért, aztán elmégy az 

adóhivatalba, ott kapsz egy adószámot, elmégy a bankba, és nyittatsz egy 
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bankszámlát. Aztán nyomtatványellátóban veszel egy naplófőkönyvet. Ezzel 

elmégy az adóhivatalba, hogy hitelesítsék. (Viktor) 

- Ne is mondd tovább! Hogy csinálják azok, akiknek nincs alkalmazottja, se ideje, 

se pénze...? Ej-ej, szervusz egyéni vállalkozás, marad a schwarz... (Feri) 

- Amivel lebuksz. Hányan tudják, hogy van otthon géped, és hogy hány helyre 

dolgozol? Minden egyes ember egy-egy feljelentési forrás. (Viktor) 

- Írd le nekem ezt az egész ceremóniát, és valahogy nekilátok. [...] Még valamit! 

Ha mindezt végigcsináltam, akkor mi van az adóval? (Feri) 

- Abba most nem kezdek bele, mert az egy komplett litánia. Majd egy este leülünk 

egy üveg itallal és a törvénnyel és elmagyarázom neked, hogy hogy könyvelj 

bevételt, kiadást, tételes költségeket, papírt, áramot, fűtést, ÁFA-t, ... (Viktor) 

- Állj! Megígérem jó nagy üveg lesz...” (Feri) 

(részlet Vágási Feri és ügyvéd barátja, Lovas Viktor beszélgetéséből) 

Még képanyag nélkül is érzékelhető, hogy mennyire terhes és bizonyos mértékben 

kilátástalan, instabil a helyzet, ha valaki vállalkozni szeretne, különösképpen, ha 

bérmunkás volt eddig az illető, és így komolyabb ismeretekkel egy vállalkozással 

kapcsolatban még nem rendelkezik. A film azt sugallja, hogy az olcsó 

munkakínálatban érdekelt nagyvállalatok és a konkurenciától tartó vállalkozások 

érdeke azt diktálta, hogy a bérmunkás maradjon meg bérmunkásnak, ne váltson 

olyan életformára, amelyben saját kreativitását, saját vágyait élheti ki, 

valósíthatja meg. 

Érdemes itt egy kisebb kitérőt tenni, és visszaugrani 1984-ig, amikoris az Albert 

Einstein Bizottság nevű alternatív irányzatú zenekar Békásmegyer című száma 

kiadásra került (és a Jégkrémbalett című filmben is megjelent betétdalként, ami 

1990-ig nem került országos forgalmazásba). Ez a zeneszám akkoriban hatalmas 

felháborodást generált, nyers őszintesége sok ember szemeit felnyitotta: „A TV be 

van kapcsolva / Azt nézi minden rabszolga / Tipikus naív munkaerő vagyok / A 

békásmegyeri rabszolgatelepen lakok.” Ha értelmezzük a „bérrabszolga" szót 

(olyan munkás, aki bár pénzt kap munkájáért cserébe, nincs más lehetősége, 

helyzetéből nincsen kiút, egyedül az adott munkával tudja legalább egy 
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létminimum szintig biztosítani egzisztenciáját), hamar egy komplex képek 

kaphatunk a munkásréteg élethelyzetéről. Ez bizonyos mértékben hasonlóságot 

mutat az ókori római felfogáshoz: „panem et circenses”, azaz „kenyeret és 

cirkuszt” a népnek [Decimus Iunius Iuvenalis, i.sz. I.-II. sz.]: legyen meg az 

alapvető létminimum (bár jelen esetben nincsen ingyen ételosztás), és legyen 

valami, ami leköti az embereket szabadidejükben, hogy ne foglalkozzanak mással 

(politikával, gazdasággal, stb.). 

„Az embereknek általában az a véleményük, hogy a rabszolgaság és jobbágyság 

megszüntetése óta a szabadság e tekintetben teljesen helyreállíttatott. A 

"bérrabszolgaság" azonban nem egyszerű szocialista jelszó. Mindaddig, ameddig 

minden egyénnek, akár a magántulajdon földosztással, földbérlettel történő 

kiterjesztése, akár pedig a föld köztulajdonba való vétele által, egy megfelelő 

nagyságú földdarab használatához, termékeinek élvezéséhez való zavartalan joga, 

tehát az egyén gazdasági szabadsága biztosítva nincs, személye felett való 

szabadsága csak jogi képlet s nem tényleges valóság. A földnélküli János, még ha 

"szabad" is, kénytelen a földtulajdonossal kiegyezni, hogy megélhessen. El kell, 

hogy adja a munkáját, szolgává kell tennie magát, s nem önkéntes elhatározás, 

hanem a kényszerűség miatt. Bizony még hosszú útja van annak, hogy az 

egyénnek a maga személye felett való szabadságjoga hibátlanul biztosíttassék: az 

voltaképpen csak a gazdasági szabadság kivívása után következhetik be. ” 

[Balázs 1937. p. 180] 

Sokszor hallhatjuk mostanában a kényszervállalkozás szót is. Mit takarhat ez 

pontosan? Magyarországon bár kifejezetten magas a vállalkozások száma, ennek 

jelentős része olyan egyéni vállalkozó, aki nem saját akaratból választotta ezt a 

munkaformát. Ez a vállalkozóvá válási folyamat már a rendszerváltás után 

megkezdődött, mára már egyértelműen látható a következménye: a rengeteg 

egyéni vállalkozói "cégforma" a statisztikák hitelességét, értelmezhetőségét és 

relevanciáját károsítja, így azok használhatósága, reprezentativitása 

megkérdőjelezhető. Ráadásul sokan nem figyelnek eléggé az adózással 

kapcsolatos teendőkre, a megfelelő szaktudás nélkül elvesznek a hivatalos 

ügyekben. Ezen felül, a sok kiskapu eredményeképpen, rengeteg vállalkozó él a 

lehetőséggel és adócsalásra vetemedik, ami az ország költségvetésének kárára 
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megy. Ugyanakkor sokan bele is buknak ebbe a lehetőségbe ,és a behajtások után 

szinte nincstelenné válik. Sok cég kényszeríti munkatársait egyéni vállalkozói 

munkavállalásra, melynek több oka is lehet: 

- a cég részéről az adózási problémák lényegesen egyszerűbben és 

költséghatékonyabban megoldhatók, ha az ott dolgozó emberek nem 

alkalmazotti viszonyban, hanem vállalkozóként vannak jelen. Így az adózás 

kérdése teljes mértékben a munkavállalót terheli, azzal a cégnek semmi 

gondja nincsen. 

- Egy adott hatalmi pozíció megőrzését is garantálhatja, ha vállalkozók 

vannak egy cégnél. Minden vállalat saját maga alakíthatja ki a megbízási 

szerződéseit, ezáltal nem feltétlenül vonatkoznak rá azok az etikai és 

munkáltatói elvárások, amelyek alkalmazotti viszony esetén fennállnak 

(elbocsátási struktúra, teljesítmény-elvárás, stb. 

1. táblázat: a regisztrált gazdasági szervezetek számának változása, 2011 

(KSH) 
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Visszatérve a Szomszédokhoz, láthatjuk, hogy a rendszerváltást miért nevezik 

sokan inkább rendszerváltozásnak: azért, mert bár a jogi környezet hatalmas teret 

nyitott, szabadabb lett többek között a munkapiac, a bürokrácia és az adott 

gazdasági helyzet igencsak megnehezíti azok életét, akik valami újba, egyedibe 

szeretnének belevágni. 

2.3 A készítők múltja 

Mindkét film rendezője a szocializmus időszakában nőtt fel, így nagy hatással 

volt rájuk a rendszerváltás és az azt követő átalakulások. Érdemes megemlíteni, 

hogy Věra Chytilová-t a prágai tavasz után (1968) tíz évre (egy tévéfilm 

kivételével) eltiltották a rendezéstől. 64 éves volt, amikor Az örökséget rendezte, 

melybe saját tapasztalatait is könnyedén belefoglalhatta, hiszen ő is érezhette a 

Cseh- és a Szlovák Szocialista Köztársaság szövetségében (Csehszlovákia) éppen 

1993-ban önállósuló Szlovák és Cseh Köztársaságban meginduló társadalmi 

folyamatokat, a szovjet típusú társadalmi rendszer lassú felőrlődését. Mindkét 

rendező elismert, nagy múlttal rendelkezik a rendezés területén, így 

rendezéstechnikailag mindkét műre rámondható, hogy nem szenved alkotók miatti 

hiányosságot. A jelenetek beállítása célzott, hatásukat elérik. 

Horváth Ádám a magyar televíziós kultúra egyik meghatározó szereplője. Sok 

műfajban alkotott újat és maradandót, úttörőként nyitott egy új, potenciális 

kulturálódási forma felé. Vezető rendezője volt többek között Nagy Imre és 

mártírtársai újratemetésének (1989.06.16) is, ami a demokráciába vezető magyar 

átmenet egyik legnagyobb szimbolikus eseménye volt, így történelmileg is 

köthető a rendszerváltás utáni filmkultúra formálásához. 1994 és 1995 között az 

MTV elnöke, utána főrendezője. 

A Szomszédok forgatókönyvírója, Miskolczi Miklós is komoly hírnévre tett szert 

már korábban. Két könyve, a Színlelni boldog szeretőt (1981-1982) és a Hazudni 

boldog hitvest (1985) című szociográfiái nagy port kavartak az olvasóközönség 

köreiben. E két könyv „nem csak a "barbár" nyíltsága miatt volt közfelháborodás 

tárgya, hanem az őszinte jövőképe miatt”: a családokban lezajló folyamatok egy 
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társadalombomlasztó, erkölcsileg elfogadhatatlan valósághoz vezetnek, amely az 

emberek életét alapjaiban terhesebbé teszi. 

Látható, hogy mindkét mű alkotói gárdájában van olyan személy, aki rendelkezik 

olyan múlttal, amit korábban elítéltek, így a rendszerváltások nélkül valószínűleg 

teljesen máshogy festettek volna. A Szomszédokban azonban többször fordul elő 

direkt utalás a történésekre, ezáltal a múltra visszatekintés folyamatosan nagy 

hangsúlyt kap. Ezalatt Az örökségben többször is hallhatjuk, hogy egy más, 

jövőbeli világ kerül előtérbe: 

 „ - [...] Ez tiszta Amerika!” (Bohus) 

(részlet Bohus és Irena második találkozásából) 

2.4 Jelenetek 

Külön figyelmet érdemel a jelenetek képi beállítása. A Szomszédokban minden 

egyes rész ugyanazzal a nyitóképpel kezdődik (bár ez abból is adódik, hogy 

sorozat): A Gazdagréti panelházak látképe. Mit is sugall ez? Egy olyan 

állandóságot, ami az emberek jelenlegi gondolatait és képzeteit teszi stabilabbá, 

átformálhatatlanabbá. Ez is erősíti a bérmunkásokban azt az érzést, hogy nekik 

annál az élet- és munkaformánál kell maradniuk, amit éppen folytatnak, az attól 

való eltérés következményei beláthatatlanok. 

Érdekes, hogy a jelenetek nagy része ugyanazokon a helyszíneken játszódik: 

munkahelyen, otthon, boltban, és még pár visszatérő helyszínen. Új helyek csak 

kis számban fordulnak elő. Ez is nyilvánvalóan adódik a mű sorozat mivoltából, 

viszont ez is, a nyitóképhez hasonlóan stabilizálja a jelenlegi, meglévő, 

változtatásokat mellőző magatartás eszményét. 

Bár Az örökségben is sok visszatérő helyszín van (kocsma, otthon), folyamatosan 

kapunk új helyeket is: étterem, szálloda,  ruházati bolt, és így tovább. Ezáltal a 

már elért értékek stabilitást biztosító érzése mellett végig kapunk valami újat is. 

Érezhetjük, hogy nem csak egy helyben állunk, hanem haladunk, előbbre lépünk. 
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Az emberek közötti távolság külön vizsgálat tárgyát képezheti. Ezt nem csak a 

fizikai távolsággal lehet szemléltetni, hanem a kamera beállításával is: a 

Szomszédokban a beszélgetések nagy része közben csak azt a személyt látjuk, aki 

éppen beszél. Ha a másik karakter beszél, őt mutatja a kamera. Így mindig 

elszeparálódnak a személyek egymástól, többet látjuk őket külön, mint együtt, 

ami némi távolságtartást sugallhat. 

Ezzel szemben Az örökségben többnyire mindenkit látunk, aki éppen részt vesz a 

beszélgetésben: egy teljes kép tárul elénk, rálátásunk van egyszerre mindenkire. 

Konkrétan láthatjuk a fizikai távolságot is, könnyebben felmérhetjük ez alapján az 

emberek egymáshoz való viszonyát (a Szomszédokban ennek hiánya is némi 

bizonytalanságra ad okot). Barátságosabban, közvetlenebbül viselkednek 

egymással, még azok is akik eleinte távolságtartóbbak voltak. Vegyük például 

Bohus és az ügyvéd viszonyát: a történet mentén előrehaladva egyre inkább 

alkalmazkodik az ügyvéd Bohushoz. Erre az egyik legkiválóbb példa az, amikor 

Bohus az éttermi verekedés után arról kérdezi az ügyvéd feleségét, hogy hisz-e 

Istenben. Bohus ekkor gúnyt űz a nőből, és az ügyvéd, ahelyett, hogy megvédené 

a feleségét, Bohussal, a főhőssel együtt nevet. 

A 2. táblázatban mindkét műből 60 véletlenszerűen választott jelenet kamera-

beállítása látható aszerint, hogy éppen kiket mutat a kamera. 

2. Táblázat: jelenetek kamara-beállítása (forrás: saját kutatás) 

Kamera-beállítás a jelenetben Szomszédok Az örökség 
Mindenkit mutat 7 27 

Csak az éppen beszélő személyt mutatja 53 33 
Összesen 60 60 

Arány (mindenkit mutat / összes) 7/60 (0,12) 27/60 (0,45) 
 

A 2. táblázat alapján látható, hogy a Szomszédokban lényegesen többször fordul 

elő, hogy csak az éppen beszélő személyt láthatjuk. Bár a jelenetek elején néhány 

másodpercig még láthatunk mindenkit, a szövegek túlnyomó része, és leginkább a 

szöveg mondanivalója, a történet szempontjából lényeges dolgok már úgy 

hangzanak el, hogy csak az éppen beszélő karaktert látjuk a képernyőn. Ez az 
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arány Az örökségben teljesen máshogyan alakul: nagyjából egyenletesen oszlanak 

el a fentebb említett szempont szerint a jelenetek. 

Érdekes, hogy a Szomszédokban minden fejezet végén van egy összefoglaló szerű 

rész: ekkor mindenki elmondja, hogy a történtek bennük mit váltottak ki, hogyan 

hatottak rájuk, hogyan befolyásolja a jövőbeni cselekedeteiket. Ebben az 

összefoglalásban is mindenkit egyenként vesz sorra a kamera, így ez is a fentebb 

említett hatást erősíti. 

2.5 Filmzene 

A filmzenék a mozgóképkultúra elejétől kezdve fontos szerepet töltenek be. A 

némafilmek idejében ez volt az alapja a látottak és hallottak összhangjának. 

Később már sok jelenet különböző betétdallal szerepelt, így mindig is külön 

figyelmet kellett fordítani a megfelelő zenék kiválasztására. A fontosságát úgy a 

legegyszerűbb megérteni, ha elképzelünk például egy Csillagok Háborúja-beli 

űrcsatát zenei aláfestés és lézerágyúk hangjai nélkül - lássuk be, elég unalmas 

lenne. 

A Szomszédok, zenéjét tekintve, alapvetően egy nyugodt, békés világ képét 

ébreszti fel bennünk, ami részben eltér a teleregény történéseitől. A fejezetek 

elején mindig egy megnyugtató, békés érzést keltő főcímdal szól. Ezáltal olyan 

érzés keletkezet bennünk már a műsor elején, hogy jól zárjuk napunkat, mindent 

jól csináltunk. Mindezek után szembesülhetünk a problémákkal, amik a sorozat 

szereplőit érintik – legyen szó vállalkozásról, családról, társadalomról, 

politikáról, bármiről. A sorozat így egy diszharmonikus érzést kelt az emberben, 

ami újfent bizonytalanságot, labilis környezet jelenlétét sugározza. 

A sorozatban alapvetően kevés helyen van zenei betét: többnyire csak akkor 

fordul elő, amikor valami különlegesebb történés, akció zajlik. Az alaphangulat 

egy adott mértékben hiányosságérzetet ad, nem kapjuk meg azt a teljességet, amit 

alapesetben elvárnánk. Így a szereplők cselekvéseihez, tenni akarásaihoz, nyitó 

szándékához egy instabil, hiányos érzés társul. Ez a hiányosságérzet a 

bérmunkásokat a jelenlegi, stabilabb életforma  megtartására sarkallja. 
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A cseh műben ez egészen másképp nyilvánul meg. A film alatt felcsendülő 

betétek összhangot mutatnak a képi világgal és a történéssel is. Ezen felül 

ráadásul egy modernebb, nyitottabb világra utalnak, például abban a jelenetben, 

mikor Bohus tudomást szerez a vagyonáról, Michael Jackson Thriller című száma 

szólal meg a rádió bevezető zenéjeként, ezáltal képviselve egy modern, nyugati 

típusú világ felé vonzódó irányultságot. Ebből is látszik, hogy egy új dolgok felé 

nyitó felfogással rendelkező ember képét tükrözi a film. 

A 3. táblázatban a filmzenére és a zenei betétekre láthatunk statisztikákat. A 

statisztika elkészítéséhez a Szomszédokból öt véletlenszerűen kiválasztott 

epizódot vettünk figyelembe, Az örökségnél pedig a teljes filmet: 

3. Táblázat: zenei betétekre vonatkozó statisztikák (forrás: saját kutatás) 

Zenei betétek Szomszédok Az örökség 
Teljes idő (perc) 150 (5 * 30) 118 

Zenei betétek száma (darab) 12 20 
Átlagos zenei betét hossz (másodperc) 45,08 92,75 

Zenei betétek összesített hossza (másodperc) 541 1651 
Arány a teljes vizsgált tartamon  

(zenei betétek összesített hossza / teljes hossz) 
0,06 0,16 

 

Látható, hogy a Szomszédokban lényegesen kevesebb a zenei aláfestés, ezek jóval 

rövidebbek, körülbelül fele olyan hosszúak. A vizsgálat tárgyát nem képezték a 

részek elején és végén lévő bejátszások, ezeket Az örökségnél is figyelmen kívül 

hagytuk, mivel rontaná a vizsgálat reprezentativitását. Érdekes, hogy ahol van is 

zenei betét a sorozatban, ott többnyire valamilyen negatív történést találunk (a 

vizsgált mintán összesen egy vidám jelenet volt a sorozatban, míg a filmben a 

zenei aláfestéssel ellátott jelenetek körülbelül fele valamilyen pozitív történést 

mutat be). Ez nyilván abból is adódik, hogy magában a sorozatban is többnyire 

nem túl pozitív dolgok történnek, a problémák kezelése, a mindennapok gondjai 

jelennek meg leginkább. Érdekes, hogy a Szomszédokban ugyanazzal a zenével 

zárulnak a részek, mint amivel kezdődnek, ezáltal paralizálva a nézők 

vállalkozókészségét.  
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2.6 Zajszint 

A magyar műsorok zajszintje általában, nemzetközi összehasonlításban jóval 

alacsonyabb, egyfajta monotonitást, csendességet sugároz. „Valamiféle 

lassúságra, passzivitásra neveli, ösztönzi az embereket.” [Hankiss, 1986. p. 413.] 

Érdemes megvizsgálni egy ilyen szempontból teljes mértékben ellentétes kultúrát: 

az amerikai műsorokat. Talán ezen a példán a legkönnyebb észlelni a 

különbségeket. Az amerikai műsorok harsánysága felpezsdíti az embert, nem 

hagyja nyugodni. A magyar ezzel szemben fáradtságot, komorságot sugároz. A 

csendek sokszor nem csak hatásszüneti szerepet töltenek be, hanem egyszerűen 

csak egykedvűséget okoznak. 

Az örökségről ez csak részben mondható el: bár az amerikai műsorok pezsgésével 

nem lehet ezt sem összehasonlítani, a magyar televízióval való szembeállítása 

során  azonban láthatjuk, hogy jóval nyüzsgőbb. A történet előrehaladtával a 

nézőt kevésbé hagyja magára, sokkal jobban irányítja azt egy életvidám, boldog 

képzet kialakítása felé. 

A magyar műsor ezzel szemben többnyire inkább nyugodtságot sugall. Ez hol 

békét, hol fáradtságot tükröz, de semmiképpen sem nevezhető akciódús, 

cselekvésre buzdító mintának. Bár sokszor található ellenpélda is a sorozatban, 

mégis többségében inkább a fentebbiek a mérvadóak. 

Miért is tekinthető gazdasági szempontból ez relevánsnak? Bár tény, hogy 

önmagában alig számottevő, hogy mit közvetít egy sorozat vizsgálatának egy 

aspektusa, ezek összességében egy komplex értékrendet, egy teljes motívumot 

adnak. Így, egyesülve már komoly hatást fejthetnek ki a nézőkre, főleg, hogy 

érvényesül a szinergia elve, és a tárgyalt tényezők egymást fokozva váltják ki a 

megfelelő érzelmeket. 

2.7 Mozgalmasság 

A '90-es évek magyar tévéműsoráról általában elmondható, hogy egy erőtlen 

képet ad: az emberek ülnek, beszélgetnek, a történet sokszor csak szóban halad 

előre. Akkoriban a legtöbb beszélgető műsor is egyhangúan telt, a dinamizmus 
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szinte a legkisebb mértékben sem volt jellemző. E mozgalmatlanság igaznak 

tekinthető a Szomszédok esetében is: a történet sokkal inkább beszélgetésekkel, 

mintsem cselekvéssel, mozgássorozattal halad előre (bár ennek valószínűleg 

anyagi okai is lehettek, mivel egy kevésbé mozgalmas képsorozathoz kisebb 

ráfordítás szükséges). Ezáltal a nézőket egyfajta passzivitásra neveli, ami bár a 

valóságban is alaphelyzetnek tekinthető, ennek további megerősítése még inkább 

elmélyíti az emberekben ezt a fajta magatartást. 

Věra Chytilová alkotásában erre sok ellenpéldát találhatunk: tekintsük meg akár 

azt a jelenetet, amikor Bohus tudomást szerez az öröklött vagyonról: örömében 

fel-alá rohangál, majd kicsattan az örömtől, egyenesen őrültnek tűnik. A film alatt 

szinte végig mozgásban vannak a karakterek, nem áll meg sehol a szál 

huzamosabb időre. 

A 4. táblázat a jelenetek mozgalmasságát vizsgálja. A statisztika a sorozat 

tekintetében 3 véletlenszerűen kiválasztott részt, a film tekintetében pedig 

véletlenszerűen kiválasztott jeleneteket tett vizsgálat tárgyává.  

4. táblázat: a jelenetek mozgalmassága (forrás: saját kutatás) 

Jelenetek mozgalmassága Szomszédok Az örökség 
Összes vizsgált jelenet (darab) 60 60 

Erősen mozgalmas jelenetek száma (darab) 9 30 
Mérsékelten mozgalmas jelenetek száma (darab) 20 20 

Mozgásmentes jelenetek száma (darab) 29 10 
Mozgalmas jelenetek aránya (mozgalmas / összes) 0,15 0,5 
 

Látható, hogy Az örökségben a beszéd kiegyensúlyozott mértékben kap szerepet a 

mozgás, az akció mellett. A Szomszédokban jóval több az olyan jelenet, ahol a 

szereplők alig vagy egyáltalán nem mozognak, kizárólag beszélnek egymással.  

2.8 Lazaság 

Figyeljünk meg (akár manapság is) egy magyar tévéműsort: legyen az akár egy 

híradó, egy reggeli beszélgető show, bármi. Érezhető, hogy a történés előre meg 

van írva. A híradókban feszült, görcsös hangulat uralkodik, a hírmondók 
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egymással alig beszélnek. Ezáltal kissé hiteltelenné, természetellenessé válik. Bár 

tény, hogy ez a feszültség, görcsösség magára a magyar társadalomra is 

jellemzőnek mondható, de ha még a TV is ezt sugározza, a társadalom megreked 

ebben az állapotban. Érdemes itt is megvizsgálni az amerikai műsorokat: a 

kommentátorok egymással beszélgetnek, viccelődnek, hitelt adnak a 

mondanivalójuknak. Lazább, barátságosabb hangulatot teremtenek, nem nagyon 

figyelhető meg feszültség a műsor alatt. Nyilvánvaló, hogy az ott szereplő 

embereknek is, ugyanúgy, mint a magyaroknak, megvannak a saját problémáik, 

azonban ez mégsem ütközik ki rajtuk, a társas életükben ez nem nyilvánul meg 

olyan erősen. 

Ugyanez elmondható Az örökségről: laza, barátságos hangulat hatja át a filmet, 

természetesnek tűnik. A karakterek egymással oldottan, bármiféle félelem nélkül 

beszélnek, mivel biztonságban érzik magukat. Könnyedén beleképzelhetjük 

magunkat a szereplők helyzetébe, életszíne van az egésznek. Ez a hitelesség 

rendkívül fontos, mivel ez segít abban, hogy a néző magáénak érezze az adott 

helyzetet. 

A magyar mű ezzel szemben sokkal távolságtartóbb: az emberek kimértek, 

nehezen közelednek mások felé, nincsenek biztonságban. A már korábban említett 

emberek közötti távolság is jól szemlélteti az társadalmi viszonyokat. Az emberek 

idegenekkel, de sokszor még ismerőseikkel is némileg ridegen, elutasítóan 

viselkednek. 

Egy vállalkozásban az emberek közötti kapcsolatoknak igen nagy jelentőségük 

van. A távolságtartás az üzleti életre is jellemző: nehezen ismerkedünk új 

emberekkel és új üzletágakkal, ami egy vállalkozás szempontjából létfontosságú 

lenne: a stabil környezet hiánya miatti borús jövőkép, a lehetséges vállalkozó 

hitetlenségét eredményezheti.   Ha egy bérmunkás, aki feljebb akar törni, látja, 

hogy valószínűleg nehezen fog boldogulni, ügyfeleket találni és nekik bármit is 

eladni úgy, hogy azon neki is haszna legyen, nem sok kedve lesz bármi újba is 

belevágni. 
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2.9 Kedélyállapot 

A Szomszédokat figyelve hamar feltűnhet, hogy bár sokat mosolyognak a 

szereplők, többnyire egy komor, pozitív érzelmekkel kevésbé töltött hangulat a 

jellemző. A szituációk sokkal inkább a történésre, mintsem a történés közbeni 

hangulatra helyezik a hangsúlyt. Ez alapvetően egy közömbös képet alakíthat ki 

az emberben, nem érzi át kellőképpen az adott helyzetet. Amikor egy kicsit mégis 

magáénak érezné, akkor pedig inkább a problémákat sikerül átvennie, nem a 

pozitív gondolatokat. 

Ugyanakkor Az örökségben majdhogynem teljesen fordított helyzetet találunk. 

Bohus vidám, tréfás, élvezi az életet. Ideje jó részét barátaival tölti, vagy 

lustálkodik, és viszonylag kevés időt tölt munkával. Bár nem túl könnyű 

beleképzelni magunkat az ő helyzetébe, a film láttán a legtöbben elgondolkodnak: 

mi lenne, ha én örökölnék egy ekkora vagyont? Mit vennék belőle először? Vajon 

bemennék holnap dolgozni? Ezek a gondolatok segítenek abban, hogy 

azonosuljunk a főhőssel, ezáltal belekerülve egy többnyire pozitív, sokak által 

kedvelt figura szerepébe. 

Az emberek többnyire szívesebben néznek vidám, boldog történeteket, amelyek 

pozitív benyomást keltenek bennük. Ez érthető is, hiszen mindennapjainkban sok 

atrocitás ér bennünket, így jó, ha legalább a TV-ből nem ugyanazt kapjuk. Az 

embernek jobb kedve lesz egy olyan történettől, aminek pozitív kimenetele van, 

mint ami lezáratlan, megválaszolatlan kérdéseket hagy maga után, sokszor 

aggodalomra serkentve ezzel. Ennek ellenére természetesen sokan néznek 

semleges vagy negatív tartalmú filmeket és sorozatokat (mivel ezek gyakran 

izgalmasabbak), tehát az, hogy valami nem vidám, nem jelenti azt, hogy 

népszerűtlen. 

Magyarországon ez az azonosulási folyamat bizonyos szinten épp ellenkezőleg 

van: a negatív történeteket könnyebben hozzá tudják illeszteni a saját életükhöz 

az emberek, amivel egy ördögi kört alkotnak: a nem túl boldog hétköznapokat egy 

szintén nem mindig vidám, viszont annál inkább realista sorozattal zárva olyan 

kedélyállapot ver gyökeret az emberekben, ami hosszú távon, öngerjesztő 

folyamatokkal, egyre inkább pesszimista világszemlélet kialakulásához vezet. 
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Érdekes, hogy a magyar irodalom is alapvetően ezt a pesszimista világképet 

tükrözi. A több évszázados fejődés során egyre inkább ez vált mérvadóvá. „Sok 

az olyan darab, amelyben a rossz végül is nem győzetik le, az alapvető kérdés 

nem oldódik meg, és amely a tétovaság, a bizonytalanság és a rezignáció 

hangulatával fejeződik be. A hősök elfogadják a kudarcot. Nemhiába vált a 

vállvonogatós "ez van" szállóigévé és nemzeti bölcsességgé. Nálunk nagy 

hagyománya van a kudarcoknak. Irodalmunk egyik legfontosabb, immár 

évszázados funkciója épp a kudarcfeldolgozás. Nem hiszem, hogy kultúránk 

önsanyargató volna, de hogy sokkal inkább kudarcaink, mint sikereink körül 

forog, az kétségtelen. Már-már azt mondhatná az ember, hogy nálunk nem a siker 

a siker, hanem a szépen, nemesen elviselt kudarc.” [Hankiss, 1986. p. 418] 

Itt érdemes megemlíteni az igazságosságot is: az emberek alapvető (bár sokszor 

csak önirányú) igazságérzete megkívánná, hogy a küzdelmek eredménnyel 

járjanak, mindennek meglegyen a maga méltó jutalma vagy büntetése. Ez azonban 

a Szomszédokban, mint ahogy az egész magyar irodalomban, nem mindig, sőt, 

mondhatni ritkán teljesül. Részben ez is alátámasztja és elősegíti a 

bizonytalanság, bizalmatlanság érzését. 

Az örökségben is jelen van ugyanez a motívum, de teljesen más vonatkozásban. A 

főhős pozitív marad annak ellenére is, hogy nem mindig úgy viselkedik, ahogy az 

elvárható lenne. Ráadásul, részben bűnhődik is: barátai nem tudnak megfelelően 

alkalmazkodni, nem fogadják olyan nagy örömmel hirtelen vagyonát, mint ahogy 

azt ő remélte, bármennyire is igyekszik velük megosztani azt: a film vége felé, 

amikor már szinte mindenki tudja, hogy elvesztette vagyonát, Bohus bemegy a 

kocsmába, utána érkező barátai viszont nem mellé, hanem teljesen külön 

asztalhoz ülnek le, ráadásul szerelmétől, a pultos lánytól is durva, normál 

körülmények között elfogadhatatlan kiszolgálást kap. Ezután, hiányérzetet és 

kérdéseket a nézőkben nem hagyva, megjelenik egy másik ügyvéd, aki még 

nagyobb vagyon örökléséről értesíti Bohust (immáron kiemelésre kerül, hogy az 

édesapjától örökölte, tehát biztos, hogy nem fog úgy járni, mint korábban, amikor 

azért vesztette el az örökségét, mert nem vér szerinti örökös volt). Ennek 

következtében a film boldogan, Bohus mosolyával ér véget. 
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Mindezt figyelembe véve szinte végig úgy érezhetjük, nem történt olyan dolog, 

ami ne lenne igazságos: a pincér tényleg illetlenül viselkedett velük, így hát 

megérdemelte, hogy elbocsássák; Bohus hőn szeretett női jogosan kihasználják az 

adott helyzetet. 

A vállalkozói motivációra ez megkérdőjelezhetetlenül hatást gyakorol: a 

nehézségek, a bürokrácia, a negatív hétköznapok mind-mind azt az érzést keltik, 

hogy nagyon nehéz fába vágja az ember a fejszéjét, ha vállalkozásba kezd. A 

kötelező számlaadás bevezetésétől kezdve (piacos Józsi jelenetei) az adózási 

mizérián át rengeteg tényező megjelenik a sorozatban, amelyek elvehetik az 

ember, leginkább a hozzá nem értő bérmunkás kedvét a vállalkozástól. 

2.10   Nemzetköziség 

Észrevehető, hogy mindkét műben az emberek felnéznek a fejlettebb országokra. 

Furcsa azonban, hogy bár majdhogynem egy tömbhöz tartozik mind Csehország, 

mind Magyarország, Az örökségben sokkal inkább egy USA felé nyitó magatartás 

figyelhető meg, míg a Szomszédokban többnyire inkább Távol-Kelet, Kína 

(gazdag nagybácsi Hong-Kongból) és Japán jelenik meg (bár Az örökségben is 

szerepet kapnak a japánok): 

„ - [...] Ha legalább egy ócska kocsink lenne... Leszaladhatnánk a Balatonra, vagy 

kimehetnénk Szentendrére a teátrumba! (Juli) 

- Nem mondanád meg, miből? Vegyek föl hitelt az adósságainkra? (Ádám) 

- Miért, másnak miből telik? Valamire való ember nyaralót épít, japán kocsin 

furikázik, és Cardinnél rendeli a cuccokat! (Juli)  

- Na jó, akkor most munka előtt bemegyek a Konzumexhez és veszek egy Mazdát, 

esetleg egy Daihatsut. Aztán meg írok Dior Úrnak, hogy tervezzen neked egy pár 

ruhát... De előtte fölugrok anyádhoz és kölcsön kérek tőle egy ezrest...” (Ádám) 

(részlet Mágenheim Ádám és Mágenheim Juli beszélgetéséből) 

Érdemes itt figyelembe venni még egy tényezőt: a külföldi tulajdonú vállalatokat. 

Nem célunk bírálni a magyar gazdaságpolitikát, de ha megfigyeljük, hogy mennyi 
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vállalat van külföldi tulajdonban, amelyek egykor magyar kézben voltak, 

Magyarországnak, magyar állampolgároknak hoztak profitot, érzékelhető a 

felfogásbeli különbség. Érezhető, hogy a magyaroknak sokszor nincs más 

lehetőségük, mint az azonnal hasznot hozó eladás, de elfelejtjük, hogy ezután a 

későbbi haszon már nem a mi zsebünkbe fog folyni. Ezt egy későbbi fejezetben 

bővebben megvizsgáljuk majd. 

2.11   Konzisztencia 

A magyar társadalomban az elmúlt évtizedekben a kultúra és a közélet nem 

vállalta magára egy összefüggő, homogén értékrendszer kialakítását. Ezt a 

szerepet az ország meghagyta az oktatásnak és a tömegkommunikációnak. Ez 

azonban az adott körülmények miatt nem működhetett túl hatásosan, mivel 

folyamatosan korlátokba ütköztek, végtelen óvatosságot kellett tanúsítaniuk: „a 

"jajj, csak ne sértsünk meg senkit" elvéhez igazodóvá, semmitmondóvá, ezt is-azt 

is mondóvá, de semmit nem vállalóvá, eklektikussá váltak.” [Hankiss, 1986. p. 

425] Mondhatnánk, hogy ez azért is van, mert annyiféle érték volt jelen a 

társadalomban, és ezek összeütközésének eredménye ez a zűrzavar, de ha 

megfigyeljük, ez az értékkonfrontáció nem működött még akkoriban, főleg, hogy 

nem voltak kialakult nézetek sem, amiket össze lehetett volna ütköztetni. A 

magyar világ értéktudata hatalmas belső viszályokkal küzdött, nagy volt benne a 

feszültség, így nem alakult ki semmilyen társadalmi értékkonszenzus. Ezáltal a 

média, így a TV is csak egy összefüggéstelen, inkonzisztens értékrendszert tudott 

közvetíteni, ami nem buzdította az embereket arra, hogy bármit is csináljanak, 

nem volt semmilyen konkrét cselekvési irány, ami felé motiválta volna őket a 

sorozat. 

A cseh filmiparban ezzel szemben ekkoriban már elkezdett kialakulni egy konkrét 

irányzat, amit képviselni akart: valamilyen módon, akár csak nagyon 

visszafogottan is, de motiválják az embereket az önállóságra, a tenni akarásra. 

Bár még ez a kép sem volt koránt sem olyan kiforrott, mint a nyugatabbra levő 

államokban, már elindult egy látható vonalon, amit részben sikerült is megtartani, 

és egy konkrét értékrendszert kiépíteni belőle. 
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Mi is lenne az elérendő cél ebből a szempontból? Ha megfigyeljük az amerikai 

tévéműsorokat, láthatjuk, hogy mi az, ami követendő mintának tekinthető: az 

amerikai tévékultúrában kialakult egy konzisztens, egybehangolt műsor, amelynek 

jellemzőivel, értékeivel a többség egyetért. Az individualitás, az emberi 

autonómia, a vállalkozás lehetősége és fontossága mind ide tartoznak. 

2.12   Jövőre és múltra orientáltság 

Bár már részben említettük, érdemes kitérni komolyabban erre a szempontra is. 

Némi hasonlóság fedezhető fel a két műben, ugyanakkor a Szomszédokból nagy 

mértékben hiányzik a jövő figyelembe vétele, elképzelése. Ez alapvetően 

elmondható a teljes magyar tévékultúráról, bár már korábban készültek olyan 

sorozatok is, amelyekben nagy szerepet kapott a technológia és a fejlődés (például 

a Mézga család), a múltra való visszatekintés, a múlton való kesergés és 

szorongás sokkal nagyobb, komolyabb szerepet kap mind az életben, mind a 

médiában. Sok jelenetben említik meg, hogy hogyan is volt régebben, hogyan 

zajlottak a dolgok, mi volt akkoriban az elfogadott: 

„ - [...] Tudja, a háború előtt egy kis fűszerüzletben dolgoztam, mint eladó. 

Aranyos ember volt a tulaj, igazi kereskedő. Amikor elvették a boltját, együtt 

sírtunk... Ő belehalt. (Lenke) 

- Elhiszem. Én is legszívesebben egy ilyen kis boltot csinálnék, de fogalmam 

nincs, hogy kezdjek hozzá. (kolléga) 

- Állandó szállítóink voltak, akik csak a legjobb árut hozták. A jó kuncsaftoknak 

volt egy kis könyvecskéje, abba írtuk be, hogy mit vettek és mennyiért, aztán 

fizetéskor én jártam sorra a lakásokat és szedtem be a pénzt. (Lenke) 

- Ma ezzel szemben infláció van. Egy hónap alatt is romlik a pénz. És mit 

kezdene azokkal, akik egyszerűen nem fizetnek? Per? Feljelentés? Ez ma már nem 

úgy van...” (kolléga) 

(részlet Lenke néni és kollégája beszélgetéséből) 
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Értéknek tekinthető, ha egy nemzet akkora múlttal rendelkezik, mint a magyar, de 

az, hogy nem fordítunk elég figyelmet a jövőre, problémákat okozhat. A jövő felé 

fordulás már önmagában is valamiféle dinamizmust, fejlődésorientáltságot hordoz 

magában, így mindenféleképpen szükséges volna, különösen egy poszt-szocialista 

országban. 

Itt is található némi nemű hasonlóság Az örökséggel. Sokszor megfigyelhető a 

korábbi rendszerre való utalás, visszatekintések, pillantások, de itt érezhetően 

komoly figyelmet kap a jövő is: 

„ - Szűz anyám, micsoda téglagyár. Megőrülök!... Igaz, hogy felment a tégla ára? 

(Bohus) 

- Igaz! (ügyvéd) 

- Növeljük a termelést!” (Bohus) 

(részlet Bohus és az ügyvéd beszélgetéséből, amikor Bohus megtekintette téglagyárát) 

Később, amikor Bohus megtudja, hogy a japánok érdeklődnek a téglagyár iránt, 

így reagál: 

„ - Tehát a japánokat igen komolyan érdekli az Ön téglagyára. (dr. Siroky) 

- Mit érdekli őket? (Bohus) 

- Meg akarják vásárolni. (ügyvéd) 

- Természetesen a hozzá tartozó területtel, mind a hét hektárral együtt. (dr. 

Siroky) 

- Nyolccal. (Bohus) 

- Nálam itt csak hét van. (dr. Siroky) 

- Nálam meg ott nyolc. (Bohus) 

- Ez most teljesen mindegy, részletkérdés, nem az a lényeg, hogy hét vagy nyolc, 

egy hektár ide vagy oda... (ügyvéd) 
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- Álljunk meg egy pillanatra! Miért akarják megvenni a gyárat? Miért költenének 

pénzt egy téglagyárra? Miért ne lehetne, hogy téglát adjak el a japcsiknak? ... 

Tényleg, honnan tudják ezek a k**va sárgák, hogy nekem téglagyáram van? 

(Bohus) 

- Hát, ez most igazán nem fontos... ezt a japán céget nyilván nem a téglák 

érdeklik. (dr. Siroky) 

- Na álljunk meg egy pillanatra! És mi lesz az emberekkel? (Bohus) 

- Miféle emberekkel? (dr. Siroky) 

- Hát akik ott dolgoznak. (Bohus) 

- Jaaa, az már nem  mi gondunk. (dr. Siroky) 

- Nem is a Magáé, hanem az enyém! Az én téglagyáram, az én embereim! Érted? - 

Megyek már, megyek! (Bohus) 

- Stejskal Úr, gondolja végig még egyszer! Itt kérem óriási összegről van szó, 

gondolja végig még egyszer! (dr. Siroky) 

- Mondja meg a sárgáinak, hogy a téglagyár nem eladó, és hogy le vannak sz**va, 

és egy téglát sem adok el nekik! Végeztem! Gyere dokikám!” (Bohus) 

(részlet Bohus üzleti tárgyalásából) 

Látható, hogy még a pénzügyekhez nem túlzottan értő Bohus, még ittas 

állapotában is figyelmet fordít arra, hogy ne csak a jelenben legyen pénz, hanem a 

jövőben is legyen valami, ami hasznot hoz (ráadásul, bár korábban lekorholta az 

igazgatót és a munkásokat is, most védelmükre kelt). 

Mint ahogy már korábban is beszéltünk róla, érzékelhető, hogy ilyen szempontból 

egy nem feltétlenül hosszú távú gondolkodás tükröződik a magyar gazdaságban, 

ennek számszerűsítése azonban nehézségekbe ütközik, mivel nem mondható rá 

egyértelműen egy vállalatra, hogy az magyar vagy külföldi, vagy hogy magyar 

vagy külföldi tulajdonban van-e inkább. Ez a motívum többször megjelenik a 

Szomszédokban is. Ez a folyamat nem túl motiváló a munkásréteg számára: ha azt 

látják, hogy a régebbi magyar vállalatok külföldi kézbe kerülnek, más irányítási 
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rendszer honosodik meg (például az amerikai munkafelfogás, amelynek 

túlórarendszere magyar szemszögből felfoghatatlan, lásd hétvégi behívások, 

horribilis túlóráztatás), és a tőke kiáramlik az országból, félnek nekivágni 

bárminek is, mert nem érzik magukban az erőt az érvényesülésre. 
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3 A magyar filmipar egy másik 
„remekműve” 

Az eddigiekből levonható következtetések helytállóságának tesztelése érdekében 

egy másik művet is megvizsgáltunk. Részletesebben a Kisváros című sorozatot 

figyeltük meg, amely 1993 és 2001 között futott. A 195 részes mű egy 

képzeletbeli határmenti kisvárosban, Végváron játszódik. Az epizódokat 

Szigetváron és környékén forgatták. A történet alapját a határőrség és a rendőrség 

ügyei adják, minden egyes rész egy külön nyomozást mutat be. A sorozat főhőse 

Hunyadi főtörzs, aki azért érkezett a városba, hogy kiképezze a határőrség 

akciószázadát.  

Mivel ezt a sorozatot is rengetegen követhették epizódról epizódra, komoly hatása 

lehetett a potenciális vállalkozó háztartásokra. Érdemes azonban megfigyelni, 

hogy a sorozatbeli történések pozitív kimeneteléhez többnyire a valóságos életben 

nehezen elképzelhető és megvalósítható módon jutunk el. Hunyadi főtörzs 

szabadító akciói irreálisnak mondhatók, a nézők is csoda jellegűnek kénytelenek 

tartani azokat. Ebből adódóan a közönség nem úgy tekint a sorozatra, mintha az 

ott történtek akár vele is megeshetnének. A kisvállalkozó kiszabadítása a maffia 

karmaiból inkább mesének tűnik, mely nem kelti a hitelesség benyomását. Így a 

sorozat a nézőbe ismét csak a biztonság hiányérzetét, a tulajdonjogok 

érvényesíthetőségének csekély lehetőségét szuggerálja, kimondatlanul is a 

bérmunkás életforma előnyeit hangsúlyozza. 
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4 Következtetések 
A fentiek alapján egy átfogó képet kaptunk a két műről. A vizsgált  pontok 

egyenként mind csak apróságnak tűnhetnek, azonban ha összességében figyeljük 

meg azokat, belátható, hogy valószínűleg komoly befolyást gyakoroltak az 

emberekre, különösen a munkásrétegre. Mint ahogy az elején említettük, ez 

csupán egyetlen tényező a sok közül, ami hatással bírhatott a lakosság 

motivációira, és bár pontosan számszerűsíteni ugyan nem tudjuk eredményeinket, 

ha figyelembe vesszük, hogy mennyi időt töltenek az emberek TV nézéssel és 

azzal, hogy megbeszéljék, hogy mit láttak a TV-ben, kijelenthetjük, hogy 

korántsem elhanyagolható e tényező.  

A rendszerváltás utáni időszakban a magyar munkásréteg motivációi 

egyértelműen alacsonyabb tendenciákat mutattak más, hasonló helyzetben lévő 

államokhoz viszonyítva. A filmet és a sorozatot teljes komplexitásában vizsgálva 

kijelenthető, hogy míg a cseh film az embereket cselekvésre buzdította mind 

gazdasági, mind társadalmi szemszögből, addig a Szomszédok sokkal inkább még 

több terhet rakott az emberek vállaira, még inkább a bizonytalanság állapota felé 

sodorta őket. Az instabilitást tükröző, problémákkal teletűzdelt, realista történet 

valószínűleg negatív hatással volt az emberek motivációira, így vállalkozási 

hajlamukra is. Hogy a sorozat mekkora mértékben tehető felelőssé az ehhez 

kapcsolódó, akkori és mostani gazdasági problémákért, nem konkretizálható. E 

sorok írója úgy véli, a felelősség jelentős mértékű.  
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5 Összefoglalás 

A magyar gazdaság a rendszerváltás után gyökeres változáson ment keresztül. Az 

addigi szocialista eszmék felbomlása új gondolatok és értékrendszerek 

megjelenését tette lehetővé. A gazdasági szereplők nyitottabbá váltak, befogadó 

képességük az új eszmerendszerek és felfogások irányába megnőtt. Ugyanakkor 

ez a nyitottság sokakra veszélyt jelentett: a nagyvállalatoknak az állt érdekében, 

hogy a munkásréteg megmaradjon addigi pozíciójában, az alacsony fizetésű, 

javára kilátástalan helyzetben lévő, kényszeres életmódnál, így elkerülve a 

konkurencia megjelenését és megtartva az olcsó munkaerőt. Ezen érdekek 

érvényesítésére több eszközt és lehetőséget is kiaknáztak, ezek egyike volt a 

média. A média befolyásoló ereje már akkor is világos volt, így hatékony 

"fegyvernek" bizonyulhatott. Az egyik legjobb eszköz ebből a szempontból a 

televízió volt, mivel nagy tömegek figyelték nap mint nap, a szórakoztató ipar 

talán leghatékonyabb közvetítő eszközeként említhető. A TV hiteles forrásnak 

volt tekinthető (nem véletlen a berögződött „megmondták a tévében” mondás), így 

amit közvetítettek, nem volt megkérdőjelezhető szinte senki részéről.  

A vizsgálat tárgyát képező film illetve sorozat többek között ezért is lehet 

releváns az emberek akkori cselekvéseinek és gondolkodásmódjának vizsgálata 

során. A motivált cseh munkás és a lehangolt, problémák ezreivel küszködő 

magyar munkás különbsége egyértelműen érezhető a két mű megtekintése után. 

Az elemzés tárgyát adó aspektusok hatásai a magyar és a cseh emberekre 

bújtatottan, közvetetten jelentek meg. Összehasonlítva a mai magyar és cseh 

gazdaságot, érdemes elgondolkodni, hogy vajon mi lehetett az, amit a csehek 

másképpen csináltak? Mi az, amitől Csehország ma ott tart, ahol, és mi az, amiért 

Magyarország ott, ahol? Nyilvánvaló, hogy nem csak a filmipar irányította nem 

túl kedvező irányba az embereket és ezáltal a gazdaságot, viszont  kétségtelen, 

hogy érdemes megvizsgálni a média ilyenfajta hatását.  

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a dolgozat elején már említett klasszikus 

kérdésről: nem tudhatjuk biztosan, hogy e műveknek ténylegesen célja volt-e, 

hogy bármilyen irányban is módosítsa az emberek alapvető hozzáállását, vagy 
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csak a valóságot adta vissza, egy realisztikus tükröt tartott az gazdaság szereplői 

elé.  
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