
bert annak fontosságáról, hogy kritikusan viszonyuljon a média által 
felkínált tartalmakhoz…” (299-300. o.) 

Olyan könyvet vehet tehát a kezébe a kedves olvasó, a fordítóknak 
köszönhetően immár magyarul is, amelyet szakemberként és érdeklő-
dőként egyaránt érdemes megismerni. A Jostein Gripsrud által felve-
tett kérdések és az alaposan kidolgozott témák kiválóan alkalmasak az 
egyéni továbbgondolásra, ill. a kisebb közösségben való megvitatásra, 
s ezzel e mű is hozzájárulhat a médiához való felelős és tudatos hozzá-
állásunkhoz.  

 
Hulej Enikő 

Sütő Zsolt: Himalája 
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Utazás 
 
minden élőlény útra kel 
emlékszem az első útra 
lakásunktól fapadlós hídra vezetett 
alattam fodrozó fényben halak utaztak 
nyüzsögtek körülöttem az emberek 
a törtetőktől sokat tanultam 
kínai bölcsek nyugtattak 
az élet nem űrhajó, nem rohanás 
inkább felhőillatú ragyogás 
nem kell már a szó sem 
halálom könnyű lesz 
fekszem: utazom tovább 
 
 
Az alkotó 
 
mint gördeszka, mely fémkorláton sikít 
záporoz kedvem, képzelt akarat, 
felejtem tépdelt, meszes koromat 
s testem nyilalló virágágyásait 
 
mint zsetonok, mit elnyel a félkarú 
éveim csörgetve hullnak holtan, 
szolga vagyok taposómalomban  
s úrhatnám falloszommal egykorú 
 
mint az énemhez rakodó mémek* 
a tudás fájáról terjedő kórban: 
több tízezernyi halmazban vének, 

 
 



 
betűim mögött feszülő bokorban 
szavak, szokások, vélt vélemények: 
reményeim alkotom libasorban. 
 

* A memetika (a mimézis és a genetika szavakból 
alakítva) elmélete szerint mindenkiben több tízezer aprócska kulturális 
információs csomag (mém) található, amelyek szaporodnak. Az emberi tudat 
összességét az agyunkban megtelepedett és folyamatosan cserélődő mémek 
sokasága alkotja 

 
Következtetések 
 
azok a régi  telefonok  
akár a fák 
gyökerükkel szívták táplálékuk 
azok a fák  
azok a tölgyek, azok a hölgyek 
akár a régi telefonok 
gyökereikkel szívnak magukba mindent 
 
az emberek töpörödő mobilok 
gyökértelen telefonerdők 
akár a láthatatlan gyökerű fák 
vizet zabálnak szüntelen 
és zöld levelek helyett 
szerves gondolatokat alakítanak  
 
elmélkedéseinket tébláboltatjuk  
hatvanhat százalékos lében 
információkat darálunk 
s futtatunk folyton 
színesnek képzelt 
levelekben rögeszmésen 
spanyolviasz-gondolatokat hajtva 
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nagyrészt Hollywood irányítja” (290. o.), akkor ebben is hazai jelenség-
re ismerünk.  

Nagy erénye e műnek az, hogy a helyi példákon keresztül betekin-
tést nyerhetünk a norvég (média)társadalomba is. Megtudhatjuk például 
azt, milyen népszerű sajtótermékeik vannak, vagy hogy a reklámipar 
megjelenésekor egyesek úgy fejezték ki ellenérzésüket, hogy az első  
„hivatásos” norvégiai reklámszakembert azzal az indoklással utasították 
el az egyik szállodában, hogy csak „rendes embereket” fogadnak. (171. 
o.) A piackutatás igyekszik minél jobban megismerni a kívánt célkö-
zönséget, hogy ezáltal kidolgozza a legjobb stratégiát a megszólításuk-
ra. Norvégiában az állami rádió a piackutató intézet felmérése alapján 
bizonyos ruhadarabok segítségével vezette be a köztudatba három csa-
tornájának profilját, mert ezek egyes célcsoportok leírására könnyen 
alkalmazhatók voltak. Így lett a hagyományos P1 „norvég mintás puló-
veres”, a modern idealista P2 „svájcisapkás” és a modern materialista 
P3 „bőrdzsekis” csatornaként kommunikálva. (89-90. o.) Kiderül továb-
bá az is, hogy amikor a norvég irodalom krízisbe jutott és az évente 
kiadott új könyvek száma egyre csökkent, akkor az állam az ún. felvá-
sárlási támogatás bevezetésében találta meg a megoldást, ami azt jelen-
tette, hogy minden norvég szépirodalmi műből felvásárolt ezer példányt 
a könyvtárak számára, ill. felszabadította a könyveket a rájuk érvényes 
forgalmi adó alól. (224-225. o.) S érdekes az is, hogy Gripsrud szerint 
Norvégia az az ország, amely világelső az újságolvasásban, hiszen ott 
az emberek naponta 2-3 lapot is elolvasnak. (227. o.)  

A kutató többször is felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a tőke-
koncentráció fokozottan hat a média világára. A szabadpiac eredménye-
ként a hatalom néhány befolyásos tulajdonos kezében összpontosul, s 
ezek a médiakonglomerátumok ellenőrzik a médiatársadalom nagy ré-
szét, ez pedig mindenképpen elgondolkodtató.  

Befejezésként a szerző a következő megállapítást teszi a jövőre vo-
natkozóan: „Meglehetősen kevéssé bírunk majd befolyással a médiu-
mok tartalmára. Ebben a helyzetben két stratégia közül választhatunk. 
(…) 

Az egyik, hogy állandó dialógust folytatunk az elérhető 
médiaproducerekkel… A másik, hogy győzzünk meg minél több em-
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a média szövegeit. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy amikor a hírek-
ben szerepel az elbeszélés, akkor nem a kronológiai szempont a mérv-
adó, hanem a legfontosabb és legérdekesebb információk szerepelnek 
először, s csak ezután következik a történet további része (ami – helyhi-
ány esetén – akár el is hagyható). Napjainkban – állítja Gripsrud – a 
tévé a különféle elbeszélések legfőbb szállítója, s a műsoridő nagy ré-
szét a különféle sorozatok, ill. az elbeszélésekként megformált doku-
mentumfilmek és hírek teszik ki. (192. o.)  

A harmadik rész a műsorgyártásról és annak feltételeiről szól. A 
nyilvánosságnak nagy szerepe van a demokráciában és a kultúrában – 
ideális esetben elősegíti, hogy a polgárok jól informáltakká váljanak, ill. 
hogy a kulturális javak a lakosság számára általánosan elérhetők legye-
nek. A valóságban azonban a média egyre inkább üzleti vállalkozássá 
vált, ami azt eredményezi, hogy a maximális bevételre törekvés miatt 
gyakran a szórakoztató műsorokat, ill. a látványos, drámai eseményeket 
helyezik előtérbe, és a közönségre elsősorban mint élményfogyasztókra 
tekintenek. (215-217. o.) A műsorszóró médiumok térnyerése össze-
függ a technikai és társadalmi fejlődéssel. A tévé- és rádiótechnika fej-
lődését kezdettől befolyásolták a társadalmi körülmények és igények, 
majd pedig a kifejlesztett technika maga is hatott a társadalomra. (245. 
o.) Gripsrud kitér ezen kívül az internet történetére is, valamint elemzi 
különböző szempontok alapján a filmipart, különösen is a hollywoodi 
alkotásokat és a rendezők, forgatókönyvírók, producerek szerepét.  

Számos konkrét példa szerepel a könyvben; ezek között találunk 
szép számmal olyanokat, amelyekben saját tapasztalatainkra ismerhe-
tünk. Például abban, hogy a televízió megjelenésekor a rádió másodla-
gos médiummá vált, amelyet a legkülönfélébb tennivalók elvégzése 
közben, sokszor mintegy „háttérzajként” hallgatnak az emberek. Általá-
nosan jellemző az is, hogy médiafogyasztóként ide-oda ugrálunk a csa-
tornák között, és igényeink, ízlésünk szerint választunk csatornát. Az 
sem speciálisan északi jelenség, hogy a szépirodalomból kevesen élnek 
meg, ezért a legtöbb írónak – a szükséges egyéb munka vállalása miatt 
– csak korlátozottan marad ideje az írásra. Sőt, amikor Gripsrud azt írja 
a világméretű médiapiac kapcsán, hogy „Norvégia kultúrafogyasztását 
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vize-hagyott fák 
elavult ócska telefonok 
vázuk szerteszét porlad 
s porrá  leszünk mi mind 
gondolat s hit nélkül 
miszerint létünk leve  
időnk végén visszacsorog 
az egekbe emelt óceánba 
 
a cseppfolyós élet érdekében 
alakul már gyökértelenségünk  
indul az erdők sötétje 
s nem lesz örökzöld 
a bokros remény sem 
a mobilozott viharos világ 
árdagályokban próbált 
apadó térerején kívül 
 
és akkor a költő 
akár azok az égígérő fák 
koronájukkal harangozva 
időnként makacsul  
kimerült telefonján is  
csönget majd egy picit 
 
Séta 
 
Az erdő ültetett. 
Az ösvény kijelölt. 
A fakó idomított. 
A lány szőke svéd: 
unottan poroszkál lova 
az autópálya mellett 
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kialakított műdombokon. 
Tavasz dolgozik 
testben és lélekben. 
 
Bámulom békés világom, 
és gondolataim ághegyén 
reményügyeket babusgatok 
csöndes holnapokról: 
Legyen!- kívánom, mintha 
magam volnék a soros Jóisten.  
 
Az évszázadok óta összetört 
lélegeztetőre kapcsolt természet 
talán újraéleszthető. 
A műdomb műerdejének 
ösvényén tovaporoszkál 
a bágyadt nap aranyát 
hajában hordozó műlovas. 

 
Állok a dombok között 
kanyargó kerékpárút 
fehér választóvonalán. 
Mint íróasztalomon a rend, 
valami arra ösztökél, 
hogy munkába fogjak. 
Európa fogalmát soronkénti 
rendezettséggel töltöm vigyázva, 
hófehérre takarított holnapokra 
S rárovóm  a kortyolni jó 
béke álom-tiszta levegőjét. 
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lom ilyen jellegű alkotásaival kapcsolatban miért nem fogalmazódnak 
meg bennünk hasonló félelmek.  

Gripsrud könyve három fő részből áll. Az első részben a médiát a 
közönséggel összefüggésben vizsgálja, s ennek kapcsán más tudomá-
nyok idevonatkozó eredményeit is ismerteti. A szocializációs folyama-
tok, az identitáskeresés és a tömegtársadalom jelenségét éppúgy vizs-
gálja, mint a társadalmi, kulturális különbségeket. Nem kérdéses, hogy 
a családi háttér meghatározó az ember életében. Például, aki értelmiségi 
családban nő fel, nagy valószínűséggel magas iskolai végzettséget sze-
rez, nagyobb kulturális tőkét halmoz fel, és a művészeti alkotások érté-
kelésében finom ízlésre tesz szert. A médiaproduktumok között általá-
ban más szempontok alapján válogat, mint a munkásosztályhoz tartozó 
honfitársa, ezért e két különböző társadalmi réteg megszólítása különfé-
le médiastratégiát igényel. (66-85. o.) Azt a jelenséget sem szabad 
azonban figyelmen kívül hagyni, hogy olykor a legiskolázottabb iroda-
lomkedvelők is szívesen olvasnak olyan regényt, amelyet nem tartanak 
művészi alkotásnak, vagy bár ironikusan beszélnek a népszerű kultúra 
alacsony színvonalú termékeiről, azért élvezik a szappanoperákat. (93. 
o.) 

A könyv második részében a média szövegei állnak a vizsgálat kö-
zéppontjában. A szemiotika a kommunikációs folyamatot a jelek, a kó-
dok és a jelentés felől közelíti meg. A hermeneutika a közönség néző-
pontját veszi alapul, hiszen a szöveg az olvasás által kel életre. Az egy-
szerű kommunikációs modellel (feladó – üzenet – vevő) már régen nem 
írható le pontosan a kommunikációs folyamat, hiszen a szöveg olyan 
közvetett jelentést is tartalmaz, ami gyakran „szándékolatlanul üt át”. 
(139. o.) A retorikai áttekintés azért fontos, mert minden kommunikáci-
ónak van egy retorikus dimenziója. Ahogy például az ókori szónokok 
nyilvános felszólalásukat előre kidolgozták és memorizálták, hogy ezál-
tal hitelesen tudják megjeleníteni az ügy iránti buzgalmukat, úgy a mai 
televíziós hírolvasóktól is elvárjuk, hogy egyenesen  a szemünkbe néz-
ve magabiztosan beszéljenek, s ezáltal azt a benyomást keltsék, hogy 
valóban meg vannak győződve arról, amit közölnek. (147-150. o.) Fon-
tos a narratológia főbb tételeinek a megismerése is, hiszen az elbeszé-
lés mint szövegtípus, mely az emberi tapasztalás egyik formája, átszövi 
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